
Tematyka prac dyplomowych w Instytucie Mechaniki Stosowanej  
  

  

KATEDRA MECHANIKI CIAŁ ODKSZTAŁCALNYCH  

  

Dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK  

• Analiza metodą elementów skończonych złożonych (elementów) konstrukcji z 

uwzględnieniem optymalizacji i/lub analizy probabilistycznej; konstrukcje prętowe i 

powierzchniowe.  

  

Prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek  

• Zagadnienia numerycznej analizy i optymalizacji elementów konstrukcyjnych.   

• Inżynierskie zadania optymalnego projektowania.   

• Optymalizacja kształtu i topologii struktur sprężystych.   

• Biologicznie inspirowane metody optymalizacji.  

  

Dr hab. inż. Halina Egner, prof.PK  

• Modelowanie konstytutywne materiałów inżynierskich: zmęczenie niskocyklowe, 

kompozyty, materiały wielofazowe, uszkodzenia.  

  

Dr inż. Władysław Egner  

• Optymalne kształtowanie elementów konstrukcyjnych pracujących w stanie uplastycznienia.  

  

Prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski  

• Termomechaniczny model płyty z żarówkami ledowymi.  

• Analiza deformacji oraz stanu naprężenia powłoki pod wpływem temperatury.  

• Modelowanie warstwy FGM przy pomocy elementów skończonych typu Kim-Paulino.  

• Modelowanie materiałów kompozytowych.  

  

Dr inż. Szymon Hernik  

• Modelowanie konstrukcji wykonanych z materiałów kompozytowych.  

• Efektywne własności materiałów kompozytowych. Reguły homogenizacji.   

• Modelowanie konstrukcji wykonanych z materiałów gradientowych FGM (bariera 

termiczna).  

  

Dr inż. Katarzyna Tajs-Zielińska  

• Zastosowanie optymalizacji topologicznej w projektowaniu konstrukcji.  

• Heurystyczne metody optymalizacji konstrukcji.  

  

  

ZAKŁAD DYNAMIKI UKŁADÓW MATERIALNYCH  

  

Dr inż. Urszula Ferdek  

• Badania symulacyjne układów z ograniczeniami geometrycznymi.  

• Zastosowanie programu VisSim do analizy hydraulicznych amortyzatorów.   Tłumienie 
drgań kabiny pojazdu samochodowego.  

  



Dr inż. Tomasz Goik  

• Budowa systemu sterowania piły do cięcia drewna z wykorzystaniem sterownika PLC.  

• Modelowanie i symulacja pracy modelu połówkowego zawieszenia samochodu osobowego.  

   

Dr inż. Waldemar Łatas  

• Dynamika układów dyskretnych, ciągłych oraz dyskretno-ciągłych.  

• Zagadnienia wibroizolacji i amortyzacji drgań, zwłaszcza dotyczące optymalnego doboru 

parametrów tłumików dynamicznych.  

  

Dr inż. Janusz Tarnowski  

• Wpływ wibracji na człowieka.  

• Diagnostyka wibroakustyczna.  

  

Dr inż. Daniel Ziemiański  

• Aktywne metody redukcji drgań i hałasu.  

• Sterowanie adaptacyjne układów redukcji drgań.  

• Zadanie sterowania drganiami obiektu, wykorzystanie aparatu teorii sterowania do syntezy i 

analizy aktywnych układów redukcji drgań.  

• Redukcja drgań poprzez modyfikację strukturalną obiektu zależną od statystycznych 

własności sygnału wymuszenia i odpowiedzi układu.  

• Zastosowanie badania MES i eksperymentalnej analizy modalnej do określenia 

dynamicznych właściwości obiektów.  

• Analiza danych pomiarowych w diagnostyce maszyn.  

  

  

ZAKŁAD MECHANIKI DOŚWIADCZALNEJ I BIOMECHANIKI  

  

Dr inż. Agnieszka Chojnacka-Brożek  

• Modelowanie 3D i analiza MES wybranych zagadnień z biomechaniki: metody rekonstrukcji 
zębów, staw skroniowo-żuchwowy, struktury stopy (stawu skokowo-goleniowego).  

• Wykonanie modeli 3D w oparciu o obrazy tomografii komputerowej z wykorzystaniem 
programu Mimics.  

• Analiza MES układów biomechanicznych z uwzględnieniem zagadnień nieliniowych.   

• Modelowanie numeryczne struktur biologicznych z wykorzystaniem programów Ansys, 

Mimics i Catia.  

  

Dr inż. Adam Ciszkiewicz  

• Planowanie optymalnej trajektorii robotów medycznych.  

• Segmentacja obrazów medycznych.  

• Modelowanie stawów metodą układów wieloczłonowych.   Synteza mechanizmów 

zastępujących układy szkieletowe.  

  

Dr inż. Magdalena Kromka-Szydek  

• Ocena wybranych parametrów kości w oparciu o obrazy TK i program Mimics.  

• Modelowanie i analiza MES w zagadnieniach chirurgii szczękowo-twarzowej.  

• Ocena biomechaniczna użytkowników wózka inwalidzkiego. Analiza konstrukcji różnych 

typów wózków.  



 Dr inż. Marek Kulig  

• Badania głowic siły naciągu drutów Kirchnera w stabilizatorze Ilizarowa.  

• Pomiary biopotencjałów występujących podczas leczenia kończyn.  

• Bezprzewodowe systemy kontrolno-pomiarowe - badania prototypowej aparatury 

pomiarowej.  

• Zjawiska reologiczne w stabilizatorach zewnętrznych  

• Projekt stanowisk laboratoryjnych do badania dysfunkcji kręgosłupa w warunkach 
modelowych i rzeczywistych.  

• Badania stabilności złamań wieloodłamowych leczonych metodami śródszpikowymi.  

• Modyfikacje konstrukcyjne i metrologiczne stanowisk do badania układów anatomicznych  

• Projekt modułowych zestawów ortopedycznych kręgosłupowego stabilizatora 

chirurgicznego.  

  

Dr inż. Aneta Liber-Kneć  

• Badania właściwości mechanicznych materiałów polimerowych, biomateriałów i wyrobów 

medycznych.   

• Badania procesów degradacji materiałów polimerowych i biomateriałów.   

• Badania właściwości mechanicznych, relaksacji, histerezy mechanicznej tkanek zwierzęcych 

(skóra, ścięgna).   

  

Dr inż. Sylwia Łagan  

• Badania układów biomechanicznych. Wykorzystanie narzędzi inżynierskich w zakresie oceny 

wad postawy, postępów rehabilitacji, wybranych dziedzinach sportu.  

• Metody elementów skończonych (MES) w wytrzymałościowych analizach: układów 

biomechanicznych (implant-tkanka), zaopatrzenia ortopedycznego (protez, ortez, sprzętu 

pomocniczego).  

• Badania eksperymentalne tkanek (miękkich i twardych), biomateriałów i wyrobów 

medycznych i implantów w różnych stanach obciążenia.   

  

Dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof.PK  

• Optymalizacja wytrzymałościowa rekonstrukcji koron zębów metodami bezpośrednimi i 

pośrednimi.  

• Nowoczesne materiały kompozytowe zwiększające retencję wypełnień zębów   - 

badania wytrzymałościowe.  

• Badania wytrzymałościowe systemów wiążących w stomatologii zachowawczej.  

  


