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EDITORIAL 
Bionica, o știinţă fundamentală,  

prea puţin promovată 

Bionica este știința care se ocupă cu studiul proceselor biologice 
și al structurilor organismelor vii, pentru rezolvarea prin similitudine, 
a unor probleme tehnice. Bionica, ca denumire, a fost propusă de 
Jack E. Steele, în 1958, sub forma termenului de bionics, prin care 
acesta înțelegea anumite aplicații ale soluțiilor naturale în medicină 
și aeronautică. Termenul derivă din rădăcina greacă bion, care 
înseamnă element de viață. În general bionica este în prezent acceptată 
ca o știință interdisciplinară care unește preocupările specialiștilor din 
diverse domenii, cum sunt: matematica, geometria, fizica, mecanica, 
mecatronica, electrotehnica, electronica, cibernetica, informatica,  
biologia, medicină, etc., care în colaborare încearcă să pătrundă 
secretele organismelor vii pentru a putea folosi soluțiile identificate în 
aplicații tehnice clasice, dar și pentru a găsi soluții tehnice care să 
compenseze părți mai simple sau mai complexe ale acestora, în cazul 
în care acestea își pierd funcționalitatea parțial sau total. Marele 
avantaj al soluțiilor întâlnite în natură, la organismele vii, unanim 
acceptat, este nivelul foarte mare de perfecționare datorită evoluției  
lor într-o perioadă foarte lungă de timp. În natură organismele vii au 
fost perfecționate în milioane de ani și ca urmare au un grad de 
optimizare structurală, constructivă și funcțională foarte mare.  

În continuare se dau câteva exemple care să provoace interesul 
studierii soluțiilor naturale, dintre care unele pot conduce la aplicații 
tehnice, unele chiar revoluționare. 

Exemple deosebit de interesante se pot întâlni la toate categoriile 
importante de viețuitoare, care sunt conform clasificării din 
prezent, în general acceptată, după cum urmează: mamifere, păsări, 
pești, moluște, insecte, plante, etc. 

Un prim exemplu este sistemul de orientare în timpul zborului, 
un fel de radar,  cu care este dotat liliacul, un mic mamifer. Acesta 
posedă un faringe cu mușchi puternici care permit o tensiune foarte 
mare a coardelor vocale, care sunt subțiri și dure. Rezultă vibrații de 
înaltă frecvență de până la 70 000 Hz, care nu pot fi auzite de 
om(spectrul auditiv la om este între 16 și 20 000 Hz), dar pot fi 
percepute de urechile liliacului. La detectarea unei posibile prăzi, o 
insectă, numărul semnalelor emise atinge și  250 pe secundă și astfel 
se ajunge la o urmărire în timp real a prăzii, care nu are nici o 
scăpare (un liliac poate înghiți și 175 de insecte în 15 minute, adică 
una la fiecare 5 secunde). Radarele actuale, care se bazează pe unde 
electromagnetice și sunt utile pe distanțe mari s-au dovedit ineficare 
pe distanțe mici, unde liliacul este deosebit de performant, și ca 
urmare un sistem de detecție bazat pe soluția naturală trebuie să fie 
dezvoltat. O aplicație inspirată de liliac care este funcțională și în 
continuă perfecționare este cea a sonarului, cu care se pot măsura 
distanțele până la diferite obstacole în apă, mediul submarin. 

(continuare în pagina 3) 
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EDITORIAL (continuare) 
 

Păsările au fost tot timpul modele pentru aspirația omului de a zbura și astfel au fost făcute , din cele mai 
vechi timpuri, încercări de a realiza aripi asemănătoare celor ale păsărilor cu care omul să încerce să se ridice 
în aer. Sunt clasice încercările din antichitate ale lui Dedal, care a făcut aripi (fig. 1) pentru fiul său Icar dar 
și pentru el, lipite cu ceară, cu care chiar au reușit să zboare(conform legendei) și aripile imaginate, în timpul 
Renașterii de Leonardo da Vinci (fig. 2). 

 

   
 
 Fig. 1. Dedal lucrând la o aripă.  Fig. 2. Desenul aripii imaginate de Leonardo da Vinci. 
 

Chiar dacă în prezent soluțiile aplicate la avioane nu se aseamănă prea mult cu aripile păsărilor, există 
încercări și cu siguranță în viitor omul va putea zbura, oarecum similar ca păsările, evident cu aripi 
robotizate, ca cele propuse de firma FESTO (fig. 3). Astfel de păsări robotizate pot fi utile și pentru studierea 
mai de aproape, în mediul lor, aspect deloc lipsit de importanță, chiar a păsărilor. 

 
Tot un exemplu de sistem remarcabil pe care îl dețin păsările este cel de orientare care permit păsărilor 

migratoare să brăzdeze planeta în lung și în lat, deci parcurg distanțe foarte mari fără să se rătăcească, chiar 
de la un pol la altul, cum este cazul rândunicii arctice, care migrează anual între Polul Nord și Polul Sud, 
parcurgând o distanță de aproximativ 70900 km. Secretele acestei capacități încă așteaptă să fie pe deplin 
înțelese și apoi aplicate. În prezent doar sistemul GPS(Global Positioning System), de dată relativ recentă, 
permite o orientare și o poziționare destul de exacte, fiind însă un sistem deosebit de complex. Pe de altă 
parte multe din soluțiile întâlnite la păsări s-au aplicat deja la construcția avioanelor, și este suficient să 
amintim, pe lângă forma aerodinamică considerată clasică, aripa delta cu geometrie variabilă și configurația 
specială a vârfurilor aripilor(aripa cu winglet), o soluție folosită nu de mult timp(fig.4). 

Winglet-ul de la vârful aripii unui avion(asemănătoare cu cele de la aripile unor păsări răpitoare, bufnițe, 
condori) înlătură vârtejurile mari, provocate de vârfurile aripilor clasice, care duc la consumuri ridicate de 
combustibil, și conduc la producerea unor vârtejuri mici și astfel se reduce considerabil rezistența la înaintare și 
consumul de carburat. Nu lipsite de importanță, din perspectiva bionicii, sunt cuiburile unor păsări. Unele 
dintre acestea sunt deosebit de complexe și deosebit de rezistente, de aceea au și fost folosite ca modele pentru 
diverse construcții, cum este stadionul Cuib de pasăre, realizat cu ocazia Olimpiadei de la Beijing (fig. 5). 

 

    
 
 Fig. 3. Pasărea robotizată FESTO.  Fig. 4. Aripă de avion cu vârf tip winglet. Fig. 5. Stadion în formă de cuib de pasăre. 
 

Lumea viețuitoarelor  acvatice și în primul rând a peștilor este posesoare a unui număr imens de soluții 
pornind de la cele care le conferă rezistență scăzută la înaintare(forma hidrodinamică), la soluțiile de ridicare 
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sau scufundare pe verticală folosind rezervoare de aer, care se pot goli sau umple, la soluții de generare a 
luminii, întâlnite mai ales la viețuitoarele abisale luminișcente și chiar la soluțiile prin care se asigură hrana, 
cum se întâlnește la un pește tip arici, care printre țepi are și unul dotat cu o mică momeală în formă chiar de 
pește, cu care ademenște alți pești. Pe lângă forma hidrodimanică (fig. 6), care este folosită ca model de 
exemplu la autovehicule mai există și alte soluții cum este cea întâlnită la delfini(acesta est însă un mamifer 
acvatic), și care le asigură posibilitatea atingerii unei viteze mult mai mari decât cea pe care ar permite-o 
numai forma sa exterioară. Este vorba de mișcarea la nivelul pielii între straturile acesteia. Pielea delfinului 
se compune din două straturi groase. Stratul intern se conectează printr-o multitudine de papile proieminente, 
care pătrund în alveolele mici ale stratului extern. Ca urmare, pielea delfinului are o elasticitate și nu se mai 
provoacă ruperea fluxului circulației fluidului, curgerea rămânând practic laminară. După acest model sau 
realizat torpile îmbrăcate într-un strat dublu cauciucat, între cele două straturi putând să se producă o mișcare 
relativă, ceea ce a dus la scăderea rezistenței la înaintare de două ori. Soluția se poate aplica și la submarine 
și la carena navelor de suprafață. O altă particularitate pe care o are pielea delfinului este capacitatea de a 
deveni dinamică, de a avea o mișcare ondulatorie, ceea ce împedică apariția curgerii turbulente la viteze 
mari, când suplețea elastică a pielii devine ineficientă, soluție care încă nu are o variantă tehnică similară 
performantă. 

În mediu acvatic la diversele viețuitoare se pot identifica încă o multitudine de alte soluții din care o 
foarte mică parte au fost folosite ca modele pentru realizarea unor variante bionice. Astfel din categoria 
viețuitoarelor  luminișcente fac parte  o multe specii care trăiesc în zonele de adîncime, dar nu numai. Un 
exemplu este cel al meduzei arătate în figura 7. 
 

   
 

 Fig. 6. Forma hidrodinamică a unui pește  Fig. 7. Meduză transparentă și luminiscentă. 
 folosită la autovehicule. 
 

Referitor la această meduză transparentă și luminișcentă s-a constatat încă ceva deosebit și anume că 
aceasta practic este nemuritoare. La îmbătrânire, celulele din organismul său intră într-un proces de întinerire 
și meduza trece astfel înapoi de la stadiul de adult la cel de pui și își reia procesul de viață. Un exemplu de 
generator de electricitate acvatic este cel al țiparului electric(Electrophorus electricus), care este înzestrat cu 
trei organe electrice: organul principal, organul Hunter și organul lui Sachs. Primele două produc descărcări 
electrice deosebit de puternice de până la 700 V. Organul lui Sachs produce impulsuri slabe și este folosit în 
sondarea electrică a mediului înconjurător și în comunicare. Iată un model de biogenerator electric deosebit 
de interesant pentru care un echivalent tehnic performant încă nu există. 

Și clasa moluștelor are o multitudine de exemplare care se evidențiază prin diverse particularități ce pot fi 
sursă pentru aplicații bionice. De exemplu cochiliile melcilor, cum sunt cele bazate pe spirale, oferă soluții 
extraordinare pentru diverse construcții, unele aplicate deja. 

Cu siguranță cel mai mare rezervor de soluții bionice este cel al insectelor. Zecile de mii de specii și 
subspecii au dezvoltat aptitudini de multe ori de neimaginat și care în unele privințe sfidează aparent chiar 
legile unor științe, cum ar fizica. Insectele pot transporta greutăți de multe ori mai mari decât propria 
greutate, cum sunt unele specii de furnici, pot face salturi deosebit de ample ca unele lăcuste și puricii, se pot 
deplasa cu viteze foarte mari, pot controla zborul în medii turbulente, având o constituție deosebit de fragilă, 
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cum sunt unii fluturi, care aparent zboară haotic, dar ajung totdeauna la destinația dorită, etc. Realizarea de 
variante bionice este încă la început, însă sunt realizări deja remarcabile (fig. 8). 

Poate cel mai important  domeniu în care acestea pot avea succes este cel al dispozitivelor de tip dronă, în 
care pot intra chiar și țânțarii bionici, deja în anumite variante realizați, care pot transporta și injecta diverse 
lichide dar și viruși periculoși. Astfel vedem și o latură în care bionica poate fi periculoasă pentru echilibrul 
natural și cel al societății, în situația în care aplicațiile ei sunt îndreptate în direcții greșite. 

Plantele, sunt o altă sursă foarte importantă de soluții bionice. Plantele se caracterizează prin proprietăți 
de multe ori uimitoare, care le asigură stabilitatea, le asigură perenitatea și chiar adaptarea dinamică la 
mediu(orientarea către sursele de lumină), în pofida percepției lor generale ca fiind imobile. Multe soluții 
întâlnite la plante pot fi și unele au fost deja folosite mai ales în arhitectură, la proiectarea formei clădirilor, 
dar și la structurile și dotările interioare(însă instalațiile prin care circulă diverse fluide sunt încă departe de 
sistemele prin care circulă seva plantelor). Evident că cele mai înalte clădiri din prezent , chiar și cea mai 
înaltă de peste 800 de metri(Turnul Burj Khalifa din Dubai), nu ar fi putut fi construite dacă nu s-ar fi 
cunoscut destul de bine cum unele plante, de la fragilul fir de grâu până la arborii masivi de tip Sequaia 
gigante, rezistă la vitregiile naturale cum sunt vânturile, unele foarte intense, mai ale odată cu creșterea 
înălțimii, și diversele intemperii(furtuni de ploaie, furtuni de zăpadă, etc.). Un exemplu de soluție bionică 
inspirată de plante este arătată în fig. 9. 
 

   
 
 
 Fig. 8. Insectă robot. Fig. 9. Construcție inspirată de fructul unei plante. 
 

La final, dar evident nu în ultimul rând, este necesar să 
facem câteva considerații despre om ca model bionic. 

Omul este cu siguranță cea mai complexă, perfecționată și 
optimizată ființă care există în prezent pe planetă, dovadă că 
în ultimii 5000-6000 de ani, cu precădere în ultimii 1000 de 
ani, dar mai ales în ultimile două secole, începând din anul 
1800, a avut și are un rol foarte important în schimbarea 
mediului înconjurător natural, prin construcțiile, rețelele de 
transport, diferitele amenajări realizate, ca cele hidrotehnice, 
vehicolele fabricate care se deplasează pe pământ, în apă și în 
aer și multe altele. Din punct de vedere strict bionic omul este 
deținătorul celor mai performante soluții pentru interacțiunea 
cu mediul prin sistemle de deplasare și interacțiune cu 
elementele din mediul exterior, prin sistemele senzoriale cu 
care sunt percepuți stimulii generați de mediul exterior, prin 
capacitatea cognitivă de procesare a informațiilor recepționate din mediul exterior și nu în ultimul rând prin 
calitatea deciziilor luate și puse în practică. Se poate vorbi cu siguranță de perspectiva unui om bionic sau 
cvasibionic, care cu cerctitudine va evolua alături de robotul umanoid. Există deja un ochi bionic performant, 
un receptor acustic bionic, o inimă bionică, mai multe soluții bionice pentru părți ale scheletului uman, de 
asemenea soluții bionice pentru diverse structuri sau organe interne, etc. (fig. 10). 

 
Fig. 10. Omul bionic. 
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Nu lipsite de importanță sunt soluțiile inspirate din natură, deci soluții bionice, pentru creșterea performan-
țelor umane: mărirea spectrului vizual (pentru vedere pe timp de noapte), creșterea domeniului auditiv 
(percepția ultrasunetelor și infrasunetelor), creșterea capacităților motrice(prin  utilizarea unor exoschelete), 
chiar creșterea capacității cognitive(prin diverși stimuli, de exemplu a câmpurilor electromagnetice sau de altă 
natură, inclusiv utilizând diverse tehnologii și echipamente de realitate virtuală, etc.), capacitatea de a prelungi 
perioada de activitate utilă prin amânarea și încetinirea proceselor regenerative de îmbătrânire, etc. Creșterea 
acestor performanțe, în special a celor cognitive, pot fi deosebit de utile pentru rezolvarea problemelor din ce în 
ce mai complexe cu care omul se confruntă pe această planetă, planetă cu potențial totuși limitat, și cărora omul 
obișnuit, chiar foarte instruit, se pare că nu le mai poate face față foarte bine. 

În cadrul acestui editorial s-a dorit să se atragă atenția asupra importanței Bionicii, care chiar se poate 
constitui într-o știință fundamentală și care în prezent este cu adevărat prea puțin promovată. Evident este de 
dorit ca aceasta să-și facă mai mult loc și în programele unor specializări de licență sau de master sau cursuri 
de perfecționare din învățământul universitar, așa cum există la unele universități din străinătate, sub forma 
unor discipline cum ar fi: Bionica, Bazele Bionicii, Bionics design, Tehnologii bionice, Echipamente și 
dispozitive bionice, etc.  

Sigur că proiectele bionicii nu se pot materializa decât 
prin alocarea unor fonduri semnificative. Totuși în acest sens 
se poate estima că dacă se consideră cumulativ piața bionicii 
poate fi evaluată astăzi la căteva miliarde de euro, însă, cu 
siguranță, se poate  prevedea ceșterea acesteia la nivelul 
zecilor și sutelor de miliarde de euro într-un timp relativ 
scurt. Ca referință poate fi luată piața Roboticii, în care multe 
aplicații sunt de natură bionică, care se preconizează ca de la 
valoarea de aporximativ 20 miliarde de euro din prezent să 
ajungă, nu peste mult timp, la aproximativ 80 miliarde de 
euro, așa cum s-a susținut la ultima mare manifestare 
europeană din domeniu: Global Robot Expo, organizată la 
începutul anului 2016 în Spania. 

Evident, Bionica este în strânsă legătură și cu Dezvoltarea 
durabilă și poate oferii o perspectivă certă pentru reconfigurarea 
de ansamblu  a societății și în final a planetei spre o nouă realitate naturală (fig.11), mai prietenoasă și mai 
favorabilă activităților umane constructive. 

În plus, Bionica care are o certă perspectivă pe termen mediu și lung, reprezintă și un domeniu de 
afirmare deosebit pentru ingineire, inclusiv pentru ingineria românească. 

Precizare: pentru figuri s-a folosit ca sursă Internetul. 
 

 

 
Fig. 11. Construcții inspirate de plante 

 


