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Inżynieria mechaniczno - medyczna II stopień - pytania dyplomowe 

(specjalność: technologie, materiały implanty) 

Rok akademicki 2021/2022 

 

1. Podać przykłady układów sterowania maszyn i urządzeń stosowanych w IMM. 

2. Omówić zasady doboru napędów i serwonapędów elektrycznych. 

3. Możliwości i zastosowania widzenia maszynowego w automatyzacji urządzeń.  

4. Omówić przykłady mechanizmów przeniesienia ruchu.  

5. Podział i oznaczenia odpadów niebezpiecznych. 

6. Warunki przechowywania odpadów medycznych. 

7. Metody unieszkodliwiania odpadów medycznych. 

8. Metody modyfikacji powierzchni implantów.  

9. Zastosowanie biomateriałów w stomatologii. 

10. Zastosowanie biomateriałów w ortopedii. 

11. Dobór materiałów na implanty. 

12. Sterylizacja i dezynfekcja implantów. 

13. Metody badań biomateriałów. 

14. Wyjaśnić co to jest system mechatroniczny. 

15. Czy się różnią skalarna funkcja celu i funkcja użyteczności. Podaj przykłady. 

16. Co to jest system SCADA? Podaj przykłady. 

17. Wyjaśnij zasadę działania układu regulacji kaskadowej. 

18. Podaj i krótko skomentuj typy napędów stosowanych w mechatronice. 

19. Zastosowanie nanotechnologii w ortopedii. 

20. Zastosowanie nanotechnologii w kosmetologii. 

21. Zastosowanie nanotechnologii w stomatologii. 

22. Metody badań biologicznych nanomateriałów. 

23. Klasyczne badania rentgenowskie - podstawy fizyczne i rodzaje aparatury. 

24. Ultrasonografia - podstawy fizyczne i rodzaje aparatury i głowic. 

25. Tomografia komputerowa - podstawy fizyczne i rodzaje aparatury., 

26. Tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego - podstawy fizyczne i budowa 

aparatury.  

27. Elementy ochrony radiologicznej i bezpieczeństwo poszczególnych badań. 

28. Obszar zainteresowań kriotechniki i dziedziny jej wykorzystania. 

29. Budowa i zasada działania skraplarki Lindego - Hampsona, 

30. Zanieczyszczenia gazów i sposoby ich usuwania. 

31. Techniki rozdzielania skraplanych gazów. 

32. Urządzenia termoelektryczne w technice niskich temperatur. 

33. Zjawisko magnetokaloryczne (rozmagnesowanie adiabatyczne). 

34. Zbiorniki - sposoby izolowania, sposoby określania poziomu skroplonych gazów. 

35. Przykłady aktów prawnych dotyczących wyrobów medycznych. 

36. Klasyfikacja wyrobów medycznych. 

37. Czym jest znak CE, kto go nadaje, gdzie się go umieszcza. 
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38. Definicja pojęć: chropowatość, falistość, wady kształtu. 

39. Charakterystyka metod sekwencyjnego kształtowania blach. 

40. Nietypowe metody obróbki ściernej tworzyw. 

41. Metody przetwórstwa tworzyw polimerowych. 

42. Wytłaczanie: rodzaje i zastosowania, 

43. Proces wtryskiwania: rodzaje, metody, wymagania itp. 

44. Technologie wytwarzania tworzyw wzmacnianych. 

45. Czym różni się model płynu newtonowskiego od nienewtonowskiego? 

46. Podać ogólną klasyfikację płynów nienewtonowskich. 

47. Wymienić cechy krwi. Czy jest ona płynem newtonowskim? Dlaczego? 

48. Na czym polega analogia mechaniczno-elektryczna? Jakie wielkości mechaniczne 

odpowiadają wielkościom znanym z elektrotechniki? 

49. Jak oszacować liczbę rozgałęzień i liczbę naczyń za pomocą prawa Murraya o 

promieniach? 

50. Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie. 

51. Elementy metody eksperymentalnej. 

52. Planowanie eksperymentu. 

53. Aproksymacja funkcji obiektu badań. 

54. Ocena błędów pomiarowych. 

55. Rodzaje nanomateriałów stosowanych w  medycynie. 

56. Charakterystyka materiałów wytwarzanych metodą 3D. 

57. Charakterystyka materiałów wykorzystywanych w diagnostyce i terapii nowotworów. 

58. Procesy prowadzące do starzenia się obiektów technicznych. 

59. Klasyfikacja oraz charakterystyka warstw wierzchnich oraz powłok. 

60. Klasyfikacja metod wytwarzania warstw wierzchnich oraz powłok. 

 

 


