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Systemy MES w mechanice 

Modelowanie 

 Wiele problemów konstrukcyjnych opisywanych jest za pomocą równań 
różniczkowych, których rozwiązanie analityczne jest bardzo trudne lub 
wręcz niemożliwe. Dodatkowo, geometria analizowanych zagadnień 
bywa również bardzo złożona.  

 Rozwój komputerowych metod obliczeniowych pozwolił na 
rozwiązywanie tych skomplikowanych zagadnień, powstało wiele 
narzędzi praz pakietów oprogramowania wspierających proces 
projektowania. 

 Niestety, złożony charakter modelowanych zagadnień powoduje, że 
nawet analiza z wykorzystaniem gotowych programów wcale nie jest 
łatwa i szybka. 

 Wysoki poziom skomplikowania powoduje, że zarówno 
oprogramowanie do analizy jak i szkolenia są bardzo drogie.   

 



Systemy MES w mechanice 

Specjalność 

 Proponowana specjalność dedykowana jest studentom, którzy chcą 
pogłębić swoją wiedzę w zakresie projektowania i analizy 
wytrzymałościowej konstrukcji. 
 

 W ramach prowadzonych zajęć studenci będą mieli możliwość poznać 
(lub poszerzyć znajomość) nowoczesnego oprogramowania 
wspierającego proces projektowania oraz analizy konstrukcji. 
 

 Tematyka zajęć obejmuje analizę złożonych systemów mechanicznych 
poddanych różnego typu obciążeniem: siły zewnętrzne, siły ciężkości, 
bezwładności, obciążenia termiczne przy uwzględnieniu różnych 
kryteriów: naprężenia zredukowane, dopuszczalne przemieszczenia, 
trwałość, siły krytyczne i postacie utraty stateczności, częstotliwości 
drgań własnych, poziom hałasu. 

 



Zastosowania 

Wytrzymałość i stateczność  

konstrukcji 

Zagadnienia wymiany ciepła  

oraz przepływy 

Analiza zmęczeniowa  

oraz zagadnienia kontaktowe 



Przykładowe zrealizowane projekty 

Bolid PP - Formuła Student 

Projektowanie i symulacja 

kompozytu przedniej struktury 

nośnej (monocoque) 



Przykładowe zrealizowane projekty 

Obliczenia wytrzymałościowe  

podstawy pod kontener 



Przykładowe zrealizowane projekty 

Ekspertyza oraz obliczenia 

numeryczne konstrukcji 

kompensatora. Analiza  

stateczności elementów 

konstrukcyjnych 



Przykładowe zrealizowane projekty 

Opracowanie i wdrożenie do 

produkcji lekkiego autobusu 

miejskiego 



Przykładowe zrealizowane projekty 

Analiza wytrzymałościowa 

MES głównych elementów 

konstrukcji ramy autobusu 



Przykładowe zrealizowane projekty 

Wyniki analizy dla całej 

konstrukcji nadwozia 



Przykładowe zrealizowane projekty 

Analiza wytrzymałościowa 

słupów trakcyjnych z kratą 

trójkątną 



Przykładowe zrealizowane projekty 

Analiza wytrzymałościowa  

oraz optymalizacja płytki 

stalowej klocka  

hamulcowego 



Przedmioty 

SEMESTR 2 

 Komputerowe wspomaganie analizy mechanizmów 

 Zaawansowana analiza wytrzymałościowa 

 Mechanika płynów oraz wymiana ciepła w systemach CFD 

 Aeroakustyka / Akustyka przemysłowa 

 Stateczność  / Konstrukcje nieliniowe geometrycznie 

 

SEMESTR 3 

 Drgania nieliniowe 

 Zagadnienia sprzężone 

 Dynamika wirtualna systemów mechanicznych / Metody sztucznej 
inteligencji 

 Mechanika Kompozytów z optymalizacją / Konstrukcje nieliniowe 
fizycznie 



Przykładowe tematy prac dyplomowych 

 Analiza wytrzymałości elementów maszyn i urządzeń oraz całych 
konstrukcji.  

 Analiza zmęczeniowa, określanie stateczności elementów 
cienkościennych oraz konstrukcji prętowych.  

 Modelowanie i symulacja tzw. materiałów inteligentnych oraz 
właściwości materiałów anizotropowych i kompozytowych 

 Badania w zakresie biomechaniki oraz projektowanie urządzeń 
rehabilitacyjnych 

 Określanie skuteczności tłumienia akustycznego tłumików hałasu, oraz 
badania izolacyjności akustycznej obudów. 

 Modelowanie i rozwiązywanie zagadnień wymiany ciepła, odkształceń 
termicznych, mechaniki płynów niutonowskich i nieniutonowskich; 
interakcji przepływu płynu oraz wymiany ciepła przez konwekcje i 
przewodzenie. 



Przykładowe tematy prac dyplomowych 

 Drgania układów ciągłych: prętów, wałów, belek, membran i płyt. 
Drgania swobodne i tłumione. Częstości i postacie drgań własnych. 
Drgania wymuszone - analiza harmoniczna.  

 Analiza kinematyczna, kinetostatyczna i dynamiczna mechanizmów 
dźwigniowych, krzywkowych, przekładnie obiegowe. 

 Modelowanie i symulacja dynamiki systemów napędowych, konstrukcji 
mechanicznych z systemami wibroizolacji siłowej i przemieszczeniowej. 

 Wizualizacja ruchu, prędkości i przyspieszeń punktów redukcji 
stateczności dynamicznej rozwiązywanych zagadnień dynamiki  
maszyn i konstrukcji. 

 Wizualizacja przebiegu naprężeń dynamicznych w elementach 
sprężystych i tłumiących struktury dynamicznej badanych systemów 
mechanicznych. 



Możliwość uzyskania certyfikatów 

 W ramach specjalności będzie również możliwość uzyskania 
certyfikatów potwierdzających znajomość oprogramowania firmy 
Dassault Systèmes (Solidworks) 
 
 

 CSWA – Certified Solidworks Associate 
http://www.solidworks.com/sw/support/796_ENU_HTML.htm 



Spotkania z przedstawicielami firm 

 Wielu absolwentów naszego wydziału pracuje w przedsiębiorstwach 
konstrukcyjnych wykorzystując oprogramowanie MES w swojej pracy 
 

 W programie specjalności przewidziane są spotkania z pracownikami, 
którzy przedstawią przykłady praktycznego zastosowania metod 
obliczeniowych w swojej pracy.  
 

 Dla studentów będzie to również okoliczność pozwalająca na 
zapoznanie się ze specyfiką wybranych przedsiębiorstw oraz 
potencjalnie zgłoszenie się do odbycia praktyk. 



Kontakt 

Specjalność prowadzona jest 
przez Instytut Mechaniki 
Stosowanej 

 

Osoby kontaktowe: 

 dr hab. Tomasz Stręk 

 dr hab. inż. Piotr Paczos 

 dr inż. Hubert Jopek 

 dr hab. inż. Roman Starosta 



Dziękuję za uwagę 


