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1. Deriváltak numerikus közelítése alklamazásokkal (a téma már foglalt)
Témavezető: Faragó István
A téma rövid leírása: –
Ajánlott irodalom: –
Ajánlott szakirányok: elemző

2. Nemlineáris hősugárzási modell parciális differenciálegyenletének iterációs meg-
oldása

Témavezető: Karátson János
A téma rövid leírása: Hősugárzási modell stacionárius állapotait olyan elliptikus parciális

differenciálegyenletek írják le, melyek főrészükben lineárisak, a peremen lévő tagra nézve
nemlineárisak. Ezeknek mind az elméleti vizsgálata (gyenge megoldás létezése és egy-
értelműsége), mind a közelítő megoldáshoz szükséges iterációs módszerek konstrukciója
és konvergenciavizsgálata alkalmas Hilbert-térbeli eszközökre támaszkodik. A dolgozat
célja egy, a fentieken belüli feladat vizsgálata. A Hilbert-térbeli alapok áttekintése után
a cél előbb a megoldás létezésének és egyértelműségének levezetése, majd a numerikus
megoldás vizsgálata a megfelelő Szoboljev-térben gradiens- és Newton-típusú iterációval.

Ajánlott irodalom:
[1] Krizek, M., Neittaanmaki, P., Mathematical and numerical modelling in electrical
engineering: theory and applications, Kluwer Academic Publishers, 1996.
[2] Faragó I., Karátson J.: Numerical Solution of Nonlinear Elliptic Problems Via Pre-
conditioning Operators, Advances in Computation, Nova Science Publishers, New York,
2002.
[3] Karátson J.: Numerikus funkcionálanalízis, Typotex, 2014.
[4] Liu, L., Huang, M., Yuan, K., Krizek, M., Numerical Approximation of a Nonlinear
3D Heat Radiation Problem, Adv. Appl. Math. Mech., Vol. 1, No. 1, pp. 125-139
(2009).
[5] Zeidler, E., Nonlinear functional analysis and its applications, Springer, 1986.

Ajánlott szakirányok: alkalmazott matematikus

3. Járványterjedési modellek elemzése (a téma már foglalt)
Témavezető: Maros Gábor
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A téma rövid leírása: Az egyik legtöbbet vizsgált klasszikus epidemiológiai modell az
SIR modell. A közelmúltban több új tudományos cikkben vezettek be új modelleket a
COVID-19 terjedésének modellezésére, amelyeknek alapja az SIR vagy más klasszikus
járványterjedési modellek. A szakdolgozat célja, hogy ezek közül mutasson be néhányat,
illetve numerikus kísértetek elvégzése, a kapott eredmények elemzése.

Ajánlott irodalom:
[1] Capasso V., Mathematical Structure of Epidemic Systems, Berlin: Springer. (1993)
ISBN 3-540-56526-4. doi: 10.1007/978-3-540-70514-7
[2] Ram, V., Schaposnik, L.P. A modified age-structured SIR model for COVID-19 type
viruses. Sci Rep 11, 15194 (2021).
[3] Ajbar A., Alqahtani R. T., Boumaza M., Dynamics of an SIR-Based COVID-19
Model With Linear Incidence Rate, Nonlinear Removal Rate, and Public Awareness,
Front. Phys. 9:634251.

Ajánlott szakirányok: elemző

4. Bivalens kötődés antigén-antitest reakciókban (a téma már foglalt)
Témavezető: Pfeil Tamás
A téma rövid leírása: Az antigén-antitest reakciókat nagy diffúziót feltételezve közönséges

differenciálegyenlettel, illetve rendszerrel modellezhetjük. A feladat a bivalensen kötődő
antitestek hatásának figyelembe vétele az indirekt ELISA reakcióban.

Ajánlott irodalom: Juhos Eszter és Herbály Blanka szakdolgozata, valamint folyóiratcik-
kek

Ajánlott szakirányok: elemző

5. Neuronhálózatok modellezése differenciálegyenletekkel
Témavezető: Simon Péter
A téma rövid leírása: A szakdolgozat célja neuronhálózatokon az aktivitás terjedésének

modellezése differenciálegyenletekkel, valamint a kapott modellek matematikai vizsgá-
lata. A hallgató feladata egyrészt a folyamatra felírt különböző differenciálegyenlet-
rendszerek megértése és felírása az irodalom alapján, másrészt a modellek numerikus és
elméleti vizsgálata a differenciálegyenletek vizsgálatának eszközeivel.

Ajánlott irodalom:
[1] Ermentrout, B., Terman, D.H., Foundations of Mathematical Neuroscience, Berlin:
Springer, 2010.
[2] Terman, D.H., Ahn, S., Wang, X., Just, W., Reducing neuronal networks to discrete
dynamics, Physica D: Nonlinear Phenomena, 237(3), 324-338 (2008).
[3] Dayan, Peter, and Laurence F. Abbott, Theoretical neuroscience, Cambridge, MA:
MIT Press, 2001.

Ajánlott szakirányok: alkalmazott matematikus

6. Optimális transzport és Wasserstein terek
Témavezető: Titkos Tamás
A téma rövid leírása: Az optimális transzport elméletének egyik kulcsfogalma a p-

Wasserstein tér, amely nem más, mint egy rögzített (X,d) metrikus tér kellőképp koncent-
rált valószínűségi mértékeinek halmaza ellátva egy olyan távolsággal, amely a mértékek
egymásba transzformálásának minimális költségét méri, amikor a transzport költsége a d
távolság p-edik hatványával számolható. A távolság mérésének ezen nagyon természetes
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módja az utóbbi években új lendületet hozott a kutatásba az elméleti matematika több
ágában és alkalmazott tudományokban egyaránt. A szakdolgozat tárgya bármi lehet,
ami ehhez a témakörhöz kapcsolódik és a hallgatót érdekli. A témában számos jó könyv
készült, jelentkezés előtt érdemes az alábbiakba belenézni. (Ezek az interneten ingyen is
hozzáférhetők.)

Ajánlott irodalom:
[1] Filippo Santambrogio - Optimal Transport for Applied Mathematicians
[2] Luigi Ambrosio, Nicola Gigli - A user’s guide to optimal transport

Ajánlott szakirányok: matematikus és alkalmazott matematikus

7. Matematika a zenében
Témavezető: Valkó Éva
A téma rövid leírása: –
Ajánlott irodalom: –
Ajánlott szakirányok: –

8. Differenciálegyenletek és alkalmazásaik
Témavezető: Valkó Éva
A téma rövid leírása: –
Ajánlott irodalom: –
Ajánlott szakirányok: –

9. Neuronhálózatok viselkedésének matematikai modellezése (a téma már foglalt)
Témavezető: Windisch Anita
A téma rövid leírása: A szakdolgozat célja idegsejthálózatok matematikai modelljének

vizsgálata. A neuronhálózat matematikailag egy olyan gráfként reprezentálható, mely-
ben a csúcsok az idegsejteket, az élek pedig a közöttük levő kapcsolatokat jelölik. A
neuronok közti ingerületterjedés modellezhető közönséges differenciálegyenletekkel. A
hallgató feladata speciális esetben a rendszer dinamikájának megértése az irodalom alap-
ján, valamint numerikus és elméleti vizsgálatok elvégzése, melyhez a fáziskép klasszikus
vizsgálati módszerei és bifurkációelméleti eszközök egyaránt alkalmazhatók.

Ajánlott irodalom:
[1] Beer, R. D. (1995). On the Dynamics of Small Continuous-Time Recurrent Neural
Networks. Adaptive Behavior, 3(4), 469–509
[2] Ermentrout, G. B. (1998). Phase-Plane Analysis of Neural Activity. The Handbook
of Brain Theory and Neural Networks (pp.732-738).
[3] Ermentrout, B., Terman, D.H., Foundations of Mathematical Neuroscience, Berlin:
Springer, 2010.

Ajánlott szakirányok: elemző
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