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Implementacja algorytmu do wygładzania tesselacji przestrzeni.

Opracowanie i implementacja algorytmów 

do poprawy jakości dyskretyzacji 

powierzchni obiektów siatką np. 

elementów skończonych

Development and implementation

algorithms improving mesh discretization

level of features boundaries. 
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Ocena możliwości wykorzystania programu GMesH w zastosowaniu do 

generacji siatek dedykowanych modelom cyfrowej reprezentacji 

mikrostruktury.
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Wykorzystanie technologii mobilnych w zagadnieniach 

augmented reality w celach szkoleniowych
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Kontynuacja badań Pana B.Wesołowski



Wykorzystanie technik uczenia maszynowego do 

opracowania metamodelu testu odkształcenia lub modelu 

materiału
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Porównanie kształtów ziaren z metody CA i Voronoi - wpływy 

początkowej metody generacji  modelu DMR na wyniki symulacji (na 

bazie programu dostępnego w Pracowni MSM)

Automaty komórkowe Voronoi
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Ocena możliwości wykorzystania technologii LEAP/Kinect 

w terapii osób niepełnosprawnych
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Opracowanie programu wspomagającego analizę wyników pomiarów 

nanotwardości (wizualizacja + wstępna analiza danych 

przechowywanych w plikach tekstowych)
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Modelowanie stanu mikrostruktury w procesach Druku 3D 

(wykorzystanie komercyjnego programu MES do analizy numerycznej)
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HDF5 w zastosowaniu do modeli cyfrowych mikrostruktur  - rozrost ziaren 

CA (kontynuacja dotychczasowych prac w Pracowni MSM)
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Opracowanie oraz implementacja algorytmu rozrostu ziaren z 

wykorzystaniem metody losowych automatów komórkowych.
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Opracowanie oraz implementacji narzędzia programistycznego do 

strukturyzacji danych wejściowych do obliczeń numerycznych 
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MSC = 1
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Opracowanie wydajnego modułu wizualizacji wyników obliczeń 

metodą automatów komórkowych 
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Opracowanie modelu wzrostu warstw metodą 

Kinetic Monte Carlo – kontynuacja prac



Wykorzystanie programu SolidWorks do analizy statycznej haka 

holowniczego

2 https://www.strefakierowcy.pl/
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Implementacja wtyczki w języku skryptowym PYTHON do wspomagania 

projektowania wytrzymałości



Automatyzacja procesu ekstrakcji danych z obliczeń numerycznych w 

programie Abaqus – implementacja skryptów współpracujących z 

programem Abaqus i narzędziem do prezentacji wykresów. 
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