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1. Partial differential equations in finance (a téma már foglalt)
Témavezető: Csomós Petra
A téma rövid leírása: –
Ajánlott irodalom: –
Ajánlott szakirányok: –

2. Nemlineáris lemezegyenlet numerikus megoldása
Témavezető: Karátson János
A téma rövid leírása: Egy vékony rugalmas-képlékeny lemez deformációját egy negyed-

rendű nemlineáris elliptikus parciális differenciálegyenlet írja le. Az első cél a feladat
alakjának megértése és a gyenge megoldás egyértelmű létezésének levezetése a másodren-
dű analógia alapján. Ezután következik a numerikus megoldás konstrukciója és konver-
genciájának igazolása, ahol a megoldási módszer részei: végeselemes diszkretizáció, majd
külső-belső iteráció (ebben Newton-típusú linearizálás és konjugált gradiens-módszer öt-
vözése). A záró feladat egy program elkészítése egy egyszerű esetben (négyzet- tarto-
mány és tenzorszorzat-elemek).

Ajánlott irodalom:
[1] Faragó I., Karátson J., Numerical Solution of Nonlinear Elliptic Problems via Pre-
conditioning Operators: Theory and Application, NOVA Science Publishers, New York,
(2002)
[2] Karátson J., Numerikus funkcionálanalízis, Typotex, 2014.
[3] Sonnendrücker, E., Ratnani, A., Advanced Finite Element Methods, Lecture notes,
Max-Planck-Institut München, 2016.

Ajánlott szakirányok: alkalmazott matematikus

3. Járványterjedést leíró késleltetett differenciálegyenletek vizsgálata (a téma már
foglalt)

Témavezető: Takács Bálint Máté
A téma rövid leírása: –
Ajánlott irodalom: –
Ajánlott szakirányok: –
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4. 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
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
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