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Projekt címe 

Radiális átömlésű szivattyúk jelleggörbéinek kísérleti vizsgálata 

Project title in English 

Measurements of the characteristic curves of a radial pump 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Csizmadia Péter 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

pcsizmadia@hds.bme.hu 

Project description in English 

In the real industrial life, the applications of the radial pumps are very frequent. Therefore, in 

the laboratory we have some pump stations. The students have to measure the actual 

characteristic curves of the pump, for instance head – flow rate, input power – flow rate, or 

efficiency – flow rate. Moreover, the affinity laws have to be also examined. In the end, they 

have to take a presentation about the work. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

- 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1 BSc student 
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Projekt címe 

Radiális szivattyú jelleggörbéinek kísérleti vizsgálata viszkózus közeg esetén 

Project title in English 

Experimental investigation of radial pump characteristic curves in the case of 

viscous fluid 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Csizmadia Péter 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

pcsizmadia@hds.bme.hu 

Project description in English 

In the real industrial life, the applications of the radial pumps are very frequent. Therefore, in 

the laboratory we have some pump stations. The students have to measure the actual 

characteristic curves of the pump, for instance head – flow rate, input power – flow rate, or 

efficiency – flow rate. Moreover, the affinity laws have to be also examined. In the end, they 

have to take a presentation about the work. Moreover, the importance of the non-Newtonian 

material is increasing in the petroleum or food industry. Therefore, it is important to explore 

the characteristics of pumping such fluids. 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Kozha Anel BSc student 
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Projekt címe 

Akusztikus buborékok nemlineáris alakstabilitása 

Project title in English 

Nonlinear shape stability of acoustic bubbles 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Hegedűs Ferenc 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

fhegedus@hds.bme.hu 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Kalmár Péter 
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Projekt címe 

Buborékok gömbi alakstabilitásának vizsgálata ALPACA programcsomaggal 

Project title in English 

Shpherical stability analysis of bubbles with ALPACA program package 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Hegedűs Ferenc 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

fhegedus@hds.bme.hu 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Nagy Dániel 
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Projekt címe 

Heterogén CPU-GPU közönséges differenciálegyenlet megoldó 

Project title in English 

Heterogeneous CPU-GPU ordinary differential equation solver 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Hegedűs Ferenc 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

fhegedus@hds.bme.hu 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Nagy Dániel 
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Projekt címe 

Matlab alapú hidraulikus szimulátor tesztelése 

Project title in English 

Benchmark of a Matlab-based hydraulic solver 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Hős Csaba 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

hos.csaba@gpk.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Az Epanet (https://www.epa.gov/water-research/epanet) nevű ingyenes hidraulika szimulátor 

manapság ipari sztenderdnek tekinthető, széles körben alkalmazzák ivóvíz- és csőhálózatok 

vizsgálatára. Egyik hátránya azonban, hogy külső megoldásokkal való összekapcsolása 

nehézkes. A Tanszéken elkészült egy olyan Matlab-ra alapuló megoldó, amely az Epanet 

input fájl beolvasása után elvégzi a szimulációt. A projekt során ezt a megoldót kell tesztelni 

és az eredményeit az Epanet megoldóval összehasonlítani. A hallgató a projekt során 

lesajátítja az Epanet használatát és jártasságot szerez Matlab programozásban is. 

Project description in English 

The free hydraulic simulator Epanet (https://www.epa.gov/water-research/epanet) is 

nowadays considered an industry standard and is widely used for analysing drinking water 

and pipe networks. One drawback, however, is that it is difficult to connect with external 

programs. The Department has developed a Matlab-based solver that performs the 

simulation after reading the Epanet input file. During the project, this solver will be tested and 

its results compared with the Epanet solver. During the project, the student will learn how to 

use Epanet and will also gain skills in Matlab programming. 

 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

Alapvető Matlab ismeretek. 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Gyakorlati alkalmazások iránt érdeklődő, számítástechnikára nyitott hallgatónak, minimális 

programozási affinitással. 
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Projekt címe 

Csővezetékrendszerek optimális csőátmérőinek meghatározása 

Project title in English 

Finding optimal pipe diameters for pipeline systems 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Hős Csaba 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

hos.csaba@gpk.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Csővezetékrendszerek építése vagy rekonstrukciója során az új vezetékek átmérője 

szabadon megválasztható (a gyártóknál rendelkezésre álló méretsorból). A nagyobb 

átmérők bekerülése drágább (a csővezeték folyóméter ára is magasabb és a földmunka is 

drágább), ám az alacsonyabb áramlási sebesség miatt kisebbek a veszteségek, ezért az 

üzemeltetés olcsóbb. A projekt során adott csővezetékrendszerben kijelölt csövek optimális 

átmérőjét próbáljuk meghatározni optimalizációs módszerekkel. 

Project description in English 

When constructing or reconstructing pipelines, the diameter of the new pipes can be chosen 

freely (from the range of sizes available from manufacturers). Larger diameters are more 

expensive to install (the cost of the pipeline per meter is higher and excavation is more 

expensive), but the lower flow rate means lower losses and therefore cheaper operation. 

The optimal diameter of the pipes selected in a given pipeline system in the project will be 

determined by optimisation methods. 

 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

Matlab 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Önálló 

feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

A projekt Matlab alapú, programozási affinitás szükséges. 
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Projekt címe 

Hidrogén bekeverés hatása földgáz csővezetékek üzemére 

Project title in English 

Effect of hydrogen-natural gas mixture on pipeline transportation 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Hős Csaba 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

hos.csaba@gpk.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A projekt során át kell tekinteni a hidrogén bekeverés hatását a földgáz távvezetékek 

elemeire: kompresszorok, szelepek, csővezetékek. Vizsgálni kell az üzemeltetés 

energiaigényét, a hidrogén szerkezeti anyagokra gyakorolt hatását, a meglévő 

kompresszorok alkalmazhatóságát. Ez a projekt alapvetően irodalomkutatás. 

Project description in English 

The project will have to consider the impact of hydrogen mixing on the components of the 

natural gas pipelines: compressors, valves, pipelines. The energy requirements for 

operation, the impact of hydrogen on structural materials and the suitability of existing 

compressors should be investigated. This project is essentially a literature search. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

- 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Olyan hallgatónak, akinek van türelme nagyszámú cikk végigolvasására. 
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Projekt címe 

A kilépőél geometriájának hatása az üreghang oszcillációra 

Project title in English 

The effect of trailing edge geometry on the cavity tone oscillation 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Nagy Péter Tamás 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

pnagy@hds.bme.hu 

Project description in English 

There are slits and cavities on the surface of any vehicle because of various reasons 

(manufacturing, functional). However, they can cause significant noise during the movement 

of the vehicle. The task is the estimation of the oscillation strength in the case of a 2D cavity 

at various flow speeds. The student investigates the geometry modification near the trailing 

edge. The aim of the project is the minimization of the oscillation amplitude. 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Chivaandulam Sukhbat 
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Projekt címe 

A lekerekítések hatása az üreghang oszcillációra 

Project title in English 

The effect of edge rounding on the cavity tone oscillation 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Nagy Péter Tamás 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

pnagy@hds.bme.hu 

Project description in English 

There are slits and cavities on the surface of any vehicle because of various reasons 

(manufacturing, functional). However, they can cause significant noise during the movement 

of the vehicle. The task is the estimation of the oscillation strength in the case of a 2D cavity 

at various flow speeds. The student investigates various sizes of the leading and the trailing 

edge rounding. The aim of the project is the minimization of the oscillation amplitude. 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Dhruv Pramod Gupta 
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Projekt címe 

Keverési folyamat vizsgálata 

Project title in English 

Investigation of the fluid flow inside a mixing tank 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Nagy-György Péter 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

pnagy-gyorgy@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A vegyiparban és a gyógyszeriparban az anyagok széles skáláját állítják elő keveréssel. Egy 

tipikus folyamatban a forgó járókerék turbulens áramlást indukál, ami fokozza a keveredést 

és a kémiai reakciókat. A projekt célja a legfontosabb befolyásoló tényezők (pl. 

fordulatszám, járókerék alakja stb.) összegzése és a kémiai reakciókra gyakorolt hatásuk 

jellemzése. A Hallgatónak további feladata összefoglalni a keverőtartályon belüli áramlás 

szimulálására tett korábbi kísérletek és azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyek 

fontos hatással vannak az eredményre (pl. turbulencia modell, viszkozitás stb.). Ezeket a 

tényezőket CFD szimulációkkal is ki lehet próbálni. 

Project description in English 

In the chemical and medical industry wide range of materials are produced by mixing. In a 

typical process, a rotating impeller induces turbulent flow, which enhances the mixing and 

the chemical reactions. The project aims to summarise the most important influencing 

factors (e.g., rotation speed, the shape of the impeller, etc.) and characterize their effect on 

the chemical reactions. The Candidate should also summarise the previous attempts to 

simulate the flow inside a mixing tank and the key factors which has an important effect on 

the result (e.g., turbulence model, viscosity, etc.). These factors can also be tried out using 

CFD simulations. 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Önálló 

feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

BSc, MSc 
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Projekt címe 

Lengéscsillapító fojtások CFD szimulációja 

Project title in English 

CFD simulation of chokes used in shock absorbers 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Nagy-György Péter 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

pnagy-gyorgy@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A feladat célja a lengéscsillapítókban alkalmazott fojtások (pl. furat, körgyűrű, perem) 

karakterisztikájának számítása CFD modellekkel newtoni és nemnewtoni folyadék esetén és 

az eredmények összehasonlítása.  

A részfeladatok az alábbiak:  

1) CFD modell építése a különböző fojtásokra vonatkozóan.  

2) Stacionárius CFD szimulációk futtatása  

3) A fojtások jelleggörbéinek meghatározása 

4) Az eredmények összehasonlítása, a következtetések levonása 

Project description in English 

The aim of the project is to calculate the characteristics of chokes (e.g., hole, ring, rim) used 

in shock absorbers with CFD models for Newtonian and non-Newtonian fluids and compare 

the results. 

The subtasks are the followings: 

1) Construction of a CFD model for a different type of chokes. 

2) Running stationary CFD simulations 

3) Determination of the characteristic curves of the chokes 

4) Comparing the results, drawing conclusions 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

Ansys 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Önálló 

feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

BSc, MSc  



16 
 

Projekt címe 

Artériafalak anyagtulajdonságai az emberi vérkeringésben 

Project title in English 

Wall properties of arteries in the human circulatory system 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Wéber Richárd 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

rweber@hds.bme.hu 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Elshafei Ahmed Adel Mohamed Sabri 

  



17 
 

Projekt címe 

Alacsony dimenziós hemodinamikai megoldó lehetőségeinek kiaknázása 

Project title in English 

Application of a low-dimensional hemodynamic solver 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Wéber Richárd 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

rweber@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A projekt során a hallgató megismerkedik az emberi vérkeringés legfontosabb elemeihez, és 

azok modellezésének lehetőségeivel. A rendelkezésre álló megoldó, first_blood, elsajátítása 

után, egy szakirodalomban elérhető modellt önállóan felépít és azon vizsgálatokat végez. A 

feladathoz alapvető programozási ismeretek szükségesek Python környezetben. 

Természetesen a félév elején ezek elsajátíthatók. 

 

https://github.com/weberrichard/first_blood 

Project description in English 

The student will learn how the human circulatory system works, which are the most 

important elements, and how can they be modelled. Using a low-dimensional hemodynamic 

solver, first_blood, the student must build and analyse a selected model from the scientific 

literature. The project requires basic programming skills in Python. Naturally, in the case of 

lack of coding skills, the student must learn at the beginning of the semester. 

 

https://github.com/weberrichard/first_blood 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Önálló 

feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Több hallgató is dolgozhat párhuzamosan, akiket érdekel a véráramlástan. 

Several students intrested in hemodynamics can work on this individually. 
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Projekt címe 

Gömbszimmetrikus buborékok transzlációs mozgása akusztikus 

állóhullámban 

Project title in English 

Translational motion of a spherical bubbles in an acoustic standing wave 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Klapcsik Kálmán 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

kklapcsik@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Folyadékok ultrahanggal történő besugárzása a kémia egy új, nagy lehetőségeket ígérő 

módszere. Fizikai alapját a kavitáció egy speciális esete, az akusztikus kavitáció adja. Az 

ultrahangos besugárzás hatására a folyadékban több ezer, mikron méretű buborék 

keletkezik, amelyek radiális pulzálást végeznek. A radiálisan pulzáló buborékok az 

akusztikus mező által okozott nyomásgradiens hatására változatos struktúrákat hozhatnak 

létre. A feladat során a hallgató egy állóhullámba helyezett gömbszimmetrikusan pulzáló 

buborék transzlációs mozgásnak szimulációjára alkalmas numerikus modellt implementál 

Matlabba (vagy Pythonba) és numerikus szimulációkat végez. 

Project description in English 

Ultrasonic irradiation of liquids is a new, promising method of chemistry. Its physical 

background is the special case of cavitation, the so-called acoustic cavitation. As a result of 

the ultrasonic irradiation, thousands of micron-sized oscillating bubbles are formed in the 

liquid. Due to the pressure gradient induced by the acoustic field various structures of 

bubble clusters are formed. During the semester, the student implements a mathematical 

model 

in Matlab (or Python) to simulate the translation motion of a spherical bubble in an 

acoustic standing wave and perform numerical simulations. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

Python, Matlab 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

BSc, MSc 
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Projekt címe 

Áramlás stabilitásának vizsgálata nyílt forráskódú szoftverrel 

Project title in English 

Flow stability investigation using open-source software 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Kulcsár Márton 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

mkulcsar@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Mint a legtöbb dinamikus rendszer, az áramlások is lehetnek instabilak, sőt gyakorlatban ez 

a jellemzőbb. Ez okozza a lamináris-turbulens átmenetet, ami jelentős 

veszteségnövekedéssel jár, valamint szerepet játszik a hangok képződésében is.  Az önálló 

feladat során a hallgató egy 1D végeselemes megoldót készít FreeFEM használatával, 

aminek a segítségével különböző egyszerű áramlások stabilitását fogja vizsgálni. 

Project description in English 

As in most dynamic systems, instabilities can occur in fluid flows. These instabilities play a 

role in many physical phenomena such as the laminar-turbulent transition and the creation of 

sound. During this project, the student will create a 1D finite element solver using FreeFEM, 

which can be used to investigate the instabilities forming in different basic flow 

configurations. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

Alapvető programozási ismeretek előnyt jelentenek / Basic programming knowledge is 

advantageous 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1 BSc. / 1 MSc. 
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Projekt címe 

Köldökzsinór modell numerikus vizsgálata 

Project title in English 

Numerical analysis of an umbilical cord model 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Németh Márton 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

mnemeth@hds.bme.hu 

Project description in English 

The umbilical cord is the conduit between the developing fetus and the placenta. It contains 

one vein and two helical arteries. This project aims to analyze the effect of umbilical coiling 

on blood flow with numerical simulation methods. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

ANSYS CFX 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1 BSc or MSc student 
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Projekt címe 

Diszkrét elszívás által generált gyors-lassú zónák numerikus vizsgálata 

határrétegáramlásban 

Project title in English 

Numerical study of a streaky boundary layer generated by discrete suction 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Szabó András 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

aszabo@hds.bme.hu 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Reserved for Mandakhbayar Purevbat 
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Projekt címe 

Numerikus megoldási módszerek összehasonlítása stabilitási egyenletek 

megoldásánál 

Project title in English 

Benchmarking of numerical solution methods of flow stability equations 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Szabó András 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

aszabo@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Áramlások stabilitása témakörében sokszor nagyméretű lineáris algebrai 

egyenletrenszereket kell megoldanunk, amik rendkívül időigényesen. A feladatban egy ilyen 

módszert, és annak egy módosított változatát kell összehasonlítani in-house megoldó 

segítségével. A feladat elemei: Strukturálatlan háló készítése GMSH programmal téglalap 

alakú tompa testre. Számítások futtatása a megoldóval Linux környezetben, 

hálófüggetlenség. Szöveges fájl feldolgozó kiértékelő programok készítése. 

Project description in English 

In flow stability problems, often large systems of linear algebraic equations need to be 

solved that can be very computationally cumbersome. In this project, an iterative method 

and its modified version is compared using in-house solvers. The main tasks are the 

following: Creating unstructured mesh of rectangular 3D bluff bodies with the software 

GMSH. Calculations using the in-house solver under Linux, mesh study. Writing post-

process programs to read the data from text files.  

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

Matlab/Python, vagy programozás iránti érdeklődés 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Önálló 

feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1 

További konzulens/ek (ha van ilyen) 

Kulcsár Márton, mkulcsar@hds.bme.hu 
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Projekt címe 

Szennyvíziszap szivattyúzás hidrodinamikai modellezése 

Project title in English 

Hydrodynamic modelling of wastewater sludge pumping 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Till Sára 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

still@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Az eleveniszapos szennyvíztisztítás során az iszapot szivattyúzzák. A folyadék nemnewtoni 

reológiájú, tehát a rendszer jelleggörbe és a szivattyú jelleggörbéje is módosul. A téma célja 

az iszap recirkulációs kör egyszerűsített hidrodinamikai modelljének létrehozása és a 

jelleggörbék módosulásának becslése különböző iszapreológiák esetén. 

Project description in English 

The sludge by the activated sludge treatment technology is pumped during the process. This 

fluid has non-Newtonian rheology, so the system curve and the pump performance curve 

maybe modified. This topic aims to create a simplified hydrodynamic model for such 

a sludge circulation and to estimate the modification of the characteristic curves for different 

sludge rheologies. 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1 BSc / 1 MSc student 

  



25 
 

Projekt címe 

Irodalomkutatás térfogatáram mérők alkalmazhatósága nemnewtoni 

folyadékokkal témakörben 

Project title in English 

Literature review on the performance of fluid flow meters with non-Newtonian 

fluids 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Till Sára 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

still@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A nemnewtoni anyagok szállítása során felmerül, hogy a milyen térfogatáram mérő 

eszközök alkalmasak ezen anyagok mérésére. A feladatot választó hallgató végezzen 

mélyreható irodalomkutatást a témában. A feladat célja, az nemnewtoni anyagok mérésére 

alkalmas eszközök kiválasztása, azok mérési paramétereinek és pontosságának 

megbecsülése szakirodalmi adatokra alapozva. 

Project description in English 

Delivering non-Newtonian fluids, the question arises of which volume flow rate measuring 

devices are suitable for measuring these flows. The student who chooses the task should 

conduct in-depth literature research. The purpose of the task is to select flow meters suitable 

for measuring non-Newtonian flows and to estimate their measurement parameters and 

accuracy based on literature data. 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1 BSc / 1 MSc student 

  



26 
 

Projekt címe 

Radiális szivattyú jelleggörbéinek kísérleti és numerikus vizsgálata viszkózus 

közeg esetén 

Project title in English 

Experimental and numerical investigation of radial pump characteristic curves in the case of 
viscous fluid 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Csizmadia Péter 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

pcsizmadia@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Az ipari gyakorlat során (erőműipar, élelmiszeripar, vegyipar) gyakran találkozhatunk 

viszkózus, illetve nemnewtoni reológiájú anyagokkal, amelyeket szállítani kell a különböző 

technológiai lépésekben. Nem triviális azonban az, hogy a közeg reológiája miként 

befolyásolja a szivattyú paramétereit, úgymint pl. a szállítómagasság vagy a felvett 

teljesítmény. A félév során a hallgató CFD módszerrel, valamint laborméréssel vizsgálja a 

problémakört. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

Ansys CFX 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Rejtő Csaba, MSc 
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Projekt címe 

Herschel-Bulkley közeg áramlásának CFD vizsgálata csővezetékrendszerben 

Project title in English 

CFD-based investigation of Herschel-Bulkley fluid flow in a pipeline system 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Csizmadia Péter 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

pcsizmadia@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Az ipari gyakorlat során (erőműipar, élelmiszeripar, szennyvízipar) gyakran találkozhatunk 

nemnewtoni reológiájú anyagokkal, amelyeket szállítani kell a különböző technológiai 

lépésekben. Ezen anyagok szivattyúzási veszteségei különösen függnek a reológiai és 

áramlástani tulajdonságoktól. A félévi feladat során a hallgatók numerikus módszerrel, 

ANSYS CFX környezetben vizsgálják az eltérő reológiai tulajdonságú, nemnewtoni közegek 

veszteségtényezőit és egyéb áramlási tulajdonságait különböző csővezetékrendszer-

elemekben. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

Ansys CFX 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Dombóvári Gergely MSc hallgató 
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Projekt címe 

Vízerőhasznosítás lehetőségének feltérképezése kis vízhozamú hazai patakok 

esetére 

Project title in English 

Investigating of the possibility of hydropower utilization in the case of small hungarian rivers 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Csizmadia Péter 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

pcsizmadia@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A megújuló energiaforrások hasznosítása egyre nagyobb hangsúlyt kap. Nincs ez másképp 

a vízerő-hasznosítással sem. A jelenlegi gazdasági helyzet miatt a kisebb méretű 

vízerőművek is belátható időn belül megtérülhetnek, így érdemes feltérképezni a kisméretű 

folyókra telepíthető turbinákat. A hallgató a féléves feladat során átnézi a rendelkezésre álló 

szakirodalmat és szakanyagokat; begyűjti a rendelkezésre álló geodetikus magasság, 

vízhozam stb. adatokat, és becslést végez vízerő-hasznosítás szempontjából. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

- 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Kéri Bálint BSc hallgató részére. 
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Projekt címe 

Matrix-vektor szorzás GPU-n 

Project title in English 

Matrix-vector multiplication on GPU 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Hegedűs Ferenc 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

fhegedus@hds.bme.hu 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Balla Csanád 
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Projekt címe 

Ammóniagyártás szonokémiai úton 

Project title in English 

Ammonia production with sonochemistry 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. HegedűsFerenc 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

fhegedus@hds.bme.hu 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Kubicsek Ferenc 
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Projekt címe 

Hidrogén/földgáz centrifugálkompresszor CFD szimulációja 

Project title in English 

CFD simulation of a hydrogen/natural gas centrifugal compressor 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Hős Csaba 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

hos.csaba@gpk.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A projekt keretében a hallgató egy teljes centrifugálkompresszor fokozatot 

(járókerék+diffúzor) számol ki CFD segítségével. Az előtervezés (főméretek meghatározása) 

után ANSYS CFX-ben készítjük el a modellt, majd a tervezési pontban összehasonlítjuk a 

becslés és a CFD eredményét. A projekt érdekessége abban áll, hogy ugyanazt a földgázra 

megtervezett kompresszort próbáljuk hidrogén szállítására is felhasználni és a földgáz-

hidrogén keverék hatását vizsgáljuk az áramlástani viselkedésre. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

Felhasználói szintű ANSYS ismeretek szükségesek. 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

A praktikus szimulációs feladatokat kedvelő MSc hallgatóknak szól a feladat. 
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Projekt címe 

Nyomáshatároló szelep csillapításának kísérleti vizsgálata 

Project title in English 

Experimental analysis of into-chatter device for relief valves 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Hős Csaba 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

hos.csaba@gpk.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Nyomáshatároló szelepek hajlamosak öngerjesztetté rezgésekre, melyek jelentős károkat 

okoznak mind a csővezetékben, mind a szelepben ill. alkalmatlanná teszik a szelepet 

védelmi funkciójának ellátásában. A projekt során egy kísérleti rezgéscsillapító berendezést 

vizsgálunk kísérleti körülmények között. Célunk a csillapítóelem hangolása oly módon, hogy 

a szelep stabilan nyisson széles üzemi tartományban. 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Önálló 

feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Olyan hallgatónak ajánljuk, aki örömmel dolgozik a laborban és önálló munkára képes. 

További konzulens/ek (ha van ilyen) 

Gulyás András (HDR laborvezető) 
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Projekt címe 

Háztartási szivattyú CFD vizsgálata 

Project title in English 

CFD analysis of a small domestic pump 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Hős Csaba 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

hos.csaba@gpk.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Az Elpumps Kft. tanszékünk rendelkezésére bocsátotta néhány termékének CAD modelljét. 

A projekt célja az egyik közösen választott szivattyú CFD vizsgálata (járókerék + csigaház), 

a jelleggörbe kiszámítása, valamint a veszteségek keletkezési helyének feltérképezése. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

ANSYS CFX és CAD szoftverek ismerete 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1 MSc hallgató 
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Projekt címe 

Lapáttervezés komplex függvénytan alkalmazásával 

Project title in English 

Blade design via complex functions 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Hős Csaba 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

hos.csaba@gpk.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A potenciálos áramlások leírhatók ún. komplex függvények (áramfüggvények) segítségével, 

melynek segítségével pl. szivattyúlapátok tervezhetőek hatékonyan és gyorsan (a 

turbulencia, a határréteg-jelenségek és egyéb veszteségek elhanyagolásával). Az így kapott 

lapátalakok jó kiindulási pontot adnak pl. CFD számításokhoz. A projekt során különböző 

terhelési pontokra (térfogatáramokra) megtervezzük az optimális lapátalakot és azt 

vizsgáljuk, hogy mennyire térnek el ezek egymástól. A feladat távlati célja "önbeálló" 

lapátalak tervezése, ahol a lapát (pl. ortotróp kompozit anyaga miatt) a kialakuló 

nyomáseloszlás miatti terhelés hatására pontosan az optimális lapátalakra áll be, így 

előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik a merev lapátokhoz képest. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

Komplex függvénytan, szilárdságtan, Matlab (vagy egyéb programnyelv). 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling);Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv 

(MSc) / Master thesis (MSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Ezt a feladatot olyan hallgatónak javaslom, aki szereti az alkalmazott matematikát. A feladat 

igényes munkát feltételez, potenciálisan TDK dolgozat lehet belőle. 
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Projekt címe 

Szivattyú lapát deformáció számítása 

Project title in English 

Stress analysis of a pump impeller 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Hős Csaba 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

hos.csaba@gpk.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A projekt során egy szivattyúlapát deformációját vizsgáljuk különböző munkapontokban. 

Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az üzemi ponttól eltérő munkapontokban milyen (deformált) 

lapátalak lenne ideális és milyen eredeti lapátalakot (és anyagvastagságot) kell előírnunk, 

hogy a terhelés hatására az optimális lapátalak álljon elő. A távlata cél (nem ebben a 

projektben) olyan szivattyúlapát fejlesztése, mely az egyes üzemi pontokban optimális 

módon deformálódik. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

Áramlástechnikai gépek, ANSYS CFX és structural 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

ANSYS CFX-et és structural-t kell összekapcsolni a feladat során. 
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Projekt címe 

Határréteg lamináris-turbulens átmenetének numerikus szimulációja 

Project title in English 

Numerical simulation of laminar-turbulent transition 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Nagy Péter Tamás 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

pnagy@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A tapadás törvénye miatt egy áramlásba helyezett test felületén a közeg sebessége mindig 

0 a testhez viszonyítva. Attól távolodva pedig egy határig folyamatosan nő. A kettő közti 

átmenetet hívjuk határrétegnek. A határréteg a test elején lamináris, majd egy idő után 

turbulensé válik. Ennek az átmenetnek meghatározása mérnöki szempontból kritikus, mert 

mind a vesztesség mind a hőátadás nagyságrendileg változik az átmenet után. A hallgató 

feladata egy nyílt forráskódú szoftverben elvégezni egy síklap feletti határréteg lamináris-

turbulens átmenetének szimulációját. Továbbá feladattól függően különböző geometriai 

elemek úgynevezett örvénygenerátorok vagy szabályzók hatását megvizsgálni, hogy az 

átmenetet késleltetni tudjuk. 

Ajánlott videó: https://www.youtube.com/watch?v=s7G0auD_mW0 

 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

Alapvető programozási ismeretek 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Önálló 

feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

BSc/MSc/akár csoportban is 
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Projekt címe 

Felületi mikrostruktúrák numerikus modellezése 

Project title in English 

Numerical modeling of microstructures 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Nagy Péter Tamás 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

pnagy@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A vízi állatok nagy részénél megfigyelhető, hogy testük felszínén speciális, érdes elemek 

vannak. Ezek áramlástani szerepe vitatott, de vannak olyan struktúrák, melyekkel 

egyértelműen lehet a veszteségeket csökkenteni. (Pl.: határréteg leválás késleltetése golf 

labdán.) A hallgató(k) feladata CFD szimulációk segítségével meghatározni különböző 

struktúrák egyszerűsített modelljének paramétereit. Ezek az értékek későbbi nagy 

teljesítményű számítások elvégzéséhez, illetve más elméleti modellezéshez hasznosak. 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Önálló 

feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

BSc vagy MSc 1 fő 
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Projekt címe 

Csendes, toroid alakú légcsavar tervezése és mérése 

Project title in English 

The design and measurement of a silent toroidal propeller 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Nagy Péter Tamás 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

pnagy@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Az egyre inkább terjedő drónokat általában nagyfordulatszámú motorokkal hajtott 

légcsavarok tartják a levegőben. Ez jelentős nem kívánatos zajterheléssel jár. Az utóbbi 

időben ennek csökkentésére toroid légcsavarok kezdtek el terjedni, melyekkel a lapátvégéről 

leúszó örvénynek a káros zajt keltő hatása mérsékelhető. A hallgató feladat ilyen 

légcsavarok tervezése és mérése a tanszék laborjában. A mérőberendezés már 

rendelkezésre áll.  

 

Ajánlott videó: https://twitter.com/MITLL/status/1611438712683958306 

 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Önálló 

feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

BSc/MSc akár csoportban 
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Projekt címe 

Tranziens ellenállástényező mérésének tervezése 

Project title in English 

Measurement of the transient flow coefficient 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Nagy-György Péter 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

pnagy-gyorgy@gmail.com 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Korábbi kutatásaink során fejlesztettünk egy analitikus modellt, mellyel tetszőleges 

nemnewtoni folyadékkal töltött lengéscsillapító csillapítási karakterisztikája meghatározható. 

A modell kvázi-stacionárius közelítéssel él, tehát a levezetés során az időfüggő tagokat 

elhanyagoljuk. A Jelölt feladata olyan mérőberendezés tervezése, mellyel a lengéscsillapító 

fojtásának (pl. cső, perem) tranziens ellenállástényezője a harmonikus mozgás frekvenciája 

és amplitúdója szerint kimérhető. A mérőberendezést CFD szimulációkkal vagy megépítés 

útján lehet ellenőrizni.  

A részfeladatok az alábbiak:  

1) Kereskedelmi forgalomban megvásárolható alkatrészek kiválasztása.  

2) A berendezés megtervezése, a szükséges gyártási rajzok elkészítése.  

3) CFD szimulációk elvégzése a berendezés adataival. Az eredmények 

összehasonlítása az analitikus modell eredményeivel. 

Alternatív feladatok:  

3) A berendezés megépítése a tanszéki szakemberek segítségével.  

4) Mérések elvégzése és kiértékelése.  

 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Önálló 

feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

BSc, MSc 
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Projekt címe 

Hőszivattyú modellezése Matlab Simulink környezetben 

Project title in English 

Heat pump modeling with Matlab Simulink 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Nagy-György Péter 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

pnagy-gyorgy@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Az ipar számos területén egyre gyakoribb matematikai modellezési eszköz a Matlab 

Simulink grafikus programozási környezete. A feladat célja ennek a grafikus programozási 

környezet megismerése és a lehetőségeinek feltárása egy aktuális mérnöki probléma 

keretein belül. Mivel az energiaválság közepette egyre nagyobb figyelem fordul a megújuló 

energiaforrásokra, így a modellépítést egy olyan hőszivattyú rendszerre végezzük el, amely 

áramlástani, hőtani és elektromos komponenseket is tartalmaz. A feladat fő részfeladatai:  

1) Egy talajszondás rendszer modelljének felépítése és validálása mérési vagy szakirodalmi 

adatok alapján,  

2) Paramétervizsgálat különböző időjárási viszonyok mellett,  

3) javaslattétel optimális üzemeltetésre,  

4) eredmények összefoglalása.  

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

Matlab előny 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Önálló 

feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

BSc, MSc 
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Projekt címe 

Statisztikai vizsgálatok virtuális betegadatbázison 

Project title in English 

Statistical analysis of a virtual patient database 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Dr. Wéber Richárd 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

rweber@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A projekt során statisztikai kapcsolatokat keresünk egy virtuális betegadatbázison, pl. 

becsülhető-e a vérnyomásból  a vértérfogat, avagy van-e összefüggés a 

pulzushullámterjedések között. A feladathoz rendelkezésre áll a teljes betegadatbázis. 

Alapvető statisztika mellett szükség lehet mélyebb adatelemzési ismeretkre, melyek 

természetesen a projekt során elsajátíthatók. 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Önálló 

feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Egy darab lelkes, statisztika iránt érdeklődő hallgató 
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Projekt címe 

Veszteségtényező kísérleti vizsgálata különböző paraméterű csövek esetén 

Project title in English 

Experimental investigation of loss coefficient in case of different pipe parameters 

Kiíró 

Céges/külsős feladat belső témavezetővel 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Gulyás András 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

agulyas@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A HDR Tanszék és a Pressair Kft. közös együttműködésének keretein belül a hallgatónak 

lehetősége nyílik ipari témában való aktív részvételre. A kiírt feladatban a hallgató a cég által 

biztosított különböző anyagú és állapotú csőszakaszok nyomásesését fogja vizsgálni mérés 

útján a HDR tanszék laborjában található új korszerű sűrített levegős mérőberendezésen. A 

feladat része a mérési elrendezés megtervezése, a mért eredmények összehasonlítása és 

összevetése analitikus becséléssel. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

BSc Áramlástan 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1-2 fő BSc vagy MSc hallgató 

További konzulens/ek (ha van ilyen) 

Kautny Kolos (Pressair Kft.), Dr. Hős Csaba 
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Projekt címe 

Mérőperem és Pitot-cső elméleti és gyakorlati vizsgálata 

Project title in English 

Experimental and theoretical investigations of orifice flowmeter and Pitot-tube 

Kiíró 

Céges/külsős feladat belső témavezetővel 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Gulyás András 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

agulyas@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A HDR Tanszék és a Pressair Kft. közös együttműködésének keretein belül a hallgatónak 

lehetősége nyílik ipari témában való aktív részvételre. A kiírt feladatban a hallgató 

megvizsgálja a mérőperem és a Pitot-cső ipari alkalmazásának lehetőségét sűrített levegő 

áramlása esetén. A vizsgálat során szakirodalmi adatokon túl a mérések megtervezése, 

kivitelezése és elvégzése is a feladat részét képezi, amelyet a hallgató a HDR tanszék 

laborjában található új korszerű sűrített levegős mérőberendezésen fog elvégezni. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

BSc Áramlástan 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1-2 fő BSc vagy MSc hallgató 

További konzulens/ek (ha van ilyen) 

Kautny Kolos (Pressair Kft.), Dr. Hős Csaba 
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Projekt címe 

Kompresszorház szellőzésének vizsgálata 

Project title in English 

Investigation of cooling problem in the compressor housing 

Kiíró 

Céges/külsős feladat belső témavezetővel 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Gulyás András 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

agulyas@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A HDR Tanszék és a Pressair Kft. közös együttműködésének keretein belül a hallgatónak 

lehetősége nyílik ipari témában való aktív részvételre. A feladat során adott egy 

kompresszorház, ahol nem megfelelő a beépített gépek szellőzése, hűtése mivel azok 

túlzott melegedése tapasztalható. A feladat első lépéseként szükséges a helyszín bejárása, 

mérések elvégzése a kompresszorházon belül és kívül (1-2 napos helyszíni mérés). Ezt 

követően egy egyszerűsített analitikus számítással/CFD modellel javaslatot kell adni a 

szellőzés javítására vonatkozólag. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

BSc Áramlástan 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling);Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv 

(MSc) / Master thesis (MSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Önálló és projektfeladat esetében 1-2 fő, diplomaterv és szakdolgozat esetén 1 fő. 

További konzulens/ek (ha van ilyen) 

Kautny Kolos (Pressair Kft.), Dr. Hős Csaba 
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Projekt címe 

Légcsatorna ventilátor üzemének optimalizálása 

Project title in English 

Optimalization of fan operation in the air channel 

Kiíró 

Céges/külsős feladat belső témavezetővel 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Gulyás András 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

agulyas@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A HDR Tanszék és a Pressair Kft. közös együttműködésének keretein belül a hallgatónak 

lehetősége nyílik ipari témában való aktív részvételre. A feladatban adott egy légcsatorna 

hálózat egy már beépített ventilátorral, amihez egy új frekvenciaváltós ventilátort 

csatlakoztatnak soros kapcsolással. Az új ventilátor nagyobb teljesítményű, mint a vele 

sorba kötött, ezért egy bypass ágba kötött visszacsapó szeleppel igyekeznek a térfogatáram 

tartományt szabályozni. A feladat során ennek az új, két ventilátoros rendszernek a 

működését kell vizsgálni analitikus/szimulációs módszerekkel. A feladat része minimum 1 

helyszíni bejárás és felmérés. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

BSc Áramlástan 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Önálló feladat (BSc) / Individual project 

(BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Önálló és projektfeladat esetében 1-2 fő,  szakdolgozat esetén 1 fő. 

További konzulens/ek (ha van ilyen) 

Kautny Kolos (Pressair Kft.), Dr. Hős Csaba 
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Projekt címe 

FlowVC szoftver alkalmazása Ljapunov-exponens számítására 

Project title in English 

Calculating Finite Time Lyapunov Exponent using FlowVC software 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Gyürki Dániel 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

dgyurki@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Kaotikus rendszerekben a részecskék pályáinak szeparációjára használatos mérőszám a 

Ljapunov-exponens, mely alkalmas az áramlásokban megjelenő koherens struktúrák 

detektálására. A projekt során a FlowVC szoftver használatát sajátítjuk el, és alkalmazzuk 

általunk generált adatsorokra. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

Python, C++ előny 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1 BSc vagy MSc hallgató 
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Projekt címe 

Részecskék tartózkodási idejének számítása agyi aneurizmák esetén 

Project title in English 

Calculating particle residence times in cerebral aneurysms 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Gyürki Dániel 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

dgyurki@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Az erek oldalán kialakuló kóros kitüremkedések (aneurizmák) jelentősen módosítják a vér 

áramlását az adott érszakaszon, illetve a vérben utazó apró részecskék (pl: vörösvértest 

vagy gyógyszer) által bejárt pályákat is. Ezeket a pályákat, és a részecskék tartózkodási 

idejét különböző módon lehet vizsgálni, összehasonlítva az aneurizma nélküli esettel. 

A feladat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a különböző tartózkodási idő számítási 

módszerekkel, esetlegesen implementálják őket a mi szimulációs szoftverünkhöz 

csatlakoztatva. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

C++, Linux előnyt jelent 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Önálló 

feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1 BSc vagy MSc hallgató 
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Projekt címe 

Részecskék pályáinak és tartózkodási idejének vizsgálata érszűkületek esetén 

Project title in English 

Particle paths and residence times in stenoses 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Gyürki Dániel 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

dgyurki@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Az nyaki verőér elágazásán kialakuló kóros szűkület jelentősen módosítja a vér áramlását 

az adott 

érszakaszon, illetve a vérben utazó apró részecskék (pl: vörösvértest vagy gyógyszer) által 

bejárt 

pályákat is. Ezeket a pályákat, és a részecskék tartózkodási idejét különböző módon lehet 

vizsgálni. 

A feladat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a tanszéken elérhető részecske pálya- 

és 

tartózkodási idő számítási módszerrel, és alkalmazzák azt érszűkület geometriák esetén, 

vizsgálva 

a szűkület mértékének hatását. 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

C++, Linux előnyt jelent 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc);Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc);Önálló 

feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1 BSc vagy MSc hallgató 
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Projekt címe 

Nyaki artéria numerikus szimulációjának paramétervizsgálata 

Project title in English 

Numerical boundary condition analysis of a carotid artery 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Németh Márton 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

mnemeth@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Az agyat vérrel ellátó nyaki artéria elágazásánál (bifurkáció) gyakori a sztenózis, vagyis az 

érszűkület kialakulása, ezért sokszor vizsgálják 3d-s numerikus szimulációkkal. Az ilyen 

szimulációk fontos szempontja a megfelelő peremfeltételek meghatározása. Az egyik módja 

a peremfeltételek megadására egy 3-elemű Windkessel modell létrehozása, mely 

leegyszerűsítve, 3 paraméterével modellezi a kimenetek utáni érszakaszok viselkedését. 

A projekt során egy geometriát hozunk létre a 3d-s vizsgálathoz, majd a szimulációk 

összeállítására kerül sor Windkessel peremfeltételek alkalmazásával. A szimulációk célja a 

Windkessel paraméterek hatásának felderítése, és egy olyan paramétertartomány 

meghatározása, mellyel biológiailag helyes áramlás érhető el. 

 

Szükséges előképzettségek / required knowledge (e.g. C++, MatLab, ANSYS, 

Python) 

ANSYS felhasználói (Nem kötelező) 

 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc);Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1, vagy 2 hallgató 
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Projekt címe 

Nyíltfelszínű vízcsatorna szimulációja GPU alapú szoftverrel 

Project title in English 

GPU based simulation of a free surface water channel 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

SÁNDOR Levente 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

lsandor@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

- 

Project description in English 

- 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Szakdolgozat (BSc) / Final project (BSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Nagy György János részére 
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Projekt címe 

Egyszerű véralvadási modell implementálása hemodinamikai szimulációs 

keretrendszerhez 

Project title in English 

Simple thrombus formation modell implementation for hemodynamic simulation framework 

Kiíró 

Céges/külsős feladat belső témavezetővel 

Kapcsolattartó témavezető neve 

SÁNDOR Levente 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

lsandor@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

- 

Project description in English 

- 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Tóth Orsolya részére 

További konzulens/ek (ha van ilyen) 

Dr. Szlávecz Ákos (BME IIT) 
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Projekt címe 

Hidrodinamikai modell továbbfejlesztése áramlásmódosító sztentek 

vizsgálatához 

Project title in English 

Improvement of hydrodynamic modell for flow diverting device investigation 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

SÁNDOR Levente 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

lsandor@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

- 

Project description in English 

- 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Diplomaterv (MSc) / Master thesis (MSc); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

Nyerges Áron részére 
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Projekt címe 

Nemnewtoni szivattyú jelleggörbe átszámítási módszereinek  összehasonlítása 

Project title in English 

Comparison of non-Newtonian pump's performance curve estimation methods 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Till Sára 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

still@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

A szivattyúk szállítómagasság-térfogatáram görbéi módosulnak, ha erősen viszkózus, ill. 

nemnewtoni anyagokat szállítunk velük. A feladatot választó hallgató féléves munkájának 

első része a módszerek megismerése, megértése. A feladat második részében egy 

kiválasztott, gyártói adatszolgáltatásból származó jelleggörbe módosulásainak kiszámítását 

kell elvégezni adott reológiájú közeg esetén. Az eredményként kapott görbéket össze kell 

vetni, számszerű következtetéseket kell levonni belőle. A feladatot több hallgató is 

választhatja. A szivattyú, a reológiai modell és a kiválasztott átszámítási módszer alapján a 

feladat a hallgató előképzettségéhez igazítható. 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc); Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1 BSc vagy MSc hallgató 
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Projekt címe 

Weissenberg-effektus kísérleti vizsgálata 

Project title in English 

Experimental investigation of the Weissenberg effect 

Kiíró 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Kapcsolattartó témavezető neve 

Till Sára 

Kapcsolattartó témavezető email címe 

still@hds.bme.hu 

Téma rövid leírása (formázatlan szöveg, képletek és képek nélkül) 

Ha egy nemnewtoni reológiájú, viszkoelasztikus folyadékba egy a tengelye körül forgó rudat 

merítünk, akkor a folyadék elkezd felkúszni a keverőrúdra. A témát választó hallgató/k 

feladata a tanszéki laboratóriumban megépült és rendelkezésre álló kísérleti berendezés 

üzembe helyezése. A kísérletekhez néhány megfelelő tulajdonságú anyag keresése (min. 3 

különböző), és számszerűsíthető kísérletek elvégzése, kiértékelése. 

Milyen típusú feladat lehet a témából? 

Önálló feladat (BSc) / Individual project (BSc); Projekt feladat (MSc) / Project work (MSc) / 

Teamwork project (Msc Modelling); 

Milyen típusú hallgatónak / hány hallgatónak / kinek lett meghirdetve a feladat?  

How many and what kind of student/s is the task suitable for? 

1 BSc vagy MSc hallgató 

 


