
1 Metoda różnic skończonych dla dwu-temperaturowego modelu przepływu biociepła

2 Metoda różnic skończonych dla równania drugiego rzędu z dwoma czasami opóźnień

3 Modelowanie procesu zamrażania żywności

4 Metoda elementów skończonych dla równania z dwoma czasami opóźnień

5 Analiza strat ciepła w budynku mieszkalnym

6 Badanie sprawności obiegów silników spalinowych

7 Ocena nośności konstrukcji pod obciążeniami pożarowymi

8 Obliczanie pola temperatury w radiatorze silnika krokowego za pomocą MEB

9 Model i analiza termiczna tłoka silnika spalinowego

10 Warunki zapewniające komfort cieplny dla organizmu żywego

11 Analiza MES stanu naprężeń wokół pęknięć rozgałęzionych

12 Analiza MEB tarcz z wielokrotnymi pęknięciami

13 Badania  mechaniczne i symulacje numeryczne  układu panewka - głowa endoprotezy

14 Wybrane zagadnienia analizy numerycznej oraz badań doświadczalnych konstrukcji szklanych

15 Algorytmy biomimetyczne w optymalizacji układów mechanicznych

16 Optymalizacja układów przestrzennych za pomocą metody elementów brzegowych

17 Optymalizacja elementu układu zawieszenia samochodu

18 Zastosowanie wybranych metod obliczeniowej dynamiki płynów

19 Modelowanie MES efektu pułapkowania termicznego

20 Modelowanie mikrostruktury i analiza numeryczna piany aluminiowej

1 Application of the revitalization methods of mechatronic product

2 Converting STL file geometry to point cloud data

3

Design and numerical testing of lower limb exoskeleton lub

The influence of dimension of structure on mechanical properties

4 Computer modelling of a microelectromechanical structure

5 Computer simulation of simply mechatronic system using CAE system

6 Comb-Drive Actuators - numerical analysis and optimization

7 Multiscale evolutionary optimization of selected structures

8 The certain network representations of mechatronic products

9 Design and strength analysis of a wheelchair

10 Strength analysis of selected mechanical structure used in the mechatronic system

1 Modelowanie oddziaływania wiązki laserowej na cienką warstwę metalową

2 Zastosowanie algorytmu symulowanego wyżarzania do poszukiwania rozwiązań optymalnych

3 Numeryczne modelowanie pola temperatury w wybranych urządzeniach elektronicznych

4 Modelowanie procesu naświetlania laserem cienkiej warstwy krzemowej

5 Zastosowanie nanocząstek w terapii fotodynamicznej

6 Wybrane materiały dwuwymiarowe własności i modelowanie

7 Modelowanie wybranych materiałów kompozytowych

8 Uogólniona metoda różnic skończonych w niestacjonarnym przepływie ciepła

9 Projekt i analiza wytrzymałościowa wybranego oprzyrządowania produkcyjnego

10 Modelowanie wieloskalowe warstwowego materiału kompozytowego

11 Postać konstrukcyjna i analiza wytrzymałościowa opony typu "Air Free Concept"

Tematy prac przejściowych (2017/2018)

MB4

ME8

NiTPM



1 Analiza izolacyjności cieplnej samochodowych naczep chłodniczych

2 Analiza wrażliwości procesu stygnięcia odlewu ze względu na parametry materiałowe

3 Numeryczne modelowanie wybranych zadań przepływu ciepła dla obszarów niejednorodnych

4 Analiza przewodzenia ciepła w przegrodach budowlanych

5 Analiza cieplna układu klocek-tarcza hamulcowa w samochodzie osobowym

6 Analiza przegrzewania się mikrokontrolerów

7 System sterowania komfortem cieplnym w budynku jednorodzinnym

8 Modelowanie oddziaływania pola elektrycznego na tkankę biologiczną

9 Dystrybucja światła w oku ludzkim

10 Analiza zbieżności rozwiązań wyznaczanych MES

11 Analiza zbieżności rozwiązań wyznaczanych MEB

12 Wpływ wymiarów obiektu na własności mechaniczne i metody modelowania (testy numeryczne)

13 Modelowanie i analiza wytrzymałościowa struktur przekładkowych ("sandwich structure")

14 Projekt i analiza numeryczna maty grzewczej

15 Zastosowanie oprogramowania Scilab/Matlab w wybranych zagadnieniach automatyki i robotyki

16 Projekt, automatyka, sterowanie wybranego urządzenia

17 Model numeryczny i i analiza MES wybranego układu mechanicznego
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