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1. KURSUN  PREDMETI VƏ MAHIYYƏTI 
 
Hal-hazırda dizayn elminin tətbiqinə və varlığına müxtəlif fikirli 

baxışlar vardır. Rəssamların fikrincə dizayn incəsənət növüdür. 
Arxitektorlara görə bədii arxitektura növüdür. Mühəndislərin fikrincə 
dizayn texnika elminə aid edilir. Bütün hallarda məqsəd birdir: insanı 
əhatə edən elmi-texniki, bədii-estetik elmin sintezini edərək, material, 
əşya aləminin mədəniyyətini artırmaq üçündür. Min illərdən bəri 
arxitektura və texnikada əldə olunmuş inkişafı, təbiətin inkişafına 
uyğun tətbiq etmək lazım gəlmişdir. Texniki dizayn XX əsrin 50-ci 
illərində Çex Petra Turni tərəfindən irəli sürülmüş və cəmiyyət 
tərəfindən qəbul olunmuşdur.  

Texniki estetika – dizaynın nəzəriyyəsidir. Dizayn və texniki 
estetika istahsalatın effektivliyini artırmaqla harmonik olaraq, 
estetikanın əmək qabiliyyəti ilə sıx əlaqədə olmalıdır. Bədii 
konstruksiyaetmə - sənaye istehsalının layihələndirilməsinin yeni 
yaradıcılıq metodu ilə yanaşılmasıdır. Məqsəd, yüksək keyfiyyətli 
məhsul əldə etməkdir. Bunun spesifik (özünəməxsus) əsasını utilitar 
və estetik prinsiplər təşkil edir. Utilitar dedikdə – lazımlı, rahat 
istifadəli, texnoloji və ekonomik məhsul başa düşülür. Estetik dedikdə 
isə – gözəllik, cazibədarlıq, seçilən obrazlılıq başa düşülür. Bu iki 
anlayış çox sıx şəkildə qarşılıqlı asılıdır. 
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Əvvəllər bədii mədəniyyət dedikdə teatr, kino, rəsm əsərləri, 
ədəbiyyat və başqa incəsənət növləri başa düşülürdü. Xalqın inkişafı 
üçün insanın əmək qabiliyyəti ilə əmələ gətirdiyi qiymətli bədii və 
materiallar birləşməsinin nəticəsi lazımdır. Hal-hazırda dünyada 
dizayn sözü qəbul olunmuşdur. Dizaynla məşğul olan insanlara 
dizayner və ya rəssam-konstruktor deyilir. Dizayn termini avropada 
XV əsrdən istifadə olunur. İngilis dilində dizayn sözünün çox geniş 
mənası vardır. Bura layihələndirmə, konstruksiya etmə, fikirləşmək, 
tədbir tökmək, məqsəd güdmək, layihə, cizgi, rəsm, şəkil və s. 
daxildir. Texniki ədəbiyyatda dizayner dedikdə layihəçi-mühəndis və 
rəssam – konstruktor nəzərdə tutulur.       

    
2. TEXNIKI  LAYIHƏLƏNDIRMƏ 

 
Əvvəllər sənayenin inkişafını texnikanın mənimsənilməsi dövrü 

kimi qəbul edirdilər. Maşınların texniki və estetik xarakteristikası 
yüksək deyildi. Buna görə layihəçilərdən texniki məsələlərin dizayn 
həlli üçün yüksək tələbkarlıq tələb olunurdu. İnsanların imkanları 
nəzərə alınmırdı və nəticədə insan maşınlara uyğunlaşmalı olurdu. 
Zaman keçdikcə istehsalat məhsulları yüksək texniki dizaynla, 
keyfiyyətlə hazırlanmağa başlandı və maşınlar insana uyğun 
hazırlandı. Hal-hazırda mühəndis, maşın və ya başqa qurğunu 
layihələndirdikdə yalnız texniki məsələləri yox anotomiyani, 
psixologiyani, dekorativ incəsənəti, sosial bazanı, mühiti, işıqlanma 
texnikasını və s. nəzərə almalıdır.     

Deməli, texniki estetikanın əsasını bunlar təşkil edir. Texniki 
estetika və dizayn sosioloji, ekonomiki və elmi texnikanın inkişafının 
nəticəsindən qaynaqlanır. Hal-hazırda bir məhsulu layihələndirmək 
üçün aşağıdakı üç əsas prinsipi gözləmək lazımdır.  

1. Bədii   layihələndirmə. 
2. Texnikanın  son  nailiyyətlərini  nəzərə  almaq. 
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3. Estetik  görünüşü  daha  gözəl  etmək. 
Mühəndis layihələndirilməsində əsas konstruktiv və texnoloji 

tələblər nəzərə alınır. Texniki-ekonomiki göstəricilərin optimal 
variantı axtarılır. Diqqət mərkəzində hər an məhsul, obyekt və ya 
texnoloji proses olur. İnsan faktoru isə mühəndis axtarışında nəzərə 
alınmır və nəticədə rahatlıq, gözəllik və s. layihəçinin diqqət 
mərkəzindən uzaq olur.  

Bədii layihələndirmə zamanı bədii layihəçinin diqqət mərkəzində 
layihələndirmə boyu insan faktoru durur. Texniki estetikanı hərdən 
insanın qayğısına qalan elm adlandırırlar və bu bədii 
layihələndirmənin əsasını təşgil edir. Hər hansı yeni obyekt layihə 
edilən zaman dizayner insan faktorunu nəzərə almalıdır. Bu halda 
dizayner istismarçının nümayəndəsi kimi olur. İstismarçının marağını 
və istehsalçının imkanını nəzərə almaq dizaynerin mütəxəssis 
borcudur. 

Bədii layihələndirmə bütün layihələndirmə prosesinin ayrılmaz 
hissəsidir. Bədii layihələndirmə və mühəndis layihələndirməsi bütün 
layihələndirmə prosesini tamamlayır. 

Bütün failiyyətlər eteplarla həyata keçirilir (Şəkil 1). Giriş etapı 
təlabatın öyrənilməsi ilə başlayır. Proqnozlaşdırma təlabatı həyata 
keçirməklə əmələ gəlir.  

Proqramlaşdırma proqnozlaşdırmanın əsasında həyata keçirilir. 
Planlaşdırmanın əsasını isə proqramlaşdırma təşgil edir, sonrakı etap 
isə layihələndirmədir yəni – layihələndirmə planlaşdırmadan material 
halına keçir. Layihənin əsasında istehsal başlayır, yəni  – nümunə 
hazırlanır və texnologiya işlənir. Əgər ekspertizadan sonra nəticə 
müsbət olarsa nümunənin çoxalması başlayır. Bundan sonra paylanma 
və istismar prosesi başlayır. İstehsal olunan məhsul işlədikcə yeni 
tələbatlar meydana çıxır və bu tələbatlara görə proses təkrarlanır.   

 



 8

 
 

Şəkil 1. Mühəndis layihələndirməsinin etapları. 
  
 

3. KONSTRUKSIYAETMƏ VƏ PLANLAŞDIRMA 
 
Müasir konstruktor və layihəçi praktikasında utilitar yanaşmanı 

qısa olaraq bu düstur ilə izah etmək olar: 
Fayda   +  Rahatlıq  +  Gözəllik  =  Utilitar 

                                          U = F + R + G 
Bu düsturun hər üzvü müxtəlif faktorların cəmindən ibarətdir. 
1. Texniki-ekonomik. 
2. Erqonomik. 
3. Estetik. 
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Buna görə bədii konstruksiyaetmədə tam müsbət nəticəni yalnız 
dizaynerin, mühəndis-konstruktorun, texnoloqun, erqonomistin və s. 
birlikdə qarşılıqlı anlaşma şəraitində işləməsi zamanı almaq olar. 

Konkret olaraq, əhatə mühitini nəzərə alan bir neçə hala baxaq. 
Konstruksiyaetmə və planlaşdırma üçün şəhəriçi və şəhərlərarası 
avtobus nəqliyyatını analiz edək. Avtobuslar müxtəlif məsafələrə 
müxtəlif şəraitdə işlədiyi üçün müxtəlif yanaşmalar labüddür.  

1. Şəhəriçi nəqliyyat üçün daxildə boş yer saxlamaq lazımdır. 
(Bu oturacaq yerlərinin sayını azaltmaqla alınır). Amma giriş və çıxış 
qapıları hökmən olmalıdır. Şəhərlərarası avtobuslarda isə 
oturacaqların sayı çox olmalıdır. Amma bir qapının olması şərtdir. 

2. Şimal və cənub ölkələr üçün layihə edilən maşınlara müxtəlif 
tələblər qoyulur (kondisioner, istilik sistemi, kavrolit). 

3. Kombinə edilmiş uşaq arabası mini kuza ilə təchiz edilməlidir:                   
a) yatmaq üçün;          b) gəzinti üçün.  
İstehsal olunan məhsulları bədii konstruksiyasına görə qruplara 

ayırmaq lazımdır. Bütün istehsalat məhsulları təyinatına görə 4 yerə 
bölünür: 

• İnsana xidmət edən məhsullar: məişət əşyaları və s. 
• İnsana xidmət edən və texniki funksiyanı yerinə yetirən: 

Məişət   avadanlıqları – televizor, soyuducu, ət maşını və sairə. 
• İşçi funksiyanı yerinə yetirən və qismən insana xidmət edən 

istehsal məhsulları: dəzgahlar, qurğular və nəqliyyat vasitələri. 
• Yalnız işçi funksiyaları yerinə yetirən istehsal məhsulları: 

avtomatlaşdırılmış sistemlər, avtomat xətlər, konveyerlər, maşınların 
düzgün mexanizmləri.  

Bütün mərhələlərin həllində bədii konstruksiyaetmənin əsasını 
qrafiki işlər təşkil edir. Beləliklə, bədii konstruksiyaetmənin birinci 
mərhələsində çertyojların hazırlanması, eskiz layihəsinin rəsmləri və 
maketin hazırlanması lazımdır. Bu mərhələdə layihənin açıqlanması 
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yazılı olaraq təqdim edilir. Ekonomik göstərici başda olmaqla qısa 
olaraq bütün əsas göstəricilər, qəbul olunan qərarlar verilməlidir.     

Layihələndirmənin ikinci mərhələsində işçi model və işçi 
çertyojların hazırlanması durur. Buna məhsulun ümümi görünüşü, 
konstruktiv kəsikləri, düyünlərin və hissələrin çertyoju, yəni – istehsal 
olunacaq məhsulun bütün layihə materialı aiddir. Bəzi hallarda ikinci 
mərhələnin sonu eksperimental nümunənin hazırlanması ilə başa çatır. 
Eksperimental nümunə sınaqdan çıxandan sonra, əgər nəticə müsbət 
olarsa, çertiyojlar kütləvi istehsal üçün istehsalata təqdim olunur. 

Konstruksiyaetmə mərhələlərinin ardıcıllığını  1962-ci ildə 
A.Əzimov belə ifadə etmişdir: 

1. Konstruksiyaetmənin mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi. 
Buraya konsepsiyaları həyata keçirə bilən komplekslərin axtarılması 
daxildir (fikrin yaranması və həyata keçirilməsinin mümkünlüyü). 

2. Eskiz layihələndirilməsi (Optimal konstruksiyanın 
seçilməsi və işlənməsi-yəni, məsələnin prinsipcə həlli). 

3. İşçi konstruksiyaetmə. 
4. İşçi layihələndirmə (Konstruksiyanın mühəndislik 

baxımından ifadə olunması). 
 

4. PLANLAŞDIRMA 
 
Əsas konsepsiyanın təhlili, texnologiyanın uyğun dəyişdirilməsi, 

satışı, istismarı və köhnəlmiş konstruksiyanın ləğvi kimi bir çox 
mürəkkəb problemlərin həlli onları daha sadə quruluşlara 
(elementlərə) ayırmaqla, sadələşdirib həll etməklə mümkündür.  Bir-
biri ilə müəyyən rabitələrlə əlaqədə olan iki elementin qarışıq və 
nizamlı yerləşməsi bu sistemi dərk etməyə imkan verir. 
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Şəkil 2. Elementlərin nizamsız yerləşməsi. 
 

 
 

Şəkil 3. Elementlərin nizamlı yerləşməsi. 
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Şəkil 2-də elementlərin nizamsız yerləşməsi, şəkil 3-də isə 
nizamlı yereləşməsi göstərilmişdir. 

Bu analogiya Ptolomeyin Yer sisteminin, Kopernikin Günəş 
sisteminin müqayisəsində özünü göstərir. 

Yeni konstruksiyaların yaradılması bir çox amillərdən asılıdır. 
Burada ictimai təlabat əsas hərəkətverici qüvvədir. İctimai təlabatın 
reallaşdırılması isə elm və texnikanın inkişaf səviyyəsindən, elmi və 
texniki kadrlardan, material və enerji mənbələrindən, ekoloji 
problemlər və digər amillərdən (siyasi, iqtisadi, hərbi və.s) asılıdır 
(Şəkil 4). 

Konstruksiyanın yaradılmasının əsas mənbələrini aşağıdakı 
kimmi göstərmək olar  (Şəkil 5).   

 

 
Şəkil 4. Yeni konstruksiyaların yaradılmasına təsir  

edən əsas amillər. 
 
Yeni ideyanın meydana çıxması və onun cəmiyyətin inkişafında 

çox böyük rolu vardır. Qədim zamanlardan insanlar əl əməyini 
yüngülləşdirmək və həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün daim 
fikirləşmiş, mövcud alətlərin təkmilləşdirilməsi və yenilərinin 
yaradılması haqqında fikirləşmişlər. İnsanların düzəltdiyi bir çox 
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alətlərin protatipləri bilavasitə təbiətdə mövcud olmuş və insanlar 
bunun əsasda yeni alət, konstruksiya və tikililər düzəltmişlər. 
Məsələn: gəmi, təyyarə, qayıq və s. uyğun olaraq balıq və quşun 
protatipidir. Lakin insan təfəkkürünün məhsulu olan elə ixtiralar da 
vardır ki, onların protatipi yoxdur. Buna misal olaraq təkəri göstərmək 
olar.  

 

 
 

Şəkil 5. Konstruksiyanın yaradılmasının ardıcıllığı. 
 
Təkərin müəllifi məlum deyildir. Bu insan həyatnın ən böyük 

kəşfi sayıla bilər. Təkər vasitəsilə irəliləmə hərəkətini, fırlanma 
hərəkətinə və əksinə çevirmək mümkün olmuşdur. Hazırda bütün 
maşınların əsas hissələrindən biri təkərdir və onsuz texniki tərəqqini 
təsəvvür etmək mümkün deyil. Deməli, cəmiyyət tarixində elə kəşflər 
vardır ki, bunlar bütövlükdə insan cəmiyyətinin taleyini, onun həyat 
tərzini müəyyən edir. Ona görə də insanların yaradıcı təkliflərinə 
münasibət bütün dövrlərdə diqqət mərkəzində olmuş və bu ictimai 
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təlabatın ödənilməsinin əsas atributlarından biridir. Hazırda bütün 
inkişaf etmiş ölkələrdə vətəndaşların intellektual fəaliyyətinin 
nəticəsinə hər bir ölkənin milli sərvəti kimi baxılır. Bir çox ölkələrin o 
cümlədən Yaponiyanın belə yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmasının 
əsas səbəblərindən biri onlarda dünya miqyasında patent işi analizinin 
təşkilinin yüksək səviyyədə aparılmasıdır. Müasir elmi-texniki 
inqilabın əsas xüsusiyyətləri bu dövrü xarakterizə edən elmi kəşflərlə 
müəyyən edilir.  

• Müasir elektron hesablayıcı maşınların kəşfi 
• Kosmosun kəşfi 
• Atom enerjisindən istifadə 
Bu üç özülün üzərində qurulan müasir dünya sivilizasiyası 

özünün uğurları və inkişafına görə bədbəxtlik və faciələrinə görə 
məhz insan zəkasının məhsulu olan yeni ideyalara bağlıdır. Elm artıq 
ayrı-ayrı alimlərin fərdi fəaliyyətinə deyil bütöv bir elm ordusunun 
mütəşəkkil fəaliyyətinə çevrilmişdir. Lakin, bu işdə ayrı-ayrı fərdi 
istedadların fəaliyyəti də nəzərə alınır. 

Elmin potensialları aşağıdakı amillərlə müəyyən edilir: 
• Elmi kadrlar. 
• Texniki təminat. 
• İnformasiya təminatı. 
• Elmin idarə olunması.       

 
Şəkil 6. Elmi potensiala təsir edən amillər. 
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1. Elmi kadrlar 
 
Elmi kadrlar hazırlıq və yaş səviyyələri ilə səciyyələnirlər. 

İ.Nyuton 5 əsas elmi kəşflərini 23-25 yaşlarında kəşf etmişdir. 
Kəşflərin ümumi miqdarı 25......35 yaş arasına uyğun gəlir (Şəkil 7).     
 
2. Elmin texniki təminatı 

 
Elmi ideyaların texniki təminatı olmasa bir çox ideyalar arzu 

olaraq qalar.   Siolkovskinin raket və yerin peykləri haqqında öz 
dövründə verdiyi təkliflər o zamanlar bir fərziyyə kimi qəbul edilirdi. 
Onların texniki reallaşması isə onun ölümündən sonra 60-cı illərdə 
mümkün oldu. Atom silahı yaratmaq məqsədi qarşıya qoyulanda, o 
zamanın görkəmli alimi Kapiça Stalinə demişdir ki, bunun üçün  
bütün ölkənin sənaye texnologiyasını yeni səviyyəyə yüksəltmək 
lazımdır. Hal-hazırda Xəzər dənizi neft mədənlərinin istismarı, texniki 
təminatla bilavasitə əlaqədar olduğuna görə inkişaf etmiş xarici 
dövlətlərin imkanlarından istifadə etmək lazımdır.       
 
3. İnformasiya təminatı 

 
Elmi texniki ədəbiyyat, ekspress informasiyalar, sərgi, konfrans, 

konqress və s. təşkili, elmi əsərlərin nəşri və vaxtında ekspress 
informsiyanın mütəxəssislərə çatdırılması, onların elmi təşkili və 
sürəti informasiya təminatının tərkib hissələridir. 
 
4. Elmin idarə olunması 

 
Elmin idarə olunması dövlət səviyyəsində həll olunmalıdır. 

Filosoflardan soruşduqda ki, nəyə görə filosoflar hökmdarların 
ayağına gedir, amma hökmdarlar filosofların ayağına getmir. 
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Filosoflar cavab verir ki, filosoflar hökmdarlardan nə istədiklərini bilir 
amma hökmdarlar filosoflardan nə istədiklərini bilmirlər. 

 

 
 

Şəkil 7. Elmi kəşflərin sayının yaş səviyyəsindən asılılığı. 
 

 
 

5. ESTETIKA 
 
Estetika - yunan sözü olub (aistetikos) duyan, həssas mənasını 

verir. 
Estetika gözəllik qanunlarına, incəsənətin gərçəkliyə 

münasibətini onun növ və janrlarının bədii şüurun qanunauyğun 
inkişafının spesifik xüsusiyyətlərini, bədii yaradıcılıq metodunu 
öyrənən fəlsəfi elmdir. Estetika insanın gerçəkliyi estetik 
mənimsəməsinin müxtəlif cəhətlərini tədqiq edir. Estetika əsasən 
aşağıda göstərilən cəhətlərə ayrılır. 
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    1. Estetik prinsip                                  4. Estetik qavrayış 
    2. Estetik hissiyyat                               5. Estetik zövq 
    3. Estetik tərbiyə                                  6. Estetik ideya 
 
İnsanın gerçəkliyə estetik münasibəti şəxsiyyət, cəmiyyət və 

təbiət arasındakı münasibətlərin üzvü hissəsidir. İnsanların uzun 
müddət gözəllikdən həzz almaq meyli estetikanın gözəllik haqqında 
elm adlandırılmasına səbəb olmuşdur. Gerçəkliyin estetik 
mənimsənilməsi, idrak prosesi, elmi biliklər, ictimai münasibətlər və 
şəxsiyyətlərin inkişaf səviyyəsi ilə sıx bağlıdır. Bədii estetikanın 
mənimsənilməsinin ən yüksək forması incəsənətidir. Estetika 
terminini elmə XVIII əsrdə A.Baumqarten gətirmişdir. Lakin, estetik 
fikirlər 2500 il əvvəl quldarlıq dövründə Misirdə, Babilistanda, Çində 
və s. yerlərdə yaranmışdır. 

Estetik prinsip -  dedikdə gözəllik, qəşənglik, obrazlılıq və s. 
nəzərdə tutulur.  

Estetik hissiyyat -  forma gözəlliyini, rəngi, səs ahəngini, ritmi, 
mütənasibliyi və ölçülərin uyğunluğunu hiss etmək deməkdir. Estetik 
hissiyyat dedikdə insanın yaradıcı fəaliyyəti prosesində və ətraf 
mühitin estetik dərk olunmasında, onda təzahür edən dərin emosional 
vəziyyət nəzərdə tutlur.  

Estetik tərbiyə  -  dedikdə insanla gözəlliyi, həyatda yüksəkliyi 
və incəsənəti qəbul etmək, düzgün anlamaq, qiymətləndirmək və 
yaratmağa yönəlmiş tədbirlər sistemi nəzərdə tutulur. Estetik 
tərbiyənin məqsədi cəmiyyətin üzvlərində hər tərəfi əqli, siyasi, 
mənəvi və fiziki inkişafı təmin etmək, onlarda gözəllik hissini 
təkmilləşdirmək və gözəllik qanunları əsasında yaradıcılıq meylləri 
aşılamaqdır.  

Estetik tərbiyə müəyyən estetik münasibətləri inkişaf 
etdirməlidir. Bu insan, təbiət, ictimai istehsal məhsulları, ictimai həyat 
münasibətlərində özünü göstərməlidir.  
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Şəkil 8. İnsan və təbiət münasibətləri. 
 
Bədii layihələndirmə işinin əsasını XIX əsrdə ingilis yazıçısı, 

rəssamı və arxitektoru U.Marris qoymuşdur. O, göstərmişdir ki, əmək 
insanın yaradıcı fəaliyyətinin nəticəsidir və bu incəsənətdən uzaq olsa 
onun məhsulu da yəqin ki,eybəcər olacaqdır.   

Almaniyada 1907-ci ildə sənaye işçilərinin bədii ittifaqı 
“Verkbund” adlı bir quruluş yaradılmış və onun fəaliyyəti sənaye 
məhsullarının keyfiyyətinin xeyli artmasına səbəb olmuşdur. Bunu 
görən digər qərb ölkələri, xüsusən ABŞ sənaye məhsullarının xarici 
kosmetikasına xüsusi fikir verməyə başlamışdır. Əksər hallarda süni 
gözəllik yaratmaqla malları tez satmağa çalışırlar. Bu istiqamət stilizm 
və ya staylinq  ( styling )  adlanır.  

Texniki estetikanın əsası Almaniyada ötən əsrin 20-ci illərində 
Bauxauz məktəbini yaratmaqla qoyulmuşdur. Bu məktəbin tələbələri 
sənaye müəssisələri və həmkarlar təşkilatları ilə birlikdə müxtəlif 
sifarişlər yerinə yetirməklə məşğul olmuşlar.Bu məktəb Şiller və 
Gotenin vətəni olan Vaymar şəhərində təsis edilmiş və dizayn işinin 
inkişafında böyük rol oynamışdır. Faşistlər qəzəblənib 1933-cü ildə bu 
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məktəbi bağlavsikfh. ABŞ-da dizayn 1930-cu ildə, digər ölkələrdə isə 
II Dünya müharibəsindən sonra yaranmışdır. 1957-ci ildə isə bədii 
konstruksiyaetmənin beynəlxalq cəmiyyətinin şurası yaradılmışdır 
(İKSİD). 

 

 
6. TEXNIKANIN INKIŞAF QANUNAUYĞUNLUQLARI.  
İNSAN VƏ MAŞININ QARŞILIQLI MÜNASIBƏTLƏRI 
 
Texnika – termini yunan sözündən əmələ gəlmiş və texniki 

incəsənət deməkdir. 
Texnika sözünün mənası istehsalın inkişaf mərhələsini keçərək 

təkmilləşmişdir.Quldarlıq qövründə texnika fərdi sənətkarlığı, sənət 
öyrənməni xarakterizə edirdi. Orta əsirlərdə texnologiya – dəmirçilik, 
duluzçuluq, zərgərlik  məzmununu daşımışdır. Müasir dövrdə isə - 
istehsal prosesini aparmaq üçün lazım olan maddi şəraitə və əmək 
alətlərinə deyilir.  Texnikanın 4 əsas cəhətini qeyd etmək lazımdır: 

 1. İstehsal üsulu ilə müəyyən olunan ictimai qurluşun inkişafının 
iqtisadi qanunları ilə şərtlənməsi yəni, öz dövründə həyata keçirilə 
biləcək ideyalar. Misal kimi, Pozlunovun  buxar maşınını, Leonardo 
da Vinçinin vertolyotu və paraşütü və s. kəşf etməsini göstərmək olar. 

2. Bir quruluş digəri ilə əvəz olunduqda texnika qalır və yeni 
ictimai quruluşa xidmət edir. 

3. Texnika təbiət qanununlarına uyğun olaraq inkişaf edir. 
Məsələn, kosmosun fəthi və s. 

4. Texnika sıçrayışla inkişaf edir. Bu inqilabi dəyişikliklər və 
kəşflərlə əlaqədardır.Alim, mühəndis və dizaynerlər köhnə texnikanın 
mənəvi qocalmasını gözləməli deyil, sıçrayış baş verməmiş onu 
görməli və qabaqlamalıdır: məs. daxili yanma mühərrikli 
təyyarələrindən reaktiv təyyarələrə keçid.    
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Elm və texnika, texniki vasitlər, ehtiyyat mənbələri, təlabat və 
yaradıcılıq bir-biri ilə üzvi sürətdə bağlıdır. Bunların əlaqəsini 
aşağıdakı kimi göstərmək olar: (Şəkil 9). 

Texnika illərlə təkmilləşərək insanı ağır əl əməyindən xilas 
etməyə xidmət etmişdir. Bu proses aşağıdakı tarixi mərhələlərlə 
nəzərə çarpır. 

1. İnsan sadə əmək alətləri ilə bilavasitə əmək məhsuluna təsir 
edir.  

 

 
 

Şəkil 9. Texnikanın inkişaf asılılığı. 
 
2. İnsan daha mürəkkəb əmək alətləri düzəldir, lakin onlar insan 

tərəfindən hərəkətə gətirilir. 
3. İnsan mühərrik, maşın ixtira edir, lakin alət ilə yerinə yetirilən 

işçi əməliyyat yenə də əllə görülür. 
4. İnsan işçi maşın ixtira edir, bu maşın əvvəllər işçinin əllə 

gördüyü işi yerinə yetirir. Bu halda da fəhlə maşına material verir, 
aralıq məhsulu yığıb maşına verir və tədarük edir və s. 

5. İnsan maşını idarə edir. İdarəetmə bir pultda cəmlənir. İnsan 
maşın operatoruna çevrilir. Hissələrin nəql edilməsi konveyer 
vasitəsilə yerinə yetirilir. 
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6. Axırıncı mərhələ - xüsusi proqramlaşdırılmış qurğular 
vasitəsilə maşınlar avtomatik idarə olunur. Bu etapda texniki qurğular 
əvvəldən hazırlanmış proqram vasitəsi ilə istehsalatda bütün texniki 
əməliyyatları yerinə yetirir. Belə başa düşülə bilər ki, avtomatikanın 
bu cür inkişafı insanın maşınları idarə prosesindən xaric edir. Bu belə 
deyildir. Qurğunun təmiri və nəzarətindən başda insan proqram tərtib 
edir və onu xüsusi qurğularla ötürür. Maşın və dəzgah hazırlamaqla 
metal kəsən dəzgahlardan istifadə edərkən sürətçıxarma və etalon 
proqramı yazılır. Ona görə də müəssisələrdə yüksək dərəcəli lekalçılar 
işləməlidir ki, əl ilə yüksək dəqiqlikdə “etalon detal” hazırlaya bilsin. 
Deməli, yüksək avtomatik istehsalatda ( yüksək inkişaf etmiş 
texnikalarda da ) insanın yeri hələ də var. Bu mərhələdən birinci dördü 
tədricən aradan qalxır, axırıncı ikisi isə təşəkkül tapmaqdadır. 

 

7. TEXNIKADA MƏZMUN VƏ XARICI FORMA 
 
Texnikada məhsulun xarici formasının dəyişməsi böyük tarixi 

proses keçmişdir. Dəzgahların, maşınların, mebellərin və s. 
formalarının dəyişməsi arxitekturanın zamanına uyğun inkişafının 
dəyişməsi ilə harmonik olmuşdur. Məsələn: Nortonun torna dəzgahı 
(ilk dəfə 1712-ci ildə Norton hazırlayıb) (Şəkil10). Bu dəzgah dövrün 
tələblərinə uyğun olaraq “petrov borokko” stilinə uyğun elementlərlə 
təmin edilmişdir.    

Şəkil 11 – də göstərilmiş Almaniyada hazırlanmış nəqşləmə 
dəzgahı isə “rokko” stilinə uyğun gəlir. 

XIX əsrin ortalarına qədər maşın, dəzgah və digər 
konstruksiyalar kustar şəkildə hazırlanmışdır. Usta sənətkarlar öz 
məharətləri sayəsində zərif müxtəlif bəzəklərlə işlənmiş müxtəlif 
dövrlərin arxitekturasını özündə əks etdirən maşın nümunələri 
düzəldirdilər. İstehsal artdıqca, maşın və dəzgahların  bədii estetik 
görünüşünə diqqət azalmağa başlanmış və arxitekturada olduğu kimi 
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maşınqayırmada da sənayeləşdirmə prinsipi ön plana çəkilmişdir. 
 

 
 

Şəkil 10. Norton torna dəzgahı. 
 

 
Şəkil 11 . Nəqşləmə dəzgahı (Almaniya 1750-ci il). 
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Yaradılan yeni konstruksiyalar öz xarici görünüşünə görə çox 
uzun müddət özündən  əvvəlki  konstruksiyaların  xarici görünüşünü  
özündə  saxlayırdı (Şəkil 12). 

 

 
 

Şəkil 12. Təyyarənin (a), teplovozun (b)  və  avtomobilin (c)  
inkişaf formaları. 

 
Teplavoz və elektrovozlar – paravoza, tramvay və avtomobil – 

faytona oxşayırdı. Yalnız uzun müddət təkmilləşmə apardıqdan sonra 
onlar müasir şəklə düşmüşdür. Hazırda dizaynerlər yeni 
konstruksiyanı yaratdıqda ona elə forma verməyə çalışırlar ki, bu 
forma öz funksiyası, təyinatı və işinə uyğun gəlsin. Bu halda forma, 
rəng, materiallar bir-birinə və ətraf mühitə uyğun gəlməlidir. 
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8. KOMPOZISIYANIN ƏSASLARI 
 
Kompozisiya – latın dilində, compasitio – inşa etmək, 

yerləşdirmək, uyğunlaşdırmaq, struktura və s. deməkdir. 
Kompozisiya dedikdə, müəyyən ideya - bədii prinsip əsasında 

obrazların əlaqələndirilməsi başa düşülür. Bunsuz dizayn 
yaradıcılığının məğzini başa düşmək mümkün deyildir. Əvvəllər, 
kompozisiya termini yalnız arxitekturada işlənmişdir. Sonralar isə 
incəsənətin başqa növlərinə keçmişdir, yəni – rəssamlığa, musiqiyə 
(musiqi kompozisiyası), sonralar isə ədəbiyyata (A.De Balzakın ” 
İnsan komediyası “kompozisiyası). 

  Kompozisiyanın növləri: 
İnsanın gördüyü kompozisiyanın varlığı əsasən 3 qrupa ayrılır. 

Belə bölgü bu qrupları daha dəqiq aydınlaşdırmağa imkan verir.  
1. Frontal müstəvi kompozisiyası. 
Kompozisiyanın bütün elementləri baxan insana görə bir müstəvi 

üzrə frontal vəziyyətdə yerləşir. Elementlərin ölçüsü və yerləşməsi 
dərinliyə görə tabe olandır.      

2. Həcmli kompozisiya – bütün elementlər 3 koordinat üzrə 
bərabər yerləşir. Kompozisiya həcm şəkilində olur dairəvi görünüş 
üçün nəzərdə tutulur. 

       3. Dərinlik əhatə kompozisiyası – kompozisiyanın bütün 
elementləri  üç  ölçü əhatəsində yerləşir.  

Kompozisiyaya baxan zaman görünüş dərinlik əhatəsinə 
irəliləyiş kimi qəbul edilir. Arxitektura və texniki estetikanın sıx 
əlaqəsi qanunauyğundur. Belə ki, texniki estetika və arxitektura elm 
və incəsənətin əsasından götürülmüşdür. Elmin öz xüsusiyyətləri 
incəsənətin isə öz xüsusiyyətləri var. Onlar bir-birinə tərsdir. Amma 
eyni zamanda bir-biri ilə əlaqədardır.   

Elm – dəqiqlik, formuladır. 
 İncəsənət – hissiyyat, bədii obrazdır. 
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İnsanın hiss etdiyi müxtəlif sahələr texniki estetika və 
arxitekturada bir yerə cəmləşir.  

Kompozisiyanın inkişafı öz əsasını təbiətdə, incəsənətdə və 
texnikada formanın yaranması prosesində tapmışdır (Şəkil 13). 
Təyyarə qanadlarının, quşun qanadlarına bənzəməsi, avtomobil, gəmi 
və digər vasitələrin kompozisiyası həcmi fəza quruluşlarının 
strukturunun təhlili nəticəsində təkmilləşmişdir. Deməli, xarici 
formulanın düzəldilməsi özü müstəqil elm sahəsi olub, sənaye 
məhsullarının optimal formasının yaradılması ilə məşğuldur. Bu işdə 
məhsulun funksional texniki iqtisadi kompozisiya estetik amilləri ilə 
ödənilməlidir. 

 
 

Şəkil 13. Axıcılıq və dinamiki forma. 
a). Səmada      b). Suda      c). Yerdə 
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Kompozisiyanın əsasının inkişafının əsas elmi faktoru -  təbiətdə, 
incəsənətdə və texnikada formadəyişmə prosesidir. Təbiətdə   
formadəyişmənin prinsiplərinin öyrənilməsi insanın yeni yüksək 
yaradıcılığına və başlıcası texnikanın inkişafına nail olmasına imkan 
yaratmışdır.    

Quşun uçuş dinamikası və qanadının formasının strukturasının 
uzun müddətli  öyrənilməsi Jkovskiyə təyyarənin qaldırma qüvvəsinin 
qanununu kəşf etməyə qanadının formasının və vintinin pərinin 
formasını tapmağa kömək etmişdir. 

Təbiətdə canlı orqanizmləri öyrənərək, konstruktorlar texnikada 
yüksək axıcılıq qabiliyyəti olan müasir formada maşınlar icad 
etmişlər. Axıcılıq qabiliyyəti sürətli maşınların formalaşması üçün 
əsas qanun olmuşdur. Beləliklə, forma yaratmanın nəzəri anlayışını 
belə ifadə etmək olar: Forma yaratma – formanın dəyişməsinin 
qanunauyğunlğunun öyrənilməsi, bədii layihələndirmənin metod və 
prinsiplərinin optimal formalı istehsal məhsullarıysy alınması, texniki 
iqtisadi estetik kompozisiya şərtlərinin ödənilməsi deməkdir. 
Formadəyişmənin son kompozisiya həlli, layihələndirmənin 
yaradıcılıq prosesinin ardıcıllığından ibarət olur: funksiya, 
konstruksiya,hazırlanma texnologiyası və əsas materialların estetik 
faktorlarının nəzərə alınma xüsusiyyətləri (Şəkil 14). 

Bədii layihələndirmədə maşınlarda arxitektonikası, 
kombinatorika və xirotexnika məvhumları geniş yayılmışdır.  

Maşınların arxitektonikası – sənaye məhsullarının funksional və 
konstruktiv xüsusiyyətlərini nəzrə almaqla hormonik formanın 
yaradılmasını nəzərdə tutur. 

Kombinatorika – həcmi və müstəvi fiqurların iki, üç riyazi 
kombinasiya analizi qanunauyğunluğunu öyrənir. Kombinatorika 
bədii konstruksiya obyektlərində geniş istifadə edilir. 
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Şəkil 14. Sənaye istehsalında formadəyişmənin 
struktur sxemi. 

 
Xirotexnika – maşınların idarəetmə orqanlarının funksional və 

estetik amilləri nəzərə alınmaqla formalarının qurulması və 
qanunauyğunluqlarının yaradılması deməkdir. Xirotexnika əlin 
anotomik funksiyası mütəhərrik orqanlarının içi və əl dəstəyinin işinin 
məqsədini öyrənir  (Şəkil 15). 

Tektonika – kompozisiyanın əsas kateqoriyalarından biridir, 
predmetin məntiqi forma quruluşunu dəqiq göstərir. Material, 
konstruksiya, forma arasında bağlılığı görüntüsü ilə üzə çıxarır. 
Tektonika bir tərfdən quruluş, düzülüş haqqında məlumat verməli, 
digər bir tərəfdən bu məlumat bədii formada olmalıdır. Əgər, bu  
yoxdursa, deməli, mühitin strukturası düzgün qurulmayıb. Beləliklə, 
biz görürük ki, mühitin həcmi strukturası və tektonika bir-birində 
mövcuddur (Şəkil 16 a,b). 
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Şəkil 15. Xirotexnikanın tələbinə uyğun dəstəklər. 

 

 
 

Şəkil 16. Müxtəlif tektonik sistemlər. 
a) divar; b) arka; c) divar-blok; d) karkas 
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Şəkil 16 b. Müxtəlif tektonik sistemlər. 
a) gecə klubu 

b) “Mirvari” restoranı (Bakı şəh.) 
 
Tektonikanın seçilməsinə məhsulun ölçüsü təsir göstərə bilir. 

Eyni formalı böyük və kiçik cisimlər eyni cür tektonikaya 
uyğunlaşmır. Beləliklə, tektonikanı məhsulun konstruktiv sisteminə 
aid etmək olar. Tektonika konstruktiv quruluşun bədii təsviridir. 
Tektonikanı bütün formalara, bütün icad olunmuş maşınlara, 
dəzgahlara, məişət əşyalarına və digər cisimlərə aid etmək olar. 
Ekskavator və yükqaldırma maşınlar, gəmi və təyyarə, dəmir yolu 
vaqonu və tramvay vaqonu, soyuducu və ya kinokamera konstruksiya 
edən zaman müəyyən tektonik sistem nəzərə alınır. Yəni, konstruktiv 
quruluşu nəzərə almaqla yanaşı, estetik tərəfi də nəzərə almaq 
lazımdır.  

Tektonikanın qanunauyğunluğu konstruksiyanın iş qabiliyyətini 
əks etdirir və mexanikanın, statikanın, dinamikanın, aerostatikanın, 
hidrodinamikanın, materiallar müqavimətinin qanunlarına və sərtlik 
nəzəriyyəsinə və s. söykənir. 



 30

 

 
 

    Şəkil 17. Müxtəlif tektonik sistemin formadəyişməsinə təsir          
edən materialların fiziki xüsusiyyətləri. (Borusovskiyə görə). 

 
Şəkil 17-də sıxılma və dartılmanı xarakterizə edən müxtəlif 

materialların fiziki xüsusiyyətləri verilmişdir. Beləliklə, formadəyişmə 
və tektonik forma kompozisiyanın əsas elementlərindən biridir və 
gözəl forma almaq üçün əsasdır. 
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9. HARMONIKA 
 
Harmonika – yunanca nizam, əlaqə, həmahənglik, 

mütənasiblik mənasını verir.  
Harmonika – təzahür və proseslərin daxili və xarici nizami 

uyğunluğu, bütövlüyü deməkdir. 
Estetikada harmonika – gözəlliyin ən mühüm əlamətlərindən biri 

olub, estetik obyektlərin məzmun və formasının uyğunluğu və 
bütövlüyünü xarakterizə edir.  

İncəsənətdə harmonika – bədii forma, (ədəbiyyatda 
kompozisiyanın vəhdəti) sənətkarın estetik ideyaları və onun həyat 
həqiqətlərinə sədaqətindən asılıdır. 

 Texnikanın yaradılmasında, harmonikanı gözləmək lazımdır. 
Tarix boyu harmonika üç mənada qəbul olunmuşdur. 

 
1. Riyazi             2. Estetik        3. Bədii 

 
Harmonikanın riyazi mənası, bərabərlik deməkdir. Hissələrin 

ölçülərinin bir-birinə uyğunluğu və onların da tam ölçüyə 
mütənasibliyi gözlənilməlidir. Harmonikanın riyazi mənası saydadır, 
keyfiyyətdə deyil. 

Harmonikanın estetik mənası, estetik hisslər əsasında keyfiyyət 
göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutur. 

Harmonikanın bədii baxımdan təminatı, onun incəsənətlə 
bilavasitə əlaqəsi ilə müəyyən edilir. 

Harmonikanın bu üç amili əksər hallarda bir-biri ilə bilavasitə 
əlaqədardır. 
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10. TƏNASÜB VƏ MÜTƏNASIBLIK 
 
Mütənasiblik dedikdə,cisimlərin hissələri arasında ölçülərin 

nisbətinin gözlənilməsi nəzərdə tutulur. Bu nisbətin pozulması bədii 
təzahürü azaldır. Qədim Misirdə riyaziyyatçılar, filosoflar, 
arxitektorlar mütənasibliyə böyük  diqqət yetirmişlər. Tərəfləri 3:4:5 
nisbətində olan məşhur misir üçbucağı piramidaların tikilişində geniş 
istifadə olunub. Piramidanın yan tərəfinin hündürlüyü 3:5=0,6≈0,618  
qızıl bölgü nisbətinə uyğundur. (Şəkil 18). 

 
Şəkil 18. Xeops piramidası və Misir üçbucağı. 

 
Yunan riyaziyyatçıları, rəssamları və filosofları da mütənasibliyi 

öyrənmişlər. Ilk dəfə Pifaqor mütənasibliyi riyazi olaraq izah etməyə 
çalışmışdır. Məhz riyazi, həndəsi, harmonik mütənasibliyi və qızıl 
bölgü qanununu onun adı ilə bağlayırlar. 

Aristotel simmetriyanın və məhdudiyyətin ölçülməsinin əsas 
tələbi kimi mütənasibliyi götürmüşdür. “Etika” kitabında Aristotel 
yazmışdır ki, o zaman nəticə tam olur ki, ona hər nə əlavə etmək, və 
ya çıxmaq olmasın. Nəticə çoxluqdan və əskiklikdən məhv olur. 
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İntibah dövrünün məşhur mütəfəkkirlərindən – Leonardo da 
Vinçi, Mikkelancelo Bionarroti, Vinola, Palladi, F.Brunelleski, Alberti 
mütənasiblik məsələləri ilə ciddi məşğul olmuşlar. 

Mütənasibliyin müxtəlif təyini vardır. Məsələn: riyazi 
mütənasibliyin yaranması üçün bərabərliyə dörd element daxil 
edilməlidir. (a:b=c:d). Həndəsi mütənasiblik isə üç elementdən ibarət 
olur. (a:b=b:c). Burada b elementi orta mütənasiblik və ya orta həndəsi 
ölçü adlanır. 

Iki uyğun düzbucaqlı üçbucaq öz aralarında elə bağlıdırlar ki, 
böyük üçbucağın kiçik tərəfi  CF, eyni zamanda kiçik üçbucağın 
böyük tərəfidir. Bu zaman CF hissəsi AF və FE hissələrinin orta 
mütənasiblik parçasıdır. (Şəkil 19). 

 

 
Şəkil 19. Düzbucaqlı üçbucaqda mütənasiblik. 

 
Həndəsi ölçülər arasındakı mütənasibliyə misal olaraq 

düzbucaqlı üçbucağın təpə nöqtəsindən hipotenuza endirilmiş 
perpendikulyarın CF uzunluğunun AF və FE parçaları arasında orta 
mütənasib parça olduğunu göstərmək olar. (Şəkil 19).  

AF : CF = CF : FE 
Riyazi və həndəsi mütənasiblikdən başqa, tənasüblük asılılığı 

vardır ki, buna harmonik mütənasiblik deyilir. B.e.ə III əsrdə yunan 
riyaziyyatçısı Evklid səkkiz harmonik mütənasibliyi izah etmişdir. 
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Harmonik mütənasibliyə də həndəsi mütənasiblik kimi üç element 
daxil olur (Şəkil 20). 

 

 
 

Şəkil 20. Evklidin səkkiz harmonik mütənsibliyinin qrafiki 
quruluşu. 

 
Qızıl bölgü prinsipi əsasında AB=a parçasının iki  b və c 

parçalarına ayrılması onu göstərir ki, kiçik c parçasının böyük b 
parçasına olan nisbəti, böyük b parçasının tam a parçasına nisbətinə 
bərabər olsun.(Şəkil 21). 

 
Şəkil 21. a  – parçasının qızıl bölgüyə uyğun bölünməsi 

abbc :: =  
 

bac −=  olduğundan, ( ) abbba :: =− ifadəsindən b-ni tapmaq 
üçün bir kvadrat tənlik alırıq: 

 

022 =−+ aabb  
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Buradan:  
 

( ) aab 618,0
2

15
≈

−
=  

və 
ac 382,0=       alırıq. 

Qeyd etmək lazımdır ki, b-nin qiyməti, radius a olan çevrə 
daxilinə çəkilmiş onbucaqlının tərəfinə uyğun gəlir. 

 

 
 

Şəkil 22.  aAB =  parçasının həndəsi olaraq qızıl bölgü 
prinsipinə uyğun     bölünməsi. 

 
Şəkil 22-də a parçasının həndəsi olaraq qızıl bölgüyə uyğun iki 

hissəyə ayrılması göstərilmişdir.Bunun üçün a  parçasının ucundan 

ona perpendikulyar olan 
2
aAC =  parçasını çəkib, C  və B  nöqtələrini 

birləşdirək. 
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aaaBC
2
5

2

2
2 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=     olacaqdır. 

Indi də BC-dən 
2
aAC =  – yə bərabər CD  parçasını ayıraq. 

Onda              

aaaCDBCDB
2

15
2
1

2
5 −

=−=−=  

alarıq ki,  bu da b– yə bərabərdir. AB – dən DB – yə bərabər 
parзa ayırsaq E  nöqtəsində a parçası qızıl bölgü prinsipinə uyğun iki 
hissəyə ayrılmış olacaqdır. 

  Əgər 1=a  qəbul etsək: 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
=

382,0
618,0

1

1

M
M

 yaza çblərik 

Əgər 2M  – ni də bu qayda ilə iki hissəyə ayırsaq, 
236,0618,0382,02 ≈⋅=M ; 

     146,0382,0382,04 =⋅=M  və s. alarıq. 
Əlamətdar haldır ki, bu sıranın ardıcıl hədlərinin nisbəti sabit 

kəmiyyətdir, yəni: 

618,1
4

3

3

2

2

1 K===
M
M

M
M

M
M

. 

Bu xassəyə 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55... və s. sırası da malikdir. 
Gцstərilən sırada hər bir sonrakı hədd əvvəlki iki  həddin cəminə 

bərabərdir və aralıq həddin kvadratı təxminən qonşu kənar hədlərinin 
hasilinə bərabərdir. 

Məsələn:  və s. Deməli hər bir sonrakı hədd özündən əvvəlki iki 
həddə uyğun olaraq, qızıl bölgü prinsipinə görə iki həddə ayrılmış 
olur. Bu sıra onu kəşf edən XIII əsr italiyalı riyaziyyatçı Pizali 
Leonardo Fibonazzinin ləqəbi şərəfinə Fibonazzi sırası adlanır. 

İndi də qızıl bölgü prinsipinin tətbiqinə aid misalları nəzərdən 
keçirək. Insan bədəninin bir çox cizgiləri qızıl bölgü prinsipinə uyqun 
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gəlir. Misal üçün, insanın ayaqdan göbəyə və göbəkdən başın üstünə 
qədər olan məsafəsi qızıl bölgü prinsipinə uyqun gəlir (şəkil 24). 
Təkcə bu deyil bədənin digər hissələrinin ölçüləri də bu qaydaya 
uyqun gəlir. Şəkil 24 – də göstərilən ölçülərin nisbətləri təxminən eyni 
olub 1.618 - ə yaxındır: 

618,1
63

102
102
165

165
266

432
698

698
1130

≈≈≈≈≈  

İnsan bədəninin göstərilən hissələrinin arasındakı nisbət qızıl 
bölgü prinsipinə uyğun olmazsa, onda harmonika pozulur və gözəllik 
itir. Ola bilsin ki, bu prinsipin pozulduğu hallarda insanlarda digər 
fizioloji qüsurlar da mövcud olsun. Bütün bunları nəzərə alaraq, oğlan 
və qızlar özlərinə həyat qurarkən qarşı tərəfin ölçülərinin qızıl bölgü 
prinsipinə uyğun olub-olmadığını ölçü aparıb yaxınlasaydılar pis 
olmazdı. 

Ölçülərdə kiçik kənaraçıxmalar olarsa, bunu ayaqqabının 
dabanının hündürlüyü və ya saçın, papağın hündürlüyü hesabına 
kompensə etmək olar. Yeri gəlmişkən qeyd etmək olar ki, yeni 
evlənən qız və oğlanın yaşları da qızıl bölgüyə uyğun olarsa daha 
münasib olar. Belə ki, qızın yaşını c - yə, oğlanın yaşını isə b - yə  
uyğun olması və b=1,618c nəzərə alınır. 

Qızın yaşı 20 olarsa, onunla evlənən oğlanın yaşının 32 olması 
məsləhətdir. Belə ki, illər keçdikcə bu nisbət qızın xeyrinə 
azalacaqdır.              

10 ildən sonra  :     42 : 30 = 1,4 
20 ildən sonra  :    52 : 40 = 1,3 
30 ildən sonra  :     62 : 50 = 1,24    olduğunu görürük. 
İnsan bədəninin ölçüləri qədim dövrlərdən bəri ölçü aparmaq 

üçün əsas götürülmüşdür. Məsələn: Yunanıstan, Misir və Romada fut 
uzunluq ölçüsü olmuşdur. Bir fut  0,305m-dir. (Şəkil 23). 

Rusiyada uzunluq ölçüsü insan bədəninin ölçüləri – sajen, qulac, 
baş barmağın yuxarı hissəsinin uzunluğu – düymə və digər ölçülər 
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qəbul olunmuşdur. Baş barmağın yuxarı hissəsinin uzunluğu bir 
düyüm – 25,4mm qəbul olunmuşdur. 

Onluq metrik sistem başqa sistemlərdən üstün olduğuna görə 
geniş tətbiq edilir, lakin onlar insan ölçüləri ilə bağlı olmadığına görə, 
fransız arxitektoru Le Korbyuze hissələrin arasında mütənasibliyi 
müəyyən etmək üçün yeni sistem “Modulor” təşkil etmişdir (şəkil 24). 
“Modulor” əsasında cihaz düzəldilmiş və onun hər bir rəqəmi insan 
bədəninin müəyyən hissəsinin uzunluğunu göstərmişdir. Bu 
ölçülərdən üçü əsas ölçü sayılır: 

Ayaqdan göbəyə qədər – 1130mm 
 Göbəkdən başın üstünə qədər – 700mm 
 Başın üstündən yuxarı qalxan əlin içinə qədər – 430mm. 
 

 
 

Şəkil 23. Uzunluq ölçüsünün insn ölçüləri ilə qarşılıqlı 
əlaqəsi. 

a) qədim rus ölçüləri 
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b) antik dövr ölçüləri 
Bu rəqəmlər Fibonaççi sırasının rəqəmlərinə, yəni qızıl bölgüyə 

uyğundur. Sonradan bu modulyor keçmiş SSRİ – dəki orta boy 
səviyyəsinə – 170 sm – ə  uyğun qurulmuşdur (Şəkil 25). 

Şəkil 25 – də insan bədəninin qızıl bölgüyə uyğun ardıcıllığı – 
40, 70, 110, 480sm rəqəmləri mebel və digər konstruksiyalar layihə 
olunarkən əsas götürülür. 

 

 
 

Şəkil 24. Le Korbyuzenin “Modulor” sistemi 
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Şəkil 25. Keçmiş SSRİ üzrə qəbul 

olunmuş ölçülər (sm – lə). 
 
Maşınqayırma konstruksiyalarının yaradılmasında bədii 

yaradıcılıq bir çox hallarda müxtəlif möhkəmlik, texnoloji və s. 
məhdudiyyətlərlə qarşılaşır. Odur ki, belə konstruksiyalarda 
mütənasiblik əsasən böyük əndazə ölçülərinin seçilməsində yerinə 
yetirilməlidir. Misal üçün, Leninqrad tipli binaların əsas otaqlarının 

ölçüsü mb 25,5= ; mc 25,3= ; 615,1=
c
b  şərtini ödəyir. Düzbucaqlı 

şəklində olan bu otaqlar dizayn baxımından kvadrat otaqlardan daha 
mütənasibdir. Eyni qayda hovuzların inşa olnmasında, baxça və 
meydanların ölçülərinin seçilməsində gözlənildikdə daha münasib 
olur. Şəkil 26 – da burğu dəzgahının qızıl bölgü prinsipinə əsasən 
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dizayn olunması göstərilmişdir. Dəzgzhın ümumi hündürlüyü əsas 
ölçü, yəni a qəbul edilmişdir. Digər ölçülər isə   

;;; 2211 aMhaMhaMh nn === K  

ifadələrindən təyin edilir. Burada: 
618,01 =M ; 382,02 =M ; 236,03 =M ; 146,04 =M ; 09,05 =M ; və s.  

 
Şəkil 26. Burğu dəzgahının qızıl bölgüyə görə dizayn edilməsi. 

 
Göründüyü kimi qızıl bölgüdən istifadə etdikdə konstruksiya 

daha yaxşı görümlü olur. 
Mütənasiblik əsasən böyük əndazə ölçülərinin seçilməsində 

yerinə yetirilməlidir. Son zamanlar münasib rəqəmlər sırasından və 
rəqəmlərin modul üzrə əlaqələndirilməsindən istifaə etmək məsləhət 
görülür. 
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• Kiçik qiymətlərindən istifadə edilməsi məsləhət görülmür. 
• Böyük qiymətlər kontruksiyanın ümumilikdə yaraşıqlı 

olmasını təmin edir.  
Yuxarıda qeyd edilən mütənasiblikdən başqa rəğbət bəslənən 

mütənasiblik də vardır ki, bunlar da rəğbət bəslənən ədədlərə uyğun 
gəlir. Bu mütənasiblik ГОСТ 8032 – 56 ilə tənzimlənir. 

       Hal – hazırda dünyada istehsalatda hazırlanan məhsullarda 
modul ədədlərin uyğunlaşmasından istifadə edilir. Bu mütənasiblik 
harmonik mütənasiblik uyğunluğunu əvəz etmir. 

 
 
 
 
 

Şəkil 27. Qızıl bölgüyə 
uyğun şaquli 

çoxşpindelli burğu 

Şəkil 28. Mərkəzləmə 
dəzgahının həndəsi 

mütənasibliyi 
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Şəkil 29. Pres dəzgahında mütənasiblik. 

 
Şəkil 30. Şaquli burğu dəzgahında mütənasibliyin analizi. 

 
İş yerini layihə edən zaman hündürboy kişi boyuna istinad edilir. 

Bu bütün hündürboy insanların işləməsinə kamfort yaradır. İdarəetmə 
orqanlarının rahatlıq dərəcəsini analiz edərək, belə nəticəyə gəlmək 
olar ki, dəzgahların, maşınların, dəmir pres avadanlıqlarının , işçi 
yerlərini layihə edərkən aşağıdakı bəzəmə hallarını nəzərə almaq 
lazımdır. 

• Dəzgah döşəmədən 100 – 250mm hündürlükdə olmalıdır. 
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• Operatorun boyunun 40....50mm dəyişməsi nəzərə 
alınmalıdır. 

• Bədənin 2.....10 mm içəri və yanlara əyilməsi, idarəetmə 
orqanlarına qədər məsafənin 100.....120mm-ə qədər azalmasına səbəb 
olur. 

• Yana bir az addım və ya bir ayağa ağırlıq salanda idarəetmə 
orqanlarına qədər  məsafə 150....200 mm azalır. 

• Operatorla qabaq iş lövhəsinə qədər məsafə 150....200 mm 
olmalıdır. 

• Taxta ayaq altı yerdən 50....80 mm hündür olmalıdır.  
Ayaqqabının dabanının hündürlüyü kişilər üçün 25mm, qadınlar 

üçün 50mm olmalıdır.Son zamanlar münasib rəqəmlər sırasından və 
rəqəmlərin modul üzrə əlaqələndirilməsindən istifadə etmək məsləhət 
görülür. Kiçik qiymətlərdən istifadə edilməsi məsləhət görülmür. 
Böyük qiymətlər konstruksiyanın ümumilikdə yaraşıqlı olmasını 
təmin edir. 
 

11. MIQYAS 

 
Mütənasiblik harmonikanın miqyas anlayışı ilə sıx əlaqədədir. 

İki anlayış mövcuddur: Miqyas və nisbi miqyas. 
Miqyas cizgidəki xətti ölçülər arasındakı nisbət miqyas vasitəsilə 

ifadə olunur. Məsələn: 1:2, 1:4, 1:5, 2:1, 5:1 və s. 
Həcmi fəza konstruksiyalarında, böyük əsaskonstruksiya, digər 

kiçik həcmli konstruksiyalar içərisində əsas baş konstruksiya sayılır. 
Lakin, genişlikdə bəzən kiçik, böyüklər içərisində əsas sayıla bilər. Bu 
onu göstərir ki, bütün kateqoriyalardan olan kompozisiyaların 
harmonik vəhdəti ətraf mühitlə müəyyən miqyas əlaqəsində olmalıdır. 
Təbiət qanunlarına əsasən bitki və heyvanlar aləmi eyni dəqiqlikli 
miqyasla əhəta olunmuşdur.Misal üçün, quşun qanadı onun ümumi 
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bədən ölçülərinə uyğun miqyasdadır. Eynilə də istehsal olunan 
texnikanın ümumi görünüşü mexanika qanunlarına uyğun olmalıdır.  

Hissənin (məmulun) yaxşı miqyas ölçüsündə olması 
üçün,müəyyən miqyas qanunauyğunluqlarına riayət etmək lazımdır. 
Bu  qanunauyğunluqlara aşağıdakılar daxildir: 

• Elementlərin ölçülərinin tam ölçüyə və bir-birinə uyğun 
olması; 

• Elementin maddi-predmet və ya təbii mühitə uyğunluğu; 
• Ölçü və miqyasın insana nisbəti; 
Bu qanunauyğunluğa görə kiçik əşyaların detalları böyük, böyük 

əşyaların detalları isə kiçik olmalıdır. Misal üçün, uşağın başı boyuna 
nisbətən böyük, böyük adamın başı isə boyuna nisbətən kiçikdir. 

Nisbi miqyas – çox mürəkkəb anlayışdır.İnsanın baxdığı zaman 
gördüyü arxitektura əsərinə öz boyuna görə verdiyi qiymətdir. Hündür 
bina, böyük bina qarşısında dayanan zaman hündürlük  görünür, 
böyüklük isə görünmür. İnsana görə onu əhatə edən bütün əşya aləmi 
miqyasla olmalıdır. 

Nisbi miqyas – insanın konkret ölçüdə, real material qəbul edə 
biləcəyi anlayışdır. Real ölçü və nisbi miqyas anlayışı əşyaları bir-biri 
ilə müqayisə edərkən (insan bədəninə görə) üzə çıxır. 

Miqyas insan və texnikanın daimi qarşılıqlı münasibətdə 
olmasını təmin edir. Miqyasın göstəriciləri aşağıda göstərilən 
amillərdən asılı olur: 

• işçi zonanın hündürlüyündən; 
• idarəetmə orqanlarının döşəmədən olan hünürlüyü və 

onların arasındakı məsafədən; 
• qulluqetmənin rahatlığından (maşına); 
• təmir, nizamlama, baxış zamanı maşının aqreqat və 

hissələri arasındakı məsafədən; 
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Maşınlarda miqyas müxtəlif olanda elə təsiryaranır ki, maşının 
bir elementi böyük ölçülü maşından, digərləri isə kiçik ölçülü 
maşınlardan əvəz olunmuşdur. 

Şəkil 31 – də avtomobilin forma və mütənasibliyinin necə 
dəyişildiyi göstərilmişdir. Burada bir yerlik avtomobildən çox yerlik 
avtomobilə, az məsrəfli avtomobildən çox məsrəfli avtomobilə 
dəyişiklik ardıcıllığı mütləq ölçülərinin dəyişməsindən asılı olduğu 
qabarıq şəkildə hiss edilir. Bütün dəyişikliklər zamanı yalnız bir 
ölçünün, yəni insanla bağlı ölçünün dəyişməz qaldığı görünür. 

Böyük və unikal ölçülü maşınlar, dəzgahlar, preslər və s. insan 
ölçülərinə uyğun olmalıdır. Bu uyğunluğ operatorun iş yerinin, 
idarəetmə orqanlarının insana görə müvafiq olmasını saxlamalıdır ki, 
insan böyük maşınlrı idarə edə bilsin. 

 

 
 

Şəkil 31. Minik avtomobilinin forma dəyişikliyi. 
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12. SIMMETRIYA VƏ ASIMMETRIYA 
 
Simmetriya – yunanca, eyni ölçülü, mütənasiblik deməkdir. 
Simmetriya – həndəsi qanunayğunluğun xüsusi növü olub, 

cisimlərin formasına gözəllik verir və harmonik görünüş yaradır. 
Kompozisiyada simmetriya sadə olub başa düşülən və geniş istifadə 
edilən bir anlayışdır. Simmetriya sözünün iki əsas istiqaməti vardır ki, 
bunları gözəllik və harmonika təşkil edir. Müasir simmetriya anlayışı 
həndəsi baxımla bitmir. Bu iki anlayış ayrılmazdır. Hər hansı  
harmonika və gözəllik bir qanunauyğunluqla qurulur. Sadə metodla 
səhmanlığı almağa imkan verir, formanın təşkil olunması, onun 
tapılması, başa düşülməsi qanunauyğunluğunu təmin edir. Simmetriya 
bütün hallarda iki anlayışın üzərində qurulur.  

1. Nisbi bərabərlik 
2. Həndəsi qanunauyğunluq 
Simmetrik əşya – həndəsi və fiziki baxımdan nisbi bərabər 

fiqurların fəzada müəyyən qanunla düzülməsi deməkdir. Buna görə 
simmetriya ilk baxışdan sadə,  başa düşülən və həm də çox mürəkkəb 
ola bilər. Simmetriyanın müxtəlif növləri vardır. Simmetriyaya canlı 
və cansız təbiətdə (bitki, heyvanlar aləmi, kristalların düzülüşü və s.) 
rast gəlinir. 

Simmetriya fizikada müəyyən əməliyyat (çevirmə) nəticəsində 
fiziki sistemi xarakterizə edən kəmiyyətlər arasındakı 
qanunauyğunluqların dəyişkənliyidir. Riyazi baxımdan simmetriya 
əməliyyatları qrup təşkil edir. Fizikada simmetriya çevrələri kəsilməz 
və diskret olur. 

Uzunmüddətli yaradıcılıq fəaliyyətində insanlarda simmetriya və 
asimmetriyaya müəyyən münasibət yaranmışdır. Hər hansı fiqur o 
vaxt simmetrik sayılır ki, o həndəsi və  fiziki bərabər hissələrdən təşkil 
olunsun və bir-birinə nisbətən müəyyən qaydada yerləşsin. 
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Simmetriya həndəsi qanunauyğunluğun xüsusi növü olub, 
cisimlərin formasına gözəllik verir və harmonik görünüş yaradır. 

Aşağıda simmetriyanın 3 əsas növünə baxaq: 
Güzgüyə görə simmetriya cismin iki hissəsinin, yəni, cismin və 

onun güzgüdəki əksinin bir-birinə bərabər olmasına əsaslanır.  
• Oxa görə simmetriya konkurentlik ilə müəyyən olunur və 

en kəsiyində fiqurların bərabərliyi ilə bu fiqurların simmetriya oxu 
ətrafında fırlanması ilə əldə edilir( Şəkil 32). 

 

 
 

Şəkil 32. Oxa görə simmetriya 
 

• Müstəviyə görə simmetriya. 
          Cismi ortadan bölən müstəvi simmetriya müstəvisi adlanır. 
 
 

 
 

Şəkil 33. Müstəviyə görə simmetriya 
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• Vintvari simmetriya xətt və ya müstəvinin tərpənməz ox 
ətrafında sabit bucaq sürəti ilə fırlanması və eyni zamanda oxboyu 
irəliləmə hərəkəti ilə əldə edilir (şkil 34). 

 

 
 

Şəkil 34. Vintvari simmetriya 
 
Asimmetrik kompozisiya əşyanın formasının tapılmasını daha 

sərbəst olaraq həll etməyə imkan verir. Asimmetriyanın 
simmetriyadan daha çox geniş imkanları vardır. Buna görə 
asimmetriya kompozisiya imkanlarına malikdir. Bu halda daha 
diqqətli olmaq tələb olunur. Elementlərin arasındakı formanı elə 
dəqiqliklə seçmək lazımdır ki, bədii görüntü daha gözəl olsun. 
Asimmetrik kompozisiyanı quran zaman mütənasib olmayan hissələr 
arasında elə ölçülər və forma seçmək lazımdır ki, kompozisiyada 
hərəkətin dinamikası az dəyanətli olsun. Bir çox maşın və 
avadanlıqların yığım vahidləri  simmetrik tək – başa uyğun gəlmir. 
Məsələn: avtomobillərin xarici görünüşü, qurğu simmetriyası üzrə 
qurulsada onun daxili hissələri öz funksiyalarına görə asimmetrik 
yerləşmişlər.Bu bir çox canlı orqanizmlərə də aiddir.  

Maşınqayırmada asimmetriyanın üç formasını göstərmək olar. 
Ağırlığına, həndəsi və görünüşünə görə. Şəkil 35.a – da simmetrik 
formada olan və ağırlığına görə asimmetrik dəzgahda ağırlıq mərkəzi 
simmetriya mərkəzi ilə üst-üstə düşür. Həndəsi asimmetriya (Şəkil 
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35.b) və ya həcmi asimmetriya simmetrik ağırlığa və qoruyucu 
qapaqların özünü doğrultmayan ölçülərinə görə müşahidə olunur. 
Ağırlığın və həcmin simmetrik qeyri-bərabər  paylanması, mərkəz 
oxundan hər iki tərəfə yayınması görünüş asimmetriyası adlanır (Şəkil 
35.c). 

 
 

Şəkil 35. Dəzgahlarda asimmetriya. 
 
Statikliyi saxlamaq üçün simmetriyadan istifadə edilir. Bir çox 

maşınlar üstdən və qabaqdan simmetrik olduqları halda arxadan 
asimmetrik olur ki, bu da ona dinamiklik forması verir. Bu 
simmetriyanın pozulmasına görə; məsələn düzbucaqlıda 
dioqonallardan istifadə edilməsindən, yəni istiqamətverici və yumru 
formaya düşməsindən əmələ gəlir (Şəkil 36). 
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Şəkil 36. Dinamikli fiqurlar 
 

13. STATIKLIK VƏ DINAMIKLIK 
 
Simmetriya və asimmetriyadan başqa statik və dinamik 

kompozisiyalar mövcuddur. Asimmetrik məhsulun formalarının 
dəyişməsi, hissələrin fiziki bərabərliyindən asılı olaraq onların 
möhkəmliyini, düzgün işləməsini, gözəl görünməsini təmin etməlidir. 
Mütənasiblik qanunu pozularsa, statik forma dinamik formaya verilir 
(Şəkil 37).  

 
Şəkil 37. Ağırlıq bərabərliyi pozulan formalar 

 
Simmetriya mərkəzi və simmetriya oxu olan elementlər, fiqurlar 

bu mərkəz və ya oxa nəzərən statikdir. Misal üçün, şar, kub, silindr, 
paralepiped bütün istiqamətlərdə statikdir. Konus simmetriya oxuna 
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görə statikdir, amma ox boyu dinamikdir. Belə ki, ox boyu onun en 
kəsiyi dəyişir. Dinamik kompozisiya hərəkətdə olan əşyalar üçün daha 
səсiyyəvidir. Nəqliyyat növləri yer üstü (qatar, tramvay və s.), suda 
(gəmi, qayıq və s.), havada (təyyarə, vertolyot və s.) nəqliyyat 
vasitələrinə bölünür. Bunların hər birinin özünəməxsus 
kompozisiyaları vardır. (şəkil 38). 

 

 
Şəkil 38. Konstruksiyaların dinamikası. 

 
Simmetrik və asimmetrik, statik və dinamik əşyalar və onların 

kompleksi çox qruluş variantına malikdir. Hər kompozisiya 
özünəməxsus xassə və təbiətindən əmələ gəlir. Məs: təyyarələrin, 
gəminin və s. görünüşün həlli kompozisiyanın tam həlli ilə 
nəticələnməli deyil, həm də onların kütlələrinin hərəkət oxu 
istiqamətində statik mütənasibliyi gözlənilməlidir. Bu halda 
mexanizmlərin xarici görünüşünün simmetriyası və daxili 
quruluşunun asimmetriyası (texniki funksiyanı yerinə yetirən zaman) 
canlı əlaqədə olmasını görmək olar. Başqa tərəfdən isə yüksək sürətli 
nəqliyyat vasitələrinin kompozisiyalarının əsasları dinamika və 
axıcılıq formasında olub, hərəkəti ox boyu istiqamətində olmalıdır. 
Deməli, dinamika və axıcılıq sürətli nəqliyyat növləri üçün hərəkət 
oxboyu istiqamətində gözlənilməlidir. Bu forma ayrodinamika, 
qazodinamika və hidravlika qanunları əsasında müəyyən 
olunur.Təyyarə və avtomobillərin yüksək axıcılıq forması onların 
sürətini artıran zaman yanacağın məsrəfinin nisbətən artması 
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funksional qanunauyğunluqdur (Şəkil 39). Kiçik sürətlərdə bu 
axıcılığın olmazlığı o qədər də vacib deyil, çünki, burada yalnız bütün 
güc tələb olunur (traktor, yol nəqliyyat maşınları və s.). 

 
Şəkil 39. Sürəti nəzərə alan konstruksiyalar 

 
 
14. METRIK VƏ RITMIK TƏKRARLANAN SIRALAR 
 
Bədii konstruksiyaetmədə də arxitekturada olduğu kimi 

özünəməxsus kompozisiya vasitələrindən istifadə edilir. Bu 
elementlərin qanunauyğun olaraq təkrar olunması və yerdəyişməsidir. 
Elementlərin təkrarlanmasının iki növü vardır: metrik və ritmik, (metr 
və ritm). 

Metrik sırada təkrar olunan elementlər öz fiziki təyinatlarına 
görə eyni ardıcıllıqla yerləşdirilir. Avtobusda oturacaqların 
yerləşdirilməsi, şkafların  sıra ilə yerləşdirilməsi idarəetmə pultu. Əgər 
sıra bir elementdən təşkil olunmuşsa, bu metrik sıra sadə təkrarlanan 
sıradır (Şəkil 40). Əgər kompozisiyada bir neçə element iştirak edərsə, 
bu sıra mürəkkəb təkrarlanan metrik sıra olur (Şəkil 41). 
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Şəkil 40. Metrik və ritmik təkrarlanma 

 

 
 

Şəkil 41. Metrik sıralar 
a-sıralanmamış; b,v-sıralanmış 
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Şəkil 42. Metrik və ritmik sıralar 

 
Ritm – (yunanca quruluşa uyğun ölçü ) ardıcıllığın daha 

mürəkkəb forması, elementlərin ardıcıl olaraq təkrarlanması deməkdir. 
Bədii əsərin quruluşuna dəqiqliyinə təsir edir və onu daha da 
təkmilləşdirir, daha baxımlı edir (şəkil 41, 42). 

Ritmin də miqyas kimi öz xüsusiyyətləri vardır. Ritm binaların 
elementlərinin, əşyaların istehsalat dəzgahlarının sayının, formasının, 
ölçüsünün artmasını və ya azalmsını, təkrarlanmasını xarakterizə edir. 
Ritmik sıralar azalan və artan, kontrast və nüans olur. Ritm aydınlığa 
dəiqliyə təsir edir, konstruksiyaların quruluşunun tam və daha baxımlı 
olmasını saxlayır. 

Musiqidə ritm – səslərin müəyyən nizamla qanunauyğun olaraq 
təkrarlanmasıdır. Xoreoqrafiyada ritm – insan bədəninin ardıcıl və 
baxımlı hərəkətinin musiqi ilə birlikdə təzahürüdür.Beləliklə, ritm 
elementin formanın və onların arasındakı intervalın qanunauyğun 
dəyişməsindən əmələ gəlir. Bərabər intervalla elementlər təkrarlanırsa, 
buna metrik ritm, müxtəlif intervallarda elementlər təkrar olunursa, 
(həndəsi və ya müxtəlif silsilə ilə) buna ritmik sıra deyilir. 
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Şəkil 43. Avtomobillərdə çıxış xətlərinin müxtəlif ritm 
verməsi. 

 
Müxtəlif ritmlərin birləşməsi mürəkkəb nizamlar yaradır (Şəkil 

44).  Metrik- ritmik sıranın alınması üçün yalnız elementlərin 
xarakteri və yerdəyişməsi yox, həm də onların sayı əsas götürülür. 
Sadə metrik və ya ritmik sıraların yaradılması üçün ən azı 3, 4 element 
lazımdır. Elementlərin sayının artırılması ritmi daha cazibədar edir. 
Amma bu bir müəyyən həddə qədər olur. Elementlərin sayının daha 
çox olması pis effekt verir, ritm pozulur can sıxıcı təkrarlanmaya 
gətirir. Ritmik sıra müntəzəm, azalan və artan olur.   
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Şəkil 44. Təbiətdə və texnikada ritm 
 

Hərəkət edən nəqliyyat vasitələrində fasiləsiz dəyişən 
mütənsiblik ritmi əmələ gəlir. Bu ritm yeni dinamiki formalı, yüksək 
sürətli nəqliyyat növlərinin yaranmasına səbəb olur (avtomobildə, 
təyyarədə, gəmidə). 

 
15. KONTRAST VƏ NÜANS 

 
Bədii layihələndirmədə kontrast və nüans müxtəlif istehsalat 

obyektlərinin eyni və ya başqa nisbətdə eyni keyfiyyətin və 
xüsusiyyətin uyğunluq və ya oxşarlıq dərəcəsini xarakterizə edir.Eyni  
keyfiyyət  göstəriciləri  arasında  əsaslı  fərq  olduqda  bu – kontrast, 
azacıq fərq olduqda isə nüans adlanır. 

 Böyük və kiçiyin, ağır və yüngülün, üfüqü və şaqulinin, ağ və 
qaranın müqayisəsi elementlər arasında kontrast olduğunu göstərir 
(Şəkil 45). 

Nüans barədə o zman deyilir ki, elementlər arasında bir-biri ilə 
az (çətin) seçilən forma, rəng, ölçü müqayisəsi aparılsın.  
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Bütün halda müstəqil müqayisə konrast və nüans adlana bilməz. 
Belə müqayisə yalnız eynicinsli elementlərin xüsusiyyətlərini 
müqayisə edərək qarşı-qarşıya qoymaqla olar (ölçü, forma, rəng və s.). 

 

 
Şəkil 45. Kontrast və nüans. 

 
Kontrast və nüansdan istifadə etməklə konstruksiyaların bədii 

təzahürünü artırmaq olar. Keyfiyyətli kontrast və nüans münasibətini 
almaq üçün bu münasibətlərin hansı şəraitdə göstərmək və qeyd 
etmək, hansı şəraitdə düzəltməyi lazımi şəkildə tam təsəvvür etmək 
lazımdır. Formaya, kompozisiyaya, əşyanın rənginə təsir edən 
faktorlardan biri də fizioloji optikadır (optik illuziya). Bu baxımdan 
fizioloji optikanın xüsusi əhəmiyyəti vardır. Gözün xətt, sahə, həcm 
və rəngi qəbul etməsi özlüyündə bədii təsəvvürü yarada və poza bilər. 
Misal üçün, insan gözü eninə çəkilmiş xətləri, şaquli xətlərə nisbətən 
daha yaxşı qəbul edir. Eyni ölçülü şaquli xətt üfüqi xəttdən uzun 
görsənir. Bərabər amma, müxtəlif ölçüdə parçalanmış fəza müxtəlif 
təəssürat yaradır.  

Şəkil 46-da optik illuziya verilmişdir. Bir neçə illuziya təsuratı 
kontrastın psixologiyanın qanunlarına söykənir, hər bir element və 
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onun hissəsi onu əhatə edənelementlərin münasibətindən asılı olaraq 
qəbul edilir. Məsələn: böyük dairə ətrafındakı kiçik dairələr daha 
kiçik, kiçik dairə ətrafında isə böyük dairələr daha böyük görünür. 
Eyni dairə müxtəlif hallarda müxtəlif ölçüdə görünə bilər. 
 

 
 

Şəkil 46. Optik illuziya 
a- Müller-Layer illuziyası; b- kvadratın tərəfinin deformasiya 

olunmuş şəkildə görünməsi; v- bucaqların qeyri-bərabər görünməsi; 
q- boyuna və eninə cizgiləri olan sahələrin qeyri-bərabər 

görünməsi; d- maili xətlərdə kəsişən üzün şaquli xətlərinin bir-
birindən fərqli görünməsi; e- eyni ölçülü qara və ağfiqurların müxtəlif 

ölçüdə görünməsi; j- kiçik və böyük dairələrlə əhatə olunmuş eyni 
dairələrin müxtəlif böyüklükdə görünməsi; z- üfiqi və şaquli xətlər 

çəkilmiş divarın hərəkətdə və sükunətdə görünməsi. 
 
 
Istehsalata təsir edən ən önəmli faktorlardan biri də rəng və işıq 

kontrastı və nüansdır. Istehsalat intensivliyinin, dəzgahların rəngləri 
və işıqlanma istehsalat məhsuldarlığına böyük təsirgöstərir. 
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16. STANDART VƏ ESTETIKA 
 
Standartlaşdırma milli iqtisadiyyatın inkişafı və beynəlxalq 

münasibətlərin genişləndirilməsi üçün əsas vasitələrdən biridir. 
Keçmiş SSRİ-də Əmək və Müdafiə Şurası nəzdində 1926-cı ildə 

standartlaşdırma komitəsi yaradılmışdır.  
Standartlaşdırmada məhud sayda parametrlərin müxtəlif 

kombinasiyasəndan çox geniş çeşiddə məmulların müəyyən tələbatı 
ödəyən istehsalını yaratmaq mümkündür. 

Təbiətdə çoxlu sayda sadə elementlər olsa da, onun 99,5%-ni 12 
əsas element “ standart”  təşkil edir. Bu prinsip standartlandırmada da 
əsas qəbul olunmuş və standartlaşdırma üçün – parametrik standart 
sıranın yaradılması üçün münasib rəqəmlər sırasından istifadə olunur. 
Bu sıranı ilk dəfə olaraq fransız mühəndisi Şarl Renard tərtib etmişdir 
(1886-cı il). 

1956-cı ildə Beynəlxalq standartlaşdırma komitəsinin qərarı ilə 
bu sıra qəbul edilmişdir. Beynəlxalq standartlar təşkilatı bunu 1953-cü 
ildə qəbul etmişdir. (QOST 8032-56). Bu münasib rəqəmlər sırası 
cədvəl 1-də verilmişdir. Beynəlxalq standartlar təşkilatı bunu 1953-cü 
ildə qəbul etmişdir. Insan tərəfindən hazırlanan məhsulların utilitar-
funksional, konstruktiv-texnoloji, ekonomik, sosial, estetik-ideya 
keyfiyyətlərini nəzərə alan xüsusiyyətlərə ayırmaq olar (Şəkil 47). 

Standartın əsasını faydalılıq, utilitarlıq, məqsədəuyğunluq və 
gözəllik təşkil edir. Standartlar yaxşı və qənaətbəxş ola bilməz, onlar 
daha mükəmməl olmalı, utilitar-funksional-texniki tələbləri 
öyrənməkdən başqa estetik tələbləri də tam ödəməlidir. Texniki 
mükəmməlliyin və standartın estetikliyini, istehsalat məhsulunun 
forma dəyişməsinin əsas parametrlərindən biri olaraq həndəsi və 
münasib rəqəmlər sırası təşkil edir. 
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Şəkil 47. Utilitar –texniki və estetik xassələrin dizayn və 

texnikada yeri. 
 
Münasib rəqəmlər sırası onluq rəqəmlərdən ibarətdir, yəni birdən 

ona qədər yuvarlaqlaşdırılmış bu rəqəmlər həndəsi silsilə təşkil edir və 
bu silsilənin əsası hər sıraya uyğun aşağıdakı rəqəmlərdən ibarətdir: 

 
Сыра Сыранын ясасы

5R 6,1105 ≈  

10R 85,11010 ≈

20R 12,11020 ≈

40R 06,11040 ≈

80R 03,11080 ≈
 

Bu sıra əsasında yaradılmış cədvəl  aşağıdakı rəqəmlərdən 
ibarətdir: 

1
0

−= n
n qaa  

1=na ;  5R  sırası üçün 6,1=q , 10=na . Buradan 
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( ) qnaan lg1lglg 0 −+=  

 
və  

01lg = ,           110lg =  

olduğundan      
q

n
lg
11=−       və    

q
n

lg
11+=   

5R  sırası  üçün  6,1=q  və  2,06,1lg = . Onda 6=n  alırıq. Nəticədə 
aşağıdakı münasib rəqəmlər sırası alınır: 

               1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,30; 10,0. 
     10R  sırası aşağıdakı ədədlərdən ibarətdir: 

1,00; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50; 3,15; 4,00; 5,00; 6,30; 8,0; 10,00. 
      20R  sırası aşağıdakı ədələrdən ibarətdir: 

1,00; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,24; 2,50; 2,80; 3,15; 3,55; 
4,05; 4,50; 

5,00; 5,60; 6,30; 7,10; 8,00; 9,00; 10,00. 
Münasib ədələr sırasının digər ədədlər sisteminə nisbətən bir çox 

üstünlükləri vardır: 
1. Istənilən münasib ədələrin hasili, nisbəti, üstə yüksəldilmiş, iki 

qat hasili, yarısı yenə də münasib ədəd olacaqdır; 
2. Münasib ədələrdə vergülün yeri dəyişdikdə alınan ədəd yenə 

də münasib ədəd olacaqdır. Misal üçün 1,6-dan törəyən 0,16; 16; 160 
və ya 1600  yenə münasib ədəddir. 

Bununla yanaşı münasib ədələr sırasının bəzi mənfi cəhətləri də 
vardır. 

1. Silsilənin hədləri tam ədəd deyil və təcrübədə onları 
yuvarlaqlaşdırmaq lazım gəlir. 

2. İrrasional ədədlərin hasili, nisbəti və qüvvəti onların özlərinə 
görə müəyyən xəta verir. Misal üçün 8 əvəzinə 7,9433 rəqəmi özünə 
vurulduqda 8×8=64 olduğu halda,  7,9433×7,9433=63,5 alınır və s. 

Hazırda maşınqayırmada, tikintidə və digər sahələrdə modul 
prinsipindən      geniş istifadə olunur.  Bu elementlərin qarşılıqlı əvəz 
olunmasını və eyni ölçülüyünü təmin edir. 
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Modul prinsipi məmulun geniş nomenklaturada və müxtəlif 
variantlarda standart  hissələrdən  hazırlanmasını  təmin  edir. 
Maşınqayırmada  ilişmə  modulu dedikdə dişli çarxın başlanğıc 
diametrinin dişlərin sayına olan nisbəti nəzərdə tutulur.  

Münasib ədədlər sırası və həm də modulların vahid sırası 
layihələndirmənin normativ  əsasını  təşkil  edir. Bu parametrlər 
texnikada unifikasiya olunmuş elementlərdən bütöv maşın və 
qurğuları yaratmağa imkan verir. Bu üsullar daha münasib, əlverişli və 
texniki – texnoloji və iqtisadi cəhətdən daha rasional olsalar da, estetik 
keyfiyyət baxımından hımişə tələbatı ödəyə bilmirlər. 

 Deməli, standart məmullardan modullaşdırma prosesi mexaniki 
deyil, yaradıcılıq baxımından həyata keçirilməlidir. 

Cədvəl 1  
Münasib rəqəmlər sırası  

 
Əsas sıralar 

 
R5 

 
R10 R20 R40 

Müasib 
rəqəmlər 
sırası 

 

Loqarifmin    
montissası 

 
 

Ədədlərin 
hesablanmış 
qiyməti 

 
 

Əsas sıralar ilə 
hesablanma 
qiymətinin 
arsındakı fərq 
% ilə 

 
1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,50 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,00 

 
 
 

1,25 
 
 
 

1,60 
 
 
 

2,00 
 
 
 

2,50 
 
 
 

3,15 
 
 
 

 
1,00 
 
1,12 
 
1,25 
 
1,40 
 
1,60 
 
1,80 
 
2,00 
 
2,24 
 
2,50 
 
2,80 
 
3,15 
 
3,55 
 

 
1,00 
1,06 
1,12 
1,18 
1,25 
1,32 
1,40 
1,50 
1,60 
1,70 
1,80 
1,90 
2,00 
2,12 
2,24 
2,36 
2,50 
2,65 
2,80 
3,00 
3,15 
3,35 
3,55 
3,75 

 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

 
000 
025 
050 
075 
100 
125 
150 
175 
100 
225 
250 
255 
300 
325 
350 
375 
400 
425 
450 
475 
500 
525 
550 
575 

 
1,0000 
1,0593 
1,1220 
1,1885 
1,2589 
1,3335 
1,4125 
1,4962 
1,5849 
1,6788 
1,7783 
1,8836 
1,9953 
2,1134 
2,2387 
2,3714 
2,5119 
2,6607 
2,8184 
2,9854 
3,1623 
3,3497 
3,5481 
3,7584 

 
0 

+0,07 
-0,18 
-0,71 
-0,71 
-0,01 
-0,88 
+0,25 
+0,95 
+1,26 
+1,22 
+0,87 
+0,24 
+0,31 
+0,06 
-0,48 
-0,47 
-0,40 
-0,65 
+0,49 
-0,39 
+0,01 
+0,05 
-0,22 
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4,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,30 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,00 

4,00 
 
 
 

5,00 
 
 
 

6,30 
 
 
 

8,00 
 
 
 

10,00 

4,00 
 
4,50 
 
5,00 
 
5,60 
 
6,30 
 
7,10 
 
8,00 
 
9,00 
 
10,00 

4,00 
4,25 
4,50 
4,75 
4,30 
5,30 
5,60 
6,00 
6,30 
6,70 
7,10 
7,50 
8,00 
8,50 
9,00 
5,50 

10,00 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

600 
625 
650 
675 
700 
725 
750 
775 
800 
825 
850 
875 
900 
925 
950 
975 
000 

3,9811 
4,2170 
4,4668 
4,7315 
5,0119 
5,3088 
5,6234 
5,9566 
6,3096 
6,6834 
7,0795 
7,4989 
7,9433 
8,4140 
8,9125 
9,4406 

10,0000 

+0,47 
+0,78 
+0,74 
+0,39 

 -0,24 
-0,17 
-0,42 
+0,73 
-0,15 
+0,25 
+0,29 
+0,01 
+0,71 
+1,02 
+0,98 
+0,63 

0 

 
17. RƏNG VƏ IŞIQ 

 
İnsanı əhatə edən mühitin müəyyən rəngi vardır. Rənglərin bəzisi 

parlaq, bəzisi isə sönük və tutqundur. Rəng çalarlarını hiss etmək üçün 
şifahi izahat və dil bilmək tələb olunmur. Rənglər vasitəsilə insanların 
psixikasına təsir etmək mümkündür. Rəngşünaslıq fizika, fiziologiya, 
psixologiya, işıq texnikası, tibb aləmi, elm, texnika və incəsənətlə sıx 
surətdə əlaqədardır.  

 
18 RƏNG 

 
Rəng – şüalanma və əksetmə prosesində müəyyən spektral 

tərkibli cisimlərin görmə hissiyyatı yaratmaq xassəsidir. 
Müəyyən olunmuşdur ki, insan gözü dalğa uzunluğu  380-760 

nm arasındakı işıq rəqslərini hiss edir. Nanometr (nm) metrin 

milyardda biridir ( )mnm 9101 −= . Dalğa uzunluğu λ -ilə işarə edilir. 
İşıq dalğaları bir-birindən rəqs amplitudası və uzunluğu ilə fərqlənir. 
Rəng spektrləri aşağıdakı ardıcıllıqla düzülür: 
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Qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, bənövşəyi ( qarı nənə 
səksən yaşında məxməri gülə bənzəyir). Hər sözün baş hərfi bir rəngin 
baş hərfinə uyğun gəlir.  

     Əsas rəng çalarlarının spektrləri aşağıdakı kimidir: 
Rəngin adı Dalğf uzunluğu, nanometrlə 
Qırmızı 760...620 
Qırmızı - narıncı 620...600 
Narıncı 600...590 
Narıncı -sarı 590...580 
Sarı 580...570 
Sarı - yaşıl 570...550 
Yaşıl 550...520 
Yaşıl - mavi 520...500 
Mavi 500..485 
Göy 485...470 
Göy – bənövşəyi 470...444 
Bənövşəyi 440...380 
Bənövşəyi – al qırmızı 380...520 
Al qırmızı 520...560 
Al qırmızı - qımızı 560...760 

 
Qırmızı, narıncı, sarı rənglər isti, mavi və göy rənglər isə soyuq 

rənglər adlanır. Bütün rənglər axromatik və xromatik rənglərə ayrılır. 
Birinci qrupa (axromatik) ağ, qara, kül rəngi işıqlı – sönük 

rənglər daxildir. 
 İkinci qrupa (xromatik) – qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, 

bənövşəyi,və al qırmızı rənglər daxildir. Xromatik rənglər olduqca 
çoxdur, insan gözü 300 rəngi bir-birindən seçmək qabiliyyətinə 
malikdir. Axromatik rənglər bir-birindən yalnız açıq çalarları ilə 
seçilir. Axromatik rəngli cisimlərdə əksetmə əmsalı bütün uzunluqlu 



 66

dalğalar üçün eynidir, xromatik rəngli cisimlərdə isə əksetmə əmsalı 
müxtəlifdir. Hər xromatik rəng üç əsas xassəyə malikdir: rəng tonu, 
işıqlılığı və dalğa uzunluğu. 

Rəng tonu-xromatik rənglərin əsas fərqləndirici xassəsidir. 
Bunun köməyi ilə bir rəngi-qırmızı, digərini sarı və s. adlandırırlar. 

Spektral rənglər vahidə bərabər dalğa uzunluğuna malikdir, 
axromatik rənglərdə isə dolğunluq sıfra bərabər olur. Məsələn, əgər 
yaşıl rəng 530 nm olan rəng tonuna, P=0,7 dolğunluğa malikdirsə, 
deməli, verilmiş rəng 70% spektral rəngə (530 nm uzunluqlu dalğaya) 
və 30% ağ rəngə malikdir. 

Rənglərin insana təsiri müxtəlifdir. 
Qırmızı rəng – insanı ehtirasa gətirir, isti, enerji, sevindirici 

rıngdir, onun dalğa uzunluğu digər rənglərə  nisbətən daha böyükdür. 
Beyinə oyadıcı təsir edir və emosional reaksiya yaradır. Əzələ 
gərginliyini artırır, qan təzyiqini artırır, nəfəs alma ritmini artırır və 
insanların əhval ruhiyyəsinə güclü təsir edir. 

Narıncı rəng - əlvan, sevinc gətirən, müxtəlif hallarda rahatlıq 
və qıcıqlanma verir. Fizioloji baxımdan qida həzmini yaxşılaşdırır və 
qan dövranını sürətləndirir. 

Sarı rəng – görmə, beyin və sinir üzvlərini stimullaşdırır, hirsli 
adamı sakitləşdirir, şən əhval ruhiyyə yaradır. 

Yaşıl rəng – təbiətin rəngidir, sakitlik və təzəlik gətirir, sinir 
sisteminə skitləşdirici təsir edir. Kapilyarları genişləndirir və qan 
təzyiqini azaldır. 

Mavi rəng – işıqlı, şəffaf rəngdir. O, yaşıl rəngə uyğun təsir 
yaradır – sakitləşdiricidir, göy, fəza zənginliyi təsəvvürü yaradır. 
Fizioloji baxımdan o, müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Xəstəliyi yaşıl 
rəngə nisbətən daha yaxşı müalicə edir. 

Bənövşəyi rəng – qabarıq və yaxşı rəngdir. O, ürək və ciyərlərə 
yaxşı təsir edir, onların uzunömürlüyünü artırır. Yorğunluq və qəm 
gətirən rəngdir. 
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Qəhvəyi rəng – istidir, sakit əhval ruhiyyə yaradır, cisimlərin 
möhkəmliyi və bərkliyi əlamətidir. Kül rəng əhatəsində qəhvəyi rəng 
psixikaya ağırlıq gətirir. 

Kül rəngi – soyuq, işguzar və basıcı rəngdir.Darıxdırıcı və 
boğucu təsir yaradır. İstehsalat şəraitində ondan mümkün qədər az 
istifadə etmək lazımdır. 

Ağ rəng – yüngül, soyuq, əyani rəngdir. Çox olduqda parlaqlıq 
yaradır. 

Al rəng – təmizlik rəmzidir. Digər rənglərlə yaxşı görünür. 
Qara rəng – tutqun, ağır, əhval ruhiyyəni kəskin aşağı salan 

rəngdir. Kontrast yaratmaq üçün azacıq işləndikdə gözəllik yaradır. 
 İnsan orqanizminə psixoloji təsir baxımından rənglərin görünən 
spektrləri üç hissəyə bölünür: uzundalğalı (760...580 nm, qırmızı, 
narıncı, narıncı-sarı), bu rənglər qısqandırıcı və oyadıcı təsir yaradır; 
orta dalğalı (580...510 nm,sarı,yaşıl,mavi) – insana çox yaxşı təsir 
bağışlayır, qısa dalğalı (510...380 nm, göy, bənövşəyi) insanı narahat 
edən və qıcıqlandıran rənglərdir (şəkil 48). Rəngli variantı şəkil 49 – 
da təsvir olunmuşdur. 

Rəng çalarlarının harmonik (yaxşı) və qeyri harmonik 
qruplaşdırılması mümkündür. 

Rəng forma və mühitə görə düzgün seçildikdə onun emosional 
təsiri daha çox olur. Sadə kombinasiyalar vasitəsilə rənglərin 
harmonik ahəngdarlığınıyaratmaq mümkündür. 

Alman alimi Osşvald aşağıdakı kombinasiyaları təklif etmişdir: 
qırmızı - yaşıl; qırmızı – sarı – yaşıl – mavi; qırmızı – mavi – sarı – 
göy; qırmızı – sarı – göy; qırmızı –sarı; qırmızı – sarı – yaşıl.  

Professor E.B. Rabkinə görə rəng çalarları üç əsas qrupa 
bölünür: 

    1. Optimal rənglər 
    2. Köməkçi rənglər (suboptimal) 
    3. Qoruyucu rənglər (təhlükəsiz texniki) 
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Şəkil 48. E.B Rabkinin rəng dairəsi. 
 

I.  qrup.   Yüksək əksetdirmə əmsalına malik xromatik rənglərdən 
ibarətdir. Bu rənglər əsas səthlərin boyanmasında (tavan, divar, 
dəzgahlar, kuzalar) bina və avadanlıqların rəng xarakteristikasının 
vəhdətini təşkil etməkdə istifadə edilir. Texnoloji, konstruktiv və 
yığma tələblərinə uyğun olaraq tutqun, parıltılı və yarımparıltılı 
rənglər daha əlverişli olur. 

II. qrup.   Əsas səthlərin bəzi ayrı-yrı hissələrini boyayaraq o biri 
hissələrdən seçilməsinə, diqqəti cəlb etməyə nail olmaq üçün istifadə 
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edilir (qoruyucu sutka, idarəetmə pultu, müxtəlif seçiləsi hissələr və 
s.). 

III.qrup.   Az əksetdirmə əmsalına malik rənglərdən ibarət olub, 
əsasən avadanlığın lazım olan hissələrini hərəkət maşınlarını, təhlükə 
siqnalını, müxtəlif yerlərdə istifadə edilən boruları, yanğın 
təhlükəsizliyi avadanlıqları, yüksək sürətlə fırlanan hissələrin və s. 
yerləri boyamaq üçün nəzərdə tutulur. 

V.V. Bloxun tərəfindən istehsalat sahələrinin boyanmasını dörd 
qrupa ayırmaq təklif edilir. 

I. qrup.   –tikinti konstruksiyaları 
II. qrup.   – işçi hissələrin elementləri və düyünləri 
III. qrup.   – sexin qaldııcı-daşıyıcı avadanlıqları 
IV. qrup.   – kommunikasiya xətləri 
Iş yerinin rəngi yaxşı görünməli və görmə orqanının 

yorulmamasına nail olunmalıdır. Əsasən iş yerləri üç-dörd rənglə 
kifayətlənməlidir, ona görə ki, çox rənglər fikrin dağılmasına səbəb 
olur. 

Fransız mütəxəssisi Moris Deribere sənayenin interyerinin 
optimal boyanmsı üçün aşağıdakı uyğunluğu tövsiyə etmişdir: 

       Divarların rəngi          Dəzgahların rəngi 
        Açıq, sarı-qırmızı                         Açıq-yaşıl 
        Ət rəngi Mavi  
        Krem rəngi  Açıq-yaşııl 
        Oxra, solğun-sarı Açıq-mavi 
Açıq sarı-qırmızı rəng divarların boyanmasında istifadə edilə 

bilər. Döşəməni divar və tavanla harmonika təşkil edən açıq rənglə 
boyamaq təklif edilir. 

Sexlərin boyanması üçün rənglərin seçilməsinə verilən ümumi 
rəylərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, fizioloji və psixoloji şərtləri 
nəzərə alaraq, optimal uyğunlaşma yaratmaqla açıq və şən rənglərə 
üstünlük vermək lazımdır. 
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Cədvəl 2 
Rənglərin insana psixoloji təsiri 

Psixoloji təsir və ya assosiativ təsir 
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 Axromatik rənglər 
Ağ  X X  
Açıq-boz   X  
Tünd-boz X   X 
Qara X   X 

 Xromatik rənglər 
Qırmızı 

X 
 X   X X 

Narıncı X  X    X 
Sarı X  X  X  X 
Yaşıl  X X   X 
Mavi  X X X  X 
Göy  X  X X 
Bənövşəyi X X  X X 

 
 

 
 

Şəkil 49. Rəng dairəsi (rəngli təsvir). 
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İstehsalatda rənglərin gözü yormasına xüsusi diqqət yetirmək 
lazımdır.                                                                                                               

Gözü ən çox yoran rəng bənövşəyi-göy,nisbətən az yoran 
qırmızı, ən az yoran isə yaşıl rəngdir. 

Rəng harmonikası kontrast və nüans qruplarına bölünür. Kontrst 
harmonikada kompozisiyanı əks xarakterli rənglərdən qururlar. Bu 
rənglər rəng dairəsində bir – birindən uzaq olan rənglərdir. Misal 
üçün, ağ – qara – sarı, qırmızı – yaşıl – bənövşəyi və s. Kompozisiya 
yaradarkən ilk növbədə onu təşkil edən əsas rəng seçilməli, digər 
rənglər isə bu rəng ətrafında kontrast təşkil etməlidir.  

Nüans harmonikasının əsasını rəng dairəsində bir – birinə yaxın 
olan rənglər təşkil edir, məsələn narıncı – sarı və yaşıl rənglər. 
Bunlardan biri əsas qəbul olunur, digərləri isə onu tamamlayır, bir növ 
kölgə yaradır. 

Rəng harmonokası və rəng kompozisiyası qurarkən aşğıdakıları 
nəzərə almaq lazımdır: 

1. Rəng dairəsindəki böyük və kiçik intervallarda yerləşən 
rənglərin əlaqələndirilməsi daha yaxşı effekt verir. Orta intervaldakı 
rənglərin əlaqələndirilməsi yaxşı nəticə vermir. 

2. Kiçik intervalların əlaqələndirilməsi eyni rənglərin kölgəsi 
kimi görünürş rəngləri əlaqələndirdikdə işıqlandırma eyni olmalıdır. 

3. Daha tünd rəngi açıq rəngə nisbətən az işlətmək lazımdır. 
4. Isti rəngləri, soyuq; açıq rəngləri tünd rənglərlə 

əlaqələndirmək olar.    
 

19. RƏNGLƏRIN QARIŞDIRILMASI 
 
Müxtəlif sahələrdə rənglərin qarışdırılmasından geniş istifadə 

olunur. Rəngləri müəyyən nisbətdə qarışdırmaqla xromatik və 
axromatik rənglər almaq mümkündür. Rənglərin qarışdırılmasının üç 
qanunauyğunluğu müəyyən edilmişdir. 
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Texniki estetikada, arxitektura və təsviri incəsənətdə rəngin 
sürüşdürülməsindən geniş istifadə edilir. Məlum olmuşdur ki, iki və 
ya bir neçə xromatik rəngin sürüşdürülməsi yeni xromatik rənglər, 
onların hissə - hissə sürüşdürülməsi isə axromatik rənglər verir. Bu 
əsasda rənglərin sürüşdürülməsinin üç əsas qanunu vardır. 

Birinci qanun: hər bir xromatik rəng üçün digər xromatik rəng 
tapmaq olar ki, onu birinci ilə müəyyən nisbətdə sürüşdürdükdə 
axromatik rəng alınsın. Belə cüt xromayik rənglər əlavə rənglər 
sayılır. Məsələn, qırmızı rənglərə əlavə rənglər göy – yaşıl, mavi 
rənglərə - göy, sarı rənglərə - yaşıl parıldayan rənglər olur. 

Ikinci qanun: iki qeyri - əlavə müxtəlif tonlu xromatik rənglərin 
sürüşdürülməsi həmişə yeni rəng tonu verir. Bu ton işıq dirəsində 
qarışdırılan tonların arasında yerləşir. Məsələn, qırmızı və sarı rəngi 
qarışdıraraq çəhrayı, qırmızı və göy rəngləri qarışdırdıqda mavi rəng 
alınır. Bu qanundan aşağıdakı çox vacib nəticə çıxır: hər üç rəngdən 
(qırmızı, yaşıl, göy) qarışdırma ilə hər cür rəng almaq olar. 

Üçüncü qanun: sürüşdürmə nəticəsi qarışdırılan rənglərdən 
asılıdır, ancaq bu rəngləri yaradan işıq sellərinin spektral tərkibinin 
heç bir rolu yoxdur. Bu qanunun xüsusiyyəti ondadir ki, üç və ya dha 
çox rəngin sürüşdürülməsindən alınan nəticə o rənglərin ayrı – 
ayrılıqda cüt – cüt sürüşdürülməsindən və toplanmasından alınan 
nəticə ilə eynidir. Belə sürüşmə additiv adlanır. 

Rənglərin sürüşdürülməsi əsasında kalorimetriya – rənglərin 
ölçülməsi elmi yaranmışdır. Rəngkarlıqda rəng və parlaqlıq 
kontrastları böyük rol oynayır. Laboratoriya şəraitində rənglərin 
ölçülməsi üçün mükəmməl aparatlar – spektrofotometr, elektron 
komporator və s. işlədilir. 

 Müxtəlif mayelərin, qazların nəqli üçün nəzərdə tutulmuş boru 
kəmərlərinin bir – birindən fərqləndirmək üçün rəng işarələrindən 
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istifadə olunur. Şəkil 50 – də boru kəmərlərini fərqləndirici rəng 
nişanları təsvir olunmuşdur. 

 

 
 
Şəkil 50. Boru kəmərlərinin tanınma rəngləri nümunələri: 

a-nitrat turşusu; b-kaliumlu qələvilər; v-su təminatı üçün isti su; 
q-çox qızdırılmış buxar(450 ° C); d-sıxılmış hava; e-etil benzini;        

j-etilen; z-hava vakuumu; i-atmosfer havası; k-qazayırıcı xətt. 
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20. İŞIQ 
 
İşıq – istehsal müəssisələrində əmək məhsuldarlığını və 

keyfiyyətini artırmaq, zay məhsulu azaltmaq, istehsalatda xəsarəti 
azaltmaq, insanın sağlamlığını qorumaq və s. üçün əvəz olunmazdır. 
Təyin edilmişdir ki, mexaniki emal sexində lampanın üstü bir ay 
ərzində o qədər çirklənir ki, işıqsaçma qabiliyyəti 25% aşağı düşür. 
Təmiz pəncərə şüşəsi işıq şüasını 90%, çox çirklənmiş şüşə isə 8% 
keçirir. 

Ingiltərədə müxəlif istehsalat sahələrində işıqlandırmadan 
məhsuldarlığın artmasının necə dəyişdiyini araşdırmışlar və 
işıqlanmanın müsbət təsirini cədvəl 3-dəki kimi vermişlər. 

Cədvəl 3 
Işıqlandırmanın əmək məhsuldarlığına təsiri 

İşıqlandırma, lk 
İstehsal növü Təcrübədən 

qabaq 
Təcrübədən 

sonra 

Əmək 
məhsuldarlığının 

artması, % 
Metal-emalı sexi 129 215 12 
Metaltökmə sexi 27 75 7,5 
İplik əyirmə sexi 33 97 17 
Rolik yastıqları 
zavodu 

54 215 12,5 

Kərpic istehsalı 6,5 65 10 
Toxuculuq sexi 538 1076 21 
Mətbəə, yığma 
sexi (əl əməyi) 

14 215 24 

 
Alman alimlərinin fundamental araşdırmalarına əsasən, istehsal 

müəssisələrinin minimal işıqlandırılması cədvəl 4 – də verilmişdir.         
 Istehsalat interyerlərinin işıqlandırılması lazımı miqdarda 

intensiv və bərbər ölçüdə olmalıdır ki, görmə zonasında korluq və 
kəskin kontrast yaratmasın. 
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Rənglər, süni işıqlandırma və interyer rəngləri arasında müəyyən 
uyğunluq olmalıdır. Əgər, belə olmasa rəngin verilmə düzgünlüyü 
pozulur və onların işçiyə psixoloji təsiri pisləşir. 

Bir çox kapitalist ölkələrinin müəssisələrin işıqlandırma 
normaları bir-birindın fırqlənir (Cədvəl 5). 

      Cədvəl 4 
Işıqlandırılma göstəriciləri 

Tələb olunan 
işıqlandırma 

Ümumi 
işıqlandırma, 

lk 

Yerli 
işıqlandırma, 

lk 

Əlavə 
ümumi 

işıqlandırma, 
lk 

Çox zəif 30 - - 
Zəif 60 - - 
Orta 100 250 20 
Güclü 250 500 40 
Çox güclü 600 1000 20 
Xüsusi güclü - 1000 300 

 
 

Cədvəl 5 
Kapitalist ölkələrində işıqlandırma norması 

İşıqlandırma norması, lk 

 
İşin xarakteri 
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Fövqəladə dəqiq 1000-
10000 

2000 
500-
2000 

100-
2000 

1000-
2000 

1000 

Çox dəqiq 1000 1000 300-500 300-500 500 500 
Dəqiq 500 300-500 100-300 300 300 250 
Adi 300 100 50-100 150 150 80 

Adi və fasiləli 100 70 50 40-80 80 60 

Kobud 50 30 30 20 40 30 
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Müəssisələrin düzgün işıqlandırılması əmək məhsuldarlığını 
artırır və insanın sağlamlığını qoruyur. 

İşıq və rənglər müəyyən kontrast təşkil edir. Süni işlqlandırmada: 
1. Qırmızı, narıncı və sarı rənglər açılır, yaşıl, mavi, göy, 

bənövşəyi rənglər tündləşir, tünd yaşıl rəngin işıqlılığı dəyişmir. 
2. Qırmızı rənglər daha yığcam olur. 
3. Narıncı rəng qızarır. 
4. Açıq sarı rəng ağ rəngdən az fərqlənir. 
5. Mavi rəng yaşılı olur və bir çox hallarda yaşıldan daha 

soyuq olur 
6. Göy rəng az tündləşir, qara-göy qaradan fərqlənmir. 
7. Bənövşəyi rəng – kül rəngindən fərqlənmir.  
 

21. MAŞINQAYIRMADA RƏNG VƏ FUNKSIONAL BOYAMA 
 
İnsanı əhatə edən rənglərin müxtəlifliyi onun həyatına çox böyük 

təsir göstərir. Bir çox tədqiqatçılar təyin etmişlər ki, rəng və işıq; 
rənglərin bir çox çalarları insanların psixologiyasına və estetik 
qavrayışına müxtəlif nəticəli təsirlər edir. Bir çox çalarlar insanın 
əhvalına çox xoş gələr , digərləri az, bir başqaları isə heç  xoşuna 
gəlməz. Buna görə dizaynerlər bu məsələyə çox diqqətlə 
yanaşmalıdırlar. 

Çoxsaylı sınaqlar göstərmişdir ki, rənglərin spektrial tərkibi və 
intensivliyi insanın yalnız görmə aparatına deyil, onun ürək-damar 
sisteminin fəaliyyətinə, endokrin, mərkəzi və ətrafsinir sisteminə 
habelə hissiyyat üzvlərinə də təsir edir. Məsələn qırmızı rəng gözün 
daxili təzyiqini artırır, mavi rəng isə müsbət təsir edir.Tədqiqatçılar 
müəyyən etmişlər ki, əmək məhsuldarlığı və qəza baş vermə hallarının 
tezliyi işci yerin səthinin rəngindən və işıqlandırma sisteminin 
intensivliyi arasında müəyyən asıllıq vardir. 
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Bir çox müəsisələrdə işçi yerlərinin rasional rənglənməsi əmək 
məhsuldarlığının 25% artmasına nail olmuşdur. Elmi nəticədən məlum 
olmuşdur ki, insanın görmə orqanı təbiətdə olan rənglərə daha 
həssasdır. Hesablamışlar ki, qara sapı qara fonda tapmaq üçün insan 
ağ tona nəzərən 2100 dəfə çox enerji sərf edir. 

Konstruktorlar (dizaynerlər) maşınların rəngini seçən zaman çox 
diqqətli olmaları vacibdir. Rənglərin düzgün seçilməsi ilğım halına 
gətirib çıxara bilər. Əgər iş vaxtı insan rəngləri seçə bilməzsə buna 
monoxromoziya (rənglərin tam seçmə korluğu) deyilir.Qırmızı, yaşıl 
və mavi rənglərin seçılməsi çətinləşərsə buna anomal trixromoziya, 
qırmızı rəngin tam seçilməsinə isə anomal dixromoziya (daltonizim) 
deyilir. Bunu da bilmək lazımdır ki, anadangəlmə rəng seçmə 
qabiliyyəti insanlarda az deyildir (kişilər arasında 8%, qadınlar 
arasında 0,5%). Şəraitdən asılı olaraq rənglər  insanda müxtəlif hisslər 
yaradır. 

Rənglərin bir neçəsi insanda yüngüllük və ya ağırlıq, cismin eyni 
məsafədə olmasına baxmayaraq yaxın və yaxud uzaq olması kimi 
görünür. Məsələn, narıncı rəngli otaq, mavi-yaşıl rənglənmış otaqdan , 
eyni temperaturada olmasına baxmayaraq daha isti olduğu təsiri 
bağışlayır. 

Kütləvi istehsal olunan dəzgahların yaşıl, boz-mavi, şabalıdı, ət 
və boz rənglə boyanması məsləhət görülür. Bu rənglər düzgün 
seçilmiş istehsalat yerlərinin rənginə uyğun olarsa, görmə orqanının 
yorulmasına imkan vermir. Müxtəlif rənglərin psixoloji təsirinin 
nəzərə alınması təhlükəsizlik texnikasında vacib məsələlərdən biridir. 
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22. İSTEHSAL BINALARININ INTERYERLƏRININ 
IŞIQLANDIRILMASI VƏ BOYANILMASI 

 
Hazır məhsulun keyfiyyətli təzahür edilməsində rəngin böyük 

əhəmiyyəti vardaır. Bünövrələrin, ağır konstruksiysların, gövdələrin 
rənglərini, ağırlıq rəngi kimi qəbul olunmuş tünd rənglərlə boyanması 
lazımdır. Bu rənglər onların yerinə yetirdiyi funksiyaya uyğun gəlir. 
Tam tünd rənglə boyanmış maşınlar  baxımlı görünüşdə  olmurlar və 
çox işıq udurlar. Bir çox mütəxəsislər bu maşınları açıq-boz, açıq-
yaşıl, yaşıl-mavi tonlu rənglə boyanmasını məsləhət edirlər ki, bu 
rənglər yüksək əks-etmə əmsalına malikdirlər (60%-ə yaxın) və 
sərinlik təsiri edirlər. Bundan başqa maşın və dəzgahların hissələri elə 
rənglənməlidir ki, bunlar rəng kontransı  əmələ gətirsin. Belə 
rəngləmə metodu görməni işçı hissələr arasında dəqiqliyi artırir ki, bu 
da öz növbəsində əmək məhsuldarlığını və keyfiyyətini artırır. Böyük 
sahələri  parıltılı rənglə boyanması məqsədəuyğun sayılmır. 

Hissələr yığılan sahəni açıq tonlu rənglə boyanması məsləhətdir 
ki, bu yığmanı rahatlaşdırır, nəzarət və tənzimlənməni asanlaşdırır. 

Eksperimental elmi tədqiqat Metalkəsən dəzgahlar instutunda 
1967-ci ildə “Metalkəsən dəzgahlarin boyanması”  normalı 
işlənmişdir. Bu normalda dəzgah emalının etalonu; boz, açıq-boz, 
yaşıl-mavi, şabalıdı ət rəngi tövsiyyə edilmişdir. 

Hərəkət edən maşınlar(yükdaşıyıcı texnikalar, kranlar, 
avtoyükləyicilər, avtomaşınlar, elektrokranlar və s.) ümumi fondan 
ciddi seçilməlidirlər. Bunlar özlərinə maksimal diqqət cəlb etmələri 
üçün güclü kontras yaradan ,arxa və ön tərəfdən, sarı və qara xətlərlə 
təmin olunmalıdırlar. Erqonomik baxımdan müxtəlif rənglərdən 
minimal istifadə etmək məsləhətdir. Bir çox hallarda 2-3 rəngdən 
istifadə edərək lazım olan effekti almaq olur. 

 İstehsalat binalarının daxili divarlarını dümağ rənglə boyamaq 
lazım deyil, çünki çox işıqlı işçi yeri nisbi göz tutulmasına bais olar. 



 79

Çox zaman istehsalat binalarının divarlarının boyanması üçün açıq-
yaşıl, açıq-mavi və ya açıq-sarı rənglərdən istifadə edilir. Əgər divarın 
aşağı hissəsini tünd rənglə boyamaq tələb olunursa, bu panelin 
hündürlüyü 1-1.5m-dən yuxarı olmamalıdır. Tavanın ağ rənglə 
boyanması yaxşı əksetmə qabiliyyətinə malik olur ki, bu da işçi yerin 
işıqlanmasına  səbəb olur. Döşəmənin boyanması üçün açıq tonlar 
məsləhət görülür. Bu tonlar işığı çox güclü əks etdirir. 

 
23. ERQONOMIKA 

 
Erqonomika (yunan sözü olub, erqon-iş, nomos-qanun 

sözlərinin birləşməsindən yaranıb) - əmək prosesində insanın 
funksional imkanlarını öyrənən, işçinin əmək məhsuldarlığını, iş 
qabiliyyətini yüksəltmək üçün optimal şəraitin yaradılması 
imkanlarını və qanunauyğunluqlarıyı aşkara çıxaran elmi fəndir. 
Erqonomika texnika elmləri, mühəndis psixologiyası, fiziologiya, 
antropometriya, əmək gigiyenası və sosiologiyanın məlumatlarına 
əsaslanır. 

 Erqonomikanın tədqiqat sahələri: 
1. Fiziki mühitin, insanın funksiolnal vəziyyətinə və iş 

qabiliyyətinə təsirinin tədqiqi, mühitin zərərli təsirindən orqanizmi 
mühafizə edən effektiv vasitələrin hazırlanması. 

2. Psixoloji, fizioloji – gigiyenik və estetik tələblər nəzərə 
alınmaqla, idarəetmənin müxtəlif növ vasitə və məntəqələrinin 
əlverişli yerləşdirilməsində ümumi prnsiplərin müəyyən olunması. 

3. İcraçılarda möhkəm profesional dinamik stereotiplərin 
yaranmasına təsir göstərən iş yeri və şəraitinin layihələndirilməsinə 
təlabatın təyini. 

4. Qavrama və hissetmə hədlərindən, analizatorların iş 
qabiliyyətindən, işıq və rəng siqnallarından asılı olaraq müxtəlif tip 
indiqasiyaların (görmə, eşitmə və s.) optimal xarakteristikalarının 
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effektivliyinin təyini, idarəetmə orqanlarının, onların diktə etdiyi iş 
hərəkətlərinin insanın reflektiv reaksiyasına uyğunluğunu nəzərə 
almaqla, səciyyəvi xassələrinin təyini. 

 Erqonomikanın  tədqiq etdiyi sistem insan- əmək aləti-istehsal 
mühitidir. İnsan bu sistemin elə bir hissəsidir ki, onu dərhal 
dəyişdirmək mümkün deyildir. Odur ki, bu sistemin digər hissələrini 
məhz insana uyğunlaşdırmaq daha məqsədəuyğundur. 

 İstehsalatda məhsulun hazırlanması zamanı insan və 
məhsulun keyfiyyəti arasinda erqonomikaya 3 əsas xarakterik 
uyğunluq olmalıdır: antropometrik, psixofizioloji və estetik 

• Antropometrik uyğunluq-insanin antropometrik 
xüsusiyyətlərinin (ölçü, çəki, fiziki qüvvə, iş zamanı hərəkət imkanı 
və istismarı) konstruksiya düzgün seçilmiş parametrləri ilə xarakterizə 
edilir. 

• Fizioloji uyğunluq- insanın görmə, eşitmə, qoxu bilmə, 
duyğu qabiliyyətinin məhsul ilə uygun olması 

• Estetik uyğunluq- insanın  məhsula baxan zaman aldığı 
estetik zövq (hormoniklik, mütənasiblik, rəng, miqyas və s.) və 
məhsulun funksional təyini ilə tam uyğunluğu. 
 

24. ANTROPOMETRIK TƏLABAT 
 
Antropometriya - yunan sözü olub (antropos) insan 

deməkdir. Antropometrik məlumatlar maşınları konstruksiya edən  
maşınları mütəxəsislərə hökmən məlum olmalıdır.Yeni istehsal 
maşınları konstruksiya edilən zaman mühəndis-konstruktorlar 
istehsalat binasının ölçülərini iş yerinin komponovkası, nəzarət və 
idarəetmə orqanlarının layihələndirilməsi və yerləşdirilməsini 
antropometrik təlabatlara uyğun işləyib hazırlanmalıdır. 

İnsanın antropometrik göstəriciləri antropologiyaya aid olub 
onun bioloji  təbiətini və ölçülərini araşdırmaqla məşğul olan elmdir. 
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Cədvəl 6-7-də verilən göstəricilər şəkil 51-52-yə aid edilir 
Müxtəlif ölkə və qitələrdə insanların antropometrik ölçüləri bir-biri ilə 
fərqlənir. Məsələn Yaponiyada kişilərin orta boy ölçüləri 164 sm, 
İngiltərədə və Almaniyada 173 sm və ABŞ -176 sm-dir. Məhsulların 
hazırlanması zamanı bunlardan istifadə edən ölkələrin antropometrik 
ölçülərinin nəzərə alınması mütləq vacibdir. Araşdırmalar göstərir ki, 
belə kompromislər çox zaman ekonomik tərəfdən özünü doğruldur. 
 

 
 

Şəkil 51.Kişi bədəninin antropometrik ölçüləri 
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Cədvəl 6 
Kişilərin antropometrik ölçüləri 

Ölçü,mm Şək. 
51 Ölçülən hissələr orta min max 
1 Boy 1680 1580 1775 
2 Şaquli əlçatma zonası 2140 2000 2280 

3 Yana açılmış əllərin 
uzunluğu 723 670 777 

4 Yana çatma zonası 622 572 672 
5 Ayağın uzunluğu 900 830 971 
6 Dizin eni  230 200 260 
7 Kürəyin eni 380 350 410 
8 Kürəyin uzunluğu 327 300 355 
9 Ayağın aralanma eni 830 710 950 

10 Gözün hündürlüyü 1560 1465 1655 
11 Kürəyin hündür nöqtəsi 1370 1280 1460 
12 Barmağın hündürlük nöqtəsi 620 565 675 
13 Qolun uzunluğu  754 696 812 
14 Döş qəfəsinin hündür nöqtəsi 1360 1275 1445 
15 Belin hündür xətti 1035 955 1110 
16 Əlin irəli uzubluğu 743 688 800 
17 Oturma boyu 1310 1240 1400 
18 Gözün oturanda hündürlüyü 1180 1110 1250 
19 Dirsəklərin eni 448 395 500 
20 Yanbızın maksimal eni 344 310 380 
21 Oturma hündürlüyü 422 386 458 
22 Oturanda gözün hündürlüyü 770 720 820 

23 Döşəmədən kürəyin 
hündürlüyü 1010 940 1080 

24 Dirsəyindöşəmədənhündürlü
yü 654 600 710 

25 Oturacaqdan kürəyin 
hündürlüyü 435 390 478 

26 Kürəyin oturacaqdan 
hündürlüyü 586 543 629 

27 Dirsəyin oturacaqdan 
hündürlüyü 232 190 273 
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28 Dizin hündürlüyü 506 466 576 
29 Qolun oturanda hündürlüyü  465 432 500 
30 Budun oturanda uzunluğu 590 545 635 
31 Ayağın oturanda uzunluğu 1040 960 1120 
32 Budun diametri 135 115 155 
33 Qurşağın diametri 230 184 276 

 
      Cədvəl 7 

Qadınların antroporometrik ölçüləri 
Ölçü, mm Şək 

52 
Ölçülən hissələr 

 Orta Min Max 
1 Boy 1567 1470 1660 
2 Şaquli əlçatma zonası 1984 1860 2110 
3 Yana açılmış əllərin uzunluğu 661 510 711 
4 Yana çatma zonası 568 525 610 
5 Ayağın uzunluğu 835 765 600 
6 Dizin eni  226 200 256 
7 Kürəyin eni 349 323 375 
8 Kürəyin uzunluğu 302 276 330 
9 Ayağın aralanma eni 726 600 846 

10 Gözün hündürlüyü 1458 1348 1548 
11 Kürəyin hündür nöqtəsi 1284 1200 1365 
12 Barmağın hündürlük nöqtəsi 584 524 644 
13 Əlin uzunluğu 697 646 748 

14 Döş qəfəsinin hündürlük 
nöqtəsi 1271 1150 1350 

15 Döşün hündürlüyu    
16 Belin hündürlüyü 976 906 1046 
17 İrəli uzanmış əlin uzunluğu 686 635 737 
18 Sagital diametr 300   
19 Oturaq hündürlüyü 1211 1136 1286 
20 Gözün hündürlüyü 1100 1030 1170 
21 Dizlərin eni 452 380 525 
22 Yanbızın eni 388 337 439 
23 Oturma hündürlüyü 370 334 409 
24 Oturacağa oturma hündürlüyü 891 790 890 
25 Oturanda gözün hündürlüyü 725 680 770 
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26 Kürəyin yerdən olan 
hündürlüyü 930 863 1010 

27 Dirsəyin döşəmədən 
hündürlüyü 605 550 663 

28 Oturanda kürəyin hündürlüyü 426 384 464 

29 Oturacaqdan kürəyin 
hündürlüyü 560 515 605 

30 Oturacaqdan dirsəyin 
hündürlüyü  237 195 276 

31 Dizlərin hündürlüyü 467 427 507 
32 Qolun oturanda hündürlüyü 427 395 457 
33 Oturanda budun uzunluğu 472 436 508 
34 Budun uzunluğu 568 522 614 
35 Ayağın uzunluğu 983 905 1060 
 

 
 

Şəkil 52.Qadın bədəninin antropometrik ölçüləri. 
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Şəkil 53. Müxtəlif vəziyyətlərdə kişi bədəninin məhdud 
ölçüləri. 

 
İnsanlar oturaq, ayaq üstə, uzanaraq və başqa vəziyətdə 

işləyirlər. Maşınlarda işçilərin hansı vəziyyətdə işləməsindən asılı 
olaraq, layihəçi konstruktor şək.51-də göstərilən ölçüləri nəzərə 
almalıdır. İnsanın rahat vəziyyətdə işləməməsi tez yorulmasına səbəb 
olur və onurğanın burulmasına, qozbelliyə və b. deformasiyaya gətirib 
çıxarır bunun da son nəticəsi olaraq işçi peşə xəstəliyinə tutulur. 

Müasir erqonomikanın əsasını nəzəri və metodoloji araşdırmalar 
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təşkil edir. Bunların içində antropometrik ölçülər əsas yerlərdən birini 
tutur. 

Aktual problemlərdən biri SEV-ə nəzərə alaraq milli 
antropometrik standartların işlənib hazırlanmasıdır. 

 

 
 

Şəkil 54. Əlin ölçüləri. Qolun biləkdən və barmaqların 
dönmə bucaqları. Ayağın və dabanın dönmə ölçüləri. 
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25. FIZIOLOJI VƏ ESTETIK TƏLƏBLƏR 
 
İstehsalat avadanlıqlarını layihə etdikdə (alət, dəzgah, maşın və 

s.) işlədiyi zaman işçi qüvvəsinin məsrəfini nəzərə almaq lazımdır.  
Faydalı əməyin hansı forması olursa olsun insan əsəb, güc, hissiyat və 
b. orqanlarını işlədir. Nəticədə insan yorulur. Yorulma zamanı insanın 
diqqəti hərəkətin dəqiqliyi və kordinasiyiası azalır, işdə nöqsanlar 
əmələ gəlir və əməyin məhsuldarlığı aşağı düşür. Buna görə  insanın 
texnikaya hərtərəfli uyğunlaşması üçün daha mükəmməl şərait 
yaratmaq lazımdır. Hal hazırda insan həyatını  texnikasız təsəvvür 
etmək mümkün deyil. Əməkdə iştirak edən əşyaları üç yerə ayırmaq 
olar. 

• əməyin növü 
• əməyin aləti 
• əmək şəraiti 
Bu qrupların funksional texniki və estetik münasibətlərinin 

mükəmməlliyi əməyi yüngülləşdirir, əmək məhsuldarlığını artırır, 
əməyi sevdirir və s. 

Konstruktorlar insan bədəninin antropometrik ölçülərini 
bildikdən sonra insanın anatom-fizioloji  xüsusiyyətlərini bilməsi 
vacibdir. Bunlara əzələrərin funksional imkanı, göstərilən gücün 
miqdarı, insan çəkisinin paylanması, daxili orqanların anatomiyası və 
onların insanın durduğu vəziyyətdəki xüsusiyyətləri və s. aiddir. İş 
zamanı insanın hərəkəti ritmik olmalıdır. Hər hərəkətin sonu o biri 
hərəkətin başlanması üçün rahat olmalıdır. 

Qolun dinamik hərəkəti ayaqüstdə durduqda daha effektli olur, 
əgər texnalogiya imkan verərsə oturaq yerdə daha da effektli yerinə 
yetirmək olar. Bütün hərəkətlər optimal zonada daha keyfiyyətli və 
məhsuldar olur. Şəkil 55-də əl və ayaq üçün ölçü münasibətində işçi 
zonanın optimal ölçüləri verilmişdir. 
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Şəkil 55. Əl və ayağın hərəkəti üçün ölçü münasibətləri  

və işçi zona 
a-işçi zona, 1- opyimal, 2-maksimal, 3-normal 

b- oturan vəziyyətdə və ayaq üstə ayağın işçi zonası. 
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İşçi zonanın ölçüləri qulluq edilən maşının konstruktiv 
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, eksperiment vasitəsi ilə tapılır. Bu 
zaman maket və modeldən istifadə etməklə somotoqrafiya üsulu ilə 
layihələndirmə zamanı həll edilir. Somotoqrafiya yunan sözü olub 
(soma) bədən deməkdir.  

Somotoqrafiya - iş zaman anatomik prinsipləri nəzərə alaraq, 
bədənin müxtəlif  vəziyyətdə və hərəkət anı insana aid olan yeni 
elmdir. 

Yükün qaldırılması və yerdəyişməsi: 
• 6 kq olarsa- yüngül 
• 15 kq olarsa-nisbətən ağır 
• 15-30 kq olarsa- orta 
• 30-50 kq olarsa ağır fiziki yükləmə adlanır. 
Şəkil 56-da “AZİNMAŞ-36” yükqaldırıcı aqreqatın kabinasının 

somatoqrafik analizi verilmişdir. Aqreqatın kabinasının ilk 
konstruksiyası lazımi görüntü vermirdi, oprator isə  nəzarət etmək 
üçün oturacaqdan az da olsa qalxması lazım olurdu (şəkil 56.a). Belə 
iş yeri tez yorulmaya gətirirdi. Yeni konstruksiyada (şəkil56.b) bu 
çatışmamazlıq aradan qaldırıldı və tam görüntü zonasına nail olundu. 

 
 

Şəkil 56. “AZİNMAŞ-36” qaldırıcı aqreqatı 
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Yüksək dəqiqliklə, torna-yivkəsən 16yo3п modelli dəzgahda 
bütün forma işlərini yerinə yetirmək yalnız ayaq üstdə duraraq yox, 
həm də oturan vəziyyətdə mümkün olur. Layihə zamanı operator və 
dəzgah arasında somotoqrafik analiz aparılmışdır (şəkil 57). 

 

 
Səkil 57. 16Y03P  modelli torna-yivaçan dəzgahda işləyən 

operatorun bədəninin hərəkətini somatoqrafiya metodu ilə 
analizi. 
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1. Optimal tutma zonası 
2. Maksimal tutma zonası 
3. Bədən əyilən zamanı maksimal tutma zonası  

 
 

Şəkil  58. Düz pardaxlama dəzgahında işləyən operatorun 
bədəninin hərəkətini samotoqrafiya metodu ilə analizi. 
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Şəkil 59. KP – 10 dəzgahın somatrafik analizi 
 
 Oturaq olaraq əyləcə ayaqla sıxma qüvvəsi 2000 N-a qədər ola 

bilər. Bu zaman dizin əyilmə bucagı 100o –yə bərabər olur, bucağın 
azalması ilə sıxma qüvvəsinin qiyməti azalır. 

 Erqonomikada insanlara uyğun əsas  fizioloji elementlərdən 
görmə, eşitmə, qoxu bilmə və b. xüsusiyyətləri qeyd etmək lazımdır. 

 
26. GÖRMƏ 

  
Dizaynerlərə, konstruktorlara, mühandislərə və başqa 

mütəxəssislərə layihələndirmə zamanı görmə sərhədlərini və 
sahələrinin əsas xüsusiyyətlərini insanın görmə aparatının anatomik – 
fizioloji tələblər əsasında nəzərə alması mütləqdir. Şək 59-da insanın 
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görmə qabiliyyəti ölçüləri nomkulyar və hinokulyargörmə 
nəzəriyyəsinə görə verilmişdir. Görmə sahəsi bir neçə zonaya bölünür: 
nəzarət görmə zonası (1,5 – 3o), ani görmə zonası (18o-yə yaxın) və 
effektiv görmə zonası(30o – yə yaxın). Tam görmə bucağı başındönmə 
bucağına uygun gəlir. Başın 45o və 30o şaquli müstəvi üzrə dönməsi 
böyük gərginlik yaratmır. 

 

 
 

Şəkil 59. İnsanın görmə sahəsi. 
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Mütəxəssislər bilməlidirlər ki: 
a) Gözün üfiqi hərəkəti şaquli hərəkətə nəzərən tezdir. 
b) Gözün şaquli hərəkəti, üfiqi hərəkətə nəzərən yorucudur 
c) Horizantal miqyas və ölçülər şaquliyə nisbətən daha dəqiq 

qəbul edilir. 
d) Düz xətlər sınq xətlərdən yaxşı qəbul edilir. 
 Gözün yorulmasının qarşısını almaq üçün iş vaxtı gözün 

hərəkətini minimuma endirmək lazımdır. Bu informasiya və idarəetmə 
paneli arxasında oturanlara daha çox aid edilir. 

 
27. EŞITMƏ 

  
İnsan orqanlarının funksiyasının öyrənilməsi iş və dincələn 

zaman ona təsir edən psixofizioloji proseslərin optimal şərtlərini təyin 
etməyə imkan verir. Burada insanın eşitmə sisteminin səsə verdiyi 
reaksiyadan bəhs edilir. 

 Səsin yüksəlməsi insan əzələlərində gərginliyi artırır, bu da 
ardıcıl olaraq enerjinin məsrəfini artırır. Yüksək tezlikli səs aşağı 
tezlikli səslərə nisbətən insana çox yorucu təsir edir. Səliqəsiz səs 
dəyişmələri sabit səslərdən tez insanı qıcıqlandırır. Göstərilən amillər 
də öz növbəsində insanın əmək məhsuldarlığını aşağı salır və 
sağlamlığa ziyan vurur. İnsanın əhval – ruhiyəsini qaldırmaq üçün 
musiqi ən gözəl vasitədir. Müasir fiziologiya və psixologiya məsləhət 
bilir ki, əmək əməliyyatları zamanı musiqidən istifadə etmək lazımdır. 
Hal – hazırda musiqi altında cərrahiyə əməliyyatı aparılması və 
müalicə edilməsi mövcuddur, amma zehni zehni düşüncə lazım olan 
yerde musiqi insana mənfi təsir göstərir. 

 Bir çox mütəxəssislər musiqinin bütün iş saatı zamanı 
verilmesini məsləhıt görmürlər, onlar bu fikirdədilər ki, musiqinin bir 
neçə dəfə 1-2saat ərzindı verilməsi daha effektiv olar ki, bu da əmək 
məhsuldarlığını artırır. Musiqi proqramı hazırlanan zaman kollektivin 
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rəyini öyrənmək lazımdır.Yaxşı olar ki, tekniki estetika və mühəndis 
psixologiyası üzrə mütəxəssislər də burada iştirak etsinlər. 
 

28.  QOXU 
  
Qoxu ilə məşğul olan elm – alfaktronika adlanır. Təbiətdə çox 

sayda qoxu mövcuddur, hal – hazırda alimlər yüz min qoxu qeyd 
etmişlər,  bu isə hamısı deyildir. İnsan qoxuya etinasız deyildir, elə 
qoxular  var ki, hər kəsin xoşuna gəlir, amma elə qoxular da var ki, 
insana ürək döyüntüsü və baş ağrısı verir. İş yerlərinin təmiz hava ilə 
təmin olunması üçün yaxşı ventilyasiya sistemi olmalıdır. 

 Havanın maksimal təmizlənməsi üçün ventilzasiya və 
kondensizasiya metodlarından başqa ionlaşdırma da mövcuddur. 
İstehsalatda kompleks qoxuları tətbiq edirlər, bu istehsalı artırır, əmək 
qabiliyyətini artırır və xoş əhval – ruhiyyə yaradır. 

 
29. SƏS 

 
 İstehsalatda yüksək texniki mədəniyyəti artırmaq üçen səsi, 

tirəməni maksimum azaltmaq lazımdır. Səs və titrəmə əmək şəraitini 
pisləşdirir, istehsal məhsuldarlığını azaldır, peşə xəstəliyi yaradır və 
istehsal xəsarətlərinin artmasına səbəb olur, həmçinin insanın əsəb, 
ürək – damar sisteminə böyük ziyan vurur. Araşdırmalar göstərir ki, 
səsin səviyyəsi 15 ÷ 20dB olduqda əmək məhsuldarlığı 15 ÷ 20 faiz 
azalır. İstehsalatda səslə mübarizə əməyin elmi təşkilinin əsaslarından 
biridir.Sanitar normalara görə səsin insana təsiri bir növbə ərzində 4 
saatı keçməməlidir. İstehsalatda səs araşdırmalarının nəticəsi aşağıda 
verilmişdir. 

- Metallurgiya      –    82 ÷ 87 dB, 
- Mətbəədə           –  71 ÷ 78dB, 
- Ağac emalında   –   83 ÷ 88dB 
- Aviasiyada         –   85 ÷ 91dB 
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- Kimya sənayesində - 80 ÷ 85dB 
İstehsal sahələrinin rosional planlaşdırılması zamanı səsin təsirini 

xeyli azaltmaq mümkün olur. İstehsal sahələrinin divarlarının daxili 
səthini səs boğucu materiallarla və boyalarla örtürlər (akustik üzlük, 
voylak, yun və s.). Divar boyubunlardan istifadə etmık mümkün 
olmadıqda, tək-tək səs boğucudan istifadə edilir. Bu elementlər şar, 
kub, konus, prizma və s. şəkilində  olaraq plostmasdan, kortondan, 
xüsusi metaldan hazırlanır və başlıca olaraq səs mənbəyinə yaxın 
yerlərə quraşdırılır. Görünüşünə görə bunlar gözəl, yüksək akustika 
xassələrinə malik olmalı, miqyasına və rənginə görə istehsal 
interyerinə uyğun və harmonik olmalıdlr.  

 

 
 

Şəkil 60. Tək – tək səsboğucular 
1 - Konus: 2- kub: 3- panel 

 
 Ümumi səsboğucudan başqa, indivdual xüsusi qulaqcıqdan 

(antifondan) istifadə edilir. Bu antifonlar səsin qəbulunu azaldır. Hal – 
hazırda elektrik səsboğucular mövcuddur ki, bunlar işcininbaşı 
üstündə quraşdırılır. 
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30. ƏMƏYIN ELMI TƏŞKILI, ISTEHSAL 

MƏDƏNIYYƏTI VƏ ESTETIKA 
 
Əməyin elmi təşkili (ƏET) Amerika mühəndisi F.Teylora 

məxsusdur. O, XIX əsrdə ilk dəfə olaraq elmi metodla insanin 
bədəninin iş səraitinə uyğunlaşmasının analizini verməyə çalışmışdır. 
Əməyin elmi təşkili texniki, ekonomiki, sosial, fizioloji, estetik və b. 
tərəfləri birləşmələrini nəzərə alaraq formalaşır. 
Ə.E.T. - texniki və estetik ölçülərin elmi təşkil olunması ilə az əmək 
və xammal məsrət etməklə istiqamətlənmiş və istehsalın artırılmasına 
nail olmaqdan ibarətdir. 

İstehsal mədəniyyəti - onun elmi, texxniki və sosial 
münasibətlərinin təkmilləşmə dərəcəsindən asılıdır istehsal 
mədəniyyəti texnikanın, texnologiyanın istehsalın və əməyin təşkilini, 
əmək şəraitini,  estetikanı, kollektivdə əmək münasibətini özündə 
cəmləşdirir. 
Texniki estetika  - dizayn nəzəriyyəsini prinsip və metodlarından 
istifadə edərək sənayenin, istehsalinin, konstruksiya etmənin, istehsal 
mühitinin optimal şərtlər daxilində olmasıdır. 

 Göstərilən anlayışlar – Ə.E.T, istehsal mədəniyyəti və texniki 
estetika – istehsalın düzgen inkişafının və mükəmməlliyinin kompleks 
əsasını təşkil edir. Bu amillər istehsalın artmasına, fəhlə və 
qulluqcuların sağlamlığının qeydinə qalır. 

 Əməyin məqsədə uyğun şəraiti (sanitar – gigienik, fizioloji, 
estetik) əməyin təhlükəsizliyini və komfortunun  dərəcəsindən asılıdır 
(Şəkil 61). 
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Şəkil 61.Komfort dərəcəsini təyin edən sxem. 

  
 
İnsanın iş qabiliyyətinin və həyatsevərliyini normal saxlamaq 

üçün dörd komfort zonası mövcuddur: 
1. Yüksək komfort zonası – bütün göstəricilər yaxşı 

vəziyyətdədir, insan əmək prosesində tam rahatlıq hiss edir. 
2. Komfort zona – insan mühiti normal qəbul edir, qıcıqlanma 

və yorulma hiss etmir. 
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3. Komfort olmayan zona – insan bu zonada uzun müddət 
olduqda, yorulur. Komfort şərtləri ödənmədikdə (səs – küy, istilik, 
qarlı hava və s.) baş verir. 

4. Dözülməz zona – insan bu zonada xüsusi geyimi olmasa, 
dözə bilmir. (kosmos, strato – sfera, su altında və s.) 

 Öz – özlüyündə komfort şərt estetik şəraiti təmin etmir, amma 
insanın hiss orqanına təsir edərək estetik qavrayışa təsir göstərir. Əgər 
istehsalat səhəsi ventilyasiya, istiliklə, işıqla, təmirliklə və s. estetik 
həlli olunmasa, layihəçinin bütün səylərinə baxmayaraq istehsal 
sahəsinin problemi həll oluna bilməz. 

 İstehsalın və əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsi aşagıdakı 
kimidir: 

 İstehsalın təşkilində 
1. Texnologiya və istehsalın təşkili, mexanikləşmə, 

avtomatlaşma  
2. Əmək alətlərinin təkmilləşməsi -  alət, tərtibat, qaldırıcı 

masşınlar, inventor 
3. Əmək alətlərinin təkmilləşməsi – yeni materialların tətbiqi, 

uyğunlaşma 
Əməyin təşkili 
1. Əmək prosesinin rosianal təşkili, əməyin bölünməsi və 

koperasiya, əməyin qabaqcıl metodunun tətbiqi 
2. Əməyin əlverişli şəratinin tətbiqi 
3. Əmək mədəniyyətinin artırılması 
4. İş və istirahət rejiminin optimallaşması 
5. Əmək haqqlarının və normalarının yaxşılaşması 
6. İş yerlərinin təmin edilməsinin yaxşılaşdırılması 
7. İşçilərin ixtisasının artırılması 
8. İşçilərin yaradıcılıq aktivliyini artırmaq 
    İstehsalat mədəniyyətinin və iş şəraitinin əsas faktorları 

bunlardır: 
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Fizioloji 
1. İşin tempi, ritmi və eyniliyi 
2. Əzələ qüvvəsinin məsrəfliyi 
Sanitar – gigienik 
1. Havanın qazlılığı və qoxular 
2. İstehsalat şüalanması 
3. Səs və titrəmə 
4. Təbii və süni işıqlandırma 
5. Sanitar – gigienik yerlər 
Estetik 
1. İstehsalat binalarının və dəzgahların rəngləri 
2. Əyani təbliğat vəsitələrinin yerləşdirilməsi 
3. İşçilərin rasional geyimi 
4. Yaşıllaşdırılma sahəsi 
5. Funksional musiqi 
 
 Bütün yuxarıda göstərilən amillər Ə.E.T istehsalat mədəniyyəti 

və estetikanın əsasını təşkil edir və insanın yaxşı işləyib, istirahət 
etməsi və işindən yüksək zövq olmaının əsasını təşkil edir. 
 

31. IŞ YERLƏRININ TƏŞKILI 
 
Əməyin məhsuldarlığını və istehsalat binalarının estetik 

səviyyəsinin artırılması layihəçi konstruktorların iş yerlərinin 
elementlərinin mütərəqqi üsullardan istifadə edərək həll etməsindən 
çox asılıdır.  

Iş yerlərinin bütün elementləri lazım olan parametrlərə yəni, 
insan bədəninin strukturasına, sanitar-gigiyenik tələbata, yüksək 
estetik keyfiyyətə uyğun olmalıdır. 

Iş yerlərinin planlaşdırılması işçinin iş zamanı onun uyğun 
posada olaraq bütün tələbələri iqtisadi, ritmik dəyişən hərəkətlərini 
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yerinə yetirə bilməsini nəzərə almalıdır. Iş zamanı oturacağın 
söykənəcəkli olması kürək əzələlərinə düşən gərginliyi boşaldır, 
bədənin ağırlığını oturacağa bərabər paylanmasını ayaqların rahat 
yerləşməsini təmin edir ( Şəkil 62). 

Işçinin yerinin rahat olmaması fiziki yorulma baş verməsinə, 
bədənin deformasiya olunmasına və əmək məhsuldarlığının 
azalmasına səbəb olur. Bunu nəzərə alaraq sexdə, adminstrativ- 
təsərrüfat, kommunal və başqa yerlərdə iş yerləri və avadanlıqlar 
erqonomik tələblərə uyğun olmalıdır. 

 Avtomatik idarəetmə sistemində (AİS) işçi yerinin ölçüləri işin 
spesifikasiyası nəzərə alınaraq seçilir. Iş yerinin ölçüləri insanın 
antropometik və fizioloji göstəricilərinə uyğun olaraq “oturaq” və ya “ 
ayaq üstə” vəziyyətində olur (Şəkil 63). Müəssisələrdə layihəçi 
konstruktorların iş yerləri fərqli olaraq təşkil edilir. Konstruktorların 
yaradıcı əməyinə özünəməxsus məlumat sistemi kimi baxmaq 
lazımdır. Bu sistemə yeni texniki, bədii obrazların alınması üçün 
məlumatların analizi, sintezi və işlənməsi daxil olur. Qəbul edilən 
qərarlar isə original olmalı və müasir tələblərə cavab verməlidir. 

Kkonstruktorun iş yerində aşağıda verilən əmək alətləri 
olmalıdır: 

1. Əsas avadanlıqlar (çertyoj stolu və ləvazimatlar, hesabat 
maşınları). 

2. Köməkçi əşyalar (çertyoj tərtibatı, alətlər). 
3. Texniki tərtibtlar (komputer, iş stolu, çertyoj və sənədlər üçün 

şkaf). 
4. Təmizliyi saxlamaq üçün ləvazimtlar. 
5. Işıqlandırma, qızdırıcı, ventilyasiya sistemləri.  
Şəkil 64-də optimal planlaşdırılmış konstruktorun iş yeri 

göstərilmişdir. 
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Şəkil 62. Işçi yerində ölçü münasibətləri. 
 



 103

 
 

Şəkil 63. AİS-də idarəetmə pultu. 
    
Konstruktorun rahat optimal işgörmə qabiliyyəti onun işçi sahəsi  
24,4 m olduqda mümkün olur. Başqa ölçülərdə ( )29,37,3 m÷  mühəndis-

konstruktorların işçi sahələri olduğu mövcuddur. Analizlər 
göstərmişdir ki, mühəndis-konstruktorların müxtəlif işçi 
vəziyyətlərində, məsələn: ayılıb işləyən zaman “oturaraq” və ya “ayaq 
üstə” işçi vəziyyətindən 40÷50% artıq enerji məsrəf edir. 

Mühəndis-konstruktorun fəaliyyətində müasir avadanlıqlardan 
istifadə etmədən Ə.E.T nail olmaq qeyri-mümkündür. Şəkil 65-də 
sxematik olaraq çertyoj-qrafiki əməliyyatı avtomatlaşdırılan (EHM) 
mühəndis konstruktorun iş yeri verilmişdir. 

Beləliklə, layihələndirmə-konstruksiyaetmə müəssisələrində 
Ə.E.T istehsalat-mədəniyyəti, mexanikiləşdirilmiş və 
avtomatlaşdırılmış yerlərin vəhdəti nəticəsində mümkündür. 
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Şəkil 64. Mühəndis-konstruktorun iş yeri. 

 

 
Şəkil 65. Avtomatlaşdırılmış mühəndis-konstruktorun iş yeri. 
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Işçi geyim. əməyin əlverişli vəziyyətinin yaranmasında və 
istehsalatın interyerinin esetik görünüşdə işçi paltarın əhəmiyyəti 
böyükdür. Işçi geyim aşağıda əsas tələəblərə uyğun olmalıdır: 

- rahat olmalı 
- xarici görünüşü gözəl olmalı 
- istehsalatın xarakterinə və interyerin rənginə uyğun olmalıdır 
    Rahat və gözəl olmayan işçi geyim işləməyə mane olur və 

enerji məsrəfini artırır, istehsalı azaldır, hərdən işçinin xəsarət 
almasına səbəb olur. Işçi geyimin görünüşü, forması və rəngi işin  
xarakterinə uyğun olaraq təyin edilir və xüsusi kataloqlardan, 
jurnallardan seçilir. 

 
32. MÜHƏNDIS PSIXOLOGIYASI 

 
Psixologiyanın texniki tərəqqi dövründə meydana gəlmiş 

problemlərindən birini insan – maşın sistemini tədqiq edən yeni sahəsi 
XX əsrin ortalarından inkişafa başlamışdır. “ İnsan – maşın “ 
sisteminin yüksək effektivliyinə nail olmaq üçün insanın iş 
xüsusiyyətləri və psixaloji imkanları ilə maşının və cihazların quruluş 
və texnoloji xüsusiyyətləri arasında müəyyən uyğunluq yaratmaq 
probleminin səmərəli həlli yollarını tapmaq mühəndis 
psixologiyasının əsas vəzifəsidir. 

Əvvəllər maşınları ixtira edərkən insanın ancaq anatomik – 
fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınırdısa, son zamanlar onun psixoloji 
xüsusiyyətlərinə daha çox diqqət yetirilir. Mühəndis psixologiyasının 
inkişafının müasir mərhələsi “ insan – maşın “ sisteminin fəaliyyətinin 
ümumi qanunauyğunluqlarını öyrənməyə imkan verən tədqiqat 
metodlarının, həmçinin insan fəaliyyətinin layihələndirilməsini ön 
plana çəkməklə xarakterizə olunur. 
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33. BIONIKA 
 
Bionika (yunan sözüdür, bion – həyat elementi, hərfi mənada 

yaşayan və s. mənalarını verir) – orqanizmlərin quruluşunun və həyat 
fəaliyyətinin təhlili əsasında mühəndisliyə dair məsələləri həll edən 
bioloji – texniki elm. Bionikanın yaranma tarixi, formal olaraq, 1960 – 
cı il sentyabrın 13 – dən (ABŞ – ın Dayton şəhərində Bionika üzrə 
keçirilmiş 1 – ci Beynəlxalq simpozium) hesab edilir. Lakin, Bionika 
elmi əslində çox qədim tarixə malikdir.  

Sokrata görə biz parça toxumaqda hörümçəyin, üzməkdə balığın 
şagirdləriyik. Demokritin fikrincə insanlar ixtiraçılıq fəaliyyətində 
canlı təbiəti təqlid edirlər. Alim və mühəndislərin yaratmaq 
istədiklərini Allah çoxdan yaratmışdır. Leoardo Da Vinçi quşların 
uçmasını tədqiq edərək uçuş apparatları yaratmağa çalışmış, sovet 
alimi E.İ.Jukovski quşların uçuşunu təhlil edərək aerodinamikanın 
əsas qanunlarını kəşf etmiş və yeni qurğular yaratmışdır. 

 Bionikanın modeli dinamik strukturalardır. Bunların 
dəqiqləşdirilməsi üçün canlı materialda dəqiqləşdirilmə 
araşdırmalarını aparmaq tələb olunur. Akademik V.V.Parin bu elmi, 
texniki avadanlıq yaradan zaman canlı təbiətdə bunun nümunələrini 
tapmaq kimi xarakterizə etmişdirə təbiətin öyrənilməsi (bitki, heyvan 
və insanın özü) lazım olan formnın mükəmməlləşməsinə gətirir. 

   Akademik P.L.Kapitsa problemlərin strukturlarının misalında, 
“insandan fərqli olaraq, təbiət əla mühəndis-konstruktordur” bizim 
ondan öyrənəcəyimiz hələ çox şeylər vardır söyləmişdir. 

Şəkil 66-dan görünür ki, zoğun yuxarı hissəsi küləyin təsirindən 
əyildiyindən zoğun aşağı hissəsi polad məftil kimi monolitdir. 
Beləliklə, bu anlogiyanı müqayisə etdikdə, zoğun daha mürəkkəb və 
mükəmməl konstruktiv sistem olduğunu aydın görürük. Müasir 
texnikanın mükəmməlliyi, möhkəmliyi nə qədər olsa da orqanlarının 
işi ilə müqayisə edilə bilməz. 
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Şəkil 66. Fabrik borusu və bitki zoğunun 

konstruktiv müqayisəsi 
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Bionika canlılarda enerji və informasiyanın əmələgəlmə 
prosesini öyrənməklə əldə  etdiyi bilikləri, yeni maşın və sistemlər 
yaratmaq məqsədi ilə mühəndislik məsələlərinin həllinə tətbiq edir. 
Bionika, əvvəllər bir – birindən təcrid olunmuş halda inkişaf edən 
biologiya və texnika elmlərini birləşdirir, onların qarşılıqlı əlaqəsini 
daha da dərinləşdirir. Bionika sistemlərin quruluş və funksiyalarını 
öyrənərək mövcud maşın, cihaz, apparat, qurğu və texnoloji prosesləri 
təkmilləşdirir və prinsip etibarı ilə bioloji sistemləri səciyyələndirən 
yeni texniki qurğular yaradır. 

Hazırda bionikanın üç əsas metodoloji istiqamətdə – bioloji, 
texniki və nəzəri istiqamətlərdə inkişaf edir. 

Biooji bionika biologiya və təbabətin nailiyyətlərinə əsaslanaraq 
canlı təbiətin müəyyən prinsiplərini aydınlaşdırır və bundan sırf 
mühəndislik problemlərinin həllərində istifadə edir. 

Texniki bionika canlıların fəaliyyətinin bu və ya digər tərəflərini 
əks etdirən riyazi modellərin həyata keçirilməsi, mövcud cihaz, 
apparat, qurğu və texnoloji proseslərin daha da təkmilləşdirilməsi, 
prinsipcə yeni texniki vasitə və sistemlərin yaradılması ilə məşğul 
olur. 

Nəzəri bionikanın məzmununu canlı orqanizimlərdə baş verən 
hadisə və proseslrin riyazi modelləri təşkil edir. 

Bionika canlı təbiəti kortəbii şəkildə təqlid edir, bioloji 
obyektləri öyrənməklə aldığı bilikləri yaradıcılıq və ixtiraçılıq 
süzgəcindən keçirir, texnika qurğuya canlıda olmayan, lakin onu daha 
da təkmilləşdirən əlavələr edir. Bionikanın əhatə ediyi fövqəladə geniş 
sahəyə təyyarəqayırma, gəmiqayırma, kosmonavtika, 
radioelektronika, maşınqayırma, metrologiya, kimyəvi məhsul 
istehsalı texnologiası, arxitektura, inşaat və s. məsələlər daxildir. 

 Hazırda bionikaya aid tədqiqat işləri aşağıdakı istiqamətlərdə 
aparılır: 
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1. Neyronların, sinir mərkəzlərinin, beynin quruluş və iş 
prinsiplərinin öyrənilməsi və bundan texniki qurğularda istifadə 
olunması.  

2. Canlı orqanizmlərin mühitə uyğunlaşmaq (adaptasiya) 
qabiliyyətinin tədqiqi. 

3. Bioloji reseptor və analizator sistemlərinin xüsusilə görmə, 
eşitmə və iybilmə orqanlarının və onların texniki modellərinin 
yaradılması. 

4. Canlıların naviqasiya, lokasiya və oriyentasiyaya aid 
mexanizmlərini öyrənmək və buna əsaslanan prinsipcə yeni texniki 
qurğular yaratmaq. 

5. Müxtəlif inkişaf səviyyəsində olan canlıların informasiyasını 
qəbul retmək, göndərmək, təhlil etmək və çevirmək üsullarının 
öyrənilməsinə əsaslanan yəni texniki rabitə növləri və vasitələri 
yaratmaq. 

6. Insan – maşın probleminin bionik istiqamətini, insanın psixo – 
fizioloji qabiliyyət və imkanlarını aşkar etmək. 

7. Quş və həşəratın aerodinamik, balıqların və xüsusilə də 
balinalar fəsiləsindən olan heyvanların hidrodinamik xassələrini 
tədqiq etmək və bundan təyyarəqayırma və gəmiqayırmada istifadə 
etmək. 

8. Bioloji sistemlərlə analogiyaya əsaslanan və enerji almaq üçün 
işlədilən texniki sistemlər yratmaq. 

9. Faydalı qazıntıların çıxarılmasında, mürəkkəb üzvi maddələrin 
sintezində bioloji üsullardan istifadə etmək. 

10. Inşaat texnikasında və arxitekturada canlı təbiətin 
konstruksiya və formalarından istifadə etmək məqsədi ilə tədqiqat 
aparmaq. 

Bionikaya aid bütün problemlərin həllində canlı təbiət insanın 
müttəfiqi, məsləhətçisi və müəllimidir. Bionika canlıların idarəetmə 
orqanlarını, habelə əzələlərin, iş prinsipini, kimyəvi enerjinin birbaşa 
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mexaniki işə çevrilmə mexanizmini də öyrənir. Bionikaya aid cihazlar 
müasir texnikanın bütün sahələrinə geniş yol tapır və texniki tərəqqi 
üçün böyük imkan yaradır. 
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