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Abstract: Quality characteristics of the product form - a consequence of the enclosed speciation methods influence the perception of the 
consumer. These characteristics are achieved by shaping models, implemented concepts, standards and whose expression may be indicated 
as "visual language". 

The language that handle product form could be viewed as a system of characteristics specifications and limitations that perform non-
verbal contact between product and consumer. 
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1. Увод 

Продуктовата форма въздейства върху потребителя на 
много нива - визуално, сетивно, семантично, прогнозно 
(обещание за извършване на конкретни действия и получаване 
на конкретен резултат), съотнасяне със социален статус и т.н. 
Реакциите на потребителя са пряк отговор на това въздействие 
и на базата на този механизъм се осъществява 
взаимодействието помежду им. 

Основната част от постъпващата информация за човешкото 
възприятие се осъществява посредством очите (около 75% ). 
Това прави визуалното възприятие толкова важно, че 
неправилно кодираното съобщение, заложено при 
формообразуването би могло да не постигне очаквания 
резултат. Езикът, с който борави продуктовата форма би могъл 
да бъде разгледан като система от характеристики, обозначения 
и ограничения, които  осъществяват невербалния контакт 
между изделие и потребител. 

Обозначения - знаци - надписи, логотипи, указващи 
поведение на работа, безопасност при употреба и изисквания за 
съхранение; 

Ограничения - обвързани с материал и качества на 
материала, функции и поведение на изделието в работен 
режим; 

 

2. Резултати и дискусия 
 

От основно значение за протичане на едно взаимодействие 
е да има начален стимул. Вещите биват произвеждани за да 
служат. Затова и визуалния израз на тяхното функционално 
предназначение  - тяхната информационна изразителност - е от 
особена важност.  

Традицията в използването на продукти от същото и 
подобно естество играе функцията на своеобразна памет, нещо 
повече – човекът разчита на нея. Дори ако при 
осъществяването на формална и технологична еволюция 
преработката на базовата конфигурация и функции на едно 
изделие останат непроменени, паметта за традицията в 
неговата употреба би била достатъчна причина изделието да 
бъде потребено по предназначение. Но ако бъде вложено 
иновационно изменение при функционирането му, то тогава 
традиционно използваната информационна изразителност би 
била не само недостатъчна, но и неподходяща. 

 

На друг вид информационна изразителност разчитат 
обектите – загадка, обектите – сфинксове. Тяхната функция се 
изразява в рамките на традиционните дейности, но подходът 
при формообразуването им, респективно при използването 
залага на нетрадиционен, нетипичен контакт и експлоатация, 
които не биха могли да бъдат осъществени в 
средностатистическия случай без употребата на 
експлоатационните инструкции. Такъв тип изделия/уреди биха 
могли да съществуват според няколко  главни причини – 
функционално усъвършенстване,  икономия на ресурс/и или 
генериране на печалба, следвайки определена мода, следване 
на определен концептуален модел, провокация и др. 

 

 

   
Фиг. 1 Популярният пример за еволюцитая на формата на 

телефона - първите два уреда ги делят почти 100 годин, но 
компоновката и начина на експлоатация са останали непроменени. 
Иновационното изменение във функцията на мобилните телефони 
поражда нова форма и нов тип информационна изразителност, 
респективно - нов тип взаимодействие с потребителя. 

 

 
 

Фиг. 2. От ляво на дясно:  

Philippe Starck- Hot Bertaa, чайник; Обект - сфинкс; Абстрактна 
форма, не прави силна връзка с традиционната форма на чайника; 
Дори и след узнаване на предназначението, за потеребителя остават 
въпросите относно елементите на формата и тяхната функция - кое 
е дръжката и кое - чучура, от къде се налива водата, дали дръжката 
се нагрява и ще му изгори ръката и др.; 

139

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XIV INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES. TECHNOLОGIES. MATERIALS." 2017 - WINTER SESSION
WEB ISSN 2535-003X 

PRINT ISSN 2535-0021

YEAR I, VOLUME II, P.P. 139-141 (2017)

https://www.google.bg/search?safe=active&rlz=1C1FDUM_enBG474BG482&q=Philippe+Starck&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjfusrv0OnRAhWK7BQKHZhzAowQvwUIFygA


Gruppo Strum - кресло Torneraj; Обект - сфинкс; Заложената 
визия на бетонов блок, облепен с фаянсови плочки измамно прикрива 
меката и еластична същност на креслото от порест каучук; Тази 
нарочна смислова конфронтация между видимо и осеземо определя 
динамиката в провокацията между смислово и визуално; 

 

Простотата като фактор 
Простотата на визуалния стимул има своето адекватно 

въздействие върху възможността за неговото разпознаване, 
сравняване с познати образци, класифициране и запаметяване. 
Простата форма, близка до базовите геометрични форми бива 
лесно и бързо разпознавана от човешкото око и трайно 
запомняна, поради сравняването й с базови мисловни модели. 
Тази особеност на човешките визуални възприятия е причина и 
смисъл простотата на формата да бъде едно от главните 
търсени качества при проектирането на елементите на нашата 
изкуствена предметна среда. 

Измерения - близост до базовите геометрични модели; 
малък брой формообразуващи елементи; обвързаност с 
качеството "яснота"; модулност. 

 

 

Фиг. 3 От ляво на дясно: 

Dieter Rams - 606 Universal Shelving System - Подчертан 
геометричен модел на всеки един елемент от модулната система; 

Le Corbusier - Grand Confort  - Опростената кубична структура 
на стола способства за лекота при възприятие на неговата форма, 
лесно разпознаване сред други видове подобни изделия - условие за 
трайно запомняне; 

Mies van der Rohe - Weissenhof  B42 - Минимален брой 
формообразуващо елементи - условие за постигане на простота; 

Gerrit Ritveld - Zig Zag chair - Геометризирана изразност, 
минимален брой елементи на формата; Името на стола дублира 
смислово заложената визуална динамика; 

 

Статично/динамично 

Идеята за статика и динамика неминуемо бива заложена 
във всяка една форма, с оглед на нейната тектоника, 
конструкция, материал, функция, стилова принадлежност, 
желана съпоставка с определено поведение/определени 
качества/природни феномени/зрели културни образци, 
следване на определена мода.  

Праволинейност в отношението "видимо-предполагаемо-
потвърждение на предполагаемото", т.е. когато няма заблуда в 
зрителната оценка относно вид, предвидено поведение и 
функция на изделието;  

Умишлено влагане на заблуда - сетивна, смислова - 
постмодерн, игрова ситуация, желание за финансова изгода; 

Заблуда поради новост/иновативност - 
сетивата/възприятията нямат възможност за сравнение с 
подобни познати образци/феномени; 

 

Фиг. 4 От ляво на дясно: 

D. Rams, H.Gugelot - SK4 - Радиограмофон - няма заблуда в 
зрителната оценка относно вид, предвидено поведение и функция на 
изделието;   

Z.Hadid - Liquid Glacial table - умишлено влагане на сетивна 
заблуда, статичен обект, предизвикващ усещане за движение вътре в 
самата форма; 

 

 

Фиг. 5 От ляво на дясно: 

Memphis Group - Тawaraya - Смислова динамика - противоречие 
между видимо и същност - диван, изглеждащ като боксов ринг; 

Gaetana Pesce - Golgotha chair - Смислова динамика, умишлено 
влагане на сетивна заблуда; 

R.B.Fuller - Геодезичен купол - иновативност, информационната 
изразителност е неясна, защото липсва  възможност за сравнение с 
подобни познати образци; 

 

Факторът "контраст" 

В процеса на проектиране на елементите на предметната 
среда контрастът може да бъде разглеждан едновременно като 
метод и като качество. Методът предполага изграждане и 
прилагане на система от действия, които да доведат до 
постигане на определени характеристики на формата и 
функцията на проектираните изделия. Качеството контраст е 
резултатът от правилното прилагане на тези действия. 
Следствието е наличието на желаните характеристики в 
изделията в прецизирани формали измерения, предизвикващи 
съответните сетивни и мисловни реакции. 

Ето защо визуалната оценка е толкова важен фактор. 

Най-директиният и забелязващ се вид контраст е 
материалния. Човекът, като природно същество, има 
естествен визуален филтър към различните материи и 
естетствено предпочитание към онези от тях, които са с 
органичен и природен произход. Различията в материалността 
се забелязват моментално, но водят след себе си мисловни 
оценки на видяното, включително и от сетивен характер, 
базирайки се на минал опит. Миналият опит има определящо 
значения при наблюдение, защото той изключва 
необходимостта от непременно доказване на качествени 
характеристики като твърдо, меко, течно,  срудено, гладко, 
червено и т.н. 

Семантичният или смислов контраст се основава на 
разликата между наблюдаваното и това, което е вече известно 
от минал опит. "Заблуждаването" на зрителните сетива 
обикновено е свързано с концептуални или новаторски 
дизайнерски предложения и идеи, целящи доказване на 
определена теза. Често използван похват е цитата, при който 
целта е да се направи съпоставка, да се детронират, иронизират 
и т.н. културни феномени, възприети като зрели културни 
образци или дизайнерска класика. Би могло и да има търсене на 
смисъл в парадоксални по своята противоположност идеи. 

Пластическият контраст има отношение към 
пластическата постановка на формите, приложените методи на 
формообразуване, обработка на повърхността, фактурност. 
Тук, разбира се, същността на вложените материали, техните 
свойства и качества също биха могли да бъдат определящи. 
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Мащабният контраст се изразява в съотнасяне на 
големините на отделните елементи в изделието едно към друго 
и към цялото. Дребните елементи обикновено присъстват в 
няколкократно по-голям брой от едрите. 

 

 

Фиг.6 Оil Мonkey - Plastic wood chair - контрастът между 
органично (дърво) и синтетично (плексиглас) е подсилен и от 
контраст в качествата на използваните материали - 
прозрачно/непрозрачно. Вложен е и контраст в пространствената 
ориентация на материално различните елементи - всички 
плексигласови елементи са взаимно успоредни и перпендикулярни на 
дървения елемент. 

Stiletto Studio (Frank Schreiner) - Comsumer's Lounge Rest Chair - 
Потребителската количка от супермаркет е трансформирана в 
средство за отдих и релаксация. 

Greg Klassen - River coffee table - Пластически контраст, заложен 
във формообразуването - геометричен модел на цялото и частите му; 
само на вложеното стъкло е предадена органична, "естествена" за 
река форма, която определя и "органичните" извивки на дървото на 
местата на контакт със стъклото. 

Jurgen Bey - Tree Trunk Bench - Контрастът е заложен на много 
нива - семантичен, морален, материален, пластически. Последният е 
следствие от визуалната конфронтация на естествената повърхност 
на кората на дънера и забитите в него месингови полирани облегалки 
за столове. 

 

3. Заключение 
Взаимодействието между продуктовата форма и 

потребителя се основава на многопласовото въздействие на 
характеристиките на формата и реакцията спрямо тях от 
потребителя. В тълкуването на тези характеристики 
перцептивните възприятия играят важна роля, което наложи 
направата на настоящия анализ. 
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