
კომპიუტერული ტექნოლოგიების
გამოყენება საინჟინრო განათლების

სასწავლო პროცესში
ფრიდონ გოგიაშვილი, გოჩა ლეკვეიშვილი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
Pridongo@Gmail.com

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
G.Lekveishvili@Gmail.com

ანოტაცია-სტატიაში განხილულია საინჟინრო
განათლების სასწავლო პროცესში დანერგილი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესაძლებლობანი და
მათი გამოყენების თავისებურებებასთან დაკავშირებული
საკითხები.მოყვანილია კონკრეტული საინჟინრო
დოკუმენტაციის გაფორმებისა და გამოთვლების
მაგალითები.

საკვანძო სიტყვები- კომპიუტერული
ტექნოლოგია,სწავლების მეთოდი, პროგრამული
პროდუქტი, ავტომატიზირებული დაგეგმარება,
მოდელირება,იმიტაცია.

შესავალი
თანამედროვე პირობებში ძლიერ საგრძნობი

გახდა მედია ტექნოლოგიების გავლენა ადამიანზე.
განსაკუთრებით აღნიშნული მოვლენა შეინიშნება
მოსწავლე ახალგაზრდობაში. ინფორმაციის დიდი
ნაკადი, რეკლამები, თანამედროვე კომპიუტერული
ტექნოლოგიები დიდ როლს თამაშობს სტუდენტის
სასწავლო-შემეცნებით პროცესში. თუ ადრე
სტუდენტი ინფორმაციას ღებულობდა წიგნიდან,
ლექციიდან, კონსპექტიდან, დღეისათვის
აუცილებელი ხდება მასწავლებელმა გამოიყენოს
ინფორმაციის გადაცემის და სწავლების ახალი
მეთოდები.

აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტაში
პედაგოგს კარგ დახმარებას გაუწევს სწავლების
ტრადიციული მეთოდების და საინფორმაციო
ტექნოლოგიების, მათ შორის კომპიუტერული
ტექნოლოგიების შერწყმა. კომპიუტერული ტექნიკის
გამოყენება სწავლების პროცესს ხდის მობილურს
და მკაცრად ინდივიდუალურს. გარდა ამისა
სასწავლო პროცესის ზემოთაღნიშნული

პრინციპებით დაგეგმვა მიმზიდველია
პედაგოგისთვისაც, რადგან იქმნება იმის საშუალება,
რომ მასწავლებელმა  სწავლების ტრადიციულ
მეოდებთან ერთად გამოიყენოს თანამედროვე
მეთოდები.

სასწავლო პროცესის დაგეგმვის დროს,
სადაც გამოყენებული იქნება საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, მასწავლებელმა
აუცილებლად უნდა დაიცვას დიდაქტიკური
პრინციპები: სისტემატურობა, დიფერენცირებული
მიდგომა, მეცნიერულობა და სხვა. ამასთან ერთად
ასეთი ტიპის ტექნოლოგიები შეიძლება
გამოყენებული იქნას სასწავლო პროცესის
დაგეგმვის ყველა ეტაპზე. კერძოდ როგორც
თვითმომზადების დროს, ასევე სწავლების
პროცესში.

სასწავლო პროცესში დანერგილი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების მოკლე აღწერა

AutoCAD

AutoCAD გვთავაზობს ყველაზე სრულყოფილ
შესაძლებლობებს ორგანზომილებიანი პროექტები-
სა და ნახაზების გაფორმებისათვის, ასევე – მოხერ-
ხებულ ინსტრუმენტებს მყარ-სხეულოვანი მოდელი-
რებისათვის. ამ სისტემებში დანერგილი უახლესი
ტექნოლოგიები უზრუნველყოფს ეფექტურად მუშა-
ობას პროექტებზე, საწარმოო სტანდარტებისა და
პროექტირების სხვადასხვა მეთოდების გათვალის-
წინებით.

დამპროექტებლებსა და დიზაინერებს
AutoCAD თავაზობს ახალ ტექნოლოგიებს, რო-



მელთაც განეკუთვნება Auto Mechanical Desktop–
ბლოკების, მაკომპლექტებლების, ტექსტებისა და
სხვათა შექმნა.

ასევე შეიძლება, მწარმოებელმა გეომეტრიის
გარდა წარმოადგინოს ნაწარმის ფოტომეტრია,
მისი ღირებულება და მასალის მონაცემები. ასეთ
შემთხვევაში, ყველა ინფორმაცია მასალის შესახებ
შეიძლება განთავსდეს ჩვეულებრივ html გვერდზე
XML ენის გამოყენებით.

AutoCAD LT–ს ღირებულების მიხედვით წამ-
ყვანი ადგილი უჭირავს ავტომატიზირებული დაგეგ-
მარების სისტემებში; მასთან ერთად მუშაობს
5000000 მომხმარებელი მთელ მსოფლიოში. ფარ-
თო მუშაობის არეალი აიხსნება მუშაობის სიმარტი-
ვით, მცირე ღირებულებით, 100%-ანი შეთავსებით
AutoCad–ის მთლიან და წარმოდგენილ ვერსიებთან.

AutoCAD LT – საუკეთესო და იაფი გადაწყვე-
ტაა სამუშაო ადგილებით აღჭურვისათვის, სადაც
არაა საჭიროება, შეიქმნას სამგანზომილებიანი ობი-
ექტები. მოდიფიცირებული ინტუიციური ინტერფეი-
სით, ხაზვის ხელსაწყოების გამოყენებით, რედაქტი-
რებითა და ბეჭდვით, იგი გვეხმარება სისტემის ათვი-
სებაში, რითაც ვახდენთ პროექტის დამუშავებას;
ამდენად, იგი გამოსადეგი და უბრალოა
სარგებლობაში. AutoCAD LT არსებითად აჩქარებს
მანქანათმშენებლობის, არქიტექტურის და ელექ-
ტროტექნიკური ნახაზების, გეგმების, სქემების და ეს-
კიზების დამუშავებას(ნახ.1).

ნახ.1. ნახაზის შესრულების ნიმუში AutoCAD-ის
გამოყენებით.

AutoDesk Inventor + Auto Mechanical Desktop
პროგრამა ორიენტირებულია ახალ მომხმა-

რებლებზე, რომლებსაც მოეთხოვება დააპროექ-
ტონ 3D; ამასთან, აქვს AutoCAD-ში შესრულებული
ძველი პროექტების გამოყენების შესაძლებლობა.

 შესაძლებელია შეიქმნას კრებული 15000 კომპო-
ნენტზე.

 ათვისებული AutoDesk inventor – გვეხმარება მა-
ღალი სირთულის კონსტრუქციების დაპროექ-
ტებაში, დაწყებული წინასწარი ესკიზური პროექ-
ტიდან – მუშაობის იმიტაციამდე, აკრების თავისე-
ბურებების გათვალისწინებით.

 შესაძლებელია ადაპტირებული დეტალების
პროექტირება, ადაპტირებული ქვეკვანძის  ყო-
ველგვარი შემადგენლობისათვის.

 გააჩნია ახალი ბირთვი მყარმასიანი მოდელირე-
ბისათვის AutoDesk ShapeMeneger.

 აქვს გამოსაშვები დოკუმენტაციის გაფორმების
საშუალებები, შეუძლია პრეზენტაციის შექმნა.

 შეუძლია თხელფურცლოვანი პროექტირება; ძი-
რითადი მუშაობის ალგორითმები გადატანილია
Inventor – ში Copra Metal Bender – ის პაკეტიდან,
რომელიც შეიმუშავა data M კომპანიამ.

 შეუძლია მექანიზმების კინემატიკური ანალიზი.
 შეუძლია განხორციელოს იმპორტი და ექსპორ-

ტი DWG.
 აქვს STEP ტრანსლატორი ზედაპირების იმპორ-

ტისათვის.
 ითავსებს AutoDesk Mechanical Desktop-ს ფაი-

ლების იმპორტისათვის საჭირო აკრების თავისე-
ბურების გათვალისწინებით.

 გააჩნია საკუთარი დანართების შექმნის შესაძ-
ლებლობა.

AutoDesk Mechanical Desktop

Mechanical Desktop–ის ფუნქციონალურ შესაძ-
ლებლობები მოიცავს შემდეგი ძირითადი ამოცა-
ნების გადაწყვეტას: დეტალების პროექტირება, ანაკ-
რებთა პროექტირება, ნახაზების გამოშვება მოდე-
ლებთან ასოციაციური კავშირით, ასევე სხვადასხვა
განშტოებული სქემების შექმნა, ანაკრებთა რუქებისა
და ზედაპირების მოდელირება. კონსტრუქციული
გამოთვლები და სტანდარტული დეტალების
გაზრდილი ბაზა 18  სტანდარტის მიხედვით, რო-
მელთა შორის არის ГОСТ(ნახ.2).



ნახ.2. კვანძის ნახაზის გაფორმების ნიმუში Mechanical
Desktop -ის გამოყენებით.

Mechanical Desktop – დახმარებით შეიძლება
გამოითვალოს და დაიხაზოს მუშტას პროფილი,
ღვედური და ჯაჭვური გადაცემები, ქანჩები, საკისა-
რი; ასევე, პაკეტის შემადგენლობაში შედის  დეტა-
ლის საბოლოო ელემენტარული ანალიზი.

Mechanical Desktop–ის სპეციალურ დანართში
ფართო არჩევანი და საუკეთესო ხელსაწყოებია პა-
კეტების ადაპტაციისათვის. თუ განსახილველია მან-
ქანათმშენებლობასთან დაკავშირებული სპეცია-
ლიზებული ამოცანა, მაშინ საჭირო მონაცემების მო-
ძებნა შესაძლებელია Mechanical Desktop–ში. ხოლო
ხელსაწყოების ადაპტაციისა და გამოყენებითი
პროგრამირების ინსტრუმენტები (როგორებიცაა
AutoCad, LSP, VBA, C++) იძლევიან საკუთარი და-
ნართებისა და მონაცემთა საკუთარი პაკეტების შე-
ქმნის პირობას. აღნიშნული პროგრამა იძლევა
ცალკეული დეტალების დაგეგმარებისა და
AutoDesk Inventor-ში მათი შემდგომი გადატანისა და
აკრების შესაძლებლობას. მონაცემთა ბაზებში
შეიცავს:
 800000  2D და 3D დეტალებს, ნახვრეტებს, ტექ-

ნოლოგიურ და კონსტრუქციულ ელემენტებს;
 2D და 3D საინჟინრო გამოთვლებს;
 ჩამაგრების დეტალებს;
 ლილვების შექმნის გენერატორს;
 ზამბარებს;
 პროფილებს;
 კალკულატორს;


Mechanical CS
Mechanical CS არის AutoCAD-ისა და AutoCAD

LT-ის დანართი, რომელიც იძლევა 2D–ში პროექტი-
რების ახლებურად დანახვის შესაძლებლობას.

ესენია – გეომეტრიის შესასწავლად შედგე-
ნილი ალგორითმების ჩასმა, ობიექტურ-დამოკიდე-
ბული დეტალების გამოყენება, საკისართა
საყრდენების, კბილანა მოდებისა და მილგაყვანი-
ლობის ელემენტების პროექტირებისათვის საკუთა-
რი ინტელექტუალური დეტალების შექმნა, სხვა
CAD სისტემაში შედგენილი ნახაზების გრაფიკული
აღნიშვნების სიმბოლოთა ამოცნობა; ასევე, კონ-
სტრუქტორული ნორმაკონტროლის შესაძლებლო-
ბების გაფართოება ნახაზების გაფორმებისას, კბი-
ლანა გადაცემების დაგეგმარების უნიკალური ტექ-
ნოლოგიების გამოყენება და მათი საშუალებით ოპ-
ტიმიზაცია უშუალოდ ნახაზებზე. ეს არის არასრული
სია პრინციპულად ახალი კრიტერიუმებისა 2D და-
გეგმარებისათვის. პროგრამა გვთავაზობს ფუნქციუ-
რ შესაძლებლობათა ნაკრებს მანქანათმშენებლო-
ბის კონსტრუქციულ დოკუმენტაციათა შესაქმნე-
ლად.
 Mechanic CS გამოყენებით შესაძლებელია:
 საამკრებო ნახაზის მრავალი ვარიანტის მიღება,

უშუალოდ ნახაზზე ინტელექტუალური ობიექტე-
ბის პარამეტრთა შეცვლით;

 ინტელექტუალური ობიექტების საკუთარი ბიბ-
ლიოთეკის შექმნა;

 გამოსული დოკუმენტაციის ხარისხის ამაღლება,
კონსტუქციული ნორმაკონტროლის ალგორით-
მების გამოყენებით;

 ნახაზების ერთიან სტანდარტში მოყვანა გრაფი-
კულ აღნიშვნათა ამოცნობის მექანიზმის გამოყე-
ნებით;

 კბილანა მოდების გაანგარიშება და მისი ოპტიმი-
ზაცია;

 ლილვებისა და საკისრების კვანძების დაპროექ-
ტება;

 ნახაზების ცხრილების შევქმნა;
 მილგაყვანილობის შეერთებათა ელემენტებიანი

კვანძების დაპროექტება.

CosmosWorks Structural Research

ეს კომპლექსი შექმნილია   პარამეტრული
მოდელირების Solid Works -სთან შეთავსებულად
გამოსაყენებლად და წარმოადგენს მოდულების
ღია სისტემებს, რომელიც განკუთვნილია სიმტკიცის,
სიხისტის, მდგრადობის, კონსტრუქციის დინამიკის
ამოცანების ამოსახსნელად, ასევე კონსტრუქციის
ოპტიმიზაციისათვის.

შედეგების ვიზუალის გამოთვლის დროს
გრაფიკული შესაძლებლობები სრულიად საკმარი-



სია საანგარიშო მასალების მოსამზადებლად. ის
იძლევა Open GL-სა და ცნობილი ტექნოლოგიების
შედეგების გრაფიკულად წარმოდგენის
შესაძლებლობას: ჭრილებისა და იზომეტრიული ზე-
დაპირების წერტილოვან და ვექტორულ გამოსახუ-
ლებას და ა.შ. დაძაბულ-დეფორმირებული მდგო-
მარეობით მომხმარებელს შეუძლია კონსტრუქციის
ნებისმიერ წერტილში მიიღოს ყველა საჭირო მონა-
ცემი. ამ წერტილის მოძებნა ხერხდება მაუსის მეშვე-
ობით. საჭირო რეაქციის ძალის გამოყენება შესაძ-
ლებელია ვიზუალიზაციიდან გამოსვლის გარეშე.

ანიმაციის ფუნქციის გამოყენებით შესაძლე-
ბელია შედეგების დანახვა მოძრაობაში – სპეცია-
ლისტების შეფასებით. Cosmos Works – ეს ექსპრეს-
ანალიზის საუკეთესო ხელსაწყოა ნამზადის პროექ-
ტირების სტადიაში.

Solid Edge

ეს არის ძლიერი, მაღალეფექტური პროექტი-
რების ინსტრუმენტი. ამ სისტემის გამოყენებით შე-
საძლებელია: დეტალების  მოდელირება, აკრება,
მექანიზმის მუშაობის შემოწმება და ფურცლოვანი
მასალებისაგან ან შედუღებული შეერთებებით დე-
ტალების დაგეგმარება. ინტეგრაციული ხარისხის
უნიკალურობის გამო მაღალი დონის სისტემასთან
ერთად ხორციელდება გეომეტრიული მოდელების
გადაცემა ერთი  სისტემიდან მეორეში, ისე რომ უზ-
რუნველყოფილია ასოციაცირების შენარჩუნება და
ორივე მიმართულებით  ცვლილებათა ავტომატური
განახლება.

შეიძლება შეიქმნას ტექნიკური სისტემის მოდე-
ლი Unigraphics-ში ან Solid works-ში, ხოლო ნახაზი
გაფორმდეს Solid Edge-ში. მოდელის შეცვლა ავ-
ტომატურად ანახლებს შექმნილ ნახაზს; შესაძლებე-
ლია შებრუნებული ამოცანაც.

Autodesk Land Desktop

მისი გამოყენების  სფეროები საკმაოდ ფართოა
და შეიცავს:
 ინჟინერულ – გეოდეზიური ამოცანების გადაწ-

ყვეტას ( პაკეტების Autodesk  Survey ან RGS გა-
მოყენებით);

 ადგილმდებარეობის ციფრული მოდელების
(ციფრული რუკები) შექმნას;

 ზედაპირების სამგანზომილებიანი ციფრული მო-
დელების (რელიეფი, გეოლოგიური ფენა და
სხვა) შექმნას;

 ორმოების  და ყრილების მოცულობის ანგარიშს
გრაფიკული და ცხრილური  მონაცემების შედე-
გებით;

 მუნიციპალური და სხვა გენერალური გეგმების
პროექტირებას;

 საწარმოო ობიექტების  გენერალური გეგმების
პროექტირებას;

 მოედნების დაპროექტებას.
პროგრამული პროდუქტი განკუთვნილია  მი-

წათმოწყობის  სფეროში პროექტების  დასამუშავე-
ბლად ისეთი სპეციალისტებისათვის, როგორიცაა
ინჟინერ დამპროექტებელი, მოედნების მშენებელი,
მელიორატორი, კარტოგრაფი და სხვა. უზრუნველ-
ყოფილია: ადგილის ტოპოგრაფიული ანალიზის
შესაძლებლობა, რეალური მსოფლიო სისტემების
კოორდინატების გამოყენება და ჰორიზონტალების
ავტომატური შექმნა. Autodesk Land Desktop იძლევა
შესაძლებლობას: ზედაპირის პროფილის ანალიზი-
სას, ასევე მიწის ნაკვეთისა და მრუდე გზების რედაქ-
ტირებისა და განსაზღვრისას – შესრულდეს მიწის
სამუშაოთა მოცულობის ანგარიში და ჩამდინარე
წყლების ანალიზი. ის აგრეთვე უზრუნველყოფს ნა-
ხაზის გაფორმების ავტომატიზირებას.

პროგრამის ბირთვად  შეიძლება ჩაითვალოს
გეგმის ცენტრალიზებული სტრუქტურა, რომელიც
იძლევა ნებისმიერი ზომისა და ტიპის პროექტზე უფ-
რო ეფექტურად მუშაობის შესაძლებლობას. ცენ-
ტრალიზებულად ინახება ნახაზის შედგენისათვის
საჭირო ყველა მონაცემი: წერტილები, ადგილის
ციფრული მოდელები  და გზების გეგმები. პროექ-
ტში ცვლილებებს საპროექტო ჯგუფის ყველა წევრე-
ბი იგებენ მაშინვე, რადგან მუშაობენ საერთო მონა-
ცემებით.

გარდა ამისა, ცენტრალიზებული სტრუქტურა იძ-
ლევა მაღალხარისხოვანი მასალების მომზადების
შესაძლებლობას, როგორც ტენდერისათვის ისე სა-
მუშაო დოკუმენტაციისათვის.

Autodesk Architectural Desktop

იგი უზრუნველყოფს მშენებარე ობიექტების
სამგანზომილებიანი მოდელის ფორმირებას AC,
AP, AU მარკის ნახაზების გამოშვებით.

ძირითადი თავისებურებანი:
 AutoCAD – ის  პლატფორმაზე ბაზირება;
 მოცულობითი მოდელების ორგანზომილებიანი

გეგმილებისა და ჭრილების ავტომატური გენე-
რაცია;



 მოცულობითი მოდელის დინამიკური კავშირები
დოკუმენტებთან და ორგანზომილებიან ნახაზებ-
თან;

 ზომათა ჯაჭვის დინამიკური კავშირი ნახაზის ობი-
ექტებთან.

 სპეციფიკაციის ექსპორტი გარე ფაილებში;
 ობიექტების  თავისუფალ ფორმებთან მუშაობი-

სათვის საჭირო ინსტრუმენტების იდეალური ნაკ-
რები;

 რედაქტირების ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი.

ANSYS

ANSYS მრავალმიზნობრივი საინჟინრო
პროგრამაა რომელიც გამოიყენება სიმტკიცის,
თბური ფიზიკის, სითხეებისა და გაზების დინამიკის
ამოცანებისათვის. ANSYS პროგრამა საშუალებას
იძლევა ჩატარდეს ნებისმიერი კონსტრუქციის
გაღრმავებული ანალიზი:

 წრფივი და არაწრფივი სტატიკა;
 დინამიკა;
 წრფივი და არაწრფივი, სიხშირული არეები;
 გარდამავალი რეჟიმები, ჰარმონიული,

სპექტრალური და შემთხვევითი ვიბრაციების
ანალიზი;

 საკუთარი სიხშირეების ანალიზი წინასწარ
დაძაბულ კონსტრუქციებში.

მასალები და თვისებები:
 იზო-,ორთო-,და ანიზოტროპული;
 წრფივი და არაწრფივი;
 დენადობა დრეკადობა და პლასტიურობა;
 პლასტიურობა და ძვრადობა;
 გამოყენებითი მოდელები.

MSC VisualNastran Desktop

MSC visualNastran Desktop – წარმოადგენს
გამოყენებისათვის მოხერხებულ და მარტივ
პროგრამულ პროდუქტს; მისი საშუალებით
გაიანგარიშება დეტალებისა და კვანძების

სიმტკიცის, დეფორმაციის, თბური დაძაბულობის და
ვიბრაციული ამოცანები, ამასთან რთული
კონსტრუქციების კინემატიკა და დინამიკა(ნახ.3,
ნახ.4). აღნიშნულ პროგრამულ უზრუნველყოფას
გააჩნია შედეგების ვიზუალიზაციის მძლავრი
აპარატი.

ნახ.3. კბილანის გაანგარიშების ნიმუში MSC
visualNastran Desktop -ის გამოყენებით.

ნახ.4. ავტომობილის რხევების შესწავლა MSC
visualNastran Desktop -ის გამოყენებით.

დასკვნა
ამრიგად საინფორმაციო კომპიუტერული

ტექნოლოგიების გამოყენება საშუალებას გვაძლევს
ავამაღლოთ სტუდენტის  მოტივაცია და აქტიურობა



მუშაობის სხვადასხვა ფორმების გამოყენებით.
ჩვეულებრივი სასწავლო პროცესის ინტეგრირება
კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან საშუალებას
აძლევს მასწავლებელს სასწავლო პროცესი
გახადოს საინტერესო, მრავალფეროვანი და
ინტენსიური. მასწავლებელს ეძლევა საშუალება
უფრო ზუსტად შეაფასოს სტუდენტის
შესაძლებლობები და მისთვის გასაგები ფორმით
მიაწოდოს ინფორმაცია სწავლების
არატრადიციული მეთოდების გამოყენებით.
ამასთან ერთად მნიშვნელოვნად მაღლდება
განათლების დონე თვით კომპიუტერულ
ტექნოლოგიებში.
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