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3OHQiULVHOĘDGiVRN
hOpVYH]HWĘDr.CSIBI Vencel-József
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Relatív mozgásokon alapuló vegyes CAD eljárás
fejlesztése fogazatok generálására
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A Monge elmélet elemzése és mérnöki alkalmazása
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Felh robotika
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Jármvek diagnosztikai célú teljesítménymérése
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1$*<%DOi]V3$330iWp5$-/HYHQWH
)(.(7(5yEHUW7DPiV
Etorobotikai viselkedésmotor fejlesztése és implementálása mobil roboton LabVIEW környezetben



h50g6$QWDO7e1<,*XV]WiY.8&6(5$
3pWHU6È1'257DPiV1(0&6,&6ÈNRV
A molekulasugár-epitaxiás berendezéssel
kapcsolatos mechatronikai fejlesztések



È%5$+È0*\|UJ\
Színtévesztést korrigáló szemüvegek
klinikai vizsgálata



%(1&6,.$WWLOD/6=$%Ï-y]VHI=ROWiQ
Mérnöki modell alapú szemlélet a felsoktatás
mechatronika kurzusaihoz



%2'25%iOLQW%(1&6,./iV]Oy
Alulaktuált rendszerek prediktív, modell alapú
szabályozása



7,3$5<%HQFH
Párhuzamos kinematikájú gép vezérlésének
tervezése, szimulációja és implementálása



(1<(',/iV]Oy
Osztószekrény 10-210

hOpVYH]HWĘN
Dr. MÁTÉ Márton, Dr. DUDÁS Illés

















72025,=ROWiQ%2*1È5*DEULHOOD
Egyszer bolygóm mködési fogazatszámítási
problémái
%2'=È66iQGRU'8'È6,OOpV
Új geometriájú spiroid lefejtmaró és tányérkerék
geometriai vizsgálata és CAD modellezése
'8'È6,OOpV
A helicoid felületekre kidolgozott általános
matematikai modellnek (HeliMat) kiterjesztése
a gépgyártástechnológia és gyártásgeometria
területére (ProMat)
'8'È6/iV]Oy
A Surface Constructor kapcsolódásgeometriai
fejlesztprogram speciális képességei
.$021',/iV]Oy'5È*È5=VX]VD
A nem-szimmetrikus fogalakú hengeres
fogaskerékpárok szerepe a hajtásláncokban
0È7e0iUWRQ+2//$1'$'pQHV323$
0h//(5,]ROGD(*<(')$/89e*,(U]VpEHW
Egyenes él betétlapkás alakos modul
tárcsamarók tervezése
+259È7+*HUJHO\(5'ė6)HUHQF*iERU
Pontfelh alapú hossztengely keresés OpenGL
GLSL nyelven
=:,(5&=<.3pWHU7DPiV
1*8<(1+8<+RDQJ9$5*$$QGUiV
Autódaru gémrendszerének végeselemes
vizsgálata
6,02129,&6-iQRV%8-7È53pWHU
9È5$',.iURO\6=ĥ&6$WWLOD
Orvosi célú Computer Tomográfok összehasonlító
vizsgálata
6$08.ULV]WLiQ=6(//e59LNWRU
Közepes teljesítmény LED-es fényforrást
alkalmazó közvilágítási leképez optikák
színszétválasztása



%WHUHP
0,1ė6e*%,=726Ë7È6e6.g51<(
=(79e'(/(0È/7$/È126*e3e6=(7
hOpVYH]HWĘN
Dr. TIMÁR Imre, Dr. LENDVAY Marianna




/(1'9$<0DULDQQD
A minségfejlesztés oktatásának újjátervezése



6=$%Ï/iV]Oy.29È&6=ROWiQ=e/,7<$WWLOD
A termelés aktuális kihívásai egyedi gépgyártó
vállalatnál



.29È&6*\|UJ\
Optimális ellátási láncok kialakítása



9(5(63pWHU,//e6%pOD
6.$3,1<(&=5yEHUW7$0È63pWHU
Intelligens logisztika, UNI-TWINN projekt



7$0È63pWHU,//e6%pOD
Szemléletváltás a logisztikai folyamatok
fejlesztésében



72025$QGUiV.5,67Ï)*HUJHO\
Elosztócsövek menti térfogatáram-eloszlások
meghatározása kísérleti, CFD és diszkrét
modellek alkalmazásával



7,0È5,PUH+259È7+3iO%25%e/<7LERU
Szendvicslemez optimálása



%2*1È5*DEULHOOD
Felületi struktúrák kialakulásának modelljei



*<85,.$,VWYiQ),&625/iV]Oy
Technológiai szolgáltatások bvülése a CNC
programozás és a CAM rendszerek területén,
a KELLER szoftver példáján

NiYpV]QHW

hOpVYH]HWĘN
Dr. KAMONDI László, Dr. ÁBRAHÁM György




%2-726$WWLOD6=$.È/<1RUEHUW
Fotoelasztikus nyomatékmér fejlesztése
tárcsás mikromotor inditónyomatékának mérésére
-$.6$/iV]Oy
Gyakorlóeszköz tervezése laparoszkópos
sebészeti készségek fejlesztéséhez
)(.(7(5yEHUW7DPiV5(*(/(%DOi]V
&685,//$.iURO\+259È7+&VRQJRU0iUN
5$-/HYHQWH
Etorobotikai tesztkörnyezet fejlesztése
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3È&=(/7,VWYiQ%$.6$$WWLOD
Kopások elemzése érintkezési optimalizálási
problémaként



:e%(55LFKiUG+ė6&VDED
Légbeszívó-légtelenít szelep tranziens
viselkedésének kísérleti vizsgálata



NiYpV]QHW



%(5(=9$,6]DEROFV.266$$WWLOD
Memóriahabok mechanikai modellezése

hOpVYH]HWĘN
Dr. PÁCZELT István, Dr. KULCSÁR Tamás



9$5*$5R[iQD+ė6&VDED
Vízhálózatok diszjunkt felbontása gráfelméleti
módszerrel



.8/&6È57DPiV7,0È5,PUH
Fáradási feltétel hegesztett kivitel vasúti
forgóvázak optimális tervezésénél



)2'250iWp02/1È5/iV]Oy
Tgörgs csapágy szöghiba-érzékenységének
vizsgálata



1e0(7+<.ULV]WLQD6=$.È/$QLNy
A robotika egyik alapmve és 7 szabadalom:
Bejczy Antal NASA kutató szakmai jelentsége



0&6,=0$',$%pOD
A kísérletek tervezésének módszerei



1$*<3pWHU7DPiV3$È/*\|UJ\
Zavarások növekedésének modellezése élhangban





(5'ė',,VWYiQ+ė6&VDED
Nyomáshatároló szelep dinamikus stabilitásának
numerikus áramlástani vizsgálata

9$5*$5R[iQD+(*('ĥ6)HUHQF
Periodikusan gerjesztett gázbuborék bifurkációs
struktúrája
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%$.%HQGHJ~]'H]VĘ
Inváziós perkoláció gráfon: higanybesajtolásos
porozimetria modellezése és szimulálása



&6,=0$',$3pWHU+ė6&VDED
Hengeres tartályban forgó áramlás idfügg
numerikus vizsgálata



6=$%Ï9LNWRU+$/È6=*iERU
Szívmozgás hatása szívkoszorúerekben kering
vér áramlására



)h/g3&VDED*HUJĘ+ė6&VDED
Nyomáshatároló tányérszelep öngerjesztett
rezgéseinek kísérleti vizsgálata



7,//6iUD+$/È6=*iERU
Nyomáshullám amplifikációt befolyásoló tényezk
vizsgálata



hOpVYH]HWĘN
Dr. FORGÓ Zoltán, Dr. HEGEDS Ferenc

+$57%DOi]V
Szerszámgépek állapotfelmérése
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02/1È5'yUD6=('/0$<(5*iERU
Geometriai trésezés és kiértékelés



9(5$6=7Ï=VROW67e3È1*iERU
Akadozó csúszás környezetszimulációja:
modellezés, analízis, kísérlet



./$3&6,..iOPiQ+ė6&VDED-iQRV
Optimális nyomásmér helyek meghatározása
városi vízhálózatokban



%(1*(5<(V]WHU
Hurkolt távft hálózatok üzemeltetése



0,.Ï6]DQGUDeYD
Pneumatikus munkahengerben fellép súrlódás
elemzése végeselem módszerrel



.29È&6ÈGiP.(5e1<,*\|UJ\
Diszkrét elemes módszer (DEM) alkalmazásának
lehetsége a mezgazdasági géptervezésben



+(*('ĥ6)HUHQF
Nagyszámú, egymástól független közönséges
differenciálegyenletek megoldása nagy teljesítmény párhuzamos programozás segítségével



$1'5È6-y]VHI.29È&6-y]VHI
1$10DULQ6LOYLX7208ù2YLGLX%RJGDQ
$1'5È6(QGUH
Szénelkészít berendezések megbízhatóságának
és karbantarthatóságának vizsgálata



+(*<(6,)UDQFLVND.È57<È6*\XOD
Oktatási módszerek, e-learning, MOOC
a felsoktatásban



-2Ï.29È&65RODQG
=È92'6=.<*iERU3$È/*\|UJ\
Kaotikus viselkedés vizsgálata 2D agyi
aneurysmában
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hOpVYH]HWĘN
Dr. M. CSIZMADIA Béla, Dr. POÓS Tibor


1$*<$QGUiV'8',16=.<%DOi]V
Magas hmérsékleten mköd karimás kötések
tömítéstechnikai méretezése



6=$%Ï9LNWRU32Ï67LERU
Térfogati hátadási tényez alkalmazása
fluidizációs szárítón



9$5-8(YHOLQ32Ï67LERU
Párolgási sebesség meghatározása nyitott vízfelszín esetén



&6,33$%HQMDPLQ=È92'6=.<*iERU
3$È/*\|UJ\
Sztent áramlásmódosító hatása elágazó artérián
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6=8520,&VDED
6=e.(/<-iQRVÈGiP/$.$726,VWYiQ
Hibrid és villamos hajtású jármvek számára
alkalmazható magas hatásfokú többréteg napelem cella mérése



.È52/<%iOLQW
'8'È6$OH[DQGHU6&+,17=(/.D\
Teljesítményoptimalizáció és hatásfoknövelés a
SZEngine EVO4 motorban az égésteret alkotó
alkatrészek módosításával



/$.$726,VWYiQ
.2&6,66=h5.(6]DEROFV6=8520,&VDED
Akkumulátor diagnosztikai rendszer tervezése
elektromos és hibrid jármvek részére



5$6296=.<7DPiV
'8'È6$OH[DQGHU6&+,17=(/.D\
Egyedi tervezés egyhengeres Formula Student
versenymotor elnyei széria versenymotorokhoz
képest

È/7$/È126*e3e6=(7-È50ĥ9(.
hOpVYH]HWĘN
Dr. VÁRKONYINÉ KÓCZY Annamária,
DUDÁS Alexander


=e/,7<$WWLOD6=$%Ï/iV]Oy
A híddaruk mozgása közben jelentkez befeszülési
erk kiszámítása az EN 15011 szabvány alapján



*5È)0LKiO\.8//0$11/iV]Oy+ė6&VDED
Vízszintes tengely szélturbina f méreteinek
meghatározása



6=$%Ï*\|UJ\9È5$',.iURO\
O-gyrk végeselemes vizsgálata



78625%DOi]V9È5.21<,1e.Ï&=<
$QQDPiULD7Ï7+-iQRV
Fuzzy Hypermátrix alapú osztályozó gépészeti
osztályozási problémákhoz





6=È9$,6]DEROFV.29È&66iQGRU
Termo-elasztohidrodinamikai kenfilm elem
felépítése és alkalmazása végeselemes szoftverben

+259È7+3pWHUe*(57-iQRV
Rugalmas több-test szimuláció szabadságfok
csökkentési lehetségei



%$5$%È6,VWYiQ
Biodízel-gázolaj-bioetanol keverékek
hidegfolyásának jellemzése



'8'È6$OH[DQGHU
6&+,17=(/.D\7Ï7+ÈOPRV'iYLG
Ausztenit tartalom alakulásának vizsgálata
atmoszférikus plazmaszórt, korrózióálló hengerfalbevonatok esetében és annak kihatása a hengerfaldugattyúgyr rendszer tulajdonságaira



.(&6.(0e7,3pWHU'8'È6$OH[DQGHU
6&+,17=(/.D\
Acélötvözet hajtórúd tervezése, gyártási
folyamata és vizsgálata egyhengeres
versenymotorhoz



6=h/(9HURQLND(WHOND3(5(%DOi]V
Szilentblokk rezgéseinek termomechanikai
analízise



*g1&=<'iYLG'8'È6$OH[DQGHU
6&+,17=(/.D\
Kopásálló plazmaszórt kerámia bevonatok
tribológiai összehasonlítása csap-tárcsa
tribométeren



7Ï7+ÈOPRV'iYLG
'8'È6$OH[DQGHU6&+,17=(/.D\
Kerámia ersítés, atmoszférikus plazmaszórt,
korrózióálló hengerfal-bevonatok súrlódási
viszonyainak vizsgálata



+259È7+.ULV]WLiQ
Aszinkronmotoros hajtásirányítási módszerek
alkalmazhatósága elektromos jármvekben



=g/'<0iWp
Új kihívások eltt az autóipar a dízelbotrány után



,//e6,$UQROG'8'È6$OH[DQGHU
6&+,17=(/.D\
Teljesítménynövelt egyedi, belségés Formula
Student versenymotor forgattyús tengelyének
fejlesztése
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NiYpV]QHW
hOpVYH]HWĘN
Dr. ZÖLDY Máté, Dr. BARABÁS István



)2'25$QWDO%$*È1<0LKiO\
.87$6,=ROWiQ/Ï3(=3pUH]'DYLG
Zéró kibocsátású napelemes járm – MegaLux –
tervezése



+$9$6,7DPiV
'8'È6$OH[DQGHU6&+,17=(/.D\
Egyedi csúszó szelephimba tervezése Formula
Student versenymotorhoz

(WHUHP
hOpVYH]HWĘN
Dr. VINCZE-PAP Sándor, Dr. TÓTH-NAGY Csaba





9,1&=(3$36iQGRU
Képlékeny csuklók kialakulása és energiaelnyelésének növelése zárszelvény profilok esetén



7Ï7+1$*<&VDED725%È*<,7DV
6&+,17=(/.D\
Belségés motorok hulladékenergiafelhasználása kombinált turbófeltölt-villamos gép
egység segítségével hibrid jármvekben





















6]HNFLyHOĘDGiVRN 
+259È7+,VWYiQ9(+296=.<%DOi]V
6/(1&=.$.DUO-$.8%Ë.7DPiV
6&+867(50DUWLQ
Személyautó szélvéd akusztikai tulajdonságainak
vizsgálata léghang gerjesztés segítségével
0$5&$/,0LNOyV*$='$*+=ROWiQ
6&+867(50DUWLQ
Szimulációs paraméterek meghatározása
jármdinamikai számítások során egy korszerbb
eljárás segítségével
*$='$*+=ROWiQ9(+296=.<%DOi]V
0$5&$/,0LNOyV-$.8%Ë.7DPiV
6&+867(50DUWLQ
Lineáris dinamikai rendszer komponensei közötti
kapcsolódási er meghatározása modális
paraméterek segítségével
9(+296=.<%DOi]V6&+867(50DUWLQ
-$.8%Ë.7DPiV
Kipufogócs környezetének termikus vizsgálatára
alkalmas mérberendezés tervezése
0867Ï9HURQLND'8'È6$OH[DQGHU
6&+,17=(/.D\
Atmoszférikus plazmaszórással készült kerámia
ersítés bevonatok mikroszerkezete
6=$%Ï*\XOD2526=9È5</iV]Oy
Vasúti mérlegszelep dinamikai analízise
6$663pWHU'8'È6$OH[DQGHU
6&+,17=(/.D\
Egyedi Formula Student versenymotor
fékpadi vizsgálatai
%(5.,3pWHU.$5*(5.2&6,6-y]VHI
Pirolízis korom hatása NR gumik mechanikai
tulajdonságaira
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$1<$*78'20È1<e67(&+12/Ï*,$
hOpVYH]HWĘN
Dr. BOZA Pál, Dr. KOVÁCS Ádám


NiYpV]QHW
hOpVYH]HWĘN
SZAUTER Ferenc, Dr. BODZÁS Sándor











+259È7+(UQĘ32=1$&ODXGLX5DGX
6202*<,+XED
Jármveken és mobil robotokon alkalmazható
„foglaltsági rács” alapú térképépítési eljárás
6202*<,+XED+259È7+(UQĘ
Autonóm jármvek navigációs rendszerének
minimális költség szenzorokkal való
megvalósíthatóságának elemzése
6=$%ÏÈGiP,VWYiQ'8'È6$OH[DQGHU
6&+,17=(/.D\7Ï7+1$*<&VDED
Grafénnel adalékolt motorolaj tribológiai
tulajdonságainak vizsgálata
*(5('iQLHO,9È1*HRUJLQD02/1È5%pOD
521.$<)HUHQF
Reciklált PET költséghatékony gócképzési
lehetségei
7Ï7+0iUN%2=$3iO
Furatok alakhibájának vizsgálata a
szerszámgeometria és a technológiai paraméterek
függvényében
%e=,=ROWiQ6=È9$,6]DEROFV
0,/())1e'8'5$-XGLW0e+e6=,VWYiQ
7$.È&6&VDED
Az ultrahang vizsgálat támogatása numerikus
modellezéssel heterogén kötések esetén



'8'È6/iV]Oy%,5Ï0iWp129È./iV]Oy
Konstrukciós és technológiai kérdések elemzése
speciális helicoid alkatrészekkel rendelkez
forgódugattyús motornál
6=$87(5)HUHQF%2.25-y]VHI
3e7(57DPiV
Futóm felfüggesztési modell identifikációja
és útgerjesztés jellemzése
*(5(1&6e50iUN'8'È6$OH[DQGHU
6&+,17=(/.D\
Egyhengeres Formula Student versenymotor
forgattyúházának numerikus végeselem vizsgálata
&=(*/e','iYLG6=e1È6<,VWYiQ
/$.$726,VWYiQ
A réz, mint villamos motor tekercsanyag, más
fémekkel való helyettesítésének vizsgálata
/$))(55LFKiUG'8'È6$OH[DQGHU
6&+,17=(/.D\
Egyhengeres Formula Student versenymotor
fékpadi tesztelése valós üzemi körülmények
biztosításával












.250265LWD0È-/,1*(5.RUQpO
9$5%$,%DOi]V
Aktiválóporok hatása 135-ös hegesztési eljárásnál
.29È&6ÈGiP*8/<È6.RFViUG
Halmozódó károsodási módszerek
+259È7+.ULVWyI785&6È17DPiV
0e6=È526/iV]Oy
A fázisarány hatása hre keményed polimer
keverékek esetén
)2'25$QWDO%2=$3iO
Fárasztóvizsgálat Rapid Prototyping próbatestek
vizsgálatához
*È7,-y]VHI
Hegesztési eljárások fejlesztési irányai
+$-%$6iQGRU7È%,7DPiV%$.21<,3pWHU
Fröccsöntési paraméterek hatása a hosszú
cellulóz szállal ersített politejsav kompozitokra
)È%,È1(QLNĘ5pND
Ferrittartalom a duplex acélok varratfémében
-$&6ÏÈGiP0È7<È6,*\XOD7LERU
NC program geometriai feldolgozása technológiai
elemzést végz szimulációhoz
)(5(1&=<$QQD=VyILD
Mart gránit termékek élkitöredezésének változása
különböz méret gyémántszemcsét tartalmazó
szerszámok esetén
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Polimer kompozitok állapotfelügyelete
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Bak
Bendegúz Dezs

1(0&6,&6ÈNRVh50g6$QWDO
Önszervezd alacsony-dimenziós rendszerek tantárgy az Óbudai Egyetem mechatronikai
oktatásában



*(,(51RUEHUW0È7<È6,*\XOD
Egyirányú CFRP forgácsolhatósági vizsgálata
frakcionális faktoriális kísérlettervvel



.Ï7$,ÈURQ)È%,È1(QLNĘ5pND
Zománcozható anyagok az épületgépészetben



7g5g.'iQLHO=6Ë526/iV]Oy
.29È&6-y]VHI*iERU
Különböz kialakítású gáttípusok és a szerszám
felületérdességének hatása a fröccsöntött
termékek színhomogenitására



3È/),1LNROHWW%(5(&=7LERU)È%,È1(QLNĘ
5pND)$=$.$6eYD
Képlékenyen alakított duplex korrózióálló acélban
végbemen átalakulási folyamatok vizsgálata
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Fröccsöntés szimulációs modellfejlesztés



9$5*$9LNWRU6iQGRU0e6=È526/iV]Oy
/(1'9$,/iV]Oy
Az attritoros rlés poliéter-éter-keton porra
gyakorolt hatása



785&6È17DPiV.$5*(5/2&6,6-y]VHI
0e6=È526/iV]Oy
A lényegi törésmunka módszerének alkalmazhatósági vizsgálata polimer nanokompozitok esetén



+$/È6=,VWYiQ%È5È1<7DPiV
.$5*(5.2&6,6-y]VHI
Termoplasztikus elasztomer mátrixú
nanokompozitok vizsgálata



*(5*(/<$WWLOD/HYHQWH
Korszer manyagok mechanikai
tulajdonságainak lehetséges javítása
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A dévai vár nyugat fell 1864-ben
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