
Miskolci Egyetem 

 
GÉPÉSZMÉRNÖKI- ÉS INFORMATIKAI KAR 

TERMÉSZETI ANALÓGIÁK ADATBÁZISA, STATISZTIKAI ELEMZÉSE  

ÉS ALKALMAZÁSI MÓDSZEREI A KONCEPCIONÁLIS TERVEZÉSBEN 
 

Ph.D. értekezés 

KÉSZÍTETTE: 

Dömötör Csaba 

okleveles gépészmérnök 

SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

GÉPEK ÉS SZERKEZETEK TERVEZÉSE TÉMATERÜLET 

TERMÉKFEJLESZTÉS ÉS TERVEZÉS TÉMACSOPORT 

DOKTORI ISKOLA VEZETŐ: 

Prof. Dr. Tisza Miklós 

egyetemi tanár 

TÉMACSOPORT VEZETŐ: 

Prof. Dr. Döbröczöni Ádám 

egyetemi tanár 

TÉMAVEZETŐ: 

Dr. Péter József 

egyetemi docens 

Miskolc, 2014. 

10.14750/ME.2015.004



Természeti analógiák adatbázisa, statisztikai elemzése és alkalmazási módszerei a koncepcionális tervezésben  

 

 

 

 

 2 

 

 

 

Dömötör Csaba 

TERMÉSZETI ANALÓGIÁK ADATBÁZISA, STATISZTIKAI ELEMZÉSE  

ÉS ALKALMAZÁSI MÓDSZEREI A KONCEPCIONÁLIS TERVEZÉSBEN 

Doktori (Ph.D.) értekezés 

Miskolc, 2014. 

10.14750/ME.2015.004



Természeti analógiák adatbázisa, statisztikai elemzése és alkalmazási módszerei a koncepcionális tervezésben  

 

 

 

 

 3 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

ELŐSZÓ ..................................................................................................................................6 

ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK ...................................................................................................7 

1. BEVEZETÉS .....................................................................................................................8 

1.1. A természeti inspiráció ................................................................................................8 

1.2. Munkahipotézis ......................................................................................................... 10 

2. TERVEZÉSI MÓDSZEREK SZAKIRODALMÁNAK ÁTTEKINTÉSE ........................................ 11 

2.1. Tervezési szemléletek ............................................................................................... 11 
2.1.1. Előíró módszerek ............................................................................................. 11 

2.1.2. Leíró módszerek ............................................................................................... 12 

2.1.3. Kitekintés: Genezis és Evolúció ........................................................................ 12 

2.2. Az intuíció ................................................................................................................ 12 

2.2.1. Az intuíció módszerei ....................................................................................... 13 

2.2.2. Az intuíció forrása............................................................................................ 13 

2.2.3. A természeti adaptáció ..................................................................................... 13 

2.3. TRIZ - Feltalálói Problémamegoldás Elmélete .......................................................... 15 

3. BIONIKA ÉS BIOMIMETIKA NAPJAINKBAN ..................................................................... 18 

3.1. Fiatal tudomány ........................................................................................................ 18 
3.1.1. A biomimetika értelmezése ............................................................................... 18 

3.1.2. Bionika Magyarországon ................................................................................. 19 

3.2. A biomimetika részterületei....................................................................................... 19 

3.3. A biomimetika irányai ............................................................................................... 21 

3.3.1. Analóg eljárás .................................................................................................. 22 

3.3.2. Absztraktív eljárás ........................................................................................... 23 

3.4. A biomimetika hiányossága napjainkban ................................................................... 24 

4. TERMÉSZETI ANALÓGIÁK RENDSZEREZÉSE .................................................................. 25 

4.1. Formaalkotó elemek .................................................................................................. 26 
4.1.1. A forma szerepe a termékéletciklusban ............................................................. 26 

4.1.2. Inspiráció a természetből ................................................................................. 27 

4.1.3. A design, mint információ ................................................................................ 28 

10.14750/ME.2015.004



Természeti analógiák adatbázisa, statisztikai elemzése és alkalmazási módszerei a koncepcionális tervezésben  

 

 

 

 

 4 

 

 

 

4.2. Konstrukciós megoldások ......................................................................................... 33 

4.2.1. Helyváltoztatási elvek....................................................................................... 33 

4.2.2. Szerszámok és eszközök .................................................................................... 45 

4.2.3. Gépszerkezeti elemek ....................................................................................... 49 

4.2.4. Teherviselő szerkezetek .................................................................................... 54 

4.2.5. Korszerű anyagok ............................................................................................ 56 

4.2.6. Energia és hulladékgazdálkodás ...................................................................... 58 

4.2.7. Információtechnika .......................................................................................... 61 

4.2.8. Szervező elvek .................................................................................................. 63 

5. A TERMÉSZETI ANALÓGIÁK KATALÓGUSA .................................................................... 66 

5.1. Adatbázisok általános jellemzői ................................................................................ 66 

5.2. Az adatbázis bemutatása ........................................................................................... 67 

5.2.1. Az adatbázis adattípusai - 1 rekordhoz tartozó adatok ...................................... 67 

5.2.2. Az adatbázis felületei ....................................................................................... 69 

5.2.3. Rendszerezési lehetőségek ................................................................................ 70 

5.3. Tartalom szerinti csoportosítás .................................................................................. 70 

5.4. Irány szerinti osztályozás .......................................................................................... 72 

5.4.1. A biomimetika irányainak alkategóriái ............................................................. 72 

5.4.2. Analógiák eloszlása az adatbázisban ................................................................ 72 

5.4.3. Következtetések ................................................................................................ 74 

6. A TERMÉSZETI INTUÍCIÓ BEÉPÍTÉSE A TERMÉKFEJLESZTÉSBE ..................................... 75 

6.1. Absztraktív eljárás általánosítása ............................................................................... 75 

6.2. Biomimetika algoritmusai ......................................................................................... 77 

6.2.1. Absztraktív adaptáció folyamata ...................................................................... 77 

6.2.2. Tökéletesítés Utólagos analógiákkal ................................................................ 78 

7. ESETTANULMÁNYOK ..................................................................................................... 79 

7.1. Absztraktív módszer alkalmazása .............................................................................. 79 

7.1.1. Természeti kihívás definiálása  Miért? .......................................................... 79 

7.1.2. Alkalmazási terület kijelölése  Hol? .............................................................. 80 

7.1.3. Adaptáció feltételeinek meghatározása  Hogyan? ......................................... 80 

7.2. Termékfejlesztés utólagos analógia elemzésével ....................................................... 81 

7.2.1. Katalógusban szereplő analógia kiválasztása ................................................... 81 

7.2.2. A természeti kihívás pontosítása ....................................................................... 81 

7.2.3. Alapelv megfogalmazása .................................................................................. 81 

7.2.4. A geometria CAD modellje ............................................................................... 82 

7.2.5. A lótücsök ollójának geometriai vizsgálata ....................................................... 82 

7.2.6. Műszaki alkalmazás ......................................................................................... 83 

7.2.7. Piackutatás ...................................................................................................... 83 

7.2.8. Lehetséges termék és marketing ....................................................................... 84 

10.14750/ME.2015.004



Természeti analógiák adatbázisa, statisztikai elemzése és alkalmazási módszerei a koncepcionális tervezésben  

 

 

 

 

 5 

 

 

 

8. ÖSSZEFOGLALÁS ........................................................................................................... 85 

8.1. Summary................................................................................................................... 86 

8.2. Új tudományos eredmények összefoglalása ............................................................... 87 

8.3. The Summary of New Scientific Findings ................................................................. 88 

8.4. Hasznosíthatóság és továbbfejlesztési lehetőségek .................................................... 89 

8.5. Köszönetnyilvánítás .................................................................................................. 90 

8.6. Táblázatok jegyzéke .................................................................................................. 91 

8.7. Ábrajegyzék .............................................................................................................. 91 

9. IRODALOMJEGYZÉK ...................................................................................................... 93 

9.1. Nyomtatott források .................................................................................................. 93 
9.1.1. Mérnöki tudományok szakirodalmai ................................................................. 93 

9.1.2. Természeti analógiákat feltáró irodalmak ........................................................ 97 

9.2. Internetes hivatkozások ............................................................................................. 99 

9.2.1. Mérnöki tudományok elektronikus forrásai ...................................................... 99 

9.2.2. Természeti analógiákat feltáró internetes források ......................................... 100 

9.3. Saját publikációk az értekezés témájában ................................................................ 101 

9.4. Független hivatkozások ........................................................................................... 105 

10. MELLÉKLET ................................................................................................................ 106 

 

10.14750/ME.2015.004



Természeti analógiák adatbázisa, statisztikai elemzése és alkalmazási módszerei a koncepcionális tervezésben  

 

 

 

 

 6 

 

 

 

Előszó 

A környezet megfigyeléséből származó ismeretek minden történelmi kor és társadalmi kultúra 

meghatározó részét képezték már a kezdetektől. Ezen a modern gondolkodó ember 

természettől való folyamatos eltávolodása sem változtatatott, pedig az elszakadást az 

informatikai forradalom által indukált jelenleg is zajló technológiai robbanás csak tovább 

erősítette. Ennek elsődleges oka, hogy a kutatás-fejlesztésben érdekelt szakemberek újra és 

újra felismerik, hogy az épített környezet fenntartásához szükséges technológiai fejlődés 

kulcsa a természet törvényszerűségeihez való alkalmazkodás, melynek időszükséglete az 

élővilág felismert megoldásainak adaptálásával lényegesen lerövidíthető. Ehhez szükséges a 

növény- és állatvilág hatáshordozóinak célirányos vizsgálata, az így nyert ismeretek 

rendszerezése és az alkalmazási lehetőségek illetve módszerek megfogalmazása, melyek 

egyben az értekezés vezérfonalát is jelentik. 
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Alkalmazott jelölések 

Dolgozatban található hivatkozások formátuma 

Szakirodalom [XxxYyyZZ] Xxx: szerző1 vezetéknevének eleje nagy kezdőbetűvel 

Yyy: szerző2 vezetéknevének eleje nagy kezdőbetűvel 
ZZ: forrás megjelenési évének utolsó két számjegye 

Internetes 

hivatkozások 

[xxxYY] xxx: szerzők vezetéknevének kezdőbetűi végig kis betűvel 

        ha nem jelölhető szerző, akkor a weblap jellemző karakterei 

YY: megjelenési, ennek hiányában letöltési év utolsó számjegyei 

Saját 

publikációk 

[DCSXX] DCS: saját név kezdőbetűi (itt társszerzők nélkül) 

XX: sorszám 

Ábrák Xxxxx
YY 

Xxxxx: ábra címe 

YY: lábjegyzet sorszáma 
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1. BEVEZETÉS 

Az embert már az ősközösségi társadalomban is foglalkoztatták az őt körülvevő környezet 

törvényszerűségei, hiszen ezek ismeretében könnyebbé vált az alkalmazkodás, biztosabb 

lehetett az életben maradás vagy éppen sikeresebb a vadászat. A természet tudatos másolása 

hamar megjelent különböző célzattal. Az élelemszerzés alapvető részfeladata lett a 

rejtőzködés, a ragadozók vagy éppen a zsákmányállatok megtévesztése. Az ehhez kapcsolódó 

stratégiák tökéletesítése tette lehetővé, hogy az ember a Föld legsikeresebb élőlényévé váljon 

és egyre növekvő mértékben függetlenítse magát a környezeti feltételektől. Az idő 

előrehaladtával már a természet erőforrásainak mind hatékonyabb kiaknázása lett a cél, amire 

bár „isteni kinyilatkoztatásunk” is van (1Móz 1,28), de csakhamar túlléptük az ésszerűség 

határait, s ez a kiaknázás egyre inkább kihasználássá fajult, ami hosszútávon a legkevésbé 

sem válik az emberiség javára.  

A természetben azonban van olyan kiaknázható potenciál is, amit valóban csak bölcsen 

lehetséges használni, ez pedig a felhalmozott tudás. Ezzel azért is érdemes számolniuk a 

fejlesztőknek, mert az elmúlt évtizedekben a szellemi tulajdonjog védelmének alapelvei egyre 

inkább előtérbe kerültek, ami a tervezés folyamatában sokszor komoly kihívást jelenthet. 

Kiemelten kezelendő tehát az a tény, hogy amíg egy-egy know-how vagy ipari szabadalom 

felhasználása (vagy megkerülése) jelentős befektetéssel jár, addig a természet optimális 

megoldásaiban rendelkezésre álló ismeretanyag általában költségek és jogi következmények 

nélkül szabadon felhasználható.  

1.1. A TERMÉSZETI INSPIRÁCIÓ  

A gép-, termék- illetve formatervezésben, az építészetben, a művészetek számos ágában, de 

még a társadalomtudományok területein is találhatók példák a természeti folyamatok, 

motívumok, eszközök vagy működési elvek alkalmazására. Sok esetben az ember ezeket 

tudatosan a természetből adaptálva, az élővilágtól tanulva valósította meg. De a tapasztalat azt 

mutatja, hogy a biológiai megfigyelésektől távol álló modern tervezési eljárásokban is a 

természeti struktúrákkal nagymértékben harmonizáló megoldásokhoz jutunk. Nem is annyira 

spekulatív tehát az a hipotézis, miszerint "a mérnöki tudományok alapvető alkotóelemeinek 

többsége a természet világában is kifejlődött" [hunt13]. 

A természetből ellesett mérnöki műtárgyakat kutatva egészen korai példák is találhatók, 

hiszen pattintott kőszerszámaival már az ősember is igyekezett másolni a ragadozók 

fegyvereit. De az ókori görög mitológia sem példanélküli ezen a téren, hiszen Daidalosz és 

Ikarosz a madarak szárnyainak leutánzásához viasszal favázakra ragasztott tollakat használt, 

hogy kezükben tartva a levegőbe emelkedhessen [Gra81]. Ezúttal a mítoszok történelmi 

tényszerűségén nem érdemes vitatkozni, hiszen ez esetben annak van igazi jelentősége, hogy 
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az írásbeliség megjelenésével gyakorlatilag egy időben megjelentek a természet másolásáról 

szóló publikációk is, amelyek napjainkig jelen vannak a különféle tudományos 

kiadványokban. Ezt a természeti analógiák mintájára történő szerkezettervezés jeles 

képviselője Leonardo da Vinci is felismerte, amikor az ókorig visszanyúlva az 

i.e. I. században élt neves építész, Marcus Vitruvius Pollio „De architectura” című tanulmány-

kötetében megjelent leírása nyomán elkészítette híres Vitruvius tanulmányát (1.ábra), mely az 

antropometria tudományának fontos kiindulási alapjául szolgált [TÁ09]. 

 

 
1.ábra. Leonardo da Vinci: Vitruvius-tanulmány1 

 

Bár a fejlett társadalmak a modernizációval és a meginduló urbanizációval fokozatosan 

eltávolodtak a természettől, az analógiák keresése a középkorban és az újkorban is 

folytatódott. Napjainkra a természeti adaptáció egy kiemelten népszerű területté vált, mégis a 

nemzetközi kutatói törekvések ellenére a tapasztalat azt mutatja, hogy továbbra is csak 

speciális kutatás-fejlesztési feladatok esetén kerül előtérbe. Ennek fő oka, hogy nem áll 

rendelkezésre olyan mérnöki szemlélettel összeállított, az oktatásban és a gyakorlatban is jól 

                                                
1
 http://www.impactlab.net/wp-content/uploads/2012/02/vitruvianman.jpg  (Letöltve: 2012.12.01.)  

10.14750/ME.2015.004



Bevezetés 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

alkalmazható katalógus, mely az iparban használt tervezési módszerekhez kapcsolódva 

kínálja a természeti analógia alapú konstruálás lehetőségét. 

1.2. MUNKAHIPOTÉZIS 

Ez az értekezés a természetből történő adaptálás és az analógia alapú tervezés módszertani 

kérdéseivel foglalkozik. A természeti adaptáció a környezetben fellelt élő- és élettelen 

szerkezetek hatáselveinek és hatáshordozóinak műszaki felhasználásra való alkalmassá tételét 

jelenti, míg az analógia minden esetben valamilyen elvi, formai vagy működésbeli 

hasonlóságon alapuló megegyezésként definiálható. Mivel az értekezésben és a hozzá 

kapcsolódó adatbázisban szereplő példák mindegyike a biológia műszaki területekkel való 

érintkezésén alapszik, illetve minden esetben fennáll valamilyen szintű hasonlóság valamint 

az alkalmazás ténye is, a természeti analógia, természeti adaptáció, analógia és adaptáció 

kifejezéseket a dolgozat mintegy szinonimaként használja ezen példákra történő hivatkozás 

során. 

Legfőbb irányvonalként azon hipotézis szolgál, hogy a különböző tudományterületeken feltárt 

és publikált természeti analógiák halmaza olyannyira kiterjedt és szerteágazó, hogy ezen 

adattömeg módszeres kezelése nélkül nem képzelhető el ezek műszaki gondolkodásba való 

beépítése. Elengedhetetlen tehát ezek kifejezetten gépészmérnöki gyakorlatra optimált 

kategorizálása, mellyel a köztük történő módszeres keresés irányíthatóvá és egyszerűbbé 

válik. 

Ezek alapján a kutatás főbb lépéseit az alábbi pontok határozták meg: 

 

- Természeti analógiák tervezésmódszertanban betöltött jelenlegi szerepének elemzése 

- Műszaki tartalmú természeti analógiák gyűjtése, 

- Rendszerező elvek megállapítása,  

- Katalógus felépítése és feltöltésének megkezdése, 

- Fejlesztendő területek meghatározása statisztikai elemzések alapján, 

- Természeti adaptáció integrálása a tervezési folyamatba algoritmus kidolgozásával,  

- Alkalmazhatóság igazolása 
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2. TERVEZÉSI MÓDSZEREK SZAKIRODALMÁNAK ÁTTEKINTÉSE 

A gép- és terméktervezésre, konstrukciós fejlesztésre és általában a műszaki feladatok 

megoldásának támogatására számos egymástól nagyban különböző módszert dolgoztak ki. 

Ezen metódusok logikáját egyrészt a megoldandó problémákhoz való hozzáállás 

szemléletmódja, másrészt az adott elmélet kidolgozását elindító szakterület vagy részterület 

speciális követelményei befolyásolták [Ri07]. Érdemes megemlíteni, hogy ezen módsze-

reknek csak egy töredéke került be a műszaki gyakorlatba, talán még kevesebb az oktatásba, 

és a kettő között nem minden esetben van mértékadó átfedés. Ennek egyik oka az lehet, hogy 

míg az oktatásban – érthető módon – az általános műszaki gyakorlatban alkalmazható 

módszerek kerülnek előtérbe, addig az iparban egy-egy cég profiljától függően a speciális 

területek iránt mutatkozik számottevő igény.  

2.1. TERVEZÉSI SZEMLÉLETEK 

Az ismert módszereket alapvetően deszkriptív (leíró) vagy preszkriptív (előíró) elméletekként 

kategorizálhatjuk.  

2.1.1. Előíró módszerek 

Az előíró elméletek fő ismérveként a tervezési procedúra fázisokra bontása jelölhető meg. 

Friedrich Hansen, a módszeres tervezés egyik elismert professzora ezt a feladatpontosítás,  

koncepcióképzés és kialakítás szakaszaiban határozza meg [Han65]. Ezeken belül a tervezési 

munka folyamatát tovább osztották a kidolgozás, értékelés, kiválasztás és javítás ciklikus 

egységeire [Kol85], mely lépéseket iteratív módon ismételve a tervező eljut az optimális 

megoldásig. Ezzel párhuzamosan a tervezési folyamat gyorsítása érdekében elsők között 

Karlheinz Roth dolgozta ki a rendszerezett katalógusokon alapuló, algoritmizálható 

tervezéselméletét [Rot82]. Mindeközben a valós tervezői gyakorlatot követve Gerhard Pahl 

és Wolfgang Beitz már négy szakaszra osztja a konstrukciós tervezés folyamatát, melyek 

sorrendben: feladat tisztázása, koncepcióképzés, tervezés, kidolgozás [PaB81]. Az ebbe a 

kategóriába sorolható diszkurzív módszerek éppen ezért épülnek az említett folyamatokat 

összekötő logikai kapcsolatokra, törvényszerűségekre, következtetésekre és rendszer-

szemléletű megközelítésre. 
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2.1.2. Leíró módszerek 

A tervezési módszerek másik nagy csoportját jelentő leíró elméletek viszont részleteiben nem 

határozzák meg a tervezési folyamat lépéseit, hanem csupán irányelvekkel támogatják a 

mérnöki munkát. Ezen kategória képviselői az intuitív szemléletmódú elméletek. Az intuitív 

munka ellentétben a diszkurzív módszerekkel a tervező korábban megszerzett tapasztalataira 

és egyéni képességeire erőteljes támaszkodó tudatalatti döntések sorozata, ami ezáltal sokkal 

inkább hasonlít feltaláláshoz, mint irányított fejlesztéshez.  

2.1.3. Kitekintés: Genezis és Evolúció 

Tekintettel arra, hogy a disszertáció vezérfonalát a mérnöki alkotások természetes 

organizmusokhoz való viszonyának vizsgálata adja, érdemes kitérni e két fő tervezési irány és 

természeti alkotóerők közt fennálló kapcsolatra is. Mivel a természetben a környezettel való 

kölcsönhatás, mint nyílt visszacsatolásos rendszer, az alkalmazkodásban valósul meg [Lis98], 

ezért lépésenként kialakuló megoldásaival az ezt valló evolucionista világkép szoros 

párhuzamba állítható a diszkurzív tervezéssel. A lényeg mindkét esetben ugyanaz: a gyenge 

egyedek kizárásával, az erősek megtartása mellett eljutni az adott peremfeltételekkel 

meghatározott feladat optimális megoldásáig. Ugyanígy felismerhető a kapcsolat az intuíció 

és a teremtéselmélet alappillérei között is [No05], hiszen ezeknél a korábban rendelkezésre 

álló tudás az, ami villanásszerű és összetett alkotóerővel bír [Yah02]. De miként a 

tudományos életben a természetes kiválasztódás genezissel való megfeleltetésének is számos 

követője akad (pl. Day-Age kreácionizmus) [Yo82], ugyanígy eltérő metodikája ellenére 

párhuzamba állítható egymással a két említett tervezési módszer is. A gyakorlat azt mutatja, 

hogy kellő tapasztalat birtokában a tervező a diszkurzív tervezés folyamatának egy-egy 

részfeladatát akaratlanul is intuitív módon közelíti és oldja meg.  

2.2. AZ INTUÍCIÓ  

A megszerzett tapasztalatokra, kreativitásra és asszociációra épülő módszerek az intuitív 

metódusok közé sorolhatók. Az intuíció kifejezés a latin eredetű intuier szóból származik, 

aminek jelentése megszemlél, megvizsgál, megfigyel. Ennek mikéntjét tárgyaló egyes 

tanulmányok szerint a korszakról-korszakra módosuló jelentéstartalmának a jelenségek 

megfigyelése adja a legfontosabb és állandó elemét [Abo10]. Az Idegen szavak szótára 

[Bak78] az intuíció fogalmát az alábbiak szerint határozza meg: 1. Ösztönös megérzés, 

felismerés; 2. Képesség az igazság előzetes, közvetlen, élményszerű felismerésére, amely a 

felhalmozott tapasztalatokon, a korábban szerzett ismereteken alapul. Ezek alapján 

kijelenthető, hogy az intuíció folyamata látszólag nem gondolkodási és következtetési lépések 

sorozata útján vezet eredményre, hanem komplex formában használja fel és építi be a 

megoldásba a rendelkezésre álló információkat. 

Ezen tulajdonságokból fakad az intuitív jellegű gondolkodás legfőbb hátránya, azaz hogy 

teljes mértékben a felismerést hirtelen tudatossággá alakító ötleteken alapszik, következés-

képpen a folyamat alig irányítható vagy megismételhető. A munka során a tervező tehát 

jellemzően bonyolult összefüggésekkel foglalkozik, melyeket a tudatalattiban dolgoz fel. De 

éppen ennek a komplex problémakezelésnek köszönhető, hogy intuícióval nagyon sok 

egészen jó megoldást találtak, és még fognak is találni.  
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2.2.1. Az intuíció módszerei 

Az intuitív módszerek elsősorban a koncepcióképzésben játszanak fontos szerepet, hiszen a 

tervezés ezen fázisában a feladatot tekintve még viszonylag kevés peremfeltétellel illetve 

kötöttséggel kell számolni, ami lehetővé teszi az emberi elme szárnyalását. Ezen eljárások 

közé sorolhatók a csoportos alkotó technikák, a brainstorming és az analógia alapú tervezési 

séma is, ami az emberi intelligencia szerkezeti modelljére épülve létező megoldások 

átalakításával képez akár egészen eltérő igényt is kielégítő konstrukciót.  

A dolgozat témája kapcsán az intuitív szemléletű módszerek között fontos megemlíteni a 

műszaki rendszerek fejlődését a természetes kiválasztódás analógiájához hasonlóan leíró 

Autogenetikus Tervezéselméletet, aminek Bercsey Tibor és Vajna Sándor munkája által fontos 

magyar vonatkozásai vannak [VaBe04]. Szintén a tervezési folyamat koncepcionális fázi-

sában használható fel a dolgozatban később részletesebben is tárgyalt Feltalálói Probléma-

megoldás Elmélete, ami az analógia alapú tervezéselmélet egyik jelentős képviselője. 

 

 
2.ábra. Az analógia alapú problémamegoldás általános modellje [maz95] 

2.2.2. Az intuíció forrása 

A tanulással vagy tapasztalattal megszerezhető tudás az intuícióhoz szükséges kreativitás 

alapja [Taj91], ami bevált hatáselvek felhasználásával történő tervezéssel esetenként 

kikerülhető. Megfelelő konstrukciós tapasztalat hiányában azonban az intuitív munka 

eredményessége jelentős mértékben csökken. Hatékonyságán a tervező ismereteinek minél 

szélesebb körű bővítésével, így például különféle katalógusok alkalmazásával lehet javítani. 

Ezt alátámasztani látszik az a tény is, hogy elegendő – adott esetben grafikus – műszaki 

tartalommal feltöltött adatbázis segítségével akár szerszámgépek strukturális tervezése is 

megvalósítható [Tak96]. 

Abból kiindulva, hogy az alapvető természeti törvények minden emberben ösztönszerűen 

kódolva vannak, egy alternatív út is választható, amely nem hanyagolja el a természeti 

struktúrákból meríthető intuíció alkotóerejét, kihasználva a tényt, hogy ennek alapköveit már 

maga a természet tette le a mérnökök számára. Az alkalmazáshoz először is a tervezők tudatát 

kell kinyitni már a koncepcióképzés kezdeti szakaszában, amihez a feltárt organikus és 

anorganikus analógiákkal való ismerkedés az első lépés, ezáltal a folyamat hacsak részben is, 

de fejleszthetővé válik. 

2.2.3. A természeti adaptáció 

A természet másolásának igen fontos szerep jut az emberiség történetében, s bár jelen 

disszertáció kifejezetten a gépészmérnöki gyakorlatban történő alkalmazás lehetőségeire 
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illetve a hasznosítás eredményességére koncentrál, meg kell jegyezni, hogy a természeti 

adaptáció nemcsak a műszaki területeken bír kiemelt jelentőséggel, de inter-, multi- illetve 

transzdiszciplináris módon számos tudományágban megkerülhetetlenül jelen van.  

2.2.3.1. Érintett tudományterületek 

Interdiszciplináris tudományok alatt azokat a szakmaközi illetve határterületi tudományokat 

értjük, amelyek két klasszikus tudományág módszertani érintkezéséből jönnek létre. A 

multidiszciplinák viszont olyan új ismeretrégiók, amelyek egy meghatározott nézőpont 

érdekében több alaptudomány eredményeit egyesítik. A transzdiszciplináris tudományok 

pedig már kifejezetten sok tudományágat fognak össze és helyeznek új megvilágításba. 

Az élőlények eredetével, testfelépítésével, működésével, és környezettel való kapcsolatával 

foglalkozó biológia az önmagát is befoglaló Természettudományok ágaival, így a fizikai, 

kémiai, föld- vagy éppen környezettudományokkal teremt legkönnyebben kapcsolatot. Az 

Orvostudományok és az Agrártudományok szintén gyakran vizsgálják a természet működési 

elveit, de kötődhetnek a műszaki tudományok csoportjához is, amelyek közül a természeti 

adaptációk szempontjából egyébként az építészmérnöki, gépészeti, informatikai, anyag- és 

hadtudományi alkalmazások a legjellemzőbbek. 

A humán területek sem nélkülözik a természetből másolt mintákat, hiszen a Társadalom-, 

Bölcsész- illetve Hittudományoknak is vannak olyan kutatási ágai (pl.: Szociológia, 

Pszichológia, Esztétika, Etika, stb), ahol analógiakereséssel születnek új megoldások a 

kutatott problémákra.  

A Művészet-tudományok területein a szimmetria, arányosság, tagolás, irány, kontraszt, vagy 

éppen a ritmus megjelenítési formáira gondolva [DCS14] elsősorban az építő-, képző-, zene- 

illetve iparművészeti ágak eredményei hordozzák a természet tudatos vagy tudatalatti 

utánzását. 

2.2.3.2. Az alkalmazhatóság feltételei 

A felhasználhatóság javításához szükséges a természeti rendszerekből dokumentált 

ismeretanyag rendszerezése, mert egy ilyen konkrét megoldási elveket tartalmazó katalógus 

már beépíthető a tudatos tervezés folyamatába.  

 

A természeti analógiák tudásbázisának alapvető kritériumai:  

- nem igényel előzetes biológiai ismereteket, 

- kezelése könnyen elsajátítható,  

- elemei csoportosítottak, de igény szerint újracsoportosíthatók, 

- alapvető összefüggéseiben meghatározott rendszert alkot, mely a matematika illetve 

logika nyelvezetével leírható, 

- bármely új problémára könnyen alkalmazható, 

- felhasználói szinten bővíthető.  

 

Mindenképpen számolni kell az adatbázis folyamatos bővülésével, hiszen a Földnek 

napjainkig vannak felderítetlen területei (pl. mélytengerek és sarkkörök), de a 

természetkutatók még feltárt élőhelyeken is nagy számban bukkannak az adott flóra és fauna 

új fajaira. Ennek ismeretében az is belátható, hogy egy a biológiai ismeretek által is nagyban 

befolyásolt adattömeg, bármilyen széleskörű, sohasem lesz teljes.  
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2.3. TRIZ - FELTALÁLÓI PROBLÉMAMEGOLDÁS ELMÉLETE 

Egy műszaki (vagy egyéb) feladat megoldása során gyakori az a probléma, hogy az optimális 

megoldás a mérnök által művelt tudományterületen kívül esik, vagy legalábbis távol áll a 

szűkebben értelmezett szakterületétől. Az ilyen feladatok kezelése minden esetben többlet 

terhet illetve munkaórát jelent, ami gazdaságtalanná teheti a megoldás kidolgozását. Ilyen 

esetekre kínál alternatívát a TRIZ elmélet, mellyel nyitottabbá, gyorsabbá és hatékonyabbá 

tehető a fejlesztési folyamat. 

 

1. táblázat. Altshuller által vizsgált szabadalmak csoportosítása [AlSh56] 

szint leírás 

a vizsgált 

szabadalmak 

százaléka 

1 létező rutin megoldások 32% 

2 létező rendszer kisebb fejlesztése 45% 

3 létező rendszer alapvető fejlesztése, ismert megoldások segítségével 18% 

4 új elvek felhasználása a tudományból vett ötlettel 4% 

5 új rendszer kialakítása ritka tudományos felfedezés alapján 1% 

 

A TRIZ betűszó az orosz Теория Решения Изобретательских Задач (Teoriya Resheniya 

Izobreatatelskikh Zadach) elnevezés kezdőbetűiből származik, amit egyes irodalmak a 

“Theory of Inventive Problem Solving” angol megfelelője alapján IPS mozaikszóval is 

jelölnek. A TRIZ metódusát Genrikh Saulovich Altshuller, üzbég származású hivatalnok 

dolgozta ki a XX. század közepén az akkori Szovjetunióban. A benyújtott szabadalmakat a 

Szabadalmi Hivatal alkalmazottjaként tanulmányozta tudatosan keresve bennük valamiféle 

törvényszerűséget. Abból a hipotézisből indult ki, miszerint egy speciális konstrukciós 

feladatnak vagy egy ahhoz hasonlónak valahol már született megoldása. A kreativitás tehát 

nem jelent mást, mint megtalálni ezt a megoldást és adaptálni a konkrét feladatra [badosl96].  

 

 
3.ábra. A TRIZ problémamegoldás modellje [mana05] 

 

A reprezentatív mintát felölelő vizsgálat után Altshuller a levédett megoldásokat 

újdonságértékük alapján 5 kategóriába sorolta, melyet az 1. táblázat rendszerez [AlSh56]. Az 

ebben foglalt adatokból kitűnik, hogy alapjaiban új ötlet ritkán születik, vagyis akár egy 
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speciális műszaki problémára is érdemes a létező hatáselvek illetve hatáshordozók között  

keresni a megoldást. Ebből a gondolatból kiindulva Altshuller az 1970-es évekre összeállította 

tervezési módszerét, melynek folyamatát a 3.ábra már a TRIZ módszer gerincét jelentő 

részfeladatokat feltüntetve mutatja, de lépéseiben az analógia alapú problémamegoldás 

általános modellje (2.ábra) továbbra is felismerhető.  

A TRIZ alaptézise, hogy a problémák ellentmondásokra épülnek, így a módszer ezek 

feloldásával keresi a megoldást. Ehhez a megvizsgált szabadalmak műszaki tartalmát 

elemezve Altshuller meghatározott 40 alapvető megoldási irányelvet és egy 39×39 méretű 

kétdimenziós ellentmondási mátrixot (4.ábra). 

Altshuller a 40 TRIZ irányelvet sorszámokkal jelölte, amelyekkel az ellentmondási mátrix 

hivatkozhat rá. Ezek sorrendben a következők: 1. Felosztás, 2. Eltávolítás, 3. Helyi minőség, 

4. Aszimmetria, 5. Összevonás, 6. Egyetemesség, 7. Matrjoska baba, 8. Súlytalanság, 

9. Ellentétes irányú megelőző beavatkozás, 10. Megelőző beavatkozás, 11. Megelőző hatás-

csökkentés, 12. Ekvipotencialitás, 13. Megfordítás, 14. Gömbölyítés és görbítés, 15. Dina-

mika, 16. Részleges vagy túlzott  behatás, 17. Másik dimenzió, 18. Mechanikai vibráció, 

19. Periodikusság, 20. Hasznos tevékenység folyamatossága, 21. Gyorsítás, 22. Káros 

tényezők hasznossá alakítása, 23. Visszajelzés, 24. Közvetítő közeg, 25. Önkiszolgálás, 

26. Másolás, 27. Olcsó, rövid  életű tárgyak, 28. Mechanika helyettesítése, 29. Pneumatika és 

hidraulika, 30. Rugalmas  héjak és vékony  rétegek, 31. Porózus anyagok, 32. Színváltoztatás, 

33. Egyneműség, 34. Elhagyás és visszanyerés, 35. Paraméterváltozások, 36. Állapot-

változások, 37. Hőtágulás, 38. Erős oxidálószerek, 39. Semleges atmoszféra, 40. Kompozit 

anyagok [Alt84] [Lan10]. 

 

 
4.ábra. A TRIZ ellentmondási mátrix részlete [DCS2] 
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A négyzetes mátrix sorai és oszlopai ugyanazon 39db mérnöki paramétert tartalmazzák, 

melyekből az i-edik sor kiválasztásával a fejlesztési feladat során javítandó tulajdonság kerül 

meghatározásra, míg a j-edik oszlop az ezzel párhuzamosan szükségszerűen gyengülő 

jellemzőt jelöli ki, egyben meghatározva ezzel a mátrix eij elemét, ami definiálja a műszaki 

paraméterek között fennálló konfliktust. Ebben a rendszerben a mérnöki feladat valójában 

annak megfogalmazása, hogy a műszaki probléma kezelése során mely paramétert szükséges 

javítani és melyik fog ezáltal gyengülni [Alt07]. 

Altshuller egy-egy lehetséges konfliktusra iránymutatásként a 40 irányelv közül legfeljebb 

4db – sorszámával jelölt – megoldási javaslatot tesz, melyek már jó alapot biztosítanak a 

koncepcionális tervezés következő lépéseihez. Fontos, hogy az ellentmondási mátrix adott eij 

elemében felkínált irányelvek sorrendje is jelentőséggel bír, ugyanis annak első helyén a 

szabadalmi statisztikák alapján adott feladatra leggyakrabban megoldást jelentő elv szerepel. 

Ebből következik, hogy ugyanazon két ellentmondó funkciót vizsgálva, de a „javuló” és 

„gyengülő” státuszukat – vagyis a sor (i) és oszlop (j) indexet – felcserélve már más 

irányelveket illetve más preferenciákkal kínálja fel a mátrix, vagyis eij ≠ eji, tehát a mátrix 

nem szimmetrikus (4.ábra).  

Mivel a TRIZ a problémamegoldás első lépéséhez valóban hatékony támogatást nyújt, 

érthető, hogy analogikus metodikáját napjainkban már nemcsak a műszaki területeken 

használják, de az elméleti hátterét átdolgozták egyéb, például környezetvédelmi, 

közgazdasági, jogi, stb. szakterületekre is. Megállapítható tehát, hogy a TRIZ arra is jó alapot 

szolgáltathat, hogy a természeti analógiák adatbázisával összekapcsolva javítsa azok 

felhasználhatóságát [ViMa02]. 

A mérnöki szemléletű alapelvek természeti analógiákkal való megfeleltetése összetett, 

esetenként önmagának ellentmondó feladat. Jelen kutatás adatbázisa azonban jó alapul szolgál 

a TRIZ módszer természeti analógiákhoz illeszkedő eljárássá fejlesztéséhez. Az viszont már 

most látszik, hogy ehhez a TRIZ alapelveinek és konfliktusainak megváltoztatása vagy 

kibővítése is szükséges [vibo06]. 
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3. BIONIKA ÉS BIOMIMETIKA NAPJAINKBAN 

3.1.  FIATAL TUDOMÁNY 

A biológia és a műszaki alkalmazások kapcsolatával egy viszonylag fiatal tudományterület, a 

bionika foglalkozott először, mely a XX. század második felétől került a figyelem 

középpontjába és néhány év alatt a műszaki tudományok és a biológia peremterületeit 

összefogó olyan multidiszciplinális tudományággá vált, mely az élő szervezetek működési 

elvét, funkcióit, hatáshordozóit vagy alkalmazkodási mechanizmusát azok műszaki 

gyakorlatba történő átültetését célozva vizsgálja. A „bionics” kifejezést először 

Dr. Jack E. Steele őrnagy, az amerikai légierő orvos-pszichiátere használta egy konferencián 

1960-ban. Az új fogalom mögött a biológia és a mérnöki tudományok integrálásának 

megértése állt, hiszen ekkorra nemcsak felismerték, hogy az élővilág számos műszaki 

feladatot oldott már meg az évmilliók alatt – mely megoldásokból már addig is sokat tanultak 

a szakemberek –, de megjelent az igény ennek tudatos alkalmazására is.  

Mivel a bionika az orvostudomány területén indult és terjedt el így jellemzően mikrobiológiai 

analógiákkal valamint a szervek vagy testrészek mechanikus változattal való cseréjének 

lehetőségeivel foglalkozik [furgu12]. A két tudományterület megkülönböztetésének igénye 

hamar megjelent, így Otto H. Schmitt 1969-es gondolata révén [Sch69] a műszaki 

szaknyelvben – egymás szinonimájaként – a biomimetika illetve biomimikri kifejezés hono-

sodott meg, mely a görög bios (élet) és mimézis (utánzás) szavakból származik [SarAk95]. 

3.1.1. A biomimetika értelmezése  

Míg a művészetekben kulcsfontosságú az organikus formák minél pontosabb másolása, addig 

- az alapszavak jelentése ellenére - a műszaki gyakorlatba adaptált természeti analógiákat 

vizsgálva az esetek túlnyomó többségében nem egyszerű utánzásról van szó. Ennek 

kérdéskörét a biomimetika módszeres kutatásának egyik úttörője, Werner Nachtigall német 

biológus elsőként vizsgálta. Gondolatai nyomán haladva a természeti adaptáció összetett 

jellegének oka abban kereshető, hogy a mérnökök számára rendszerint a működési elv 

megismerése, megértése majd az elérhető infrastruktúrához igazított alkalmazása jelenti az 

adaptáció első lépését, fő feladatát illetve végső célját. [Nac02].  

Ezen szakterületen a biomimikri kifejezést napjaink másik ismert kutatója Janine Benyus a 

„természet ihlette megújítás” eszközeként definiálja [Ben02]. Véleménye szerint a biomimikri 

eszméjének lényege az, hogy a természetben lévő modellek, rendszerek, folyamatok és 

alapelemek tanulmányozása az emberiség ma fennálló problémáinak megoldására is 

felhasználható terveket kínál [Co08]. A természettől való tanulás koncepcióját oly módon 

népszerűsíti, mint a fenntartható design egy lehetséges módszertanát. Mivel a természetben 
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lévő technológiákat alapvetően meghatározza az energiaminimum elve [Kni09], ezért a valódi 

fenntarthatóságot akkor tekinthetjük elérhetőnek, ha a tervezés során a természet inspirálta 

anyaghasznosítási normák és gyártási folyamatok is előtérbe kerülnek [Pul08]. 

Éppen a rendelkezésre álló technológiák és anyagok korlátai miatt a természetben található 

kész megoldások legtöbbször módosítás nélkül nem ültethetők át a műszaki gyakorlatba. 

Technológiahelyes természeti adaptációval viszont lehetőség nyílik a hosszú idők óta 

működőképes és jól bevált konstrukciók széleskörű felhasználására, melyek a 

funkcióstruktúrán végzett műveletek alkalmazásával tovább variálhatók [KL02], így a 

műszaki termékek alternatív megoldásai képezhetők le. Mivel a természet kihívásaira számos 

elv született, ezek adaptálásával akár több különböző funkcióhordozó is feltárható, majd ezen  

– már konkrét műszaki tartalommal bíró – alternatívák közül választható ki a feladat 

szempontjából optimális megoldás [DCS3]. 

Ezen keresési folyamat elősegítésére a Benyus által alapított Biomimicry Institute az AutoCAD 

tervezőszoftver készítőjével és forgalmazójával, az Autodesk vállalattal együttműködve 

létrehozott egy adatbázist, ami az interneten a www.AskNature.org címen szabadon 

hozzáférhető bármely érdeklődő számára lehetőséget biztosítva a benne található analógiák 

közti böngészésre [cre08]. Ennek kapcsán megjelent a Nature Aided Design (NAD) kifejezés, 

ami nem egyszerűen az organikus designból ismert természeti formákkal felépített 

termékfejlesztést jelenti, hiszen céljai közt határozottan előtérbe kerül az élővilágban 

rendelkezésre álló műszaki tartalom felismerése és adaptálása. Jelen kutatás kapcsán 

megállapítást nyert, hogy ezen gyűjtemény szerteágazó szakterületei, ebből fakadó összetett 

rendszertana és gyakran csak látszólagos hasonlósággal rendelkező analógiái miatt a 

gépészmérnök számára sok esetben nehezen alkalmazható, mégis érdekes példáival 

tökéletesen alkalmas a természeti adaptációhoz szükséges gondolkodásmód megalapozására. 

3.1.2. Bionika Magyarországon 

A bionika egyes részterületeit két magyarországi felsőoktatási intézményben oktatják egyes 

szakirányok súlyponti tananyagaként. Az úttörő ebben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

volt, ahol 2013. augusztus 1-jétől ez már az érintett Kar nevében is megjelenik. Az 

Információs Technológiai és Bionikai Karon 2008-tól Molekuláris bionika mérnöki 

alapképzés, majd 2012-től Infobionika mérnöki mesterképzés is elérhető. Emellett a Szegedi 

Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán képeznek még BSc szintű 

Molekuláris bionika mérnököket 2010 óta. 

Mivel ez a tématerület gyakorlatilag kikerülhetetlen, kétségtelen, hogy kurzus vagy legalábbis 

előadás szinten minden mérnöki illetve iparművészeti szakon találkozhatnak a hallgatók a 

természeti analógiák és ember alkotta műtárgyak kapcsolatának bemutatásával, de a 

természeti analógiákkal való tudatos tervezéshez ez nem elegendő.  

3.2. A BIOMIMETIKA RÉSZTERÜLETEI 

A szakirodalomban jelenleg nem egyértelműek a biomimetika részterületei így a már feltárt 

analógiák besorolása is hiányos. Ennek egyik oka, hogy egy-egy természetben fellelhető 

bonyolult struktúra egyszerre tartalmaz a mechanikus hatáshordozók, a fizikai hatáselvek, az 

anyaghasználat vagy éppen energetika területén figyelemre méltó adaptációs lehetőséget.  
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Egyes források az alaptudományok szerinti felosztást alkalmazzák. Ugyanezen alapokon a 

magyar származású, de tudományos munkásságát Svédországban végző Bartha István a 

matematika, fizika, kémia, technológia, szerkezettan, építészet és gyártás kategóriákat nevez 

meg [Bar89]. A csoportosításhoz érdemes áttekinteni a bionika egyértelműen orvos-

tudományokhoz kötődő, de egyes területeiben a biomimetikához határozottan kapcsolódó 

tudományág tagozódását. Megállapítható, hogy a 2. táblázatban felsorolt részterületek egy 

része szorosan vagy érintőlegesen kapcsolódik a hagyományos gépészmérnöki feladatokhoz, 

de van köztük néhány ezen kívül eső terület is, melyek az anyagtudományi, villamosmérnöki, 

informatikai, építészeti vagy gyógyászati fejlesztéseket hatékonyabban szolgálják. 

 

2. táblázat. A bionika részterületei és azok céljai [bioz13] 

RÉSZTERÜLET NEVE FELADATA 

Konstrukciós bionika A természet konstrukciós elemeinek tanulmányozása az ember 

alkotta szerkezetek tökéletesítése érdekében. 

Szenzorbionika Különböző információhordozó jelenségek előállításának és 

érzékelésének vizsgálata. 

Strukturális bionika Biológiai struktúraelemek elemzése. 

Mozgásbionika A folyadékokban való mozgás energiaszükségletének 

csökkentése a természetben megfigyelhető optimális áramlási 

viszonyok feltételeinek és a mozgó testek felületének elemzése. 

Neurobionika Az agy és a gerincvelő sérült részeinek helyettesítése a 

szervezetbe beépített mesterséges információ-feldolgozó 

rendszerekkel. 

Épületbionika Szerves és organikus működési elvek és szerkezeti struktúrák 

épített környezetre való implementációja. 

Eszközbionika A természetben megvalósult eszközök, technikák ember alkotta 

eszközökbe való átültetése. 

Eljárásbionika Biológiai folyamatok vizsgálata a jelenleginél gazdaságosabb 

eljárások és technológiák kidolgozásához. 

Klímabionika Az energiafelhasználás csökkentése a természetben fellelhető 

passzív szellőztetési-, hűtési- és fűtési- rendszerek felhasználá-

sával.  

Antropobionika Az ember mozgásának elemzése és az ismeretek felhasználása 

utánzó robotok, művégtagok illetve optimális eszközök és 

munkakörnyezet fejlesztésében. 

Fejlődésbionika Evolúciós folyamatok alkalmazási lehetősége a műszaki 

gyakorlatban. 

Molekuláris bionika A biomolekulák szerkezetének vizsgálata speciális funkciókkal 

rendelkező anyagok és eszközök előállításához.  

Infobionika A bio-nano mérőeszközök és képalkotók fejlesztése az 

idegrendszer tanulmányozása során szerzett ismeretek alapján. 
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A gépészmérnöki gyakorlat szempontjából a 2. táblázatban félkövér betűkkel kiemelt bionikai 

részterületek azok, amelyek leginkább kapcsolatba hozhatók a hagyományosan mechanikus 

alapelveket felhasználó gépészmérnöki illetve terméktervezői területekkel. Jelen disszertáció 

is ezekre az alapvetően szerkezetépítéssel, mechanizmusokkal illetve természetes formaalkotó 

elemekkel kapcsolatos analógiákra helyezi a hangsúlyt a mérnöki gyakorlat néhány jellemző 

területének megfelelően csoportosítva. 

A téma gyakorlati jelentőségét tükrözi, hogy a Német Mérnöki Egyesület (VDI) először 2011-

ben kiadott VDI 6220 számú irányelvében a biomimetika kérdéseivel és terminológiájával 

foglalkozik, amelyben már elérhető az analógiák műszaki szempontú csoportosítására 

vonatkozó ajánlás is [VDI6220]. Ezen 3. táblázatban szereplő részterületeket a hivatkozott 

irányelvek példákkal illusztrálva tárgyalják. 

 

3. táblázat. A biomimetika részterületei a VDI szerint [VDI6220] 

RÉSZTERÜLET NEVE LEÍRÁSA 

Funkcionális bionikus felületek 

VDI 6221:2011-07 

Különböző funkciókat megvalósító felületek 

leírása és kiértékelése, mint például öntisztítás, 

ragasztószermentes ragasztás, mesterséges cápa-

bőr, stb. 

Biomimetikus robotok 

VDI 6222:2011-11 

Biomimetikus módszerek alkalmazásával fejlesz-

tett robotok, melyekben legalább egy biológiai 

alapelv megvalósul. 

Biomimetikus anyagok, struktúrák és 

alkotóelemek 

VDI 6223:2011-08 

Biomimetikus anyagok, kompozit struktúrák, 

öngyógyítás, önszerveződés, optimalizált multi-

funkcionalitás, stb. 

Evolúciós algoritmusok alkalmazásai 

VDI 6224 Blatt 1:2012-06 

Az evolúciós algoritmusokkal megoldott bonyolult 

optimumkeresési feladatok. 

Biológiai növekedési törvények 

alkalmazása a mechanikus 

alkatrészek szerkezet-optimálásához 

VDI 6224 Blatt 2: 2012-08 

Biológiai struktúrákon és folyamatokon alapuló 

szerkezetoptimálási módszerek. 

Bionikus információ feldolgozás 

VDI 6225 Blatt 1:2012-09 

Az idegrendszer információfeldolgozásának vizs-

gálatára támaszkodó megoldások. 

Építészet, Ipari formatervezés 

VDI 6226 Blatt 1: 2013-10 

Építészeti struktúrák, általános mérnöki feladatok 

és termékek biomimetikus fejlesztései. 

 

A VDI 6220 irányelvében kiemeli, hogy a biomimetika részterületei közti határ meglehetősen 

képlékeny, emellett a témakört érintő folyamatos kutatásokból kifolyólag újabb részterületek 

megjelenése várható.  

3.3. A BIOMIMETIKA IRÁNYAI 

A természetből történő adaptációnak a szakirodalom két módját különbözteti meg, 

amelyeknél az emberi alkotás és a természeti analógia közt bejárt út éppen ellentétes irányú. 

A műszaki feladatból kiinduló, felkutató jellegű, leginkább a hagyományos analógiakeresés-
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hez hasonló úgynevezett „top-down” – más forrásokban „technology pull” – folyamatot a 

magyar nyelvű publikációkban analóg eljárásnak, míg az ezzel ellentétes irányú, gyakran 

biológiai kutatások során fellelt hatáshordozók alkalmazásán nyugvó – a nemzetközi 

szakirodalmakban „bottom-up” illetve „biology push” szókapcsolatokkal megkülönböztetett – 

módszert absztraktív eljárásnak nevezik [VDI6220]. 

3.3.1. Analóg eljárás 

Az analóg eljárásban az első lépés egy – valamilyen ideálisnak tekintett megoldással akár már 

rendelkező – műszaki probléma megfogalmazása vagy újradefiniálása, melyet a kellő 

mértékben általánosítani szükséges azért, hogy a természetben fellépő kihívásnak 

megfeleltethető legyen. Ismerve az élőlényekkel vagy élettelen objektumokkal szemben 

fellépő fizikai, kémiai vagy egyéb behatásokat, meg kell találni az ökológia azon résztvevőit, 

amelyeknek nincs lehetőségük kikerülni ezeket, hiszen így fennmaradásuk biztosításához az 

alkalmazkodás útján valamilyen megoldással biztosan rendelkeznek. Ezen megoldásokat, 

mint analógiákat részletesen, akár mikrobiológiai szinten megvizsgálva megtalálható az adott 

helyzetben optimumot képviselő hatáselv és hatáshordozó.  

 

 

Példa: 

Sport-teljesítmények javítása   

- Közegellenállás minimalizálása 

- Megfelelő mozdulatok kialakítása 

Különféle közegekben gyorsan mozgó állatok és testek  

- felületének,  

- alakjának és  

- mozgásának vizsgálata  

- Az alakváltoztatásra képes képlékeny test csepp 

formát vesz fel. 

- Az áramlási veszteségeket a cápa speciális 

kialakítású pikkelyekkel mérsékli.  

- Áramvonalas csepp-alakú bukósisak 

- Speciális bevonatú úszódressz 

5.ábra. Az analóg eljárás főbb feladatai [DCS1] 

 

Speciális problémák megoldásánál a kutatómérnökök sokszor merítenek intuíciót vagy 

találnak rá ily módon a megfelelő természeti analógiára. A legújabb sportruházatok 

fejlesztésénél, mint például a csepp-alakú bukósisak vagy az áramvonalas úszódressz, komoly 

előrelépést jelentett a megfigyelt élőlények és jelenségek hatáshordozóinak műszaki területre 

történő adaptációja. Az analóg eljárásnak a problémamegoldás általános modelljéhez (2.ábra) 

hasonló folyamatábráját az 5.ábra mutatja [DCS25]. 

Probléma 

definiálása 

 

Analógiák 

keresése a 

természetben 

 

 

Organikus 

megoldás 

elemzése 

Saját megoldás 

kidolgozása 
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3.3.2. Absztraktív eljárás 

Az absztraktív eljárás esetén a természet egy – sokszor feltűnően eredeti – hatáselvének 

felismerésével indul a műszaki gyakorlatba való adaptáció folyamata (6.ábra). Lehet ez egy 

véletlen felfedezés eredménye, mint például a természeti analógiák kapcsán gyakran 

hivatkozott tépőzár, amelyet Georges de Mestral svájci mérnök a ruhájába ragadt bogáncsot 

megvizsgálva konstruált meg. Felismerve a hatáselvet felkutatta annak hatáshordozóját, a kis 

kampókat, melyek az apró bolyhokba bele tudnak kapaszkodni. Hasonlóan először nem a 

pontos felépítést kereste Sir James Gray brit zoológus sem, amikor 1936-ban felismerte, hogy 

a delfinek nagyobb sebességet képesek elérni úszás közben, mint amennyi feltételezett 

izomerejük alapján várható lenne. Az energia-megtakarítás titkát ekkor az állat bőrének több 

rétegű, rugalmas szerkezetében vélte felfedezni, mely követi az áramlást, csökkentve ezáltal a 

leváló örvényeket. Ez alapján a tudósok egy a torpedóknál használt speciális bevonatot is 

kifejlesztettek [Gre76]. A XXI. százat elején viszont eljutott oda a tudomány, hogy egy 

speciális videó alapú áramlástani mérési technikával bebizonyítsák: a delfinek izomereje 

mégis jóval több, mint azt korábban a tudósok feltételezték, vagyis a Gray-paradoxon titka 

nem, illetve nem csak az állat bőrében rejlik. Megállapítható tehát, hogy a természetben fellelt 

hatáshordozók vizsgálatából – objektíven értékelve azokat – a tudomány adott ismeret-

tömegébe beépíthető, majd az iparban hasznosítható, korszerű ismeretek nyerhetők. 

 

 

Példa: 

Állatok szőrzetébe ragadó bogáncs körmei. 

A növények érett magjai az elhaladó élőlényekre 

kapaszkodnak, később leválnak ezzel biztosítva 

populációjuk terjeszkedését. 

Absztrakció, elvonatkoztatás: 

Ideiglenes rögzítési funkció   

Minden olyan területen jól alkalmazható, ahol elvárás 

a gyors és egyszerű kötés és oldás 

Tépőzár – nylon szálakkal helyettesített horgokkal és a 

hurkokkal 

6.ábra. Az absztraktív eljárás főbb feladatai [DCS1] 
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3.4. A BIOMIMETIKA HIÁNYOSSÁGA NAPJAINKBAN 

A rendelkezésre álló irodalmak alapján belátható, hogy hiába rendelkezik a természeti 

adaptáció a mérnökök körében kiemelkedő támogatottsággal, a valós műszaki gyakorlatban is 

jól alkalmazható mérnöki szemlélettel felépített tudásbázis és módszer mégsem áll 

rendelkezésre. 

A kutatás során létrehozott katalógus segítségével azonban lehetőség nyílik az ismert 

analógiák vagy újonnan felfedezett természeti megoldások a műszaki gyakorlatban is 

alkalmazott tervezési eljárásba történő integrációjára. Fontos kritérium, hogy az 

analógiakeresés folyamata a tervezés minden fázisába beépíthető legyen, illetve hogy az 

adaptáció során megmaradjanak az összetett természeti struktúrák előnyei. 

Egy ilyen módszer létjogosultságának feltétele az is, hogy széles körben hozzáférhető, iparban 

is alkalmazható, bővíthető és tanítható legyen.  
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4. TERMÉSZETI ANALÓGIÁK RENDSZEREZÉSE 

A természetet tanulmányozva feltűnő párhuzamok az egyes fajok között is megfigyelhetők, 

melyek legtöbbször ténylegesen a rendszertani besorolás szerinti rokonságnak tudhatók be. 

Léteznek azonban az élővilágban olyan hasonlatosságok is, melyek oka az azonos életmódhoz 

illetve környezeti feltételekhez való alkalmazkodás, ami az evolúciós folyamat során 

tökéletesített funkcionális formában ölt testet. Ezen tény a kutatás szempontjából azért bír 

kiemelt jelentőséggel, mert a természeten belüli analógiák egyértelműen bizonyítják, hogy 

adott peremfeltételekkel behatárolt hasonló feladatokra még eltérő kiindulási alapok 

esetén is hasonló optimális megoldás adódik. Így a különböző főosztályba sorolható halak 

és delfinek úszáshoz tökéletesedett áramvonalas alakja, vagy a szintén eltérő osztályba tartozó 

denevérek és madarak szárnykialakítása közti egyezések is jól mutatják a természet i 

tudásbázis műszaki problémamegoldás támogatására alkalmas potenciálját.  

A disszertáció 4. fejezete ezért a tervezői gyakorlatban előforduló feladatok jellege szerint 

rendszerezi a kutatás során fellelt és gépészmérnöki gyakorlatban is alkalmazható természeti 

analógiákat. A besorolás egyéb szempontok szerint is megtörtént, amit a dolgozat az 

5. fejezetben mutat be. 

 

 
7.ábra. Természeti analógiák mérnöki részterület szerinti felosztása 

 

A terméktervező mérnök szemszögéből nézve az élővilág és az élettelen környezet 

megoldásait a disszertáció alapvetően két nagy, egymástól nem minden esetben elhatárolható 

csoportba sorolja (7.ábra). 

Az organizmusok működésével összefüggő konkrét műszaki funkciók alkotják az egyik nagy 

csoportot, amelyben az élőlény adott részének külső megjelenése egyértelműen a 
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létfenntartást szolgáló célszerű szerkezeti felépítés függvénye, illetve jól meghatározható 

feladatoknak van alárendelve.  

A másik a formaalkotó elemek törvényszerűségeit befoglaló halmaz, amelyben a mérnöki 

műtárgyak és a természeti struktúrák hasonlósága első megközelítésben csupán a külső 

jegyek, formaelemek, színezetek illetve mintázatok összhangjára korlátozódik. Bár ez utóbbi 

adaptációk olykor haszontalannak tűnnek, legtöbb esetben mégis kifejezetten 

elgondolkodtatók, ezért érdemes mindezeket közelebbről is megvizsgálni. Gyakori, hogy az 

első látásra „csak gyönyörködtető funkciót” betöltő külső megjelenés is közelebbről 

szemügyre véve az adott élőlény létfenntartásával összefüggő feladatokat lát el. Ez egyben 

alátámasztja azt az arisztotelészi filozófiát is, miszerint a dolgok tartalma csak a forma által 

kerülhet kifejezésre. A virágok esetében például azok levelei vagy szirmai nem cél nélkül 

pompáznak. Mind színük, mind alakjuk fontos szerepet játszik a növény vízhez és 

tápanyaghoz juttatásában, illetve az adott növénytársulásban zajló versenyhelyzetben segít a 

beporzó rovarok odavonzásában. Összességében elmondható, hogy a természeti formaalkotó 

elemek tudatos alkalmazásával rövidíthető a tervezési folyamat, befolyásolható a termékek 

életciklusa, de javíthatók akár az értékesítési mutatók is. 

4.1. FORMAALKOTÓ ELEMEK 

Egy termék fejlesztésekor a formavilág meghatározása vagy akár a különböző fogyasztói 

csoportok igényeihez alakítása a tervezési folyamat mind fontosabb részévé vált. Az 1990-es 

évek gazdasági változásait követően a terméktervezés, gyártás és értékesítés középpontjába a 

fogyasztó került [PJ10], ami napjainkra egy komplex Termék–Szolgáltatás rendszer létrejöttét 

eredményezte, melyben termék fogalma nemcsak, hogy túlmutat a fizikai tárgyon, de nagyban 

hozzájárulhat az adott termékcsoport vagy vállalkozás sikerességéhez [CsoHo13]. 

A profitorientált cégek elsődleges célja mégis az, hogy a fogyasztói igényeket kielégítő –

 vagy ezt ígérő – és ezáltal eladható termékek kidolgozásával nyereséget termeljenek. A 

folyamatos bevétel eléréséhez viszont legalább fenn kell tartani az újdonság látszatát. Ezt 

legtöbb esetben nem a műszaki tartalommal bíró funkciók továbbfejlesztésével érik el, hanem 

egyszerűen csak egy új formavilággal.  

Jó példa erre az autóiparban elterjedt „facelift”, vagyis a néhány éves modellek jellemző külső 

jegyeinek ráncfelvarrása. Ez legtöbbször nem jelent mérvadó műszaki változtatást az 

elődmodellhez képest, csak a termékéletciklus kisebb-nagyobb meghosszabbítását szolgálja. 

A formai elemek értékesítésben játszott kiemelkedő szerepét jól szemlélteti az autóipar egyik 

rendhagyó példája is. A Renault 1998-tól gyártott Clio II típusa, amely frissítésekor már 

meglehetősen régi modellnek számított, 2012-ben megkapta az akkor bevezetését élő 

Renault arculat formai elemeit és ezzel a gyártó a Clio IV piaci bevezetésével párhuzamosan 

megteremtette a jól bevált Clio II szinte változatlan formában történő továbbértékesítésének 

lehetőségét Dél-Amerikában.  

4.1.1. A forma szerepe a termékéletciklusban 

Szűken értelmezve termékéletciklusnak azt az időt nevezzük, amit egy termék a piacon tölt. A 

különböző szakaszok mindegyikében fontos szerepet játszik a forma, mint értékesítést 

befolyásoló tényező. A termék fogyasztókkal való megismertetésekor, vagyis a bevezetés 
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szakaszában az újdonságként hatni tudó, de közben természetes arányokat hordozó forma a 

legalkalmasabb a termék elfogadtatására. A második, növekedési szakaszban a termék már 

profitot termel, melynek mértéke a forgalomtól függ. Ezt nagyban befolyásolja a termékről 

kialakult kép, amiben a megbízhatóság látszata – mely esetenként kizárólag a formavilágból 

fakad –, olykor fontosabb a valódi értéknövelő funkcióknál. Az érettség szakaszában a 

telítetté váló piacon pedig kisebb formai frissítésekkel ki lehet tolni a termékéletciklus utolsó 

fázisának, vagyis a hanyatlásnak a kezdetét. Ezzel értékes idő nyerhető egy műszaki 

alapjaiban is új termék kidolgozására, melynek fejlesztési folyamata optimális esetben a régi 

termék piacról való kivonásáig be is fejeződhet.  

A formatervezés stratégiai szerepének erősödését tehát a vásárlók újdonság iránti igényének 

szükségszerű kielégítése indikálja. Mivel a korábbi évtizedekhez képest a termékek 

életciklusa lerövidült, időnként gazdaságosabb a formán, színen, megjelenésen változtatni, 

mint új funkciókat, anyagokat illetve technológiákat fejleszteni. 

4.1.2. Inspiráció a természetből 

Egy termék formatervének kialakításakor stílusirányzattól függetlenül szinte minden esetben 

jó választás a „mindig divatos természet” valamilyen mértékű felidézése egy egyszerű 

mintázat vagy színkombináció, jellegzetes formai elem vagy egyszerűen csak egy jól bevált 

arány adaptációja által. Az ily módon megtervezett termékek népszerűségének oka, hogy a 

vásárlók tudatalattijában az organikus formaalkotó elemek a megbízhatóságot és tartósságot 

testesítik meg. Mivel ezek olyan jellemzők, amit legtöbb felhasználó keres egy-egy termék 

megvásárlásakor, érdemes élni a természetről való másolás lehetőségével.  

 

 
8.ábra. Hana asztal (Shige Hasegawa design, 2009)2 

 

A termékek fejlesztésekor a felhasználók igényeinek, testfelépítésének vagy éppen a funkciók 

működtetéséhez szükséges mozdulatoknak a figyelembe vétele alapvető. Az egykezes 

szerszámok vagy eszközök például többnyire az adott felhasználói csoport jobb kezének 

átlagos méreteihez és lehetséges mozdulataihoz igazodnak, bár a CAD/CAM illetve Rapid 

Prototyping technológiák fejlődésével az aszimmetrikus formatervek tükrözése útján a 

népesség mintegy 10%-át kitevő balkezesek igényeinek kielégítése is gazdaságosan 

megoldható. Ehhez hasonlóan lélektani szempontból is tudatosan kell megközelíteni a 

célcsoportot, amire jó lehetőséget kínál a tartalommal harmonikus forma, amin keresztül a 

                                                
2
 http://www.contemporist.com/2009/04/15/the-hana-table-by-shige-hasegawa/ (Letöltve: 2013.05.23.) 
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felhasználó akár már az első pillanatban azonosulni tud a termékkel. Pozitív érzelmi reakciók 

kiváltására képes árucikket ugyanis a vevő örömmel vásárol meg és vesz használatba, ami 

később akár a termék műszaki funkcióinak, esetleg kompromisszumainak könnyebb 

elfogadásához is vezet.  

A 8.ábra egy virágot formázó asztalt mutat be, mely anyagában és színeiben is a természetet 

idézi. Egyszerű organikus formái könnyedén elnyerik az innovatív tárgyakra fogékony 

célközönség tetszését. Az asztal érdekessége, hogy a kör alakú üveg felület alátámasztási 

pontjait egy olyan különleges, ragasztó és rögzítő elem nélkül összeillesztett fa tartószerkezet 

alkotja, mely öt azonos egymásba forgatott elemből áll.  

Ennél is közelebb áll a természethez az organikus design, amelynél a tervező már nem csupán 

inspirációt merít, hanem pontos utánzásra törekszik. Ilyenkor egyszerű formai elemek helyett 

bonyolultabb képződmények vagy testrészek összetett felépítését mintázza meg, ügyelve azok 

minél részletesebb megjelenítésére és egyben a természetes anyagok használatára is. Az így 

adaptált formák az esetek többségében nem csak az egyedi megjelenést, de az érdeklődés 

felkeltésével a vásárlásra ösztönzést is képesek szolgálni. Ezt a gondolkodást a low-tech 

designnal összehangolva, vagyis előtérbe helyezve a hagyományos előállítási folyamatokat, 

már kifejezetten népszerű természetközeli termékek születhetnek [Zal08]. 

4.1.3. A design, mint információ 

Az emberiség fejlődéstörténetét vizsgálva megállapítható, hogy az ember jóval több időt 

töltött a természet közelében, mint attól eltávolodva. Az új impulzusok, társadalmi hatások 

vagy megváltozott viselkedésformák ellenére ezért ösztönszerűen a felszínre kerülnek az 

őseink által korábban megszerzett tapasztalatok. A formatervezés szubjektív tudományában 

pedig érdemes olyan stabil támpontokat keresni, amelyek ezekhez a minden ember tudatába 

kódolt képzettársításokhoz kötődnek, hiszen ezáltal mind szélesebb körben elfogadott 

dizájnnal rendelkező termékek fejleszthetők. 

Mivel egy termékkel kapcsolatba kerülve a felhasználó először a külső megjelenéssel 

szembesül, nagyon fontos hogy milyen első benyomást kelt benne a forma- és színterv. 

Néhány termékkategóriában általánosan elfogadott, hogy egy árucikk nem a benne rejlő 

műszaki innovációval érdemli ki a vásárlók elismerését, mivel a gyártmány újdonságértéke 

mindössze az új formavilágban mutatkozik meg, ami kizárólag csak megkülönbözteti az újat a 

régitől. De az ideális design nemcsak esztétikai értéket hordoz, hanem kiemeli a fontosabb 

funkciókat és megtanítja a felhasználót a megfelelő kezelésre is. Ennek szerepe azért sem 

elhanyagolható, mert az így rendelkezésre álló információ a használat során a termékleírástól 

függetlenül mindvégig elérhető marad [Sze83]. 

A forma által közvetített információnak hordozója lehet a fő elemek szimmetriája, mely 

megbízhatóságot sugall. Ebben egy-egy aszimmetrikusan elhelyezett elem valamely fő 

funkcióra hívja fel a figyelmet vizuálisan kiemelve azt, míg tagolással pedig jól 

elkülöníthetők az egyes részegységek. Egyenes és görbe vonalak és felületek átgondolt 

megválasztásával formakontraszt hozható létre, mely szintén alkalmas tagolásra. A formai 

elemek szabályos ismétlődése, ritmikus megjelenése átgondoltságot és rendet idéz fel a 

szemlélőben. A design részeként a színeknek is kiemelkedően fontos jelző és figyelemfelkeltő 

szerep jut, hiszen az emberben a színekkel és mintázatokkal kapcsolatos képzettársítások már 

az emberiség természettől való eltávolodása előtti korok óta igen mélyen kódoltak.  
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A tűz esetén például legtöbb embernek a szénben gazdag anyagok tökéletlen égésekor 

keletkező, úgynevezett világítóláng jut az eszébe, amelynek narancsos-vöröses színárnyalatai 

a láng oxigén-, szén- és hidrogéntartalmának arányától függően, de viszonylag szűk 

színtartományon belül változnak. Ezzel szemben a jég, mint legtermészetesebb hideg közeg, a 

megfagyó vízben található organizmusok hatására gyakran kékes árnyalatokban jelenik meg. 

A vöröses árnyalatokat ezért ösztönösen melegnek, míg a kékes színeket hidegnek érzékeljük. 

Ezen a tényen még az sem változtat, hogy napjainkban jóval gyakoribb a gázkészülékekben 

megfigyelhető kékes színű szúróláng, mely a metángáz tökéletes égésekor alakul ki [DCS4]. 

Kézenfekvő tehát, hogy amennyiben egy felület forró, vagy annak akarjuk láttatni, erre 

legalkalmasabb a vöröses árnyalatok alkalmazása. A színdinamika alapelveit felhasználva az 

ember hangulata is befolyásolható, illetve a különböző környezeti hatásokra kialakuló hő-, 

zaj- és szagérzeteket is lehetséges kompenzálni. Így például megfelelő színválasztással a 

kialakuló hőérzet akár néhány Celsius fokkal módosítható [Nem04]. 

 

 

 

 
9.ábra. Figyelemfelkeltés sárga-fekete színkontraszttal3 4 

 

A telített színek használata dinamizmust vagy épp játékosságot sugall. A telítetlen, szürke 

árnyalatúba hajló színekkel felépített színtervben viszont élénk árnyalatokkal könnyebben 

kiemelhetők a fontosabb funkciók. Általános figyelemfelkeltésre mégis az egyik 

legalkalmasabb választás a sárga-fekete párosítás. Ennek legfőbb oka, hogy kiemelkedő 

színkontrasztja miatt az élővilág is gyakran felhasználja (9.ábra), mint óvatosságra intő 

jelzést, így lesz a mesterségesen létrehozott környezet egyik leghatékonyabb figyelemfelkeltő 

eszköze [DCS10]. 

 

 

 

 
10.ábra. A mintázat megtévesztő ereje5  6 

                                                
3
 http://myzerowaste.com/wp-content/uploads/2008/08/wasp.jpg  (Letöltve: 2012.09.05) 

4
 http://cdn3.list25.com/wp-content/uploads/2012/05/Danger-High-Voltage1.jpg (Letöltve: 2012.09.05) 

5
 http://bancoomarnerowatamu.files.wordpress.com/2011/05/74015_128293613894470_982345_n1.jpg (Letöltve: 2014.02.19.) 

6
 http://www.militaryphotos.net/forums/attachment.php?attachmentid=196817&d=1362161661  (Letöltve: 2014.02.19.) 
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Az állatvilághoz hasonlóan a műszaki gyakorlatban is vannak olyan esetek, amikor a színek 

vagy mintázatok a környezetbe való beolvadást szolgálják. Egy tárgy színezetének tudatos 

megválasztásával optikailag elrejthetők például a helységek és gépek különféle láttatni nem 

kívánt kiszolgáló berendezései. Nyílt terepen azonban a rejtőzködés nem megoldható, ezért az 

állatok mintázatukat a megtévesztés eszközeként használják. A zebrák csíkozása például 

azáltal csökkenti az ellenségei támadási hatékonyságát, hogy a csapatban legelésző állatok 

körvonalait elfedi. Így a ragadozóknak nehezebb felismerni és kiválasztani a tömegből az 

egyes egyedeket, amivel a ménes tagjai értékes időt nyernek (10.ábra). 

Norman Wilkinson angol festőművész és álcázás-szakértő is felismerte, hogy bár a hajókat 

szinte lehetetlen láthatatlanná tenni a nyílt tengeren, viszont zebra-szerű csíkozással illetve a 

felépítmények kontúrjait megbontó feltűnő festéssel (dazzle-painting) megnehezíthető azok 

pontos méretének, haladási irányának és sebességének meghatározása [Beh09]. 

 

 

 

 
11.ábra. Rejtőzködés és felfedés7 8 

 

Speciális esetben szükséges lehet a rejtőzködést pillanatok alatt figyelemfelkeltésre cserélni. 

Sajnálatos tény, hogy a katonák egy jelentős része úgynevezett baráti tűzben sebesül meg, 

aminek kivédésére szintén jó szolgálatot tesz a természetből vett minta. Ahogy a 

madárfészekben megbújó fiókák anyjuk érkezésekor élénk színű torkukat felfedve kitárják 

csőrüket, ezzel késztetve a felnőttet az etetésük megkezdésére, ugyanígy a gyalogos katonák 

terepszínű ruhájában is található olyan feltűnő narancssárga rész, amivel például saját 

légierejük érkezése esetén felfedhetik és azonosíthatják magukat, kivédve ezzel egy téves 

támadást (11.ábra). 

 

 
12.ábra. A pillangók szárnya és a latin ABC9 

                                                
7
 http://www.netkeptar.hu/Images/preview.nof?&kepid=7528 (Letöltve: 2012.09.10.) 

8
 http://i.ebayimg.com/00/s/Nzc4WDc3NA==/z/hEQAAOxyoahSWGFw/$(KGrHqR,!ooFJRg6SdS+BSWGFv19pQ~~60_12.JPG (Letöltve: 

2014.01.09.) 
9
 http://www.butterflyalphabet.com/main/index.php (Letöltve: 2003.10.22.) 
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A természetben léteznek olyan mintázatok is, ahol a fajok vagy egyedek megkülönböztetésén 

kívül egyéb funkció nem fedezhető fel. Ilyenek a pillangók szárnyain található rajzolatok, 

melyeket Kjell Sandved természetfotós vizsgált behatóan. A 12.ábra olyan motívumokat 

mutat be, amelyek a latin nagybetűknek és az arab számoknak feleltethetők meg. Valójában 

ilyen hasonlóság utólag más élőlények mintázataiban is fellelhető, de az mégsem vitatható, 

hogy az ilyen egyszerű formák könnyű felismerhetőségük révén, minden esetben a jó 

megkülönböztethetőséget célozzák ezáltal is gyorsítva a kommunikációt.  

A terméktervezés során fontos szempont, hogy a design által közvetített információk a 

lehetséges felhasználói kör számára is egyértelműek legyenek. Az információhordozó 

formaelemek értelmezése nem függhet a felhasználók nemétől, korától, képzettségétől, 

társadalmi-, kulturális- vagy éppen földrajzi hovatartozásától [Er83]. Nem kétséges, hogy az 

ilyen tervezői feladatokra is biztos megoldást kínál, ha a természet által kódolt és így az 

emberben ösztönszerűen kialakuló benyomásokból indul ki a fejlesztő.  

 

 
Ø: 1mm  2mm      3mm            >4,5mm 

 
 

 
13.ábra. A vízcsepp alakja10 és a „Las Chrono 2011” bukósisak11 

 

A szilárd felülethez tapadó vízcsepp lecseppenés előtti alakját formázó bukósisak nem csak 

áramvonalas, de annak is látszik (13.ábra). A Las Chrono sisakon látható egyéb formai 

elemek és dinamikus festés ezt az érzetet tovább erősíti. Bár a levegőben zuhanó képlékeny 

folyadékcsepp közegellenállás hatására dinamikusan deformálódó alakja valójában gömbhöz 

közeli, mégis kijelenthető, hogy az aerodinamikailag tökéletes formát a természet ihlette, 

hiszen kifejlesztői a légellenállási együttható minimumfüggvényének megoldását a 

függeszkedő vízcsepp alakjában találták meg, mely egyben a gyorsúszó halak testének 

formájában is felfedezhető.  

Az élőlények testfelépítése, arányai, méretei vagy színei minden esetben a létfenntartásnak 

lettek alárendelve. De az alapfunkciók teljesítése mellett az anyag- illetve energiaminimum 

elvének megvalósítása is igen fontos részfeladat. Mivel a célszerűség a használati tárgyak 

esetén is elsődleges szempont, így alapvető arányaikat szintén a funkció kell, hogy 

meghatározza. A részletek kialakításánál viszont nyilvánvalóan a szemnek tetsző arányok 

alkalmazása járul hozzá leginkább egy termék sikeréhez. Az ókor tudósai a szépség okát az 

emberi test arányaiban, vagyis az aranymetszésben vélték felfedezni. Itt egy szakasz 

felosztásakor a rövidebb és a hosszabb rész viszonya megegyezik a hosszabb rész és az egész 

viszonyával. Azóta ezt a Φ ≈ 1,618 hányadost számos organikus formában és természetes 

folyamatban felfedezték.  

 

                                                
10

 http://water.usgs.gov/gotita/graphics/wcprecipitationrainshapes.gif (Letöltve: 2014.02.15.) 
11

 http://www.racycles.com/assets/productimages/large/LAS_Crono_Blue.jpg (Letöltve: 2012.10.25.) 
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14.ábra. Az aranymetszés arányai12 13 

 

Az ilyen elvek alapján felépített termék a természetből visszaköszönő arányai miatt a 

szemlélőben az időtálló szépség és megbízhatóság érzetét kelti. A 14.ábra az emberi test 

alapvető arányait és a Lotus Elise sportkocsi aranymetszés szabályai szerint felépülő 

karosszériáját mutatja be. 

 

 

 

 
15.ábra. Természetes14 és mesterséges15 méhsejt szerkezet 

 

A természetben előforduló geometriai elemek közül különösen érdekes a hatszög, mert ezen 

síkidomok holttér nélkül egymás mellé sorolhatók, így a síkban maximális helyhasználás 

mellett minimalizálható az egyes cellákhoz szükséges falak területegységre vetített hossza. A 

méheknél és darazsaknál megfigyelhető méhsejt-szerkezet tehát tökéletesen példázza az 

élővilág anyag- és energiaminimumra való törekvését. Ezen építési mód tökéletes megoldást 

add a szerkezetoptimálás tekintetében is, hiszen a vékony falú, kis tömegű, mégis nagy 

merevséggel rendelkező konstrukciók tervezése a mérnöki munka gyakori feladata (15.ábra). 

De raktározási feladatoknál is felhasználható ugyanez a minta, hiszen számításokkal 

igazolták, hogy egy zárt síkfelületre az optimális körpakolási minta, a méhsejt szerkezetű, 

hexagonális elrendezés. 

                                                
12

 http://www.szoftverstudio.hu/pss/wp-content/uploads/2013/10/am.jpg (Letöltve: 2014.03.05.) 
13

 http://images.conceptcarz.com/imgxra/Lotus/2013-Lotus-Elise-Image-045-1024.jpg (Letöltve: 2013.05.12.) 
14

 http://www.adoptahoneybee.com/uploads/6/9/1/7/6917380/___1886584_orig.jpg  (Letöltve: 2014.03.05.) 
15

 http://www.seriouswheels.com/pics-2011/def/2011-Ford-Fiesta-ST-Concept-Front-And-Side-1920x1440.jpg  (Letöltve: 2014.03.03.) 
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4.2. KONSTRUKCIÓS MEGOLDÁSOK 

A természetben ritkán maradnak fenn az adott életkörülményekkel összeegyeztethetetlen 

illetve funkció nélküli formatervek, tehát minden esetben célszerű megkeresni a különleges 

természetes konstrukciók kialakulásának okait. A tapasztalat azt mutatja, hogy a feltárt 

hatáshordozók részletes vizsgálatával felismerhetők mindazon életfunkciók, melyek alapján 

pontosan megfogalmazható azok szükségszerűségét előidéző természeti kihívás is. A 

gépészmérnöki gyakorlatban az ilyen műszaki tartalommal bíró megoldások a természeti 

analógiák számottevő csoportját jelentik, melyek között a különböző részterületek összetett és 

alapfunkciói egyaránt megtalálhatók. 

4.2.1. Helyváltoztatási elvek 

A természeti rendszerek többségének működéséhez hozzá tartozik a mozgás valamilyen 

szabad szemmel látható vagy mikroszkopikus formája. Ezek tanulmányozását ezért célszerű 

leszűkíteni a kifejezetten helyváltoztatást megvalósító mechanizmusok vizsgálatára, hiszen a 

különféle mozdulatokkal realizálódó egyéb funkciók könnyen besorolhatók a természeti 

analógiák más kategóriáiba. 

A helyváltoztatás különböző halmazállapotú közegekben jöhet létre, ami ebben a dolgozatban 

a rendszerezés alapjául is szolgál (16.ábra). 

 

 

16.ábra. A helyváltoztatás csoportosítása a mozgó test és a közeg viszonya szerint  

 

A közeg halmazállapota, sűrűsége és egyéb jellemzői befolyásolják a rajta vagy benne történő 

mozgást. Egy test mindig részben vagy egészben egy másik közeg belsejében mozog, amiben 

rá olyan erő hat, mely mozgását akadályozni igyekszik. Ez a elmozdulás irányával 

párhuzamos, de vele ellentétes irányú erőkomponens a közegellenállási erő, amit az élőlények 

energiafelhasználásuk optimálásához mindig minimálisra igyekeznek csökkenteni. De több 

lehetőség is kínálkozik az ebből származó járulékos jelenségek, így például a test adott 

közegben való relatív elmozdulásának irányára merőleges komponens kiaknázására is. 

Megemlíthető a dinamikai felhajtóerő vagy a leszorító erő, melyek a mérnöki megoldásokban 

és az élőlények esetében egyaránt könnyen munkavégzésre bírhatók. Ehhez hasonlóan a 

nyugvó folyadékokban és gázokban megfigyelhető felfelé irányuló felhajtó erő illetve a Föld 

tömegvonzásából származó lefelé irányuló nehézségi erő is mozgás elősegítője lehet, ahogyan 

az áramló közegek impulzuserő hatására létrejövő szállítóképességének kihasználása is 

gyakori az élővilágban. 

Az ember már nagyon hamar rájött, hogy a közegellenállási erő mértéke nagyban függ az 

azonos körülmények között mozgó objektumok alakjától. Mivel a közeg sűrűségén és a kívánt 

sebességen nehézkes változtatni, az erő csökkentéséhez célszerű a test alakjának minél 

mozgás közege 

föld víz levegő 

föld alatt vízben levegőben földön vízfelszínen 
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áramvonalasabb kialakítása. Ez egyrészt a test felületén létrejövő súrlódási ellenállás 

csökkentésével, másrészt a kialakuló áramlás test előtti lassulásának illetve mögötte létrejövő 

örvénylésnek minél hatékonyabb kiküszöbölésével érhető el. Amikor ezzel ellentétben a 

közegellenállási erő kihasználása a cél, akkor is a test alakjának megváltoztatása jelenti a 

legegyszerűbb megoldást, hiszen a relatív áramlás irányára merőleges keresztmetszet 

növelésével egyenes arányban nő a testre ható erő nagysága is. 

4.2.1.1. Mozgás szilárd felületen 

Amikor szilárd felületen történik a helyváltoztatás, legegyszerűbb esetben a felület közel 

vízszintes, tömör és viszonylag nagy súrlódási tényezővel bír. A feladat specializálódik, ha a 

talaj kevésbé masszív (pl. homokdűne), ha nagyon kicsi a súrlódási tényező (pl. jég), vagy ha 

a felület a vízszinteshez képest nagyobb szöget zár be (pl. sziklafal). Szükségszerűen a 

természetben minden esetre alakultak ki megoldások.  

Szilárd talajon való mozgáshoz a mérnökök az i.e.3500-as évek óta kerekeken guruló 

járműveket terveznek. Bár a kerék meglehetősen régi találmánynak tűnik, a kutatók mégis 

úgy vélik, hogy az emberi civilizáció technológiai színvonalának fejlődéséhez képest a 

tengely-kerék kapcsolatot viszonylag későn sikerült kifejleszteni [krul11]. Ennek oka 

összetett, viszont jelen disszertáció témájából kiindulva egyértelműnek tűnik, hogy 

mindehhez nagyban hozzájárulhatott az a tény is, hogy a kerékre az élővilágban mai napig 

nem találtak olyan funkcionális analógiát, amely a természeti népek számára intuíciós 

alapul szolgált volna ezen eszköz megalkotásához.  

 

 

 

 
17.ábra. A kerék16 formai megfelelője a citruskarika 

 

Bár magára a guruló helyváltoztatásra a természet is mutat számos példát, mégis a valódi 

értelemben vett kerék napjainkig az emberiség egyedi találmánya maradt. Ennek fő oka 

gépszerkezettani szempontból az, hogy a tengely-kerék kapcsolat legalább két különálló, 

egymáson elforduló, ennek következtében folyamatosan súrlódó testet feltételez. Egy élő 

szervezetben az efféle kényszerkapcsolat problematikája abban keresendő, hogy elégséges 

kenés nélkül a nagy kopás miatt csak igen rövid élettartammal működhet, de ugyanígy felveti 

a meghajtásnak valamint a testrészek működéséhez elengedhetetlen testnedvek 

keringetésének kérdését is. A kerék későbbi küllős változatának viszont a citrusfélék 

keresztmetszete magában hordozza a konstrukció formai megfelelőjét, hiszen célja a 

szükséges merevség biztosítása mellett a középvonaltól azonos távolságban tartani a külső 

felületet (17.ábra). 

                                                
16

 http://textures.funpic.de/tex/0000012/0000012_iso_holzrad_bereinigt_512.png  (Letöltve: 2014.02.28.) 
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Havon, jégen vagy puha talajon, ha a hajtóerő átvitelének feladatát is meg kell oldani, akkor 

az ember számára a mélyen bordázott kerekek vagy a lánctalpas eszközök biztosítják a 

haladás lehetőségét. Az állatok ezzel szemben kemény, puha vagy csúszós talajon is inkább 

lépkednek, ugrálnak, csúsznak vagy a féregmozgás változatait alkalmazzák. A lépegetést, 

mint helyváltoztatási elvet, robotokban és különleges gépekben az ember is alkalmazza, bár 

korántsem olyan széleskörűen, mint az élőlények. Ennek okai a kerékhez képest jóval 

bonyolultabb, így drágább mechanizmusban és vezérlésben keresendők. Mivel azonban 

speciális körülmények között megkerülhetetlen a lépegető robotok használata, így 

napjainkban már fellelhetők olyan feladatokat ellátó lépegető gépek is, melyek helyszínét az 

ember korábban kerékkel vagy lánctalppal közelítette meg. 

 

 

 

 
18.ábra.  A zsiráfnyakú levélsodró17 formai megfelelője a lépegető fakitermelő gép18  

 

Ilyen a John Deere cég lépegető erdőgazdasági fakitermelő gépe, amely nagy dőlésszögű 

lejtőkön és fák közt is képes manőverezni. Több ponton hajlítható 3 pár lábával egyértelműen 

az ízeltlábúak konstrukcióját követi. A hosszú, szintén csuklókkal tagolt karon elhelyezkedő 

megfogó fűrészével együtt szemlélve pedig igen szoros formai egyezőséget mutat a 

madagaszkári zsiráfnyakú levélsodró bogár testfelépítésével (18.ábra).  

 

 

 

 
19.ábra.  A gekkó lába19 és adaptációja: a Nano-pad20 

                                                
17

 http://alexhyde.photoshelter.com/image/I0000GMIS_GMHmhk   (Letöltve: 2014.03.08.) 
18

 http://www.jdm-anon.com/images/images/bbougie_20100821222353.jpg  (Letöltve: 2014.03.08.) 
19

 http://robotics.eecs.berkeley.edu/~ronf/Gecko/Interface-slide-adhesion/TokayFoot2-KA.jpg  (Letöltve: 2014.03.08.) 
20

 http://www.nanopad.hu/wp-content/uploads/2013/05/nanopad_35.jpg  (Letöltve: 2014.03.08.) 
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De az élőlények mozgásának tanulmányozásával és alapelveinek adaptációjával nem minden 

esetben marad meg az eredeti helyváltoztató funkció. Jó példa erre a gekkó, ami a 

Van der Waals erőket kihasználva akár a mennyezeten is tud közlekedni. Talpán apró 

bolyhokban végződő serték találhatók, ezáltal sokszorosára nő a tapadó felület, ami lehetővé 

teszi a molekulák közti kölcsönhatások kialakulását. Ezen konstrukció leutánzásával 

fejlesztette ki a német INOTEC cég Nano-pad nevű termékét, amely segítségével különböző 

tárgyak szerelés nélkül is biztonságosan rögzíthetők szilárd felületen (19.ábra). Az eszköz 

eltávolítása is pontosan úgy történik, ahogyan a gekkó lépked, az állat ugyanis ilyenkor ujjait 

feltekerve minimális erőbefektetéssel képes leválasztani lábait a felületről. 

A szilárd felületen való közlekedés leginkább a csigákra és egyes kígyófajokra jellemző 

alternatívája az araszolás, ami az állat izomzatának periodikus összehúzódásai hatására a 

jellegzetesen ellaposodott hasláb külső felszínén végigfutó kontrakciós hullám eredményeként 

valósul meg.  

4.2.1.2. Mozgás a föld alatt 

Kész járatok hiányában a föld alatti mozgást az élőlények és gépek számára is egy alagút 

kialakítása teszi lehetővé. Ennek alapvetően kétféle módja figyelhető meg az élővilágban. 

Legtöbb állat valamely ásásra alkalmas végtagjával kikaparja maga körül a felesleges földet, 

amit a felszínre kotorva a járatból el is távolít. A vakond és a lótücsök például erős első lábait 

használja a földmunka elvégzéséhez. Ehhez hasonlóan dolgozik a Yasinovatsky MO-4 típusú 

vágathajtó bányagép is, mely olyan speciálisan kialakított marófejjel rendelkezik, amin 

könnyen felismerhetők az ásólábakra jellemző karmok és a lefejtett föld továbbítására 

alkalmas lapátszerű felületek (20.ábra). 

 

 

 

 
20.ábra. A vakond ásólába21 és a bányagép szerszáma22 

 

Az ásás alternatívájaként a közönséges földigiliszta egyszerűen bekebelezi a földet, majd 

emésztőrendszerén átengedve a tápanyagok kivonása után kis csomókban maga mögött 

hagyja. A működési elv az alagútfúrásnál használt fúrópajzs munkájához hasonlít, annyi 

különbséggel, hogy ott a kimunkált anyagot a cél érdekében elhordják a gép mögül.  

                                                
21

 https://ipon.hu/_userfiles/Image/Jools/2013/febr5-11/commonmole.jpg  (Letöltve: 2014.03.08.) 
22

 http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/10641921/Heading_And_Mining_Machine.jpg  (Letöltve: 2014.03.08.) 
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4.2.1.3. Mozgás vízfelszínen és vízben 

Megoldandó feladatait tekintve a víztükrön történő helyváltoztatást és a vízben való mozgást 

alapvetően a függőleges irányú stabilitás illetve elmozdulás igénye és mikéntje különbözteti 

meg egymástól. A folyó és állóvizek felszínén a legjellemzőbb feladat a fennmaradás, ami az 

élőlények esetében többnyire úszással valósul meg. Ilyenkor a test csak a annyira merül el, 

hogy a felszínen maradásához elegendő felhajtóerő keletkezzen. Erre kizárólag az adott 

folyadéknál kisebb átlagsűrűségű testek képesek a teljes térfogatuknál kisebb mennyiségű 

folyadék kiszorításával.  

Egyes speciális esetekben viszont nincs a testnek állandóan víz alá merülő része. A 

molnárpoloska víztaszító papucsai a felületi feszültséget kihasználva éppen csak hogy 

meggörbítik az egyébként is igen kis tömegű rovar alatt a vízfelszínt, s így lábmozdulataikkal 

felületi örvényeket keltve akár 1,5 
m
/s sebesség elérésére is képesek. A tudósok már 

készítettek ehhez hasonló robotrovart, mely ugyanilyen elven működik, bár mérete tízszerese, 

sebessége viszont csak 5%-a az eredeti rovarénak [stae05]. 

A baziliszkusz gyík a vízen közlekedésnek még ennél is különösebb módját valósítja meg. Ha 

komoly veszélyt észlel, úszás helyett másodpercenként 20 lépést megtéve képes a vízfelszínen 

futni. A biológusok megfigyelései szerint lábait olyan erővel csapja a felületre, hogy a talpa 

alatt kialakuló légbuborékok kellő statikus felhajtóerőt biztosítsanak az elrugaszkodáshoz. A 

mozgás ezen módját a robottechnikába sikerrel adaptálták [PaFl09], de túlzott energiaigénye 

miatt a gyakorlatban történő alkalmazásához elengedhetetlen a rendelkezésre álló 

technológiák fejlesztését is igénylő további szerkezetoptimálás. 

 

 

 

 

 
21.ábra. Csigaházas polip23 légkamrái24 és a tengeralattjárók ballasztvíztartálya25 

 

A függőleges irányú elmozdulást a víz alatti élőlények a test gáztartalmának és ezáltal 

átlagsűrűségének folyamatos változtatásával érik el. A halaknál ezt a funkciót az úszóhólyag 

látja el, ami a búvármellény „felhajtóerő szabályzó eszközének” (BCD) funkcionális 

analógiája. 

                                                
23

 http://www.fotosimagenes.org/imagenes/nautilus-2.jpg  (Letöltve: 2014.02.20.) 
24

 http://fractalfoundation.org/OFCA/nautilus.jpg (Letöltve: 2014.02.20.) 
25

 http://anjungsainssmkss.files.wordpress.com/2011/09/i13-24-submarine.jpg  (Letöltve: 2014.02.20.) 
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A csigaházas polip ennél összetettebb többkamrás rendszerrel rendelkezik. Süllyedéshez vizet 

enged kamráiba, felemelkedéshez viszont az általa termelt gáz segítségével kiszorítja a 

folyadékot kamrái egy részéből. Ezt az elvet hatékonyan alkalmazzák a tengeralattjárók 

merülésének szabályzásánál, így lebegés vagy haladás közben a kívánt mélység megtartása 

nem igényel folyamatos többletenergia-befektetést (21.ábra). 

A vízszintes síkban történő elmozduláshoz viszont hajtóerőre van szükség, amely 

létrehozásának legelterjedtebb formája a vízben és a vízfelszínen való közlekedés esetén is a 

közegterelés elvén alapul, amit mozgatható felületekkel a legcélszerűbb biztosítani. Ezt a 

műszaki gyakorlatban többnyire hajócsavarokkal vagy evezőlapátokkal valósítják meg, míg 

az élőlények uszonyaik, úszóhártyás lábaik, farokúszójuk vagy akár egész testük 

mozgatásával érik el. Mivel a vízfelszínen való úszás közben a test alámerülő részei a 

legalkalmasabbak a manőverezésre ezért nem véletlen, hogy nagy hasonlóság mutatkozik a 

víz alatti megoldásokkal. Ezek hatáselvének lényege minden esetben az, hogy a haladó testet 

körülvevő közeg elmozdításával a meghajtó felület két oldalán nyomáskülönbség keletkezik, 

ami így a szerkezet elmozdulását eredményezi. Míg a különféle evezők vagy békatalpak 

organikus hatáshordozókkal való azonossága nyilvánvaló, addig a hajócsavar esetében 

megállapítható, hogy bár a természet és a technika működése nem egyezik meg tökéletesen, 

de a funkcionális hasonlóság ugyanúgy belátható. 

 

 

 

 

 
22.ábra. Halak úszó mozgása26 és egy robothal felépítése27 

 

A hatékonyság növelése azonban a természet még pontosabb utánzására késztette a kutatókat, 

hiszen miután a Bonni Egyetem zoológusai a pisztrángok mozgását elemezve megállapították, 

hogy a halak rendkívül kevés energiát használtak fel izmaik működtetéséhez, a Darmstadti 

Műszaki Egyetemen ezen állatok szabályosan hullámzó mozgását lemásolva olyan robothalat 

konstruáltak (22.ábra), mely a tervek szerint később akár kisebb hajók energiahatékonyabb 

meghajtására is alkalmassá tehető [gol11]. 

Ahogy a műszaki gyakorlatban úgy az állatvilágban sem a közegtereléssel történő meghajtás a 

vízben történő helyváltoztatás egyedüli módja. A polipok, kalmárok, tintahalak és medúzák 

                                                
26

 http://www.biology-resources.com/images/fish-swimming-big.jpg  (Letöltve: 2012.09.19.) 
27

 http://www.golem.de/0904/66689.html  (Letöltve: 2011.03.10.) 
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ősidők óta sugárhajtással közlekednek. A kilövellő vízsugár hatására – az impulzus-

megmaradás törvényének megfelelően – a vízsugárral ellenkező irányba mozdulnak el. A 

rakétaelvként ismert hatást Konsztantyin Eduardovics Ciolkovszkij orosz kutató a XIX. 

században fedezte fel, amit a sugárhajtóművekben azóta is alkalmaznak, hiszen az üzemanyag 

elégetésekor keletkező gázok kiáramlásával fellépő reakcióerő alkalmas a testek hatékony 

elmozdítására.  

4.2.1.4. Mozgás a levegőben 

A vízben vagy levegőben történő helyváltoztatás közös jellemzője, hogy mindkettő olyan 

háromdimenziós térben valósul meg, ahol bármely pillanatban és irányban közel azonos 

eséllyel és feltételekkel következhet be transzláció. A legfőbb eltérést a fajsúlybeli különbség 

jelenti, ami miatt a levegőben kevésbé érvényesül a – csupán test térfogatától és a közeg 

sűrűségétől függő – statikus felhajtóerő. Ehelyett elsősorban a test sebességének és a 

felületének függvényében változó dinamikus felhajtóerővel lehet számolni, ami a kisebb 

közegellenállás miatt lehetséges megnövekvő sebesség következtében nemcsak az 

élőlényeknél, de a mérnöki alkotásoknál is jól kiaknázható. A repülőgép szárnyprofil és a 

madárszárny keresztmetszete közti formai egyezés például kifejezetten szembetűnő, amit a 

23.ábra jól szemléltet.  

 

 

 

 
23.ábra. Szárnyprofil28 a természetben és a műszaki gyakorlatban [Yah02] 

 

Miután a levegőben való fennmaradásra sikerült megoldást találni, a repülés tökéletesítése 

illetve a stabilitás növelése lett a cél. A korábbi fejlesztésekhez hasonlóan szintén a 

természetben találtak optimális megoldást a repülőgépek szárnyvégein keletkező erős 

turbulencia kiküszöbölésére is. Megfigyelve egyes madarakat, a mérnökök észrevették, hogy 

azok szárnyának vége enyhén visszahajlik, ami hatására csökkennek a leváló örvények, így nő 

a stabilitás, a madár csendesebben és kisebb energia-befektetéssel tud repülni. Ezt lemásolva 

először a Boeing 747 óriás utasszállítót szerelték fel ilyen, az angol nyelvű szakirodalomban 

wingletnek nevezett szárnyvégi fülekkel, amelyek azóta egyre szélesebb körben terjedtek el a 

repülőgépeken (24.ábra). 

                                                
28

 http://www.suncarrieromega.com/images/sub/WindCarrier-Technical1.jpg  (Letöltve: 2014.03.19.) 
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24.ábra. A visszahajló szárnyvég29 stabilizáló hatása [Yah02] 

 

De a légiközlekedésben sem ez az egyetlen fejlesztés, amit az élőlények segítségével 

valósítottak meg. Ilyen a madarak repülés közben törzshöz szorított lábainak megfeleltethető 

behúzható futómű, vagy a hangsebességnél gyorsabb katonai gépeken alkalmazott 

változtatható nyilazású szárny, ami a vándorsólyom akár 402 
km

/h sebességű 

zuhanórepülésekor megfigyelt behúzott szárnyainak analógiáját hordozza, ezzel is csökkentve 

a légellenállást (25.ábra). 

 

 

 

 
25.ábra. A vándorsólyom30 31 és az F-111 vadászgép32 szárnyai 

 

A repülés erőkifejtés nélküli változatai az energiaminimum elvének jelentősége miatt igen 

gyakoriak a természetben, hiszen a közegellenállás vagy a légmozgások kihasználásával 

viszonylag könnyen végrehajthatók. A melegedő földfelszínről felszálló vagy a domborzati 

formáknak ütköző szél hatására kialakuló légáramlatokban szinte mozdulatlanul köröző 

madarak egyértelműen megmutatták azt az emberiség számára vonzó alapelvet, ami az 

egyszerűen kialakítható repülő szerkezetek építésének kulcsa lett. A vitorlázó repülés és a 

siklás különböző formái mindig is jelen lesznek a légiközlekedésben, hiszen megfelelő 

szárnyfelület és időjárás esetén az utazás időtartama és távolsága többlet energia-befektetéstől 

függetlenül is nagymértékben kitolható. Az északi sirályhojsza hosszú keskeny szárnyai a 

folyamatos vitorlázáshoz igazodnak, így a madár a költési időt leszámítva gyakorlatilag egész 

életét a nyílt óceán felett a levegőben töltheti (26.ábra). 

                                                
29

 http://www.aviationpartners.com/images/slider/technology.jpg  (Letöltve: 2013.10.21.) 
30

 http://gallery.photo.net/photo/5704604-lg.jpg  (Letöltve: 2014.03.20.) 
31

 http://www.allaboutbirds.org/guide/PHOTO/LARGE/peregrine_falcon_3.jpg  (Letöltve: 2014.03.20.) 
32

 http://www.warbirdsnews.com/wp-content/uploads/2013/06/F-111-Variable-Wings.jpg  (Letöltve: 2014.03.20.) 
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26.ábra. A vitorlázórepülés elve33

 
34 

 

Ez a zuhanás lelassításán alapuló módszer megjelenik a növényvilágban is, hiszen így 

lehetséges passzív módon a legmesszebb eljuttatni a magokat kizárólag a légmozgások 

segítségével. A cél elérését a különféle légcsavarok vagy vitorlaként működő bolyhok segítik, 

amelyek például a gyermekláncfű ejtőernyőshöz hasonló magjainál vagy a különféle repülő 

terméseknél figyelhetők meg. A lehulló magok propeller módjára jönnek forgásba, ezáltal 

tartva a magot a levegőben, mely hatáselv egyben a repülés számos területén alkalmazott 

forgó rotorok működésének alapjait is jelenti (27.ábra). 

 

 

 

 
27.ábra. A lependéktermés és a propeller35 működési elve [DCS8] 

 

A levegőben bizonyos esetekben szükség van az önerőből való egy helyben maradásra, 

amit a kolibri és a szitakötő az úgynevezett forgószárnyú repüléssel old meg. Ez a 

lebegés feladatának egy jóval energiaigényesebb, de felszálló légáramlatok híján mégis 

elkerülhetetlen módja. Érdekes megemlíteni, hogy míg az ember által hasonló célból 

épített helikopterek forgószárnyának hatáselve a repülő magokéval egyezik, addig 

konstrukciójukban a szitakötő testfelépítésével mutatnak szoros formai hasonlóságot.  

Nem szabad megfeledkezni a csapkodó szárnyú repülésről sem, hiszen a kezdeti kudarcok 

hatására hosszú időre feledésbe merült technika napjainkban újra a figyelem középpontjába 

került. Ezt a közeljövőre prognosztizált energiaválság miatti üzemanyagfogyasztás-

                                                
33

 http://4.bp.blogspot.com/-vmf1NBenHgA/ThyNuI2epOI/AAAAAAAABMc/jjt0diXSvgY/s640/4f.JPG  (Letöltve: 2014.05.17.) 
34

 http://wp.cvvq.net/wp-content/uploads/2013/01/2120b-thermals.jpg  (Letöltve: 2013.08.29.) 
35

 http://www.americaninjurynews.com/wp-content/plugins/post_image2/images/image_5466.jpg (Letöltve: 2012.03.10.) 

10.14750/ME.2015.004



Természeti analógiák rendszerezése 

 

 

 

 

 42 

 

 

 

csökkentési törekvések, az anyag- és gyártástechnológiák fejlődése, valamint a természet 

erőforrás-hatékonyságának mintaszerű mivoltát megerősítő biomimetikai kutatások 

együttesen generálták.  

 

 
28.ábra. Festo SmartBird36 (2011) és Festo BionicOpter37 (2013) 

 

Prototípusainak és ipari alkalmazásainak széleskörű népszerűsítésével ezen a területen a 

Festo AG & Co. KG tekinthető a leginkább élenjáró vállalkozásnak, hiszen a folyamatos 

fejlesztések eredményeképp már számos bionikus szerkezetet valósítottak meg, melyek közül 

két repülő robotot a 28.ábra mutat be. Ugyan egyenlőre még nem jelenthető ki, hogy a 

természetet tökéletesen utánzó szerkezetek jelentik a légiközlekedés jövőjét, de az 

mindenképpen bizonyos, hogy a kidolgozásuk során szerzett ismeretek jó alapul szolgálnak a 

hétköznapi járművek további tökéletesítéséhez. 

4.2.1.5. A közegellenállás csökkentése 

Mivel a természetben szinte minden életfunkció esetén alapvető kritérium a működéshez 

felhasznált energia minimalizálása, ezért nyilvánvaló, hogy gyors helyváltoztatáskor bármely 

közegben kiemelt fontosságú a közegellenállás hatásának csökkentése, hiszen ezáltal jelentős 

energia-megtakarítás vagy éppen sebességnövekedés érhető el. A halak vagy madarak teste és 

a hajók, tengeralattjárók vagy repülőgépek áramvonalas alakja közti hasonlóság egyértelműen 

a természetből merített inspiráció eredménye, hiszen a szélcsatornás kísérletek megjelenése 

előtt az efféle fejlesztésekre kizárólag a természet megfigyelésén alapuló következtetések 

útján nyílt lehetőség. De az így kialakított járműtestek áramlástani programokkal való 

tökéletesítése során a kutatómérnökök ugyancsak a természetben található optimális 

formákhoz kerültek egyre közelebb. Felismerve az ebben rejlő lehetőségeket, ez a speciális 

problémakör lett a tudatos természeti adaptáció egyik legnépszerűbb területe. Hamar 

egyértelművé vált, hogy az analógiák sokszor a mozgás eredeti közegétől függetlenül 

alkalmazhatók gáz illetve folyékony halmazállapotú anyagokban is. 

Szemléletes példa erre a Mercedes-Benz Bionic Car 2005-ös koncepcióautója, mely a 

bőröndhal megfigyelése és részletes tanulmányozása útján született. Megfigyelték, hogy ez a 

                                                
36

 http://www.festo.com/PDF_Flip/corp/smartbird_en/index.htm  (Letöltve: 2014.02.07.) 
37

 http://www.festo.com/rep/en_corp/assets/01_BionicOpter00001_500px.jpg (Letöltve: 2014.02.07.) 
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trópusi tengerekben élő élőlény az egyterű autókhoz hasonló szögletes formája ellenére 

rendkívül gyors és fordulékony. Az áramlástani vizsgálatok a várt eredményt hozták, hiszen 

a formai sajátságok átültetésével a mérnököknek 0,19 cW légellenállási tényezőt sikerült 

elérni, ami a járművet korának legáramvonalasabb kompaktautójává tette (29.ábra). 

 

 

 

 

 

 
29.ábra. A bőröndhal38 39 és a Mercedes Bionic Car40 41 

 

Bár az energia-megtakarításhoz csak érintőlegesen kapcsolódik, érdemes megemlíteni, hogy 

az autó karosszériája az úgynevezett Soft Kill Option (SKO) alapelvei szerint készült, ami 

olyan munkadarabok optimalizálására alkalmazható folyamat, amelyben a felesleges anyag 

elhagyásával alakítható ki a megfelelő forma. A disszertáció témáját tekintve ezen 

optimumkeresési technika azért fontos, mert alapját az élőlények meszes vázát alkotó csontok 

szolgáltatták, hiszen az ilyen típusú élő szövet nem csak beépíteni képes plusz anyagot a 

nagyobb igénybevételű területekre, de a tartósan terheletlen részeket falósejtek segítségével le 

is tudja faragni („kill“). A karosszéria és a futómű elemeinek ily módon történő 

tömegminimalizálásával kialakított térváz a kocsiszekrény merevségét 40%-kal növelte meg. 

Eközben a jármű teljes tömege 30%-kal csökkent, ami ugyancsak hozzájárult a kiemelkedő 

fogyasztási adatok teljesítéséhez. 

A tökéletesen áramvonalas formán túl a mozgó test felülete is számottevően képes 

megakadályozni a közegellenállás jelentős részét adó káros örvényképződést. Megfelelő 

kialakítással elérhető, hogy olyan lamináris áramlás jöjjön létre, ami mindvégig követi a test 

alakját, így valósítva meg a kívánt örvénymentességet. Egy szintén tudatosan másolt analógia 

                                                
38

 http://www.divetrip.com/photos/boxfish0808.jpg  (Letöltve: 2014.04.12.) 
39

 http://www.wetwebmedia.com/TetraodontiformPIX/PufferPIX/Boxfishes/Cowfish%5b1%5d%20skel.jpg (Letöltve: 2014.04.12.) 
40

 http://francoisparenteau.com/wp-content/uploads/2009/09/Mercedez_bionic_car.jpg (Letöltve: 2014.04.12.) 
41

 http://www.mercedesclass.net/wp-content/uploads/2012/04/96668305c2545_86.jpg  (Letöltve: 2012.09.24.) 
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erre a cápabőr, amelyet úgynevezett placoid pikkelyek borítanak (30.ábra). Ez a speciálisan 

recézett, viszont felületminőségét tekintve sima borítás önmagában hordozza az örvénymentes 

áramlás kialakulásának feltételeit. Ebből a felismerésből már nemcsak az autóipar, de a 

sportolók is profitáltak, hiszen a kutatás során kifejlesztett Speedo Fastskin úszódressz új 

távlatokat nyitott a jobb időeredmények felé, amit a 100 méteres távon való átlagosan 

1,5 másodperces javulás tökéletesen bizonyít. 

 

 

 

 
30.ábra. A cápabőr pikkelyei42 és a Speedo Fastskin úszódressz43 

 

Szintén a turbulenciák kiküszöbölésének eszközeként ismerték fel a kutatók a hosszúszárnyú 

bálnák úszóin lévő kinövéseket (31.ábra). Az aerodinamikai tanulmányozás során kiderült, 

hogy ezek a bütykök jelentős mértékben hozzájárulnak a stabilitáshoz azzal, hogy 

megakadályozzák az örvényképződést a szabályos áramlással körülvett test mentén. Az így 

megnövelt stabilitás számos műszaki alkalmazás célfüggvénye lehet, nem meglepő tehát, 

hogy ezt a kialakítást nemcsak a szörfök hátsó uszonyának tökéletesítésére tudták adaptálni, 

de a WhalePower Corporation felhasználva a természeti analógiát olyan szélturbina lapátokat 

fejlesztett, amelyek 27 
km

/h szélsebesség esetén a hagyományos szélerőgépekhez viszonyítva 

kétszeres teljesítmény leadására képesek. 

 

 
 

 
31.ábra. Bálnák uszonyáról44 mintázott szélturbina lapátok45 

 

Két különböző sűrűségű vagy halmazállapotú közeg határán való áthaladás esetén a 

közegellenállás problémája tovább bonyolódik, hiszen ilyenkor a hirtelen nyomásváltozás 

                                                
42

 http://i238.photobucket.com/albums/ff261/fe3tcourier/shark.jpg  (Letöltve: 2014.04.16.) 
43

 http://d243395j6jqdl3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/07/Speedo_Fastskin_FSII.jpg   (Letöltve: 2014.04.16.) 
44

 http://gracemarquez.files.wordpress.com/2011/05/humpback-whale-fin.jpg  (Letöltve: 2014.04.16.) 
45

 http://discovermagazine.com/%7E/media/import/images/f/7/3/whalepower.jpg  (Letöltve: 2014.04.16.) 
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hatására nem kívánt örvények és hanghullámok keletkeznek, amelyek alkalmanként komoly 

zajforrást jelentenek. Japánban a világ egyik leggyorsabb vonata a természet által inspirált 

tökéletesítése előtt az alagutakból való kihajtás pillanatában szinte hangrobbanásszerű robajt 

keltett, ami egészségkárosító és komfortérzet-csökkentő hatása miatt egy időre a 

Shinkansen Bullet Train használhatóságát is megkérdőjelezte.  

 

 

 

 
32.ábra. Eltérő közegek közti közlekedés analóg megoldásai46 47 

 

A probléma megoldását Eiji Nakatsu mozdonyvezető – és egyben amatőr madármegfigyelő – 

észrevétele jelentette. A jégmadár csőrének és fejének kialakítása ugyanis tökéletes analógiát 

szolgáltatott a műszaki probléma feloldásához, hiszen ez a madár halászatkor szintén nagy 

sebességgel, mégis nagyon kis csobbanással bukik a levegőből a víz alá (32.ábra). A formát 

átültetve a vonat orrkialakítására, az eredmény egy halkabb, alacsonyabb fogyasztású és még 

nagyobb sebességű jármű lett [disc14]. 

4.2.2. Szerszámok és eszközök 

A helyzet- vagy állapotváltozáshoz kötődő, így legtöbb esetben szintén a mozgás valamilyen 

formájával megvalósuló elvi-, formai- illetve funkcionális analógiákat jelen disszertáció a 

szerszámok és eszközök gyűjtőcsoportjába sorolja. Az ember környezetében bár számos 

használati tárgy hozható összefüggésbe a növény- illetve állatvilággal, a szoros funkcionális 

kapcsolat itt sem minden esetben áll fenn. Így például a Thomas M. A. Fink által a 

természetben felismerhető szabálytalan mozgások nyomvonala alapján fejlesztett újfajta 

csúszócsomók (ilyen pl. „Hanover” csomó) esetén is csak elvi hasonlóság áll fenn, holott a 

természet tudatos másolásának ténye vitathatatlan [tcm10]. 

A második generációs, vékony folyadéksugarat kilövellő önvédelmi és rendészeti gáz spray-

kel szintén hatáselvét tekintve mutat szoros egyezést az erdei borz vegyi fegyvere, amely 

analógia egyben arra is rámutat, hogy a természetben létező megoldások nemcsak új 

eszközök kifejlesztésére, de a meglévők tökéletesítésére is felhasználhatók. Ellentétben 
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ugyanis a porlasztófejes elődökkel, az új változatok szembeszélben sem jelentenek veszélyt a 

felhasználóra, így a hatóanyag valóban csak a támadónál okoz irritációt, hatékonyan törve le 

ezzel az erőszakos szándékot.  

 

 
 

 
33.ábra. A gömbászka48 és a zuhanycső mozgatható védőburkolata49 

 

Ezzel szemben az ászkarákok rendjébe tartozó közönséges gömbászka a védekezés passzív 

formáját választotta azzal, hogy sebezhető testrészeit olyan különálló, egymáshoz képest 

elmozduló szelvényekből felépített páncél védi, amely a rovart a mozgásában egyáltalán nem 

korlátozza. A megoldás több ember alkotta eszközben is felismerhető, így az egyes lovagi 

vértezetek térd- és könyökhajlataival, illetve a gumicsöveket körülvevő, egymásba 

kapaszkodó menetekből felépített fémspirállal is formai egyezés mutatkozik (33.ábra). 

Mivel az 1,8 millió ma ismert faj 57%-át a rovarok teszik ki, vagyis az ízeltlábúak törzsén 

belül ezek az állatok alkotják a Föld legfajgazdagabb osztályát, a felmerülő műszaki 

problémák kapcsán a rovarvilágban mindenképpen érdemes analóg megoldásokat keresni. A 

ma ismert analógiák alapján kijelenthető, hogy az ízeltlábúak többsége rendelkezik az ember 

által alkotott valamilyen használati tárgyhoz sokszor konstrukcióját tekintve is nagyon 

hasonló eszközzel, melynek kialakítása mindig a táplálékszerzés módja vagy éppen az 

ellenségekkel szemben való védekezés technikája által is befolyásolt életmód függvénye.  

 

 

 
 

34.ábra. A kullancs szipókájának50 dübelekhez51 hasonló kialakítása 

 

A ízeltlábúak eszközeinek jelentős része valamilyen szájszerv, de elhelyezkedhetnek a 

lábakon vagy farok nyúlványon vagy a test egyéb részein is, amire a disszertációhoz tartozó 
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adatbázisban számos példa található a különféle organikus és mesterséges megfogóktól 

kezdve a darazsak fullánkjának tetováló tűvel való analógiáján át a kullancsok szipókájának 

dübelekhez hasonló kialakításáig, melyet a 34.ábra is bemutat [DCS14]. 

További példaként ki kell emelni a szúnyog szúró-szívó szájszervét, mely bár nem egy 

egyszerű cső, hiszen szúráskor hat szúróserte mélyed a bőrbe, melyből négy a behatolást 

segíti, kettő pedig a vér és az alvadás gátló nyál áramlását hivatott biztosítani, mégis ennek 

kapcsán egy tökéletes funkcionális analógia fogalmazható meg, ahol a cél egy viszonylag 

kemény külső rétegen áthatolva elérni a kívánt folyadékot és átemelni azt a felszínre. Japán és 

indiai kutatók abból a megfigyelésből kiindulva, hogy a szúnyogcsípés első fázisa, vagyis a 

szívóka behatolása észrevehetetlen, a szájszervet lemásolva fejlesztették ki a titánötvözetből 

készült 60 µm átmérőjű fájdalommentes injekciós tűt (35.ábra) [dum08]. 

 

 

 

 

35.ábra. A szúró-szívó szájszerv52 és az injekciós tű53 analógiája 

 

Belátható tehát, hogy a rovarvilág napjainkban is számos újszerű konstrukciós lehetőséget 

tartogat, melyek vélhetően azért is maradtak idáig rejtve, mert egyedeinek viszonylag 

összetett mechanizmusai és szerkezetei kicsiny méretük miatt csak speciális eszközök 

segítségével tanulmányozható kellő alapossággal. Ezen tény és az ember effajta élőlényekkel 

szemben tanúsított ellenérzéseiből eredő pszichológiai korlátoknak tudható be az is, hogy az 

ilyen biomimetikai jellegű gyűjteményekben a rovarok fajgazdagságukhoz képest 

egyértelműen alulreprezentáltak. Jellegzetesen taszító példa a szintén sokak által megvetett és 

mezőgazdasági szempontból is joggal kártékonynak számító lótücsök, mely azonban 

figyelemre méltó adottságokkal rendelkezik. Közelebbről megvizsgálva a rovart szembetűnő, 

hogy ugyanaz a konstrukció, ami alkalmas az avarban és földben való mozgásra, alagút 

készítésére, esetenként vízfelszínen való úszásra, képes akár a levegőbe is emelkedni és 

meglepően jól és messzire szállni. Mindenképpen gondolatébresztő ez a tény azt is 

figyelembe véve, hogy az ember a mai napig nem tud ilyen képességekkel rendelkező, mégis 

gazdaságosan üzemeltethető – akár katonai – járműveket készíteni.  

Azonban a rovar jelen alfejezet szempontjából legfontosabb adottsága az, hogy a föld alatt 

közlekedve kisebb gyökereket is el tud vágni első lábain található sajátos ollójával (36.ábra), 

melynél négy fixen álló köröm mellett egy V-alakú, metszőollóéhoz hasonló ívű kettős vágóél 

fordul el biológiai ízesüléssel [Lis98]. 

Mivel a szerszámok és eszközök csoportja igen kiterjedt, értelemszerűen az élőlények minden 

törzsében számos analógia található, köztük néhány kifejezetten nyilvánvaló műszaki 
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tartalommal. A puhatestűek közül a kúpcsiga vadászati technikája hatáselvében, hatás-

hordozójában és funkciójában is tökéletesen megegyezik az ember által alkotott 

szigonypuskák működésével.  

 

 

 

 
36.ábra. Funkcionális analógia a lótücsök vágóeszköze és a metszőolló54 között  

 

Ez az élőlény ugyanis olyan speciális lövő foggal rendelkezik, melynek nemcsak szakállas 

horga van (37.ábra), de a műszaki megfelelőjéhez hasonlóan az állat hosszú reszelőnyelve 

összeköti a kilövés helyével. Találat esetén a csiga ezzel képes a szájába húzni a megbénított 

áldozatát. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a viszonylag ritka céltévesztés esetén a használt 

méregtüskét egyszerűen eldobva új tölthető a helyére, hiszen egyszerre akár 20 db különböző 

fejlődési stádiumban lévő apró szigony is az állat rendelkezésére áll [beav11]. 

 

 

 

 
37.ábra. A kúpcsiga lövő foga55 és a szigonypuska56 

 

Formai hasonlóság utólag számos berendezés és élőlény között felfedezhető a legegyszerűbb 

geometriai egyezéstől kezdve az egészen összetett mechanizmusokig. Előbbire megemlíthető 

a markológép munkafeje, ami ugyanúgy egy hosszú kar segítségével éri el a kívánt helyet, 

ahogyan a zsiráfot is hosszúra nyúlt nyaka segíti a magasan lévő táplálék megszerzésében. De 

ugyanezen gépek rendelkeznek olyan bonyolultabb eszközökkel is, melyekre szintén 
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fellelhetők organikus analógiák. Ilyenek a különböző markolófej típusok, amelyek a konkrét 

funkciójuk függvényében egészen eltérőek is lehetnek. Így míg a fémhulladék rakodáshoz az 

emberi kéz öt ujjának megfelelő eszköz ideális, addig a fát rakodó gép rönkfogóján a 

kaméleon mancsának analógiája figyelhető meg (38.ábra). 

 

 

 

 

 

 

 
38.ábra. Rönk-57 58 és ömlesztett áru megfogók59 60 

 

Tekintettel arra, hogy a természeti analógiák jelen felosztásában a szerszámok és eszközök 

kategória jelenti a legnagyobb csoportot – az adaptációk csaknem
 1

/3-át –, magától értetődik, 

hogy a példák részletes leírása a dolgozatban terjedelmi korlátok miatt nem lehetséges, 

viszont nem is szükséges, hiszen a mellékelt katalógus lehetőséget ad ezek beható tanulmá-

nyozására és kellő alapot biztosít a disszertáció végső következtetéseinek levonásához is. 

4.2.3. Gépszerkezeti elemek 

A természetben fellelhető jellegzetes gépszerkezetek és gépelemek az eszközök csoportjába is 

besorolhatók lennének, a disszertáció mégis külön alfejezetben tárgyalja ezen analógiákat, 

hiszen mindezek markánsan hordozzák a témakör Alexander Riedel német kutató által is 

megfogalmazott lényeges üzenetét, miszerint "a mérnöki tudományok alapvető alkotó-

elemeinek többsége a természet világában is kifejlődött" [KaVa11]. A kutatómérnökök a 

módszeres géptervezés kapcsán is már hamar felismerték, hogy például az emberi test és a 

szerszámgépek strukturális felépítését logikailag összehasonlítva szembetűnő hasonlóság 
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figyelhető meg. Lényeges különbség csak ezek szimmetria-viszonyaiban fedezhető fel, 

aminek oka, hogy míg egy szerszámgép többnyire speciális feladatra optimált kialakítású, 

addig az emberi test gyakorlatilag univerzális eszköznek tekinthető [Tak96]. 

 

 

 

 
39.ábra. Természetes61 és mesterséges62 gördülőtestek 

 

A műszaki és természetes „gépek” közti hasonlóság oka sok esetben az, hogy a természet 

alapvető törvényszerűségei egy-egy probléma kézenfekvő megoldását olyannyira magukban 

hordozzák, hogy nemcsak az élővilág, de a műszaki gyakorlat sem képes kikerülni azt. Így 

például a sima felületen való kétdimenziós gördülésre legalkalmasabb gömbfelületre is több 

hasonló megoldás található a természetben, ahogyan a csapágygolyók is a gépek alapvető 

alkotóelemeivé váltak. Intuíciós alapként ennek alternatív változatai szolgálnak, úgymint az 

elmozduló szelvényei kapcsán már említett gömbászka (39.ábra), a hozzá hasonló védekező 

mechanizmust kifejlesztett sün és armadillo, a népies nevén csak ördögszekérként ismert 

gömbölyű koronájú mezei iringó, vagy a különféle  közelítőleg gömb alakot formázó 

termések, melyek lehullva már enyhe lejtőn is akaratlan gördülésbe kezdhetnek. Bár az első 

golyóscsapágy szabadalom a 18. század végén került bejegyzésre, a szerkezet valójában a 

természet megfigyelésén alapuló ókori találmánynak tekinthető, hiszen i.e.100 körül a 

rómaiak, sőt görgős formában a vándorló gótok és vandálok is használták [Hod94]. 

 

  

 
 

40.ábra. Csavar-anya kapcsolat az ormányosbogár lábizületében63 

 

A mesterségesen előállított anyagok természetben rendelkezésre álló élő vagy élettelen 

szövetekhez viszonyított nagyobb terhelhetősége miatt az akár ugyanazon elvet megvalósító 

eszközök is alapjaikban eltérő konstrukcióval realizálódhatnak. Ennek tudatában számít 
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valóban rendkívülinek a németországi Állami Természettörténeti Múzeum kutatóinak Riedel 

vezetésével 2011-ben tett felfedezése, mely az ormányosbogár járását vizsgálva lábízületeiben 

(40.ábra) felismert egy csavarmenetet tartalmazó kényszerpályát [KaVa11]. 

Szintén speciálisan kapcsolódó testrészeket figyeltek meg a Cambridge Egyetem zoológusai, 

amikor a fiatal kabócák ugrási mechanizmusát vizsgálták (41.ábra). A hátsó lábak egymással 

érintkező köríves területein mikroszkóp alatt válik láthatóvá a 20 µm magasságú fogakkal 

létrejövő kapcsolat, mely a két láb – kontrollált elrugaszkodáshoz szükséges – tökéletes 

együttmozgását biztosítja. Malcolm Burrows vezető kutató szerint a fogaskerekek az 

idegrendszer által irányított szinkronizációt segítik az állat életének korai szakaszában, mely 

pontosságra a lábak tövének egymáshoz közeli elhelyezkedése miatt van szükség [BuSu13]. 

 

 

 

 
41.ábra. A fiatal kabócák ugrását szabályzó fogasív64 [BuSu13] 

 

Mikroszkopikus léptékük miatt egyértelmű, hogy az ember által alkotott fogaskerekes 

kapcsolatok az ősi kínaiaknál időszámításunk előtt megjelenő korai formái illetve az 

Aristoteles és Archimedes műveiben leírt változatai sem születhettek a természet ezen 

példájának másolásából, azonban a felfedezéssel az is bebizonyosodott, hogy mégsem 

tekinthető az ember egyedi találmányának. 

Az ízeltlábúak törzsében megtalálható a mérnöki gyakorlatban forgó mozgás átvitelére 

szolgáló tengelyek szöghibáját kiegyenlítő kardáncsukló is [Lis98], melyet már az ókori 

görögök használtak ostromgépükben. A kutatók a botsáska járási mechanizmusát vizsgálva 

figyelték meg, hogy az állat viszonylag összetett mozgása ellenére a törzs és a láb között csak 

egyszerű 1 szabadságfokú csuklós kapcsolat van, ami az így összekapcsolt két résznek 

egymáshoz képest csak egy jól meghatározható tengely mentén való elfordulását engedi. Az 

ezt követő lábízület csuklójának tengelye viszont épp merőleges erre, így a két csukló végein 

lévő testrészek közt a kardáncsuklóhoz hasonlóan már 2 lesz a relatív szabadságfokok száma 

[CrVo07]. A rovar esetében tehát a két egyszerű csukló közti testrész tölti be a műszaki 

gyakorlatban kardánkeresztnek nevezett alkatrész szerepét (42.ábra). 

A gépelemek vonatkozásában sem csak a rovarvilágban találhatók figyelemreméltó analógiák. 

Az alacsonyabb rendű puhatestű élőlények közé sorolt csigák araszoló mozgása kapcsán 

felismerhető, hogy a 4.2.1.1. alfejezetben már említett kontrakciós hullám valójában egy 

síkban létrejövő periodikus hullámmozgás. Ez a működési metódus „intenzív absztrakcióval” 

egy henger palástján végtelenítve is szemlélhető, ami a hullámhajtóművek rugalmas gyűrűjén 
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végigfutó deformációs hullám hatáselvét eredményezi. Ennek segítségével a csigák 

helyváltoztatásához hasonló folyamatos elmozdulás valósítható meg jó hatásfok és igen nagy 

áttételek mellett. 

 

 

 
 

42.ábra. A botsáska lábízülete és a kardáncsukló65, mint műszaki megoldás 

 

Jól hasznosítható példákat hordoz a gerincesek altörzse is. A természetben tapasztalható 

rendkívüli magatartásformák kapcsán gyakran említik az egyes gyíkfajok komoly veszély 

esetén leváló farkát, mely élénk mozgásával eltereli a támadó figyelmét, esélyt hagyva ezzel a 

menekülésre. Ezen viselkedést a gépészmérnök szemével vizsgálva könnyen felismerhető a 

műszaki gyakorlatban törőelemekkel megvalósított alapelv, ami a drága alkatrészek – illetve 

bizonyos esetekben a teljes szerkezet – védelme egy olcsó, könnyen pótolható alkatrész 

tönkremenetele által.  

A gerinchúrosok és ízeltlábúak törzsének egyik legjellemzőbb különbségét a testet merevítő 

szilárd váz élő szövetekhez viszonyított elhelyezkedése jelenti. Az ízeltlábúakra jellemző 

külső váz nagy előnye a test védelme, hátránya viszont, hogy akadályozza a növekedést, mely 

problémát az élőlények többnyire vedléssel vagy a csigákra és kagylókra jellemző folyamatos 

váznövesztéssel oldanak fel. Az evolúció során tehát fontos fejlődési lépcsőt jelentett a belső 

váz kialakulása, mely a kezdetlegesebb állatoknál – ilyenek a cápák és a ráják is – állhat 

porcokból és elmeszesedett porcokból, míg fejlettebb gerinces állatok már valódi csontos 

belső vázzal rendelkeznek. Azáltal, hogy a törzsfejlődés során a váz a test belsejébe került, a 

merevítő funkción túl már az élőlények mozgásának is passzív résztvevője lett, hiszen 

igazodnia kellett a mozgató és mozgó szervekhez is. Ez teremtette meg a nagyobb állatok 

kifejlődésének lehetőségét is, ami a csontváz szerkezetének egyre stabilabbá válásához 

vezetett. Ebben egyrészt kulcsfontosságúvá vált a test illetve az egyes testrészek súlyának 

arányos megoszlása és megfelelő helyeken való megtámasztása, másrészt elvezetett a mozgás 

közben érintkező felületek jellemző mozdulatokra, valamint minimális kopásra optimált 

geometriájának kialakulásához. 

Ennek kapcsán érdemes megemlíteni a 3 szabadságfokkal rendelkező gömbcsuklót, melynek 

két tagja a háromdimenziós térben bármely tengely körül szabad elfordulást enged, miközben 

a tagok egymáshoz képest való transzlációját megakadályozza. Ez a mérnöki műtárgyaknál 

gyakran alkalmazott eszköz számos belső csontvázzal rendelkező élőlénynél megtalálható, 

ahogyan azt a 43.ábra szemlélteti, ahol jól látható a felkart lapockával összekapcsoló emberi 

vállízület alakja. Fontos megemlíteni, hogy az emberi vállízület nem tökéletes gömbforma, 
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ami nem jelenti annak tökéletlenségét, sokkal inkább egy adott feladatra specializált olyan 

megoldást mutat, mely figyelembe veszi az élettartamon belül várható terhelések nagyság és 

irány szerinti eloszlását, illetve a lehetséges kopásokból eredő működésképtelenség 

lehetőségét is minimálisra csökkenti. Ez a fajta megközelítés akár egy gömbfelülettől eltérő 

kényszerpályával kialakított, terhelésre optimált újfajta gömbcsukló-család alapja lehet, ami 

így egy meglévő mérnöki alkalmazás természet segítségével történő tökéletesítését jelentené.  

 

 

 

 
43.ábra. Vállízület66 és gömbcsukló67 funkcionális analógiája 

 

A szabályos geometria mellőzése az élővilágban gyakran jelenti egy feladat optimális 

megoldását. Így például a faágak keresztmetszete is a várható illetve a növekedés során 

beható terheléseknek megfelelően változik, ezzel biztosítva például a fellépő súlyerő ágtőben 

való megfelelő alátámasztását. Az ebben rejlő lehetőségeket a gépészeti kutatások területén is 

felismerték, hiszen számos publikáció foglalkozik a szabványos, szimmetrikus fogú 

fogaskerekektől eltérő aszimmetrikus fogú kerekek alkalmazásának lehetőségeivel. A 

műszaki gyakorlatban alkalmazott hajtásokban a fogaskerekek terhelése többnyire egyirányú, 

de ha kétirányú is, a fogoldalak nem azonos mértékű igénybevételnek vannak kitéve. Ilyen 

esetekben lehet előnyös az aszimmetrikus fogazatkialakítás, ami elsősorban a teljesítmény-

hajtásokban jelenhet meg, például a terhelhetőség növelése céljából [KaDr12]. 

Tovább vizsgálva a növényvilág gépészeti szempontból fontos alapelveit, meg kell említeni 

Dr. Lothar Harzheim atomfizikus munkáját, aki a helyi horonyfeszültség megszüntetésének 

kulcsát a természetben keresi. Gépelemek tervezésekor gyakran felmerülő probléma, hogy a 

mechanikai igénybevételnek kitett alkatrészek a különböző keresztmetszet-változásoknál 

feszültséggyűjtő helyként működnek, ami terhelés hatására repedésképződéshez illetve 

töréshez, így az adott alkatrész idő előtti tönkremeneteléhez vezethet. Harzheim a megoldást a 

fák és csontok kialakításában látja, melyek formájában a jellegzetes átmérőváltozások ellenére 

sincsenek lokális feszültséggyűjtő pontok, így a szél- és hóterhelésnek kitett faágak normál 

körülmények között nem törnek el. Ennek magyarázata, hogy a biológiai erőhordozók a 

mechanikus feszültséget egyenletesen osztják el a felületükön ezáltal kiküszöbölik a 

horonyfeszültségből fakadó káros hatásokat [Harz08]. Szintén természetes makro- és 

mikrostruktúrákat vizsgált Dr. Peter Mentz is, aki 2002-ben a Miskolci Egyetem vendég-

oktatójaként is folytatott kutatásokat. Elemezve a csontok és fák növekedését az így nyert 

ismereteket könnyített szerkezetű robotkarok optimálására tudta hasznosítani [Menz02].  
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A természet gépelemeinek vizsgálatakor a modern anyagokból készült alkatrészekkel 

szemben megfigyelhető egy visszatérő kompromisszum. Szembetűnő, hogy az organikus 

csavar-anya kapcsolatnál, a fogaskeréknél és a különböző csuklók esetében is csak egy 

bizonyos szögtartományon belüli mozgás engedélyezett, míg a mesterséges úton előállított 

szerkezetek végtelenítettnek tekinthető forgómozgással is üzemeltethetők. A természet efféle 

„fogyatékossága” azonban szintén fontos információkat hordoz. Egyrészt be kell látni, hogy a 

gépészetben leggyakoribb forgótengelyű erőgépek az élővilágban ismeretlenek, így a 

folyamatos egyirányú elfordulás biztosítása nem szerepelt a természet kihívásai között. Másik 

oldalról viszont azt is el kell fogadni, hogy a jelenlegi biológiai ismereteink szerint az élő 

szervezetek működéséhez szükséges testnedvek áramlása és az ingerek idegpályákon történő 

továbbítása valóban csak bizonyos tartományon belüli elmozdulást tesz lehetővé két testrész 

között. További problémakört jelenthet az anyagsajátosságoktól függő kopás mértéke is, ami 

szintén arányos a megtett relatív úttal. 

Ezen hiányosságok mellett mégis kijelenthető, hogy nemcsak a természeti feltételekhez 

hasonló körülmények fennállása esetén alkalmazhatók az élővilág megoldásai, hiszen a 

felismert elvek megteremtik az irányított optimumkeresés lehetőségét. 

4.2.4. Teherviselő szerkezetek 

A teherviselő szerkezetek kategóriába jelen értekezésben azok a többségében statikus 

igénybevételnek kitett konstrukciós megoldások tartoznak, melyekre egészét tekintve és 

alkatrészeinek viszonyát vizsgálva az akaratlagos elmozdulás egyetlen formája sem jellemző. 

A külső hatásokra történő deformációt, hely- illetve helyzetváltoztatást végző objektumok is 

részei ezen kategóriának azzal a feltétellel, hogy a vizsgált rész mozgása nem járhat az adott 

élőlény részéről energia-befektetéssel.  

Ilyen analógiák jellemzően az építészet területén találhatók, melyek gyakran hivatkozott 

képviselője a láncgörbén alapuló boltív geometria. Ez egyben azon ritka példák egyike, mely 

akár élettelen tárgyak – ilyen pl. a pókfonal – természeti erők hatására kialakuló alakjának 

megfigyelése illetve intuitív felhasználása útján keletkezett. Már az ókori építőmesterek 

felismerték, hogy a kötelek két pont közé függesztett, a gravitáció hatására létrejövő 

különleges alakjának oka, hogy azok kizárólag húzóerő felvételére képesek. Kézenfekvőnek 

tűnt tehát, hogy a többnyire nyomóerővel terhelhető építőanyaghoz való alkalmazás esetén ezt 

az erőjátékot, vagyis magát a láncgörbét kell megfordítani. Ezen metódus alapján történő 

tervezés neves képviselője Antoni Gaudí katalán építész, aki nagyobb terek lefedése esetén is 

ily módon határozta meg épületeiben az oszlopok, ívek és bordák helyét illetve alakját. 

Az építészetben gyakran első látásra kizárólag a formai egyezés szembetűnő, ami például a 

kalapos gombák és a víztorony alakjának hasonlóságában is megfigyelhető. Bár ez esetben 

maga a viszonylag vékony oszlop és a magasan nyugvó nagy alapterületű és térfogatú rész 

szerkezeti kialakítása bír jelentőséggel, mégis felismerhető ennek az energiagazdálkodásban 

betöltött aktív feladata, ami a spórák illetve a víz messze juttatása a felhalmozott helyzeti 

energia hasznosításával.  

A különleges példák sorában is egyedülálló, amikor nem egyszerűen egy természetben 

kialakult hatáshordozó ismerhető fel, hanem egy élőlény aktív közreműködésével létrejövő 

szerkezet és egy mérnöki műtárgy párhuzamára derül fény. Ilyen a duzzasztógát, amelyet a 

hódok már 5 millió éve építenek azzal a céllal, hogy a felduzzasztott folyó táplálékforrásul és 

biztonságos élőhelyül szolgáljon kolóniájuk számára. A vízzel körbevett hódvár a jellegzetes 
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terhelést és az építőanyag terhelhetőségét is figyelembe véve, a mérnökök által tervezett 

azonos célú építményekhez feltűnő formai hasonlósággal épül, ahogyan azt a 44.ábra is jól 

szemlélteti. 

 

 

 

 
44.ábra. Hódvár68 és Kölnbreini duzzasztógát69 

 

A statikus konstrukciók fontos képviselői a rács- valamint a héjszerkezetek is. Előbbire a 

csontok topológiai szerkezetében ismerték fel a természet megoldását, míg az organikus 

héjszerkezetek – így pl. a kagyló-, csiga- és tojáshéjak – azzal a fontos tulajdonságukkal 

hívták fel magukra az építészek figyelmét, hogy viszonylag vékony faluk ellenére a külső 

felületi terhelésnek nagyon jól ellenállnak, hiszen fontos funkciójuk a belső lágy részek 

védelme. Mivel az épületek is jellemzően felületen megoszló igénybevételeknek vannak 

kitéve – pl. szél- és hóterhelés –, ezért alkalmazzák ezt az elvet nagy sikerrel az ilyen típusú 

héjszerkezetes épületeknél [Kász98]. 

 

 

 

 
45.ábra. A bambusz keresztmetszete70 és a Bridgestone levegőmentes kereke71 

 

A növényvilág innovatív konstrukciós megoldásainak fontos képviselője a búza- és bambusz 

szárában fellelhető amorf struktúra, mely egyértelműen megfeleltethető a tömör testek helyett 

alkalmazott légkamrás, úgynevezett szendvics szerkezetes építési módnak, amivel nemcsak 

könnyebb, de jóval rugalmasabb teherhordó elemek tervezhetők. Ilyen elven épülnek fel az 
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építőiparban használatos különböző szendvicspanelek, de a belső falakat rugalmas anyagra 

cserélve a levegőmentes kerekekkel is felfedezhető egyfajta formai hasonlóság, ahol 

teherviselés szempontjából sugárirányban szükséges rugalmasság és tengelyirányban 

megkövetelt oldaltartás mutat párhuzamot (45.ábra). Nem véletlen tehát, hogy a bambusz még 

napjainkban is igen fontos építőanyag, mely kis fajsúlyához viszonyított nagy teherbírása 

miatt egyszerre lehet egyedi járművek vagy építkezésnél használt állványzatok építőanyaga és 

a 4.2.5. alfejezetben ismertetett korszerű anyagszerkezet fejlesztésének ötletadója is. 

4.2.5. Korszerű anyagok 

A korszerű anyagok kutatása kevésbé gépészmérnöki feladat, viszont azok ismerete és 

alkalmazása a tervező munkájának fontos része. A modern anyagtechnológiák 

eredményeképp a mérnöki gyakorlatban számos, a természetben nem található ötvözet terjedt 

el, de meg kell említeni, hogy például a kompozitokra jellemző anyagtársítások a 

természetben is megfigyelhetők. Céljuk, hogy a nano-, mikro- vagy makro szerkezetükben 

elkülöníthető alkotóelemeik előnyös tulajdonságait kihasználva, káros jellemzőiket 

csökkentve megfeleljenek a belőlük felépülő szerkezetek terhelési állapotának. Példaként 

említhető a fák belsejének szivacsos szerkezete mely a rugalmasságot adja és a külső 

viszonylag tömör, kemény kéreg, mely a külső behatások ellen biztosít bizonyos fokú 

védelmet. 

Jóval árnyaltabb a hasonlóság a 4.2.4. alfejezetben említett bambusz celluláris anyag-

szerkezetének mikro méretekben való leutánzása esetén. Fémhabok gyártásával, azok 90% 

feletti porozitása miatt a tömbanyagokhoz viszonyítva egy nagyságrenddel kisebb sűrűség 

érhető el, ami a bambuszhoz hasonlóan speciális tulajdonságokkal ruházza fel a belőlük 

készített alkatrészeket. A gépészeti gyakorlatban jól kiaknázhatók ezek energiaelnyelő, 

hővezetési, csillapító vagy hangszigetelő képességei is, ami által például fogaskerekes 

hajtóművek zajcsökkentése is elérhető [SF13]. 

 

 

 

 
46.ábra. A fenyőtoboz elvén72 működő, nedvesség hatására lélegző anyag73 

 

Számos termék azonban az anyagoknak nem a teherviselő képességét, hanem a környezethez 

való viszonyát használja ki. Ilyen a napjainkra széles körben elterjedt, GORE-TEX® néven 

szabadalmaztatott textília, melyet Bob Gore 1969-ben szülei kutatásának nyomdokain haladva 
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fedezett föl, létrehozva ezzel a növényi sejtfal ozmózissal való vízfelvevő képességének 

mesterséges megfelelőjét. Az alapanyagként szolgáló politetraflouretilén – közismert nevén 

teflon – irányított körülmények között ellenálló, lyukacsos szerkezetű membránná alakítható, 

ami cm
2
-enként 1,4 milliárd a vízcseppeknél 20.000× kisebb méretű lyukat tartalmaz. Mivel a 

teflon alapvetően víztaszító anyag, ezzel egy olyan egy pórusos, hidrofób membrán 

keletkezik, mely alkalmas membrán desztillációra, vagyis a folyadék halmazállapotú 

vízmolekulákat megállítja, míg a testfelületet elhagyó párát átengedi [Bél07]. 

Később Nagy-Britanniában a bathi egyetem Biomimetikai Központjának kutatói egy ehhez 

hasonló, de működési elvében eltérő lélegző anyagot is kidolgoztak, mely a fenyőtoboz 

szirmaihoz hasonlóan nedvesség hatására képes kinyílni és bezáródni [owe04]. Julian Vincent 

professzor, az intézet vezetőjének magyarázata szerint a rendszer működése a bimetall 

szalaghoz hasonlít azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben az anyag két rétege a felvett 

nedvességre reagál különböző tágulással, ami a rajta kivágott membránok nyitását vagy 

zárását eredményezi (46.ábra). 

Ehhez hasonlóan szintén egy természeti jelenségből, az úgynevezett lótusz-effektus 

megfigyeléséből kiindulva jutottak el a szakemberek az öntisztuló bevonatok kifejlesztéséig. 

A lótuszvirág levelének különlegessége, hogy szuperhidrofób módon viselkedik [furgu12], 

vagyis a vízcseppek közel gömb alakban peregnek le róla, miközben a szennyeződéseket 

magukkal ragadják (47.ábra). A jelenség magyarázatát a levél felszínén található, elektron-

mikroszkóp alatt látható nanoméretű viaszcsúcsok adják, melyek leutánzása által öntisztító 

festékek, üveg- és épületbevonatok kifejlesztésére nyílt lehetőség [BaNei98]. 

 

 

 

 
47.ábra. A lótuszlevél felszíne74 és az azt utánzó nanoszerkezetű felület75 

 

A természetre jellemző regenerációs folyamatok másik speciális adaptációja az úgynevezett 

öngyógyító bevonatokat eredményezte. A jellemzően rákpáncélban megtalálható kitozán 

nevű, rostos szerkezetű anyag vizsgálatából eredő felfedezés azon a megfigyelésen alapszik, 

hogy a rákok képesek a fajtársaikkal vívott harcokban szerzett sérülések után végtagjaikat 

viszonylag rövid időn belül újranöveszteni. A kitozánt hagyományos polimerekbe beépítve 

olyan anyag jön létre, melyet ultraibolya-sugárzásnak kitéve polimer-láncokat képez, melyek 

képesek a karcolódás útján roncsolódott kémiai struktúrát kitölteni [GoUr09]. Ezt a fajta 

műanyag bevonatot napjainkban már sorozatgyártásban készülő termékek esetén is 
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alkalmazzák festékek, fémek, és műanyagok védőrétegeként. Mivel az LG G Flex 

márkajelzésű innovatív okostelefon öngyógyító hátlapja (48.ábra) tökéletesen hirdeti a 

versenytársakat megelőző csúcstechnológiát, nem kétséges, hogy a speciális anyagok 

természet segítségével való kifejlesztése továbbra is a kutatás középpontjában marad. 

 

 

 

 
48.ábra. Rák páncélja76 nyomán kifejlesztett öngyógyító bevonat77 

4.2.6. Energia és hulladékgazdálkodás  

Az élőlények létfenntartásának alapfeltétele a szükséges tápanyagok elégséges mennyiségű 

elérhetősége és az azokból nyerhető energia minél hatékonyabb felhasználása. Ennek egyik 

fontos megnyilvánulása, hogy a természetben nincs hulladék, hiszen minden valami másik 

folyamatnak az alapanyaga [Ben06]. Talán vitatható is hulladékkezelésről beszélni, mégis az 

emberi kultúra ezen területéről ismert fogalmak többsége felismerhető egy-egy 

viselkedésformában vagy funkcióban. A szétszerelés illetve bontás művelete például még ha 

más célzattal is, de jelen van az élővilágban. Kézenfekvő példát szolgáltatnak itt maguk a 

lebontó baktériumok és férgek, melyek az elhullott organizmusok maradványainak 

eltakarítását végzik tápanyaggal feltöltve közben a talajt. Az akár felújítás utáni 

újrafelhasználás pedig az elhagyott, akár évekig lakatlan fészekbe költöző fiatal gólyák esetén 

tűnik fel, mely a madarászok megfigyelése alapján nem ritka jelenség. De a 

továbbfelhasználás sem idegen az élőlényektől, hiszen a hernyóalakú tegzeslárvák által épített 

lakócsőben nem ritkák a kisebb megüresedett csigaházak, melyek így változatlan formában 

látnak el az eredetitől eltérő feladatot. A hétköznapokban leginkább az újrahasznosítás ismert, 

amikor is az elhasználódott tárgy a létrejöttével megegyező technológiai folyamaton megy át 

és így kap új, akár az előzőhöz hasonló formát. A természet a hulladékkezelés ezen formáját 

ritkán ugyan, de szintén alkalmazza, amikor a pókok elhasználódott hálójukat elfogyasztva 

kímélik meg szervezetüket a súlyos protein-veszteségtől, megteremtve a lehetőségét az új 

háló leginkább anyagtakarékos elkészítésének. A továbbhasznosítás alapgondolata viszont 

már az, hogy a hulladék formájának és az eredeti technológiának az együttes megváltozásával 

jár, ami miatt az ezt megvalósító természetes viselkedésformák sora első megközelítésben 

viszonylag rövid. Egy jellemző példaként a víziló ürítéskor való magatartása említhető, ami-

kor farkával mintegy névjegyként szórja szét a vízben székletét, ezzel adva az egyébként 

                                                
76
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feleslegnek tűnő anyagnak új funkciót. Ezen anyagok kijuttatását a mezőgazdasági trágya-

szóró is hasonló elven és hatáshordozóval valósítja meg (49.ábra). Persze ilyen alapon minden 

territóriumot jelölő állat felruházható a hulladék-továbbhasznosítás készségével. 

 

 

 

 
49.ábra. A hulladék továbbhasznosításának analógiája78 79 

 

Az alapanyag-használat helyett az energiagazdálkodás mikéntjének oldaláról szemlélve a 

természetes megoldásokat kiderül, hogy nem egyszerűen csak a saját források minimalizált 

igénybevétele lehet előnyös, de sok esetben jelen van a külső – akár megújuló – energia-

források aktív vagy passzív módon történő tudatos felhasználása. Így például a hüllők 

napfürdőzése sem céltalan pihenés, hanem a hőszabályozási folyamat kikerülhetetlen része, 

hiszen ezek az állatok nem képesek testhőmérsékletük önálló megőrzésére. Ennek nagy 

előnye, hogy így az emlősökkel és madarakkal ellentétben szervezetük melegen tartására nem 

használják fel a táplálékukból kivont energia jórészét, ezért kevesebb élelemmel is beérik, 

mint a hasonló tömegű melegvérű állatok. A napenergia ilyen elven való hasznosítása szoros 

párhuzamot mutat a napkollektorokkal, melyek lényegében ugyanazt teszik, mint a hüllők, 

vagyis egy külső felületen felvett hőenergiát a csőhálózatukban keringetett folyadék 

segítségével továbbítják a belső terekbe (50.ábra).  

 

 

 

 
50.ábra. A gyíkok80 és a napkollektorok81 funkcionális analógiája 

 

Egy konkrét funkció energiafelhasználását fenntarthatósági és gazdaságossági szempontból 

vizsgálva jutottak el a mérnökök a termeszvár szellőzését leutánzó irodaház megépítéséig. A 
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Zimbabwében megépült Eastgate Centre tervezésekor ugyanis kihagyták a hagyományos 

légkondicionálást és fűtést, mégis a szokásosnál 10%-al alacsonyabb energiafogyasztás 

mellett sikerült megvalósítani az épület mindig megfelelő a hőmérsékletét. A termeszek 

építményeinek részletesebb vizsgálatára azért került sor, mert a rovarok a külső hőmérséklet 

drasztikus változásai mellett is képesek ezen architektúrával az általuk termesztett gomba 

fejlődéséhez szükséges állandó mikroklíma biztosítására. A megoldás lényege a nyitható és 

zárható hűtő- és fűtőkürtőkben rejlik, mely a betonból készült épületnél ugyanolyan jól 

működik, mint a termeszváraknál (51.ábra). 

 

 

 

  
51.ábra. A termeszvár szellőzési rendszere82 és az Eastgate Centre83   

 

A hőleadás mozgó levegővel való ösztönzésének másik módja a jól szellőző, nagy felületű 

hőcserélők alkalmazása. Ilyen funkcionális hasonlóság az afrikai elefántok és az autók hűtése 

között figyelhető meg. Az állat hatalmas füleit vérerek hálózzák be, ennek segítségével képes 

testének hőmérsékletét szabályozni, hiszen a szabadon mozgó fülek jó hőleadást biztosítanak.  

 

 

 

 
52.ábra. Hűtőfelület az afrikai elefánt84 és a gépkocsi85 esetében 
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Ugyanezen az elven működik a gépkocsik motorjának hűtését szolgáló, kapilláris csöveiben 

hűtőfolyadékot keringető hűtőrendszer is, amely a motor hőjét a hűtőradiátoron keresztül 

hatékonyan adja le (52.ábra). 

A test megfelelő hőmérsékletének elérésén vagy annak hűtésén kívül az élőlények számára 

gyakran jelent problémát a gyors kihűlés veszélye. Ez ellen az állatok többnyire jól szigetelő 

zsírréteggel illetve a test körül kialakuló meleg levegőréteg megőrzését szolgáló vastag 

szőrzettel védekeznek. Az emberi bőrön hideg hatására tapasztalható libabőr is egy ősi 

hőszabályzó mechanizmus része, amely során a test szőrszálakat felemelő izmainak 

munkájával termelt hőt a felegyenesedő szőrök egyúttal a test közelében is tartják.  

A jegesmedvék azonban a hőszigetelés és hőfelvétel összetettebb formáját valósítják meg. 

Világos szőrszálai ugyanis üregesek, így gyakorlatilag optikai szálként működve a nap fényét 

az állat egyébként sötét bőréhez irányítják, ami kiválóan alkalmas hő felvételére. A 

napenergia ilyen formán való felhasználásának analóg megfelelői a házak tetejétől a 

mennyezetig vezető fénycsatornák, melyek természetes napfénnyel látják el az ablak nélküli 

helységeket. Ennél jóval látványosabb példa a Heatherwick Studio által a 2010-es Sanghaj 

Expóra készített brit pavilon, mely a Seed Cathedral nevet kapta. Nappal a fényt 60.000 db 

7,5 m hosszú átlátszó optikai a szál vezeti a belső térbe, így megvilágítva azt, míg éjjel a 

rudakban elhelyezett fényforrások teszik az épületet kívülről is ragyogóvá [gas10]. 

4.2.7. Információtechnika 

Az információtechnika kategóriába az élőlények és az élettelen természeti képződmények 

kommunikációjával összefüggő képességei illetve tulajdonságai sorolhatók, melyek magukba 

foglalják többek között a különböző érzékszervek működésének, a hangképzésnek, vagy akár 

a testbeszéd megnyilvánulásainak elveit és hatáshordozóit. 

A kommunikáció lényege, hogy általa a felek egy közösen kialakított jelrendszer révén 

képesek információkat közölni egymással és így befolyásolni társaik viselkedését. A 

természetben, a modern társadalomban és a gépek között is szükség van információáramlásra. 

A kommunikáció a folyamat iránya szerint lehet egyirányú vagy kétirányú, a küldő és fogadó 

közötti kapcsolat alapján pedig közvetett és közvetlen, míg dimenziói alapján általános, 

technikai, biológiai, állati és emberi információcsere különböztethető meg. 

Az észlelés alapesetben a látás, hallás, tapintás, szaglás és ízlelés útján valósul meg, de az 

élőlények egyéb állapotváltozásokat is érzékelhetnek, úgymint: nyomásváltozás (cápák), 

hőkülönbség (kígyók), elektromosság (kacsacsőrű emlős, pörölycápa), mágneses térerősség 

(madarak), nagyfrekvenciás rezgések (denevér, madarak, delfin), testhangok (rovarok), stb. 

Az információbefogadás leghatékonyabb eszköze a szem, hiszen látás útján nyílik lehetőség, a 

különböző színek, színváltozások, mintázatok, testtartások, stb jelentéstartalmának 

dekódolására. Az ilyen módon befogadott információt a legtöbb élőlény értékelés nélkül 

valóságosnak fogadja el, mely lehetőséget ad a megtévesztésre, amit sok állat ki is használ. 

Az ilyen átverés legjellegzetesebb példái a szemfoltok, amik legtöbbször a önvédelem, 

figyelemelterelés vagy elrettentés gerinceseknél és ízelt lábúaknál megfigyelhető eszközei. Az 

53.ábra a nagy éjjeli pávaszemet mutatja, mely akár 16 cm-es fesztávjával Európa legnagyobb 

lepkefaja, így mérete is segít abban, hogy szemfoltjai miatt a rá vadászó madarak egy emlős 

állat pofáját lássák benne. Az egyszerű utánzatok sokszor a műszaki gyakorlatban is 

elegendőek a megfelelő hatás elérésére. Így például az autópályákon kihelyezett üres traffipax 
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ládákról vagy a valódi megfigyelésre alkalmatlan álkamerákról senki nem tudhatja, hogy 

valódiak-e, így töredék költséggel elérhető a kívánt elrettentő hatás. 

 

 

 

 
53.ábra. Hamis információ közlése másolással86 

 

A valódi érzékszervet vizsgálva viszont a szem és a fényképezőgépek képalkotó részeinek 

funkcionális hasonlósága a legfeltűnőbb. A szemben megtalálható szaruhártya, pupilla és 

retina együttese ugyanis tökéletesen megfeleltethető a fényképezőgépekbe épített lencse, 

fényrekesz és elektronikus érzékelő (esetenként még film) összességével. Mindkét esetben a 

fókuszált fény, erősségének szabályozása után, egy fényérzékeny felfogó felületre kerül, mely 

működési elv folyamatában és eszközkészletében is szoros funkcionális egyezést mutat. Ezzel 

szemben egyes kígyófajokat a hőlátás képességével felruházó gödörszervekben kizárólag egy 

elvi hasonlóság ismerhető fel a hőkamerák működésével, ugyanis a hő érzékelése mindkét 

eszköz esetében az infravörös sugárzás detektálása által valósul meg, mely az emberi szem 

által látható 400…790 THz tartománynál alacsonyabb frekvenciájú rezgések érzékelését 

jelenti. 

Az elektromágneses spektrumon tovább haladva az alacsonyabb frekvenciák felé az 

ultrahangokon keresztül érhető el a fiatal emberek számára még érzékelhető 

20Hz…20 kHz-ig terjedő hallható hangtartomány. A különféle közegben terjedő rezgések 

érzékelésében alapvető funkció a rezgés felerősítése, amire a legalapvetőbb eszköz a 

fülkagyló, melynek tölcsérszerű alakja a hangot a hallójáratba vezeti. Ezt az elvet ellenkező 

irányban alkalmazva, a hang felerősítése is elérhető, ami az amfiteátrum kialakításának vagy 

gramofon tölcsérjének működési lényegét is adja. Ugyanígy a belső fülben található 

dobhártya elvének megfeleltethető a membrános mikrofon. Ez a hatáselv szintén 

megfordítható, ami így az elektronikus jeleket levegőben terjedő rezgésekké alakítható 

dinamikus hangszóró működését adja.   

A rezgések közvetlen érzékelésén túl az élőlények gyakran alkalmazzák a saját maguk által 

kibocsátott, általában ultra tartományába eső hangok valamely akadályról való 

visszaverődésén alapuló információszerzést. A levegőben olyan tökéletesen működő 

visszhangradarja van például a denevéreknek, ami az általa megvalósított érzékelést a 

műszaki alkalmazások számára is vonzóvá teszi (54.ábra). Ugyanezt az elvet, mint aktív 
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szonárt, a víz alatt az óriás ámbráscet és a delfin használja, amikor a visszhangok elemzése 

révén találja meg zsákmányát vagy kommunikál fajtársaival. 

 

 
 

 
54.ábra. Visszhangradar a természetben87 és a hétköznapokban88 

4.2.8. Szervező elvek 

Az analógiák csoportosítása során minden olyan természeti jelenség és folyamat a 

szervező elvek kategóriába került, ami kevésbé köthető kézzelfogható termékhez, viszont 

elveit tekintve fontos, műszaki feladatokra adaptálható alapokon nyugszik. Ilyenek a 

különféle tervezési algoritmusok és logisztikai rendszerek, de a különféle folyamatok 

optimálásának feladatköre is. 

Az emberiség régóta él a Földön, így érthető, hogy a természetet irányító törvényszerűségek, 

elvek, formák és folyamatok alapvetően határozhatják meg a tervezők gondolkodásmódját. 

Ilyen alapokon elindulva az 1990-es évek elejére dolgozták ki az evolúciós algoritmusok 

úttörőjét, mely Genetikus Algoritmus (GA) néven vált ismertté [Gol89].  

 

 

 

 
55.ábra. A törzsfejlődés89 és a genetikus algoritmus90 párhuzama 

 

Azóta számos hasonló elven működő optimumkeresési módszer jelent meg, melyek közös 

jellemzője, hogy stratégiájuk vezérfonalát valamely természeti jelenség adja. Ez lehet a 

Charles Darwin által megfogalmazott kiválasztódás is, ami az ilyen algoritmusok „evolúciós” 

gyűjtőnevét adta, de ezen módszerek épülhetnek különböző élőlények csoportszervező-

désének illetve ezek viselkedésének szimulációjára is [SzF11], úgymint a madár-, hal- vagy 

részecske raj algoritmus (PSO) [KeEb95], hangya-kolónia algoritmus (ACA) [CoDo91], 
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Random Virus Algoritmus (RVA) [SzF08], stb. Ezek közül a Genetikus Algoritmus, mint 

optimumkeresési módszer kifejezetten az evolúció elvén alapszik. Az eljárás a keresési tér 

elemeinek populációjából rekombináció és mutáció útján új egyedeket (megoldás-

változatokat) hoz létre, melyekből a gyenge egyedeket kizárva iterációs eljárással jut el a 

célfüggvény szempontjából optimális megoldásig (55.ábra). 

 

 

 

 
56.ábra. Egy hangyaboly járatrendszere91 és a bányaművelés92 hasonlósága 

 

A különféle szervezési és logisztikai elvek között érdemes megfigyelni a különböző föld alatti 

járatokban és üregekben élő állatok által kialakított tereket, mely részleteiben az ember 

bányászati tevékenysége során mélyműveléssel kialakított aknákra és tárókra hasonlít. 

Mindkét esetben megfigyelhetők a felszínről a föld alá behatoló vágatok, melyek szállításra, 

bejárásra, vízelvezetésre vagy szellőztetésre szolgálnak (56.ábra). Az eltérő funkciókat 

megvalósító helységek általában több szinten helyezkednek el, aminek egyik oka az, hogy az 

omlásveszély miatt kiterjedésük általában korlátozott. 

 

 

 

 
57.ábra. A karfiol struktúrája93 és fraktálok segítségével rajzolt grafika94 

 

Az analógiák egy elvontabb területét jelentik az önhasonló alakzatok, vagyis fraktálok, 

melyek olyan komplex formák, amelyeknél egy kisebb rész felnagyításával kapott struktúra 

ugyanazon alakzat egy nagyobb részével mutat hasonlóságot. A természetből a levelek 
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 http://www.answersingenesis.org/assets/images/articles/ka/v5/n2/ant-hill.jpg (Letöltve: 2014.05.07.) 
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 http://www.soulask.com/wp-content/uploads/2013/07/wieliczka_map.jpg (Letöltve: 2014.05.07.) 
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erezetét, a villámok mintázatát vagy a hópelyhek alakját említik leggyakrabban, de a 

végtelennek tűnő megjelenési forma közül az 57.ábra által bemutatott karfiol struktúrája is 

szemléletes példa erre. A fraktálokat jellemzően a számítógéppel generált grafikában valamint 

a kép- és hangfeldolgozás illetve tömörítés területén alkalmazzák, mert a fraktálokra bontott 

információ könnyen felismerhető, matematikai úton leírható, így egy nagyobb adattömeg is 

képletek paramétereinek feldolgozására és tárolására redukálható. Napjaink legjobb fraktál 

alapú képtömörítő programjai azonos képminőség mellett jóval kisebb méretet érnek el, mint 

a jelenleg legnépszerűbb és legjobb tömörítési arányúnak tartott JPEG formátum. Nagy 

tömörítés esetén egy a fraktál fájl (pl. FIF = Fractal Image Format) a JPEG akár tized része is 

lehet, bár hátrányaként meg kell említeni, hogy a betömörítéshez nagy teljesítmény és 

számítási idő szükséges [Fis95].  

 

 

 

 
58.ábra. Logaritmikus spirális a napraforgón95 és a görgős szabadonfutón [BZ13] 

 

A természet bonyolult építőkövei közül ugyancsak fontosak a logaritmikus spirálisok, melyek 

szintén önmagukkal hasonló alakzatok, hiszen a görbe minden fordulata közötti távolság 

mértani sorozat szerint nő. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a növekedéssel összefüggő 

természetes formák között gyakoriak ezen görbék, így például két egymással ellentétes 

irányban tekeredő logaritmikus spirál figyelhető meg a napraforgó fészkes virágzatú tányérján 

is, ahol a balra tekeredő spirálseregek száma úgy aránylik a jobbra tekeredő spirálok 

számához, mint két egymást követő Fibonacci-szám. Nem véletlen, hogy az ezek 

hányadosából képzett sorozat határértéke a természeti formákat alapvetően meghatározó 

4.1.3. alfejezetben is tárgyalt aranymetszés arányával egyenlő.  

A logaritmikus spirális másik fontos jellegzetessége, hogy bármely pontjához húzott érintő a 

sugárral meghatározott szöget zár be. Ez a tulajdonság a gépészmérnöki gyakorlatban is 

felhasználható a görgős szabadonfutók esetében, ahol azok csillagkerekére vonatkozóan 

igazolható, hogy az ideális profil megvalósításához a görgők középpontjának is ilyen görbén 

kell elhelyezkedni, hiszen így bármely pontban történik is az érintkezés, az érintőszög 

állandó, és ezzel a zárószög értéke is közel állandó marad (58.ábra) [BZ13]. 
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 http://www.liquidp.com.au/wp-content/gallery/gallery-image/sunflower.jpg (Letöltve: 2014.04.27.) 
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5. A TERMÉSZETI ANALÓGIÁK KATALÓGUSA 

Mivel a természet megoldásainak műszaki gyakorlatban megvalósult illetve a jövőben 

megvalósítható analógiáinak száma igen nagy és folyamatosan bővíthető, a kutatómunka 

során szükségszerű ezeket azonos típusú információkkal leírt, szűrhető adatbázisba gyűjteni, 

ami a későbbi felhasználás alapfeltétele is. Ajánlásában a Német Mérnöki Egyesület (VDI) is 

rámutat, hogy a napjainkig sikerrel adaptált analógiák katalógusának fejlesztésével a 

biomimetika az iparban is egyre meghatározóbb innovációs szemléletté válhat, ami hosszú 

távon befolyásolhatja a fejlesztési folyamatokat [VDI6220]. Mivel az értekezésben tárgyalt 

adaptációk rendszerezésének és az így levont következtetéseknek egy ilyen a katalógus képezi 

az alapját, a dolgozat 5.2. alfejezete részleteiben is bemutatja ennek felépítését, kiemelve a 

benne rejlő lehetőségeket. 

5.1. ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Az adatbázis definíciószerűen egy adott témakör vagy cél köré csoportosuló információk 

összességét jelenti. Ennek egy meghatározott követelményrendszerrel előírt formája a 

tervezői katalógus, aminek fogalmát Karlheinz Roth definiálta a módszeres géptervezés 

számára. Fontos és kötelező érvényű fő jellemzője, hogy tartalmát, felépítését és 

hozzáférhetőségét tekintve is módszeresen összeállított, átfogó, rendszerezett felosztású 

ismerettároló [Rot82]. A fellelt természeti adaptációkból összeállított folyamatosan bővülő 

adatbázist ezért jelen disszertáció analógiakatalógusnak vagy szinonimaként röviden 

katalógusnak nevezi. Mivel az adatok tárolása általában táblázatos formában a 

leghatékonyabb, illetve ezáltal a későbbi információkinyerés, szűrés és rendezés is nagyban 

megkönnyíthető, az analógiák katalógusának elektronikus változata és az 1. mellékletben 

csatolt kivonata is ezt a formát követi. 

 

Egy jól felépített adatbázis jellemzői [huzs11]: 

- minden mezőnek (oszlopnak) egyedi neve van, 

- az egyes cellák elemi információt tartalmaznak, 

- nem lehet két teljesen egyforma sor, 

- a sorok és oszlopok sorrendje tetszőleges, 

- nem tartalmazhat származtatott adatot (hogy ne legyen redundáns információ), 

- egy mező megváltoztatása nem hathat ki más mezőkre, 

- minden szükséges adatot tartalmaz, 

- van elsődleges kulcs (ID, azonosító).  
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Egyértelmű, hogy a természeti analógiák katalógusa is meg kell feleljen a felsorolt 

kritériumoknak. Mivel azonban a dolgozat a hozzá kapcsolódó adatbázis alapján 

következtetéseket is bemutat, egy további statisztikai fogalmat is tisztázni kell. Ahhoz, hogy 

egy viszonylag szűk adattömeg alapján általános következtetéseket lehessen levonni, az 

adatbázis rekordjainak reprezentatív mintát kell alkotniuk [YuKe64]. A reprezentatív minta 

legfontosabb tulajdonsága, hogy tükrözi az alapsokaság jellemzőit és eloszlását. Ez úgy 

érhető el, ha minden elem egymástól függetlenül és azonos valószínűséggel kerül a mintába, 

hiszen ily módon kizárható az irányított kiválasztás esetén fennálló szisztematikus hiba, tehát 

a reprezentatív minta csak a mintavételi hibát tartalmazza, aminek mértéke statisztikai 

módszerekkel meghatározható [Sac85]. 

5.2. AZ ADATBÁZIS BEMUTATÁSA 

Az adatbázisra kizárólag olyan korszerű, számítógéppel kezelhető formátum jelent 

elfogadható megoldást, amihez a felhasználók többségének közvetlen hozzáférése biztosított, 

vagyis használata nem igényel speciális szoftvereket. Ennek megfelelően a feltöltés a 

mérnökök által is gyakran használt Microsoft Excel formátumban indult, de a program a 

rendszerezés során alkalmatlannak bizonyult a szemléltető ábrák adott analógiához való 

hozzárendelésének megtartására, illetve egy egyszerű táblázatkezelőben a különféle szűrt 

listák létrehozása is nehézkesebb. A szintén Microsoft Office csomag részét képező 

Microsoft Access adatbázis-kezelő programnak viszont nincsenek ilyen hiányosságai, és 

hozzáférhetősége is megoldott, hiszen az irodai alkalmazások között 78,5%-os részesedéssel 

bír [vg13]. További előnyei, a szűrhető lekérdezhetőség és az adatfeltöltéshez igény szerint 

módosítható, letisztult felületet nyújtó űrlap funkció, mely akár internetes adatbekéréssel is 

kombinálható. Az adatbázis-kezelő programra való áttérés hátránya, hogy használatához 

szükséges az adatbázis-kezelésben való alapszintű jártasság, mely azonban rövid idő alatt 

önképzéssel is megszerezhető. 

5.2.1. Az adatbázis adattípusai - 1 rekordhoz tartozó adatok 

Az adatbázis feltöltésének kezdeti szakaszában abban csak néhány kulcs adat szerepelt 

(természeti megoldás, műszaki alkalmazás, részterület, funkció). A rekordok számának 

növekedésével azonban további információk tárolása is nélkülözhetetlenné vált, így például 

egy egyedi sorszám szükséges az analógiák egyértelmű beazonosításához. Az adatbázis 

rekord-struktúrájának kialakításakor figyelembe kellett venni, hogy a különféle analógiák 

adattartalma eltérő lehet, vagyis vannak olyan jellemzők, amelyek bizonyos esetekben nem 

állnak rendelkezésre vagy nem értelmezhetők (pl. ábra vagy alcsoport). Mivel az eltérő típusú 

információk egy rekord méretét növelik, mindenképpen keresni kellett az összevonás 

lehetőségeit.  

Ennek eredményeképp az adatbázisban egy rekord 16 db különböző tartalmú – nem minden 

esetben feltöltött – elemmel rendelkezik, melyek formátuma eltérő. Az elemeket tartalmuk 

szempontjából részletesen bemutató 4. táblázat a minden rekord esetén nélkülözhetetlen 

alapadatokat félkövér betűtípussal jelöli.  

Az adatok között vannak egyszerű szöveges információk, internetes hivatkozások és grafikus 

objektumok is, mely utóbbiakat a Microsoft Access program speciálisan kezel, ezért csak az 
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adatbázisról lekért úgynevezett jelentésekben (60.ábra) és a feltöltést szolgáló űrlapokon 

(59.ábra) jelenít meg. 

 

4. táblázat. Az analógia adatbázis egy rekordhoz tartozó adattípusai 

Adattípus Leírás 

sorszám Az egyszerű azonosítást segítő, a feltöltés szempontjából 

bizonyos szintű időbeliséget szemléltető szám formátumú adat. 

természeti analógia A természetben fellelt műszaki tartalmú hatáselv, hatáshordozó 

vagy funkció megnevezése. 

természet ábra A természetben létező megoldást bemutató grafikus objektum. 

mérnöki alkalmazás A műszaki gyakorlatban létező vagy lehetséges alkalmazási 

terület. 

mérnöki ábra A mérnöki megoldás szemléltetését célzó grafikus objektum. 

kategória A 4. fejezetben ismertetett kategóriák szerinti besorolás: 

Formaalkotó elemek,   Helyváltoztatási elvek,   Szerszámok és eszközök, 
Gépelemek,   Teherviselő szerkezetek,   Korszerű anyagok, 

Energia és hulladékgazdálkodás,   Információtechnika,   Szervező elvek 

alcsoport A fő kategóriák további megkülönböztetésének lehetőségét kínáló 

szöveges adat. 

irány Az analógiák 5.4. alfejezetben ismertetett irány illetve 

tudatosság szerinti besorolása: 

Felkutatott (F) / Utólagos (U) / Alkalmazott (A) / Ösztönös (Ö) 

tartalom Az analógiák 5.3. alfejezetben ismertetett tartalom szerinti 

besorolása: 

Elvi (E) / Formai (F) / Funkcionális (C) 

kulcsszavak Keresést segítő kulcsszó felhő. 

leírás Feljegyzés adattípus a hasonlóság és működés lényegének szöveges 

bemutatására a további intuíció elősegítésére. 

hivatkozás A kiválasztott analógiával kapcsolatos további információk 

megszerzését segítő szakirodalmi forrásokat vagy internetcímeket 

tartalmazó hivatkozás típusú adat. 

hatáselv Fizikai, kémiai vagy egyéb elv rövid megadása, mely az 

adatbázisban további szűrési lehetőséget biztosít 

hatáshordozó Az adott cél elérését biztosító strukturális, szerkezeti illetve formai 

elemek megnevezése. 

funkció A megvalósított funkció vagy cél rövid leírása, mely az 

adatbázisban további szűrési lehetőséget biztosít. 

egyéb funkciók További különleges vagy kiegészítő funkciók és képességek 

megnevezése. 
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5.2.2. Az adatbázis felületei 

5.2.2.1. Adatbeviteli felület 

Az adatbázis feltöltésére a programban több lehetőség is kínálkozik, de a leginkább 

áttekinthető felületet az adott katalógusra optimált Űrlap jelenti, melyet az 59.ábra mutat be. 

Az űrlapon megtalálható az egy rekordhoz tartozó összes adattípus, melyek egy része 

automatikus hozzárendeléssel működik (sorszámozás), másik része rögzített listából való 

választással vihető be (kategória, irány, tartalom), míg a fennmaradó adatokat szabadon 

szerkeszthető beviteli mezőkkel lehetséges feltölteni. 

 

 
59.ábra. A katalógus beviteli mezőit tartalmazó Microsoft Access űrlap 

5.2.2.2. Lekérdező felület 

Az adatbázisról beállítható adattartalommal teljes lista vagy különféle feltételekkel szűrt 

jegyzék is nyomtatható, melyre a 60.ábra egy lehetséges változatot mutat be. 

 

 
60.ábra. A katalógusból nyomtatható Microsoft Access jelentés 
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5.2.3. Rendszerezési lehetőségek 

A fellelt analógiákat nemcsak a 4. fejezetben bemutatott felhasználási területek szerint lehet 

kategóriákba sorolni. A rendszerezés elvégezhető azok felkutatási módszerének iránya, azon 

belül tudatossága szerint és a hasonlóság tartalma alapján is, melyet a dolgozat részletesen az 

5.4. és 5.3. alfejezetekben értelmez. A természeti adaptációk csoportosításával a programban 

lehetőség nyílik azok katalógusban való eloszlásának vagy darabszámának néhány gomb-

nyomással való vizuális megjelenítésére, amire egy példát a 61.ábra mutat be. 

 

Formaalkotó elemek 

Helyváltoztatás  

Szerszámok és eszközök 

Gépszerkezeti elemek  

Teherviselő szerkezetek 

Korszerű anyagok 

Energia és hulladékgazdálkodás 

Információtechnika 

Szervező elvek 

 
61.ábra. Analógiák darabszáma szakterület szerinti csoportosításban 

5.3. TARTALOM SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS 

A kutatás során fellelt analógia-párokkal kapcsolatban mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy a 

biomimetika tudománya és egyben jelen disszertáció sem tekinti két dolog alakjának 

puszta hasonlóságát analógiának, hiszen a külső jegyek egyszerű egyezése még nem hordoz 

a gépészmérnök számára ténylegesen felhasználható információt. Ebből kifolyólag a 

rendszerezés tárgyai legalább alapelvüket tekintve hasonló megoldások kell, legyenek. A 

továbbiakban ez jelenti a legalacsonyabb szintű egyezést. 

Formai analógiák esetén már geometriai egyezések is definiálhatók, de szem előtt kell tartani, 

hogy kimondottan formatervezéssel összefüggő adaptációk esetén is csak akkor érvényesül a 

biomimetika tudománya, ha a vizsgált geometria a biomimetika alapelvei szerint fejlesztett 

működés szerves részeként valósul meg. 

A VDI a „biomimetikus termék” definiálásakor ennél is jobban leszűkíti az ide sorolható 

adaptációk terét, az alábbi kritériumok szerint [VDI6220]: 

- Legyen elérhető biológiai modell. 

- A modell legyen a kiindulási alapja az absztrakciónak. 

- Legalább prototípus szinten történjen meg a modell adaptációja a műszaki gyakorlatba. 

Σ: 136db 
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Ha egy termék ezen előírások közül valamelyiknek nem felel meg egyértelműen, akkor nem 

használható rá a biomimetikus jelző [VDI6220]. A kézzelfogható gyártmányokkal ellen-

tétben, az analógiák elméleti hátterének tanulmányozásakor sok esetben még nem létezik 

valós adaptáció, csak a hasonlóság különböző szintjei állapíthatók meg. A katalógusba foglalt 

analógiák ez alapján történő osztályozását a dolgozat tartalom szerinti besorolásnak nevezi. 

 

A hasonlóság tartalmi mélysége az alábbi szinteken értelmezhető: 

1.szint: Elvi analógiák 

– Megegyezik a működés hatáselve, de a funkció nem, illetve nem okvetlenül mutat 

hasonlóságot.   

(pl: szemfoltok  álkamera) 

2.szint: Formai analógiák 

– A hatáshordozó kialakításában felismerhetők olyan alapvető geometriai egyezések, 

amelyek a műszaki és organikus esetben is ugyanazon elvet valósítják meg, de a végső 

alkalmazás szempontjából nem mutatkozik szoros egyezés a realizált funkcióik között. 

(pl: gekko  nanopad) 

3.szint: Funkcionális analógiák 

– A természeti analógia-párok tagjainak megegyezik a funkciója és alapvető formai 

hasonlóságok is felismerhetőek, melyek egyazon alapelvet valósítják meg. 

(pl: afrikai elefánt füle  autó hűtőradiátora) 

 

A kutatás illetve katalógusba rendezés során világossá vált, hogy a tartalmi szintek 

hierarchikus egymásra épülést mutatnak, amit a 62.ábra szemléltet. 

 

  
62.ábra. A biomimetika tartalom szerinti hierarchiája 

 

Ennek megfelelően a katalógusban szereplő rekordok elemzése alapján kijelenthető, hogy egy 

természeti adaptáció csak akkor sorolható a formai analógiák közé, ha a mérnöki és 

természeti oldalán megegyezik a megvalósított alapelv is. Az egyéb formai egyezések akár 

véletlennek, vagy okafogyott másolásnak is tekinthetők. A hasonlóságok legmagasabb szintjét 

a funkcionális analógiák jelentik, ahol már nemcsak a hatáselv és a hatáshordozó, de a 

megvalósított végső cél is ugyanaz. 

3.szint 

megegyezik a cél 

jele az adatbázisban: C 

2.szint 

hasonló formaelemek 

jele az adatbázisban: F 

1.szint 

azonos elv 

jele az adatbázisban: E 
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5.4. IRÁNY SZERINTI OSZTÁLYOZÁS 

Egy adott természeti analógia műszaki és organikus megfelelője közötti kapcsolatteremtés 

alapvető irányait 3.3. alfejezet írja le. A kutatás keretein belül létrehozott katalógus feltöltése 

során azonban világossá vált, hogy a biomimetika irányaihoz további alkategóriák 

rendelhetők, ami egyben jelen disszertáció egyik fontos megállapítása is. Eszerint egy 

definiált analógia nemcsak a tervezési folyamatban végbemenő tudatos keresés és 

adaptáció eredménye lehet, de a bennük felhalmozott ismeretanyag miatt a biomimetika 

tudományában utólag felismert egyezések is ide sorolhatók. 

5.4.1. A biomimetika irányainak alkategóriái 

Az analóg eljárás során meg kell különböztetni a műszaki feladatból induló, a természetben 

tudatos kutatással fellelt megoldásokat, melyek jelen értekezésben a Felkutatott analógiák 

elnevezést kapták utalva ezzel az irányított keresési folyamatra. Ezzel szemben sokkal 

gyakoribbak az Utólagos analógiák, amelyeknél egy mérnöki problémát hagyományos 

módon megoldva, annak végeredményében – többnyire jóval később – ismerhető fel a 

természet egy ettől függetlenül felfedezett vagy utólag felismert megoldása.  

Az absztraktív eljárásban is megkülönböztethető szándékos és véletlenszerű alkategória. 

Előbbi esetén a természetből ismert elvből kiindulva tudatos kereséssel új műszaki megoldás 

születik, ezért az így adaptált megoldásokat a dolgozat az Alkalmazott analógiák közé 

sorolja. Azok a hasonlóságok pedig, amelyeknél a feladat evidens megoldása egyezik meg a 

természetben fellelhető elvvel, a disszertációban és a hozzá tartozó adatbázisban Ösztönös 

analógia elnevezést kapták (63.ábra). 

 

 
63.ábra. A biomimetika irányai és annak alkategóriái [DCS12] 

5.4.2. Analógiák eloszlása az adatbázisban 

A rendelkezésre álló szakirodalmak segítségével minden természeti analógia besorolható 

valamely az 5.4.1. alfejezetben ismertetett alkategóriába, amelyek statisztikai módszerrel 

kiértékelt eloszlását a 64.ábra tortadiagramja szemlélteti. A grafikonon feltüntetett értékekből 

természetből ismert elvből kiindulva tudatos 

kereséssel  új műszaki megoldás születik 

egy műszaki feladat evidens megoldása 

megegyezik a természetben fellelhető elvvel 

műszaki feladatból kiindulva a természetben 

tudatosan keresve talált megoldás 

műszaki feladatot hagyományos módon 

megoldva, a természeti analógia utólag 

felismerhető az eredményben  

Alkalmazott 

(A) 

Ösztönös 

(Ö) 

analóg 

TECHBIO 

absztraktív 

BIOTECH 

 

Természeti 

analógiák 

Felkutatott 

(F) 

Utólagos 

(U) 
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egyértelműen megállapítható, hogy a tudatos analógiák mértékadó hányadát az 

absztraktív úton megvalósult Alkalmazott analógiák adják. Egészében vizsgálva az 

adathalmazt viszont az is nyilvánvalóvá válik, hogy a napjainkig fellelt természeti 

párhuzamok közül az utólag felismert, akaratlanul keletkező, de műszaki feladatból kiinduló 

Utólagos analógiák jelentik a minta elemeinek mértékadó többségét. 

 

   

64.ábra. Analógiák irány és tudatosság szerinti eloszlása [DCS12] 

 

Tekintettel arra, hogy a 64.ábra százalékos értékei az adatbázis feltöltése során folyamatosan 

módosulnak, célszerű megvizsgálni ezek változását a katalóguselemek számának növekedése 

függvényében, mely adat ez esetben az analógiák fellelésének időrendiségét is magában 

hordozza. Az arányok változását a 65.ábra által bemutatott diagram szemléletesen ábrázolja. 

Ez alapján - az adatbázist reprezentatívnak tekintve - már az alapsokaságra nézve is 

következtetések vonhatók le, ami jó alapot biztosít a további feladatok kijelöléséhez. 

 

  
65.ábra. Kategóriák eloszlásának változása az adatbázis feltöltése során 
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A grafikonon megfigyelhető, hogy az Utólagos analógiák már rögtön a mintavétel kezdetén 

túlsúlyba kerültek. A második legnagyobb számú példával rendelkező típust az Alkalmazott 

analógiák jelentik, aminek szélesedő sávja jól alátámasztja azt a megfigyelést, miszerint egyre 

nő az igény a biológiai felfedezések tudatos mérnöki alkalmazására. A legkevesebb példával 

szolgáló Felkutatott analógiák aránya láthatóan hamar beállt egy 3% körüli állandónak 

tekinthető szintre, míg az Ösztönös analógiák aránya a feldolgozott párhuzamok számának 

növekedésével a feltöltési folyamat második felétől már egyértelmű és folyamatos csökkenést 

mutat, ami leginkább az Alkalmazott analógiák a grafikon alapján jól kivehető térnyerésének 

tudható be. 

5.4.3. Következtetések 

A jelenlegi eloszlásból megállapítható, hogy kiemelten fontos az Utólagos analógiákból való 

tanulás folyamatának leírása, mert ezen kifejezetten tág ismerethalmaz alapján létező műszaki 

megoldások tökéletesítése illetve továbbfejlesztése válik lehetővé. 

A különleges alapelveket hordozó biológiai felfedezésekre építő absztraktív eljárás 

metódusára is szükséges kidolgozni egy algoritmust, ezáltal elősegítve a tudatosan 

Alkalmazott analógiák csoportjának további bővülését.  

Ugyanígy lehetőség van a katalógusban jelenleg elenyésző mértékben található tudatosan 

Felkutatott analógiák arányának növelésére is. Ehhez a disszertációhoz tartozó katalógust 

össze kell kötni egy hagyományosan mérnöki problémákból kiinduló analógia alapú 

problémamegoldó módszerrel [DCS12]. A kapcsolatteremtés egyik módja az adatbázisban 

való keresés folyamatának kiválasztott analógia alapú módszerbe való integrálása. Ezzel 

szemben, ha maga a katalógus igazodik felépítésében vagy adattartalmában egy megjelölt 

módszerhez, az szintén az adatbázis szélesebb körű alkalmazásának lehetőségét jelenti. Ilyen 

megfontolásból ahol az lehetséges, ott a rekordok hatáselv mezőjében a TRIZ irányelvei is 

szerepelnek, ezzel segítve a metódussal való koncepcióképzéshez szükséges intuíciót.  
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6. A TERMÉSZETI INTUÍCIÓ BEÉPÍTÉSE A TERMÉKFEJLESZTÉSBE 

Ahogyan az intuíció általában is a koncepcionális tervezés szakaszában bír kiemelt 

jelentőséggel, ugyanúgy a természeti elvek intuitív felhasználása is a koncepcióképzésben 

tölthet be meghatározó szerepet. Ennek megfelelően az természeti adaptáció célja egy-egy 

műszaki probléma elvi megoldásváltozatainak feltárása, ahol a geometriai méretek, a 

szilárdsági és anyagjellemzők, vagy éppen a biztonság és élettartam komplex vizsgálatának 

összessége még nem képezi a szűken értelmezett feladat tárgyát.  

6.1. ABSZTRAKTÍV ELJÁRÁS ÁLTALÁNOSÍTÁSA 

Az absztrakció lényege, hogy az ember képes egy jelenséget az észlelést meghaladó módon is 

értelmezni, kiemelve az azt meghatározó lényegesebb tulajdonságokat és szabályokat, melyek 

általánosításával azok új, elvont alkalmazására nyílik lehetőség. 

Miként az Analóg eljárás folyamatábrája (5.ábra) megfeleltethető az analógia alapú 

problémamegoldás általános modelljének (2.ábra), ugyanúgy szemléletes felvázolni a 

természeti adaptáció Absztraktív irányának ugyanebből kiinduló általánosított formáját is 

(66.ábra), mert így szemléletesebben értelmezhető a különböző kiindulási alapból adódó 

eltérő gondolkodásmód.  

 

   
66.ábra. Az absztraktív eljárás általánosított modellje 

 

A absztraktív eljárás egészének megértéséhez és irányíthatóbbá tételéhez elengedhetetlen a 

66.ábra folyamatainak leírása, vagyis a nyilakkal jelölt absztrakciós lépések kifejtése. Ezekkel 

kapcsolatban első közelítésben megállapítható, hogy míg a 66.ábra világosabb színnel jelölt 

nyilai csak irányukban térnek el az eredeti folyamatábrához (2.ábra) képest, addig a sötétebb 

nyíllal összekötött állomások közt eredetileg nincs közvetlen kapcsolat. Ezen lépés további 
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különlegessége abban mutatkozik, hogy a megfogalmazott feladatból közvetlenül mutat a 

megoldásba, ami elsőre túlzottan is leegyszerűsítettnek hat. Azonban ezt annak tükrében 

szemlélve, hogy a kiindulási alap egy valamilyen érdekes hatáshordozó volt, belátható, hogy 

ezen szakasz valójában nem hagyományos és hosszadalmas feladatmegoldás, hanem egy 

létező organikus termék mesterséges műtárgyként való újrafogalmazása. Az ábrán szaggatott 

vonallal határolt nyíl az analógia-pár ezen kapcsolatát szemlélteti. 

A lépések részletes kifejtése nélkülözhetetlen, hiszen ennek irányított módszere a 

szakirodalomban jelenleg nincs egyértelműen definiálva. Mindazonáltal a meglévő 

megoldásokból kiinduló munka nem idegen a hagyományos mérnöki gyakorlattól sem, bár ez 

hétköznapi esetben egy-egy szabadalom vagy know-how új területen történő felhasználását 

jelenti. 

 

Sorrendben megvizsgálva a fő lépéseket, azok lényege 3 kérdőszóval összefoglalható: 

 

1. lépés - Miért? 

Egy különleges organikus konstrukció felfedezésekor a kutatók számára a természeti kihívás 

illetve feladat megfogalmazása az első teendő. Legtöbb esetben felismerhetők azok a konkrét 

a környezeti tényezők, amihez a vizsgált élőlénynek alkalmazkodni kellett, vagy amelyek az 

adott élettelen objektum kialakulását eredményezték, így ezek jó alapot szolgáltatnak az 

absztrakcióhoz. 

 

2. lépés - Hol? 

Következő lépésben az eredeti feltételeket és lehetőségeket műszaki előírásként, 

problémaként vagy funkcióként kell definiálni, leszűkítve ezzel az elképzelhető felhasználási 

területeket. A várható gyakorlati alkalmazások ismeretében érdemes felkutatni az adott 

problémakörben jelenleg elérhető műszaki megoldásokat is, amelyek gyengeségeit 

összegezve a természeti analógiából irányított módon emelhető ki az abban rejlő innovatív 

tartalom. 

 

3. lépés - Hogyan? 

Végül az alkalmazhatóság technológiai és piaci feltételeinek meghatározásával olyan termék 

kifejlesztése a feladat, mely gyártható és eladható formában valósítja meg a természetben 

felismert jellegzetes hatáshordozót. 
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6.2. BIOMIMETIKA ALGORITMUSAI 

6.2.1. Absztraktív adaptáció folyamata 

A természetben történt felfedezésből kiinduló absztraktív irányú folyamat részleteiben 

folyamatábrája segítségével írható le, melyet a 67.ábra mutat be. 

 

 
67.ábra. Absztraktív eljárás folyamata 
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6.2.2. Tökéletesítés Utólagos analógiákkal 

Egy termék ismert természeti analógiák alapján történő továbbfejlesztésére a katalógus 

bármely rekordja alkalmas. Az Utólagos analógiák kiemelését az indokolja, hogy az ilyen 

termékek fejlesztéséből eredetileg kimaradt a természeti vizsgálata, ezért annak végrehajtása 

jó eséllyel eredményezhet innovatív ötleteket. Ennek a célirányos koncepcióképzési 

folyamatnak a lépéseit mutatja be a 68.ábra. 

 

 
68.ábra. Ismert analógiákkal való tökéletesítés folyamata 
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7. ESETTANULMÁNYOK 

7.1. ABSZTRAKTÍV MÓDSZER ALKALMAZÁSA 

Az absztraktív eljárás során először a felismert különleges biológiai hatáshordozó 

6.1. alfejezetben leírtak szerinti elemzése szükséges. Meghatározva a sokszor igen összetett 

funkciót, már következtetni lehet a természeti kihívásra, mely optimális megoldásként az 

adott konstrukciót eredményezte. Elvonatkoztatva az eredeti feladattól, kijelölhető néhány 

olyan műszaki funkció vagy terület, ahol hasonló kritériumok mellett lehetséges az adott elv 

alkalmazása. 

Mivel jelen kutatás nem új biológiai megoldások feltárására irányult, hanem a már ismert 

adaptációk rendszerezésére, így nem áll rendelkezésre olyan alapjaiban új biológiai 

felfedezés, amin keresztül valós körülmények között mutatható be az absztraktív eljárás 

6.2.1. alfejezetben tárgyalt folyamata. A dolgozat ezért csak röviden mutatja be egy már 

létező, de az esettanulmányban új felismerésként kezelt alkalmazott analógia kialakulásának 

lehetséges útját.  

A kiválasztott termék a 4.2.1.1. alfejezetben már említett és 19.ábra által bemutatott Nanopad, 

ami a gekkóláb tapadásának megértéséből kiinduló, később a piacon is sikeres terméket 

eredményező természeti adaptáció.  

7.1.1. Természeti kihívás definiálása  Miért? 

A kutatók sokáig keresték annak okát, hogy miért tud a gekkó a legsimább és legmeredekebb 

felületeken is gond nélkül és igen gyorsan közlekedni. A technika fejlődésével lehetőség nyílt 

az állat ujjainak elektronmikroszkópos vizsgálatára, így kiderült, hogy a felülethez való 

tapadást a nano mérettatományba eső, apró bolyhokban végződő keratinszőrök eredményezik. 

A szőrök méretük miatt bármely felülethez igen közel képesek kerülni, így biztosítva a 

molekuláris vonzerő létrejöttének feltételeit. A Van der Waals erő egyenként ugyan igen 

kicsiny, viszont a sokmillió apró szőrszálon ébredve és összeadódva már nagyon erős 

ideiglenes kötést valósít meg.  

A gekkó ezen természetes képessége élőhelye és életmódja miatt alakult ki. Ez az állat 

többnyire a tengerpart menti sziklákon vadászik, ahol egy ilyen adottságnak nagy hasznát 

veszi, hiszen akár nedves falon is biztonsággal és stabilan kell, hogy rögzítse magát akár 

külső erőbehatások – erős szél, esetleg hullámverés – ellenében is. 
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7.1.2. Alkalmazási terület kijelölése  Hol? 

Az ilyen elven, ragasztóanyag nélkül történő ideiglenes rögzítés funkció a műszaki gyakorlat 

számos területén jól hasznosítható. Elvonatkoztatva a helyváltoztatástól, olyan élethelyzetet 

vagy technikai szituációt kell keresni, ahol az eredetihez hasonlóan változatos felületek 

között, gyorsan, ragasztóanyag, vegyszer és szennyeződés nélkül kell a megfelelő tapadást 

létrehozni illetve oldani egyéb kötőelemekkel nem rendelkező testek egymáshoz rögzítésére. 

Az ilyen feltételeket teljesítő felületkialakítás alkalmas lehet eszközök vagy szerszámok 

átmeneti rögzítésre, járművek tetején, platóján vagy egyéb felületein hevederek nélkül való 

szállításra, extrém módon tapadó autókerekek fejlesztésére vagy akár kémiai anyagok nélküli 

irritációmentes élelmiszeripari illetve gyógyászati célú rögzítő eszközök fejlesztésére. 

7.1.3. Adaptáció feltételeinek meghatározása  Hogyan? 

Sikeres adaptáció általában a természet hatáshordozóinak, mint optimális megoldásnak minél 

pontosabb leutánzásával érhető el. Paramétereit tekintve az állat esetében ez 0,2 µm átmérőjű, 

2 µm hosszú és a felületen ~100.000.000 
db

/cm² sűrűséggel elhelyezkedő szőröket jelent, amit a 

jelenleg rendelkezésre álló technológiai háttérrel le is lehet utánozni. A mesterséges szálak 

esetén a működés alapfeltétele továbbá a megfelelő rugalmasság és hajlékonyság, így 

alapanyagként használható, gumi, szilikon vagy egyéb műanyagok [pes10] [gedu03]. 

Mivel tehát ilyen felület nem alakítható ki bármely anyagból, biztosítani kell a nano-felület 

kívánt alkatrészen való rögzítését is, amire a legkézenfekvőbb megoldás a végül valóságban is 

kifejlesztett kétoldalas Nano-pad, mely mindkét rögzítendő tárgy szilárd felületére egyformán 

képes tapadni. 

 

 
69.ábra. A gekkó keratinszőreinek mesterségesen leutánzása96 

 

  

                                                
96

 http://www.emeraldinsight.com/content_images/fig/0330280401006.png (Letöltve: 2014.04.20.) 
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7.2. TERMÉKFEJLESZTÉS UTÓLAGOS ANALÓGIA ELEMZÉSÉVEL 

Az értekezés egyik megállapítása, hogy az utólag felismert analógiák bármely kategóriában 

felhasználhatók az érintett műszaki alkalmazás tökéletesítésére illetve funkcióinak 

kiterjesztésére. Ezen felvetés gyakorlatban való hasznosítását a disszertáció esettanulmányon 

keresztül mutatja be. 

7.2.1. Katalógusban szereplő analógia kiválasztása 

A katalógus rekordjai között böngészve, vagy a különböző szűrési és keresési lehetőségeket 

kihasználva, tudatosan keresve is rábukkanhat a fejlesztő mérnök egy-egy profiljába illő, 

potenciális innovációs lehetőséget hordozó analógiára. Így például a vágás vagy szétválasztás 

általános funkciójára fókuszálva az adatbázis kiemel néhány lehetőséget, melyek közül az 

esettanulmány a lótücsök ollójában rejlő lehetőségeket tárja fel. 

A lótücsök ásólábának mezőgazdasági metszőollóval fennálló 4.2.2. alfejezetben ismertetett 

párhuzamára Lissák György, híres magyar formatervező már 1998-ban megjelent könyvében 

felhívta a figyelmet [Lis98]. A felismerés mikéntje egyértelműen az utólagos analógiák közé 

sorolja ezt a hasonlóságot és az is bizonyos, hogy megfogalmazását követően még nem történt 

meg az ilyen jellegű termékek biomimetikai úton való fejlesztése, továbbgondolása. Ennek 

elvégzéséhez az első lépést a felismert hatáshordozó részletes elemzése jelenti. 

7.2.2. A természeti kihívás pontosítása 

A lótücsök ollójának analíziséhez először szükséges az állat életmódjának megismerése. 

Ennek fő tényezője, hogy a megfigyelések szerint ezen rovarok a földfelszínen leginkább 

éjszaka aktívak hiszen életük nagy részét a maguk ásta föld alatti járataikban töltik. Első 

lábaik ehhez a feladathoz tökéletesedve nagy felületű karmos ásóvá módosultak. Táplálékuk 

nagy részét is a föld alatt élő rovarok és giliszták jelentik, de ollójuknak a növények 

fogyasztásakor veszik leginkább hasznát, hiszen ezzel képesek elvágni azok gyökereit és 

szárait, mely tevékenységükkel egyébként a kertekben komoly károkat okoznak.  

 

Az állat életmódja alapján tehát vágószerszámával szemben két fontos követelmény 

fogalmazható meg:  

- az olló legyen robosztus felépítésű és  

- hatékonyan működjön rossz látási viszonyok között is. 

7.2.3. Alapelv megfogalmazása 

A lótücsök ollójának lényege a szorosan egymás mellett elforduló vágóél-párokban rejlik, 

melyekből az állatnak egyetlen lábán három is van. Az egymással szemben mozgó éleket a 

70.ábra eltérő színekkel szemlélteti. A többszörös él-kialakítás legkézenfekvőbb magyarázata 

az, hogy a sötét járatokban az állat ezekkel jóval könnyebben eltalálja az útjába akadó 

elvágandó gyökereket anélkül, hogy valójában érzékelné azokat.  

Ez a több-élű vágószerszám működés szempontjából a redundancia elvét is megvalósítja 

azáltal, hogy ha az egyik vágóél-pár célt téveszt, abban az esetben még a másik kettő jó 

eséllyel el fogja a kívánt növényi részt. Ez a fajta él geometria minden olyan esetben előnyös 
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lehet, ahol vágás közben a rossz látási viszonyok vagy a felhasználó látáscsökkenése miatt az 

elvágandó részek pontos helyzete nehezen ismerhető fel.  

 

 
70.ábra. A lótücsök ollójának geometriai vizsgálata 

7.2.4. A geometria CAD modellje 

A rovarolló álló és mozgó éleinek egymáshoz viszonyított elmozdulásának tanulmányozása 

egy konkrét rovar vágószerv-geometriájának Solid Edge V20 programban történő modelle-

zésével történt annak mikroszkópos fotója alapján. A felvételt a program rajzterületén 

háttérként beillesztve, azt sablonként használva külön készült el a mozgó és az álló éleket 

tartalmazó testrész vázlata majd térbeli modellje. Ezeket a rovar vágószervének mikroszkóp 

alatt történő vizsgálatával definiált közös képzeletbeli tengelyre szerelve lehetőség nyílt a 

vágó mozdulat tanulmányozására is (71.ábra). 

 

 
71.ábra. Mikroszkópos felvétel alapján rajzolt CAD modell 

7.2.5. A lótücsök ollójának geometriai vizsgálata 

A biológiai ízesüléssel működtetett testrészek a vágás funkcióját egy munkafázisban több, 

vágóél-párral valósítják meg. Kiemelten fontos a több élű biológiai olló azon jellegzetessége, 
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hogy egy vágási ciklus alatt egyszerre mindig csak a egy él-pár dolgozik. Ennek a rovar által 

kifejtendő erő minimalizálása a fő oka, hiszen ha egyszerre több gyökeret kellene vágni, azzal 

akár az egész művelet meghiúsulna. A vágás fázisait 72.ábra mutatja be, ahol az éppen 

munkát végző él-pár zöld és piros színnel kiemelve látszik. 

 

 

nyugalmi állapot v á g á s i   f á z i s o k vágás vége 
 
 

72.ábra. Olló működésének elemzése 

7.2.6. Műszaki alkalmazás 

Nem elvonatkoztatva az eredeti analógiától, hanem az abban felismert termék tökéletesítésére 

törekedve elemezni szükséges az organikus konstrukció műszaki gyakorlatba történő 

átültetésének lehetőségét. Egy több-élű biológiai olló adaptációjának célközönsége lehet 

például a gyengén látó, de kertészkedni szerető emberek szűk csoportja, akiknek egy ilyen 

jellegű kéziszerszám nagyban javítja a kertészkedés hatékonyságát, ezáltal több sikerélményt 

adva, ami hosszabb távon akár az életminőségük javulásához is vezet. De a látásukban nem 

korlátozott kertbarátok számára is nagy segítséget jelenthet egy ilyen eszköz, hiszen gyakran 

előfordul, hogy például idő szűkében, sietve, kisebb koncentrációval dolgozik az ember vagy 

adott esetben szürkületben kényszerül befejezni a munkát. Ezekben az esetekben egy több élű 

olló szintén a hatékonyság növelésének eszköze lehet. 

Szintén eredményesebbé tehető a munka szőlőszüret alkalmával is, ahol a fürtök levágásakor 

nem a felhasználó szeme vagy a fény hiánya hátráltatja a feladat elvégzését, hanem a növény 

levelei takarják el a szőlőfürtök szárát. Ilyenkor egy több élű metszőollóval a megbújó szárak 

is könnyedén eltalálhatók és a levelekbe való esetleges belevágás sem jelent különösebb 

problémát. Mivel hazánkban és több más európai országban is nagy múltra tekint vissza a 

szőlőtermesztés, az ebben dolgozó célközönséget megcélozva egy ilyen új termék a piacon 

megfelelően pozícionálva várhatóan jól értékesíthető lenne.  

7.2.7. Piackutatás 

Jelenleg a hazai és külföldi internetes áruházak kínálatában nem található manuálisan 

működtetett több élű vágószerszám. Vannak azonban elektromos motorral hajtott kisgépek, 

melyeket érdemes megvizsgálni különös tekintettel az élkialakításukra. Az ilyen több éllel 

rendelkező eszközök közé sorolhatók a különböző szőr- és hajnyírók, a sövényvágó gépek és 

az akkumulátoros fűnyíró ollók, melyeket a 73.ábra mutat be. A lótücsök ollójához képest az 

első fontos eltérés abban figyelhető meg, hogy elfordulás helyett az ilyen eszközök 

többségénél az élek egymáshoz viszonyítva egyenes vonalú alternáló mozgást végeznek, amit 

kulisszás mechanizmussal oldanak meg. Hasonlóan ez a megoldás található az elektromos 

fűnyíró olló szerkezetében is, de ez már körív mentén megvalósuló, bár szintén váltakozó 

ingázást végez. Ugyan az egyszerű alternáló mozgás is tekinthető végtelen sugarú körön 
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történő elfordulásnak, ezek az eszközök még így sem hordozzák a kézi erőkifejtéssel való 

meghajthatóság reális lehetőségét, aminek fő oka, hogy éleik közül több is munkát végez egy 

időben, aminek főleg gallyak metszése esetén viszonylag nagy az erőszükséglete. 

 

 
73.ábra. Több élő szerszámok: hajnyíró97, sövényvágó98 és fűnyíró olló99 

7.2.8. Lehetséges termék és marketing 

A lótücsök ollójában felismert fő előny adaptációjához tehát meg kell tartani az eltérő időben 

működő többszörös él kialakítást. Erre a biológiai olló vizsgálatához készített CAD modell jó 

alapot szolgáltat, hiszen ez alapján kifejleszthető a több egymás mellett elforduló éllel vágó 

metszőolló koncepciója. A 72.ábra alapján könnyen belátható, hogy az álló élek közül 

legfelső nem vesz részt a vágásban, ezért ez a rész elhagyható. Ugyanígy az állat lábának 

egyéb részei sem kell, hogy megjelenjenek a termék formavilágában, így a metszőolló 

terveinél már csak az élek geometriája marad valóban felismerhető. Az új virtuális eszköz 

ilyen megfontolások alapján elkészült látványtervét és a háromszoros vágóélt nevében és 

logójában is szimbolizáló márkajelzést a 74.ábra szemlélteti. 

 

 
74.ábra. Több élű kézi metszőolló látványterve 

                                                
97

 http://www.marketworld.hu/files/images/Sencor_SHP320SL.png (Letöltve: 2014.05.21.) 
98

 http://image.arukereso.hu/full/118092652.bosch-ahs-60-26.jpg (Letöltve: 2014.05.21.) 
99

 http://mtdsklep.pl/min_1000_800_chtlaq5yw04n0n7h67dp.jpg (Letöltve: 2014.05.21.) 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

A természettudományok területén napjainkban egyre elfogadottabb az a nézet, mely a 

műszaki problémák optimális megoldásának élő- és élettelen környezet hatáselveiben és 

hatáshordozóiban való keresését nemcsak a kutatás-fejlesztés területén, de az általános 

mérnöki gyakorlatban is hatékonyan alkalmazható alternatív lehetőségnek tekinti. Ezen 

viszonylag új gondolkodásmód létjogosultságát több, az élővilág megoldásaival szoros 

hasonlóságot mutató, a hétköznapi életben is megjelenő termék támasztja alá. Ahhoz azonban, 

hogy a természeti analógiák alkalmazása kitörjön a specializált területekről, szükségszerű 

ezek mérnöki szemléletű csoportosítása, rendszerezése és oktatása. Ezt a törekvést szolgálják 

az értekezés főbb eredményei, melyek a mérnöki szemlélettel felépített adatbázis és annak 

alkalmazását segítő algoritmusok. 

A dolgozat első része számos irodalom feldolgozásán keresztül rendszerezve mutatja be a 

hagyományos tervezésmódszertani eljárásokat. Az intuitív módszerek és ezeken belül a 

Feltalálói Problémamegoldás Elmélete külön hangsúlyt kapnak, hiszen a természeti elvek 

felhasználása ezen eljárásokhoz köthető leginkább. A tudomány jelenlegi állását vizsgálva az 

értekezés átfogóan tárgyalja a bionika illetve biomimetika napjainkban rendelkezésre álló 

eredményeit illetve analóg és absztraktív eljárását. 

A kutatás és ezért a disszertáció legjelentősebb része a természeti analógiák mérnöki 

részterületek szerinti rendszerezésével és azok szemléletes példákkal illusztrált bemutatásával 

foglalkozik, amiben a formaalkotó elemek és a konstrukciós megoldások jelentik a két fő 

csoportot. Mivel minden analógia bemutatására egy ilyen dolgozatban nincs lehetőség, ezért a 

nyomtatott és elektronikus mellékletként elérhető Microsoft Access formátumban feltöltött 

adatbázis adattípusai és felhasználói felületei is részletesen bemutatásra kerülnek. A 

számítógépes analógiakatalógus lehetőséget teremtett a fellelt hasonlóságok tartalom, irány 

illetve azon belül tudatosság szerinti osztályozására és statisztikai elemzésére. Az így kapott 

információk alapján már egyértelműen megfogalmazhatók azon hiányosságok, melyek 

napjainkban a természetben felhalmozott megoldások alkalmazásának legfőbb korlátai. Ezek 

ismeretében a disszertáció javaslatot tesz a természeti hasonlóságok létező analógia alapú 

módszerbe integrálására, ami után a különleges alapelveket hordozó biológiai felfedezésekre 

építő Absztraktív adaptáció illetve az Ismert analógiákkal történő tökéletesítés folyamatának 

algoritmusait is közli. 

A javasolt adaptációs folyamatok alkalmazhatóságát a dolgozat utolsó része egy-egy 

esettanulmányon keresztül lépésenként bemutatva igazolja. A kidolgozott eljárás a felépített 

katalógussal kombinálva elvi alapjait képezi a természeti analógiák számítógéppel segített 

tudatos keresésének és felhasználásának, ezáltal a természet elveinek alkalmazása az általános 

mérnöki gyakorlatban is a koncepcionális tervezési folyamat állandó részévé válhat. 
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8.1. SUMMARY 

In natural sciences there is a view, which has recently gained widespread acceptance, 

according to which finding the optimal solutions for technical problems in effect principles 

and effect carriers of the living and lifeless environment can be an efficiently adaptable option 

not only in research and development, but also in general engineering practice.  This 

relatively new way of thinking has been justified by several products used in everyday life 

which show significant similarities with solutions in the living world. For the rise of the 

application of natural analogies out of specialized fields it is inevitable for us to categorize, 

classify and teach them from an engineering aspect. The main findings of the paper reflect 

this effort, together with a database corresponding with an engineering approach and 

algorithms supporting its application. 

The first part of the paper provides the description of traditional designing procedures by 

systematizing the elaborated special literature. Intuitive methods including the Theory of 

Inventive Problem Solving are emphasized as the application of natural theories can be related 

to these procedures. Through the study of the present position of the science the paper gives a 

comprehensive description of findings in bionics as well as biomimetics and their analogue 

and abstract procedures.   

The main part of the research and thus that of the dissertation deals with the classification of 

natural analogies according to engineering subfields as well as the presentation of their  

expressive examples, in which the two main groups are shapeforming elements and 

constructive solutions.  As this paper cannot present all the analogies, data types and surfaces 

of the database are uploaded and shown in detail in Microsoft Access format and are available 

as printed and electronic appendices. The computer-based analogy catalogue made it possible 

for me to categorize and analyze the detected similarities according to content, direction and - 

within it - awareness. On the basis of the findings we can clearly define the deficiencies that 

are the main obstacles of the application of the numerous solutions in nature. The paper 

proposes the integration of the similarities with nature into an existing analogy-based method, 

then it presents the algorithms of processes called Abstractive adaptation and Improvement 

with well-known analogies on the basis of biological discoveries carrying special basic 

principles.  

The adaptability of the proposed adaptational processes is proven step by step through case 

studies in the last part of the paper. The described procedure combined with the catalogue is 

the theoretical basis for the computer-aided search for natural analogies, this way the 

application of natural principles in general engineering practice can become the permanent 

part of conceptual design process.   
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8.2. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az értekezés új tudományos eredményeit az alábbi tézisek foglalják össze: 

 

T1. A természeti analógiák rendszerezésére kidolgoztam egy mérnöki szemléletű 

katalógust, amelyben az ismert adaptációkat mérnöki részterület, irány és tudatosság 

illetve tartalom szerint csoportosítom. Ezen taxonómia alapjain új szemszögből 

vizsgáltam meg a természeti analógiák komplex adattömegét és elemeztem ezek 

tervezési folyamatban jelenleg elfoglalt pozícióját. Megállapítottam, hogy a természeti 

analógiák mintegy 69%-át teszik ki az analóg irányban megközelített megoldások, 

míg az absztraktív úton létrejött adaptációk 31%-át adják ezeknek. Felismertem, 

hogy a természeti analógiák 73%-a nem sorolható a tudatos analógiakeresés 

eredményei közé. Ezek egy része utólagos felismerésen alapszik, másik része pedig a 

tervező tudatalattijában ösztönösen működő spontán képzettársítás eredménye [DCS6], 

[DCS12], [DCS13] (5.fejezet), (5.4. alfejezet),. 

T2. Bevezettem a természeti analógiák műszaki tartalom szerinti osztályozását és igazoltam, 

hogy ezek az adatbázisban közelítőleg egyenletes eloszlást mutató Elvi-, Formai- és 

Funkcionális szintek hierarchikusan egymásra épülve teljesülnek [DCS6], 

[DCS12], [DCS13], (5.3. alfejezet). 

T3. Kidolgoztam az ismert természeti analógiákkal történő tökéletesítés algoritmusát, 

melynek működését esettanulmánnyal igazoltam. Ezzel bizonyítottam, hogy a 

környezeti feltételek és biológiai lehetőségek definiálását követően az adatbázis 66%-át 

kitevő Utólagos analógiák alkalmasak a mérnöki alkotások tökéletesítésre illetve 

specializált fejlesztésére [DCS6], [DCS12], [DCS13], (6.2.2. alfejezet). 

T4. Az analógia alapú problémamegoldás általános modelljéből kiindulva kidolgoztam a 

biomimetika absztraktív eljárásának algoritmusát, melynek főbb lépései a  

Miért? – Hol? – Hogyan? kérdőszavakkal írhatók le. Az algoritmus működését egy a 

szakirodalomban rendelkezésre álló, biológiai alapkutatásból kiinduló, iparban 

megvalósult sikeres termék fejlesztési lépéseinek részletes bemutatásával 

szemléltettem [DCS6], [DCS12], [DCS13], (6.1. alfejezet). 
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8.3. THE SUMMARY OF NEW SCIENTIFIC FINDINGS  

The following theses summarize the new scientific findings of the dissertation:  

 

T1. I worked out a catalogue with an engineering approach for the classification of 

natural analogies, in which I made groups of well-known adaptations according to 

engineering subfields, direction and awareness as well as content.  On the basis of 

this taxonomy I studied the complex data quantity of natural analogies from a new point 

of view and analyzed their positions in the design process. I have established that 

natural analogies account for 69% of the solutions in the analogue direction while the 

adaptations in an abstractive way account for 31%. I realized that 73% of natural 

analogies cannot be classified as the results of deliberate search for an analogy. A 

part of these analogies is based on a posterior recognition, another part is the result of 

spontaneous matching of images in the designer’s subconscious [DCS6], [DCS12], 

[DCS13].  

T2. I introduced the classification of natural analogies according to technical content and 

justified that these equally dispersed levels of Theory, Form and Function  are 

realized in a hierarchy [DCS6], [DCS12], [DCS13]. 

T3. I worked out the algorithm of improvement with well-known natural analogies, the 

operation of which was justified by a case study.  This way I have proven that after the 

definition of environmental conditions and biological opportunities the Posterior 

analogies accounting for two thirds of the database are suitable to improve and develop 

engineering pieces of work in a special way [DCS6], [DCS12], [DCS13].  

T4. Starting from the analogy-based problem-solving model I worked out the algorithm of 

abstractive procedure of biomimetics whose main steps are determined by the 

question words Why? – Where? – How? I showed the operation of algorithm through 

the steps of development of a real successful product [DCS6], [DCS12], [DCS13]. 
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8.4. HASZNOSÍTHATÓSÁG ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

A kifejlesztett adatbázis és az algoritmusok főként a koncepcionális tervezés területén 

használhatók hatékonyan. Alkalmazásukkal akár jelentős időmegtakarítás is elérhető a 

tervezési kezdeti szakaszaiban. A minél szélesebb körű alkalmazáshoz elengedhetetlen az 

analógiakatalógus folyamatos bővítése, ami egy szabad hozzáférésű internet alapú feltöltő- és 

módszeres keresőfelület létrehozásával a leghatékonyabb. 

Amellett, hogy a jelenlegi adatbázis egyes elemei a TRIZ alapelveihez is kötöttek, a további 

kutatás egy a természeti analógiákra optimált TRIZ mátrix kidolgozását is megcélozza. 

 

Végül – a disszertációt lezáró felkiáltójelként – ki kell emelni a talán legfontosabb feladatot, 

ami a természeti adaptáció szemléletének népszerűsítése a mérnökképzésbe kurzus szinten 

való beépítéssel. Mivel a kidolgozott algoritmus a mérnökképzésbe ágyazható, így az 

analógia-párok egyszerű bemutatása helyett az oktatás kiterjedhet a természetben való tudatos 

analógia-keresés gyakorlati lépéseinek ismertetésére is.  

10.14750/ME.2015.004



Összefoglalás 

 

 

 

 

 90 

 

 

 

8.5. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A természeti analógiák terén végzett kutatásaim a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési 

Intézete (akkori nevén Gépelemek Tanszéke) által szervezett, rendszeresen megrendezésre 

kerülő Géptervezők és Termékfejlesztők Szemináriumának Technikatörténeti Szekcióján 

tartott első ilyen témájú előadásom kapcsán indultak. Ezzel kapcsolatban hálával tartozom 

Dr. Kováts Attila ny.egyetemi docens úrnak, hogy a szekció elnökeként a témát figyelmembe 

ajánlotta, majd ötleteivel több éven át segítette a természeti analógiák gyűjtését. Köszönetet 

mondok témavezetőmnek, Dr. Péter József docens úrnak is a téma konferenciákon és 

beszélgetéseink során való támogatásáért és hasznos tartalmi és formai iránymutatásáért, 

melyet a munkámhoz nyújtott. Itt szeretném megköszönni a Gép- és Terméktervezési Intézet volt 

és jelenlegi munkatársainak segítségét, hiszen ötleteikkel, gondolataikkal ők is előre mozdították a 

kutatást. Köszönöm az Intézet korábbi és jelenlegi vezetőinek Prof. Dr. Döbröczöni Ádám 

egyetemi tanárnak, Dr. Kamondi László egyetemi docensnek és Vadászné Dr. Bognár Gabriella 

egyetemi docensnek, hogy konferenciákon való részvételre és publikálásra bíztattak és ehhez a 

szükséges anyagi támogatást is megadták. 

Nem feledkezhetek meg Dr. Bercsey Tiborról sem, aki a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi 

tanáraként önzetlen támogatást nyújtott a témához szükséges szakirodalom rendelkezésemre 

bocsátásával. Itt köszönöm meg bírálóimnak is, hogy a disszertáció műhelyvitáján 

jelenlétükkel megtiszteltek és jobbító szándékú észrevételeikkel hozzájárultak ahhoz, hogy ez 

a munka még teljesebb legyen.  

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm családomnak a kitartást és bíztatást, amivel mindig 

mögöttem álltak. 

Mindezek után ezt a munkát ajánlom feleségemnek dr. Kovács Beátának, aki a dolgozat 

megírása közben előforduló hangulatváltozásaim ellenére is végtelen türelmet tanúsított 

irányomban és biztosította az előrehaladáshoz szükséges nyugodt családi hátteret. Nélküle 

biztosan nem készült volna el ez a disszertáció.  
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10. MELLÉKLET 

1. számú melléklet: 
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áttekinthetőség érdekében csatolt szűkített adattartalommal lekért, de az összes bennfoglalt 

analógiát tartalmazó jelentés. 
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Hajtás 2 U E csiga hullámhajtómű, 
lánctalp

26 U C botsáska lábizülete kardáncsukló

27 U F Kabóca - fiatal 
egyedek lábait 
összekötő terület

fogaskerék, fogasív

Kényszere
k

120 U C váll izület gömbcsukló
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Gépszerkezeti 
elemek

Kötések 98 U F ormányosbogár 
lábizülete 

csavar-anya menetes 
kapcsolata

Helyváltoztatási 
elvek

4éltű 24 U E lótücsök Volkswagen Aqua 
koncepció (2011)

földben 5 U C vakond mancsa bányagép kőzetfejtő 
körmei

6 U E földigiliszta alagútfúró pajzs

földön 1 U F Zsiráfnyakú levélsodró John Deer lépegető 
traktor

4 U F citruskarika kerék küllőzése

29 A F gekkó lába 
(keratinszőr)

Nanopad
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Helyváltoztatási 
elvek

levegőben 16 U C madarak teste repülők törzse

17 A C madarak szárnya szárnyprofil

18 F C Egerészölyv, sasok 
szárny vége

winglet (szárnyvégi 
fül)

19 U C vitorlázó madarak vitorlázó repülők

20 U E repülő mókus, repülő 
béka

siklóernyő

21 U E gyermekláncfű magja ejtőernyő

22 U F szitakötő helikopter
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Helyváltoztatási 
elvek

levegőben 23 U F repülő magok légcsavarok

84 F C vízcsepp alakja csepp-alakú védősisak

123 A C Jégmadár Sinkanszen Bullet 
Train orra 

131 U C vándorsólyom szárnyai változtatható 
nyilazású szárny

132 U C madarak lába repülés 
közben

behúzható futómű

vízben 11 U E medúza sugárhajtómű

12 U C nautilusz
csigaházas 
polip

BCD (Buoyancy 
Control 
Device),
tengeralattj
áró
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Helyváltoztatási 
elvek

vízben 13 A C Delfin bőre LaminoFlow

14 U C halak teste tengeralattjáró, 
torpedó alakja

15 F C Bőröndhal (Ostracion 
cubicus)


Mercedes  Bionic Car 
koncepció (2005)


124 A F hosszúszárnyú Bálnák 
úszója

Turbinalapátok

125 F C cápabőr úszódressz

130 U F halak hátúszója repülőgép függőleges 
vezérsíkja
hajók tőkesúlya

vizen 7 A C molnárka robot molnárka
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Helyváltoztatási 
elvek

vizen 8 A C baziliszkusz gyík Novel négylábú 
vízenfutó robot

9 Ö F vízimadarak hajók

10 U E úszó lábak hajócsavar, békatalp

Információtechn
ika

109 Ö E vírusok számítógép vírusok

Álcázás 73 Ö E Lepkék, halak 
szemfoltjai

álkamera

76 U E Lábasfejűek, kaméleon 
színváltozása

Quantum Stealth 


közlekedési lámpa, 
színváltó LEDek

Hallás 65 Ö F Fülkagyló Gramofon tölcsérje, 
Amfiteátrum
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Információtechn
ika

Hallás 66 U F dobhártya Mikrofon/Hangszóró 
membrán

67 A E denevér tájékozódása, 
vadászata szuszókok

Ultrahangos 
visszhang radar, 
tolatóradar, orvosi 
ultrahang készülék, 
sebességmérő radar

68 A E delfin, óriás 
ámbráscet  vadászata 

Ultrahangos lokátor 
tengeralattjárókon

77 U E Aerofon a 
természetben

vadriasztó

78 U E gégefő fafúvós hangszer

79 U E hangszál Kordofon hangszerek

80 U E dobhártya dinamikus hangszóró, 


membrafon 
hangszerek
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Információtechn
ika

Hallás 81 Ö F csörgőkígyó farka Shekere

Látás 62 U E szem
(lábasfejűek 
szeme)

objektív

63 U E hőlátás infraérzékelő 
hőkamera

64 U E pápaszemes maki 
pupillája

éjjellátó távcsövek

91 Ö C Farkasok, rókák, 
kutyafélék 
testbeszéde, 
farokjelzései

katonai 
jelzések,
szélzsák,

94 U C fiókák csőre és torka terepszínű ruhák 
figyelemfelkeltő 
belseje

95 U F Pillangók szárnyainak 
megkülönböztető 
mintázata

latin ABC és arab 
számok
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Információtechn
ika

Látás 127 A C pillangók szeme tükröződésmentes 
nano bevonat

Szenzorok 75 U E Pörölycápa, 
kacsacsőrű emlős 
elektromos tér 
érzékelése

fémdetektor

Korszerű 
anyagok

90 U F darázsfészek anyaga fapépből készült papír

104 A E pókfonal protein sebészfonal, elbomló 
horgászzsinór, 
golyóálló mellény, 
mesterséges ínszalag

106 A E Rák páncélja Öngyógyító 
karosszéria

107 A C lótuszlevél felülete Öntisztító festékek, 
bevonatok

116 U E krokodil bőre üveggyapot
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Korszerű 
anyagok

118 U E fa szerkezete golyóálló mellény

121 A F fenyőtoboz intelligens ruha

136 U F sejtfal membrán Gore-Tex

Szerszámok és 
eszközök

25 U C lótücsök ollója metszőolló

28 A C utazó magok horgai tépőzár

31 U C emberi kéz ''kaktusz''-markoló

32 Ö C kaméleon mancsa, 
lajhár mancsa

Rönkfogó markoló
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Szerszámok és 
eszközök

33 U F Zsiráf nyaka Földmunkagép karja

34 U F Rák szűrő legyezői Szűrő

35 U E Gömbászka elmozduló 
szelvényei

páncélok, csővédő 
fémborítások

36 U E Borz vegyifegyvere Gáz-spay

37 U E rák ollója Diótörő

38 A F szabálytalan mozgások Csúszócsomók

39 U F kullancs fúró-szívó 
szájszerve (szipóka)

dübelek, tiplik
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Szerszámok és 
eszközök

40 U C Fullánk tetoválótű

41 U F Méh fullánk horgászhorog

42 U F fogó faroktoldat csipesz

43 A C Szúró szívó szájszerv injekciós tű

44 U F Szúnyog felépítése olajfúró torony

45 U C Vágó szájszerv Lemezolló

46 U E Szitakötőlárva 
fogóálarca 

harmónika elvű 
megfogó
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Szerszámok és 
eszközök

47 U F Rágó-harapó szájszerv Oldalcsípő fogó

48 U F Fogó szájszerv 
(hangya)

Harapó fogó

49 U F Fogó szájszerv 
(szarvasbogár)

Kombinált fogó

50 U F A hangyaleső 
fogószerve 

Orvosi csipesz

51 U E Nyaló-szívó szájszerv Porszívófej

52 U C szívónyelv Csövek tárolása

53 U F Vágó-rágó szájszerv Erővágó
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Szerszámok és 
eszközök

69 U E Cápák beforduló fogai, 
páros szervek

redundáns eszközök

96 U F Akácvirág, aranyeső, 
szőlő

Preciziós öntés

99 U C kúpcsiga foga szigonypuska

100 U C polip tapadókorongjai tapadókorong

102 U F Szív vérnyomásmérő 
pumpa

103 U F Szívbillentyűk iszapoló szelep, belső 
égésű motorok 
szelepei

105 U E herezacskó autóbusz légrugó
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Szerszámok és 
eszközök

108 A E Szemek tükröződése fényvisszaverők

110 U E szemhéj ablaktörlő lapát

111 U E könny ablakmosó folyadék

112 A C metszőfog kés, 
pattintott kő

113 U E örlőfog mozsár + mozsártörő

114 A C Sas szeme Eagle Eyes® 
technology

115 U E angolna elektromos 
szervei

Volta-oszlop, 


elemek
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Szerszámok és 
eszközök

117 U E izomköteg, ínak 
szerkezete

acélsodrony

119 U E izomösszhúzódás pneumatikus 
izomelemek

122 A C Mimóza levelei napelem vitorla

129 U C ínhüvely bovdenház

140 A F csontoshalak úszói FinGripper megfogó

142 A C Pompás papagájvirág 
porzója

Flectofin szellőzőzsalu

143 A C harkály koponyája fekete doboz
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Szerszámok és 
eszközök

144 A C Rágcsálók metszőfoga Önélező penge

Szervező elvek 82 Ö E Napraforgó tányér, 
csigaház

görgős szabadonfutó 
csillagkerék profil

83 U F Hangyaboj kamrái Bányaművelés

Teherviselő 
szerkezetek

54 U C hódvár duzzasztó gát

55 U E természetes 
héjszerkezetek

Héjszerkezetes 
építési mód

56 U F Búzaszár, bambusz 
szárának fala

szendvicspanel

57 A F Búzaszár, bambusz 
szár

Stuttgarti TV-torony
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Teherviselő 
szerkezetek

59 U F gomba Víztorony

60 U F csont topológia Rácsszerkezetek

61 U F Egy sugárállatka 
„szerkezeti 
csomópontja"

Szerkezeti 
csomópontok

97 U C fa gyökérzete épületek alapja

126 A F kovamoszatok héja könnyített 
héjszerkezet

135 A F láncgörbe boltív
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