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1. BEVEZETÉS 

A tervezés módszertanának –és ezen belül a koncepcionális tervezésnek–, mint önálló tudo-
mányterületnek a kutatását a XX. század felgyorsult technikai fejlődése kényszerítette ki, po-
larizálva a jelentős tervező iskolákat. Az a szilárd nézet, hogy konstruktőr-mérnöknek születni 
kell, az 1920-as évek körül kezdett megdőlni. ERKENS [15] ekkor vetette fel ugyanis annak 
lehetőségét, hogy a tervezőmérnök a konstrukciós munka során egy lépésről lépésre haladó 
eljárást kövesen végig a feladatot kielégítő megoldás eléréshez. Ezt a fajta munkamódszert 
természetesen folyamatos ellenőrzések, mérlegelések, döntési folyamatok irányítják. Ötlete 
azonban csak az 1970-es évekre forrott ki. 1977-ben a német mérnökök egyesülése, azaz a 
VDI (Verein Deutscher Ingenieure) –mely azzal a meghatározott céllal alakult 1856-ban, 
hogy a „technika minden szellemi erejét egybe gyúrva” összefoglalja– kiadta azt az irányelv 
gyűjteményt, mely a koncepcionális tervezésre vonatkozó összes, addig kialakított javaslatot 
magába foglalja [38]. 
Egy termék megszületése rendszerint egy meglehetősen hosszú folyamatnak, a termékterve-
zésnek az eredménye. A terméktervezés számos lépésből áll, melyek közül a legizgalmasabb, 
és legnehezebb szakasz a koncepcionális tervezés. A koncepcionális tervezés a tervezési fo-
lyamatnak az a lépcsője, amely során a mérnök a piac által támasztott követelmények és igé-
nyek, valamint saját ismeretei alapján meghatározza a termék főbb paramétereit, funkcionális 
részegységeit, valamint az ezen részegységek közt fellépő fizikai hatásokat. A tervezőmérnök 
számos lehetőséget vizsgál meg annak érdekében, hogy a végül kifejlesztésre kerülő termék 
tulajdonságai (olcsó, gazdaságos, stb.) a legjobb konstrukciót eredményezzék, és minden te-
kintetben megfeleljenek a piac elvárásainak. Azonban a tervező mérnök sem lehet biztos ab-
ban, hogy megtalálja-e az optimális megoldást, ha csupán az intuíciójára, kreativitására, egyé-
ni tapasztalataira hagyatkozik. Az intuíció általában csupán egy megoldást szolgáltat, melyet 
később csiszolni, tökéletesíteni lehet. Ezzel szemben a módszeres tervezés egyik legnagyobb 
előnye, hogy adott peremfeltételek mellett valamennyi lehetséges megoldás változatot meg-
mutatja, így téve lehetővé a kritériumokat legjobban kielégítő megoldás kiválasztását.  

1.1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A koncepcióképzés módszeres megközelítésével kapcsolatban az elmúlt száz évben számos 
tanulmány foglalkozott. A szakterület kutatói rendkívül nagyszámú módszert mutattak be. 
Ezek mindegyike egy lépésről lépésre történő tervezési útmutató, hiszen a módszeres koncep-
cióképzés alapgondolata az, hogy a tervezés megtanulható tevékenységgé váljon. 
A módszeres géptervezés gyökerei az 1920-as évek Németországából erednek. WÖGERBAUER 
[40] 1943-ban megjelent könyvében tett javaslatot arra, hogy a teljes feladatot részfeladatokra 
kell bontani, azokat pedig üzemi, és gyártási feladatokra. A „Konstruktionssystematik” kifeje-
zést BINIEK [11] használta először 1952-ben. Az első konferencia, mely a Conference on De-
sign Methods (Tervezési módszerek konferencia) elnevezést kapta, 1962 szeptemberében ke-
rült megrendezésre Londonban [13]. 
KESSELRING [24] 1942-ben megjelent könyvében mutatta be konvergens közelítő eljárásának 
alapjait, amit később a VDI 2225 [39] foglalt össze. KESSELRING már 1937-től publikált az 
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értékelő eljárásokról, mely publikációk alapjául a berlini Siemens gyárnál szerzett gyakorlati 
tapasztalatai szolgáltak. 
Az ilmenaui iskola megalapozói BISCHOFF és HANSEN voltak. HANSEN [19] az átfogó tervezé-
si rendszerére vonatkozó elvi szempontokat 1965-ben megjelent könyvében foglalta össze, 
jóllehet már az ’50-es évek eleje óta foglalkozott a tervezésmódszertan alapjaival.  
RODENACKER [29] szerint minden olyan gép, vagy készülék, mely egy meghatározott cél, 
vagy funkció ellátására készül egy fizikai eseményen alapul. A tervezési folyamatot olyan in-
formációátalakításként fogja fel, mely során a megoldás kidolgozása az absztrakttól a konkrét 
felé halad. 
A berlini iskola megalapítója– BEITZ volt. Munkássága szorosan összekapcsolódik a 
darmstadti tervezőiskola megteremtőjével, PAHLlal, hiszen számos közös publikációjuk jelent 
meg [28]. 
A közép-európai gyökerek egészen Amerikáig nyúlnak, mivel a cseh származású HUBKA 
számos alkalommal publikált közösen az osztrák származású, de Canadában élő kollégájával 
EDERrel [22]. HUBKA [21] a Műszaki Rendszerek Elméletének (Teorie technických systémů) 
megalkotója, a rendszerszemléletű tervezésmódszertan megalapozója, az ICED (International 
Conference on Engineering Design) elnevezésű konferencia egyik életre hívója. 
A tervezési katalógusokról is ismert ROTH [30] elsők között volt, akik felismerték a grafikus 
számítógépekben rejlő, a módszeres tervezés területén sikerrel alkalmazható automatizálási 
lehetőségeket, így módszerének elvi alapjai nem csupán a táblázatosan összegyűjtött anyagok 
tudásbázisként való alkalmazására fókuszáltak, de az a gondolat is foglalkoztatta, hogy a tel-
jes koncepcióképzési fázist automatizálhatóvá tegye. Ennek érdekében dolgozta ki algoritmi-
kus tervezői modelljét. 
A közép-európai módszerekkel –logikai felépítésének tekintetében– szemben áll ALTSHULLER  
tervezői szemlélete, a Feltalálói Problémamegoldás Módszere, a Теория Решения 
Изобретательских Задач (Theorija Reshenija Izobretatel’skih Zadach), vagyis a TRIZ mód-
szer [1]. A szabadalmi hivatalnok a benyújtott szabadalmakat tanulmányozva jutott arra a 
gondolatra, hogy vajon nem tartalmaznak-e a találmányi leírások valamiféle rejtett törvény-
szerűségeket. Számos szabadalmat vizsgált meg, végül az 1970-es évekre összeállította java-
solt módszerét. 
A TRIZ módszerhez nagyon hasonló szemléletű eljárást dolgozott ki LINDE és HILL [25], az 
Ellentmondásorientált Innovációsstratégiát (Wiederspruchsorientierte Innovationsstrategie), 
vagyis a WOIS módszert, melynek alapjait 1988-ban, LINDE fogalmazta meg disszertációjá-
ban. A WOIS a TRIZ alapkoncepcióit használja, de megpróbál olyan módszereket, mint a 
QFD, brainstorming, szinektika, rendszerelmélet, értékelemzés konzisztens módon integrálni. 
LINDE a WOIS-ban, a TRIZ-zel ellentétben jövőbeni fejlesztési módszerek felfedezésére he-
lyezi a hangsúlyt. Számára a hajtóerőt műszaki innovációk kifejlesztése jelenti. Sokkal inkább 
értékeli az innovatív feladatállítások generálását, mint a megoldásukhoz szükséges dolgokat. 
Magyarországi vonatkozásban említést kell tenni a budapesti tervező iskoláról, mely a ter-
méktervezés módszertanának és korszerű eszközrendszerének fejlesztésével, kutatásával fog-
lalkozik. Ennek a kutatási területnek a hazai megalapozója BERCSEY [4], [5], [6], [7], hiszen 
számos idegen nyelvű irodalom magyarra fordításában működött közre, emellett számos 
jegyzet [8], [9] összeállítását irányította, melyek a tervezésmódszertan tudományának hazai 
oktatását segítik. Mindemellett új módszerek kidolgozásával is foglalkozott, mint például az 
Autogenetikus Algoritmus, amelyet VAJNÁval közösen végzett [6], [37]. HORVÁTH [3] a ter-
méktervezéshez szükséges számítógépes rendszerek kutatásával-fejlesztésével foglalkozik. A 
miskolci tervezőiskolát TERPLÁN és TAJNAFŐI alapozta meg. A géptervezés általános elveinek 
terméktervezésre történő alkalmazását DÖBRÖCZÖNI [8], [9] és KAMONDI [8], [9], [23] vezette 
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be az oktatásba. TAJNAFŐI [31], [32], [33] a szerszámgépekkel kapcsolatosan dolgozott ki 
több jelentős módszert. Ezen módszerek felhasználásával például LIPÓTH [26] és TAKÁCS [34] 
számítógépes struktúrageneráló módszereket dolgozott ki. 
Az irodalomkutatás során feldolgozott publikációk közül számos tanulmány született a világ 
más területein (Észak-Európa, Japán, Amerika). Ezek azonban túlnyomó többségben más tu-
dományterületeken (pl.: számítástechnika,) kutatják a tervezésmódszertan eszközeit. 
A konfiguratív feladat fogalma a számítástechnika területéről származik, MITTAL és 
FRAYMAN 1981-ben tett javaslatot a fogalom bevezetésére [27]. TIIHONEN és társai [35], [36] 
a szoftver termékcsaládok konfiguratív tervezésére dolgoztak ki módszert. BROWN 1998-ban 
úgy vélte [12], hogy a konfiguratív tervezés a terméktervezésre közvetlenül nem alkalmazha-
tó, mert maga a folyamat számos lépését tekintve pontatlan. DECIU és társai [14] azonban a 
ZADEH [41] által kidolgozott fuzzy halmazelmélet segítségével alkalmazták a konfiguratív 
tervezést az ipari terméktervezés területén, így a BROWN által említett, a funkciók kapcsoló-
dására vonatkozó pontatlanságot kiküszöbölték. 
A kombinatorikus kémia fogalma FURKÁtól [16], [17], [18] származik. Tapasztalatai során 
megállapította, hogy egy új gyógyszer kifejlesztéséhez rendkívül nagyszámú vegyületet kell 
előállítani. Kutatásai során különböző peptid- és fehérje láncok kapcsolatait vizsgálta. Ezek 
alapján vetette fel azt a lehetőséget, hogy a kombinatorika segítségével viszonylag gyorsan 
szinte végtelen számú vegyület generálható. 

1.2. CÉLKITŰZÉSEK 

Az egyre gyorsuló technikai fejlődés tette szükségessé a tervezési folyamat nagyobb egysége-
inek meghatározását, a koncepcióképzés különféle módszereinek kialakulását, egy új tervezői 
szemlélet megszületését, mely szerint egy adott problémára nem csak egy megoldás létezik, 
hanem meglehetősen sok. Így a tervezőmérnök legfőbb feladatának nem azt kell tekinteni, 
hogy a tervezési feladat egy lehetséges megoldását kidolgozza, hanem hogy az elvileg végte-
len nagy megoldáshalmazban megtalálja az adott igényeknek legjobban megfelelő változatot. 
A disszertáció a számítógéppel segített koncepcióképzés módszertani kérdéseivel foglalkozik. 
Legfőbb irányvonalnak az a felismerés tekinthető, hogy a tervezésmódszertani eljárások elvi 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy a tervező a tervezési feladatnak ne csak egy elvi megoldását 
vizsgálja meg, hanem akár valamennyit, mielőtt valamilyen szempont szerint kiválaszt egyet, 
amelyen a konstrukciós számításokat, a méret- és alakadásokat is elvégezve, a feladatnak egy 
kiváló megoldásával áll elő. 
A tervezésmódszertani eljárások tanulmányozása a hagyományos eljárások irodalmára fóku-
szált, főleg számítógépes alkalmazhatóságuk került vizsgálat alá, hiszen a számítógépek nyúj-
totta lehetőségek hozták életre azt az igényt, hogy nagyszámú koncepcióváltozat előállításával 
a tervezői munka hatásfoka javítható legyen, illetve a terv várható minősége és a tervezési idő 
jobban becsülhető legyen. Az összes előállítható megoldásváltozat feltárása azért fontos, mert 
így nagyobb valószínűséggel található meg az adott feladatnak az igényeket legjobban kielé-
gítő megoldása. 
A disszertáció legfontosabb célja tehát az, hogy a klasszikus módszeres tervezési módszerek 
előnyeinek és hiányosságainak feltárásával, az előnyök alkalmazása, a hátrányok kiküszöbö-
lése révén egy számítógépre adaptálható, új tervezési módszerre tegyen javaslatot a termék-
tervezés területén, az elméleti háttér kidolgozásával és egy erre épülő programcsomag proto-
típusának létrehozásával. 
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Ezen belül a dolgozat célja volt, hogy olyan matematikai modellekre tegyen javaslatot, me-
lyek könnyen algoritmizálhatók, az általuk generált eredmények jól összehasonlíthatók. A bi-
náris logika, valamint a véletlenszám generálás alkalmas volt erre. 
Az irodalomkutatás során előtérbe került továbbá a fuzzy logika, mely segítségével egy adott 
halmaz és bizonyos elemek nem csupán úgy foghatók fel, hogy a halmaz elemei, vagy nem 
elemei, de úgy is értékelhetők, hogy bizonyos feltétel mellett halmazelemek, bizonyos feltétel 
mellett nem elemei a halmaznak. Ez további érdekes lehetőségeket vetett fel a megoldásválto-
zatok képzése során, mint például bonyolult megoldások, és kevésbé bonyolultak létrehozása. 
A számítógépes szoftver elkészítése során cél volt, hogy esettanulmányok által a program 
tesztelése megtörténjen. A két teljesen eltérő tanulmány lehetővé tette, hogy a szoftver ter-
mékfejlesztés és rekonstruálás közben is kipróbálásra kerüljön. 

2. SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT MÓDSZERES KONCEPCIÓÉPÍTÉS 

A módszeres tervezés tudományterületének kifejlődését az tette szükségszerűvé, hogy a terve-
zőmérnök a rohanó világ, a tervezésre jutó egyre kevesebb idő ellenére a lehető legjobb ter-
méket fejlessze ki. Ennek megfelelően a tématerület kiemelkedő alakjai olyan módszereket 
javasoltak, melyek a tervezési folyamat koncepció képzési szakaszában a mérnöki munkát se-
gítik. A CAD rendszerekbe integrált egyéb technológiákat, vagyis a CAxx technológiákat 
[20] a teljes tervezési folyamat vonatkozásában vizsgálva megállapítható, hogy a tervezési 
folyamat számítógépes támogatása a tervezési folyamat előrehaladásával ellentétes irányban 
fejlődött (1. ábra). A tervezés végső fázisának tekinthető dokumentációs szakaszban jelentek 
meg először a számítógépes technológiák, míg a tervezés alapját képező koncepcionális fázis 
számítógépes támogatása és annak automatizálása még napjainkban sem teljes körűen megol-
dott. Mindemellett szem előtt kell tartani a vásárlói kritériumokat is, annak ellenére, hogy 
azok esetlegesen kizárhatnak eredendően új megoldásokat. Ennek megfelelően a disszertáció 
egyes fejezeteiben egy olyan eljárás elvi alapjai kerülnek bemutatásra, mely a módszeres ter-
vezés eszközrendszerével kombinálva nagy haszonnal alkalmazható a koncepcióképzés, va-
gyis az optimális termékváltozat alapjainak kidolgozása során, és emellett figyelembe veszi a 
felhasználói kritériumokat is. 

 

CACB 

Feladat Koncepcionális 
tervezés 

Mérnöki 
számítások 

Rajzi 
dokumentáció 

A tervezési folyamat előrehaladása hagyományos tervezés esetén 

A számítógépes eszközrendszer fejlődése ?

 
1. ábra. CACB (Computer Aided methodological Concept Building), javaslat a számítógépes 

eszközrendszer kiterjesztésére 

A meglévő módszerek nagy hátránya az, hogy számítógépes adaptálásuk csak korlátokkal va-
lósítható meg. A hagyományos módszerek az egyes lépéseknél számos javaslatot tesznek az 
adott logikai lépés megvalósítására, ami magával vonja az eljárások összetettségét. Az egyik 
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feladat tehát az, hogy a hagyományos módszerek helyett, azok pozitív tulajdonságait felhasz-
nálva egy olyan tervezői folyamatot kell javasolni, mely pontosan megadott lépéseket követ. 
A tradicionális módszerek másik nagy hátránya, hogy a különböző hatáselveket (pl.: fizikai, 
kémiai, biológiai) tartják szem előtt. Ez azért hátrányos, mivel így a tervező már a koncepció-
képzés fázisában korlátozhatja a megoldási lehetőségeket. Ily módon, akaratán kívül kizárhat 
olyan megoldásokat, melyek a későbbi szelektálási szakasz során azért lehetnének értékesek, 
mert újszerű, vagy teljesen új megoldásokat eredményeznének. A másik feladat tehát az, hogy 
a megoldásváltozatokat a fizikai elvek figyelembevétele nélkül kell előállítani. 
A meglévő módszerek harmadik –és talán legnagyobb– hiányossága az, hogy nem próbálják 
meg előállítani az összes lehetséges megoldást, ami a feltárt funkciók alapján előállítható vol-
na, hiszen az emberi kapacitásokra –nem pedig a számítógépek által nyújtott lehetőségekre– 
épít. Ily módon fennáll annak a lehetősége, hogy néhány –vagy akár jelentős mennyiségű– 
elvileg helyes, esetleg teljesen új megoldás elkerüli a tervezőmérnök figyelmét. Ennek megfe-
lelően a legnagyobb feladat, hogy megvalósuljon a feltárt funkcionális részegységekből fel-
építhető összes lehetséges megoldásváltozat előállíthatósága és kezelhetősége. 
Ahhoz, hogy a hagyományos értelemben vett koncepcionális tervezési szakasz számítógéppel 
a megfelelő mértékben támogatható legyen, olyan módszereket kell kidolgozni, melyek a ha-
gyományos –számítógéppel nem támogatott– tervezésmódszertan előnyeit felhasználva szá-
mítógépre adaptálhatók és segítségükkel az optimális termékkoncepció kidolgozható. 

 
Tervezési feladat 

Felhasználói igények megfogalmazása Piac- és szabadalomkutatás 

Felhasználói igények rangsorolása Funkcionális részegységek feltárása, 
megfogalmazása 

Funkcionális részegység-
fontosság 

Konstrukciós igények megfogalmazása 

Konstrukciós igények rangsorolása 
Funkcionális részegységek közti 

kapcsolatok feltárása, 
megfogalmazása 

kapcsolat- 
fontosság 

Értékelő szempontok megfogalmazása 
és feltárása a konstrukciós igények 

alapján 

Értékelő szempontok rangsorolása 

Változatok generálása 

Optimális változat kiválasztása 

Minőségi ág Mennyiségi ág 

 
2. ábra. A számítógéppel segített módszeres tervezés javasolt logikai lépései 

A számítógéppel segített módszeres koncepció építés (Computer Aided methodological 
Concept Building, vagyis CACB) javasolt folyamatát a 2. ábra mutatja. A tervezési feladat 
kidolgozása előtt a feladatot elemezni kell. Ennek eszközei a piackutatás, valamint a már sza-
badalmaztatott megoldások feltárása, elemzése, értékelése. Ezzel párhuzamosan azonban fel 
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kell tárni, és meg kell fogalmazni a felhasználói igényeket. A termékkel szemben a felhaszná-
lók által támasztott elvárásokat tervezői szemmel értékelni, rangsorolni kell, hiszen a koncep-
cióképzési folyamat végén előállított megoldások értékelemzési szempontjainak alapját ezek a 
kritériumok nyújtják. A piac- és szabadalomkutatás során fel kell tárni a lehetséges funkcio-
nális részegységeket. Ezekből generálhatók a termékstruktúrák, vagyis a megoldásváltozatok. 
A megoldásváltozatokat a terméktervező mérnök műszaki értékvizsgálatnak veti alá. Az érté-
kelés során az értékelési szempontoknak legjobban megfelelő megoldás képezi a tervezési 
feladat optimális megoldását, vagyis a koncepcióképzési feladat eredményét. 
A változatok generálása alapvetően kétféle módon történhet, ahogyan azt a 3. ábra is szemlél-
teti; a kötött funkcionális részegységhalmaz, valamint a rugalmas funkcionális részegység 
halmaz alapján. A disszertációban kidolgozott módszer alapvetően kétféle elmélettel foglal-
kozik: a funkcionális részegységek variálása révén létrehozott megoldásváltozatokkal, illetve 
a funkcionális részegységek közti kapcsolatok variálásának elvével. A disszertáció mind a 
kétféle elméletre kétféle matematikai megoldást javasol: a bináris, illetve a véletlenszerű ge-
nerálás módszerét. Ahogyan azt az ábra is szemlélteti a különböző megoldás előállítási eljárá-
sok különböző eredményeket mutathatnak. A módszerek nem zárják ki annak lehetőségét, 
hogy az egyes eredmények adott esetben meg is egyezhetnek. 

 
Koncepcionális megoldások 

számítógéppel segített 
generálása 

Megoldásváltozatok generálása a funkcionális 
részegységek közti kapcsolatok variálásával 

Véletlenszerű 
generálás 

Bináris 
generálás 

Megoldás 5 Megoldás 6 = 
? ? 

= 

Véletlenszerű 
generálás 

Bináris 
generálás 

Megoldás 3 Megoldás 4 

Megoldásváltozatok generálása a 
funkcionális részegységek variálásával 

? 
= 

Megoldásváltozatok generálása a kötött 
funkcionális részegység halmaz alapján 

Megoldásváltozatok generálása a rugalmas 
funkcionális részegység halmaz alapján 

Véletlenszerű 
generálás 

Bináris 
generálás 

Megoldásváltozatok generálása a funkcionális 
részegységek közti kapcsolatok variálásával 

Megoldás 1 Megoldás 2 = 
? ? 

= 

 
3. ábra. Megoldásváltozatok generálása 

3. AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉYNEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az értekezés új tudományos eredményeit az alábbi tézisek foglalják össze: 
 

T1. A terméktervezés koncepcionális szakaszában alkalmazható új szemléletet vezettem 
be, amelynek lényege, hogy a koncepcióképzés folyamata egy minőségi és egy meny-
nyiségi ágon megy végbe. 

 
- Megállapítottam, hogy a mennyiségi ágon olyan matematikai módszereket kell alkal-

mazni, amelyek az áttekinthetőségi tartományon belül az elvileg lehetséges összes 
megoldást képesek előállítani (a dolgozat a bináris logikát alkalmazza). Rámutattam, 
hogy ha az elvileg lehetséges megoldások száma nagyobb, mint az áttekinthetőségi 
tartomány, akkor olyan matematikai módszert kell alkalmazni, amely véletlenszerű 
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kiválasztással biztosítja a szükséges mennyiségű generált megoldás megfelelő eloszlá-
sát a bemeneti paraméterek által meghatározott megoldástérben (erre a dolgozat a 
véletlenszám generáláson alapuló elemkiválasztást használja). 

- Megállapítottam, hogy a minőségi ágon funkcionális részegység- és kapcsolatfontos-
sági vizsgálattal korlátozni lehet a megoldásteret. Így biztosítható, hogy az elvileg le-
hetséges megoldások száma az áttekinthetőségi tartományon belül legyen. 

 
 

T2. Termékstruktúra generáló módszereket dolgoztam ki, melyek kötött-, illetve rugalmas 
funkcionális részegység halmazból állítanak elő koncepcionális megoldásokat. 

 
- Bevezettem a kötött- és a rugalmas funkcionális részegység halmaz, valamint a meg-

oldásszint fogalmát, amellyel rugalmas funkcionális részegység halmaz esetén a meg-
oldáskeresésben résztvevő funkcionális részegységek mennyisége szabályozható. 

- Megállapítottam, hogy a rugalmas funkcionális részegység halmaz szerinti generálás 
esetén a funkciók fontosságának elemzése és a megoldásszint változtatása megoldás-
családok létrehozásához vezet. 

 
 

T3. Kidolgoztam a rugalmas funkcionális részegység halmaz szerinti generálás megol-
dásváltozatainak (megoldáscsalád) háromdimenziós térben történő fuzzy leírását. 

 
- Descartes-féle koordinátarendszerben definiáltam az W fuzzy megoldásteret, valamint 

a megoldásteret meghatározó a fuzzy termékbonyolultsági-, b fuzzy funkcionális 
részegység fontossági-, valamint a d fuzzy funkcionális részegység előfordulás síko-
kat. 

 
 

T4. Kidolgoztam egy, a koncepcionális tervezés fázisában alkalmazható programrend-
szert. A Visual Concept program előre definiált funkcionális részegységek halmazán a 
beillesztett módszerek segítségével –melyek a bináris számlálás és a véletlenszámon 
alapuló kiválasztás– képes termékstruktúra változatok létrehozására. Elkészítettem a 
programrendszer működőképes, tesztelhető prototípusát. 

 
- Esettanulmányokkal igazoltam, hogy a kidolgozott módszer, valamint a javasolt szoft-

ver alkalmas termékkoncepció változatok előállítására. 

4. TOVÁBBFEJLESZTÉSI IRÁNYOK, LEHETŐSÉGEK 

A legfontosabb továbbfejlesztési feladat az, hogy a javasolt eljárásra kidolgozott szoftver a 
CAD rendszerekkel együtt tudjon dolgozni, az optimálisnak kiválasztott koncepciót olyan pa-
rametrikus geometriára alakítsa, melyen a később szükséges mérnöki számítások elvégezhe-
tők legyenek. 
A szoftver továbbfejlesztését a konkrét ipari megbízások nagymértékben elősegítenék. A teszt 
termékek csupán egy fő irányvonalat mutattak a szoftver felépítése során, azonban a termék 
specifikus paraméterek a fejlesztés alatt nem lettek figyelembe véve. 
A továbbfejlesztési munkák végső célja a kidolgozott szoftver iCAD modullá fejlesztése. 
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5. INTRODUCTION 

The research of the design method –especially conceptual design– as an idependent research 
field was forced by de rushing technical evolution of the 20th century, polarizing the signifi-
cant designer schools. The srict view according to which a human can only be a designer-
engineer if he borns to be, started to disappear around the 1920s. ERKENS [15] had an idea of 
a step-by-step process that should be followed by the designer-engineer during the construc-
tional process to find the solution that is proper for the design-task. This kind of working 
method should be directed by continuous controls, measurings, and decision making proc-
esses. His idea was only tamed down by the 1970s. In 1977 The Association of German Engi-
neers, the VDI (Verein Deutscher Ingenieure) –that was estabilished in 1856 by the deter-
mined aim of summarising all the intellect power of technique– published a guideline code 
that contains all the recommendations for conceptual design that had been made till that time 
[38]. 
The birth of a product is usually the result of a very long process that is called product design. 
The process of product design consists of several steps; the most exciting and the most diffi-
cult part of it is the conceptual design. Conceptual design is the stage of the design process, 
when the engineer determines the main parametres, functional parts of the product and the 
physical effects that are among these parts, on the basis of the requirements and claims de-
fined by the market and his own knowledge. The product designer analyses a lot of possibili-
ties because of the features (cheap, ecnomical, etc.) of the product to be finally developed and 
launched on the market, which would result in the best construction and fulfill all the re-
quirements of the market. However, the product designer cannot be sure to find the optimal 
solution if he relies only on his intuition, creativity and own experience. Intuition usually 
gives only one solution that could be accomplished and made perfect. In contrast, one of the 
most significant advantages of the methodical design is that it shows all the possible solutions 
of a design task besides the given conditions, this way it makes it easier to choose the solution 
that fulfills the criteria. 

5.1. LITERARY OVERVIEW 

A lot of studies written in the past century were dealing with the theoretical approach of the 
conceptual design. Researchers of this field were presenting quite a great number of methods. 
All of them are step-by-step guide for design, as the basic idea of theoretical concept generat-
ing is that the design should become a learnable activity. 
The roots of methodological design come from the 1920s Germany. WÖGERBAUER [40] made 
a suggestion in his book published in 1943 for dividing the whole task into sub-tasks that 
should be devided into technological and producing ones. The expression „Konstruktionssys-
tematik” was used in 1952 by BINIEK [11]. The first conference that has the name of Confer-
ence on Design Methods was held in London in September 1962 [13]. 
KESSELRING [24] introduced the basics of his convergent approach method in his book in 
1942 that was later summarised by the VDI 2225 [39]. KESSELRING had already been publish-



Számítógéppel segített koncepcionális tervezési módszer 
 

18 
 

ing on evaluating methods since 1937. These publications were based on the experiments he 
managed to procure at the Siemens factory in Berlin. 
HANSEN and BISCHOFF were the founder of the Ilmenau School. HANSEN [19] summarised the 
principles on his comprehensive design system in his book that came out in 1965, although he 
was dealing with the basics of the design methodology since the begining of the 1950s. 
According to RODENACKER [29] every machine or equipment that is produced for a deter-
mined aim or function is based on a physical event. He defines the design process as an in-
formation conversion in the course of which the working out of the solution moves from the 
abstract to the specific. 
The establisher of the Berlin School was BEITZ. He had quite a strong research connection 
with PAHL –the author of the Darmstadt School– that is proved by several collective publica-
tions [28]. 
The Central European roots reach the American continent, because the Czech HUBKA had sev-
eral publications together with his colleague EDER, who comes from Austria, but lives in Can-
ada [22]. HUBKA [21] worked out the Theory of Technical Systems (Teorie technických 
systémů) and laid down the basics of the system aspect design, and organised the conference 
called ICED (International Conference on Engineering Design). 
ROTH [30] who is also known by design catalogues was among the first researchers who rec-
ognised the successful automational possibilities inherent in graphical computers in the field 
of design methods. So the principles of his method were focusing not only on applying mate-
rials collected in tables as databases, but he was also motivated by the idea to make the whole 
design process automatic. That was the main idea of his algorithm based design process. 
The design method of ALTSHULLER [1], the Теория Решения Изобретательских Задач 
(Theorija Reshenija Izobretatel’skih Zadach) or the Theory of Inventive Problem-solving 
contrasts with the Central European methods at least considering the logical architecture. 
ALTSHULLER as a patent agent while analysing submitted patents started wondering if there 
were any kinds of hidden axioms in the patent specifications. He examined several patents, 
and finally at the end of the 1970s, he was ready with his method based on contradictions. 
LINDE and HILL [25] worked out a method that is very similar to the TRIZ. This method was 
the so called Contradiction Oriented Innovation Strategy (Wiederspruchsorientierte 
Innovationstrategie) or the WOIS. The basic of this method was written down in 1988 by 
LINDE in his dissertation. WOIS applies the basics of the TRIZ, but tries to integrate methods 
like QFD, brainstorming, synectics, system theory and evaluating. Contrary to the TRIZ 
LINDE emhasizes the exploration of the future developing methods in WOIS. He is motivated 
by the development of technical innovations. He is more concerned about the generation of 
innovative tasks than about things necessary for solutions. 
In relation to Hungary the Budapest Designer School must be mentioned as dealing with the 
development and research of the modern tool system of the product design. The national esta-
bilisher of this research area is BERCSEY [4], [5], [6], [7] as he contributed to the Hungarian 
translation of the foreign literature in this field. He was also in charge of editing a number of 
coursebooks [8], [9]assisting the teaching of the science of design methodology in Hungary. 
In addition, he was also concerned about new methods such as Autogenetic Algorithm that he 
carried out with Vajna [6], [37]. HORVÁTH [3] is engaged in the research and development of 
computer systems inevitable for product design. The Miskolc Designer School was grounded 
by TERPLÁN és TAJNAFŐI. The general principles of machine design adapted for product de-
sign were introduced into education by DÖBRÖCZÖNI [8], [9] and KAMONDI [8], [9], [23]. TA-
JNAFŐI [31], [32], [33] worked out several significant methods for machine tools. Applying 
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these methods researchers for instance LIPÓTH [26] and TAKÁCS [34] worked out computer 
aided structure generator methods. 
Several publications studied during the literary overview were written in other parts of the 
world (Northern Europe, Japan, America). Almost all of these papers are introducing the 
principal basis of the conceptual design in another scientific area (e.g.: information technol-
ogy). 
The notion of configurable task comes from the scientific area of informatics, introduced in 
1981 by MITTAL and FRAYMAN [27]. TIIHONEN et al. [35], [36] were suggested a method for 
configurable design of software product families. In 1998 BROWN [12] conceived of configur-
able design that it is directly unsuitable for product design, because the steps of the whole 
process are not very accurate. But DECIU et al. [14] with the help of the fuzzy set theory 
worked out by ZADEH [41] applied the configurable design in the field of industrial design, so 
they managed to eliminate the unpunctuality referring to the joining of functions mentioned 
by BROWN. 
Combinatorial chemistry as a definition comes from FURKA [16], [17], [18]. According to his 
experience developing a new medicine requires a huge number of compounds to be produced. 
During his researches he examined the connections of different peptid and protein chains. On 
the basis of his researches he brought up the possibility of generating infinite number of com-
pounds in a relatively short time with the help of the combinatorial analysis. 

5.2. OBJECTIVES 

The accelerated technical development of the 20th century made it necessary to determine the 
considerable steps of the design process, to develop the different methods of conceptual de-
sign, the birth of a novel design aspect according to which there is not only one solution for a 
given problem, but there are significantly lot. So the main task of the designer-engineer is not 
to find a solution for the design task, but to find the optimal concept out of the infinitely big 
solution set. 
The PhD thesis deals with the questions of the computer aided concept building methodology. 
The recognition that the design methods provide an opportunity for the designer to be able to 
examine not only one solution for the given problem but all of them, before choosing the one 
that is an excellent solution for the given task as the main direction after the constructional 
computings, size and shape determination should be considered. 
The examination of design methods focused on the literature of the traditional methods, espe-
cially their application for computers, because the computer generated possibilities developed 
the demand to improve the efficiency of the design work by producing a great number of con-
cept variants, and that the quality of the design and the design term to be expected should be 
better forecast. Findig all the possible concept variants is important, because this way the so-
lution of the given design problem that fulfils the demands the best can be found with better 
probability. 
The main aim of the PhD. thesis is to make a suggestion for a novel approach of design 
method in the field of product design that is adaptable for computer, and also to create a pro-
totype of a programme package on the basis of the proposed method by finding the advan-
tages and disadvantages of the classical design theories and the application of the advantages 
and elimination of the disadvantages. 
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In addition, the aim of the thesis was to give suggestions for mathematical models that are 
easy to be algorithmised and the results generated by them can be well compared. Binary lo-
gics and the generation of random numbers were suitable for that. 
During studying the literature, fuzzy logics was come to the fore, with the help of which a 
given set and certain elements can be interpreted as elements of the set in certain circum-
stances, and in other conditions they cannot be interpreted like that. This concept showed 
other possibilities during the generation of solution variants, like generating complicated solu-
tions and those that are not so complicated. 
While creating the software the main purpose was testing the programme by case-studies. The 
two absolutely different studies made it possible that the software should be tested not only by 
product development, but also by reconstruction. 

6. COMPUTER AIDED METHODICAL CONCEPT BUILDING 

The development of the methodological design was necessary because of the designer who 
wanted to design the best product in spite of the rushing world and the less time he has got to 
develop a product. So the significant researchers of this field of science were suggested meth-
ods that help the work of the designer-engineer in the phase of conceptual design. Analysing 
other technologies integrated into CAD systems –so the CAxx technologies [20]– in connec-
tion with the whole design process it can be defined that aiding of the design process by com-
puter was developed counter direction to the advancement of it (Fig. 1.). Computer technolo-
gies appear first time in the documentation period of the design process that can be taken as 
the last phase of it, while the computer aid of conceptual design –that can be taken as the ba-
sis of the design– is not yet solved even today. Designers have to keep their eyes on the con-
sumer’s criteria as well, although these criteria can eliminate some originally new solutions. 
This way in this thesis a method is suggested that combined with the tool system of the design 
methodology can be used with a great benefit in the period of conceptual design that is during 
the working out of the basis of the optimal product variant, and it also pays attention for the 
consumer’s criteria. 

 

CACB 

Task Conceptual 
design 

Engineering 
computations 

Documentation 
by drawings 

The whole design process in case of traditional design 

Development of the computer tool-system ?

 
Fig. 1.: CACB (Computer Aided methodological Concept Building), suggestion for expand-

ing the application of computer tool-system 

A significant disadvantage of existing methods is that their adaptability to computers is lim-
ited. Traditional methods suggest several possibilites for the sequential steps realising the 
given logical step that implies their multiple character. Firstly a fix sequential design method 
has to be created instead of traditional methods, though utilizing their positive features. 
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Keeping physical principles in view is the second great disadvantage of traditional methods. It 
is disadvantageous because the constructor may limit the solution possibilities in a very early 
phase of the design process. This way he may unwittingly eliminate solutions that could be 
really valuable in the period of selection, because they are neuvel or absolutely new concepts. 
This way the second task is to generate the solution variants, without paying any attention to 
physical principles. 
The third –and maybe the greatest– deficiency of existing methods is that they do not even try 
to generate all the possible solutions that could be made on the basis of the given functions, 
because they pay attention to the human capacity and not to the capacity of computers. So it 
can happen that some –or significantly a great number of– principally correct and absolutely 
new solutions escape the designer’s eyes. That is why the most important task is to make it 
possible to generate and handle all the solutions that can be generated on the basis of the 
given functions. 
Methods that are suitable for computer application and are developed on the basis of the ad-
vantages of the traditional design methods –that are not directed by any computer applica-
tion– should be created in order to get the conceptual design phase computer aided, and to 
find the optimal concept for the given design task. 

 
Design task 

Definition of customer’s requirements Market- and patent analysis 

Ranking customer’s requirements Finding and defining functional 
subassemblies 

functional subassembly-
importance 

Definition of construction requirements 

Ranking of construction requirements 
Finding and defining connections 
among functional subassemblies 

connection- 
importance 

Defining evaluating aspects according 
to the construction’s requirements 

Ranking evaluating aspects 

Generating the solution variants 

Choosing the optimal solution variant 

Quality line Quantity line 

 
Fig. 2.: Logical steps of the suggested computer aided concept building 

Logical steps of the suggested Computer Aided methodological Concept Building (or CACB) 
is shown in Fig. 2. Before elaborating the design task it should be analysed. The tools for that 
are the market research and the analysis of patented solutions. In parallel with this customer’s 
requirements should be found and defined. These requirements should be evaluated and 
ranked with the designer’s eyes, because these requirements are the basis of the evaluation at 
the end of the concept building method. All the possible functional subassemblies should be 
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defined during the market research and the analysis of patented solutions. Product stuctures or 
solution variants can be generated from these subassemblies. These variants should be evalu-
ated by the designer. The optimal solution that is the result of the concept building is the one 
that fulfilled all the evaluation criteria. 
Generating variants can be realised basically in two different ways as it is shown in Fig. 3.; on 
the basis of the fixed functional subassembly set, or the flexible functional subassembly set. 
The method worked out in this thesis basically deals with two different theories: solution vari-
ants generated by varying the functional subassemblies and solution variants generated by 
varying the connections among the functional subassemblies. The thesis shows two mathe-
matical solutions for both theories: the binary logics, and the generation of random numbers. 
As it is shown in this figure, the different generation theories can show different results. 
These methods do not eliminate the possibility that the results can fall in with each other. 

 
Computer Aided 

methodological Concept 
Building 

Generating variants on the basis of varying 
connections among functional subassemblies 

Accidental 
generation 

Binary 
generation 

Solution 5 Solution 6 = 
? ? 

= 

Accidental 
generation 

Binary 
generation 

Solution 3 Solution 4 

Generating variants on the basis of 
varying functional subassemblies 

? 
= 

Generating solution variants on the basis of 
fixed functional subassembly set 

Generating solution variants on the basis of 
flexible functional subassembly set 

Accidental 
generation 

Binary 
generation 

Generating variants on the basis of varying 
connections among functional subassemblies 

Solution 1 Solution 2 = 
? ? 

= 

 
Fig. 3.: Generating solution variants 

7. SUMMARY OF THE NEW SCIENTIFIC RESULTS 

The new scientific results of the thesis are summarised as the following: 
 

T1. I introduced a new aspect that can be applied in the process of the conceptual product 
design. The essence of this aspect is that in contrast with the traditional methods the 
process of the concept building takes place on a quality line, and on a quantity line. 

 
- I defined that on the quantity line mathematical methods that are able to generate all 
the possible solutions on the perspicuity territory should be applied (in the thesis 
binary logic was used). I indicated that if the number of all the possible solutions is 
higher than the perspicuity territory, a mathematical method that is able to ensure the 
homogeneous distribution of the needed quantity of generated solutions in the solution 
area defined by the input parameters should be applied (in the thesis random-number 
generation was used). 

- I pointed out that on the quality line the solution area can be limited by the analysis of 
the importance of functional subassemblies or connections. This way it can be ensured 
that the number of the possible solutions stays within the perspicuity territory. 
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T2. I elaborated product structure generator methods that are producing conceptual solu-

tions on the set of fixed or flexible functional subassemblies. 
 

- I introduced the fixed- and the flexible functional subassembly set and the idea of solu-
tion level that controls the quantity of the functional subassemblies in the case of flexi-
ble functional subassembly set. 

- I pointed out that the generation according to the flexible functional subassembly set 
can be applied more advantageously, as the analysis of the importance of the func-
tional subassemblies and the changing of the solution level lead to the realisation of so-
lution families. 

 
 

T3. I worked out the fuzzy description of solution variants (solution family) in a three-
dimensional space according to the flexible functional subassembly set. 

 
- I defined the W fuzzy solution space in the Descartes coordinate-system, as well the a 
fuzzy product complexity planes, the b fuzzy functional subassembly importance 
planes and the d fuzzy functional subassembly incidence planes that define the solu-
tion space. 

 
 

T4. I worked out a programme system that can be applied in the phase of the conceptual 
design. The programme, called Visual Concept is able to generate different product 
structures on the set of previously determined functional subassemblies according to 
the inserted mathematical methods (e.g.: binary logics). I have created the operational, 
testable version of the programme system. 

 
- I proved by case-studies that the developed method and the suggested software is suit-
able for producing various product concepts. 

8. DIRECTIONS AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT 

The main direction of development is that the suggested software should be able to work to-
gether with the CAD systems, the concept that was selected as the optimal one should be con-
verted into a parametric geometry, on which the necessary engineering computations later 
could be solved.  
The actual industrial orders would largely assist the development of the programme. The test 
products showed just a main stream during the working out of the software, but product spe-
cific parameters were eliminated during the development process. 
The final aim is to develop the suggested software towards an iCAD module. 

PUBLISHED PAPERS RELATED TO THE THESIS 
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