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ანოტაცია არქიტექტული ობიექტების დაპრო-

ექტება და მოდელირება დაკავშირებულია მრავალ-

მხრივ მიდგომასთან. დიზაინერების მიმართ დას-

მული პრობლემების გადაწყვეტის მეთოდების  და-

ხასიათება დაეხმარება არა მარტო აკადემიურ პერ-

სონალს, არამედ უშუალოდ დიზაინერებს. ნაშრომ-

ში მოცემული მეთოდების მრავალფეროვნება და მა-

თი არსი ითვალისწინებს არა მარტო არქიტექტორე-

ბისა და დიზაინერების მოღვაწეობის თავისებურე-

ბებს, არამედ აქ მოყვანილი მასალა სრულიად ყვე-

ლანაირი საინჟინრო შემოქმედებისთვის მოიცავს 

საჭირო მეთოდების მიმართ სისტემურ მიდგომებს.

საკვანძო სიტყვები გრაფიკული და პლასტი-

კური მოდელირება; დიზაინი; საინჟინრო პროექ-

ტები. 

 

შესავალი

პლასტიკური მოდელირების უნარების გამოყე-

ნება აქტიური იარაღია დიზაინური პროექტირების 

მეთოდოლოგიაში. მუშაობის მრავალწლიანმა გა-

მოცდილებამ არქიტექტურული დიზაინის მიმარ-

თულებაში საშუალება მოგვცა შეგვესწავლა მათი 

ტიპოლოგია. იგი ძირითადი სამოდელო ინსტრუ-

მენტების გამოყენების საფუძველზეა აგებული  და  

მის ისეთ ორ მთავარ ტიპს ავლენს, როგორებიცაა 

დასაპროექტებელი ობიექტის გრაფიკული და 

პლასტიკური მოდელირება. გრაფიკული მოდელი-

რება ემყარება პლასტიკური ენის ძირითად ელე-

მენტებთან მუშაობის უნარს, როგორებიცაა ხაზი, 

ტონი, ტექსტურა, ფერი, გრაფიკულ მასალები და 

მათი შესრულების ტექნოლოგიები. ამავდროუ-

ლად, გრაფიკული მოდელირების სტრუქტურა 
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უკავშირდება დიზაინის პროცესის თანამიმდევ-

რობას და მოიცავს ორ სტადიას - გრაფიკული ანა-

ლიზი და თავად გრაფიკული მოდელირება. 

თავის მხრივ, გრაფიკული მოდელის ანალიზი 

შეიძლება სტრუქტურირებული იყოს მისი მიზნე-

ბის შესაბამისად. პირველ რიგში, ეს შეიძლება იყოს 

საპროექტო ობიექტის ანალიზი, რომლითაც განი-

საზღვრება ობიექტის, სიტუაციის ან პლასტიკური 

ფენომენის კომპოზიციური მოწყობილობა, მათი 

პლასტიკური ბუნების გამოვლენა ან ე.წ. პლასტი-

კური ეკვივალენტის შექმნა, რაც გრაფიკული დი-

ზაინის გარდამავალი ეტაპია. პლასტიკური ეკვივა-

ლენტის შექმნა გულისხმობს არქიტექტორის მიერ 

შემოქმედების ახალი პროდუქტის მხატვრულ ინ-

ტერპრეტაციას.  

როგორც წესი, პლასტიკური მოდელირებისას გა-

მოიყენება ოთხი ძირითადი ქმედება: მასალის შერ-

ჩევა, საგნის შერჩევა, სამაკეტო ტექნოლოგიები და 

მაკეტის დემონსტრირებისთვის საჭირო მეთოდების 

გამოყენება. პროექტის მოდელის შექმნის უმარტი-

ვესი კომპოზიციური პრობლემების გადაწყვეტის 

დასაჩქარებლად უმთავრესად გამოიყენება ისეთი 

მასალები, რომლებსაც აქვს გამოხატული ფორმა, 

სტრუქტურა და ტექსტურა. ეს მასალებია ხის, ლი-

თონის, ქვის, პლასტმასის, მინის, მუყაოს, ქაღალდის 

და ა.შ. ფრაგმენტები. აქ ჩამოთვლილ მასალებს აქვს 

საკმარისი მატერიალურობა და მათი გამოყენებით 

შესაძლებელია პლასტიკური ენის ისეთი ელემენ-

ტების მოდელირება, როგორებიცაა ხაზი, მოცულობა 

და საპროექტო სივრცე. შესაბამისად, მასალების სწო-

რი შერჩევით მიიღწევა ობიექტის მოცულობით-

სივრცითი გადაწყვეტის მოდელის წარმატებული 

რეალიზაცია. 

რაც შეეხება საკუთრივ ობიექტის დაპროექტებას 

და მოდელირებას, მისი რეალიზაცია დაკავშირებუ-

ლია მრავალმხრივ მიდგომაასთან, რომელთა დახა-

სიათება მოცემულია ქვემოთ. მოცემული მეთოდე-

ბის მრავალფეროვნება და მათი მახასიათებლები 

დაკავშირებულია არა მარტო არქიტექტორებისა და 

დიზაინერების მოღვაწეობის თავისებურებებთან, 

არამედ მოყვანილი მასალა სრულიად მოიცავს ყვე-

ლანაირი საინჟინრო შემოქმედებისთვის საჭირო მე-

თოდების მიმართ სისტემურ მიდგომებს. 

ძირითადი ნაწილი

დიზაინერის შემოქმედებაში პროექტირების მე-

თოდები სათანადო მოქმედებების კრებულია, 

რომლებიც გამოიყენება დიზაინის პროცესის მო-

საწესრიგებლად და გასაადვილებლად. აღნიშნუ-

ლი მეთოდები ასახავს დიზაინერის საქმიანობის 

ტექნიკისა და მეთოდების განმეორებას. შესაბამი-

სად დიზაინმოდელის  შექმნისას ეს მეთოდები იქ-

ნება წარმოდგენილი, როგორც დიზაინერის მუშა-

ობის წესები. აქ უნდა გამოიკვეთოს ის ფაქტი, რომ 

მოცემული ამოცანის გადაწყვეტა დაკავშირებულია 

არა მარტო შემოქმედებით მოღვაწეობასთან, არა-

მედ საპროექტო ობიექტის დიზაინი მნიშვნელოვ-

ნად დაკავშირებულია ამ ობიექტის ეკონომიკურ 

მიზანშეწონილობასთან, მის გამოყენებასა და გამო-

ყენებული მასალების ხელმისაწვდომობასთან. ასე, 

რომ დიზაინერული მოღვაწეობა დაკავშირებულია 

მრავალმხრივი მიდგომების რეალიზაციასთან, რაც 

განაპირობებს დასმული მიზნის წარმატებით მიღ-

წევას. 
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დიზაინისა და პროექტირების მეთოდები 

ევრისტიკული ანალოგია 

ეს არის შემეცნებისა და კრეატიულობის მეთო-

დი, რომელიც ემყარება სხვადასხვა ობიექტისა და 

ფენომენის მსგავსების ძებნასა და გამოყენებას. 

ევრისტიკული ანალოგიის საფუძველია საპროექ-

ტო ობიექტის ობიექტური კავშირებისა და რეალო-

ბის ურთიერთობების შედარება. ანალოგებს შორის 

განასხვავებენ ტრივიალურს - კარგად ცნობილს და 

ევრისტიკულს - როდესაც სასურველი რეზულტა-

ტი მიიღება ძიების და მოულოდნელი შედეგის 

მიღების საფუძველზე. ევრისტიკული ანალოგის 

გამოყენება ხელს უწყობს საკამათო დიზაინის სი-

ტუაციაში მოცემულ წინააღმდეგობათა აღმოფხვ-

რას, როდესაც, მოცემული დავალებიდან გამომდი-

ნარე, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს შემდეგი 

ტიპის ანალოგები: 1. პირდაპირი (ისინი ხშირად 

გვხვდება ბიოლოგიურ სისტემებში -მწერი, ცხოვე-

ლი, ჩიტი და ა.შ.); 2. სუბიექტური (დამყარებული 

დიზაინერის საკუთარ წარმოდგენებსა და განცდე-

ბზე); 3. სიმბოლური (აქ გამოიყენება მეტაფორები 

და შედარებები, სადაც ერთი საგნის ხასიათი  იდენ-

ტიფიცირდება სხვა საგნის მახასიათებლებთან);  

4. ფანტასტიკური (საგნის ისეთი წარმოდგენა, რო-

მელიც არ არსებობს, მაგრამ როგორიც გვსურს, რომ 

დავინახოთ).  

 

აგრეგაციის მეთოდი 

ამ მეთოდის მხატვრული კონსტრუირებისას 

პროდუქტი განიხილება როგორც ობიექტი, რომე-

ლიც იყოფა დამოუკიდებელ კვანძებად, რომელთა 

კომბინაციებს შეუძლია შეასრულოს ერთი და იგი-

ვე ფუნქცია ან ხელახალი შეთანწყობისას შეუძლია 

შეცვალოს საპროექტო ობიექტის სამუშაო ფუნქ-

ციები. ნათქვამის შემთხვევაში, გარდაიქმნება ობი-

ექტის ფორმა და, შესაბამისად, შეიცვლება პრო-

დუქტის სივრცითი სტრუქტურა და სივრცეში გან-

თავსების ადგილი, ოღონდ ობიექტის შემადგენე-

ლი საკვანძო ერთეულების რაოდენობა დარჩება 

იგივე, შეიცვლება მხოლოდ მათი პოზიცია სივრ-

ცეში. ამ მეთოდის გამოყენებისას დიზაინერის ყუ-

რადღება უმთავრესად გამახვილებულია ინდივი-

დუალური ერთეულების დამუშავებაზე, თუმცა 

მან ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოს დასაპ-

როექტებელი პროდუქტის მთლიანი სტრუქტურა. 

პროდუქტის გარე ფორმა და შიგა სტრუქტურა (დი-

ზაინი)დაკავშირებული უნდა იყოს ობიექტის ფუნქ-

ციურ დანიშნულებასთან და, შესაბამისად, აქ უნდა 

იყოს ობიექტის დიზაინის შერწყმა, სადაც გათვა-

ლისწინებული იქნება მისი როგორც ფუნქციური, 

ისე კომპოზიციური ასპექტები. აგრეგაციის 

მეთოდი  ობიექტის პროექტების მიმართ 

ითვალისწინებს ერთიან ფუნქციურ-კომპოზიციურ 

მიდგომას. 

 

ასოციაციურობის მეთოდი  

ეს არის დიზაინის იდეის ფორმირების მეთო-

დი, რომელიც დაფუძნებულია ერთმანეთისაგან 

შორს მყოფი ფენომენების, საგნების თვისებების 

შედარებაზე. ამავდროულად, ასოციაციები განსხ-

ვავდება ერთმანეთთან მსგავსებით და კონტრას-

ტით. უნდა აღინიშნის ის, რომ დიზაინერის მეხ-

სიერების ფონდიდან აღებული ასოცირებული 

წარმოდგენები დაკავშირებულია სხვადასხვა ობი-

ექტის წარმოსახვითი მახასიათებლების მიზნობრივ 

ურთიერთკავშირთან, რომელიც ასოციაციის მე-
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თოდს ქმნის, როგორც პროდუქტიული დიზაინისა 

და ტრანსფორმაციული საქმიანობის საფუძველს და 

საპროექტო მოდელის კონსტრუქციაში იწვევს ახა-

ლი ურთიერთკავშირების გახსნას. 

 

გარემოს შესწავლისა და აღქმის მეთოდი  

მეთოდი დაკავშირებულია საპროექტო დავალე-

ბების გააზრებასთან მომხმარებლის წინასწარგან-

საზღვრული რეაქციის გათვალისწინებით. სამომ-

ხმარებლო მოდელის შექმნისას პროექტის ავტორს 

კარგად უნდა ესმოდეს, რომ უნდა მოხდეს დიზაი-

ნის შედეგი – არა მარტო ადამიანების სულიერი და 

პრაქტიკული ქცევის წინასწარმეტყველება, არამედ 

შექმნილ პროდუქტთან დაკავშირებით მომხმარე-

ბელთან ორხმრივი კომუნიკაციის ჩამოყალიბება 

თანასწორუფლებიანობის საფუძველზე. ნათქვამ-

თან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ არსე-

ბობს მომხმარებელთან ურთიერთობის ორი ძირი-

თადი მიმართულება. ეს მიმართულებებია გარე-

მოსა და დიზაინის ობიექტის ურთიერთკავშირი, 

რომლებიც უნდა ჩამოყალიბდეს საგნების აქტიური 

აღქმის, შერჩევისა და შეფასების პროცესში. ამ დროს 

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელს თა-

ვისი ინდივიდუალური თვისებების საფუძველზე 

შეუძლია ობიექტის შემოთავაზებულ გარემოში მი-

სი ფუნქციონირების სტილის ემოციური წარმო-

სახვა. მეორე ითვალისწინებს გარემოში ინდივი-

დუალური საქმიანობის სტილის შეცვლას და მის 

მიმართ ემოციური და ესთეტიკური დამოკიდებუ-

ლებების ახალი ტიპების ფორმირებას. პროდუქ-

ტიული დიალოგი დიზაინერსა და მომხმარებელს 

შორის წარმოებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც მათი 

აზროვნების მიმართულებები საერთოა და კონ-

სოლიდირებული. 

„გონებრივი შტორმის“ (Brain Storming) მეთოდი  

ეს არის შემოქმედებითი საქმიანობის აქტიურო-

ბისა და პროდუქტიულობის სტიმულირების მეთო-

დი, რომელიც დიზაინერს ათავისუფლებს ტრივია-

ლურ პირობებში თანდაყოლილი შეზღუდვებისა 

და რუტინული მუშაობის მეთოდების გამოყენები-

საგან. როგორც წესი, ჩვეულებრივ სიტუაციებში 

გადაწყვეტილების მიღების სტერეოტიპები და 

წარუმატებლობის შიში ხელს უშლის ყველა სახის 

ინოვაციური იდეების გაჩენას. აქ აზროვნების დამა-

მუხრუჭებელი ფაქტორების მოცილება წარმოებს 

"გონებრივი შტორმის" მეთოდის გუნდური მუშაო-

ბით, რომლის თითოეული წევრი საუბრობს მოცე-

მულ თემაზე და აყენებს სხვადასხვა იდეას, მათ არ 

აფასებს როგორც ჭეშმარიტს ან მცდარს, რა "ველუ-

რადაც" არ უნდა გამოიყურებოდეს იდეა. აღნიშნუ-

ლის შემდეგ,  გაანალიზდება ყველა წარმოთქმული 

იდეა და მათ შორის შეირჩევა ყველაზე წარმატებუ-

ლი გადაწყვეტილება. ”გონებრივი შტორმი” საშუა-

ლებას იძლევა სწრაფად დაგროვდეს მთელი რიგი 

წინადადებები, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ მოი-

ნახოს ოპტიმალური საპროექტო წინადადება. "გო-

ნებრივი შტორმის" მეთოდს შეუძლია განიხილოს 

ნებისმიერი პრობლემა, თუ ეს მარტივად და ნათ-

ლად არის ჩამოყალიბებული. ეს მეთოდი გამოიყე-

ნება დიზაინის ნებისმიერ ეტაპზე - როგორც და-

საწყისში, როდესაც პრობლემა ჯერ არ არის გან-

საზღვრული და მოგვიანებით, როდესაც უკვე გ-

ამოვლენილია სპეციფიკური ქვეპრობლემები.  
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პროექტოგრაფიის მეთოდი  

საპროექტო-გრაფიკულ (პროექტოგრაფია) მე-

თოდში იგულისხმება, თანამედროვე კომპიუტე-

რული ტექნოლოგიების გამოყენების საფუძველზე, 

ფიგურებზე, პროპორციებსა და მათ წარმოსახვაზე 

მუშაობის მაღალტექნოლოგიური ინსტრუმენტი. 

პროექტოგრაფია შემოქმედებით ნამუშევარს აძ-

ლევს მეცნიერული აზროვნების ახალ ხარისხს, 

რომელიც კომბინირებული აზროვნების გამოყენე-

ბის საფუძველზე ახდენს სამგანზომილებიანი სივ-

რცული მოდელიდან ორგანზომილებიანზე გა-

დასვლას, ნახაზის სპეციალურად მოწესრიგებულ 

ველზე გამოსახვას, კონკრეტული მეტრული ეფექ-

ტის მიცემას, რაც წარმოსახვითი მოდელებისა და 

გარემოს გაშიფვრის მთავარი გასაღებია. აქვე უნდა 

ითქვას, რომ კომპიუტერის "მეხსიერებაში" ასევე 

ინახება ფორმის მრავალმხრივი სივრცული პლას-

ტიკური გადაწყვეტილებები. 

 

სტრუქტურული მოდელირების მეთოდი 

ეს არის მეთოდი, როდესაც პირველადი მოდუ-

ლური ელემენტების თავისუფლად შეთანწყობილი 

სისტემები გამოიყენება სტრუქტურულ კომპლექ-

სებში, რომლებიც ხასიათდება მრავალფეროვანი 

კონფიგურაციით და კავშირებით. სტრუქტურული 

მოდელირების მეთოდი გამოიყენება მოქნილი, 

განვითარებისთვის განკუთვნილი ისეთი სტრუქ-

ტურული სისტემების შექმნისთვის, რომელთაც 

აქვს „ურთიერთკავშირების გამოხატული თვისებე-

ბის” კომპოზიციური უნარი. მეთოდი ჰარმონიუ-

ლად აკავშირებს ინდუსტრიულ წარმოებაში არსე-

ბული უნიფიკაციის მოთხოვნებს, ინდივიდუა-

ლურ კომპოზიციურ გადაწყვეტილებებს და არის 

მრავალფეროვანი და სივრცითი წარმონაქმნების 

ორგანიზების მოქნილი საშუალება. 

 

სცენარის მოდელირების მეთოდი 

ამ მეთოდით იქმნება დასაპროექტებელი ობიექ-

ტის არსის შემუშავების გარემოს გრაფიკული ფორ-

მა, რაც ასახავს სისტემის მომავალ მდგომარეობას, 

მისი წარმოქმნის ლოგიკურ თანამიმდევრობას, ინ-

დივიდუალური სიტუაციების ეტაპობრივად (მი-

ზანსცენები) განლაგებას. უფრო მეტიც, ზოგიერთ 

შემთხვევაში, აქ მნიშვნელოვანია დროის ფაქტორი 

და მოვლენების დაკავშირება, რომლებიც ობიექ-

ტის დაპროექტების საფუძველია, როდესაც წარ-

მოებს სიტუაციისა და გარემო პირობების შესაძლო 

ვარიანტების თვისებრივი აღწერა.  

  

შემთხვევითობისა და ასოცირების მეთოდი 

ამ მეთოდის საფუძველზე წარმოებს შემთხვე-

ვითი აღმოჩენების შეგნებული გამოყენება, რომ-

ლებიც წარმოქმნება ობიექტის პროექტირებისას 

ასოცირებული მიდგომის შედეგად.  

 

შემოქმედებითობის მეთოდი 

პროფესიული აზროვნების სტრუქტურული ორ-

განიზების გამოყენების საფუძველზე გარემოს მხატ-

ვრული გამოხატვა, რომელიც, სტილისგან განსხვა-

ვებით, განასახიერებს თვით არქიტექტურულ და 

საპროექტო ობიექტების შექმნის კანონებს,  დასაპ-

როექტებელი ობიექტის მიმართ ქმნის შემოქმედე-

ბითი მეთოდის გამოყენების პრინციპებს. ამ პოზი-

ციიდან შემოქმედებითი მეთოდი და სტილი ორგა-

ნულადაა დაკავშირებული და გამოიყენება ცნო-

ბილი სპეციალისტების მიერ, რომელთა ნამუშევ-
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რებში ჩადებულია ავტორების პროფესიული გამოც-

დილება და სტილი და გამოირჩევა გაზრდილი 

ცნობადობით.  

 "სენექტიკური" მეთოდი 

ეს არის ისეთი საპროექტო აქტივობა, რომელიც 

მიზანმიმართულად იყენებს სხვადასხვა სახის კრეა-

ტიულ მექანიზმებს, ძირითადად სხვადასხვა სახის 

ანალოგებს აზროვნების სპონტანური საქმიანობის 

მიზანმიმართულად წარმართვისთვის. "სენექტიკუ-

რი" მეთოდის საფუძველზე წარმართული კრეატიუ-

ლი საქმიანობა, როგორც წესი, გამოწვეულია შიგა 

მიზეზით, როგორიცაა აზროვნების ან იდეის თვით-

გამოხატვის აუცილებლობა და წარმოებს სპონტა-

ნურად გარე ფაქტორების გავლენების გარეშე. 
 

ფუტუროლოგიური მეთოდი 

ეს არის კრეატიული მეთოდის სახე, რომელიც 

ორიენტირებულია არა მხოლოდ საგნობრივ-სივრ-

ცული გარემოს რეალიზებული ფორმებისა და გან-

ვითარების გზების პროგნოზირებაზე, არამედ თვით 

დიზაინერისთვის აუცილებელია, როგორც ახალი 

სტილების იდეების სტიმულატორი და კატალიზა-

ტორი, რადგან უარს ამბობს "პროტოტიპების მიხედ-

ვით" დიზაინის შექმნაზე. ამ შემთხვევაში იხვეწება 

აზროვნების ორიგინალობა, პრობლემების წარმოქმ-

ნის უნარი და ნებისმიერი სიტუაციის მოდელირება. 

ფუტუროლოგიის ჟანრები და ტიპებია უტოპია და 

ანტიუტოპიური პროექტები, ჰიპოთეზები, ალტერ-

ნატივები, როგორც გარემოს ცალკეული საგნები და 

ფრაგმენტები. ფუტუროლოგიური კვლევის საგანი 

შეიძლება იყოს ტექნიკური მიზანშეწონილობა, ნივ-

თის თვისებები, მომხმარებელთა მოთხოვნები, 

სტრუქტურული და მორფოლოგიური მახასიათებ-

ლები, ექსპერიმენტები ფორმის, სტილისა და გამო-

სახულების სფეროში.  
 

სინგულარობის მეთოდი 

ამ მეთოდის საფუძველზე წარმოებს ინდივი-

დუალური საგნების ან მათი მცირე კვანძებისა და 

კომპლექსების დიზაინური პროექტების შედგენა. 

მეთოდის კონცეფცია და დიზაინერის საქმიანობის 

მხატვრული პრინციპი ამ შემთხვევაში მეთოდურად 

ყოველთვის არ არის ჩამოყალიბებული და დო-

კუმენტირებული, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 

ისინი არ არსებობს. ისინი დიზაინერთან პირდაპირ 

და აშკარად შედიან კონფლიქტში შეკვეთის მიღების 

მომენტიდან და წინადადების ჩამოყალიბებამდე, 

მათი სპეციფიკური ვიზუალური გამოსახულების 

პოვნისას ტექნიკურ დავალებაში, დიზაინის 

წინასწარ ანალიზში, ესკიზის შემოთავაზებასა და 

სხვა საპროექტო მასალებში. ამ შემთხვევაში, დიზა-

ინერი შეიმუშავებს ობიექტს მარტო ან თანამოაზ-

რეების მცირე გუნდთან ერთად, რომელიც თავის 

წევრებთან უშუალო კომუნიკაციით აგვარებს მოქ-

მედებების კოორდინაციასა და მუშაობის ორგანი-

ზების პრობლემებს. 
 

ჩიხური სიტუაციის აღმოფხვრა 

ჩიხური სიტუაციის აღმოფხვრისას დიზაინერი 

ყურადღებას ამახვილებს საძიებო სივრცის იმ დე-

ტალებზე, რითაც წარმოიშობა შეცდომები ან არას-

წორი ვარაუდები საპროექტო გადაწყვეტილების 

მიღების დროს. ამ შემთხვევაში გამოიყენება ტექ-

ნიკა, რომელიც ამცირებს აზროვნების ფსიქოლო-

გიურ ინერციას და ხდება დაშვებული შეცდომის 

გამოსწორების მარტივი განხორციელება (მაგალი-

თად, "წამყვანი" კითხვების კონტროლის მეთოდი), 
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როდესაც წარმოებს არსებული არადამაკმაყოფილე-

ბელი გადაწყვეტის ნაწილებს შორის ახალი ურთი-

ერთობების ძიება; საპროექტო გადაწყვეტილების 

გადამოწმება ხდება სირთულის მატარებელი სი-

ტყვების, მათი სინონიმების შეცვლის გზით და, შე-

საბამისად, შექმნილ სიტუაციაში ღრმა ანალიზის 

ჩატარების გზით, რაც განაპირობებს რაც შეიძლება 

მეტი გადაწყვეტილების შეთავაზებას.  
 

კომბინატორიკა 

არის საპროექტო ობიექტის ფორმის ჩამოყალიბე-

ბის მეთოდი მრავალფეროვანი სივრცითი დიზაი-

ნის ობიექტის ფუნქციური და გრაფიკული სტრუქ-

ტურების კანონების გამოყენების საფუძველზე. კომ-

ბინატორიკის სპეციფიკური ბუნება შესაძლებელს 

ხდის კონსტრუქციული ელემენტების სხვადასხვა 

გზით მონახვას და გამოყენებას. კომბინატორიკის 

წყალობით, ჩვენს გარშემო არსებული ფორმები არა 

მხოლოდ უსაზღვროდ მრავალფეროვანია, არამედ 

ეკონომიკურად მოწყობილი, რადგან ბევრი მათგანი 

აწყობილია განხილული ელემენტების კომ-

ბინაციისაგან. კომბინატორიკა არის მექანიზმი, რო-

მელიც, გარკვეული წესების თანახმად, წარმოქმნის 

ფორმების მრავალფეროვნებას დიზაინერის მიერ 

დანიშნული თვისებებით, რომლებიც შეიძლება 

იყოს ფუნქციური და შინაარსობრივი.  
 

ექსპერტიზის მეთოდი 

პროექტის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი თავი-

სებურების შეფასებისას გამოიყენება ექსპერტიზის 

სხვადასხვა მეთოდი, რომელთა საფუძველზე წარ-

მოებს სადიზაინერო პროექტის მართვა და მათი 

შემდგომი კორექტირება. აღნიშნული მეთოდების 

შესახებ მოცემულია ნაშრომებში [1], [2].  

როგორც აღვნიშნეთ, საპროექტო წინადადების 

რეალიზაციისას პლასტიკური მოდელირება ერთ-

ერთი მძლავრი მეთოდია, რომლის გამოყენება, გრა-

ფიკულ მეთოდთან ერთად, განსაზღვრავს საპროექ-

ტო მოდელის სხვადასხვა პერსპექტივიდან დანა-

ხულ 3D ობიექტის კომპოზიციას, რაც საკმარისად 

აიოლებს მაყურებლისთვის ნამუშევრის აღქმას, გან-

საკუთრებით მათთვის, ვისაც არ გააჩნია გამოცდი-

ლება არქიტექტურაში.  

პლასტიკური მოდელირებისას უმთავრესია, რომ 

თავდაპირველად ავტორმა გაითავისოთ ობიექტის 

მოდელის ბუნება და ზომა. თუ იდეა ძირითადად 

დაკავშირებულია მოდელის ფორმასთან, მაშინ სა-

ჭიროა ფოკუსირება მოხდეს საბაზო მასალაზე, რო-

მელიც საუკეთესოდ აჩვენებს თქვენს ფორმას, იმის 

მიუხედავად, თუ როგორ გამოიყურება იგი შიგნი-

დან. ზოგიერთი სხვა პროექტის, მაგალითად, სახ-

ლის მოდელირების შემთხვევაში, შესაძლებელია 

საჭირო გახდეს ისეთი არქიტექტურული მოდელის 

დამზადება, რომელიც აჩვენებს ფასადების დიზა-

ინსა და ფრაგმენტების შიგა განლაგებას. ამრიგად, 

აქ უფრო დეტალებთან გვექნება საქმე. თუ მაგალი-

თად, ეს არის ბინის მოდელი, მაშინ შიგნით უნდა 

განლაგდეს ყველაფერი, რაც მნიშვნელოვანია ბინის 

შიგა მოწყობილობისთვის. ურბანული დიზაინის 

მოდელები სრულიად განსხვავებული შემთხვევაა. 

აქ საჭიროა მთელი უბნის მოდელირება, ამიტომ მო-

დელში არქიტექტურული ელემენტებისთვის საჭი-

რო დეტალების დონე უნდა იყოს გაცილებით ნაკ-

ლები. 1-ელ სურ-ზე ნაჩვენებია მოდელი, სადაც მო-

ცემულია თბილისში მშენებარე „ორთაჭალის ტურ-

ფის“ კომპლექსის მაკეტი, ხოლო მე-2 სურ-ზე - ინ-

ტერიერის მაკეტის მაგალითი. 
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სურ. 1. კომპლექსის ცენტრალური ნაწილის ხედი 

  

 
სურ. 2. ინტერიერის მაკეტი 

 

 

N საერთაშორისო მასშტაბი მოდელის სახე 

1 1:10 ინტერიერის ფრაგმენტები/ავეჯი 

2 1:20 ინტერიერის ფრაგმენტები/ავეჯი 

3 1:50 ინტერიერის ფრაგმენტები/იატაკი და მისი 

სხვადასხვა დონე 

4 1:100 შენობის მოდელი/მაკეტი 

5 1:500 შენობის მაკეტი/ შემოგარენი 

6 1:1000 ურბანული მაკეტებისთვის 

7 1:1250 მონაკვეთის გეგმა 

8 1:2500 უბნის გეგმა/ქალაქის გეგმა 
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იმ მიზნით, რომ მოდელის სტრუქტურული ერ-

თეულების და მოდელის ფრაგმენტების შეთანწყობა 

მოხდეს მიღებული წესის მიხედვით, ისინი უნდა 

აკმაყოფილებდეს ცხრილში მოცემულ ზოგადად 

დაწესებულ სტანდარტებს. 

 

დასკვნა

დიზაინს ქმნიან ადამიანები, რომლებიც განუ-
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Abstract. Designing and modeling architectural objects are related to a complex approach. The present paper is 
dedicated to use of problem-solving methods for designers, which will greatly help not only teachers but also 
designers directly. The variety of methods given in the paper and their essence take into account not only the 
peculiarities of the work of architects and designers, but also the material presented here fully includes systemic 
approaches to the methods required to solve various types of engineering problems. Resume:  
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Аннотация. Проектирование и моделирование архитектурных объектов связано с многогранным 
подходом. Данная статья посвящена использованию методов решения проблем для дизайнеров, которые в 
значительной степени помогут не только учителям, но и дизайнерам напрямую. Разнообразие методов, 
приведенных в статье, и их сущность учитывают не только особенности работы архитекторов и дизайнеров, 
но и представленный здесь материал полностью включает системные подходы к методам, необходимым для 
решения различных видов инженерных задач.  
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