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У статті проаналізовано особливості використання генеративного дизайну, який є одним 
з напрямів сучасного проєктування та будівництва. Шляхом аналізу була встановлена 
методика використання технології для створення архітектурних форм, екстер’єрів та 
інтер’єрів. 
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В статье проанализированы особенности использования генеративного дизайна, 
который является одним из направлений современного проектирования и 
строительства. Путем анализа была установлена методика использования технологии 
для создания архитектурных форм, экстерьеров и интерьеров. 
Ключевые слова: генеративный дизайн, проект, алгоритм, автоматизация, база данных. 
 
The article analyzes the features of the use of generative design, which is one of the directions 
of modern design and construction. By analysis was established the method of using the 
technology for architecture forms, exteriors and interiors creation. 
Keywords: generative design, project, algorithm, automatization, data base. 
 

Процес створення проєкту сьогодні є поєднанням практичних навичок авторів, 
особливістю й популярністю стилів, вмінням просторово мислити й опанування існуючих 
обмежень для конкретної цілі дизайну або проєктування. 

В роботах [1–3] наведені різноманітні приклади застосування генеративного дизайну, 
проте недостатньо розглянута загальна методика використання технології. 

Мета статті – виявлення сучасних способів проєктування й оптимізації процесу пошуку 
рішення, яке забезпечить виконання технічного завдання, не буде порушувати задані 
обмеження, й буде слідувати законам краси й естетики. 

У епоху активного розвитку технологій, існує методика генеративного дизайну, яка 
розширює можливості авторів проєктів, але ще не набула високого рівня популяризації. 

Генеративний дизайн – це процес комп’ютерного аналізу й моделювання, суть якого 
полягає в автоматичній генерації варіантів дизайну під конкретну поставлену ціль 
проєктування. 

Методика використання генеративного дизайну [1]:   
− аналіз завдання, його цілі, коли встановлюється перелік необхідних даних для виконання 

задачі;  
− збір вихідних даних, встановлення на їх базі меж і правил, яких система повинна 

дотримуватись (в архітектурному проєктуванні такими межами можуть виступати як і 
габарити будівлі, геометрія, яка повинна утворитись, площі, або ж спрямованість 
приміщень на визначену сторону світу; в містобудівній практиці правилами можуть бути: 
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загальна поверховість забудови або функціональне зонування ділянок й їх розміщення);  
− вибір алгоритму, який система спробує повторити в проєкті, починаючи з формул функцій, 

закінчуючи законами фізики й принципами природних процесів, наприклад,  принцип 
ділення й розмноження клітин в живих організмах. 

Після пройдених етапів система співставляє дані, й починає автоматичну генерацію, 
працюючи в поставлених рамках. Час роботи залежить від кількості й складності обмежень.  

В результаті автор отримує десятки, сотні, іноді навіть тисячі варіантів, кожен з яких є 
унікальним. Для оптимізації процесу, людина повинна відібрати найбільш вдалі, й запустити 
процес знову. Система згенерує нові варіації, які мають шанс еволюціонувати, взявши 
найкраще від своїх батьків. 

Прикладом використання генеративної технології є «Генетичні сходи» (рис. 1) від 
«Caliper Studio» [4]. Бруклінський офіс «Caliper Studio» побудував квартиру в Нью-Йорку з 
складними сходами з нержавіючої сталі, названими генетичними сходами. П’ятнадцяти 
футова конструкція підтримується десятками діагональних стрижнів, згенерованими за 
допомогою технології генеративного дизайну. Проєкт був розроблений для двох колекціонерів 
мистецтва та передбачав об’єднання двох існуючих квартир для формування об’єднаного 
житлового та галерейного простору. 

Несуча конструкція являє собою модифікований каркас, в якому розподіл діагональних 
елементів стрижня визначався за допомогою спеціально розроблених обчислювальних 
алгоритмів для отримання структурно-обґрунтованого рішення. Була поставлена ціль 
розробити візуальний ефект хаосу, але насправді ці елементи мають високу конструктивну 
здатність. Спочатку генерувалися варіанти розкладки стрижнів, після чого отримані рішення 
перевіряли на несучу здатність, і найкращі варіанти сполучали між собою. Так виникали 
«мутації», тобто утворювались нові елементи, які мають частини від попередніх рішень. 

Це забезпечило точні 3D-файли для лазерного вирізання отворів у нержавіючих трубках 
і дозволило розробку складних шаблонів для розміщення збірок.  

 

 
 

Рис. 1. Генетичні сходи, м. Нью-Йорк, США (студія проєктування Caliper Studio), 2010 р. 
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Прикладом використання технології генеративного дизайну також є «Сталевий міст» від 
«MX3D» (рис. 2). 

У Нідерландах стартап MX3D об’єднав зусилля з «Laarman Lab», «Heijmans», 
«Autodesk» та кількома іншими прихильниками, щоб створити пішохідний міст, виготовлений 
із 3D друкованої сталі [5]. Команда працювала з генеративними алгоритмами для створення 
послідовних ітерацій проєктування за заданим набором параметрів. Після визначення форми 
проводили цифрове моделювання мосту, видаляючи надлишки матеріалу, змішуючи 
структурні розрахунки з геометричними маніпуляціями, навчаючи алгоритм розпізнавати, які 
частини мосту були найменш важливими. Проєкт поєднав генеративний дизайн з 
можливостями  технології 3D-друку. 

 

 

Рис. 2. Сталевий міст, м. Амстердам, Нідерланди (компанія робототехніки MX3D), 2020 р. 

Стратегія генеративного, або параметричного, дизайну значно економить людські 
ресурси за допомогою алгоритмів для автоматизації логіки й структури проєктування. Автор 
все ще визначає параметри й ціль проєкту, проте програмне забезпечення створює багато 
рішень за короткий відрізок часу, замість одного, двох варіантів, створених традиційними 
методами. 

Використання такого способу може суттєво змінити наше ставлення до архітектури й 
дизайну. Замість проєктування типових будівель, що складаються з окремих шарів для 
опалення, вентиляції, пасивного сонячного випромінювання та інших потреб, ці потреби 
можна було б врахувати в рамках єдиної складної «шкіри», яка має якості, що імітують 
біологічні організми. 
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