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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar

Gép- és Terméktervezés Tanszék
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Jelölésjegyzék

G Diszkrét alapgeometria
x,y 2D diszkretizált térben x,y koordináták
N Természetes számok halmaza
R Valós számok halmaza
c RGB színhármas
C 8 bites színkomponens
S Alapforma
S A formák univerzuma
T Transzformációs mátrix
GDPV Generalized Design Pattern Vector
Y 2D mintázat
X Érzelmek, érzések, hangulatok relációja
ε Esztétikai illeszkedés értéke
Cv Célérték
B Alapgeometria
P Mintatér
r Alapgeometria: egyenletes skálázás
e Alapgeometria: nem egyenletes skálázás
n Alapgeometria: oldalak száma
rot Alapgeometria: forgatás
A Mintatér: a periodikus hullámzás magassága
V StS Mintatér: mintázat sorai közötti távolság
dRng Mintatér: dinamikus tartomány
dS f t Mintatér: eltolás
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Jelölésjegyzék

dScU Mintatér: egyenletes skálázás
dSnU Mintatér: nem egyenletes skálázás
dRot Mintatér: forgatás
I A rendszer inputja
ID Dinamika dimenziója
ISt Stílus dimenziója
IO Orientáció dimenziója
E ID Elegáns szélsőérték
SpID Sportos szélsőérték
KISt Klasszikus szélsőérték
FiISt Fiatalos szélsőérték
N IO Nőies szélsőérték
FeIO Férfias szélsőérték
s Súlyszám
Ã A rendszer antecedense
R Szabály
B̃ A rendszer következménye
x̃ Bemeneti változó
X̃ Bemeneti halmaz
ỹ Kimeneti változó
Ỹ Kimeneti halmaz
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1. FEJEZET

A téma ismertetése, célkitűzés

Egy olyan kutatást végeztem, melynek eredményei segítik az egyedi termékek előállítását, tá-
mogatják a terméktervezők munkáját, és a tervezés során az érzelmek figyelembevételét. A
célom a formai megjelenés és az érzelmek közötti kapcsolat vizsgálata volt, aminek a segít-
ségével a tervezők esztétikai szempontból kellemesebb kialakítást tudnak majd létrehozni,
különös tekintettel a termék geometriájára, alakjára és mintáira. A gyakorlati alkalmazható-
ság céljából létrehozott érzelem-alapú mintázatgeneráló egy új eszköz lehet a terméktervezők
számára, mivel a rendszer összeköti a geometriai elemeket az érzelmekkel, és a segítségével
létrehozható a megadott preferenciák alapján az esztétikailag legjobban illeszkedő mintázat.

A kutatásban kifejezetten a mintázatokkal foglalkozom, ugyanis a színek hangulati
hatásáról már rengeteg kutatás készült, a formák jelentéséről azonban már kevesebb infor-
máció van, a geometriai mintázatok által kiváltott érzelmekkel kapcsolatban pedig még nem
készült kutatás. Mintázatokat sok helyen alkalmaznak, például a csomagolásoknál, tex-
tíliáknál, dekorációs tárgyaknál stb. de az érzelmeket ezekkel a mintázatokkal nem kap-
csolják össze. A fogyasztói termékek körét szükséges volt leszűkítenem, és végül az al-
kalmazási területhez választott iparág az autóipar lett. Ennek az az oka, hogy egyre több
fórumon olvasható az, hogy az autótervezési folyamatban egyre hangsúlyosabbá vált a vásár-
lókból kiváltott hangulat / hatás vizsgálata, ami nagyon jól illeszkedik a kutatási célomhoz.

1



1. A téma ismertetése, célkitűzés

Én kifejezetten az autó belsejében fellelhető mintázatokkal szeretnék foglalkozni, azon belül
is a dekor elemeken megjelenőkkel. A gyakorlatban való hasznosításkor a vásárló már az
autószalonban meg tudná adni a preferenciáit. A felhasználónak itt nem kell azt megmonda-
nia, hogy a mintázat mondjuk háromszögekből álljon, és azok hullámosan rendeződjenek el
stb., hanem elég mindössze azt megadnia, hogy az autó belseje milyen érzetet váltson majd ki
az utasokból. A rendszer megoldásként pedig egy 2D mintázatot ad, amely fel fog kerülni a
dekor elemre vagy elemekre.

Az előzőekben említett rendszer kialakításához először kapcsolatokat kellett kialakí-
tanom az érzelmek és a mintázatok között (pszichológiai vizsgálatok), majd a mintázat
készítés algoritmizálása készült el. E két feladatkört összekötő matematikai modellnek tudnia
kell kezelni az emberi tényezőket, a nyelvi eszközöket, szavakat, valamint a lágy határokat,
melyre a mesterséges intelligencia egyik módszere, a fuzzy logika a legmegfelelőbb. A fuzzy
logika alkalmazásának lépései a MatLab programozási keretrendszerben készültek el, ahol a
kutatási eredményeim alapján többek között megadtam a bemeneti és kimeneti paramétereket,
a tagsági függvényeket, valamint a fuzzy szabályrendszert.
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2. FEJEZET

Előzmények, kutatási módszerek

Tanulmányok kimutatták [8], hogy a termék testreszabása fontos a nagyobb ügyfél-
elégedettség eléréséhez. Egy Deloitte által végzett kutatás például megállapította, hogy min-
den ötödik ügyfél hajlandó 20%-kal többet fizetni egy egyedi, személyre szabott termékért [9].
Ez az oka annak, hogy a terméktestreszabás üzleti stratégiává vált számos iparágban, így a
cipő designtól az autó esztétikai jellemzőiig megtalálhatóak ezen törekvés eredményei.

A testreszabás fontossága mellett a terméktervezőknek számos tervezési módszerre és
elvre kell figyelniük egy termék tervezése során, például az életciklusra, a fenntartható
anyagválasztásra, a felhasználói élményre, a praktikus és felhasználóbarát kivitelezésre stb.,
ezért a dizájnoktatás interdiszciplináris kihívásokkal néz szembe [10, 11], ahol a folyamatos
támogatásra és fejlesztésre van szükség.

A sikeres designnak nincsen egyetlen szabálya, azonban van néhány tény a legsikere-
sebb termékekkel kapcsolatban, amelyek megmutatják, hogy számos faktor mellett a szépség
és a harmónia kiemelten nagy hatással van ránk. Ahogy Donald Norman mondta: “Attrac-
tive things work better” [12, 13] avagy „A vonzó dolgok jobban működnek”. Más tanul-
mányok [14, 15, 16, 17] is kimutatták, hogy a szépség a design minőségének alapvető kritéri-
uma.
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2. Előzmények, kutatási módszerek

Az elmúlt évtizedekben a terméktervezés számos ága vizsgálta és hasznosította az
érzelmeket. Az egyik első a Kansei engineering volt, amelyet Mitsuo Nagamachi talált fel
a 70-es években. A japán emberek a Kansei szót használják arra az érzésre, amelyet a fel-
használók gondolnak a termékkel kapcsolatban. Például, amikor azt mondják, hogy autójuk-
nak gyorsnak, könnyen irányíthatónak, stílusosnak stb. kell lennie. A Kansei Engineering
célja a termékek vagy szolgáltatások fejlesztése a felhasználók érzelmeinek és igényeinek
transzformálásával. A Kansei engineering kapcsolatot teremt a fizikai és pszichológiai vála-
szok, valamint a termék jellemzői között [18]. Az 1990-es években Donald Norman bevezette
a user experience kifejezést. Ez a terméknek a felhasználóra gyakorolt hatását jelenti. Más
szóval egy olyan érzelmi interakció, amelyet az határoz meg, hogy az emberek mit éreznek és
mire emlékeznek a termék használatát követően. A UX célja tehát nemcsak a termék minél
esztétikusabb kialakítása, hanem az is, hogy élményt nyújtson a használatával. De mivel az
élmény a pszichológiával összefüggésbe hozható érzelmen alapszik, a várható hatás nehezen
megjósolható [19]. Az emotional design kifejezést is Norman vezette be a 2000-es évek-
ben [20]. Több tanulmány is bebizonyította, hogy a felhasználókat érintő érzelmek jelentős
szerepet játszanak a döntéshozatalban és az információk feldolgozásában. A marketing szin-
tén nagyobb hangsúlyt fektet a felhasználók érzelmeire, mivel az érzelmek ösztönözhetik a
vásárlási kedvet, irányíthatják a választási lehetőségeket, felkelthetik a vásárlási szándékokat
és befolyásolhatják a jövőbeni döntéseket [21]. Kiderült továbbá, hogy a vevők igényei
a termékek funkcionális képességéről egyre inkább az esztétikus design irányába tolódnak
el [22, 23, 19, 24].

Ez a kutatás geometrikus mintákkal foglalkozik, ugyanis az irodalomkutatás alapján az
volt látható, hogy bár sok iparág alkalmaz mintázatokat egy terméken annak esztétikai tu-
lajdonságai végett, ezek közül csak néhány (például textilipar [25]) használja azokat az em-
beri érzelmekre gyakorolt hatásuknak megfelelően. Például a belsőépítészet területén [26],
ékszereken [27], csomagolás terven [28], textil- és ruhaiparban [29] a kutatók alkalmaznak
mintázatokat, azonban azokat nem kapcsolják össze az érzelmekkel. Az érzelmek és ge-
ometriák összekapcsolására bár már készültek vizsgálatok [30, 31], a mintázatkészítés ál-
talános érvényű leírására, valamint az érzelmek által vezérelt mintázatokra (egyszerű elemek-
ből felépülű szabályos struktúrák) még nincs példa.

Az emberi tényezők felmérésére a pszichológiában is alkalmazott vizsgálati módsze-
rek közül fókuszcsoportos interjút és kérdőíves felmérést készítettem: összesen 3 alkalom-
mal 26 fő bevonásával készültek fókuszcsoportok interjúk, melyek eredményeit kérdőíves
felmérésekkel igazoltam összesen 688 fő bevonásával. Ezt követően az elkészült modell el-
lenőrzésére szemmozgáskövetéses vizsgálattal történt 33 fő részvételével.
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3. FEJEZET

A mintázat vizuális megjelenítése 2D diszkrét térben

A disszertációban bemutatásra került a mintázatgenerálás új elméletének gyakorlati alkalmaz-
hatóság céljából választott iparága, és a felhasználás egy potenciális módja, ami a mintáza-
tok 2D ábrázolását igényli. A mintázatgenerálás matematikai megközelítésénél ismertetett
rácspontokat, mint pixeleket értelmezzük a mintázatok vizuális megjelenítése során. A ge-
ometriai alakzatok ilyen típusú közelítését raszterizációnak nevezzük. A részletezett érzelem-
alapú mintázatgenerátor valós számokat vesz fel a paraméterek megadása során, majd a végső
mintázat megjelenítése a raszterizáció szabályai alapján diszkrét térben történik. Ezzel a kon-
verzióval valósítjuk meg a fuzzy logikával kiszámított valós paraméterek R halmazáról az
áttérést a geometriai elemek N halmazára. Ilyenkor azt a pixelt színezzük át, amelynek közép-
pontja az adott ponthoz legközelebb áll. A folyamatot a Bresenham szakaszrajzoló algoritmus
mutatja be (3.1. ábra). A képen jól látható, hogy mindig azt a pixelt válaszjuk, melynél a
legkisebb a szakasz pixelközépponttól való távolsága [32].
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3. A mintázat vizuális megjelenítése 2D diszkrét térben

Figure 3.1.: Bresenham-algoritmus [32]

A határoló szakaszok geometriai definícióját a területkitöltő algoritmusok adják meg
(3.2. ábra). Ez célszerűen vízszintes pásztánként történik. Vízszintes pásztázást követően,
a poligon éleinek metszéspontjait x koordináta alapján nagyság szerint rendezzük, majd át-
színezzük a pontok közötti pixeleket. Ezek azok a belső pontok, melyek a végtelenbe tartva
páratlan számú alkalommal metszik át a poligon határait [32].

Figure 3.2.: Területkitöltés [32]
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4. FEJEZET

Összefoglalás a tézisek ismertetésével

4.1. 1. tézis

Az új, általánosított mintázatgeneráló matematikai módszer képes tetszőleges alapgeometria
előállítására és a geometria transzformálására, valamint egyedi geometriai tereken keresztül
kezelni a mintázat terjedését. Az algoritmus lépései:

1. lépés Alapgeometria megválasztása: Az itt kiválasztott geometria fogja alkotni a
mintázatot.

2. lépés Tervezői tér definiálása: Alapvetően egy dimenziót egy paraméter határozhat
meg, és annak a mértékének megadásával egyértelműen jellemezhető a dimenzión
belüli állapot. Például két geometriai és egy szín dimenzió kiválasztásával ez a
következőképpen írható le:

Def.: 2D diszkretizált térben a G diszkrét alapgeometria x,y koordinátákkal írható le,
mely rácspontok halmaza egyértelműen kijelöl egy alakzatot:

G = {(x1,y1),(x2,y2), . . . ,(xm,ym)}, ahol (xi,yi) ∈ N×N (4.1)
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4. Összefoglalás a tézisek ismertetésével

Def.: Színvektor

c = (c1,c2,c3), ahol c1 ∈C, c2 ∈C, c3 ∈C, C = {0,1,2, . . . ,255}, (4.2)

c az RGB színhármas.

3. lépés Alapforma definiálása: Az alapforma együttesen jelenti az alapgeometriát és a
további tulajdonságokat. Maradva a fenti példánál, ez a következőt jelenti:

Def.: Az alapforma S

S = {(x1,y1,c1,c2,c3),(x2,y2,c1,c2,c3), . . . ,(xm,ym,c1,c2,c3)} (4.3)

itt magába foglalja a diszkrét alapgeometriát és a rácspontokhoz rendelt azonos szín-
jellemzőket.

Def.: Az S a formák univerzuma

S = {S}, ahol S ∈ N×N×C×C×C (4.4)

4. lépés A Generalized Design Pattern Vector GDPV definiálása: A Generalized De-
sign Pattern Vector (GDPV ) tartalmazza a transzformációs lépések függvényeit, melyek
leírják, hogy “m” elemből hogyan származtatható az “m + 1” elem.

A geometriai transzformáció az S halmazra nézve zárt:

T : S 7→ S (4.5)

A térben a rácspontok transzformációja a következőképpen írható le:

T (S) = S′ ∈ S, (4.6)

ahol S′ = {T (x1,y1,c1,c2,c3),T (x2,y2,c1,c2,c3), . . . ,T (xm,ym,c1,c2,c3)}. (4.7)
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4.1. 1. tézis

Gráffal történő ábrázolás:

A csomópontok az alapformák, és a gráf élei a műveletek (4.1. ábra).

Figure 4.1.: Gráffal történő ábrázolás

5. lépés Transzformáció a tervezői térből a terméktérbe: A terméktérbe való transzfor-
máció a választott dimenzióktól függően változhat. A geometria oldaláról vizsgálva,
a mintázat végtermékre helyezése koordináta transzformációval történik. Azonban
például a színek esetében a transzformáció színtérből színtérbe valósul meg.

Ezt a tézist a Disszertáció 5. fejezete részletezi. Kapcsolódó publikáció [1]

9



4. Összefoglalás a tézisek ismertetésével

4.2. 2. tézis

Egy új automatizált mintázatkészítési módszer került kifejlesztése Emotional Pattern Genera-
tor (EmPatGen) néven, amely kapcsolatot teremt az érzelmek és a geometriák között. Ezzel
a rendszerrel a fogyasztók érzelmeket és érzéseket adhatnak meg bemeneti paraméterként, az
eszköz pedig ez alapján 2D mintázatokat generál:

Y = Y (X) (4.8)

ahol Y a 2D mintázatot, X = X1× . . .×Xm pedig az érzelmek, érzések, hangulatok relá-
cióját jelzik.

A rendszer automatikusan előállítja a mintázatot, amely módszer a parametrikus vagy
generatív tervezés (más néven algoritmikus tervezés) nevű területhez tartozik. Ennek nagy
jövője lehet, mert használatával a tervező személyre szabott, egyedi darabokat tud biztosítani
az ügyfelei számára.

Az új, tudományosan is megalapozott módszer, mely összeköti az érzelmeket a ge-
ometriákkal, segíthet a tervezőknek abban, hogy az esztétikailag legjobban illeszkedő
mintázatot hozzák létre a megadott preferenciák alapján:

ε = ε(x1,x2, . . . ,xm) (4.9)

ahol ε a megoldás esztétikai illeszkedés értékét jelöli. A Cv célértéke az Y mintázatnak a
következő:

Cv = max(ε) (4.10)

Ezt a tézist a Disszertáció 6. fejezete részletezi. Kapcsolódó publikációk [2, 3, 4]
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4.3. 3. tézis

4.3. 3. tézis

A kifejlesztett Alapgeometria és a Mintatér függvények többféle paraméterrel módosíthatják
az alapgeometriát és a minta elrendezését (4.2. ábra). Az Alapgeometria

B = (r,e,n,rot), ahol r ∈ R+, e ∈ R+, n ∈ R+, rot ∈ R+ (4.11)

összefüggése azt mutatja, hogy az mintázatot felépítő alakzat egyenletes (r) és nem
egyenletes skálázása (e), oldainak száma (n) és forgatása (rot) mind az Alapgeometria függ-
vény részét képezik.

A Mintatérhez kapcsolódó definíció

P = (V StS,A,dRng,dS f t,dScU ,dSnU ,dRot) (4.12)

ahol V StS ∈ R+, A ∈ R+, dRng ∈ R+, dS f t ∈ R+, dScU ∈ R+, dSnU ∈ R+, dRot ∈ R+

magába foglalja a sorok közötti távolságot (V StS), a periodikus hullámzás magasságát
(A), bizonyos tartományonkénti (dRng) eltolást (dS f t), egyenletes (dScU) és nem egyenletes
skálázást (dSnU) és forgatást (dRot).
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4. Összefoglalás a tézisek ismertetésével

Figure 4.2.: Alapgeometria és Mintatér attribútumai

A tézisben ismertetett paraméterek alakítják ki a végső mintázatot, mely a 3. fejezetben
bemutatott raszterizáció módszere mentén jelenik meg vizuálisan.

Ezt a tézist a Disszertáció 7.1. fejezete részletezi. Kapcsolódó publikációk [2, 3]
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4.4. 4. tézis

4.4. 4. tézis

Bár az emberek motivációi és tapasztalatai eltérhetnek egymástól, a mintázatok hasonlóan
hatnak rájuk.

� A geometriai minták hatását alapvetően az

Y = (B,P) (4.13)

összefüggéssel írhatjuk le, ahol Y a 2D mintázatot, B az Alapgeometriát, P pedig a
Mintatért, azaz a minta elrendezésének matematikai reprezentációját jelenti.

� A mintázat dinamikus hatását (például az alapgeometria átmérőjének megváltoztatását,
a mintavonalak távolságának megváltoztatását stb.) külön kell kezelni, mivel annak
nagy befolyása van az emberekre.

� A mintázat alkotás három tényezője (Dinamika (ID), Stílus (ISt ), Orientáció (IO) közül
az orientáció skálája nem lineáris. Mivel a nőies tényezők nagy befolyással vannak
az emberekre, annak súlyát a rendszerben is növelni szükséges. A fenti eredményt a
következőképpen írjuk le:

I = (ID, ISt , IO), ahol ID ∈ R+, ISt ∈ R+, IO ∈ R+, (4.14)

ahol I a rendszer inputja, ID a Dinamika, ISt a Stílus IO az Orientáció dimenziója.

E ID ≤ ID ≤ SpID ahol E ID ∈ R+, SpID ∈ R+ (4.15)

KISt ≤ ISt ≤ FiISt ahol KISt ∈ R+, FiISt ∈ R+ (4.16)

N·sIO ≤ IO ≤ FeIO ahol N IO ∈ R+, s ∈ R+, FeIO ∈ R+ (4.17)

A Dinamika Elegáns (E ID) és Sportos (SpID), a Stílus a Klasszikus (KISt ) és Fiatalos
(FiISt ), az Orientáció pedig a Nőies (N IO) és Férfias (FeIO) szélsőértékek között tud
értéket felvenni. s ∈ R+ a rendszer fejlesztését előírányzó súlyszámot jelöli.
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4. Összefoglalás a tézisek ismertetésével

A tézisben ismertetett input tényezőkkel személyre szabhatóak a mintázatok, melyek
3. fejezetben bemutatott raszterizáció módszere mentén jelennek meg vizuálisan.

Ezt a tézist a Disszertáció 4. és 8. fejezete részletezi.

Kapcsolódó publikációk [2, 3, 5, 6, 7]

4.5. 5. tézis

A mintázatgeneráló rendszer és az érzelmek összekötésére alkalmazható egy fuzzy logikán
alapuló algoritmus, amely lehetővé teszi a különböző érzelmi tónusok és azok kombinációi-
nak, mint atecedenseknek matematikai kezelését, valamint érzelmek alapján paraméterek ge-
nerálását a mintázatkészítő algoritmus részére, mely a fuzzy szabályok segítségével mintáza-
tot hoz létre következtetésként. A több bemenetet és egy kimeneti változót tartalmazó fuzzy
szabály általános formája a következőképpen írható le, úgynevezett Mamdani-formában [33].

R : Ha x̃1 = Ã1 . . . x̃m = Ãm akkor ỹ = B̃ (4.18)

alakú, ahol a x̃ = (x̃1, . . . , x̃n) a bemeneti értékek vektora, x̃ j ∈ X̃ j, X̃ = X̃1× . . .× X̃m
az m dimenziós halmaz, Ã = (Ã1, . . . , Ãm) az antecedens vector, ỹ ∈ Ỹ a kimeneti változó, Ỹ a
kimeneti halmaz, és B̃ a következtető halmaz.

A fuzzy rendszer által készített mintázatok hatása jól igazolható szemmozgáskövetéses
vizsgálattal.

Ezt a tézist a Disszertáció 7.2. és 8. fejezete részletezi. Kapcsolódó publikációk [2, 3]
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