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რობერტ ადამიას ცხოვრება და მოღვაწეობა 
 

გამოჩენილ ქართველ მეცნიერსა და საზოგადო 
მოღვაწეს რობერტ ადამიას მიმდინარე წელს 80 წელი 
შეუსრულდებოდა. მისი უდიდესი სურვილი იყო ამ 
თარიღს მოსწრებოდა, მაგრამ, სამწუხაროდ, უკვე ერთ 
წელზე ოდნავ მეტია, რაც იგი ჩვენს შორის აღარაა. წავიდა 
ჩვენგან მრავალმხრივი ნიჭიერებით გამორჩეული, 
მეცნიერებაზე უზომოდ შეყვარებული, განუმეორებელი 
ადამიანური სითბოთი და კეთილშობილებით აღსავსე 
პიროვნება, წავიდა და დატოვა ნათელი კვალი, კეთილი 
ხსოვნა მეცნიერებაში, თავის კოლეგებსა და მრავალ-
რიცხოვან მოწაფეთა გულებში. 

აკადემიკოსი რობერტ ადამია დაიბადა 1933 წლის 6 
აპრილს თბილისში, მოსამსახურის ოჯახში. მამა _ შალვა 
ადამია იყო უაღრესად განათლებული, შესანიშნავი 
ორატორული ნიჭით დაჯილდოებული პიროვნება, 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და შემდეგ 
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საზოგა-
დოებრივ მეცნიერეათა კათედრის დოცენტი, უმაღლესი 
სკოლის დამსახურებული მოღვაწე. დედა _ თამარ 
კანდელაკი საქართველოს ცენტრალური სტატისტიკური 
სამმართველოს ნომენკლატურული მუშაკი გახლდათ. 
ბავშვობის წლები დედის მძიმე ავადმყოფობის გამო 
მამიდა ნატალიასთან ხონის რაიონის სოფელ გუბში 
გაატარა. სწორედ მამიდას მიუძღვის დიდი წვლილი მისი 
აღზრდისა და პიროვნებად ჩამოყალიბების საქმეში. მასზე 
დიდი გავლენა იქონია მამის ძმამ _ დავით ადამიამაც, 
რომელმაც 25 წლის ასაკში ბრწყინვალედ დაიცვა დისერ-
ტაცია მოძრავ გარემოში ტალღების გავრცელებისა და 
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კვანტური მექანიკის აქტუალურ პრობლემებზე. დავითი 
26 წლის ასაკში, უკვე სახელგანთქმული ფიზიკოსი, 
რომელსაც დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებდნენ, 
მოხალისედ წავიდა მეორე მსოფლიო ომში. სამწუხაროდ, 
1943 წელს კავკასიის ქედის მისადგომებთან გააფთრებულ 
ბრძოლებში იგი გმირულად დაიღუპა. დავითი მრავალი 
მედლითა და ორდენით იყო დაჯილდოებული, მათ 
შორის _ დიდების  და  ხარისხის ორდენებით. 
აღსანიშნავია ისიც, რომ დავით ადამიამ შთამომავლობას 
ფრონტზე დაწერილი სამეცნიერო ნაშრომი დაუტოვა 
მზის სხივების ენერგიის გამოყენების პრობლემებზე. 
აღნიშნული შრომა პროფესორმა ვაჰან მამასახლისოვმა 
შეაფასა, როგორც ფიზიკის დარგში საეტაპო, დიდი 
მომავლის მქონე მეცნიერული მიმართულებისადმი 
მიძღვნილ გამოკვლევად.  

ბატონი რობერტი 1940 წელს შევიდა სოფელ გუბის 
საშუალო სკოლაში. სადაც ომის დამთავრებამდე სწავ-
ლობდა. პატარა რობერტი მამიდასთან ერთად ბავშვობის 
წლებიდანვე ჩაბმული იყო შრომის ფერხულში. მამი-
დასთან ერთად კრეფდა ჩაის, თოხნიდა, ბარავდა, ეხმა-
რებოდა ვენახის მოვლა-დამუშავებაში, საქონლის მწყემს-
ვაში. 11 წლის რობერტმა სკოლაში წარჩინებულად 
სწავლასთან ერთად კოლმეურნეობაში 150 შრომადღეც კი 
გამოიმუშავა. სწორედ სოფელში შეძენილმა და გამომუ-
შავებულმა შრომისმოყვარეობამ, განსაცდელში მყოფი 
სამშობლოსადმი ერთგულებამ და სიყვარულმა დაუდო 
საფუძველი იმ დიდ მეცნიერულ და პრაქტიკულ შე-
დეგებს, რასაც ბატონმა რობერტმა თავისი ნაყოფიერი და 
შემოქმედებით აღსავსე ცხოვრების მანძილზე მიაღწია. 
ბატონი რობერტი ძალზე ხშირად უდიდესი სითბოთი და 
სიყვარულით იხსენებდა სოფელ გუბში გატარებულ 
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წლებსა და მასწავლებლებს, რომლებმაც სწავლისადმი 
დიდი სიყვარული და საკუთარი შესაძლებლობების 
რწმენა ჩაუნერგეს. 

1945 წელს, ომის დამთავრების შემდეგ მშობლებმა 
ბატონი რობერტი გადმოიყვანეს თბილისში _ ვაჟთა მე-8 
საშუალო სკოლაში, რომელიც უფროს ძმა იურისთან 
ერთად ოქროს მედალზე დაამთავრა. ბატონი რობერტი ამ 
სკოლაში სწავლის პერიოდსაც უდიდესი სითბოთი 
იხსენებდა, განსაკუთრებით კლასის დამრიგებელს _ 
ეკატერინე ლომაიას, ისტორიის მასწავლებელს _ 
ნიკოლოზ სამხარაძეს და სხვებს. აღნიშნავდა, რომ მათ 
მოსწავლეებს „აზროვნება“ ასწავლეს. 

ახალგაზრდობის წლებში ბატონი რობერტი კარგად 
თამაშობდა ჭადრაკს. 1950 წელს ქ. თბილისის საშუალო 
სკოლის მოსწავლეთა საჭადრაკო ჩემპიონატში მან 
პირველი ადგილი დაიკავა, გასული საუკუნის 60-იან 
წლებში საქართველოს მეტალურგიის ინსტიტუტში 
ჭადრაკში 12 დაფაზე გამართულ სეანსში მოუგო ნონა 
გაფრინდაშვილს, ხოლო მარკ ტაიმანოვთან თბილისის 
კონსერვატორიაში 15 დაფაზე გამართულ სეანსში პარტია 
ყაიმით დაასრულა.  

1951 წელს ვაჟთა მე-8 სკოლის დამთავრების შემდეგ 
ყველა მისმა ოქროს მედალოსანმა კლასელმა (ასეთი კი 
კლასში 9 იყო) მამამისის _ შალვა ადამიას რჩევით სპე-
ციალობად საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 
მეტალურგიული ფაკულტეტის „ლითონთა წნევით და-
მუშავების“ სპეციალობა აირჩიეს. პოლიტექნიკურ ინსტი-
ტუტის 607-ე ჯგუფში, რომელშიც ბატონი რობერტი 
სწავლობდა, 25 სტუდენტიდან 24 მედალოსანი იყო. 
ასეთი არჩევანი განაპირობა იმ პერიოდში ახლად 
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ამუშავებულ რუსთავის მეტალურგიულ კომბინატში 
მაღალკვალიფიციურ ინჟინერ-სპეციალისტებზე დიდმა 
მოთხოვნამ. 

საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სწავლის 
პერიოდში ბატონი რობერტი ეწეოდა აქტიურ საზო-
გადოებრივ და შემოქმედებით ცხოვრებას. ფრიადზე 
სწავლასთან ერთად მიჰყავდა სემინარი ქვეყნის ეკონო-
მიკურ პრობლემებზე, რისთვისაც თბილისის საქალაქო 
საბჭოს სიგელი დაიმსახურა. იგი აქტიურად მონაწი-
ლეობდა ინსტიტუტის დრამატული წრის საქმიანობაში. 
ინსტიტუტში ჩატარებული საღამოებსა და სხვადასხვა 
ღონისძიებაზე მხატვრული სიტყვის დიდოსტატის დო-
ნეზე კითხულობდა ჰამლეტისა და ოტელოს მონო-
ლოგებს შექსპირის ტრაგედიებიდან, გალაკტიონისა და 
სხვა ქართველი თუ რუსი პოეტების ლექსებს.  

1956 წელს ბატონმა რობერტმა წარჩინებით დაამ-
თავრა ინსტიტუტი და განაწილებით შრომითი საქმია-
ნობა დაიწყო უკრაინის ქ. ვოროშილოვსკის (ამჟამად 
კომუნარსკი) მეტალურგიული კომბინატის ფურცელ-
საგლინავ საამქროში. იგი თავდაპირველად ოსტატის 
თანამდებობაზე მუშაობდა, შემდეგ _ ცვლის უფროსად, 
მცირე ხნით საამქროს უფროსიც იყო. 

1958 წლის დასაწყისში მაშინდელი საქართველოს 
სახალხო მეურნეობის საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე 
ბატონი რობერტი სამუშაოდ გადმოიყვანეს ქალაქ რუსთა-
ვის მეტალურგიული ქარხნის მილსანამზადე საამქროში. 
იმავე წელს წარმატებით ჩააბარა გამოცდები საქართვე-
ლოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტი-
ტუტის ასპირანტურაში. იმ პერიოდში საქართველოს 
„ლითონთა წნევით დამუშავების“ სპეციალობაში დოქტო-
რები არ ჰყავდა და მეტალურგიის ინსტიტუტის 
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მაშინდელი დირექტორის _ ბატონ ფერდინანდ თავაძის 
ძალისხმევით ბატონი რობერტი და მისი მეგობარი შალვა 
რამიშვილი ასპირანტურის კურსის გასავლელად გა-
აგზავნეს მოსკოვის მეტალურგიული მანქანათმშენებ-
ლობის საკავშირო სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში. აქ 
გასაუბრების შემდეგ ბატონი რობერტის ხელმძღვა-
ნელობა იკისრა მსოფლიოში აღიარებულმა მეცნიერმა, 
ლენინური და სამგზის სახელმწიფო პრემიების ლაუ-
რეატმა, აკადემიკოსმა ალექსანდრე ცელიკოვმა, ტექნიკის 
მეცნიერებათა დოქტორ, უკვე ლენინური და ორგზის 
სახელმწიფო პრემიების ლაურეტთან _ ვსევოლოდ 
ნოსალთან ერთად. ასპირანტურის პირველი წლის 
ბოლოს სპეციალობაში საკანდიდატო მინიმუმების ჩაბა-
რებისას ბატონმა რობერტმა მისი ცოდნის „ოთხზე“ 
შეფასების გამო პროტესტი განაცხადა, რამაც საგამოცდო 
კომისიის წევრების განცვიფრება გამოიწვია და კომისიის 
თავმჯდომარემ საკმაოდ რთული სამი შეკითხვის 
საპასუხოდ 20 წუთი გამოუყო. ბატონმა რობერტმა 
ყოველგვარი მოფიქრების გარეშე დაუყონებლივ გასცა 
ყველა კითხვას პასუხი და დაუწერა მისი ხელმძღვანელის 
ვ. ნოსალის სადოქტორო დისერტციაში ახლი გამოყვა-
ნილი ფორმულა და დაუსაბუთა თავისი მოსაზრებები 
მეტალურგიულ წარმოებაში ლითონების გლინვის 
პროცესების დროს ექსპერიმენტულ და თეორიულ 
მონაცემებს შორის სხვაობის მიზეზებზე. ბატონი 
რობერტის პასუხმა თავისი მეცნიერი ხელმძღვანელის 
ისეთი აღფრთოვანება გამოიწვია, რომ გულში ჩაიკრა, 
შუბლზე ეამბორა და ამ საკითხებზე სამეცნიერო სტატიის 
მომზადება სთხოვა. 



8 
 

1968 წელს ბატონმა რობერტმა აკადემიკოს 
ალექსანდრე ცელიკოვის ხელმძღვანელობით ბრწყინ-
ვალედ დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, რომელიც 
ოფიციალურმა ოპონენტებმა სადოქტორო დისერტაციის 
ტოლფას ნაშრომად შეაფასეს. დისერტაციის შედეგების 
დანერგვით პერვოურალსკისა და ნიკოპოლის მეტალურ-
გიულ ქარხნებში 26 %-ით გაიზარდა მილების გლინვის 
მწარმოებლობა, რამაც ქვეყანას მრავალი ათეული მილიო-
ნი მანეთის ეკონომიური ეფექტი მისცა. ახალგაზრდა 
ქართველი მეცნიერის რობერტ ადამიას მიერ შექმნილმა 
მილების მიმწოდებელ-შემომაბრუნებელმა მექანიზმა 
მწარმოებლებს საშუალება მისცა გლინვის პროცესი 
უწყვეტ რეჟიმზე გადაყვანით მკვეთრად გაეუმჯობე-
სებინათ საგლინი დგანების მახასიათებლები. ლიცენ-
ზიები აღნიშნულ პროცესზე და კონსტრუქციებზე ყო-
ფილმა საბჭოთა სახელმწიფომ გაყიდა საფრანგეთში, 
იაპონიასა და შვეიცარიაში. 

1963 წელს ბატონი რობერტ ადამია თავის მშობლიურ 
მეტალურგიულ ინსტიტუტს დაუბრუნდა და სულ მცირე 
დროის განმავლობაში მოამზადა და 1969 წელს დასა-
ცავად წარადგინა სადოქტორო დისერტაცია _ „მეტა-
ლურგიული მანქანების ოპტიმალური დინამიკის 
გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდები“, რომლის შე-
დეგების გამოქვეყნებამ ბატონ რობერტს საერთაშორისო 
აღიარება მოუტანა. 

ბატონი რობერტ ადამია იყო პირველი და ამავე დროს 
ყველაზე ახალგაზრდა მეცნიერი-მეტალურგი, რომელმაც 
სადოქტორო დისერტაცია აღნიშნული სპეციალობით 
დაიცვა. მან თავისი კვლევის შედეგებით არსებითად 
გაამდიდრა სარწმუნო გადაწყვეტილებებისათვის ძნე-
ლად მისაწვდომი სამეცნიერო-ტექნიკური დარგი. მან 
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პირველმა დაიწყო მძიმე მრეწველობის მანქანებში 
გარდამავალი რეჟიმების დროს დინამიკური მახასია-
თებლებისა და რთული რხევითი პროცესების შესწავლა, 
რითაც ბატონი რობერტი აღიარებული იქნა ახალი, 
მნიშვნელოვანი სამეცნიერო მიმართულების ფუძემდებ-
ლად მძიმე მანქანების დინამიკური პროცესების 
ოპტიმიზაციური სინთეზის სფეროში. 

უაღრესად ნაყოფიერი და თვალსაჩინოა რობერტ 
ადამიას მეცნიერული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობა 
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის შემდეგ. 1971 წელს 
იგი სათავეში ჩაუდგა საქართველოს პოლიტექნიკურ 
ინსტიტუტში მისივე ინიციატივით ჩამოყალიბებულ 
„ლითონთა წნევით დამუშავების“ კათედრას, რომელსაც 
1983 წლამდე ხელმძღვანელობდა. ბატონი რობერტის 
თავდაუზოგავი, ენერგიული, ნაყოფიერი სამეცნიერო 
მუშაობის შედეგად სულ მოკლე პერიოდში კათედრაზე 
უკვე მის მიერ აღზრდილი 8 მეცნიერების დოქტორი 
მუშაობდა. მისი საოცარი ძალისხმევით გახდა კათედრა 
უზრუნველყოფილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, 
დიდია მისი დამსახურება პოლიტექნიკურ ინსტიტუ-
ტთან საცდელი წარმოების მოწყობის საქმეში, სადაც 
მზადდებოდა ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომლების 
მიერ გამოგონებული მანქანა-დანადგარები, ხელსაწყოები 
და სამარჯვები. მისმა დიდმა მეცნიერულმა ალღომ 
მეცნიერებისა და წარმოების ურთიერთკავშირის აუცი-
ლებლობის შესახებ გახადა შესაძლებელი ასეთი წარ-
მოების მოწყობის საკითხის დადებითად გადაწყვეტა. 

1983 წელს ბატონი რობერტი აირჩიეს საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტად „მანქა-
ნათა დინამიკისა და სიმტკიცის“ დარგში, ხოლო 1993 
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წელს _ ამავე აკადემიის ნამდვილ წევრად „მანქა-
ნათმშენებლობისა და გამოყენებითი მექანიკის“ სფეროში. 
ინჟინერ-მეტალურგის მეცნიერული მოღვაწეობის ესო-
დენი დაფასება და აღიარება მიუთითებს ბატონ რო-
ბერტის უნივერსალურ განსწავლულობაზე მეცნიერების 
განსხვავებულ და ურთულეს სფეროებში. 

1983 წლიდან, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
წევრ-კორესპონდენტად არჩევის შემდეგ, ბატონი რობერტ 
ადამია სათავეში ჩაუდგა თავისივე ინიციატივით 
დაარსებული ქუთაისის კომპლექსური სამეცნიერო 
ცენტრის ქვედანაყოფებს. აქ მისი ხელმძღვანელობით 
მცირე დროის განმავლობაში ჩამოყალიბდა მრავალი 
ახალი სამეცნიერო მიმართულება, შეიქმნა სათანადო 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი ლაბორა-
ტორიები, კომპიუტერული ცენტრი, მდიდარი ბიბლიო-
თეკა, დამყარდა სამეცნიერო კონტაქტები საქართველოსა 
და უცხოეთის სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, მრავალმა 
თანამშრომელმა დაიცვა საკანდიდატო და სადოქტორო 
დისერტაციები. 1990 წელს ქუთაისის ყოფილი მერის, 
ბატონ თემურ შაშიაშვილის ინიციატივითა და ხელ-
შეწყოებით აღნიშნული ქვედანაყოფის ბაზაზე ჩამო-
ყალიბდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრე-
ზიდიუმთან არსებული ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი. 
ფასდაუდებელია ბატონ რობერტის მოღვაწეობა ამ ცენტ-
რის ხელმძღვანელის პოსტზე, რაც სათანადოდ აღინიშნა 
კიდეც: 1994 წელს იგი ქალაქ ქუთაისის საპატიო 
მოქალაქედ აირჩიეს.  

ბატონი რობერტის მეცნიერული ღვაწლისა და შე-
მოქმედების საერთაშორისო აღიარება იყო მისი მსოფლიო 
მექანიკოსთა საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრის წევ-
რად არჩევა 1990 წელს იტალიის ქალაქ უდინეში. ყოფილ 
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საბჭოთა სივრციდან იგი იყო პირველი წარმომადგენელი, 
რომელსაც წილად ხვდა ეს პატივი. ქალაქ უდინეში 
როგორც მოხსენება, ასევე მისასალმებელი სიტყვა 
ბატონმა რობერტმა იტალიურ ენაზე წარმოთქვა, რამაც 
დამსწრეთა საყოველთაო აღფრთოვანება და მქუხარე 
ოვაცია გამოიწვია. 

1998 წლიდან 2006 წლამდე ბატონი რობერტი ჩვეული 
შემართებით და ენერგიულობით ხელმძღვანელობდა 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის რაფიელ დვალის 
სახელობის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტს, ამავე დროს 
იყო ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე. 

თითქმის ნახევარსაუკუნოვანი მეცნიერული მოღვა-
წეობის მანძილზე ბატონმა რობერტ ადამიამ 200-მდე 
სამეცნიერო ნაშრომი გამოაქვეყნა, მათ შორის 13 მონო-
გრაფია და 20-მდე საავტორო მოწმობა, პატენტი და 
გამოგონება, რომელთა ნაწილი გამოცემულია აშშ-ში, 
გერმანიაში, ინგლისში, ესპანეთში, რუსეთში, უკრაინაში. 
მისი მონოგრაფია „მანქანათა დინამიკა’’ გასული საუ-
კუნის ბოლო ათწლეულების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 
ფუნდამენტურ ნაშრომად აღიარეს მანქანათმცოდნეობასა 
და მანქანათმშენებლობის დარგში. უკანასკნელი მონო-
გრაფია „სამანქანო სისტემების დინამიკური პროცესების 
ოპტიმიზაცია“ უკვე მძიმე ავადმყოფმა გარდაცვალების 
2011 წელს გამოაქვეყნა. 

1994 წელს ბატონ რობერტს მონოგრაფიისათვის 
„დიზელის ძრავის აირმიმოცვლის ტრაქტის რაციონა-
ლური დაპროექტების საფუძვლები“ საქართველოს მეც-
ნიერებათა აკადემიის უმაღლესი ჯილდო _ გიორგი 
ნიკოლაძის სახელობის პრემია მიენიჭა, 2000 წელს 
ნაშრომთა ციკლისათვის „მექანიკური სისტემების დინა-
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მიკური პროცესების გაანგარიშებისა და რაციონალური 
დაგეგმარების საფუძვლები“ _ საქართველოს სახელმწი-
ფო პრემია, 2012 წელს (გარდაცვალების შემდეგ) შრომათა 
ციკლისათვის „მყარი სხეულების დარტყმითი პარა-
მეტრების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდები“ _ 
საქართველოს ეროვნული პრემია. 

დიდია აკადემიკოს რობერტ ადამიას როგორც 
პედაგოგის, აღმზრდელის, სამეცნიერო კონსულტანტის 
როლი ახალგაზრდების მეცნიერებად ჩამოყალიბების 
საქმეში. ბატონი რობერტის ხელმძღვანელობითა და 
კონსულტაციით 20-ზე მეტმა პიროვნებამ დაიცვა სადოქ-
ტორო, ხოლო რამდენიმე ათეულმა საკანდიდატო 
დისერტაციები. მან თავისი მუდმივი დახმარებითა და 
თანადგომით ბევრ ახალგაზრდა დამწყებ მეცნიერს 
გაუკვლია გზა ცხოვრებაში. 

ბატონი რობერტი იყო მრავალი საერთაშორისო 
სამეცნიერო სიმპოზიუმის, სამეცნიერო კონფერენციის 
მონაწილე და ორგანიზატორი, სამეცნიერო ჟურნალებისა 
და კრებულების მთავარი რედაქტორი, რედაქტორის 
მოადგილე, რედკოლეგიის წევრი. იგი გახლდათ _ 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამოყენებითი 
მექანიკისა და მანქანათმშენებლობის საკოორდინაციო 
საბჭოს თავმჯდომარე, საქართველოში მეცნიერების 
განვითარების წინადადებათა შემმუშავებელი სამთავ-
რობო კომისიის წევრი, საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის გამოყენებითი პრობლემების სამეცნიერო 
საბჭოს ტექნიკის სექტორის თავმჯდომარე, საქართველოს 
სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი და საატესტაციო 
კომისიის წევრი, იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის 
წევრი. 
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სიკეთით აღსავსე უდიდესი მეცნიერის ცხოვრებაში 
ბევრ წარმატებასთან და ბევრ სიხარულთან ერთად იყო 
უდიდესი მწუხარებაც, მოუშუშებელი და გაუსაძლისი 
ტკივილი ერთადერთი ქალიშვილის _ 28 წლის მარიკას 
მოულოდნელი გარდაცვალების გამო. ეს უმძიმესი 
ტრაგედია მას და მის მეუღლეს, უკეთილშობილეს 
ქალბატონ ციცი თავხელიძეს სიკეთის კეთებით მომად-
ლებულმა ნიჭმა გადაატანინათ. ამ უდიდესმა მწუხარებამ 
კი არ გააბოროტა ცოლ-ქმარი, არამედ ისეთივე გულისხ-
მიერნი, კეთილნი და სხვათა დამხმარენი დარჩნენ. 
ბატონმა რობერტმა თავდაუზოგავი შრომით და შემოქმე-
დებითი პროცესით შეძლო გამკლავებოდა ამ საშინელ 
სატკივარს. მიუხედავად მძიმე ავადმყოფობისა, სიცოცხ-
ლის უკანასკნელ დღეებამდე ჩვეული ენერგიითა და 
თავდადებით შრომობდა, უშურველად არიგებდა თავის 
ცოდნას და გამოცდილებას. 

ბატონი რობერტი არა მარტო დიდი მეცნიერი, არამედ 
მრავალმხრივ განსწავლული ადამიანი ბრძანდებოდა. მან 
კარგად იცოდა ფილოსოფია, ბიოლოგია, შესანიშნავად 
ერკვეოდა თანამედროვე ფიზიკასა და კოსმოლოგიაში, 
იცნობდა მსოფლიოს თითქმის ყველა ნობელიანტის 
შემოქმედებას. ფენომენალური მეხსიერებით დაჯილდო-
ებულმა ზეპირად იცოდა ქართული და მსოფლიო 
პოეზიისა და ლიტერატურის ათასზე მეტი შედევრი, 
რომელთა დეკლამირებაც მხატვრული სიტყვის დიდოს-
ტატის დონეზე ოთხ ენაზე შეეძლო. მასში ერთად იყო 
თავმოყრილი მეცნიერება, პოეზია, მუსიკა, ემოცია. ამავე 
დროს იგი გახლდათ დიდი ბავშვი თავისი სიალალით, 
მომხიბვლელი და უდიდესი სიკეთით აღსავსე. 
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ბატონი რობერტი ვალმოხდილი წავიდა ჩვენგან და 
სამუდამო სასუფეველში თავის საყვარელ ქალიშვილთან 
_ მარიკასთან ერთად განისვენებს . 

ბატონმა რობერტ ადამიამ, შესანიშნავი მეცნიერული 
მემკვიდრეობის გარდა, უდიდესი კაცთმოყვარეობით 
გაჯერებული, სიკეთის მთესველი ადამიანის ცხოვრების 
გზა მაგალითად დაუტოვა მომავალ თაობას. 
 

აკადემიკოს რობერტ ადამიას მიერ გამოქვეყნებული 
ძირითადი სამეცნიერო შრომების სია 

 
მონოგრაფიები  

 
1. Адамия Р.Ш. Оптимизация динамических нагрузок прокатных 

станов. Москва. «Металлургия», 1978, 296 стр.  
2. Адамия Р.Ш., Лобода В.М. Основы рационального проекти-

рования металлургических машин. Москва. «Металлургия», 
1984, 264 стр.  

3. Адамия Р.Ш., Михайленко Ф.Ф. Ограничение динамических 
нагрузок машин. Тбилиси. «Мецниереба», 1989, 206 стр 

4. Адамия Р.Ш., Батиашвили М.С. Стеклоармированные термо-
пласты. (динамические расчеты и применение в машино-
строении). Тбилиси. «Мецниереба», 1990, 168 стр. 

5. Адамия Р.Ш., Манджгаладзе А.А. Основы рационального 
проектирования газо-воздушного тракта дизельных двигателей. 
Тбилиси. «Мецниереба», 1993, 164 стр. 

6. Адамия Р.Ш., Копалиани Н.Д., Мурусидзе Р.Т., Гиорхелидзе Н.Н. 
Динамика мотоблоков и малогабаритных тракторов (часть 1). 
Тбилиси. «Мецниереба», 1994, . 128 стр 

7. Адамия Р.Ш. Динамика машин. Тбилис. «Мецниереба», 1999, 400 
стр. 

8. რ. ადამია, ჯ. დოჭვირი. სწრაფქმედი ტირისტორული 
ელექტროამძრავები მოდალური მართვით და დამკვირვე-
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ბელი მოწყობილობით. თბილისი. „ტექნიკური უნივერსი-
ტეტი” 2003, გვ. 95  

9. Адамия Р.Ш., Копалиани Н.Д., Гиорхелидзе Н.Н. Динамика 
мотоблоков и малогабаритных тракторов (часть 11). Тбилиси. 
«Мецниереба», 2004, 142 стр. 

10. რ. ადამია, ჯ.დოჭვირი. მრავალამძრავიანი ავტომატიზირე-
ბული ელექტროამძრავების დინამიკა. თბილისი. 
„მეცნიერება”, 2004, გვ. 184. 

11. რ. ადამია, ჯ. დოჭვირი. ელექტროამძრავების უკუკავ-
შირებიანი სისტემების მართვა. თბილისი. „მეცნიერება”. 
2008, გვ. 176 

12. რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია “მყარი სხეულების 
დარტყმითი ურთიერთქმედების პარამეტრების გაანგა-
რიშების საინჟინრო მეთოდები” (გამომცემლობა ”ტექნი-
კური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 2010, გვ. 230) 

13. რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია. „სამანქანო 
სისტემების დინამიკური პროცესების ოპტიმიზაცია“ 
(საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
გამომცემლობა, თბილისი, 2011, გვ. 374) 

 
 

სტატიები  
  

1. Носаль В.В., Адамия Р.Ш. Исследование работы подающе-
поворотных механизмов станов холодной прокатки труб с 
мальтийским крестом. Москва. труды ВНИИМЕТМАШ, 1963, - 
С. 107-121. 

2. Адамия Р.Ш. Электрическое моделирование динамики меха-
низма подачи и поворота станов холодной прокатки труб. 
Москва. труды ВНИИМЕТМАШ, сб. № 7,1963,-С 122-140. 

3. Адамия Р.Ш., Вердеревский В.А. Определение усилий подачи 
при холодной прокатке труб с тонкими стенками. Москва. 
труды ВНИИМЕТМАШ, сб. №11, 1964, -С.116-127. 
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4. Адамия Р.Ш. Исследование динамики кулачкового механизма 
методами электрического моделтрования. Москва. Вопросы 
механической обработки металлов, вып.5, 1964, - С.211-222. 

5. Адамия Р.Ш. Исследование крутящих моментов на шпинделях 
методом электронного моделирования. Тбилисию. Сообщения 
АН Грузии, т. 38 №1, 1965,-С 165-171. 

6. Адамия Р.Ш. Исследование динамики главной линии 
листопрокатного стана Трио-Лаута 2100 с помощью 
электромоделирования. Тбилиси. Сообщения АН Грузии т.39, 
№ 2 ,1965,-С. 421-427. 

7. Адамия Р.Ш., Нозадзе А.Д. Исследование энергосиловых 
параметров трубозагатовочного стана 900. Москва. «Сталь» № 2 
, 1967, - С..247-250.  

8. Адамия Р.Ш., Надирадзе Т.Г. Об одном упрощенном методе 
расчета динамики главных mлинии многомассовых прокатных 
станов. Тбилиси. Сообщения АН Грузии т .53, № 3, 1969, С.649-
652. 

9. Адамия Р.Ш. Исследование переходных процессов в прокатных 
станахс маховичным приводом. при наличии нелинейного 
звена. Тбилиси. Сообщения АН Грузии , т. 54, № 3 , 1969, -С 
740-743 

11. Адамия Р.Ш. К оптимизации переходных процессов в 
прокатных станах с маховичным приводом. Тбилиси. 
Сообщения АН Грузии, т.55, №1. 1969, -С129-132. 

12. Адамия Р.Ш. Колебания в механических системах, вызвынные 
нелинейными востанавливающими силами. Тбилиси. 
Сообщения АН Грузии ,т.55,№2 1969,-С 129-132. 

13. Адамия Р.Ш., Михайленко Ф.Ф. Об оптимизации переходных 
процессов в механических системах методом интегрального 
критерия. Тб.илиси. Сообщения АН Грузии. т.56, № 1, 1969, -С. 
165-168. 

14. Адамия Р.Ш., Оклей Л.Н., Жордания И.С. Исследование 
динамики главной линии автомат-стана «400». Прокатное и 
трубопрокатное производство.Тбилиси. «Мецниереба», 1969, - 
С. 51-66. 
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15. Адамия Р.Ш. Исследование напряженного состояния 
приведенной составной системы листо-прокатного стана 
Руставского металлур-гическогозавода. Прокатное и 
трубопрокатное производство.»Мецниереба, 1969, - С. 69-78. 

16.Адамия Р.Ш., Мачарадзе М.М. Анализ динамических явлении в 
главной линии прокатного стана в режиме притормаживания 
электропривода. Прокатное и трубопрокатное производство. 
«Мецниереба». 1969,-С 121-135. 

17.Адамия Р.Ш., Мачарадзе М.М. Анализ динамических явлении в 
главной линии прокатного стана в режиме притормаживания 
электропривода и исследования на АВМ, Прокатное и 
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