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MEGHIRDETETT SZAKDOLGOZATI TÉMÁK 

 

National Instruments Hungary Kft.: 
 

1. Analóg digitális átalakítók linearitás mérése alternatív módszerekkel (témafelelős: Varga Tamás2) 

Különböző linearitás mérési eljárások megvalósítása és összehasonlítása (háromszög jelgenerátor használatával, szinusz jelgenerátor 

használatával, nagyteljesítményű adatkonverter és alacsony pontosságú módszer használatával (SEIR)). 

2. Egyetemi hallgató által „FPGA alapú Digitális jelfeldolgozás” témakörből szabadon választható 

diplomamunka (HW fejlesztés  kapcsolat: Sarkadi Zsolt) 

3. Egyetemi hallgató által „Analóg jelkondicionálás” témakörből szabadon választható diplomamunka (HW 

fejlesztés  kapcsolat: Sarkadi Zsolt) 

4. +/- 48 V bemenetű adatgyűjtő DAQ kártya (HW fejlesztés  kapcsolat: Sarkadi Zsolt) 

5. NI VB-hez tervezni egy 16 csatornás analóg-digitális ICT HW eszközt (témafelelős: Holló Vince). 

Egyetemi oktatási célra tervezni NI Virtual Beench-hez illesztett 16 csatornás analóg-digitális ICT HW eszközt. 

6. NI VB-hez tervezett 16 csatornás analóg-digitális ICT HW eszköz illesztő-vezérlő szoftver implementálása 

(témafelelős: Végh Attila). 

Egyetemi oktatási célra tervezett NI Virtual Beench-hez illesztett 16 csatornás analóg-digitális ICT HW eszköz illesztő-vezérlő szoftver 

implementálása LabVIEW/TestStand-ben. 

7. Áramköri Teszt (ICT) berendezés építésének kutatása National Instruments hardver és szoftver elemek 

felhasználásával (témafelelős: Holló Vince). 

A jelölt kutassa fel a National Instruments termék választékában szereplő hardver és szoftver elemeket amelyek alkalmasak áramköri 

teszt berendezés építésére. Az megfelelő elemek felhasználásával blokkvázlat szinten tervezze meg az ICT berendezést. Ismertesse a 

felhasználható szoftverek alkalmazási lehetőségeit is. 

8. Online tesztállomás monitorozó rendszer tervezése (témafelelős: Hudák Csaba). 

Tervezzen egy olyan rendszert, amely képes egyetlen tesztállomás pozíciójának meghatározására rögzített méretű zárt térben a 

bővíthetőség figyelembevételével. 

9. Útminőség heatmap készítése NI technológiákra építve (témafelelős: Barabás Botond). 

Járművekre telepített IoT eszközökkel létrehozott és folyamatosan frissített felhő alapú útminőség térkép elkészítése a cél. Az igénybe 

vehető technológia az NI cRIO mérőrendszereitől, a Microsoft Azure felhőalapú adatfeldolgozó rendszerekig terjednek. 

 

E.ON: 
 

10. Védelmi megoldások a középfeszültségű hálózatokon. 

Túláramvédelmi megoldások, és azok alkalmazása (FÁNOE méretezés, védelmi rendszer paramétereinek meghatározása, számítása) 

11. Villamos hálózatok mechanikai méretezése, szerkezeti elemek kiválasztásának szempontjai. 

Oszlopok, vezetékek mechanikai méretezése, belógásértékek meghatározása, paraméterek hőfokfüggése, konkrét kiviteli terv 

számításainak elvégzése 

12. Érintésvédelmi megoldások az elosztóhálózaton. 

Kis-és középfeszültségű hálózatok érintésvédelmi számításai, védelmi paraméterek meghatározása 

 



ZANE Systems Kft.: 
 

13. Mikrovezérlő firmware programozó eszköz készítése LoRa chip használatával. 

A hallgató egy olyan pendrive-hoz hasonló kivitelű eszközt tervez (vagy talál már kapható formában), amely a LoRa kommunikációra 

képes. A céleszközt DFU frissítési módba kapcsolva csatlakozik ahhoz és a LoRa rádió használatával az eszközbe betölti a firmware-t, 

valamint a működési paramétereket. 

14. Tesztelési eljárás kidolgozása LoRaWAN eszközök RF működésének ellenőrzésére. 

A hallgató feladata az ISM sávú RF eszközök rádiós hatékonyságának tanulmányozása. Méréseket végez, azok adatait rögzíti, 

feldolgozza. Kipróbál különböző típusú antennákat, tervezési hibákat tár fel, javaslatot tesz az RF rész tervezésének javítására, ezzel a 

fejlesztési munkát segíti. Az így megszerzett tapasztalatokat felhasználva ezt követően kidolgoz egy olyan eljárást, amellyel 

megállapítható a gyártást követő teszt során a legyártott eszközről, hogy az RF rész megfelelő minőségben működik-e. 

15. Komplex talajminőség mérő eszköz fejlesztése. 

A feladat egy olyan elemes táplálású kéziműszer fejlesztése amely BLE és vagy LoRaWAN kommunikációval rendelkezik. A műszer 

képes a talaj víztartalmának és vezetőképességének a mérésére. A víztartalmat nem ellenállásmérés elvén kell mérni. A műszer 

validálási eljárását ki kell dolgozni és el kell végezni. 

16. IOT eszköz gyártás utáni tesztjének automatizálása. 

A hallgató a feladat elvégzése során megismeri az IOT eszközök gyártását és gyártás utáni manuális tesztelését. Feltérképezi a 

folyamatot, kiválasztja, hogy mely részfeladatokat van lehetőség automatizálni. Az elkészítendő rendszer kapcsolódik a gyártási 

adatbázishoz, az eszközből kiolvassa az egyedi azonosítószámát, ezt ellenőrzi, majd az adatbázisba automatikusan felviszi. Titkosító 

kulcsokat generál, ezeket az eszközbe betölti, valamint az adatbázisba is rögzíti. Ezután elindítja az eszközt teszt üzemmódban és 

ellenőrzi, hogy az a megadott időn belül sikeresen be tudta-e küldeni a várt adatokat. Az adatokat feldolgozza, azok helyességét 

ellenőrzi. A feladat nagyobbrészt szoftverfejlesztési munkából áll. 

 

SZILÁRDTEST FIZIKAI TANSZÉK: 
 

Témavezető: Harasztosi Lajos 

17. NI MyDAQ alapú demostrációs Barkhausen-zajmérő fejlesztése 

18. Teremakusztika mérés 

19. Mikrokontrolleres műszerfejlesztés 

 

Témavezetők: Dr. Szabó István, Harasztosi Lajos 

20. Mérőrendszer fejlesztés hiszterézisgörbe felvételére 

21. Nagyfrekvenciás vizsgálatok hálózatanalízátorral 

22. Mérőrendszer akkumulátor paraméterek meghatározására 

23. Akkumulátor töltöttségi állapotának meghatározása 

 

A témakidolgozás során megoldandó feladatok: 

 Célkitűzések megfogalmazása 

 A téma irodalmának áttekintése 

 Tervezés – tervdokumentáció elkészítése 

 Megvalósítás 

 Ellenőrzés, tesztelés, értékelés, továbbfejlesztési lehetőségek. 

 

  



KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK: 
 

Témavezető: Dr. Egri Sándor 

24. Szobakerékpárverseny lebonyolítására alkalmas elektronikus adatgyűjtő rendszer megvalósítása MyDAQ-

Labview-PC platformon. 

25. A gravitációs gyorsulás mérésére alkalmas kísérleti eszköz megvalósítása MyDAQ-Labview-PC platformon. 

26. A szélerősség és megvilágítás-erősség napi változásainak vizsgálatára alkalmas elektronikus adatgyűjtő 

eszköz megvalósítása SD kártya és mikrokontroller felhasználásával. 

27. Vezeték nélküli adatátvitelt megvalósító adatgyűjtő rendszer fejlesztése például NodeMCU ESP-32S dual 

core WIFI modulfelhasználásával demonstrációs fizikai kísérletek megvalósítására. 

 

Témavezető: Dr. Csarnovics István 

28. Fém nanorészecske alapú optikai érzékelő előállítása, vizsgálata és paramétereinek optimalizálása. 

29. 1D és 2D felületi struktúrák kialakításához szükséges módszer tovább fejlesztése. 

30. Meglévő fiziológiai érzékelő állomás újragondolása és tovább fejlesztése.  

31. Meglévő 3D mozgatható mintatartó tovább fejlesztése.  

32. Vákuumérő jelének feldolgozása és továbbítása, a rendszer lehetséges automatizálása mellett. 

 


