
1 Schematy różnicowe dla równania adwekcji-dyfuzji

2 Zastosowanie równania drugiego rzędu z dwoma czasami opóźnień w modelowaniu przewodzenia ciepła w skali mikro

3 Modelowanie zamrażania i rozmrażania opakowanej żywności

4 Zastosowanie metody elementów skończonych w modelowaniu oddziaływań lasera na cienkie warstwy metalowe

5 Modelowanie przepływu ciepła z zastosowaniem ogrzewania ściennego

6 Analiza obiegów silników oraz badanie ich sprawności

7 Analiza zmian nośności konstrukcji w czasie pożaru

8 Identyfikacja współczynnika przewodzenia ciepła radiatora silnika krokowego

9 Wyznaczanie rozkładu temperatury w tłoku silnika spalinowego za pomocą MES

10 Analiza pola temperatury głowy dla różnych przypadków komfortu termicznego

11 Homogenizacja numeryczna MES tarcz z pęknięciami rozgałęzionymi

12 Analiza MEB zastępczych własności sprężystych tarcz z wielokrotnymi pęknięciami

13 Badania własności mechanicznych tkanki kostnej zbitej

14 Analiza numeryczna oraz badania doświadczalne konstrukcji szklanych

15 Optymalizacja układów prętowych z wykorzystaniem algorytmów mrówkowych

16 Moduł do modelowania układów metodą elementów brzegowych w środowisku ANSYS Workbench

17 Automatyzacja procesu przygotowania modelu do analizy numerycznej MES

18

 Investigation of the Fluid Flow Physics of Two- and Three-Dimensional Microscale Shock Wave Propagation based on a High-

Resolution Godunov-type Finite Volume based In-House Code

19 Modelowanie ekranowania termicznego z wykorzystaniem metamateriałów

20 Projektowanie struktury i analiza własności mechanicznych piany metalowej

21 Analiza przewodzenia ciepła w zewnętrznej ścianie domu jednorodzinnego

1 Making a regeneration and revitalization of the mechatronic product

2 Modeling of heat transfer using the point cloud data

3 Numerical analysis of the influence of  body dimensions on its mechanical properties

4 A multiphysics simulation of a MEMS cantilever based sensor

5 Numerical analysis and optimization of electrostatic actuators

6 Evolutionary algorithms in multiscale optimization

7 Graphs and networks in modelling of mechatronic systems

8 Design and strength analysis of a wheelchair 

9 Strength analysis of suspension of a pilot-controlled car

1 Modelowanie dystrybucji temperatury w tkance poddanej terapii fotodynamicznej

2 Analiza termiczna cienkiej warstwy krzemowej poddanej naświetlaniu laserem

3 Porównanie własności materiałowych wytworzonych z użyciem wybranych technik przyrostowych

4 Modelowanie wybranych materiałów dwuwymiarowych

5 Projekt i analiza wytrzymałościowa haka holowniczego

6 Wieloskalowe modelowanie własności mechanicznych warstwowego materiału kompozytowego

7 Analiza wytrzymałościowa nowoczesnej opony typu "Air Free Concept"

1 Wyznaczanie izolacyjności termicznej chłodniczych naczep samochodowych

2 Analiza wrażliwości procesu stygnięcia odlewu ze względu na parametry materiałowe

3 Analiza termiczna wybranych elementów układu hamulcowego w samochodzie osobowym

4 Analiza przegrzewania się mikrourządzeń w elektronice

5 Modelowanie stopnia zniszczenia tkanki biologicznej podczas zabiegu hipertermii

6 Matematyczne modelowanie oddziaływania wiązki laserowej na oko ludzkie

7 Analiza wytrzymałościowa struktur przekładkowych z rdzeniem typu plaster miodu

8 Wybrane zagadnienia projektowania i analizy numerycznej mat grzejnych

9 Autonomiczny system nadzoru otoczenia z wykorzystaniem pakietu Scilab

10 Analiza wytrzymałościowa ramy roweru szosowego metodą elementów skończonych

Tematy prac dyplomowych (2017/2018)

Wybór tematów prac od godz. 10:00 , środa 28.02.2018 u dra hab. inż. Arkadiusza Poteralskiego

Adres mailowy: arkadiusz.poteralski@polsl.pl
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