
Dynamika bryły sztywnej 

 1. Mechanizmy proste (na ocenę 4.0) 
 

1. Symulacja mechanizmu korbowo - tłokowego  

2. Symulacja mechanizmu krzywkowego  

3. Symulacja mechanizmu wychwytowego 

4. Symulacja mechanizmu jarzmowego  

5. Symulacja przekładni planetarnej  

6. Symulacja mechanizmu różnicowego  

7. Symulacja mechanizmu czworoboku przegubowego  

8. Symulacja wybranego mechanizmu dźwigniowego 1  

9. Symulacja wybranego mechanizmu dźwigniowego 2 

10. Symulacja wybranego mechanizmu dźwigniowego 3 

 

 

2. Mechanizmy złożone (na ocenę 4.5) 
 

1. Symulacja wybranego mechanizmu ruchu przerywanego 1 

2. Symulacja wybranego mechanizmu ruchu przerywanego 2 

3. Symulacja przekładni cykloidalnej   

4. Symulacja wybranego mechanizmu rozrządu  

5. Symulacja działania hamulca ciernego  

6. Symulacja układu roboczego koparki jednonaczyniowej  

7. Symulacja mechanizmu ładowarki hydraulicznej 

8. Symulacja zawieszenia samochodowego (jedna kolumna) 

9. Symulacja podnośnika nożycowego 

10. Symulacja wybranego układu napędowego (mechanizmy złożone z kół zębatych)  

 

Metoda elementów skończonych 

3. Mechanizmy proste (na ocenę 4.5) 
 

1. Symulacja mechanizmu krzywkowego  

2. Symulacja mechanizmu różnicowego  

3. Symulacja mechanizmu wychwytowego 



4. Symulacja przekładni planetarnej  

5. Symulacja mechanizmu korbowo - tłokowego  

6. Symulacja mechanizmu jarzmowego  

7. Symulacja mechanizmu czworoboku przegubowego  

8. Symulacja wybranego mechanizmu dźwigniowego 1 

9. Symulacja wybranego mechanizmu dźwigniowego 2 

10. Symulacja wybranego mechanizmu dźwigniowego 3 

4. Mechanizmy złożone (na ocenę 5.0)  
 

1. Symulacja wybranego mechanizmu ruchu przerywanego 1 

2. Symulacja wybranego mechanizmu ruchu przerywanego 2 

3. Symulacja przekładni cykloidalnej   

4. Symulacja wybranego mechanizmu rozrządu  

5. Symulacja działania hamulca ciernego  

6. Symulacja układu roboczego koparki jednonaczyniowej  

7. Symulacja mechanizmu ładowarki hydraulicznej 

8. Symulacja zawieszenia samochodowego (jedna kolumna) 

9. Symulacja podnośnika nożycowego 

10. Symulacja wybranego układu napędowego (mechanizmy złożone z kół zębatych)  

11. Symulacja obciążeń odśrodkowych wirującego wiatraka, 

12. Symulacja obciążenia siłami bezwładności  

13. Symulacja modalna strun od gitary, 

14. Symulacja wpływu zakrzywienia rozciąganego pręta na wartości naprężeń i 

odkształceń (od prostego po hak), 

 

5. DEM (na ocenę 5.0) 
 

1. Symulacja działania przenośnika śrubowego, 

2. Symulacja próby jednoosiowego ściskania, 

3. Symulacja próby bezpośredniego ścinania, 

4. Symulacja skrawania warstwy materiału, 

6. Analizy termiczne 
 

1. Porównanie czasu ogrzewania wody w czajniku i w próbie symulacyjnej, 

2. Symulacja ogrzewania wody w wężownicy, 

3. Symulacja radiatora komputerowego, 



 

7. Przypadki złożone (na ocenę 5.0)  
 

1. Symulacja rozbryzgu cieczy przez koło zębate (CFD bądź DEM), 

2. Symulacja zderzenia pocisku z płaską płytą, 

3. Symulacja aerodynamiczna skrzydła dla kilku różnych kątów natarcia i prędkości 

powietrza, 

4. Symulacja ruchu pojazdu na zakręcie (cztery obracające się koła), 

5. Symulacja działania układu posuwu kombajnu ścianowego (mechanizmu 

drabinkowego), 

6. Symulacja łączenia się ze sobą cząstek dyskretnych,, 

7. Symulacja toczącej się opony (hiperelastycznej), 

8. Symulacja przepływu powietrza przez obracające się łopaty wentylatora, 

9. Symulacja systemu napędowego wybranego pojazdu, 

10. Symulacja działania przenośnika wibracyjnego. 

 


