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MECHANIKAI  

ÉS GÉPTANI INTÉZET 



Modell                Modellalkotás 

 

 

                            mérnöki feladat 

 
A valóság olyan egyszerűsített mása, amely a 

vizsgált jelenség és ezen belül a meghatározott cél 

szempontjából a valósághoz hasonlóan viselkedik 



A mérnök 

 

 

 mind jobban meg akarja ismerni a világot, 

 mindig tanul, 

 felismeri az általa megoldható problémákat, 

 analizálja a valóságot és megoldást keres, 

 az eredményeit elhelyezi a nagy egészben úgy, hogy  

 tevékenységével az embert szolgálja. 

 

 

AZ IGAZI MÉRNÖKI FELADAT A MODELLEK HELYES MEGVÁLASZTÁSA! 

 

 



A modellalkotás elvei 

Kellenek-e az elvek? 

Hogyan történik hagyományosan a modellalkotás? 
 bevált, szokásos közelítések alkalmazásával 

 intuitív tevékenységgel (sok tapasztalat alapján) 

 

 Módszere: az absztrakció 

  

Lehet-e tanítani a modellalkotást? 

 



 Modellalkotás tárgy 

 Modellalkotás könyv 
 Mechanikai modellalkotás 

 Valóság és modell 

 Modellalkotás elvei 

 Modellalkotás folyamata 

 Elemi modellezési esetek 
 Kényszerkapcsolatok 

 Önsúly 

 Statika 

 dinamika 

 Szerkezetelemzések 

 Esettanulmányok 
 Analítikus 

 Kísérleti 

 Numerikus 



A modellalkotást megalapozó alapelvek, a világ 

leírásának lehetőségei 

 I.   alapelv: Sohasem szabad abszolutizálni egy-egy vizsgálódásunknál az 
elmélet vagy a kísérlet szerepét. A kettőt együtt alkalmazva juthatunk 
kielégítő eredményre. 

 

II.   alapelv: A valóság részekre bontható és a részekről a nélkül is 
szerezhetünk ismereteket, hogy az egészet megvizsgálnánk  

 

ELV: a modellalkotásnál fontos tisztázni, hogy mit minek a függvényében 
kívánunk mérni. 

 

III.  alapelv: A természeti törvények térben változatlanok, mindenhol 
érvényesek, időben mindig igazak és matematikai formulákba 
foglalhatók, függetlenek a megfigyelőtől és a jelenség állapotától, a 
természet részei, nem “kitalált” matematikai formációk 

 

        ELV: a modell és a kapott eredmények alapján mindig meg kell határozni   
 a modell alkalmazhatósági határait. 

 



A modellalkotásra vonatkozó alapelvek 

IV.  alapelv: A modellt a vizsgálati cél is meghatározza, a modell célja pedig 
a törvények ismeretében és felhasználásával a modell viselkedésére 
vonatkozó számítások végzése. Azok eredményei alapján a valóságról 
alkotott ismeretek bővítését érhetjük el. 

 

V.  alapelv: A megalkotott modelljeink alapján új információkhoz juthatunk 
a világról, de az így kapott eredményeket mindig össze kell vetni a 
valósággal és a kitűzött céllal és ezek eredményeképpen dönthető 
csak el, hogy helyes-e a megalkotott modell. 

 

 ELV: az a jó modell, amely a lehető legegyszerűbb, de a célnak 
megfelelő pontossággal közelíti a valóságot. 



A mechanikai modellalkotás módszerei 
(modell              megoldási módszer) 

 Analítikusan számítható “pontos” modellek 
 

 “Közelítő” modellek 
 
 A fokozatos közelítés  módszere 
 Komplex megoldás 
 Modellalkotás kísérleti modell létrehozásához 
 Paraméter vizsgálat 

 

 Numerikusan megoldható modellek 
 

 a kapott numerikus eredményeket az embernek kell értelmezni, 
elhelyezni a nagy egészben. A feladatot nem a számítógép, nem a 
még oly kitűnő programrendszer, hanem az alkotó mérnök tudja 
csak megoldani.  



Modellek 

fajtái 

Anyagi Gondolati 

Geometriai 

(Minta) 

Kísérleti 

Geometriai 

tervezési 

Számítógépi 

tervezés 

Folytonos  

Matematikai  

Természetes 

Mesterséges 

Fizikai  

Diszkrét  

Sztochasztikus  

Determinisztikus  

Oktatási  

(Szemléltető eszköz) 

Kutatási   

(Vizsgálati modell) 



A mechanikai modellalkotás folyamata 

Funkcionális modell              célkitűzés 

Geometriai modell 

Anyag modell 

Terhelési modell 

Szerkezeti modell                 

  - kapcsolati modell 

  - mechanikai (statikai, szilárdsági, lengéstani, stb.) modell 

Tönkremeneteli modell 

 



A mechanikai modell megoldásának 

eszközei 

    a matematika 
 

          (analítikus, numerikus, kísérleti, komplex) 



Esettanulmány vázlatok 

 Vasúti ütközőbak 

 Kéttömegű rosta 

 Zuzógép 





A MEGISMERÉSRŐL 

 
 A megismerés összefüggések, kapcsolatok feltárása a különböző jellemzők, jelenségek, események között. 

 A megismerés módja a természet és az ember által alkotott valóság analizálása, leírása, és ezen keresztül az 
összefüggések feltárása. Ez csak úgy valósítható meg, hogy  

      modellt alkotunk, a modellt vizsgáljuk és  

  annak eredményeit vetítjük vissza a valóságra. 

 
A TUDOMÁNYRÓL 

 
 A tudomány olyan elvek megfogalmazása a világ megismerésének folyamatában, amelyek alkalmazásának 

eredményeként a világ jobban megismerhető, az ismeretek általánosíthatóak A felületes, a 
hétköznapi megismerésből indulunk ki és egy tudatos tevékenység eredményeként egy mélyebb ismerethez 
jutunk. 

 Feladatai: 

 Analízis  
 Szintézis 

A KULTÚRÁRÓL 
 

A nyelv és a szaknyelv a kultúra hordozója 
 Nevet adni a fogalmaknak 

 A gondolkodási mód meghatározó szerepe 

 



 Köszönöm a figyelmet 


