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UDC 378:338:001.36                 ECONOMICS AND MANAGEMENT 

A.H.  Arakelyan, V.S.  Marukhyan 

 

YSU ECONOMIC EDUCATION QUALITY ASSESSMENT MODEL1 

Higher education plays a significant role in advancing society toward sustainable development. The main 

concern of any higher education university system  is providing  an acceptable level of quality services, for guiding 

the country toward sustainable development. The quality of higher education services, especially in developing 

countries must be viewed as a strategic issue for social and technological development and economic growth. Simply 

we can say that applying different models of assessment of education quality will lead to and help in achieving the 

goal of accreditation of YSU education programs. 

Keywords: quality assessment, educational management system, frontal teaching, consistency ratio. 

 

Introduction. The concept of the quality  has  different definitions.  Quality can be  defined as the 

system of features and characteristics of a product or service that bears on its  ability to satisfy stated or 

implied needs. Currently, there are 12 potential sources of evidence of teaching effectiveness: (a) student 

ratings, (b) peer ratings, (c) self-evaluation, (d) videos, (e) student interviews, (f) alumni ratings, (g) emplo-

yer ratings, (h) administrator ratings, (i) teaching scholarship, (j) teaching awards, (k) learning outcome 

measures, and (l) teaching portfolio. YSU works effectively to plan, provide, evaluate, assure, and improve 

the academic quality and integrity of its academic programs, curricula, credits and degrees awarded [1]. 

This study aims to determine if students’ satisfaction level of teaching process coincides with 

the teachers’ views. The most important theme was the quality of the lecturer including classroom delivery, 

feedback to students during the session and on assignments, and the relationship with students in the 

classroom [2]. 

 

To realize the goal of this study, we tried to interpret the process of Educational Management System. 

What does it include? How does it work?  

Particularly the Educational Management System (EMS) is devoted  to the implementation of 

functions of the  management of the process of Quality Control and  includes processing, analyzing, and 

                                            

1  Current study has been implemented by the support of the EU program “Erasmus +” around 

the TOPAS project. 
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reporting educational information including  data concerning teachers, students, staff, etc. Fig. 1 reveals the 

main stages of strategic management [3]. 

Monitoring performance can be defined as an internal management process of continuous control of 

inputs, processes and outputs in order to identify strengths and weaknesses, formulate practical proposals 

for action to be taken and take the necessary steps to get expected results. Monitoring process  is the part 

of management, a  continuous process and involves three essential activities, as follows: data collection, 

data formation, data analysis  and action. 

Collection of the data: A quantitative survey was designed around TOPAS (From Theoretical- 

Oriented to Practical Education in Agrarian Studies2) project. It is devoted to gauging the level of 

satisfaction by three groups of stakeholders (students, teachers and employers) respectively with teaching 

competences and competences acquired (students), resources available (teachers), competences acquired 

by students and key qualifications (employers). We run the survey on paper format anonymously on the 

level of  3 groups of participants.  

The data have been collected by the teachers, before starting lecture and the students were given 

about 10 minutes to answer the questions. The data for this study were collected in classroom, applying a 

questionnaire to the students who attend the undergraduate degree program at Yerevan State University, 

faculty of Economics and Management. 

Sample size: The sample of participants of the  survey consists of  140 students. We divided them 

into 2 groups, the first group included 2nd year students, the other one 3rd year students. This separation will 

show the changes during one year.  Students from  each group  attended randomly selected 5  lectures 

delivered by the same lecturer for the same course at an interval of one semester and covering perceived 

service quality, and we were interested whether students placed more importance on the outcome of the 

lecture than any other dimension.  

In our student group all participants are studying at the same faculty (Faculty of Economics and 

Management), but studying years are different. The questionnaire was subdivided into  various categories 

of  teaching approaches: use new methods of teaching, teacher-student communication and teacher 

effectiveness. It took on average 10 minutes to complete the questionnaire. 

A total of 140 valid questionnaires were received, which represents 34% of total number of students 

studying at the faculty of Economics and Management (2.031 students). The sample size resulted in 

sampling error of 3,7%, assuming a 95% confidence level. 

 

 
Fig. 2. Percentage Frequency of each answer 

                                            

2 TOPAS is a European Union  project co-funded by the EU program “Erasmus +” that involves ten partners in six 

European countries: Germany, Great Britain, Romania, Poland, Armenia, Ukraine and Uzbekistan. 
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Fig. 2 shows the percentage of answers of each question that has been asked by questionnaires’.  

Almost all the questions have been answered most “rarely” and “frequently”, except the question of WG, 

which means that classes are held mainly in working groups, and from this we can mention that university 

tries to give practical education during current semester. 

Frontal teaching. The student is no longer a passive recipient but becomes an active searcher in the 

process of knowledge building and application of knowledge and skills. When faced with a host of 

differently motivated and intellectually disposed young people, it may be difficult to select a teaching 

method that will satisfy everyone. During lessons students want to be comfortable, take an active role, 

successfully conquer teaching content and build their personality. 

Table 1 and Fig. 3  show the percentage  of students and teachers having answered about frontal 

teaching  method. 

 
        Table 1 

Percentage  of students and teachers having  

answered about frontal teaching  method 

 Students Teachers 

1 never 2,2% 16,0% 

2 rarely 22,3% 18,0% 

3 sometimes 11,5% 16,0% 

4 frequently 46,0% 24,0% 

5 always 18,0% 26,0% 

  

Total 

Observation 100% 100% 

 
Fig. 3. Percentage  of students and teachers having answered about frontal teaching  method 

 

If we compare students' and teachers’  answers to  the same questions, we can say that students 

evaluate teaching method more actively and  think that most of the teachers use frontal method during their 

classes.  At the same time teachers answers aren’t very different from each other. 

Internet Technologies. Teachers use Internet-technologies for teaching, both students and teachers 

are asked this question and we calculate the percentage frequency for each group and the results are 

represented in Table 2 and Fig. 4. 
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Table 2 

                                               Percentage for each group and results are represented 

 Students Teachers 

1 never 5,8% 12,0% 

2 rarely 25,2% 16,0% 

3 sometimes 7,9% 26,0% 

4 frequently 39,6% 20,0% 

5 always 22,3% 26,0% 

  Total 100% 100% 

 

The chart gives information about the percentage of students and teachers, that  think how often 

teachers use internet technologies in studying process. According to the chart, about 40% of students think 

that teachers use IT frequently, which is 10% more than the teachers’ reaction.  The answers “never” and 

“sometimes” have a smaller percentage than other ones. 

In recent years there have been made important steps in installing new technical methods in the 

educational and scientific sector of Armenia. Using computers and the Internet makes the learning process 

more interesting and diverse and leads to increase in cognitive activity. Many different types of internet 

resources enrich the teachers’ and students’ activities and our survey shows that students satisfaction level 

is not low. 

 
Fig. 4. Percentage for each group and results are represented 

 

How teachers affect students’ achievement. High-quality teachers are thought and expected not 

only to raise test scores but also to provide emotionally supportive environments that contribute to students’ 

social and emotional development, manage classroom behaviors, deliver accurate content, and support 

critical thinking [4].  

Present  study  shows how both students and teachers think about what extent do teachers impact on 

students’ attitudes and behaviors in class. We group together several questions from survey both for 

students and for teachers and compare it calculating average percentage of  each answer, results are shown 

in  Fig. 5. 

 

Fig. 5. Teachers impact on students’ attitude and behavior 

file://teachers
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As an answer to presented research questions, we found that about 38.5 percent of questioned 

students think that teachers have  substantive impacts on students’ self-reported attitudes, by comparing the 

high percent of teachers’ answers, which is 28 % of asked, teachers think that they rarely impact on students 

behavior. 

Purpose of creating Model. Armenian higher education institutions set quality determinants for the 

educational services provider to assess their relative importance from the point of view of students and 

teachers. This proposed model is constructed of 3 hierarchy levels, including 2 main criteria and 3 

objectives and  16 sub-objectives (see Fig. 6). The base of study is students’ survey answers. 

Two main objectives are: A. Staff  and B. Teaching Technology [5]. 

A. Staff. It includes 2 basic objectives: A1 Academic qualification and  A2 Staff Attitude. The 

university that has a goal to reach the high level of education, should hire well-prepared  staff of 

teaching and training,  it will make students be more motivated, enhance students satisfaction. 

Academic criterion evaluates teachers  of the program, they are responsible for teaching-learning 

process, research and relationship with society. Institutional environment is one of the main factors 

that assesses the academic management system of the academic program. 

B. Teaching Technology. It includes 4 sub-objectives: teachers use internet-technologies for teaching, 

teachers use front teaching, classes are held in working groups and how often students attend 

teaching events. Teachers should apply teaching methodologies appropriate for students to learn 

and manage their own knowledge. 

 

Fig. 6. Higher education quality assessment  model 

Three groups of criteria  are used to characterize the curriculum. Fig. 7 represents the percentage of each 

answer in the separated groups, the higher average  percentage of A1 group of criteria has  “Frequently” 

answer, which has 36%. Average weight of each answer in A2 group is varying around 10 and 20 

percentage, the “Rarely” and “Frequently” answers have appropriately 27 and 29 percentage, which is quite 

interesting. For B1 group the share of “Always” answer is very high comparing with other ones, which is 

very essential nowadays. 



508 

 

Fig. 7. Average weights of each possible answers for A1, A2 and B1 groups 

Then we used A Pairwise Comparison Matrix to compute for relative priorities of criteria or 

alternatives. The consistency index (CI) measures the degree of logical consistency among pair-wise 

comparisons. The random index (RI) is the average CI value of randomly-generated comparison matrices 

using Saaty’s preference scale sorted by the number of items being considered [6]. 

Consistency ratio (CR) indicates the amount of allowed inconsistency (0.10 or 10% see in Table 3). 

Higher numbers mean the comparisons are less consistent. Smaller numbers mean comparisons are more 

consistent. CRs above 0.1 means the pair-wise comparison should be revisited or revised [7]. 

                                                                                                                           Table 3  

Output Results 

 

Criteria A1 A2 B1 Weight  CI = 0,01169676  

A1 1 4 5  51,1%  RI = 1,12  

A2 0,25 1 0,5 22,1%  CR = 0,01044354 < 0.1 

B 0,2 2 1 26,8%     

 

 Conclusion. The paper proposed the higher education quality assessment model of the Yerevan 

State University, Faculty of Economics and Management. The perspectives are achieved using  TOPAS 

developed questionnaires. The main idea of the work was to  provide recommendations on quality 

improvement of the institution based on its findings. The multi-criteria decision making AHP method was 

applied for qualitative and quantitative estimation of  the model criteria. Results proved that the quality 

criteria that occupied the first 3 positions included: the academic qualification (A1), Staff Attitude (A2) and 

Teaching Methods (B1). The model quality weights obtained for the overall criteria have to be considered 

highly recommended factors to be followed for improving university education quality at the YSU.  
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. ․

Բարձրագույն կրթությունը կարևոր դեր է խաղում հասարակության կայուն զարգացման 
ապահովման համար: Ցանկացած բուհական համակարգի հիմնական խնդիրներից է որակյալ 
ծառայությունների ընդունելի մակարդակի գնահատումը, որը նպատակաուղղված կլինի երկրի կայուն 
զարգացմանը: Բարձրագույն կրթության ծառայությունների որակը, հատկապես զարգացող 
երկրներում, պետք է դիտվի որպես սոցիալական և տեխնոլոգիական զարգացման և տնտեսական աճի 
ռազմավարական խնդիր: Կրթության որակի գնահատման տարբեր մոդելների կիրառումը կնպաստի 
ԵՊՀ կրթական ծրագրերի հավատարմագրման նպատակներին հասնելուն: 

 որակի գնահատում, կրթական կառավարման համակարգ, ակտիվ 
ուսուցում, համաձայնեցման գործակից: 

 

 

А.А. Аракелян, В.C. Марухян 
 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  ЕГУ 

Высшее образование играет важную роль в обеспечении устойчивого развития общества. Наличие 

приемлемого уровня качественных услуг должно быть главной задачей любой университетской системы 

высшего образования, чтобы вести страну к устойчивому развитию. Качество услуг высшего образования, 

особенно в развивающихся странах, должно рассматриваться как стратегическая проблема для 

социального и технологического развития и экономического роста. Применение разных моделей оценки 

качества образования приведет к достижению цели аккредитации образовательных программ ЕГУ и 

поможет им. 

Ключевые слова: оценка качества, система управления образованием, фронтальное обучение, 

коэффициент согласованности. 
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AN EXPERIENCE OF IMPLEMENTING A SYSTEM OF BALANCED SCORECARD 

IN PALESTINIAN TERRITORIES SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES 

 

 Growth of SMEs provides the need to use concept of Balanced Scorecards for the management of 

Entrepreneurial and Employability Relations toward Individual and Organizational Success. As we showed The 

Entrepreneurial and Employability Relations management system is a widely spread system of balance indicators 

which allowed to structure individual and organizational  behavior.                         

               Keywords: entrepreneurial, employability, relations, individual, organizational, success, implementing. 

 

The objective of the present paper is the analysis of the BSC implementation in  Palestinian SMEs. The 

analysis is based on the  results given in [1-6] papers.  The process of the realization of set task considers 

problems as follows.           

1. Features of the development of BSC for Palestinian SMEs are studied. The improvement of the 

efficiency of the management of the Palestinian entrepreneurs that have their ventures in the West bank which 

is part of the Palestinian Territories is key issue of Palestinian both commercial and non-commercial SMEs. As 

[1] suggested the  use of BSC concept is intended for the study of the balance for Entrepreneurial and 

Employability Relations toward Individual and Organizational Success. Paper [1]  sets up the system of factors 

and its features allowing the consideration of the problem to “examine the behavior of the organization and 

employee as the output of the process of the management of Entrepreneurial and Employability Relations to 

Individual and Organizational Success”.    

Thus the  “applications of the BSC concepts allows to develop strategic management tools based on the 

study of cause effect relations between factors determining the process of management”.   

The model presenting independent and dependent variables, mediators,  Job Related Predictors, 

Organizational Predictors, Employability, Entrepreneurial Orientation, Individual Level Career Success and 

Venture Level Success is given in Fig.1. It allows to present the process of the establishment of BSC. Through 

the use of this model hypothesis and the questionaries’  were set up  for identified problem solution.  

2. To implement the analysis the  Research Sample considered as the population consists  of the 

Palestinian entrepreneurs that are owners/managers that operate SMEs in the manufacturing, financial, 

transport, telecommunications/media and hospitality sectors of the economy. The sample of population 

assumes the existence of such number of  employees who work in their venture ranges between one and two 

hundred and fifty. The respondents will be selected randomly from the lists of the Palestinian Federation of 

Industries for the manufacturing sector, from the Association of Hotels and travel Agents for the hospitality 

sector from the Palestinian Information Technology Association for the communication sector from the 

Transport Association for the transportation sector from the Financial and Insurance Associations for the 

banking and insurance sectors. Minimum of 30 ventures will be selected from each sector to make it 

statistically significant except for the manufacturing sector 60 ventures will be selected because of the size of 

that sector  with 9,445 ventures compared to 221 in the hospitality sector 666 in the financial and insurance 

sectors and 790 in the transport and communication sectors. These numbers are only for the West Bank area of 

the Palestinian Territories since the research will be limited to that geographic area since the researcher is not 

allowed to travel to Gaza and thus will not have control over the data collection process. In order to prevent the 

so-called common method bias an immediate subordinate of the entrepreneur will fill out a questionnaire with 

his perspective of the employability scales. Thus both self ratings and subordinate ratings will be gathered by 

using the scales developed by my promoter Indicator study [7].     

3. To develop BSC the system of factors characterizing SMEs and through these factors the system of 

hypothesis has been developed. The Questionnaire  developed in line with this hypothesis. The combined 

approach based on the system of hypothesis and  Questionnaire  allows to show the situation existing in SMEs. 
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Simultaneously the  Questionnaire  provides to get an assessment of the significance of hypothesis.  

 Data Collection Instrument Sources and Design. 

A structured personally administered questionnaire is used translated from English into Arabic and back 

translated into English by an independent translator [8]. The measures of the instrument have been detailed in 

the previous chapter, apart from certain items in the demographic data all the scales are based upon former 

instruments used in many studies, by prominent authors. 

Field Research Procedures. 

The participating entrepreneurs will be contacted personally by the author who will explain to them the 

importance of the research for the Palestinian economy and their contribution. The personal contact is  

important because of the length of the instrument and to assure them of the academic and practical intentions 

of the survey.    

 
Fig. Research model 

 

Validity and Reliability of the Measurement. 

The questionnaire in this study uses instruments that have been used in major studies that have used 

psychometrically sound scales, which have shown results that were valid and reliable. The majority of the 

instruments are from the Indicator study of [7], which has met all requirements regarding the convergent and 

divergent validity, as well as criterion validity. At the same time the scale homogeneity has been optimized 

using Cronbach’s alpha and factor analytic approaches. Other studies by [9-14] have used similar tests. 

However the instruments used by this study will be tested for both construct validity and reliability.  

Internal and external factors  and their influence on SME behavior. 

As its showed in [1-6] the system of hypothesis includes hypothesis suggesting nature of individual and 

organizational behavior. The dynamics of external environment requires to provide questions concerning the 

influence of external factors on both individual and organizational  behavior. Therefore, hypothesis, as well as 

questionnaire included proposals and questions corresponding to this situation. It allowed to complete BSC 

measures through the  consideration of having dynamic nature  external environmental requests.     

Internal factors are in an intimate connection with dynamic external environmental factors. It  allowed 

to analyze individual and organizational behavior in one unified model and present and explain the situation in 

SMEs in two united phenomena.  
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Validity  

The study will assess the construct validity of both independent and dependent variables prior to 

executing the research design Construct validity stands for the extent to which the variables under 

investigation are completely and accurately identified prior to hypothesizing any functional relationship [13]. 

Reliability 

The reliability of the study will be assessed by Cronbach’s Alpha. It refers to the extent to which a scale 

produces consistent results if repeated measurements are made [14]. The reliability of the measurement is 

considered high if the association is high between scores obtained from different administration of the scale 

yields consistent results.   

Data Analysis 

Several methods will be used to analyze the data, the primary objective being to show if there is a 

relationship between dependent and independent variables. Descriptive statistics will be applied to provide 

frequency distribution tables to find central tendencies of the data. It will provide statistical information such 

as mean and standard deviation. As mentioned previously factor analysis will be used to test the reliability and 

validity of the scales. The analysis of multiple regression will be used to determine whether the independent 

variables explain a significant variation to the dependent variable allowing one to study cause and effect 

variations. The analysis of variance ANOVA will be testing for significant differences between dependent 

variables and independent variables. In addition the significance of hypothesis is set up [1-6].  

            

Conclusions. This study  is devoted to the presentation of the process of BSC establishment through the 

study of problems as follows:    

1. Management of entrepreneurial orientation and employability relations to individual and organizational 

success.    

2. Balanced Model of Entrepreneurial and Employability Relations to Organization And Employees.   

3. Empirical Assessment of the Impact of Entrepreneurial Characteristics and Employability Relations to 

Individual and Organizational Success. 

4. Company Human Resources Role for Balancing of Entrepreneurial And Employability Processes. 

5. The Entrepreneurial Orientation and Employability Relations to Individual and Organization Success 

Measurement.  

6. Model for the Empirical Checking of the Hypothesis  Stated for Entrepreneurial Processes of the 

Company. 

 Present study puts in the forefront  an attempt to establish  BSC concept  for the study of the balance 

for  Entrepreneurial and Employability Relations toward Individual and Organizational Success. The 

attempt allows to set up for the study of the system of factors and its features which are to be considered to 

examine the behavior of the organization and employee as the output of the process of the management of 

Entrepreneurial and Employability Relations to Individual and Organizational Success.  
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  ՓՄՁ-ում անհատական և կազմակերպական հաջողության հարաբերակցության աճը պայմանավորված է 
հավասարակշռված ցուցանիշների համակարգի հայեցակարգը կիրառելու անհրաժեշտությամբ: Ցույց է տրվում, 
որ ձեռնարկատիրական և կազմակերպական հարաբերությունների կառավարման համակարգը հավասա-
րակշռված ցուցանիշների  համակարգ է և հնարավորություն է տալիս կառուցել անհատական եւ կազմակերպա-
կան վարքագծի մոդելը: 

 ձեռնարկատիրություն, աշխատունակություն, հարաբերություններ, անհատական, 
կազմակերպական, հաջողություն:  

А.О. Акопджанян, С.Г. Накашян 

ОБ ОПЫТЕ ВНЕДРЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 

СРЕДНИХ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПАЛЕСТИНСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 Рост средних и малых предприятий обусловливает необходимость применения концепции 

сбалансированной системы показателей для менеджмента влияния предпринимательства и 

работоспособности на индивидуальный и организационный успех. Показано, что менеджмент влияния 

предпринимательства и работоспособности на индивидуальный и организационный успех представляет 

собой систему сбалансированных показателей, которая позволила построить структуру индивидуального 

и организационного поведения.     

Ключевые слова: предпринимательство, работоспособность, отношения, индивидуальный, 

организационный, успех.  
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EXPERTS’ RELIABILITY ANALYSIS 
 

Experts’ judgment-based studies are common in political, social and economic science for assessing complex 

concepts. However, only few of them have investigated the level of reliability of respondents. As the experts can have 

varying expertise and scoring rubrics, the low level of reliability may cause inaccurate results. This issue is more 

critical in the case of cross-country surveys. Thus, in this paper, we present methods for assessing the level of 

reliability in experts’ surveys. Furthermore, as we are interested in assessing the factors of constitutionalism, we 

implement the methods to study the reliability of experts on the country level using the survey data available from the 

V-Dem project. The results have identified the group of countries where experts have significantly low reliability in 

assessing social, political, economic factors. Our findings can help in developing cross-country surveys, and the 

introduced methods can be adopted in any other survey to assess the level of experts’ reliability.  

Keywords: experts’ opinions, quantification, reliability, agreement, consensus, consistency. 

 
Introduction. Numerous studies in social, political and economic science have employed surveys of 

independent experts in order to quantify some aspects of complex phenomena, as they are not directly 

measurable. For instance, experts’ judgments are commonly used in assessing the level of democracy [1], 

bureaucratic organization or preferences [2], election quality [3], regime characteristics [4], inflation 

expectations [5] and so on. This type of studies is not limited to only these fields of science. In education, 

the knowledge of students is rated using experts. In health care, the medical states of the patients are 

commonly assessed using experts’ judgments.  

The use of an expert employs some degree of subjectivity. Therefore, the researchers tend to use a 

small number of experts to overcome possible biases. In this case the assessment can yield more accurate 

results, only if experts’ understanding of concepts are identical. In other words, each of the experts should 

be able to produce a valid point estimator of the latent concept at hand [6]. This problem is more important 

in the case of cross-country analysis. In this case, the same raters can’t be used to rate the same phenomena 

in all countries under consideration, as they don’t have detailed local knowledge to adequately assess the 

concepts. The most common technique is using international experts to rate several countries and using 

latter for bridging the measures. Another possible solution is training the experts to have the same or 

comparable scoring rubric. Nevertheless, several studies have shown that experts ratings exhibit substantial 

cross-country bias [7]. Even within countries, experts scoring rubrics may differ. Even though the experts’ 

surveys typically are designed in a way to minimize the conceptual misunderstanding, there remains a 

substantial risk that experts might implement different scoring rubrics [8]. Therefore, it is important to 

estimate the degree of experts’ reliability. The reliability refers to the level of agreement between a 

particular set of experts on a particular concept/phenomenon at a particular time [9]. If the scores or rating 

of experts cannot be assessed to be reliable, then any subsequent scoring by these experts will yield 

suspicious results. This type of analysis is rarely done especially in political and economic science, where 

the researchers commonly report the average of experts’ ratings. This motivated us to study the measures 

of reliability and implement them to analyze the inner country reliability of experts. In particular, we are 

interested in finding reliability of n number of experts. Furthermore, as we are interested in analyzing 

political, social and economic concepts, we employed the methods on the V-Dem survey data to investigate 

the level of experts’ reliability in different countries.  

The reliability measures between two experts are widely studied in psychology, education, and so 

on. One can use either the measure of disagreement/divergence or reliability in this context. The well-

known divergence measures are Kullback-Leibler divergence [10] and Bhattacharyya distance [11]. This 

type of measures is the most common in economic literature.  On the other hand, in psychology and 

education literature the researchers tend to use more probabilistic approaches such as Kohens Kappa, Fleiss 

Kappa, Krippendorff’s alpha, and so on, which are measures of agreement. The major concern with these 

measures is that they all are defined for the case of two experts and only a few of them have an extension 

for n case. Moreover, as emphasized by Stemler the experts’ reliability statistics should also be reported 
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with a discussion of what type of agreement or disagreement it measures. Otherwise, it might lead to 

misleading decisions. Therefore, this paper summarizes the measures of reliability for more than two 

experts, categorizes them into two main groups and further implements them on the real-world dataset.  

The rest of the paper is organized as follows. In section 2 we briefly review the categories of 

reliability measures: consistency and consensus. In section 3 we discuss the measures of consensus. In 

section 4 we introduce the measures of consistency. Section 5 presents the experimental results using the 

V-Dem dataset. Finally, we summarize our work and present our future plans. 

The measures of the experts’ reliability. Even though several studies have introduced methods for 

assessing the reliability level of experts’, few of them have addressed it from the cross-national 

perspectives.   Thus, we study possible alternative methods for assessing the inner country agreement of 

experts.  

Hence, we have 𝑁 experts who answer to  𝑀 questions for country 𝑖. Each question has 𝐾 categories 

and experts can choose only one of them. The responses are in Likert scale. For each question 𝑚, there are 

three main scenarios. First, experts were able to come to exact agreement about how to apply the various 

levels of a scoring rubric to the question. If experts come to exact agreement on how to use the rating scale 

to score the question, then they may be said to share a common interpretation of the construct. Throughout 

the paper this type of agreement is called consensus. Secondly, two experts do not share a common meaning 

of the rating scale, but each expert is consistent in classifying the phenomenon according to his or her own 

definition of the scale. For example, if expert 𝐴 assigns a score of 3 to a certain group of questions, and 

expert 𝐵 assigns a score of 1 to the same group, the two experts have not come to a consensus about how 

to apply the rating scale categories, but the difference in how they apply the rating scale categories is 

predictable. This case is defined as consistency. Finally, neither the experts come to agreement of applying 

the scoring rubric nor the rating scales are predictable. Thus, one should investigate the level of consistency 

and consensus between the experts’ opinions in any type of survey to be able to construct highly efficient 

measures. We introduce several methods that can be employed to experts’ assessments to analyze the inner 

country reliability.  

The measures of consensus between the experts. The main assumption is that the questions are 

chosen so that they describe one complex phenomena. Thus, if expert 𝐴 gives score “5” to majority of the 

questions, he considers the score of complex phenomena also be from the same category. In case of 

measuring the consensus of the experts the scores of Likert scale are considered categorical if not declared 

otherwise. For sake of notation the data D can be described as the matrix: 

𝐷𝑁𝑀  =  [

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1 ⋯ 𝑎𝑛𝑚

] , (1) 

where each row corresponds to a question and column to an expert. 𝑎𝑖𝑗 is the given rating by expert 𝑗 to 

question 𝑖.  

The simplest method for assessing the level of consensus is the simple matching coefficient: 

𝑆𝑀𝐶 =  
1

𝑀
∑ 𝜑𝑚,    𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝜑𝑚 =  {

1, 𝑖𝑓 𝑎1𝑚 =  𝑎2𝑚 =  𝑎3𝑚 … = 𝑎𝑛𝑚 
0,                               𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒                  

.𝑀
𝑚=1  (2) 

 A more popular coefficient based on SMC is the Jaccard Index: 

𝐽𝐼 =  
⋂ 𝐴𝑛

𝑁
𝑛=1

⋃ 𝐴𝑛
𝑁
𝑛=1

, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝐴𝑛 = {𝑎1
𝑛, 𝑎2

𝑛, 𝑎3
𝑛 … 𝑎𝑚

𝑛 } 𝑚 = 1 … . 𝑀  .    (3) 

However, both measures do not take into account the ordinal scale of the Likert scale and penalize 

if even one expert disagrees. They can be an efficient approach only if the data is categorical. Thus, another 

approach is to smoothen the scores for mismatches and matches. In this paper, we introduce the matching 

coefficient based on intervals. For instance, for each expert 𝑛 the Likert scale is based on an interval 

[휀𝑚𝑖𝑛, 휀𝑚𝑎𝑥], where 휀𝑚𝑖𝑛, 휀𝑚𝑎𝑥 are real numbers and each score level has its upper boundary 휀𝑛𝑘. For 

simplicity, we consider  휀𝑛1 = 휀𝑛2 = ⋯ 휀𝑛𝑘 , but one can empirically calculate these values based on the 
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data, for instance using the Item Response theory models, Fuzzy Logic. In this case, the consensus between 

experts is calculated: 

𝐼𝑀𝐶 =  
∑ 𝑎𝑖,𝑗

𝐾
𝑖,𝑗=1

∑ ∑ 𝑎𝑖,𝑗
𝐾
𝑗=1

𝐾
𝑖=1

, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑖,𝑗 =
1

𝑀
 ∑ 1 − 

2 ∑ ∑ √((𝑓𝑛(𝑖)−𝑓𝑙(𝑗))2𝑁
𝑙=𝑛+1

𝑁−1
𝑛=1

𝑛(𝑛 −2)
𝑀
𝑚=1  𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑛(𝑖) =

𝜀𝑛,𝑖

𝜀 𝑛,𝑚𝑎𝑥
 . (4) 

 In psychology and education, a statistic of experts’ reliability for categorical data is Cohen's kappa 

coefficient(𝜅)[12]:  

𝜅 = 1 − 
1− 𝑝𝑜

1− 𝑝𝑒
,    (5) 

where 𝑝𝑜 is the relative agreement and 𝑝𝑒 =  
1

𝑀2
∑ 𝜇𝑘1𝜇𝑘2𝐾  and 𝜇𝑘1 is the number of times expert i gave 

category k. Another coefficient, which is somewhat similar to the latter, is the Scott’s pi [13]: 

𝜋 = 1 −  
1− 𝑝𝑜

1− 𝑝𝑒
 , (6) 

where 𝑝𝑜 is the relative agreement and 𝑝𝑒 =  ∑
(𝜇𝑘1+𝜇𝑘2)2

𝑀2𝐾 .  The main difference is the calculation of 𝑝𝑒 in 

case of Scott’s 𝑝𝑒 is joint proportion rather than marginal. 

However, both measurements are defined for the two experts only. The Fleiss’ kappa [14] extends 

Scott’s pi to more than two experts. We also present the modification of Cohen’s kappa: 

𝜅𝐹 = 1 − 
1− 𝑃𝑜

1− 𝑝𝑒
, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑃𝑜 =  

1

𝑁𝑚(𝑚−1)
∑ ∑ (𝑛𝑖𝑗

2 − 𝑁𝑚)𝐾
𝑗=1

𝑁
𝑖=1  , 𝑃𝑒 =  ∑

1

𝑁𝑚
∑ 𝑛𝑖𝑗 ,   𝑁

𝑖=1  𝐾
𝑗=1  (7) 

𝜅𝐶𝑀 = 1 −  
1− 𝑃𝑜

1− 𝑝𝑒
, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑃𝑜 =  

1

𝑁𝑚(𝑚−1)
∑ ∑ (𝑛𝑖𝑗

2 − 𝑁𝑚)𝐾
𝑗=1

𝑁
𝑖=1  , 𝑃𝑒 =  ∑

1

𝑁𝑚
∏ 𝑛𝑖𝑗

𝑁
𝑖=1

𝐾
𝑗=1 ,     (8) 

where 𝑛𝑖𝑗 is the number of experts who gave rating j to question i. However, there are several limitations 

for these coefficients, in particular, missing data can have significant impact on the assessment. A more 

generalized approach is the Krippendorff’s alpha [15]. Krippendorff’s alpha is applicable to any number of 

coders, to incomplete (missing) data, to any number of values available for coding a variable, to binary, 

nominal, ordinal, interval, ratio, polar, and circular metrics: 

𝛼 = 1 −  
𝐷𝑜

𝐷𝑒
 ,  (9) 

where 𝐷𝑜 is the disagreement observed and the 𝐷𝑒 is the disagreement expected by chance: 

𝐷𝑜 =  
1

𝑁
∑ ∑ 𝛿(𝑐, 𝑘) ∑ 𝑚𝑢

𝑛𝑐𝑘𝑢

𝑃(𝑚𝑢,2)
 ,   𝑢 ∈𝑈𝑘 ∈𝑅𝑐∈𝑅  (10) 

𝐷𝑒 =  
1

𝑃(𝑁,2)
∑ ∑ 𝛿(𝑐, 𝑘)𝑃𝑐𝑘𝑘 ∈𝑅𝑐∈𝑅  , 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 Pckthe number of ways the pair (c, k) can be made:   (11) 

𝛿(𝑐, 𝑘) = (∑ 𝑛𝑔 −  
𝑛𝑐+ 𝑛𝑘

2

𝑔=𝑘
𝑔=𝑐 )2,  (12) 

where P is a permutation function, 𝛿  is a metric function for ordinal data, n is the number of questions 

under consideration. As the data may have some missing values we denote R as the set of all possible 

responses an expert can give and U as the multiset of all the sets for each question. The 𝑚𝑢 is the number 

of none missing responses for the question. 

Finally, we introduce an approach for measuring the consensus between experts using a graph-

based approach. First, an agreement between each pair of experts is assessed. Then we create a weighted 

undirected graph, where weights are the level of consensus. In particular, in this paper we have used the 

Bangdiwala’s B:  
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𝐵 =  
∑ 𝑛𝑖𝑖

2

∑ 𝑛𝑖.𝑛.𝑖
.   (13) 

Then the length of longest path is calculated for the graph and the consensus coefficient is assessed: 

𝐺𝐴𝐶 =  
max (𝐺)

𝑁∗𝜎
 , (14) 

where 𝜎 is the max value of agreement measure can take.  

The measures of consistency between the experts. In this case the assumption is the same. The 

most common way of analyzing the consistency is by calculating the correlation between each pair of 

experts and then use the mean as a measure of consistency on country level. However, the most used 

correlation coefficients are assessed for continuous data. One can use them by assuming that the Likert 

scale is actually a continuous measure. The most used correlation coefficient is Pearson’s: 

𝜌 =  
𝐸[𝑋∗𝑌]−𝐸[𝑋]∗𝐸[𝑌]

𝜎(𝑋)∗𝜎(𝑌)
. (15) 

However, to address the problem for categorical data one can employ binarization on the dataset and use 

the formula below to assess the correlation between X, Y experts: 

𝜌𝑖𝑗 =  
𝑠𝑢𝑝({𝑖,𝑗})−sup(𝑖)∗sup (𝑗)

√sup(𝑖)∗sup(𝑗)∗(1−sup(𝑖))∗(1−sup(𝑗))
, (16) 

where 𝑠𝑢𝑝(𝑖) and 𝑠𝑢𝑝(𝑗) are the relative supports of each expert and 𝑠𝑢𝑝({𝑖, 𝑗}) is the relative support of 

expert {𝑖, 𝑗}.  

Moreover, several types of correlation are defined for ordinal data. For instance, Spearman’s rank- order 

correlation, Kendall tau, Goodman and Kruskal’s gamma. Spearman’s rank-order correlation is a 

nonparametric measure of correlation based on data ranking. It is calculated by ranking the data points (X, 

Y) and then calculating the Pearson correlation on the ranks rather than on the data points: 

𝑅𝑠  =  𝜌𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑋),𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑌) =  
𝑐𝑜𝑣 (𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑥),𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑌))

𝜎(𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑋))𝜎(𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑌))
.  (17) 

Another nonparametric measure of association is Kendall tau-b. It is based on the number of concordances 

and discordances in paired observations. [16] Two observations are concordant if they have the same order 

with respect to each variable. And discordant if they have reverse ordering. They are tied if they match. 

Thus, one can calculate the Kendall Tau-b using the formula below: 

𝐺 =  
𝑁𝑠− 𝑁𝑑

√(𝑁𝑠+ 𝑁𝑑 + 𝑋𝑜)((𝑁𝑠+ 𝑁𝑑 + 𝑌𝑜)
, (18) 

where 𝑁𝑠 is the number of concordant pairs and 𝑁𝑑 the number of discordance pairs. Yo and Xo is the 

number of tied pairs of X and Y respectively. 

Though the mean can be treated as an efficient summary statistic, one can also use the principal component 

analysis approach as subroutine. In other words, one can assume that the Likert scale is of interval scale or 

employ the binarization, then apply the Pearsons’ correlation with combination with PCA. The first 

principal variance score can be reported as measure of reliability between experts. 

The second approach that we used for assessing the consistency between the experts is based on 

mutual information [17]. It is a more robust estimator of the independence for discrete data. For instance, 

consider two experts X and Y with 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … 𝑥𝑘  and 𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, … 𝑦𝑘  with distinct scores, respectively. 

Thus, the MI will be assessed using the formula: 

𝐼(𝑋; 𝑌) =  ∑ 𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) log
𝑝(𝑥𝑖,𝑦𝑗)

𝑝(𝑥𝑖)𝑝( 𝑦𝑗)𝑖,𝑗  , (19) 

where the joint probability mass 𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗) is often empirically assessed based on the sample                

 𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗)   =  𝑁(𝑥𝑖, 𝑦𝑗)/𝑁𝑇. As in case of correlation, the statistical summarization also can be used in this 

case. One can also use the multivariate mutual information. However, in case of multivariate MI the 

measure should be used with caution, as there is information redundancy.  

Finally, we also introduce a graph-based approach for analyzing the consistency in inner country 

reliability. In particular, for each pair of questions the transaction cost is calculated. The main idea is that 

the changes of scores from question to question should be the same for any expert under consideration. The 

transaction from score i to j is based on the cost function. In this paper we define as: 
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𝜎𝑛(𝑖, 𝑗) =
|𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑖)−𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑗)|

𝑘
. (20) 

The division by k is used to normalize the measure for any category number. However, one can 

define a more precise estimator if the intervals of each categories are known. Then for each pair of questions 

A, B the transaction cost is calculated: 

𝑇𝐶(𝐴, 𝐵) =
1

𝑁
∑ 1 −  √((𝜎𝑎(𝐴, 𝐵) −  𝜎𝑏(𝐴, 𝐵))2

𝑎,𝑏 ∈ 𝑁  . (21) 

After defining the costs, the undirected graph is assembled, however a directed graph can be used 

also to penalize the sequence of the questions. Finally, the length of  the longest pass to the number of 

questions is assessed as a measurement of graph-based consistency estimation: 

𝐺𝐴𝐶2 = 1 −   
max(𝐺)

𝑁∗𝜎
, (22) 

where 𝜎 is the max value cost measure can take.  

Experts’ inner country reliability analysis. In this paper we are interested in studying the inner 

country reliability of experts in assessing concepts of constitutionalism. The constitutionalism can be 

assessed using different factors and a detailed overview of them can be found in G.Harutyunyan’s [18] 

work. In particular, we will use the V-Dem dataset for approximation  of the factors we are interested in. 

In this paper we will cover the factors such as the efficiency of the executives, legislature, judiciary, civil 

liberty, sovereignty and so on. The Dataset contains data for the period of 1900-2016. The data was coded 

by several groups of responders: research assistants, project managers, country coordinators, country 

experts. Our study is focused only on country experts. Thus, we take into account only the variables which 

are scored by them. After data cleaning process the data contains 95 questions and more than 952 experts 

for 143 countries. The analysis is based on the data of 2016. However, we also investigated other years, 

too. Though this is out of scope of this paper. Furthermore, to insure the integrity of the data the missing 

values were assessed. We have used the mode of the Likert scale responses for the particular question for 

particular country to replace the missing values. As the countries have different number of experts, we 

randomly selected 5 for each country in our analysis. We also tried different sets of experts. The results 

were somewhat similar.  

All the questions under consideration have 5 level Likert scale, where 1 corresponds to the lowest 

level and 5 to the highest level of efficiency of corresponding factor. However, one might consider the 

problem of assessing experts’ judgment not caused by the experts but by the type of questions that were 

asked. To study the agreement on question level, based on the simple matching principal we have 

investigated and identified the question which has the lowest average agreement level across all the 

countries under consideration. For instance, top five questions with lowest agreement level were: “How 

would you characterize the relative power, in practice, of elected and non-elected offices at the regional 

level?”,  ”How many welfare programs are means-tested and how many benefit all (or virtually all) 

members of the polity?”, “When important policy changes are being considered, how wide and how 

independent are public deliberations?”, “Do poor people enjoy the same level of civil liberties as rich people 

do?”, “To what extent is high quality basic education guaranteed to all, sufficient to enable them to exercise 

their basic rights as adult citizens?”.  

After data preparation the methods presented above were employed and the results are presented 

in Fig. 1. 

  

 

 

 

Fig. 1. The Scatter plot of several 

measures of reliability based on the V-

Dem dataset 
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Furthermore, to summarize the results we used k-means clustering to cluster the countries into 

groups with similar level of consistency and consensus (Fig. 2).  

Fig. 2. The three clusters based on level of consistency and consensus 

Conclusion. During the past decade, various political, social and economic researchers have begun 

to explore the ways to improve experts’ judgment-based measures. One of the major problems is the 

assessment of level of reliability between experts. Our paper contributes to this ongoing literature by 

providing an overview of existing methods and assessing the inner country experts’ reliability level in case 

of experts’ surveys concerning several constitutional factors. While analyzing the reliability of experts one 

should consider the level of consensus and consistency between the experts. Thus, we provide several 

alternatives to quantify both types of reliability. Furthermore, to illustrate and study the inner country 

agreement we implemented the methods for the country experts’ ratings of V-Dem dataset. The results 

allow to identify the countries with low reliability. These results can be further used in other surveys to 

either modify existing methods of expert judgment-based analysis or to study the characteristics of these 

countries to identify the issues which causes the disagreement. As already stated in this paper we focus only 

on the inner country agreement. However, our future work will consider developing a working framework 

for assessing the level of reliability on cross -country level. 
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․

  

Փորձագետների դատողությունների հիման վրա գնահատականները բազմիցս կիրառվել  են քաղաքական, 
սոցիալական և տնտեսական վերլուծությունների իրականացման ժամանակ բարդ հասկացությունների 
գնահատման համար: Այնուամենայնիվ, նրանցից միայն մի քանիս են հետազոտել հարցվողների վստահելիության 
մակարդակը: Քանի որ փորձագետները կարող են ունենալ տարբեր փորձառություն և գնահատման համակարգեր, 
ապա հուսալիության ցածր մակարդակը կարող է հանգեցնել անճշտությունների: Այս հարցն ավելի կարևոր է 
երկրների մակարդակում հարցումների  իրականացման ժամանակ: Հոդվածում ներկայացվում են փորձագետների 
հուսալիության մակարդակի գնահատման մեթոդներ: Ավելին, սահմանադրականության գործոնների գնահատման 
տեսանկյունից փորձագետների վստահելիության մակարդակը ուսումնասիրելու համար կիրառվել են նշված 
մեթոդները V-Dem հարցումների տվյալների հիման վրա՝ երկրների մակարդակում փոձագետների 
վստահելիության մակարդակի գնահատման համար: Արդյունքներով բացահայտվեցին այն երկրների խմբերը, 
որտեղ փորձագետների վստահելիության մակարդակը զգալիորեն ցածր է սոցիալական, քաղաքական, 
տնտեսական գործոնների գնահատման ժամանակ: Ստացված արդյունքները կարող են կիրառվել երկրների 
մակարդակում հետազոտությունների մշակման ժամանակ, իսկ ներդրված մեթոդները կարող են օգտագործվել 
ցանկացած այլ հարցման ժամանակ՝ գնահատելու փորձագետների վստահելիության մակարդակը: 

 փորձագիտական կարծիքներ, քանակական գնահատում, հուսալիություն, 
համաձայնություն։ 

 

Е.Б. Акопян 

 АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Оценки экспертов широко используются в политической, социальной и экономической науке для оценки 

сложных концепций. Однако лишь немногие из них исследовали уровень надежности респондентов. 

Поскольку эксперты могут иметь различный опыт и скоринговые рубрики, низкий уровень надежности 

может привести к неточным результатам. Этот вопрос более важен для межстрановых опросов. В 

статье представлены методы оценки уровня надежности в опросах экспертов. Для оценки факторов 

конституционализма применены методы изучения надежности экспертов на страновом уровне с 

использованием данных опроса, доступных из проекта V-Dem. Результаты выявили группу стран, где 

эксперты имеют значительно низкую надежность в оценке социальных, политических и экономических 

факторов. Полученные результаты могут помочь при разработке межстрановых исследований, а 

внедренные методы могут быть применены в любом другом опросе для оценки уровня надежности 

экспертов. 

Ключевые слова: мнения экспертов, количественная оценка, надежность, согласие, согласованность. 

. 

Hakobyan Yenok Beniamin – PhD student, Department of Mathematical Modelling in Economics (YSU)  



521 

 

 
Ներկայացված են Մարկովիցի պորտֆելի ընտրության տեսության մի քանի թերություններ և վերջիններիս 

վերացմանն ուղղված ակտիվների տեղաբաշխման Բլեք-Լիտերմանի մոդելը, որը թույլ է տալիս համադրել 
շուկայի հավասարակշռությունը ներդրողների կարծիքների հետ։ Բլեքի և Լիտերմանի խնդիրը կարելի է համարել 
օպտիմալացման հակադարձ խնդիր, որի նպատակն է գտնել ենթադրված հավասարակշիռ ավելցուկային 
եկամտաբերություն:  

 ․ ակտիվների սպասվող և հավասարակշռված եկամտաբերություն, Բլեք-
Լիտերմանի մոդել, CAPM, արդյունավետ պորտֆել, ներդրողի տեսակետ։ 

 
Ակտիվների տեղաբաշխման Բլեք-Լիտերմանի մոդելն առաջարկվել է 1990թ. Ֆիշեր Բլեքի և Ռոբերտ 

Լիտերմանի կողմից։ Օպտիմալ պորտֆելի կշիռներ ստանալու համար Բլեք-Լիտերմանի մոդելը միավորում 

է CAPM-ի և Մարկովիցի  օպտիմալացման մոդելի գաղափարները։  Բլեքի և Լիտերմանի մոդելում սպասվող 
եկամտաբերությունը ստացվում է հավասարակշռված եկամտաբերության և ներդրողների կարծիքների 

հիման վրա, որոնք պետք է տարբերվեն հավասարակշիռ եկամտաբերությունից։ Հավասարակշիռ 

եկամտաբերությունը ներառում է ինֆորմացիա, որը ստացվում է կապիտալի շուկայից, մինչդեռ 

ներդրողների կարծիքը պարունակում է ինֆորմացիա, որը բնորոշ է ներդրողին։  

1952թ. Հարրի Մարկովիցի կողմից բացահայտված ժամանակակից պորտֆելի տեսությունում (MPT) 

ակտիվների սպասվող եկամտաբերությունները և կովարիացիոն մատրիցը համարվում են տրված, և 

ներդրողի նպատակն է գտնել հավասարակշիռ փոխզիջում ռիսկի և եկամտաբերության միջև [1]։ Թեև 

մոդելն ունի տեսական կարևոր նշանակություն, գործնականում ֆինանանսական շուկաներում առաջ են 

գալիս մի շարք խնդիրներ. մասնավորապես՝ սպասվող եկամտաբերության գնահատման խնդիր։   

Բլեք-Լիտերմանի մոդելում որպես նախնական կետ վերցվում է ակտիվների հավասարակշռված 

եկամտաբերությունը, որն ստացվում է շուկայի էֆեկտիվ լինելու ենթադրությունից։ Մարկովիցի 

տեսությունում ակտիվների պորտֆել կառուցելիս հենակետ է վերցվում սպասվող եկամտաբերության 

վեկտորը։  

Միջին-վարիացիոն  օպտիմիզացիան ունի մի շատք խնդիրներ.  

1. Պորտֆելում ակտիվների մեկի սպասվող եկամտաբերությունում չնչին տատանումները 

հանգեցնում են պորտֆելի կառուցվածքում մեծ փոփոխությունների։  

2. Մարկովիցի օպտիմալացումը սահմանափակման բացակայության դեպքում հանգեցնում է մեծ 

երկար և կարճ դիրքերի, իսկ կարճ գործարքների բացակայության սահամանափակման դեպքում 

պորտֆելներն ունեն բարձր կետրոնացվածություն. պարունակում են ակտիվների տեսակների 

համեմատաբար փոքր քանակություն։ 

3. Պատմական եկամտաբերություն օգտագործող մոդելները հաճախ պիտանի չեն, քանի որ 

պատմական եկամտաբերությունը ակտիվների ապագա վարքի թույլ ինդիկատոր է, եթե 

տատանողականությունը մեծ է։ 

Այս խնդիրները լուծելու փորձ է Ռոբերտ Լիտերմանի ու Ֆիշեր Բլեքի մոդելը։ Ակտիվերի սպասվող 

եկամտաբերության վերաբերյալ եզրակացություն անելու համար Բլեք-Լիտերմանի ակտիվների տեղա-

բաշխման մոդելն օգտագործում է Բայեսյան մոտեցումը։ Բայեսյան մոտեցման դեպքում սպասվող 

եկամտաբերությունները նույնպես պատահական մեծություններ են։ Վերջիններս նկատելի չեն։ 

Եզրակացությունը սկսվում է նախնական (prior) ենթադրությունից, դրա հետ մեկտեղ օգտագործվում է 

լրացուցիչ տեղեկատվություն՝ հետագա  (posterior) բաշխման մասին եզրակացություն անելու վերաբերյալ։ 

Բլեք-Լիտերմանի մոդելում CAPM հավասարակշռված բաշխումը նախնականն է, ներդրողների կարծիքը՝ 

լրացուցիչ ինֆորմացիան։  

Բլեքն ու Լիտերմանը MPT-ին ավելացրել են Բայեսյան մոտեցումը՝ միավորելու ներդրողի 

սուբյեկտիվ կարծիքները սպասվող եկամտաբերության շուկայի հավասարակշիռ վեկտորի հետ, որով էլ 

փորձել են լուծել ոչ ինտուիտիվ, բարձր կենտրոնացվածություն ունեցող միջին-վարիացիոն պորտֆելի 

խնդիրը։ Մոդելի նախնական բաշխումը CAPM շուկայական պորտֆելից ստացված միջին 

եկամտաբերությունն է։ CAPM-ում ենթադրվում է, որ սիստեմատիկ ռիսկի և եկամտաբերության միջև կապը 
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գծային է, և եկամտաբերությունը նորմալ է բաշխված։ CAPM շուկայական պորտֆելը էֆեկտիվ 

պորտֆելների շարքում կունենա առավելագույն Շարպի գործակից։ Իրականում CAPM շուկայական 

պորտֆելը ներառում է շուկայում առկա բոլոր ակտիվները, և դժվար է այն  հատկորոշել։  

Բլեք-Լիտերմանի մոդելում սպասվող եկամտաբերությունը գնահատելու համար միավորվում է երկու 

աղբյուրից ստացված ինֆորմացիան՝  

Աղբյուր 1. Ինչ է ասում շուկան սպասվող ավելցուկային (excess) եկամտաբերության մասին:   

Աղբյուր 2. Ներդրողների տեսակետը տվյալ ակտիվի, շուկայի, երկրի  վերաբերյալ և  վստահությունը 

կարծիքներում։ Մաթեմատիկորեն դա նշանակում է, որ կարծիքները ձևավորվում են սպասվող 

եկամտաբերության՝ E(r) վեկտորի նկատմամբ, կարծիքները պետք է ձևավորվեն յուրաքնչյուրի նկատմամբ, 

և պետք է հնարավոր լինի ներկայացնել որոշակիության մակարդակ [2]։  

Մոդելը թույլ է տալիս ունենալ ինչպես բացարձակ, այնպես էլ հարաբերական տեսակետներ։ 

Բացարձակ տեսակետի օրինակ. «Google-ի բաժնետոմսերի եկամտաբերությունը կկազմի ամսական 2%», 

հարաբերական տեսակետ՝ «Google-ի եկամտաբերությունը կգերազանցի  Amazon-ի եկամտաբերությանը 

1%-ով»։ 

Վերոնշյալ երկու աղբյուրի հիման վրա ստացվում է սպասվող եկամտաբերություն, որի  բանաձևը 

երկու աղբյուրի կշռված միջինն է. 

𝐸(𝑟) = {(𝜏𝛴)−1 + 𝑃𝑇𝛺−1𝑃}−1{(𝜏𝛴)−1𝛱 + 𝑃𝑇𝛺−1𝑄}, (1) 

որտեղ 𝜏-ը ՝կարծիքների կշիռն է (“weight-on-views”)՝, 𝛴-ն  ՝𝑁𝑥𝑁 չափանի ակտիվների կովարիացիոն 

մատրիցը (𝑁-ը ակտիվերի թիվն է), 𝑃-ն՝𝐾𝑥𝑁 չափանի կապող մատրիցը, այն ցույց է տալիս, թե  որ ակտիվի 

վերաբերյալ կա տեսակետ, որտեղ 𝐾-ն կարծիքների քանակն է, 𝛺-ն՝  𝐾𝑥𝐾 չափանի տեսակետների 

անորոշության մատրիցը, 𝛱-ն՝ ենթադրված հավասարակշիռ ավելցուկային եկամտաբերության (implied 

equilibrium excess returns), 𝑄-ն՝ ակտիվների սպասվող եկամտաբերության վերաբերյալ տեսակետները, 𝐸(𝑟)-

ն սպասվող եկամտաբերությունն է։  

 Բանաձևի երկրորդ բազմապատկիչը միավորում է ենթադրված հավասարակշիռ ավելցուկային 
եկամտաբերությունը  և ներդրողի տեսակետները ավելցուկային եկամտաբերության վերաբերյալ։ Կշիռները 

ցույց են տալիս վստահությունը գործոնների վերաբերյալ։ (𝜏𝛴)−1 և 𝑃𝑇𝛺−1-ն վստահության չափումներն են 

𝛱-ի և 𝑄-ի համար համապատասխանաբար։ Որքան անվստահությունը մեծ է, այնքան 𝛺 մատրիցի 

էլեմետները մեծ են, հետևաբար 𝛺−1-ի տարրերը կլինեն փոքր, և 𝑄-ն կունենա փոքր ներդրում 

եկամտաբերության մեջ։ Նույնը վերաբերում է 𝛱 -ի կշռին՝ (𝜏𝛴)−1𝛱՝ կշռված 𝛱 , (𝜏𝛴)−1՝ 𝛱-ի կշիռ։ 𝛱-ն 

հակադարձ օպտիմալացման խնդրի (օգտագործելով շուկայի կապիտալիզացիայի կշիռները և 

եկամտաբերության կովարիացիոն մատրիցը) լուծման արդյունք է։ Բլեք-Լիտերմանի մոդելը հիմնված է 

ներդրողների օգտակարության մաքսիմալացման խնդրի վրա։ Ենթադրենք ներդրողի օգտակարությունն 

ունի հետևյալ տեսքը. 

U =  w⃗⃗⃗ T(μ − rf) −
1

2
λ w⃗⃗⃗ TΣw⃗⃗⃗ → max: 

(2) 

𝑤𝑇(𝜇 − 𝑟𝑓)-սպասվող ավելցուկային եկամտաբերությունն է։ Տուգանվում է ռիսկը՝ հանելով այն 

սպասվող եկամտաբերությունից, որտեղ 𝜆-ն ռիսկից խուսափելու պարամետրն է։  Դասական խնդրի 

լուծումը կշիռներն են, որոնք մաքսիմալացնում են սպասվող օգտակարությունը. 

𝑤 = (𝜆𝛴)−1(𝜇−𝑟𝑓):   (3) 

Բլեքի և Լիտերմանի ենթադրությունն այն է, որ ժամանակի յուքանչյուր պահին հավասարաշիռ 

իրավիճակում շուկայական պորտֆելը էֆեկտիվ է։ Բոլոր ներդրողները մաքսիմալացնում են իրենց 

օգտակարությունները։ Քանի որ բոլոր ներդրողները ձեռք են բերում ռիսկային ակտիվներ միայն 

շուկայական պորտֆելից, հավասարակշիռ իրավիճակում տարբեր ակտիվների շուկայական 

կապիտալիզացիան որոշում է նրանց կշիռները շուկայական պորտֆելում։ Բոլոր ներդրողները ընտրում են 

ոչ ռիսկային ակտիվի և շուկայական պորտֆելի նույն համակցումը։ Եթե բոլորը ներդնում են շուկայական 

պորտֆելում, այն կլինի արդյունավետ (օպտիմալ) պորտֆելը [3]։ 

Օպտիմալ կշիռները ստանալու փոխարեն մոդելում առաջարկվում է գտնել եկամտաբերությունը, 

քանի որ կշիռները  արդեն նկատելի են շուկայում, և  կշիռները կարելի է ստանալ՝օգտագործելով շուկայի 

կապիտալիզացիան։ 

Հավասարակշռված եկամտաբերության կանխատեսման համար հակադարձ օպտիմալացումը լավ 

եղանակ համարելու  հիմնական պատճառն այն է, որ կշիռները երբեմն ավելի հեշտ է կանխատեսել։   

Հետևաբար, հակադարձ օպտիմալացումն ապահովում է ավելի «առողջ» սպասվող եկամտաբերություն, քան 

միջին-վարիացիոն օպտիմալացումը։ Հակադարձ խնդիրը հետևյալն է. տրված են կշիռները, պահանջվում է 

գտնել  յուրաքանչյուր արժեթղթի համար սպասվող ավելցուկային եկամտաբերությունը ՝ 𝜇−𝑟𝑓 ։  

(𝜇 − 𝑟𝑓) − 𝜆𝛴𝑤𝑚𝑟𝑘 = 0  ⇒  𝛱 = (𝜇 − 𝑟𝑓) = 𝜆𝛴𝑤𝑚𝑟𝑘: (4) 
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𝛱-ով որոշվում է, թե շուկայի միջին մասնակիցը որքա՞ն եկամտաբերություն է ակնկալում  ստանալ, 

եթե այդ մասնակիցը իր պորտֆելում պահում է 𝑤𝑚𝑟𝑘 կշիռով ակտիվներ։  Կովարիացիոն մատրիցի համար  

   օգտագործվում են պատմական եկամտաբերթյունները, իսկ 𝜆-ն գտելու համար օգտագործենք CAMP-ը։ 

𝛱 =  𝐸(𝑟𝑖) − 𝑟𝑓 = 𝛽𝑖(𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) =
𝑐𝑜𝑣(𝑟, 𝑟𝑇)𝑤𝑚

𝜎𝑚
2

∗ (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓),     

 

(5) 

𝛱 = (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓)
1

𝜎𝑚
2

∗ 𝑐𝑜𝑣(𝑟, 𝑟𝑇)𝑤𝑚 = 2𝜆𝛴𝑤,    

 

(6) 

𝜆 =
𝐸(𝑟𝑚)−𝑟𝑓

2𝜎𝑚
2 :                  

 

(7) 

𝜆-ն կարելի է ներկայացնել նաև Շարպի գործակցով. 

𝜆 =
𝑆𝑅

2𝜎𝑚

: 
(8) 

Եթե շուկայական պորտֆելը էֆեկտիվ է, 𝜆-ն ոչ թե յուրաքանչյուր ներդրողի ռիսկից խուսափելու 

չափումն է, այլ բոլորի՝ շուկայի ռիսկից խուսափումը։ Այն ներդրումային վարվելակերպի լավագույն 

նկարագիրն է։ Բլեքը և Լիտերմանը պնդում են, որ պորտֆելի կշիռները զգայուն չեն կովարիացիոն 

մատրիցի նկատմամբ։ Նրանք գտնում են, որ կովարիացիոն մատրիցի փոփոխությունները չեն 

անդրադառնում օպտիմալ պորտֆելի կշիռների վրա մեծ չափով [4]։ 

𝜏-ն սկալյար է, որը բացատրում է գնահատված հավասարակշիռ միջին եկամտաբերությունների 

անորոշությունը։ Ըստ Բլեքի և Լիտերմանի, 𝜏-ն պետք է մոտ լինի 0-ին՝ բացատրելով, որ միջինի 

անորոշությունը ավելի փոքր է, քան հենց եկամտաբերության անորոշությունը։ Պարզության համար Բլեք-

Լիտերմանի մոդելում գնահատվում է ակտիվների եկամտաբերության և ոչ թե հավասարակշռված 

եկամտաբերության կովարիացիոն մատրիցը՝ ընդունելով այն ենթադրությունը, որ 𝛱-ի կովարիացիոն 

մատրիցը որոշվում է համամասնորեն  եկամտաբերությունների կովարիացիոն մատրիցի նկատմամբ։  

Q մատրիցը ներառում է ինֆորմացիա յուրաքանչյուր կարծիքի վերաբերյալ, այն կոնկրետ ակտիվին 

կապելու համար օգտագործվում է կապող P մատրիցը։ P մատրիցի տողերը ներկայացնում են 

տեսակետները, սյուները՝ ակտիվները։ Ներդրողը կարող է կարծիք ունենալ ակտիվների մի մասի 

վերաբերյալ։ Ընդհանուր դեպքում k հատ կարծիքները ձևավորում են kxn չափանի մատրից. 

𝑃 = (

𝑝11 … 𝑝1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑝𝑘1 … 𝑝𝑘𝑛

)։   

Յուրաքանչյուր հարաբերական տեսակետի համար կշիռների գումարը պիտի լինի 0, բացարձակի 

դեպքում՝ 1։ 

𝛺 -ն տեսակետների անորոշության մատրիցն է, նրա հակադարձը՝ վստահության։ Այն անկյունա-

գծային մատրից է՝ գլխավոր անկյունագծից դուրս բոլոր էլեմետները 0 են, քանի որ ենթադրվում է, որ ներ-

դրողի տեսակետները միմյանցից անկախ են՝ կոռելացված չեն։ Ըդհանուր դեպքում 𝛺-ը ունի հետևյալ 

տեսքը. 

𝛺 = (
𝑤1 0 0
0 ⋱ 0
0 0 𝑤𝑘

):   

𝑤𝑘-ն k-րդ կարծիքի անորոշությունն է։ Եթե 𝑤𝑘 = 0, ներդրողը 100% վսհատ է իր կարծիքում։ Քանի որ 

իրականում ներդրողը չի կարող 100% վստահություն ունենալ կարծիքի վերաբերյալ, Q-ին գումարվում է 

նորմալ բաշխված պատահական մեծություն՝սխալ։ 
𝑃𝐸(𝑟) = 𝑄 + 𝜀, 𝜀~𝑁(0, Ω), 𝜀 ∈ 𝑅𝑘+1:  (9) 

𝜀-ի միջինի 0 լինելը բացատրվում է նրանով, որ ներդրողը  չունի սիստեմատիկ հակում ակտիվի որևէ  

հավաքածուի նկատմամբ։ Որքան ներդրողը վստահ է կարծիքում, այդքան սխալը փոքր է։ Ω -ն հաշվարկելու 

համար առաջարկվել է հետևյալ բազային բանաձևը. 
𝛺 = 𝑃(𝜏𝛴)𝑃𝑇, (10) 

այսինքն՝ P մատրիցը հատկորոշելուց հետո կարելի է հաշվել յուրաքանչյուր  տեսակետին 

համապատասխանող դիսպերսիան։ Այստեղ ենթադրվում է, որ տեսակետների վարիացիան 

համամասնական է ակտիվների եկամտաբերության վարիացիայի նկատմամբ։ Յուրաքանչյուր տեսակետի 

դիսպերսիան կարևոր ինֆորմացիոն աղբյուր է ներդրողի տեսակետի անորոշության վերաբերյալ։ Եթե կա 

ավելի մեծ վստահություն կարծիքների վերաբերյալ, մատրիցի արժեքները կարելի է փոխել։ Օպտիմալ 

պորտֆելում կշիռը մեծանում է, երբ տեսակնետը դրական է, և վստահությունը տեսակետում մեծ է [5]: 

Դիցուք ունենք 1 արժեթուղթ, որի 𝛱 = −3%  𝛴 =  1,2% վարիացիայով։ Ներդրողը կանխատեսել է, որ 

եկամտաբերությունը կկազմի 2%` Q, տեսակետի վերաբերյալ անորոշությունը՝       Ω = 0,25%,          այսինքն 
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 ներդրողը ավելի վստահ է իր որոշման մեջ, քան շուկան՝ 0.25 < 1.2։ Դիցուք 𝜏=1, 𝑃 =1: 
𝐸(𝑟)−𝑟𝑓 = {(𝜏𝛴)−1 + 𝑃𝑇𝛺−1𝑃 }−1{(𝜏𝛴)−1𝛱 + 𝑃𝑇𝛺−1𝑄} = 

= {(0.012)−1 + 0.0025−1 }−1{(0.012)−1(−0.03) + 0.0025−1} = 

= {83,33 + 400 }−1{83.33(−0.03) + 400 ∗ 0,02} = 0.00207(−2.5 + 8) = 1.1%։  

Կարծիքի կշիռը, շուկայի համեմատ, մեծ է. արդյունքը մոտ է ներդրողի գնահատականին (2%-ին), ոչ 

թե շուկայի -3%-ին։ Դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ ներդրողը ավելի վստահ է իր կանխատեսման 

մեջ, քան շուկան։ Հավասարակշռված ավելցուկային եկամտաբերության հաշվարկի ժամանակ 𝜔 -ի 

մեծացումը հանգեցնում է կարծիքի ազդեցության նվազման։  

Ինչ վերաբերում է կշիռների գումարին՝ 
{(𝜏𝛴)−1 + 𝑃𝑇𝛺−1𝑃 }−1 = 0.00207, 

(𝜏𝛴)−1 = 83.33, 𝑃𝑇𝛺−1 = 400,  0.00207 ∗ (83.33 + 400) = 1: 

Գործնականում հարաբերական  կարծիքները ավելի շատ են կիրառվում, քան բացարձակները։ 

Դիցուք ունենք 3 ակտիվ՝ A, B, C։ Ներդրողը հավատում է, որ 𝑟𝐴 -ն կգերազանցի 𝑟𝑩 -ն  1%-ով, և 𝑟𝐶 

կգերազանցի 𝑟𝐴-ն 0,5 %-ով, այսինքն՝ կա 2 կարծիք.  

𝑄 = (
0.01
0.005

): 

Այս դեպքում Q-ն 2x1 չափանի է։ P-ի տողերը ներկայացնում են կարծիքները, սյուները՝  ակտիվները։ 

Այս օրինակում այն 2x3 չափանի է։ Յուրաքանչյուր դրական կարծիքի համար գրենք 1, բացասականի՝ -1 

(հարաբերական կարծիքների գումարը 0 է)։  

𝑝 = (
1 −1 0

−1 0 1
): 

Սպասվող եկամտաբերությունը ենթադրում է անորոշություն դրանց վերաբերյալ, որը ներկայացվում 

է կովարիացոն մատրիցով՝ 𝛴-ով։ Եթե կովարիցիոն մատրիցը ներկայացնում է անորոշությունը, ապա դրա 

հակադարձը կարող է  լինել վստահության չափանիշ ենթադրված հավասարակշիռ ավելցուկային 
եկամտաբերության վերաբերյալ։ Նման կերպ կարծիքներն էլ փաստեր չեն։ Կա անորոշություն կարծիքների 

վերաբերյալ։ Երկու կարծիքն էլ ունեն անորոշություն. 

𝑄 + 𝜀 = (
𝑄1

𝑄2
) + (

𝜀1

𝜀2
) = (

0.01
0.005

) + (
𝜀1

𝜀2
),       (

𝜀1

𝜀2
)~𝑁 [(

0
0
) , (

𝜔11

𝜔21

𝜔12

𝜔22
)]: 

Այսպիսով, թեև Բլեք-Լիտերմանի մոդելը կոչվում է ակտիվների տեղաբաշխման մոդել,  իրականում 

այն գնահատում է սպասվող ավելցուկային եկամտաբերությունը (expected excess returns), որից հետո 

լուծվում է ստանդարտ օպտիմալացման խնդիր՝ օպտիմալ պորտֆել ստանալու համար։ Բլեքի և 

Լիտերմանի խնդիրը կարելի համարել օպտիմալացման հակադարձ խնդիր, որի նպատակը  ենթադրված 
հավասարակշիռ ավելցուկային եկամտաբերությունը գտնելն է։ 
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 Л.А. Зилфимян 

МОДЕЛЬ БЛЭКА-ЛИТТЕРМАНА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ АКТИВОВ 
Представлены некоторые недостатки теории Марковица о выборе портфеля, а также модель Блэка-

Литтермана по распределению активов, устраняющая эти недостатки и позволяющая рынку сбалансировать мнения 
инвесторов. Модель Блэка-Литтермана  можно рассматривать как проблему контроптимизации, которая направлена 
на поиск предполагаемой равновесной избыточной доходности. 

Ключевые слова: ожидаемая и сбалансированная доходность активов, модель Блэка-Литтермана, CAPM, 
оптимальный портфель, взгляд инвестора. 

L.H. Zilfimian 

BLACK-LITTERMAN ASSET ALLOCATION MODEL 
Several shortcomings in the Markowitz portfolio theory are presented, as well as Black-Litterman asset 

allocation model that eliminates these shortcomings and allows to combine market equilibrium with 
perceptions of investors. The model of Black-Letterman can be considered as a counter-optimization problem, 
which is designed to find the implied equilibrium excess returns. 

 Keywords: expected and equilibrium return on assets, the Black-Litterman model, CAPM, optimal 
portfolio, investor’s views. 

 – տնտեսագիտության մագիստրոս (ԵՊՀ)  
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 

ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ 

 
Рассматривается процесс установления тока в электрической цепи с активным сопротивлением при 

включении источника постоянной электродвижущей силы (ЭДС). Показано, что процесс стабилизации тока носит 

экспоненциальный характер со временем релаксации, зависящим как от параметров цепи, так и от параметров 

источника. Определена энергия электростатического взаимодействия зарядов источника тока.  

Ключевые слова: источник постоянной ЭДС, процесс стабилизации тока, энергия электростатического 

взаимодействия зарядов. 

 

Обсуждаемая ниже задача, а именно - описание процесса установления тока в 

электрической цепи при включении источника постоянного тока, безусловно, имеет важное 

практическое и общетеоретическое значение. Несмотря на очевидную важность данной задачи, 

тем не менeе ее решение даже для случая простой цепи с одним активным сопротивлением в 

литературе отсутствует. В свете сказанного рассматриваемая в данной работе задача 

представляется актуальной.  

Рассмотрим электрическую цепь с одним активным сопротивлением и источником 

постоянной электрической силы (см. рис.). Действие сторонних сил на рисунке отмечено областью 

между положительным и отрицательным контактами, а сопротивление нагрузки показано 

квадратом. Далее, через R   обозначим сопротивление нагрузки, а через r  - сопротивление 

источника тока.  Согласно рисунку,  величины ( )rI t  и ( )RI t  имеют значения токов в источнике и 

в нагрузке соответственно. Ясно, что вплоть до установления в цепи постоянного тока данные 

величины являются функциями времени, причем ( ) ( )r RI t I t  (см. ниже).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис.  Электрическая цепь с одним активным сопротивлением и источником с 
постоянной электродвижущей силой 

 

Рассматривая  закон Ома для однородного и неоднородного участков цепи, для величин 

( )rI t  и ( )RI t   можем записать 

  
( )

( )R

U t
I t

R
 ,      

1
( ) ( )rI t U t

r
  ,                                            (1) 

где   есть ЭДС источника, а ( )u t  - напряжение между его клеммами.  

+ - 

Ir 

K 

IR 

 

The action area of an 

electromotive force ؏ + - 
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Обозначим количество заряда на клемме источника ( )q t . Из закона сохранения заряда 

очевидным образом следует, что 

( ) / ( ) ( )r Rdq t dt I t I t  .                                                    (2)    

Как известно, действие сторонних сил в объёме источника приводит к пространственному 

разделению положительных и отрицательных зарядов. Согласно этому, их действие приводит к 

накоплению в источнике тока определенного количества электростатической энергии, 

обусловленной разделенными зарядами. Рассматривая источник тока как простой конденсатор, 

между зарядом на его клеммах и напряжением используем следующую связь: 

 ( ) ( )q t cU t ,                                                          (3) 

где c  - емкость источника тока. 

Используя (1)-(3), можно получить следующее дифференциальное уравнение:  

 
( ) 1 ( )

( )
dU t U t

c U t
dt r R

   ,                                         (4) 

которое, как ясно, определяет временную зависимость напряжения от времени.  

На основе (4) определим напряжение между клеммами источника в случае разомкнутой 

цепи. В этом случае сопротивление нагрузки следует рассматривать как R   , и, следовательно, 

(4) принимает вид 

 
( ) 1

( )
du t

c u t
dt r

  .                                                   (5) 

Здесь, рассматривая разомкнутую цепь, для обозначения напряжения вместо заглавной 

буквы U  нами была использована строчная буква u .  

Решение уравнения (5) для начального условия  (0) 0u   имеет вид 

 ( ) 1 exp[ ( )]u t t cr   .                                               (6) 

Легко увидеть, что в пределе 

( )u t    .                                                     (7) 

Согласно данному равенству, напряжение между клеммами источника в случае 

разомкнутой цепи равно ЭДС источника:  

V  ,                                                          (8) 

где V  есть значение напряжения источника в случае разомкнутой цепи (open circuit). 

 Для определения электростатической энергии отключенного от нагрузки источника 

умножим левую и правую части уравнения (5) на ( )u t . Тогда легко получить следующее 

равенство: 
2 ( ) ( )

( )
2

d cu t u t
u t

dt r

 
 .                                              (9) 

Заметим, что здесь выражениe 
2( ) ( ) / 2elw t cu t                                                     (10) 

представляeт собой электростатическую энергию отключенного от нагрузки источника, a 

выражениe  

( )
( ) ( )el

u t
p t u t

r

 
                                                (11) 

есть мощность зарядки источника.  

Согласно (7), (8) и (10), в режиме полной зарядки электростатическая энергия источника 

принимает значение 
2 / 2elw c .                                                     (12) 
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Заметим также, что при условии t   мощность, направленная на зарядку источника, 

стремится к нулю:  0elp   (см. (7)). 

 Следует также заметить, что, помимо работы, направленной на зарядку конденсатора, 

сторонняя сила развивает также мощность на преодоление сил сопротивления, действующих на 

носители тока в источнике при его зарядке.  Используя закон Джоуля-Ленца, для мощности 

тепловой энергии, выделяемой при зарядке источника энергии, можем записать 

                              
 

2
( )

( )r

u t
p t

r

 
 .                                                 (13) 

Заметим, что при полной зарядке, так же как и ( ) 0elp t    (см. (7)), ( ) 0rp t   . 

Используя (13) и (6), легко определить количество тепловой энергии, выделяемой при зарядке 

источника:  

2

0

( ) / 2rh p t dt c


  .                                              (14)       

Сравнивая (12) и (14), легко увидеть, что энергия зарядки источника и количество 

выделяемой при его зарядке энергии равны друг другу. 

При замыкании цепи для определения напряжения между клеммами источника 

рассмотрим решение уравнения (4), которое удовлетворяет начальному условию  ( 0 )U  . 

Данное решение имеет вид 

 exp[ / ]
( )

R r t
U t

R r




 



,                                            (15) 

где / ( )CrR R r   . Как следует из (15), при  t   напряжение принимает постоянное 

значение: 

R
U

R r



.                                                     (16) 

Согласно (1), постоянными и равными друг другу становятся также токи в нагрузке и в 

источнике; 

( ) ( )R rI t I t I     ,                                          (17)   

где 

I
R r





.                                                        (18) 

Умножая левую и правую части уравнения (4) на ( )U t , легко получить следующее 

уравнение: 
2 2 2( ) ( ) ( )

2

d cU U t U t U t

dt r r R


   .                                      (19) 

Первое слагаемое левой части данного уравнения есть мощность сторонних сил, 

направленная на зарядку источника, а второе и третье слагаемые есть мощности, развиваемые 

электрическим полем в источнике и во внешней цепи соответственно, на его разрядку. Легко 

проверить, что в режиме установившегося тока (см.(16)) мощности зарядки и разрядки источника 

по модулю становятся равными друг другу, т.е. 
2 2( ) ( ) ( )U t U t U t

r r R

      
  .                               (20) 

Как следует из данного равенства, а также из (19), в режиме установившегося тока имеем 
2( / 2) / 0d cU dt  . 
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Используя (15), (20), легко показать, что энергия электростатического взаимодействия 

зарядов источника с подключенной нагрузкой принимает значение 
2 2

2( ) 2
el

R c
W

R r





.                                                   (21) 

Как следует из (21), в случае короткого замыкания ( 0R  ) 0elW  , а для отключенного 

источника ( R   ): el elW w  (см. (12)). Как видно из (12), (21), электростатическая энергия 

отключенного источника всегда больше энергии подключенного источника: 
2

2( )

el

el

W R

w R r



 .                                                    (22) 

 На основании простых рассуждений легко показать, что равенство (20) есть не что иное, 

как закон Джоуля-Ленца о том, что производимая сторонней силой работа равна мощности 

выделяемой во всех участках цепи тепловой энергии [1]. Действительно, так как 

электростатическое поле потенциально, то производимая им работа по замкнутой траектории при 

прохождении заряда всех участков цепи  равна нулю. Ясно, что во внешнем участке цепи 

электрическое поле совершает положительную работу, в то время как во внутреннем участке 

(внутри источника) совершаемая им работа является отрицательной. Так как при стационарном 

токе кинетическая энергия носителей тока остается неизменной, то, следовательно, работа 

сторонней силой расходуется только лишь на преодоление действующих при движении на 

носители тока сил трения.  Последнее, как известно, проявляется в форме выделяемого тепла. 
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Դիտարկվում է ակտիվ դիմադրություն պարունակող ցանցում էլեկտրական հոսանքի կայունացումը, երբ 

այն միացվում է հաստատուն էլեկտրաշարժ ուժի աղբյուրին: Ցույց է տրվել, որ հոսանքի կայունացման պրոցեսը 

կրում է էքսպոնենցիալ բնույթ, և որ ռելաքսացիոն ժամանակը կախված է ինչպես ցանցի, այնպես էլ  աղբյուրի 

պարամետրերից: Որոշվել է աղբյուրի լիցքերի էլեկտրաստատիկ փոխազդեցության էներգիան: 

 հաստատուն էլեկտրաշարժ ուժի աղբյուր, հոսանքի կայունացման պրոցես, 

լիցքերի էլեկտրաստատիկ փոխազդեցության էներգիա: 
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Разработаны способ и тиристорное устройствo глубокого фазового бесконтактного регулирования 

напряжения на выходе трансформатора по специальному алгоритму при одной отпайке обмотки 

трансформатора. Использование указанного способа и устройства для пуска асинхронного двигателя 

обеспечивает его плавный пуск и регулируемость с заданным ускорением без перегрузки двигателя по току.  
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 Для ряда мощных асинхронных электроприводов актуальной проблемой является 

выполнение их плавного управляемого пуска. Это требование исходит из условий обеспечения 

механической прочности приводимого механизма, ограничения пусковых токов и снижения 

перегревов асинхронного двигателя (АД). Таковыми являются, например, асинхронные 

электроприводы шахтных ленточных транспортеров породы. Резкие пуски могут приводить к 

обрыву транспортировочной ленты и рассыпанию породы, а также к поломке 

транспортировочного механизма; неуправляемый прямой пуск АД вызывает многократные 

относительно номинального пусковые токи, что при больших маховых массах агрегата, 

следовательно при затяжном пуске, приводит к большому выделению тепла в двигателе и 

снижению его надежности.  

 Электромеханические процессы, протекающие в АД, описываются его механической 

характеристикой – зависимостью электромагнитной мощности (Р) и вращающего момента (М) от 

напряжения, скольжения и параметров двигателя: 

                                                𝑀 =
𝑝𝑚𝑈2𝑅2

𝑆

2𝜋𝑓[(𝑅1+
𝑅2
𝑆

)+(𝑥1+𝑥2)2]
,                                                       (1) 

𝑃 =
𝑝𝑚𝑈2𝑅2

𝑆

2𝜋𝑓(𝑅1+
𝑅2
𝑆

)+(𝑥1+𝑥2)2
,                                                            (2) 

где U – фазовое напряжение, приложенное к статорной обмотке;  s – скольжение;  f – частота; m – 

количество фаз;  р – количество пар полюсов;  R1, R2, X1, X2 – соответственно активные и 

индуктивные сопротивления обмоток статора и ротора [1]. 

 Требования плавности и управляемости пуска выражаются в возможности управления 

величиной ускорения вала двигателя в широких пределах – от момента трогания двигателя до 

номинальной скорости при любой нагрузке двигателя. Ускорение механической системы, как 

известно, линейно зависит от приложенной силы, а в случае двигателя – от электромеханического 

вращающего момента, созданного электродвигателем. Величина вращающего момента АД, в свою 

очередь, зависит от величины приложенного напряжения (1), (2). Следовательно, для обеспечения 

плавного управляемого пуска необходима возможность плавного глубокого регулирования 

напряжения, приложенного к АД. 

 Глубокое регулирование напряжения на входе мощного АД с целью его плавного пуска 

представляет сложную задачу.  

Известны способы частотного пуска посредством преобразователей частоты [2],  однако эти 

преобразователи сложны, а стоимость их соизмерима со стоимостью АД [2, 3].  

Ниже рассматривается прямой пуск АД от промышленной сети переменного тока через 

трансформатор посредством разработанного способа и тиристорного устройства глубокого 

фазового бесконтактного регулирования напряжения на выходе трансформатора по специальному 

алгоритму при одной отпайке обмотки трансформатора [4, 5]. Использование указанного способа 

и устройства регулирования напряжения для пуска АД обеспечивает его плавный пуск и 

регулируемость с заданным ускорением.  
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Работа указанного устройства описывается ниже. Схема пуска АД от трансформатора с 

тиристорным устройством фазового регулирования приведена на рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Схема пуска АД от трансформатора с тиристорным устройством  

фазового регулирования 

 

Первичная обмотка трансформатора Т подключена непосредственно к высоковольтной сети. 

На каждой фазе вторичной обмотки трансформатора используется одна отпайка. Напряжение на 

отпайке принимается равным напряжению, которое обеспечивает заданный вращающий момент 

трогания АД. Обмотка статора АД соединена с концами и отпайками обмоток трансформатора 

через тиристорные коммутаторы (ТК). Управляющие входы тиристоров тиристорного 

коммутатора соединены с выходом системы управления (СУ), вход которой соединен с датчиком 

ускорения (Д) вала двигателя.  

Величина напряжения на входе АД зависит от состояния тиристорных коммутаторов. На 

вход двигателя подается напряжение, регулируемое по фазе в пределах каждого полупериода 

посредством переключения тиристорных коммутаторов по сигналу системы управления. 

Величина и вид напряжения на входе двигателя (рис.2) зависят от фазы переключения α 

тиристорных коммутаторов в зависимости от ускорения вала двигателя, или иначе – от темпа 

пуска. Регулирование напряжения выполняется следующим образом. В начале полупериода 

включены тиристорные коммутаторы отпаек трансформатора, на вход двигателя подается 

напряжение отпайки (минимальное напряжение), и мгновенное напряжение следует по кривой U2 

(рис.2). При необходимости ускорения темпа пуска, напряжение на входе двигателя должно быть 

увеличено. Для этого в моменты времени t1 и t3 (соответственно при угле управления α) по 

сигналу от системы управления автоматически отключаются тиристорные коммутаторы отпаек и 

включаются тиристорные коммутаторы концов обмоток, и на выход двигателя подается 

напряжение полной обмотки (максимальное напряжение). Далее мгновенное напряжение следует 

по кривой U1 (рис.2) – действующее напряжение на входе двигателя увеличивается. 

Функция напряжения на выходе трансформатора (на нагрузке) при указанном регулировании в 

соответствии с рис. 2 выражается следующим образом: 

 

𝑢 = {
𝑈2 sin 𝜔𝑡       0 < 𝜔𝑡 < 𝛼,
𝑈1 sin 𝜔𝑡     𝛼 <  𝜔𝑡 <  𝜋.

                                             (3)  
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Рис. 2. Диаграмма напряжения на двигателе в зависимости от состояния  

тиристорных коммутаторов  

 

Действующее значение напряжения на выходе трансформатора (на нагрузке) определяется 

выражением 

         

𝑈 = √
1

𝜋
∫ 𝑈2𝑑(𝜔𝑡)

𝜋

0
= √∫ [𝑈2𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 | 0<𝜔𝑡<𝛼 + 𝑈1𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 | 𝛼<𝜔𝑡<𝜋]2𝑑(𝜔𝑡)

𝜋

0
,          (4) 

 

которое после интегрирования выражается следующим образом: 

 

𝑈 = √𝑈2
2

4𝜋
∙ (𝛼 −

1

2
sin 2𝛼) +

𝑈1
2

4𝜋
∙ (𝜋 − 𝛼 +

1

2
sin 2𝛼)   .                   (5) 

 

Регулировочная характеристика при фазовом регулировании, т.е. зависимость напряжения 

на входе двигателя U от угла управления α, приведена на рис.3. Регулировочная характеристика 

определяется решением уравнения (5) в виде α = f (U).  

Угол управления α регулируется автоматически по сигналу датчика ускорения по заданной 

программе, например, при заданном постоянном ускорении, или оперативно, визуально по току 

двигателя.  

 

 
 

Рис. 3.  Регулировочная характеристика трансформатора при фазовом регулировании 

 

С учетом отстающего активно-индуктивного характера тока АД диаграмма напряжения на 

входе двигателя будет иметь вид, приведенный на рис. 4, отличие которого от рис. 2 состоит в том, 

что включение тиристорных коммутаторов каждого последующего полупериода происходит после 

завершения тока предыдущего полупериода и запирания соответствующих тиристорных 

коммутаторов. 
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Рис. 4. Диаграмма напряжения на двигателе в зависимости от состояния тиристорных 

коммутаторов при активно-индуктивном токе  

 

Рассмотрим сравнительные характеристики пуска АД в следующих случаях: 

1) неуправляемый пуск при нерегулируемом напряжении, т.е. при непосредственном 

включении двигателя к сети или к сетевому трансформатору; характеристики неуправляемого 

пуска приведены на рис. 5а;  

2) управляемый пуск при регулируемом напряжении, т.е. при включении двигателя к 

сетевому трансформатору посредством тиристорных коммутаторов (рис.1), при фазовом 

регулировании напряжения по изложенному выше алгоритму (рис. 6); характеристики 

управляемого пуска приведены на рис. 5б.  

 

 
                                 а)                                                          б) 

Рис.5. Характеристики пуска и разгона АД: 

а - при нерегулируемом напряжении, б - при фазовом регулировании напряжения 

 

 На рис. 5 следующие обозначения: 

 U – действующее напряжение, приложенное к асинхронному двигателю; М1, М2, М3 – 

вращающие моменты двигателя, соответствующие напряжениям U1 > U2 > U3; Мн – момент 

сопротивления нагрузки; s – скольжение асинхронного двигателя; sн – скольжение в номинальном 

режиме, когда вращающий момент становится равным моменту сопротивления нагрузки и 
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скорость вращения становится установившейся – пуск считается завершенным, ΔМ – избыточный 

вращающий момент АД, который равен разности между вращающим моментом двигателя и 

моментом сопротивления нагрузки: ΔМ = М – Мн; а – ускорение вала двигателя, определяется из 

выражения ΔМ = J.а = J dω/dt, где J – момент инерции маховых масс агрегата, ω – угловая 

скорость вращения вала; ускорение вала линейно зависит от величины избыточного момента                  

а = ΔМ / J;ω – угловая скорость вращения, определяемая как ω = ʃа dt;  t – время; tн – 

продолжительность времени пуска, т.е. время до достижения номинального режима и 

установившейся скорости вращения вала двигателя. 

Механическая характеристика АД – зависимость вращающего момента (М) от скольжения 

(s), согласно (1), определяется величиной действующего напряжения U, приложенного к АД, т.е. 

каждому напряжению U соответствует определенная характеристика Мu. 

При неуправляемом пуске (рис. 5а) напряжение нерегулируемо; характеристика вращающе-

го момента имеет вид М1 на всем протяжении пуска; избыточный момент ΔМ = М1 – Мн имеет 

нарастающий характер до точки максимального вращающего момента, после чего  резко спадает 

до нуля; такой же характер (в ином масштабе) имеет ускорение а. Соответственно, в момент 

включения напряжения - в момент трогания, ротор двигателя претерпевает толчок – резкое 

воздействие момента и ускорения. Далее ротор вращается с возрастающим ускорением до точки 

максимального вращающего момента, после чего ускорение уменьшается, и скорость вращения 

ротора устанавливается на номинальном уровне. Такой характер изменения избыточного момента 

и ускорения вызывает нерегулируемые динамические усилия и исключает возможность плавного 

пуска.  

При управляемом пуске (рис. 5б) напряжение регулируемо, и характеристика вращающего 

момента посредством плавного изменения напряжения может оперативно или автоматически 

устанавливаться в виде М1, М2, М3 и т.д. таким образом, что избыточный момент ΔМ = М(i) – Мн 

всегда имеет постоянную заданную величину на всем протяжении пуска, как это изображено на 

рис. 5б. В момент трогания напряжение и, соответственно, вращающий момент плавно 

увеличиваются до трогания ротора. Далее напряжение оперативно или автоматически 

регулируется так, что характеристика момента плавно проходит состояния М2, М3, снова М2, М1 с 

промежуточными значениями таким образом, что избыточный момент и ускорение ротора всегда 

остаются постоянными на заданном уровне; на завершающем этапе пуска напряжение 

уменьшается так, что избыточный момент и ускорение плавно уменьшаются до нуля, и плавно 

устанавливается постоянная скорость вращения. Указанный алгоритм регулирования напряжения 

отрабатывается в системе управления СУ по сигналу датчика ускорения Д (рис.1).  Поскольку 

избыточный момент и ускорение ротора при управляемом пуске всегда меньше, чем при 

неуправляемом, то продолжительность управляемого плавного пуска больше, чем при 

неуправляемом пуске. Для большинства приводов увеличение продолжительности пуска вполне 

приемлемо. 

Проведены испытания модели указанного устройства с короткозамкнутым АД типа 

ZDH116/5. На рис. 6 приведены осциллограммы начального процесса управляемого пуска 

посредством указанного устройства при фазовом регулировании напряжения. 

На осциллограмме сверху – напряжение, подаваемое двигателю, снизу – ток двигателя. 

Напряжение в момент включения установлено на таком уровне, чтобы был обеспечен момент 

вращения, немного превышающий момент трогания. (Напряжение трогания составляет примерно 

18% от номинального напряжения.) О плавности пуска можно судить по величине и изменению 

тока двигателя. 

Как следует из осциллограммы, при указанном управлении в момент пуска ток двигателя не 

имеет всплеска и далее резко не изменяется. Следовательно, имеет место плавный пуск 

асинхронного двигателя. На всем протяжении пуска ток двигателя не превышает его номинальное 

значение. 
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Рис.6. Осциллограмма пуска АД при фазовом регулировании напряжения 

 

Результаты испытаний подтверждают изложенные положения. 

Выводы 

Разработанные способ и тиристорное устройство глубокого фазового регулирования 

напряжения обеспечивают плавный пуск асинхронного двигателя без перегрузки по току статора.  
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Հատուկ ալգորիթմով մշակված են մեթոդ և տրանսֆորմատորի ելքում խոր փուլային լարման ոչ 
կոնտակտային կառավարման թիրիստորային սարք տրանսֆորմատորի փաթույթի մեկ զոդատման դեպքում։ 
Նշված մեթոդը եւ սարքի օգտագործումը ասինքրոն շարժիչի գործարկման համար ապահովում է դրա սահուն 

մեկնարկը եւ կարգավորումը տրված արագացմամբ առանց շարժիչի ծանրաբեռնվածության ըստ հոսանքի: 
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THYRISTOR DEVICE OF DEEP PHASE REGULATION OF TRANSFORMERS FOR A 

SMOOTHER START OF ASYNCHRONOUS ENGINES 

 
 A method and a thyristor device for deep phase non-contact voltage control at the transformer output are 

developed according to a special algorithm with one tap of the transformer winding. Using this method and device 

for starting an asynchronous motor ensures its smooth start and adjustability with a given acceleration without 

overloading the motor with current. 

 Keywords: phase voltage regulation, transformer, thyristor control device, asynchronous motor start. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КОММУТИРУЮЩИХ 

КОНДЕНСАТОРОВ ПРИ НЕСИНУСОИДАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ 

 
Рассмотрены вопросы определения емкости, законов изменения тока и напряжения 

конденсаторов в процессе коммутации, реактивной мощности, действующего и максимального токов 

конденсатора в процессе коммутации. Анализ литературных данных показал, что в вопросе 

определения потерь в конденсаторах при несинусоидальной форме напряжения нет установившегося 

общего мнения. 

Ключевые слова: коммутация, несинусоидальное напряжение, активные потери, частота, 

длительность перезарядки. 

 

 

Прогресс в области полупроводниковой техники и, особенно, освоение мощных 

управляемых вентилей (тиристоров) позволяют в настоящее время широко применять эти 

приборы в самых различных отраслях электроники и электротехники, и интерес к ним 

продолжает возрастать. Это объясняется рядом важных преимуществ, присущих этим 

приборам: малые габариты и масса, весьма высокие допустимые напряжение и ток, высокий 

коэффициент полезного действия (КПД), высокая механическая прочность, большой срок 

службы, сравнительно большой интервал рабочих температур (-50…+125℃), мгновенная 

готовность к работе, весьма высокие динамические параметры, характеризующие 

быстродействие, и др. 

Так как тиристор является не полностью управляемым прибором, то для его закрывания 

необходимо воздействие по силовой цепи. Для этой цели служат специальные коммутирующие 

устройства. Схемы принудительного запирания тиристоров могут быть весьма 

разнообразными. Наиболее широкое применение нашли схемы, содержащие коммутирующий 

конденсатор и дроссель, которые образуют колебательный 𝐿𝐶 контур. Для изменения момента 

запирания тиристоров (независимо от момента их включения) схема запирания содержит также 

вспомогательные (гасящие) тиристоры и вентили. 

В настоящее время для указанной цели используются существующие 

радиоконденсаторы, силовые, электротермические и в отдельных случаях даже импульсные 

конденсаторы, которые по своим параметрам и массогабаритным требованиям имеют 

значительно худшие удельные характеристики и малый срок по сравнению с уровнем мировых 

образцов. Для создания коммутирующих конденсаторов, обладающих современными 

удельными параметрами, необходимо также разработать более прогрессивные схемы 

конденсаторов и провести их исследования с целью выработки соответствующих исходных для 

проектирования данных, так как прямое использование существующих экспериментальных 

данных силовых и радиоконденсаторов не всегда оказывается возможным в связи со 

значительным отличием их конструкции и условий эксплуатации. 

В настоящей работе рассмотрены вопросы определения емкости, законов изменения тока 

и напряжения конденсаторов в процессе коммутации, реактивной мощности, действующего и 

максимального токов конденсатора в процессе коммутации. 

Конденсаторы, используемые в различных устройствах принудительной коммутации, 

должны удовлетворять ряду специальных технических требований, основные из которых 

вытекают из анализа рассмотренной схемы. Емкость коммутирующего конденсатора 

определяется из требований к цепи разряда. В течение периода разряда, что соответствует 

примерно половине времени перезаряда конденсатора на главном тиристоре, имеется 

отрицательное запирающее напряжение. Это время разряда должно быть больше, чем время, 

необходимое для восстановления свойств главного тиристора. 

Таким образом, время восстановления 𝑡в должно быть 
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𝑡в < 𝐶𝑈 𝐼н⁄ ,                                                                             (1) 

где 𝐶 - емкость конденсатора, Ф; 𝑈 - напряжение на конденсаторе, В; 𝐼н - ток нагрузки, А. 

Отсюда вытекает первое условие для определения емкости коммутирующего 

конденсатора: 

𝐶 > 𝑡в𝐼н 𝑈⁄ .                                                                           (2) 

Вторая половина времени перезаряда идет на возрастание положительного напряжения 

на конденсаторе. Это напряжение приложено также к запертому тиристору. Скорость 

нарастания напряжения 𝑑𝑈 𝑑𝑡⁄  на тиристоре должна быть ограничена величиной, допустимой 

для данного типа тиристора. Отсюда вытекает второе условие для определения емкости 

коммутирующего конденсатора: 

𝐶 ≥
𝐼н

(𝑑𝑈 𝑑𝑡⁄ )доп

.                                                                      (3) 

При этом ток нагрузки во время фазы перезаряда протекает через коммутирующий 

конденсатор. Из двух условий обычно выбирают большее значение емкости. 

Напряжение на коммутирующем конденсаторе имеет форму, близкую к трапецеидальной 

с косинусоидальными фронтами. Амплитуда этого напряжения определяется из условия 

обеспечения необходимого встречного тока  для гашения соответствующего работающего 

тиристора. 

Основная частота коммутации для конденсатора задается схемой управления. Обычно 

она выбирается в пределах 100…1000 Гц и в отдельных случаях может быть 1…100 кГц и 

выше. 

Ток коммутирующего конденсатора, при прочих равных условиях, как правило, 

значительно выше, чем у конденсаторов на частоте 50 Гц. По этой причине в коммутирующих 

конденсаторах возникают дополнительные потери. Эти потери составляют значительную долю 

общих потерь и оказывают существенное влияние на нагрев конденсатора. Поэтому 

определение действующего тока коммутирующего конденсатора, который зависит от величины 

емкости, напряжения, частоты коммутации, а также от крутизны или длительности процессов 

перезаряда, является необходимым. Длительность перезаряда, по сути, задается физическими 

свойствами тиристоров, такими как время восстановления и максимально допустимая скорость 

нарастания напряжения на тиристоре. 

Мощность потерь в коммутирующих конденсаторах складывается из двух составляющих: 

тепловых потерь, обусловленных прохождением большого тока, и диэлектрических потерь, 

обусловленных реактивной мощностью. 

К потерям в коммутирующих конденсаторах предъявляются особо жесткие требования 

по двум основным причинам: чтобы избежать высокой внутренней температуры, которая 

снижает срок службы конденсатора, и чтобы сохранить высокий КПД всего устройства, 

обеспечиваемый применением тиристоров. Поэтому тангенс угла потерь и эквивалентное 

последовательное сопротивление являются важными параметрами для коммутирующих 

конденсаторов. 

Кроме перечисленных выше основных требований, предъявляемых к коммутирующим 

конденсаторам, устанавливаются также особые требования: высокая надежность в 

эксплуатации, малые габариты, минимальная масса и высокая электрическая прочность для 

исключения неисправности при возможных наступающих срывах коммутации. 

Для определения размеров коммутирующих конденсаторов недостаточно обычных 

данных о величине напряжения и емкости, как, например, для косинусных конденсаторов. 

Здесь необходимы данные для обеспечения оптимального исполнения конденсаторов: емкость 

с указанием допуска, основная частота, время перезаряда, форма и амплитуда приложенного 

напряжения. 

Вопросы анализа тиристорных преобразователей с применением коммутирующих 

конденсаторов изложены в [1-3] и здесь не рассматривались, за исключением отдельных 

случаев, связанных с анализом режимов работы самих конденсаторов с целью определения 

влияния формы кривой напряжения на их основные электрические характеристики. 

Стремление к сокращению габаритов, массы и стоимости тиристорных преобразователей 

требует применения в этих устройствах специальных конденсаторов с весьма высокими 

удельными параметрами. Режим работы конденсатора в схеме преобразователя 
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характеризуется некоторыми особенностями, одной из которых является несинусоидальная 

форма кривой напряжения, воздействие которой на электрические и тепловые характеристики 

конденсатора необходимо оценить. Поэтому необходимо располагать методикой 

аналитической оценки потерь в конденсаторах с заданной точностью при воздействии на него 

напряжения несинусоидальной формы. 

Расчету потерь при несинусоидальном напряжении было посвящено значительное число 

работ [4-14]. В большинстве этих работ за основу расчета потерь приняты методы разложения 

несинусоидального напряжения на гармоники, определения потерь для каждой гармоники и их 

суммирования. Работы ряда авторов посвящены исследованию потерь силовых бумажных 

конденсаторов, работающих на частоте 50 Гц, при наличии высокочастотных составляющих 

напряжения. В этих работах сделано предположение, что 𝑡𝑔𝛿 конденсатора для высших 

гармоник остается постоянным. 

В работе [5] предложено при определении потерь от каждой гармоники брать ее частоту 

и 𝑡𝑔𝛿 при этой частоте. Приведены формулы для определения активной мощности в 

конденсаторе. 

Наиболее общий подход к расчету потерь по этому методу сделан в работе [6], где 

предложено не только учесть разложение несинусоидального напряжения в ряд Фурье, но и 

аппроксимировать частотную зависимость 𝑡𝑔𝛿 конденсатора выражением вида 𝑡𝑔𝛿 = 𝑎 𝜔⁄ +
+𝑏𝜔. 

Недостатком такого подхода, как отмечено в [7], является то, что использована неточная 

формула для расчета мощности потерь на разных частотах - необходимо учесть, что емкость 

конденсатора, входящая в формулу 𝑃 = 0,5𝑈2𝜔𝐶𝑡𝑔𝛿, должна быть измерена по параллельной 

схеме замещения. Игнорирование этого обстоятельства привело авторов [7] к ошибочному 

выводу, что если кривая несинусоидального напряжения содержит скачки (длительность 

нарастания напряжения равна нулю), ряд мощностей должен расходиться. В результате 

получены неверные соотношения для малых длительностей нарастания напряжения. 

В работе [8] для расчетов потерь в конденсаторах, подвергающихся воздействию 

импульсного напряжения, был использован метод переходных характеристик. При этом 

эквивалентная схема конденсатора представлена в виде 𝑛 параллельно соединенных цепочек 

𝑟𝑘-𝐶𝑘, каждая из которых соответствует определенному релаксационному процессу, 

протекающему в конденсаторе с постоянной времени 𝜏𝑘. В дальнейшем эта методика была 

усовершенствована и дополнена графиками и табличными данными для ряда конденсаторных 

диэлектриков с целью упрощения расчетов коэффициентов, характеризующих потери энергии 

в конденсаторе за счет k-й цепочки 𝑟𝑘-𝐶𝑘 при данной форме напряжения. 

В [9] величину потерь в конденсаторе при несинусоидальном напряжении предложено 

оценивать не по эквивалентной постоянной времени, а по эквивалентному значению 𝑡𝑔𝛿 на 

некоторой частоте. Недостатком введения эмпирических эквивалентных параметров 

конденсаторов - будь то эквивалентная постоянная времени или эквивалентное значение       

𝑡𝑔𝛿 - для вычисления потерь конденсаторов при несинусоидальном напряжении является то, 

что практически невозможно с их помощью охватить все многообразие возможных 

несинусоидальных режимов и разновидностей самих конденсаторов. Поэтому вместо 

эмпирических параметров предлагается пользоваться методикой аналитической оценки потерь 

в конденсаторе при любом несинусоидальном напряжении и для любого конденсатора. 

Предполагается, что с помощью этой методики можно было бы по нормам потерь, 

существующим для синусоидальной пульсации, оценивать возможность применения 

конденсаторов при заданной форме несинусоидального напряжения. 

Такая методика расчетов потерь в конденсаторе при несинусоидальной пульсации 

произвольной формы была разработана Б.Н. Тареевым, М.М. Лернером и Т.И. Лернером [10]. 

Показано, что потери в электрическом конденсаторе при несинусоидальном напряжении 

определяются не только формой напряжения, но и частотной зависимостью емкости и тангенса 

угла потерь конденсатора. С этой целью авторы [10] считают, что многообразие реальных 

частотных характеристик различных конденсаторов заключено в первом приближении между 

двумя предельными случаями: при росте частоты 𝑡𝑔𝛿 убывает до нуля, изменяясь обратно 

пропорционально частоте, и возрастает до бесконечности, изменяясь прямо пропорционально 

по частоте. 
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Вычисление потерь в конденсаторах при импульсном режиме рассмотрено также в 

работе [11]. Здесь предлагается рассматривать действие одиночных зарядов и разрядов, 

разделенных длительными паузами, как действие непрерывной последовательности таких 

зарядов и разрядов, учитывая скважность между ними при вычислении потерь. Если 

последовательность импульсов состоит из длительных зарядов и кратковременных разрядов, то 

предлагается их представить их виде двух самостоятельных последовательностей, 

составленных из процессов одинаковой длительности, затем к каждой из таких 

последовательностей применить разложение в ряд Фурье, получив быстросходящиеся ряды, и 

вычислить потери. 

Этот метод определения потерь в конденсаторах при несинусоидальном напряжении и 

все те из вышерассмотренных, в которых применяется разложение в ряд Фурье, имеют общий 

существенный недостаток, заключающийся в неопределенности при ограничении числа членов 

ряда. 

Приводимые в отдельных случаях соображения об ограничении числа членов ряда, по 

существу, не имеют достаточных обоснований. 

В каталоге на коммутирующие конденсаторы фирмы Bosch (Германия) приводится 

следующая формула для определения реактивной мощности конденсатора при 

трапецеидальной форме периодических импульсов напряжения: 

𝑄 = (
𝑈1 + 𝑈2

2
)

2

∙
2𝜋

𝑇
𝐶𝐾,                                                             (4) 

где 𝑈1 - продолжительная амплитуда напряжения, В; 𝑈2 - отрицательная амплитуда 

напряжения, В; 𝑇 - продолжительность периода, с; 𝐾 = 𝑓(𝑡 𝑇)⁄ ; 𝑡 - продолжительность 

перезаряда, с. 

Значение 𝐾 по приводимым в каталоге кривым колеблется 1 до 0,98 для значений 𝑡 𝑇⁄  в 

пределах 0,0005…0,02. В реальных схемах тиристорных преобразователей отношение 𝑡 𝑇⁄  

обычно находится в указанных выше пределах, поэтому, не допуская большой погрешности, 

можно в формуле (4) значение 𝐾 принять равным единице. Учитывая, что 2𝜋 𝑇⁄ = 𝜔 для случая 

симметричной (𝑈1 + 𝑈2) трапецеидальной формы импульсов, получим 

𝑄 = 𝑈2𝜔𝐶,                                                                         (5) 

где 𝑈 - амплитуда симметричного трапецеидального импульса напряжения. 

По аналогии с формулой для реактивной мощности при синусоидальной форме 

напряжения из (4) следует, что реактивная мощность конденсатора при трапецеидальной форме 

импульса напряжения с частотой 𝜔 равна мощности синусоидального напряжения той же 

частоты с действующим значением, равным амплитуде импульса. Ошибочность такого 

результата не требует особых доказательств, т.к. очевидно, что реактивная мощность во втором 

случае будет вдвое больше, чем в первом случае. 

Кроме того, в каталоге не содержится сведений относительно тангенса угла потерь для 

вычисления активной мощности, рассеиваемой в конденсаторе при трапецеидальной форме 

импульса напряжения. 

Стандарт E.I.A. (Ассоциация электронной промышленности США) на коммутирующие 

конденсаторы включает следующую методику определения потерь в конденсаторах при 

трапецеидальной форме напряжения. 

Измерение действующей реактивной мощности при заданной форме трапецеидального 

напряжения и расчет активных потерь производятся по формуле 

𝑃 = 𝑃0

2𝑡

𝑇
= 𝑉 ∙ 𝐴 ∙ 𝑡𝑔𝛿

2𝑡

𝑇
,                                                                (6) 

где 𝑉 ∙ 𝐴 = 𝑉эф𝐼скт - измеренные вольтамперы; 𝑉эф - среднеквадратичное напряжение;             

𝐼скт - среднеквадратичный ток; 𝑡𝑔𝛿 - тангенс угла потерь, определяемый при частоте, 

соответствующей времени измерения напряжения; 𝑡 - время, необходимое для заряда 

конденсатора; 𝑇 - период изменения напряжения на конденсаторе. 

Эта методика в целом правильно отражает сущность происходящих в конденсаторе 

процессов. Недостатком методики, очевидно, надо считать необходимость экспериментального 

определения реактивной мощности.  

Вопросу определения допустимых параметров несинусоидального напряжения на 

конденсаторах типа МБГЧ посвящена работа [12]. Если по части методики определения потерь 
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в конденсаторах при несинусоидальном напряжении эта работа не содержит новизны, так как 

повторяет известную методику определения потерь с применением разложения 

несинусоидального напряжения в ряд Фурье, то представляет определенный интерес вопрос о 

магнитных потерях, обнаруженных в конденсаторах типа МБГЧ. 

Также рассмотрено несколько методов расчета потерь в конденсаторах при 

несинусоидальном напряжении, базирующихся на представлении конденсатора в виде 

линейной электрической цепи. 

С целью выяснения применимости каждого из рассмотренных методов для расчета 

потерь в диэлектрике конденсаторов типа МБГЧ проведены их экспериментальные 

исследования при синусоидальном и несинусоидальном напряжениях. Заметим, что 

объяснения, приводимые для обоснования завышенных экспериментально полученных 

значений потерь в конденсаторах типа МБГЧ с замедленными видами поляризации с низкими и 

сверхнизкими частотами релаксации, сопровождающимися ощутимыми потерями, по 

существу, ничем не обоснованы. 

Из опубликованных работ, затрагивающих вопрос определения потерь в конденсаторах 

при несинусоидальном напряжении, отметим работу [13], посвященную расчетам токам 

мощности силового конденсатора при несинусоидальном напряжении повышенной частоты, и 

работу [14], посвященную исследованию расчетных режимов коммутирующих и фильтровых 

конденсаторов частотно-импульсных преобразователей электроподвижного состава 

постоянного тока. 

Первая из указанных работ не содержит новизны, т.е. повторяет широко известный метод 

гармонического анализа с применением разложения несинусоидального напряжения на 

конденсаторе в ряд Фурье. Однако значения активных потерь в конденсаторе, полученные в 

[14] для сравнительно нетяжелого режима работы конденсатора, настолько завышены, что даже 

не требуется подробного анализа. В этой работе затронуты ряд актуальных вопросов теории 

коммутирующих конденсаторов: исследование режимов работы, определение активных потерь 

и тепловой расчет. 

Однако необходимо отметить, что решение этих вопросов в указанной работе выполнено 

недостаточно четко. Так, с целью облегчения расчета потерь, предлагается  упростить 

реальную кривую напряжения на коммутирующем конденсаторе, не учитывая пульсации 

напряжения на входе преобразователя и пульсации тока в цепи нагрузки, так как они очень 

малы в случае использования в электрическом подвижном составе достаточно мощных 

фильтров и нагрузочного дросселя. 

Анализ рассмотренных выше методов расчета потерь в конденсаторе при 

несинусоидальной форме напряжения показывает, что их можно разделить на следующие 

основные группы: метод расчета, базирующийся на суммировании потерь от гармонических 

составляющих напряжения; метод эквивалентной синусоиды; метод расчета, основанный на 

применении переходных характеристик конденсатора; метод расчета потерь в элементах 

эквивалентной схемы замещения конденсатора. 

Наличие столь различных методов показывает, что в вопросе определения потерь в 

конденсаторах при несинусоидальной форме напряжения нет установившегося общего мнения. 

Основная причина этого заключается в том, что во всех рассмотренных работах ставится задача 

определения потерь в конденсаторах при несинусоидальной форме напряжения без учета 

влияния параметров электрической цепи, вызывающей несинусоидальную форму напряжения 

на конденсаторе. Такая постановка задачи в одних случаях приводит к недостаточно точным 

результатам, а в других - получаются такие громоздкие выражения, что даже невозможно 

оценить их точность. 

Таким образом, рассмотрение методов позволяет сделать следующий вывод: при 

исследовании потерь в конденсаторах при несинусоидальной форме напряжения необходимо в 

каждом конкретном случае исходить из анализа электрической цепи, определяющей данную 

форму напряжения на конденсаторе. В частности, вопрос исследования электрических 

характеристик коммутирующих конденсаторов необходимо начать с рассмотрения режима 

работы и анализа электрической цепи, включающей эти конденсаторы. 
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Դիտարկվել է ունակության, կոմուտացիայի պրոցեսի ընթացքում կոնդենսատորներում հոսանքի և 
լարման փոփոխման օրենքների, ռեակտիվ հզորության որոշումը՝ կոմուտացիայի պրոցեսի ընթացքում 
կոնդենսատորի գործող և առավելագույն հոսանքների դեպքում: Գրականությունների տվյալների 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ոչ սինուսոիդային ձևի լարման համար կոնդենսատորներում կորուստների 
որոշման հարցի համար չկա ընդհանուր կարծիք: 

 կոմուտացիա, ոչ սինուսոիդային լարում, ակտիվ կորուստներ, հաճախություն, 
վերալիցքավորման տևողություն: 
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RESEARCH OF THE MAIN OPERATING MODES OF THE COMMUTATING 

CAPACITORS UNDER NON-SINUSOIDAL VOLTAGE 
 

 

The issues of determining the capacitance, the laws of changes in the current and voltage of capacitors in 

the switching process, reactive power, operating and maximum capacitor currents in the switching process are 

considered. An analysis of literature data shows that there is no established consensus on determining the loss in 

capacitors with non-sinusoidal voltage. 

Keywords: switching, non-sinusoidal voltage, active losses, frequency, recharge time. 
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Աշխատանքը նվիրված է ՀԱԷԿ 2-րդ էներգաբլոկի գլխավոր շրջանառու խողովակաշարի (ԳՇԽ), ջերմային 

ընդարձակմամբ պայմանավորված, առանձին կոնստրուկտիվ տարրերի տեղաշարժերի և դեֆորմացիաների 
տիրույթների չափման մոնիթորինգի մեթոդների մշակման հարցերին: Դիտարկվել են ԳՇԽ-ի ամրացման 
հանգույցներում մեխանիկական կոմպենսացիոն լարումների տիրույթների առաջացման և այդ տիրույթներում 
գործիքային չափման խնդիրները: Ներկայացվել են ԳՇԽ-ի ջերմային դեֆորմացիոն տեղաշարժերի մոնիթորինգի 
համակարգի գլխավոր նպատակները և խնդիրները, որոնց լուծման արդյունքները կիրառելի են ՀԱԷԿ 2-րդ 
էներգաբլոկի համար:  

 ատոմային էլեկտրակայան, գլխավոր շրջանառու խողովակաշար, ջերմային 
տեղաշարժ, ջերմային ընդարձակման մոնիթորինգի համակարգ: 

 

Ներածություն: ԱԷԿ-ների շահագործման փորձը ցույց է տալիս, որ ԳՇԽ-ի անվտանգ 

շահագործման տեսանկյունից խիստ կարևոր է էներգաբլոկի շահագործման տարբեր ռեժիմներում 

ԳՇԽ-ի տարրերի ջերմային դեֆորմացիոն տեղաշարժերի մեծությունների որոշումը և հսկումը [1]: 

Նշված դեֆորմացիոն տեղաշարժերի ապահովման նպատակով տեխնոլոգիական սարքավորումների 

և խողովակաշարի առանձին հատվածներում նախատեսված են հատուկ կոնստրուկցիաներ՝ 

հենարաններ, որոնք ապահովում են դրանց թուլատրելի տեղաշարժերը ջերմային դեֆորմացիաների 

ընթացքում [2]: 

Խնդրի դրվածքը: Անսարքություններից առաջացած ջերմային տեղաշարժերի սահմանա-

փակումների, հիդրավլիկ և ջերմային հարվածների և այլ անբարենպաստ գործոնների առաջացման 

հետևանքով ԳՇԽ-ն և կրող կոնստրուկցիաներն արձագանքում են բնականոն վիճակից շեղվելուն՝ 

մետաղի ներքին լարումների փոփոխությունների միջոցով, և մետաղում առաջ են գալիս 

կոմպենսացիոն լարումների աճի տիրույթներ: Ուստի խիստ կարևոր է գործիքային չափման 

միջոցների ներդրման եղանակով շարունակ հետևել նշված դեֆորմացիաներին և առաջացող 

լարումներին: Դա թույլ կտա ժամանակին գրանցելու նշված մեծությունների վտանգավոր, 

սահմանային արժեքներին մոտենալու կամ հավասարվելու դեպքերը, որոնց պարագայում կարող են 

նպաստավոր պայմաններ ստեղծվել ԳՇԽ-ի անընդհատության խախտման համար: Ասվածից պարզ է 

դառնում, որ առկա է ԳՇԽ-ի տարրերի և դրանց պահող կոնստրուկցիաների առանձին հանգույցների 

դեֆորմացիաների և դրանց համապատասխանող մեխանիկական լարումների գործիքային 

չափումների վրա հիմնված մոնիթորինգի գաղափարաբանության մշակման անհրաժեշտություն: 

Խնդրի լուծման իրականացում: Ելնելով խնդրի դրվածքից՝ կարելի է առանձնացնել բարձր 

ջերմաստիճանի և ճնշման պայմաններում շահագործվող ԳՇԽ-ի տարրերի ջերմային տեղաշարժերի 

մեծությունների հսկման և գնահատման հետևյալ նպատակները. 

 օբյեկտիվ, գործիքային չափման միջոցների ներդրմամբ հետևել ԳՇԽ-ի տարրերի ջերմային 

դեֆորմացիոն տեղաշարժերին և համեմատել ԳՇԽ-ի տարրերի փաստացի ջերմային տեղաշարժերի 

մեծությունների համապատասխանությունը նախագծային արժեքներին, 

 ժամանակին գրանցել և ի հայտ բերել ԳՇԽ-ի տարրերի անթույլատրելի դեֆորմացիաները, 

 գնահատել ԳՇԽ-ի ամրացման համակարգի վիճակը, կրող կոնստրուկցիաների 

մեխանիկական համակարգի անսարքությունները, 

 ժամանակին ի հայտ բերել ջերմային անոմալ լարվածության տիրույթները, 

 բացահայտել ԳՇԽ-ի դեֆորմացիաների դինամիկ ռեժիմներում առկա խնդիրները (ոլորումներ, 

հիդրավլիկ և ջերմային հարվածներ), որոնք կարող են առաջանալ էներգաբլոկի թողարկման 

(տաքացման) և կանգնեցման (հովացման) ռեժիմների ժամանակ: 



543 

Նշված նպատակներին հասնելու համար խիստ կարևոր են ուսումնասիրությունները ԳՇԽ 

տարրերի ջերմային տեղաշարժերի հսկման և դրանց չափման, ինչպես նաև կոմպենսացիոն 

մեխանիկական լարումների գնահատման, դրանց մոնիթորինգի գործիքային տեխնիկական մեթոդի 

մշակման ուղղությամբ: Այն պետք է հիմնված լինի ինչպես հետազոտման օբյեկտի պատշաճ 

տարածական մոդելավորման, դրա հիման վրա դեֆորմացիոն-լարվածային բաշխվածության 

պատկերի հաշվարկման, այնպես էլ գործիքային չափման միջոցների ներդրման վրա: Նկ. 1-ում 

ներկայացված է ԳՇԽ-ի կառուցվածքային սխեման` առանց տեխնոլոգիական սարքավորումների:  
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Նկ.1. ԳՇԽ-ի կառուցվածքային սխեման 
1-ՄՌ, 2-խողովակաշար, 3-ԳՇՊ, 4-ԳՓՍ, 5,6-հենման մեխանիզմներ 

ԳՇԽ-ի տարրերում, հենման կոնստրուկցիաներում և առանձին հանգույցներում ի հայտ եկող 

մեխանիկական լարումների գործիքային չափումների վրա հիմնված մոնիթորինգի 

գաղափարաբանության մշակման ուղղությամբ անհրաժեշտ են. 

 ԳՇԽ-ի տարածական սխեմայի կառուցում, 

 ջերմային դեֆորմացիոն տեղաշարժերի հաշվման հաշվարկային ծրագրի ստեղծում, 

 ԳՇԽ-ի և պահող կոնստրուկցիաների ջերմային դեֆորմացիոն տեղաշարժերի 

տեխնոլոգիական աղյուսակների ստեղծում, 

  վերլուծություններ դեֆորմացիաների և տեղաշարժերի չափման գործիքային տեխնիկական 

միջոցների վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով ԳՇԽ-ի շահագործման ֆիզիկական պայմանները 

(ճառագայթում, ջերմաստիճան, ճնշում և այլն), 

 դեֆորմացիաների և տեղաշարժերի չափման սխեմաների առաջադրում՝ նկատի առնելով  

ԳՇԽ-ի սխեմայի առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ջերմային տեղաշարժերի և 

տեխնոլոգիական աղյուսակների տվյալները: 

Ջերմային դեֆորմացիաներին ԳՇԽ-ի և օժանդակ հանգույցների, նորմալ արձագանքման 

դեֆորմացիոն-լարվածային պատկերը գլխավորապես պետք է որոշվի որպես ջերմաստիճանային 

ֆունկցիա: Նորմալ դեֆորմացիաների պայմաններում ԳՇԽ-ի մետաղում, ինչպես նաև պահող 

կոնստրուկտիվ հանգույցներում անոմալ լարվածային տիրույթները իրենց մեծությամբ պետք է էապես 

փոքր լինեն վտանգավոր սահմանային արժեքների համեմատ: Հնարավոր անսարքությունների 

առաջացման պարագայում կոնտուրի որոշակի տիրույթներում անխուսափելիորեն կդիտվի 

կոմպենսացիոն լարումների աճ՝ կապված ջերմային դեֆորմացիաները սահմանափակող գործոնների 

հետ [3]: Ջերմաստիճանի փոփոխության նույն ռեժիմի դեպքում, համադրելով իրար հետ դիտվող 

"դեֆորմացիա-լարվածություն" փոփոխության պատկերը հաշվարկային տեխնոլոգիական 

աղյուսակների տվյալներից ստացված պատկերի հետ, կարելի է պատկերացում կազմել 

կոնստրուկցիայի առանձին հատվածներում լարվածության վտանգավոր մեծության արժեքներով 

տիրույթների առաջացման վերաբերյալ: Նշված տվյալների վերլուծությունը պահանջում է պատշաճ 

հաշվարկային մոդելների մշակում և դրանց կիրառում: 

Ասվածից պարզ է դառնում, որ գործնականում խնդրի դրվածքին համապատասխան 

անհրաժեշտ են ուսումնասիրություններ գծային տեղաշարժերի և դեֆորմացիաների չափման 

ձևափոխիչների ընտրության մասով: Այս դեպքում պետք է նկատի առնել մի շարք հարցեր, 

մասնավորապես՝ ԳՇԽ-ի մեխանիկական առանձնահատկությունները, կոնտուրի և հենման 

մեխանիզմների առանձին հատվածներում ջերմաստիճանի արժեքները, կոնտուրին հարակից 

շինարարական կոնստրուկցիաների օգտագործման հնարավորությունը՝ գծային տեղաշարժերի 

տվիչների շարժական կամ անշարժ տարրերի ամրացման նպատակով, տեղակայման ճիշտ 

ընտրությունը, տվիչների տվյալների փոխանցման կապուղիները, տվյալների մշակման 
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ավտոմատացումը և այլն: Կարելի է ենթադրել որ ԳՇԽ-ի կոնտուրի դեֆորմացիա-լարվածություն 

բաշխվածության պատկերի ստացման համար անհրաժեշտ է կիրառել գծային տեղաշարժերի 

տվիչների և էլեկտրական թենզոմետրերի զուգակցման մեթոդը: Որոշ դեպքերում դրանք 

նպատակահարմար է տեղադրել կոնստրուկցիայի նույն մասում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԳՇԽ-ի ամրակցման մեխանիկական կոնստրուկցիայի առանձնահատկությունները հուշում են, 

որ նպատակահարմար է դեֆորմացիաների չափման թենզոմետրական տվիչները տեղադրել նկ.2-ում 

պատկերված՝ ԳՇԽ ամրակցման մեխանիկական համակարգի, 1-2 տեղամասում, աջից և ձախից:  

Նկ.3-ում պատկերված ԳՇՊ-ի հենարանի կառուցվածքը թելադրում է, որ AB-ն և դրան համարժեք մյուս 

երկու հենաձողերը թենզոմետրերի տեղադրման առավել հարմար տեղամասերն են, քանի որ իրենց 

վրա են կրում ԳՇՊ-ի և ԳՇԽ-ի պոմպին հարող հատվածի մետաղի (ջերմակրի հետ միասին) 

ծանրության ուժը [4,5]: Այս դեպքում դրանք կարելի է տեղադրել հենաձողերի ստորին հատվածներում, 

որտեղ ջերմաստիճանը զգալիորեն ցածր է: Բերված նկարներում (նկ.2 և 3) պատկերված 

հենարանները նախատեսված են ապահովելու հարթ հորիզոնական շարժումները և ջերմաստիճա-

նային դեֆորմացիաներով պայմանավորված լարումների ինքնակոմպենսացիան՝ մետաղի ամրության 

արժեքների տրված տիրույթում: Մյուս կողմից՝ խողովակաշարի հենման կոնստրուկցիաներին 

ամրացումները իրականացվում են համեմատաբար կոշտ կոնստրուկցիոն լուծումներով, որպեսզի 

նվազեցվի վիբրացիաների առաջացման հավանականությունը [6]: Գործող ԱԷԿ-ների փորձը ցույց է 

տալիս, որ կախված էներգաբլոկի աշխատանքի ռեժիմից՝ կարող են առաջանալ ցածր հաճախությամբ 

տատանումներ 5…100 Հց տիրույթում, մինչև 0,7…0,9 մմ լայնույթով: 

Ստորև ներկայացված է մեթոդի գործնական կիրառման տեսանկյունից կարևորություն 

ներկայացնող մեխանիկական դեֆորմացիաների և գծային տեղաշարժերի ձևափոխիչների 

նկարագրությունը և համեմատական վերլուծության արդյունքները: 

Մեխական դեֆորմացիաների ձևափոխիչների որոնման ընթացքում պարզ դարձավ, որ 

անմիջապես տվյալ մետաղական կոնստրուկտիվ հանգույցի դեֆորմացիաների չափման համար 

գոյություն ունեցող ձևափոխիչներից առավել հարմար են թենզոէլեկտրական ձևափոխիչները (ԹՁ): 

Դրանց աշխատանքի հիմքում դրված է զգայուն տարրի՝ ակտիվ էլեկտրական դիմադրության 

փոփոխման երևույթը մեխանիկական դեֆորմացիայի ժամանակ: ԹՁ-ները սովորաբար պատրաստ-

վում են ուղղանկյան, շրջանի (կամ այլ հարթ պատկերի), ճկուն դիէլեկտրիկ հիմքին սոսնձված 

մետաղական հաղորդիչ թաղանթի կամ լարի տեսքով: ԹՁ-ի կիրառության երկու կարևոր ոլորտներն 

են՝ 

- նյութերի ֆիզիկական հատկությունների, կոնստրուկցիաների կամ դրանց տարրերի 

դեֆորմացիաների և լարումների ուսումնասիրությունները, 

- մեխանիկական մեծությունների չափումները առաձգական տարրի դեֆորմացվելու միջոցով: 

Առաջին դեպքում ԹՁ-ները տեղադրվում են հետազոտվող օբյեկտի վրա: Այստեղ չափման ուղիները 

հնարավոր չէ չափաբերել, իսկ չափումների սեփական ճշտությունները կարող են փոփոխվել 2…10% 

տիրույթում: Երկրորդ դեպքում ձևափոխիչները նախօրոք չափաբերվում են ըստ չափվող մեծության, և 

չափումների սխալը շատ ավելի փոքր է՝ 0,05…0,5%: ԹՁ-ների առավելություններն են՝  փոքր չափերը և 

զանգվածը, չափման տվյալների ստացման փոքր իներցիոնությունը, արձագանքման ֆունկցիայի 

Նկ. 3 . ԳՇՊ-ի և հենարանային 
մեխանիզմի սխեմատիկ տեսքը  

Նկ.2. ԳՇԽ-ի հենման մեխանիզմի սխեմատիկ 
տեսքը լայնական հատույթում  
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գծայնությունը, հեռավորության վրա չափումների հնարավորությունը, հետազոտվող դետալի վրա 

դրանց համեմատաբար հեշտ ամրացման հնարավորությունը և հետազոտվող օբյեկտի դեֆորմացիայի 

դաշտի հնարավորինս քիչ աղավաղումը: 

Գծային տեղափոխությունների ձևափոխիչների (ԳՏՁ) մշակումները, ըստ դրանցում կիրառվող 

ֆիզիկական երևույթների հիմքի վրա աշխատող հանգույցների, կոչվում են՝ օպտիկական 

(ինտերֆերաչափական), լարման բաժանման (պոտենցիոչափական), ինդուկցիոն, մրրկահոսանքային, 

տրանսֆորմատորային և այլն [7,8]: 

ԳՏՁ-ի վերաբերյալ ուսումնասիրություններից տրվել են հետևյալ նախնական 

գնահատականները, կապված դրանց ընտրության, տվյալ խնդրի լուծման նպատակով դրանց 

կիրառման հնարավորությունների և նպատակահարմարության հետ. 

1. Օպտիկական եղանակի հիմքի վրա աշխատող ԳՏՁ-երը նախատեսված են շատ փոքր 

տեղաշարժերի չափման համար և կարող են առաջ բերել որոշակի դժվարություններ ԳՇԽ-ի վրա 

տեղադրման դեպքում: Մասնավորապես, ԳՏՁ-ի մետաղական իրանի վրա մշտապես առկա 

մեխանիկական տատանումների ֆոնը կարող է զգալի կերպով աղավաղել ինտերֆերենցիոն 

պատկերը օպտիկական համակարգի ելքում և հետևաբար՝ առաջ բերել գծային տեղաշարժերի 

չափման մեծ սխալներ: Կարող են առաջանալ նաև տեխնիկական բնույթի այլ դժվարություններ, 

մասնավորապես՝ կապված բարձր ջերմաստիճանային պայմանների, ինտերֆերաչափի հայելիների 

մակերևույթների մաքրության աստիճանի պահպանման հետ՝ պայմանավորված շրջակա օդում առկա 

աերոզոլներով: 

2. Պոտենցիոչափական եղանակի էլեկտրական սխեմայի պարզությունը թեև առավելություն է, 

սակայն առկա են սկզբունքային՝ տեխնիկական բնույթի թերություններ, որոնց հաղթահաման 

ուղղությամբ լուծումները հանգեցնում են սխեմայի բարդացման: Այս տեխնիկական բնույթի 

գործոնները կարող են բերել ԳՏՁ-ի շահագործման անհուսալիությունների: Դրանցից են. ֆրիկցիոն և 

իներցիոն բեռնվածքները շարժման փոխանցման լծակի վրա, ինչպես նաև շփման ուժերը, որոնք առկա 

են պոտենցիոչափի սահող կոնտակտների և մեծ էլեկտրական դիմադրությամբ նյութի միջև: 

3. Ինդուկցիոն եղանակի վրա հիմնված ԳՏՁ-ի շահագործման պոտենցիալ դժվարությունները 

նախ՝ կապված են սարքի տեխնիկական լուծումների հետ, մասնավորապես, կամրջակային սխեմայի 

առկայության հետ: Վերարտադրելիության բացակայությունը և յուրաքանչյուր ԳՏՁ-ի անհատական 

կարգաբերման անխուսափելիությունը հանգեցնում է շահագործման հուսալիության նվազման և 

աշխատատարության մեծացման: Այս հանգամանքը էական բարդություններ է առաջացնում 

հատկապես բազմուղի համակարգերի մշակման դեպքում, երբ պահանջվում է այն տեղադրել 

տարածական մեծ չափերով օբյեկտների վրա: Մեծ թվով ձևափոխիչներից կառավարման վահանակ 

եկող մալուխների երկարության զգալի տարբերությունների պատճառով համակարգի տեղադրման և 

կարգավորման աշխատանքները վերը նշված ունիֆիկացման բացակայության պայմաններում 

դառնում են բարդ և դժվար իրականացնելի: 

4. Մրրկահոսանքային եղանակով մշակված ԳՏՁ-երի օգտագործման դեպքում նույնպես 

առաջանում են վերը նշված ունիֆիկացման դժվարությունները: Թեև գծային տեղափոխությունների 

չափման դինամիկ տիրույթը բավական փոքր է, սակայն դրա փոխարեն չափման ճշտությունն է 

զգալիորեն բարձր և նույնիսկ մոտենում է ինտերֆերոչափական եղանակով ստացվող արդյունքներին: 

Այս մեթոդի՝ համեմատաբար պարզությունը դարձնում է շատ օգտակար չափման միջոց փոքր 

դեֆորմացիաների ճշգրիտ չափման խնդիրներում: 

5. Տրանսֆորմատորային եղանակն ունի էական առավելություններ վերը նկարագրված 

եղանակների համեմատ պայմանավորված ձևափոխիչների ունիֆիկացման խնդրի համեմատաբար 

հեշտ լուծմամբ: Բացի այդ, այս ձևափոխիչները, պատշաճ կոնստրուկտիվ լուծումների դեպքում, ի 

զորու են մեծ ճշտությամբ ապահովել գծային տեղափոխությունների չափում մինչև 150 մմ տիրույթում: 

Կոնստրուկտիվ լուծումները թույլ են տալիս ձևափոխիչի համար ապահովել հերմետիկ պատյան, ինչը 

կարևոր նախապայման է ագրեսիվ միջավայրերում աշխատելու համար: Այս դեպքում տեղաշարժ-

ազդանշան փոխանցման ֆունկցիայի ջերմաստիճանային կայունությունը հնարավորություն է տալիս 

պատշաճ տեխնիկական լուծումների և նյութերի ընտրության հիմքի վրա մշակել մինչև 2500C 

ջերմաստիճանի պայմաններում աշխատող ձևափոխիչ: 

Եզրակացություններ: Իրականացվել են համեմատական վերլուծություններ դեֆորմացիոն 

տեղաշարժերը և լարումների փոփոխությունները չափող գործիքների կառուցվածքի, բնութագրերի և 

դրանց օգտագործման եղանակների վերաբերյալ: 
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Կատարվել է դեֆորմացիաների և լարումների փոփոխությունների, գործիքային չափումների 

վրա հիմնված, տեխնիկական մոնիթորինգի մեթոդի մշակման սկզբունքի առաջադրում՝ ԳՇԽ-ի 

անընդհատության հսկման նպատակով:  

Առաջարկվում է իրականացնել ուսումնասիրություններ, ԳՇԽ-ի տարրերում առաջ եկող 

դեֆորմացիոն փոփոխությունների և լարումների վերաբերյալ՝ պայմանավորված գրավիտացիոն և 

ներքին ճնշման ուժերի բեռնվածքներով, հիդրավլիկ-հարվածային երևույթներով և տեխնոլոգիական 

ագրեգատների հենման մեխանիզմների անսարքություններով:  

Աշխատանքը իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի ֆինանսավորմամբ: 
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В.Г. Петросян, Т.О. Овакимян, Г.Г. Мартоян 

РАЗРАБОТКА МЕТОДA МОНИТОРИНГА ТЕПЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ГЛАВНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО 

ТРУБОПРОВОДА ЭНЕРГОБЛОКА №2 ААЭС 

Работа посвящена вопросам разработки методов мониторинга измерения деформаций и перемещений 

отдельных конструктивных элементов главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) энергоблока №2 ААЭС, 

обусловленных термическим расширением. Рассмотрены вопросы возникновения зон компенсационных механических 

напряжений в области крепления ГЦТ и инструментальных измерений в указанных зонах. Представлены главные цели 

метода мониторинга тепловых деформационных перемещений, результаты решения которых применимы для  

энергоблока №2 ААЭС. 

Ключевые слова։  атомная электростанция, главный циркуляционный трубопровод, тепловое расширение, 

система мониторинга термических расширений. 

 

V.G. Petrosyan, T.H. Hovakimyan, G.H. Martoyan 

DEVELOPMENT OF THE MONITORING METHOD FOR THE THERMAL 

DEFORMATION MOVEMENTS OF THE ELEMENTS OF MAIN CIRCULATION 

PIPELINE OF POWER  UNIT-2 OF ANPP 
 
The work is devoted to the development of methods for the measuring of individual structural elements 

thermal deformation displacements of the main circulation pipeline (MCP) of the Power Unit-2 of ANPP. The tasks 

of occurrence of the zones of compensative mechanical stresses and the implementation of instrumental 

measurement tools in these areas have been considered. The main objectives of the methodology for the thermal 

deformation displacements monitoring tasks, the results of which are applicable to Power Unit-2 of the ANPP have 

been presented. 

Keywords: nuclear power plant, main circulation pipeline, thermal expansion, thermal expansion monitoring 

system.  
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Վերլուծվել են Հայաստանի Հանրապետությունում արևային (ֆոտովոլտային) կայանների 

կիրառման հնարավորությունները, օրենսդրությունը, ոլորտները, արդի վիճակը և հեռանկարները: 
Մատնանշվել են մի շարք հիմնահարցեր, որոնց լուծումը կնպաստի արևային էներգետիկայի հետագա 
զարգացմանը: 

 արևային կայան, արևային ճառագայթում, արտադրություն, 
օրենսդրություն, կիրառման ոլորտներ:  
 

Ներածություն: Արևային էներգիան էլեկտրականի փոխակերպման արդիականությունը պայմա-

նավորված է էներգիայի աճող պահանջարկով, ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման և 

էներգետիկ անվտանգության ապահովման խնդիրներով:  

Արևային էներգիայի փոխակերպումն անմիջական կիրառման համար անհրաժեշտ 

էլեկտրական էներգիայի կատարվում է արևային (ֆոտովոլտային) կայանների միջոցով: Դրանց 

առանցքային հանգույցը կիսահաղորդչային արևային էլեմենտներն են, որոնցից հաջորդաբար և 

զուգահեռ միացումներով հավաքվում են արևային մոդուլներ և մարտկոցներ: Գեներացված 

հզորության ընդունման, կուտակման, վերափոխման և փոխանցման համար կիրառվում են 

բաղկացուցիչ ու համալրող հանգույցներ (արևի դիրքը որոշող տվիչներ, պտտող սարքակազմ, 

հզորության և լիցքավորման կարգավորիչներ, կուտակիչներ, ինվերտորներ և այլն) [1]: 

Արևային կայաններն ունեն մի շարք առավելություններ. անձայն են, էկոլոգիապես մաքուր և չեն 

պահանջում են շահագործման մեծ ծախսեր: Դրանց կիրառումն արդիական է հատկապես 

սահմանափակ բնական պաշարներ և աղքատ հանածո վառելիք ունեցող այնպիսի երկրների համար, 

ինչպիսին մեր հանրապետությունն է:  

Աշխատանքում ամփոփված են Հայաստանի Հանրապետությունում արևային կայանների 

կիրառման արդի վիճակի, հեռանկարների և հիմնահարցերի վերլուծության արդյունքները: 

Արևային ճառագայթումը Հայաստանում: Արևային ճառագայթային էներգիայի ռեսուրսներով 

Հայաստանը բավականին հարուստ է: 2017 թ. արբանյակային տվյալներից կազմվել է Հայաստանի 

արևային քարտեզը, որի ճշգրտումը կատարվել է 4 տեղանքում իրականացվող արևային ներուժի 

չափումների հիման վրա: Համաձայն այդ քարտեզի՝ ՀՀ-ում միջին հաշվով հորիզոնական 

մակերևույթին ընկնող ճառագայթման գումարային հոսքի տարեկան մեծությունը միջին ամպամա-

ծության պայմաններում կազմում է 1720 կՎտժ/մ2: Երևանում այդ ցուցանիշը 1672 կՎտժ/մ2 է, 

Ստեփանակերտում՝ 1320 կՎտժ/մ2, Երասխում՝ 1600 կՎտժ/մ2: Համեմատության համար նշենք, որ 

Արևի ինտենսիվությունը մեր հարևան Վրաստանում կազմում է 1200…1300 կՎտժ/մ2, Ավտսրալիայում՝ 

1880…1900 կՎտժ/մ2, Գերմանիայում 900…1000 կՎտժ/մ2։ 

Աղ. 1-ում ամփոփված են հուլիս ամսին Երևանում՝ անամպ երկնքի պայմաններում, լուսային 

օրվա ընթացքում միավոր հորիզոնական մակերևույթին ընկնող ճառագայթման գումարային (ուղիղ և 

ցրված) հոսքի ինտենսիվության ժամային արժեքները [2]: 

Համաձայն աղ. 1-ում բերված տվյալների, Երևանում ուղիղ ճառագայթման օրական հոսքը կազ-

մում է 6.90 կՎտժ/մ2 կամ գումարային ճառագայթման 79.1%-ը: Ցրված ճառագայթման համար այդ ար-

ժեքները համապատասխանաբար կազմում են 1.82 կՎտժ/մ2 և 29.1%: Լուսավոր օրվա ընթացքում ու-

ղիղ ճառագայթման մասնաբաժինն աճում է մինչև արեգակնային կեսօր՝ հասնելով 83%-ի, այնուհետև 

նվազում` մինչև շուրջ 46%: Օրվա ընթացքում ճառագայթային հոսքի խտության փոփոխությունն արե-

գակնային կեսօրի նկատմամբ կրում է սիմետրիկ բնույթ: 
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Աղյուսակ 1 
Ճառագայթման հոսքերի խտությունը հուլիս ամսին Երևանում 

Ճառագայթում 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 

Ուղիղ 
կՎտ/մ2 0.0 0.06 0.20 0.36 0.53 0.68 

% 0.0 46.1 70.0 75.0 79.1 81.9 

Ցրված կՎտ/մ2 0.02 0.07 0.09 0.12 0.14 0.15 

% 100.0 53.9 30.0 25.0 20.9 18.1 

 

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

0.78 0.84 0.84 0.78 0.68 0.53 0.36 0.20 0.06 

83.0 83.2 83.2 83.0 81.9 79.1 75.0 70.0 46.1 

0.16 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.09 0.07 

17.0 16.8 16.8 17.0 18.1 20.9 25.0 30.0 53.9 

 
Արևային էներգիայի ընդունման տեսակետից Հայաստանի տարածքը չի կարելի դիտարկել որ-

պես համասեռ տարածք. մակերևույթ հասած էներգիայի տարբերությունը հանրապետության տարբեր 

տարածքներում տատանվում է ամառային ամիսներին մինչև 20%, իսկ ձմեռային ամիսներին` մինչև 

50% [3]: 

Աղ. 2-ում բերված են արևափայլի տևողության բազմամյա դիտարկումների տվյալները հանրա-

պետության մի շարք դիտակետերում [3]: Արևափայլի տևողությունը երկար է լինում հիմնականում 

հարթ տարածքներում, որտեղ հորիզոնը փակված չէ լեռներով: Այդ տեսակետից աչքի է ընկնում Սևա-

նի ավազանը, որտեղ անամպ օրերի տարեկան թիվը միջին հաշվով կազմում է 330 օր:  

Աղյուսակ 2 
Արևափայլի տևողության տվյալները 

Դիտակետ 

Արևափայլի 

տևողություն 
Միջին օրական 

տևողությունը, ժամ 

Ամպամած օրերի 

թիվը 
Ժամ/տարի %/տարի 

Մարտունի 2743 31.3 7.9 18 

Սևանա լիճ 2682 30.6 7.7 18 

Երևան 2651 30.3 8.1 40 

Կոչբեկ 2565 29.3 7.8 39 

Գյումրի 2549 29.1 7.7 38 

Մեղրի 2423 27.7 7.1 39 

Դիլիջան 2072 23.7 6.4 45 

Տաշիր 2056 23.5 6.4 50 

Միջին 2465 28.2 7.4 35 

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ: Արևային էներգիայի խնդիրներով Հայաստանում 

ակտիվորեն սկսել են զբաղվել նախորդ դարի 70-ական թվականներից: Հիմնականում այդ 

աշխատանքներն իրականացվում էին Երևանի պետական համալսարանում, Երևանի 

պոլիտեխնիկական ինստիտուտում, «Արև» և «Տրանզիստոր» ԳԱՄ-ներում: Այդ հետազոտություններն 

ունեին տեսական բնույթ, իրականացվում էին լաբորատոր փորձանմուշների վրա և ուղղված էին 

սիլիցիումային արևային էլեմենտների օպտիկական և էլեկտրական կորուստների փոքրացմանը:  

Ներկայումս գիտահետազոտական աշխատանքներն իրականացվում են մի շարք գիտական 

խմբերի կողմից Երևանի պետական համալսարանում (ակադեմիկոս Վ. Հարությունյան, պրոֆեսորներ 

Ֆ. Գասպարյան, Կ. Համբարյան), Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում 

(պրոֆեսորներ Ժ. Փանոսյան, Ռ. Վարդանյան, Ս. Խուդավերդյան, տ.գ.թ. Գ. Այվազյան), Ռուս-

Հայկական (Սլավոնական) համալսարանում (պրոֆ. Ս. Պետրոսյան, ֆ.-մ.գ.թ. Վ. Գևորգյան), 

Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում (տ.գ.թ. Ա. Համբարյան) և «Բարվա» ինովացիոն կենտրոնում 

(պրոֆ. Ա. Վարդանյան): Հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձվում արևային էլեմենտների համար 

արդյունավետ հակաանդրադարձնող ծածկույթների և լուսաընդունիչ մակերևույթների մշակմանը՝ 

կիրառելով այսպես կոչված «սև սիլիցիում» [1, 4-6], «ծակոտկեն սիլիցիում» [7, 8] և ալմաստանման 
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ածխածնե ծածկույթներ [7, 9]: Բացի բազմաբյուրեղային կամ միաբյուրեղային սիլիցիումային արևային 

էլեմենտներից, դիտարկվում են նաև բարակթաղանթային և հետերոանցումային էլեմենտներ: 

Մասնավորապես, «Բարվա» ինովացիոն կենտրոնում 2014 թ. մշակվել և փորձարկվել են 

ֆոտովոլտայիկ բարձր խտացման (470 Արև) մոդուլներ` եռաշերտ A3B5 տիպի  (InGaAs, InGaP, Ge) 1.08 

սմ2 ակտիվ մակերեսով հետերոկառուցվածքների հիման վրա [10]: 

Արտադրություն: 80-ական թվականների վերջին «Տրանզիստոր» ԳԱՄ-ում մշակվեցին և 

պատրաստվեցին հայրենական արտադրության առաջին սիլիցիումային արևային էլեմենտները, 

որոնք ունեին մինչև 15% ՕԳԳ: Այդ տարիներին էլ այստեղ մշակվեցին այսպես կոչված « ուղղահայաց » 

արևային էլեմենտները, որոնց դեպքում, ի տարբերություն ավանդական պլանար կառուցվածքով 

արևային էլեմենտների, լուսային ճառագայթները համընկնում են p-n անցման հարթության հետ [11]: 

Նշենք, որ այս էլեմենտները նախատեսված էին շահագործելու խտացված լույսի առկայության 

պայմաններում: 

Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում արևային էլեմենտների արտադրություն չի 

իրականացվում, սակայն վերջին տարիներին մի շարք նորաստեղծ ընկերություններում կոմերցիոն 

նշանակության արտասահմանյան սիլիցիումային արևային էլեմենտների հիման վրա կազմակերպվել 

է արևային մոդուլների և մարտկոցների մասշտաբային արտադրություն, որն իր մեջ ներառում է 

արևային էլեմենտների մոնտաժման, լամինացիայի, հավաքման և փորձարկման գործընթացները: Այս 

ոլորտի առաջատարերն են «Պրոֆպանել» (www.solaron.am), «Շտիգեն» (www.shtigen.com) և «Մուլտի 

Սոլար» (www.multisolarm.com) ընկերությունները: 2018թ. առաջին կիսամյակում ՀՀ-ում արտադրվել 

է ավելի քան 2500 հատ արևային մարտկոց: 

Օրենսդրություն: Սկզբնական շրջանում հիմնական չափորոշիչները, որոնցով տնտեսապես ար-

դարացվում էր արևային կայանների կիրառումը, էլեկտրամատակարարման ավանդական աղբյուրնե-

րի բացակայությունն էր, կամ դրանց միանալու հետ կապված տեխնիկական ու տնտեսական խնդիր-

ները: Վերջին տարիներին միջազգային շուկայում մոտ 80%-ով նվազել է արևային կայանների 

տեխնոլոգիաների արժեքը և անհրաժեշտ կապիտալ ներդրումների ծավալը: Արդյունքում այսօր 

արդեն արևային կայաններով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը դարձել է մրցունակ առկա մյուս 

էներգետիկական տեխնոլոգիաների նկատմամբ: Դրան նպաստում են նաև այս ոլորտում ՀՀ 

կառավարության կողմից իրականացվող օրենսդրության և կարգավորվող դաշտի բարեփոխումները: 

Մասնավորապես, «Էներգետիկայի մասին» և «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 

մասին» ՀՀ օրենքներով ստեղծվել են համապատասխան մեխանիզմներ՝ արդյունավետ ինքնավար 

էներգաարտադրության համար:  

2016 թ. մարտի 15-ին ՀՀ ԱԺ կողմից հաստատվեց Հայաստանում արևային էներգետիկայի 

զարգացմանն ուղղված մի շատ կարևոր օրենսդրական փաթեթ՝ այսպես կոչված «Net-metering» ռեժիմի 

վերաբերյալ: Այն թույլ է տալիս մինչև 150 կՎտ հզորությամբ արևային կայաններ տեղադրել 

ֆիզիկական և մինչև 500 կՎտ իրավաբանական անձանց և առանց լիցենզիայի կամ լրացուցիչ 

հարկային պարտավորությունների էլեկտրաէներգիա մատակարարել էլեկտրական ցանցին: 2018 թ.-ի 

նոյեմբերի 2-ից մինչև 2019 թ. դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ժամանակահատվածում արևային 

կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանվել է  բնական ջրահոսքերի վրա 

կառուցված փոքր ՀԷԿ-երի սակագնին հավասար (ներկայումս 23.864 դրամ/կՎտժ առանց ԱԱՀ-ի): 
Էլեկտրական էներգիայի խոշոր սպառողների համար ստեղծվել են օրենսդրական հիմքեր` 

բացառապես սեփական կարիքների բավարարման համար ինքնավար էներգաարտադրողների 

գործառույթներն իրականացնելու նպատակով: 

Կարևոր է նաև նշել, որ արևային էներգետիկայի ոլորտը մեր հանրապետությունում ճանաչվել է 

որպես ներդրումային գերակա ոլորտ և ակտիվ շահառու ընկերություններն օգտվում են 

տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և նյութերի 

ներմուծման մաքսատուրքից ազատման արտոնությունից: 

Կիրառումը: Հայաստանի Հանրապետությունում արևային կայանները կիրառվում են հիմնա-

կանում հետևյալ նպատակներով. 

Հիդրոօդերևութաբանական կայաններ, այդ թվում՝ օդերևութաբանական կայաններ, երկրաշար-

ժերի գրանցման (սեյսմիկ) և ազդանշանման կետեր, արևային ներուժի չափումների կայաններ և այլն: 

Հեռահաղորդակցության համակարգեր, այդ թվում՝ բջջային կայաններ, հեռուստավերահաղոր-

դիչ աշտարակներ, կապի չափիչ և լուսաազդանշանային հանգույցներ: Հայաստանի 

Հանրապետությունում այս ոլորտում արևային կայաններ սկսել են կիրառել 2010 թ.-ից, երբ «Orange-



550 

Armenia» ընկերությունը ֆրանսիական «Tenesol» կազմակերպության հետ համատեղ Սյունիքի մարզի 

Լիճք գյուղում տեղակայեց և ներկայումս շահագործում է Հայաստանում շարժական կապի առաջին 

արևային էլեկտրակայանը (նկ. 1,ա): Հետագա տարիներին ևս այդպիսի հինգ կայան նույն ընկերության 

կողմից տեղակայվեցին հանրապետության տարբեր մարզերում: 2015 թ. դեկտեմբերին Երևան-Գյումրի 

ավտոճանապարհի Մաստարա-Մարալիկ հատվածում «ՎիվաՍել-ՄՏՍ» ընկերությունը գործարկեց իր 

առաջին բջջային կայանը, որը սնուցվում էր արևային կայանով (նկ. 1,բ): 

 

  
ա) բ) 

Նկ. 1. Orange-Armenia (ա) և ՎիվաՍել-ՄՏՍ (բ) ընկերությունների շարժական կապի արևային կայաններ 

 
Հանրային նշանակության սարքեր, այդ թվում՝ փողոցային լուսատուներ, լուսաֆորներ, մայրու-

ղային ցուցավահանակներ և ազդանշանային սարքեր, բջջային հեռախոսների լիցքավորման կետեր և 

այլն: 

Հակակարկտային կայանքներ: Մեր հանրապետությունում մինչև 100 Վտ հզորությամբ փոքր 

արևային կայանները (մոդուլ, լիցքավորող սարք, կուտակիչ) լայնորեն կիրառվում են մթնոլորտի վրա 

ակուստիկական ալիքների ազդեցության սկզբունքով գործող հակակարկտային կայանքների ղեկա-

վարման համակարգի էլեկտրասնուցման համար [12]: Քանի որ այս կայանքները տեղակայվում են 

դաշտերում, այգիներում և հեռու են կենտրոնական էլեկտրական սնուցման ցանցերից, ուստի արևա-

յին կայանների միջոցով դրանց ավտոնոմ սնուցումը չունի այլընտրանք: 2007-2018 թթ.-ին «Բարվա» 

ինովացիոն կենտրոնի կողմից Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություններում գոր-

ծարկվել է ավելի քան 500 միավոր ավտոնոմ արևային սնուցմամբ հակակարկտային կայանք (նկ. 2,ա): 

 

  
ա) բ) 

Նկ. 2. Արևային կայանով համալրված հակակարկտային (ա) և պոմպային ջրհան (բ) կայանքներ 

 
Պոմպային ջրհան կայանքներ: Արևային կայանի կիրառումը պայմանավորված է այն հանգա-

մանքով, որ մեծ թվով ֆերմերային տնտեսությունների և արոտավայրերի համար անհրաժեշտ ջրամա-

տակարարումը ցանկալի և նպատակահարմար է իրականացնել խորքային ջրհորներից, որտեղից ջրի 

դուրս քաշումը տեխնիկապես կարելի է իրականացնել միայն հաստատուն կամ փոփոխական հոսան-

քի պոմպերի օգնությամբ [13]: Սակայն վերը նշված տնտեսությունների մի մասը (մոտ 30%) գտնվում է 
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կենտրոնական էլեկտրական սնուցման ցանցերից շատ հեռու, և ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ 

տնտեսական տեսակետից արդյունավետ չէ դրանցից օգտվելը: Հայաստանում ամենախոշոր (4.2 կՎտ) 

արևային պոմպային ջրհան կայանքը 2005 թ. մշակվել և տեղակայվել է «Վիասֆեր Տեխնոպարկ» ՓԲԸ-ի 

տարածքում (նկ. 2,բ) [14]: Այն նախատեսված է ընկերության պարտեզի ոռոգման համար: 2012 թ. 1.7 

կՎտ հզորությամբ արևի էներգիայով աշխատող ջրային պոմպ տեղակայվել է Էջմիածնից ոչ հեռու՝ 

գյուղական համայնքում [15]: 

Անհատական կիրառման արևային կայաններ: Դրանք տեղակայվում են շենքերի, 

առանձնատների, հյուրանոցների, կրթօջախների և այլ մասնավոր, հանրային ու բիզնես կառույցների 

տանիքներին և նախատեված են օգտագործողների էլեկտրական էներգիայի պահանջարկը 

մասնակիորեն բավարարելու համար: Կայանները գերազանցապես չեն օգտագործում թանկ և 3…5 

տարին մեկ փոխարինում պահանջող կուտակիչ մարտկոցներ, անմիջականորեն միացվում են 

ընդհանուր սնուցման էլեկտրական ցանցին և շահագործվում են Net-metering ռեժիմում: Իր 

հզորությամբ ամենամեծ  (95 կՎտ) այդպիսի արևային կայանը տեղակայվել է 2014 թ. ամռանը 

Գյումրիի “Հայկական Կարիտասի բազմակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի 

կենտրոն“ շինության տանիքին: Ներկայումս Հայաստանում ավելի քան 560 արևային կայան 

գումարային շուրջ 6.8 ՄՎտ հզորությամբ միացված է էլեկտրական ցանցին: 

Արդյունաբերական նշանակության արևային կայաններ: Առաջին կոմերցիոն արևային կայանը 

Հայաստանում գործարկվել է 2017 թ. սեպտեմբերին Ծաղկաձորում: 450 կՎտ  դրվածքային  

հզորությամբ «ԱրևԷկ» կայանը կառուցել է «Էներգո Ինվեստ Հոլդինգ» ընկերությունը։ Այս և ևս 11 այլ 

ընկերություններ ՀՀ կառավարության կողմից ստացել են լիցենզիաներ մինչև 2019 թ.-ը  գումարային 10 

ՄՎտ հզորության շրջանակում արևային կայաններ գործարկելու (դրանցից 4-ն արդեն շահագործվում 

են) և 42.845 դրամ/կՎտժ (առանց ԱԱՀ-ի) սակագնով ստացված էներգիան պետությանը վաճառելու 

համար: 

2018 թ.-ին սկսվել են աղ. 3-ում բերված արդյունաբերական նշանակության արևային կայանների 

տեխնիկատնտեսական հիմնավորման, նախագծման և գործարկման աշխատանքները: Հաշվարկվել 

է, որ այդ կայանների գործարկման շնորհիվ ածխածնի երկօքսիդի արտանետումները կկրճատվեն 

տարեկան շուրջ 48428 տոննայով: 
Աղյուսակ 3 

Գործարկվող արդյունաբերական նշանակության արևային կայաններ 

Կայանի 

անվանումը 
Տեղակայման վայրը 

Դրվածքային 

հզորությունը, ՄՎտ 

Տարեկան արտադրվող 

էլեկտրաէներգիա, ԳՎտժ 

Մասրիկ-1 Մեծ Մասրիկ 55 90 

Մասրիկ-2 Վարդենիս 19.4 30 

Գագարին Հրազդան 15.24 25 

Թալին-2 Արջաձոր-Թալին 12.5 22 

Մերձավան Մերձավան 5.5 11 

Դաշտադեմ Դաշտադեմ-Թալին 12.5 13 

 

Հեռանկարները: Ելնելով արևային ճառագայթային էներգիայի ռեսուրսներից և ներդրումային 

բարենպաստ միջավայրից՝ ակնհայտ է, որ արևային էներգետիկան մեր հանրապետությունում ունի 

մեծ հեռանկար: Սակայն կարելի է փաստել, որ առկա արևային կայանները դեռևս շատ քիչ են և չեն 

կարող համարվել լուրջ ներդրում հանրապետության էներգետիկայի ոլորտում: Այսպես, ՀՀ ազգային 

վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն 2017թ.-ին Հայաստանում 

արտադրվել է 7762.9 մլն կՎտժ էլեկտրաէներգիա, որից արևային կայանների արտադրության 

ծավալները կազմել են ընդամենը 0.4 մլն կՎտժ  (կանխատեսվում է, որ այս ծավալը 2018 թ.-ին կաճի 

8…10 անգամ): 

Մեր կարծիքով Հայաստանում արևային էներգետիկայի հետագա զարգացմանը և խթանմանը 

նպաստող մի շարք կարևոր և լուծում պահանջող հիմնահարցերից են. 

   Արևային էլեմենտների հիմնական ելանյութի՝ մետաղական սիլիցիումի և դրա հիման վրա 

արևային էլեմենտների տեղական արտադրության կազմակերպում: Ելանյութի ստացումը հնարավոր է 

կազմակերպել ներկայումս չգործող «Նաիրիտ գործարան» և «Վանաձոր Քիմպրոմ» ՓԲԸ-ների հենքի 

վրա՝ օգտագործելով տեղական հանքանյութը, մասնավորպես, Վայոց Ձորի մարզի Գնիշիկի 

հանքավայրի քվարցիտը: Արևային էլեմենտների համար տեղական արտադրության կազմակերպման 
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համար  արտադրական բավարար հզորություներ և հնարավորություններ ունեն Երևանի «ՌԱՈ 

Մարս» ՓԲԸ-ն և Աշտարակի «Ուժային կիսահաղորդիչային սարքեր» գործարանը: Տեխնոլոգիան իր 

մեջ ընդգրկելու է ելանյութից բազմաբյուրեղային սիլիցիումի աճեցման, թիթեղների մեխանիկական 

մշակման, դիֆուզիոն p-n անցման ձևավորման, բարակթաղանթային հակաանդրադարձնող 

ծածկույթների և մետաղական հպակների ստացման գործընթացները: 

     Նոր կառուցվող շենքերում-շինություններում արևային կայանների լիարժեք ինտեգրման 

հնարավորությունների ապահովում:  Այդպիսի մոտեցման դեպքում, արևային մարտկոցները կարող 

են կատարել նաև տանիքային շինարարական տարրերի գործառույթներ, ներգրավել հորիզոնական և 

ուղղաձիգ դիրքի շինարարական կառուցվածքներում, ներկառուցվել պատուհանների կամ սոլարիում-

ների մեջ, փոխարինել շենքերի ճակատի երեսպատման քարե կամ ալյումինե սալիկներին: 

    Արդյունաբերական նշանակության արևային կայանների շահագործում միառանցք կամ 

երկառանցք արևին հետևելու սկզբունքով: Հայաստանում միակ երկառանցք արևին հետևող 

սկզբունքով աշխատող 5 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային կայանը տեղակայվել է «Բարվա» 
ինովացիոն կենտրոնի տարածքում և նախատեսված է կենտրոնի փորձասարքավորումների 

(հակակարկտային կայանք, անձրևաբեր համակարգ, գազագեներատոր) ավտոնոմ սնուցումն 

ապահովելու համար [16]: Ինչպես ցույց են տալիս միջազգային փորձը և մեր իսկ 

հետազոտությունները, այս դեպքում մոտ 35…40 %-ով մեծանում է արևային կայանի օրական 

արտադրված էլեկտրական էներգիայի քանակությունը՝ մեծացնելով կայանի շահագործման 

արդյունավետությունը [17, 18]:  

Ամփոփելով ևս մեկ անգամ շեշտենք, որ ՀՀ-ում արևային էներգետիկայի զարգացումն ուղղված է 

հանրապետության տնտեսական և էներգետիկ անկախության ու անվտանգության ամրապնդմանը, 

էներգետիկ համակարգի հուսալիության աստիճանի բարձրացմանը, նոր արտադրությունների 

ստեղծմանը և ծառայությունների կազմակերպմանը, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի, մարդու 

առողջության վրա տեխնածին ազդեցությունների նվազեցմանը: 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳԿ-ի կողմից EAPI2017-027 ծածկագրով բազմակողմ 
գիտական ծրագրին տրամադրված ֆինանսական աջակցության միջոցների շրջանակներում: 

 

 

 

1. Այվազյան Կ.Գ. Բարձր արդյունավետությամբ արևային էլեմենտներ և կայաններ. - Եր.: 

Գասպրինտ, 2016. – 198 էջ: 

2. Խարազյան Ռ.Ս. Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ և տեխնոլոգիաներ. - Եր.: Ասողիկ, 2012. - 

279 էջ: 

3. Գալստյան Լ.Ս., Փանոսյան Ժ.Ռ. Հայկական էներգահամակարգին միացվող արևային 

ֆոտոէլեկտրական կայանների հզորության ընտրություն // Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 

հինգերորդ համաժողովի աշխատություններ. - Երևան, 2014.- Էջ 203-207: 

4. Այվազյան Գ.Ե., Լախոյան Լ.Մ., Խուդավերդյան Ս.Խ. Սև սիլիցիում // Գիտության աշխարհում.- 2017. 

- № 4.- Էջ 58-64.  

5. Այվազյան Գ.Ե., Այվազյան Կ.Գ., Խուդավերդյան Ս.Խ. Սև սիլիցիումից հակաանդրադարձնող 

մակերևույթով արևային էլեմենտների պատրաստման եղանակ // ՀԳԱԱ և ՀԱՊՀ Տեղեկագիր. 

Տեխն. գիտ. սերիա.- 2017.- Հ. LXX, № 1.- Էջ 80-86: 

6. Айвазян Г.Е., Худавердян С.Х., Гайшун В.Е., Семченко А.В. Совместное использование слоя черного 

кремния и пленки ZnO в солнечных элементах // Вестник НПУА: Информационные технологии, 

электроника, радиотехника. - 2016.- № 2.- P. 83-89. 

7. Aroutiounian V.M. Investigations in the Field of Solar Cells at Yerevan State Universitety // Armenian J. of 

Physics.- 2009. - V. 2, N. 3.- P. 237-251. 

8. Ayvazyan G.Y. Porous Silicon Sensor for Bio-Chemical Applications // Science and Technology of Sensors.- 

2011.- V. 4, N. 2.- P.26-30. 

9. Ղարիբյան Ա.Ս. Ալմաստանման ածխածնային օպտիկական թաղանթների հետազոտությունը և 

կիրառությունները կապի համակարգերում // ՀԳԱԱ և ՀԱՊՀ Տեղեկագիր. Տեխն. գիտ. սերիա. – 

2011.- Հ. LXIV, N 3.- Էջ 297-304: 



553 

10. Այվազյան Կ.Գ., Վարդանյան Ա.Ա. Ֆոտովոլտաիկ բարձր խտացման մոդուլ // Վերականգնվող և 

մաքուր էներգիայի հինգերորդ համաժողովի նյութեր. - Երևան, 2014.- Էջ 199-202: 

11. Aйвазян Г.Е., Варданян А.А., Киракосян Г.Г., Петросян А.В. Исследование ВАХ планарных и торцевых 

солнечных элементов // Изв. НАН и ГИУА. Серия ТН.- 2005. - Т. LVIII, вып. 1. - С. 127-131. 

12. Vardanyan A.A. Innovative Technologies for Zenith Antihail Station // Proc. of the 9th Inter. Conf. 

“Semiconductor Micro- and Nanoelectronics”. - Yerevan,  2013. - P. 232-234. 

13. Ayvazyan G.Y., Kirakosyan G.H., Melkonyan K.M., Vardanyan A.H.  Modeling of the Drive System 

Powered by the PV Array for Water Pumping System // J. of Alternative Energy and Ecology. - 2005.- V. 

12(32). - P. 80-83. 

14. Ayvazyan G.Y., Avetisyan A.M., Vardanyan A.H., Khachikyan K.Z. First Experince of PV Water Pumping 

Systems in Armenia //Proc. of the 20th European Photovoltaic Solar Energy Conf.- Barcelona, Spain, 2005.-

P. 2964-2967. 

15. Վարդանյան Ռ.Ռ., Դալլաքյան Վ.Կ., Վարդանյան Գ.Ռ., Մանուկյան Հ.Վ. Արևի էներգիայով 

աշխատող ջրային պոմպ // ՀՊՃՀ Լրաբեր.- 2014.- Մաս 1.- Էջ 225-229: 

16. Aghabekyan D.V., Ayvazyan A.G., Vardanyan A.A. Remote Monitoring System using GSM for Photovoltaic 

Stations // Proc. of the 10th Inter. Conf. “Semiconductor Micro- and Nanoelectronics”. - Yerevan, 2017.- P. 

153-156. 

17. Այվազյան Կ.Գ., Աղաբեկյան Դ.Վ., Աղդալյան Վ. Յու. Արևին հետևող լուսազգայուն տվիչ // ՀՃԱ-ի 

Լրաբեր. - 2017.- Հ. 14, № 2.- Էջ 290-293: 

18. Aйвазян Г.Е., Агабекян Д.В., Варданян А.А., Петросян О.А. Система отслеживания за Cолнцем для 

фотовольтаических станций // Вестник НПУА. – 2018. - Часть 1. – С. 160-165.  

 

20.10.2018. 

 

Г.Е. Айвазян, Д.В. Агабекян, Л.М. Лахоян 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ 

СТАНЦИЙ В РА  

 

Проанализированы возможности, законодательство, области, современное состояние и 
перспективы использования солнечных (фотовольтаических) станций в Республике Армения. 
Отмечены некоторые проблемы, решение которых способствует дальнейшему развитию   
солнечной энергетики.  

Ключевые слова: солнечные станции, солнечная радиация, производство, 
законодательство, области использования. 
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF USING SOLAR STATIONS IN RA 

 

The possibilities, legislation, areas, current state and prospects of using solar (photovoltaic) 
stations in the Republic of Armenia are analyzed. Some problems, which solution contributes to the 
further development of solar energy, are noted. 

Keywords: solar stations, solar radiation, production, legislation, areas of use. 
 

Այվազյան Գագիկ Երջանիկի – տ.գ.թ., դոց. (ՀԱՊՀ) 

Աղաբեկյան Դավիթ Վալերի - ասպիրանտ (ՀԱՊՀ) 

Լախոյան Լաուրա Մինասի – գիտաշխատող (ՀԱՊՀ) 



554 

 

 

 

 

 Դիտարկվել է տրանսֆորմատորային կապով ինդուկցիոն ջրատաքացուցիչի օպտիմալ 
կառուցվածքի և չափերի ընտրության հարցը` ելնելով էլեկտրաանվտանգության պահանջներից և 
տնտեսավետության ցուցանիշ հանդիսացող բերված ծախսերի նվազագույն արժեքից: Կատարվել է 
բերված ծախսերը ներկայացնող բանաձևերի դուրս բերում և ըստ դրանց, ջրատաքացուցիչի օպտիմալ 
չափերի ընտրություն: Կատարվել է նաև օպտիմալ կառուցվածքի ընտրություն, ըստ մագնիսական 
ցրման հոսքերի բաշխվածության հաշվարկի, որը կատարվել է հոսքագծերի բաշխվածությունն 
արտահայտող պատկերների ստացմամբ: 

 ջրատաքացուցիչ, մագնիսահաղորդիչ, կտրվածք, ծախս, ցրման հոսք: 
 
Տրանսֆորմատորային կապով ինդուկցիոն ջրատաքացուցիչը ֆեռոմագնիսական միջուկով 

ուժային տրանսֆորմատոր է, որի առաջնային փաթույթը միացվում է 50 Հց հաճախությամբ եռաֆազ 

փոփոխական հոսանքի ցանցին, իսկ երկրորդնային փաթույթն էլեկտրահաղորդիչ նյութից կարճ 

միացված խողովակ է, որով հոսում է տաքացվող ջուրը [1]: 

Ըստ էլեկտրաանվտանգության ստանդարտի, էլեկտրասարքավորման նորմալ աշխատանքի 

ժամանակ մարդու մարմնով անցնող հոսանքի և հպման լարման արժեքները չպետք է գերազանցեն 

աղյուսակում բերված արժեքները [2]: 
Աղյուսակ 

Էլեկտրասարքավորումների հպման լարման և հոսանքի թույլատրելի արժեքները 

Հոսանքի տեսակը 
U,Վ I, մԱ 

ոչ ավել 

Փոփոխական, 50 Հց 2,0 0,3 

Փոփոխական, 400 Հց 3,0 0,4 

Հաստատուն 8,0 1,0 

 

Հետևաբար տրանսֆորմատորային կապով ինդուկցիոն ջրատաքացուցիչի ջրատաքացնող 

տարրի հպման լարումը պետք է լինի՝ 

 𝑈2 ≤ 2Վ: (1) 

Ջրատաքացուցիչն եռաֆազ, 50 Հց հաճախությամբ, 380/220 Վ լարման ցանցին միացնելու 

ժամանակ նրա առաջնային փաթույթների աստղ միացման դեպքում մեկ փաթույթին բերվող լարումը 

կլինի՝ 

 𝑈1 = 220Վ: (2) 

Ջրատաքացուցիչի տրանսֆորմացիայի գործակիցը որոշվում է հետևյալ հայտնի բանաձևով՝ 

 𝑁 =
𝑊1

𝑊2
=

𝑈1

𝑈2
, (3) 

որտեղ W1-ը առաջնային փաթույթների գալարների թիվն է, իսկ W2-ը՝ ջրատաքացնող տարրի 

գալարների թիվը:  

Քանի որ ջրատաքացնող տարրը միագալար էլեկտրահաղորդիչ խողովակ է (W2 = 1), ուստի 

կարող ենք գրել՝ 

 𝑊1 ≥ 110գալար: (4) 

Մյուս կողմից՝ տրանսֆորմատորների հաշվարկի ժամանակ օգտագործվում է հետևյալ 

բանաձևը՝ 

 𝑈 = 4,44𝑓𝑊𝐵𝑆𝐾լց , (5) 
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որտեղ f-ը ցանցի լարման հաճախությունն է (50 Հց), B-ն մագնիսական դաշտի ինդուկցիան (սառը 

գլանման թերթավոր էլեկտրատեխնիկական պողպատի համար՝ Bmax = 1,65 Տլ), S-ը մագնիսա-

հաղորդչի հատույթը (մ2),  Kլց -ը մագնիսահաղորդիչի հավաքման ժամանակ առաջացած օդային 

բացակի լցման գործակիցը (Kլց = 0,95 … 0,98): 

(5) բանաձևից մագնիսահաղորդիչի հատույթի համար ստանում ենք հետևյալ առավելագույն 

արժեքը՝ 

 𝑆 ≤ 5,5715 ∙ 10−3մ2: (6) 

Կատարելով նշանակում (5) բանաձևում՝ մագնիսահաղորդչի հատույթի համար կստանանք 

հետևյալ հաշվարկային հավասարումը՝ 

 𝑆 =
𝐾

𝑊
, 𝐾 =

𝑈

4,44𝑓𝐵𝐾լց
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡: (7) 

Այսպիսով, ջրատաքացուցիչի առաջնային փաթույթի գալարների թվի փոքրացումը մի կողմից 

հանգեցնում է օգտագործվող էլեկտրահաղորդիչ նյութի երկարության փոքրացման, հետևաբար և նրա 

վրա կատարվող կապիտալ ներդրումների փոքրացման, իսկ մյուս կողմից՝ մագնիսահաղորդիչի 

հատույթի մեծացման: Գալարների թվի փոքրացումը հանգեցնում է նաև առաջնային փաթույթն կրող 

մագնիսահաղորդիչ ձողի բարձրության փոքրացման: Հետևաբար հարց է առաջանում, գալարների թվի 

փոքրացմամբ և դրա հետևանք հանդիսացող վերոնշյալ չափերի փոփոխմամբ, կավելանա՞ն, թե՞ 

կնվազեն ջրատաքացուցիչի վրա կատարվող կապիտալ ներդրումները:  

Հայտնի է, որ շահավետության ցուցանիշը  բերված ծախսերի նվազագույն արժեքն է՝ 

 Ծ → 𝑚𝑖𝑛: (8) 

Այսպիսով, ջրատաքացուցիչի օպտիմալ կառուցվածքի ընտրության համար հաշվարկենք 

առաջնային փաթույթի գալարների այն նվազագույն թիվը, որի դեպքում ջրատաքացուցիչի բերված 

ծախսերը ձգտում են նվազագույնի: 

Ծախսը բաժանենք երկու բաղադրիչի՝ 

1) ծախս, որը կատարվում է մեկ ձողի վրա տեղակայված փաթույթի համար, 

2) ծախս, որը կատարվում է մագնիսահաղորդիչի մեկ ձողի համար: 

 Ծ = Ծ1 + Ծ2: (9) 

Ծախսի առաջին բաղադրիչը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

 Ծ1 = 𝑙𝑊 ∙ (𝛼 + 𝛽𝐹), (10) 

որտեղ  lW-ն ձողի վրա տեղակայված առաջնային փաթույթի գալարների երկարությունն է - (մ),  α-ն՝ 1մ 

երկարությամբ էլեկտրահաղորդիչ նյութով գալարների փաթաթման հաստատուն ծախսը – 

(դրամ մ ∙ մմ2⁄ ), β-ն՝ 1մ երկարությամբ և 1մմ2 կտրվածքով էլեկտրահաղորդիչի արժեքը – (դրամ/մմ2),              

F-ը՝ էլեկտրահաղորդիչի հատույթը – (մմ2): 

Կլոր կտրվածքով մագնիսահաղորդիչի դեպքում առաջնային փաթույթի գալարների ընդհանուր 

երկարությունը մեկ շերտով փաթաթման դեպքում որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

 𝑙𝑊 = 𝜋𝑎𝑊, (11) 

որտեղ  a-ն մագնիսահաղորդիչի տրամագիծն է: 

Այսպիսով (10) հավասարումը կունենա հետևյալ տեսքը՝ 

 Ծ1 = 𝜋𝑎𝑊(𝛼 + 𝛽𝐹): (12) 

Ծախսի երկրորդ բաղադրիչը գալարների մեկ շերտով փաթույթի հավաքման դեպքում որոշվում 

է հետևյալ կերպ. 

 Ծ2 = 𝑏𝜌𝐻𝑆, (13) 

որտեղ b-ն 1 կգ թերթավոր էլեկտրատեխնիկական պողպատի արժեքն է – (դրամ/կգ), ρ-ն՝ պողպատի 

տեսակարար խտությունը – (կգ/մ3), H-ը՝ ձողի երկարությունը (մ), իսկ S-ը մագնիսապարփակիչի 

հատույթը – (մ2): 

Մյուս կողմից՝ ձողի երկարությունը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ. 

 𝐻 = 𝑊𝑑 =
𝑊

𝑛
√

𝐹

𝜋
, (14) 

որտեղ d-ն հոսանքահաղորդիչի տրամագիծն է, n-ը՝ փաթույթում գալարների շերտերի քանակը: 
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Տեղադրելով (7) և (14) հավասարումները (13) հավասարման մեջ և որպես ծախսի առաջին 

բաղադրիչ գումարելով (12) հավասարումը՝ ընդհանուր ծախսի համար կունենանք՝ 

 Ծ = 𝜋𝑎𝑊(𝛼 + 𝛽𝐹) +
𝑏𝜌𝐾

𝑛
√

𝐹

𝜋
: (15) 

(15) հավասարումից ակնհայտ է, որ ջրատաքացուցիչի վրա կատարվող ծախսն ուղիղ 

համեմատական է փաթույթի գալարների թվին և հոսանքահաղորդիչի կտրվածքին, ու հակադարձ 

համեմատական՝ փաթույթում գալարների շերտերի քանակին: 

Հաստատուն հզորության ջրատաքացուցիչի նախագծման դեպքում վերջինիս օպտիմալ 

կառուցվածքի ընտրության ժամանակ բերված ծախսերը կձգտեն նվազագույնի առաջնային փաթույթի 

գալարների նվազագույն թվի դեպքում՝  համաձայն (15) արտահայտության: 

Հետևաբար, շահավետությունից ելնելով՝ նախընտրելի կլինի ջրատաքացուցիչի առաջնային 

գալարների թվի և համապատասխանաբար մագնիսահաղորդիչի հատույթի սահմանափակումներին 

մոտ արժեքների ընտրությունը: 

 Առաջարկվում է նկ.-ում  բերված կառուցվածքով տրանսֆորմատորային կապով ինդուկցիոն 

ջրատաքացուցիչ: 

Ջրատաքացուցիչի առաջնային փաթույթի բաժանումը երկու մասի և նրանց միջև 

ջրատաքացնող տարրի տեղակայումը պայմանավորված է ցրման հոսքի գծերի ճանապարհն 

առաջնային ցրման հոսքի գծերով արգելափակելով և լրացուցիչ մեծ կորուստներից խուսափելով (նկ.): 

 

 
 

Նկ. Մագնիսկան ցրման հոսքագծերի անցման ճանապարհները. 
1 - առաջնային փաթույթ, 2 - ջրատաքացնող տարր, 3 - մագնիսահաղորդիչ 

 

Եզրակացություն:  

1. Տրանսֆորմատորային կապով ինդուկցիոն ջրատաքացուցիչի չափերը՝ ելնելով էլեկտրա-

անվտանգության պահանջներից և շահավետության ցուցանիշ հանդիսացող բերված 

ծախսերի նվազագույն արժեքից, ունեն սահմանային օպտիմալ արժեքներ  (W1  ≥ 110 գալար 

և S ≤ 5,5715 ∙ 10−3 մ2): 

2. Տրանսֆորմատորային կապով ինդուկցիոն ջրատաքացուցիչի իրականացումը ճեղքված 

առաջնային փաթույթով և դրանց միջև ջրատաքացնող տարրի տեղակայմամբ, բերում է 

ցրման երկրորդային (ջրատաքացնող տարրից) հոսքերի ճանապարհի փակման և լրացուցիչ 

կորուստների փոքրացմամբ սարքավորման օ.գ.գ.-ի մեծացման: 
 

 
1. Արտոնագիր № 424 U. Տրանսֆորմատորային կապով ինդուկցիոն ջրատաքացուցիչ / Վ.Վ. 

Աթոյան, Վ.Վ. Հովսեփյան. -ՀՀ մտավոր սեփականության գործակալություն.-2015. 
2. ГОСТ12.1. 038-82 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. 
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В.В. Овсепян 
 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРОВ 

ИНДУКЦИОННОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СВЯЗЬЮ 
 

Рассмотрен вопрос выбора оптимальной конструкции и размеров индукционного водонагревателя с 

трансформаторной связью, исходя из требований электробезопасности и минимальной стоимости 

затрат, являющихся показателем эффективности. Получены новые формулы минимальной стоимости 

затрат, на основе которых выбрана оптимальная конструкция водонагревателя. Произведен выбор 

оптимальной конструкции водонагревателя согласно расчету распределения магнитных потоков рассеяния 

и получены изображения, образующие распределение линий потоков. 

Ключевые слова: водонагреватель, магнитопровод, сечение, расход, поток рассеяния. 

 

 

 

V.V. Hovsepyan 
 

SELECTION OF OPTIMAL DESIGN AND DIMENSIONS OF INDUCTION 

WATER HEATER WITH A TRANSFORMER COUPLING 
 

The question of choosing the optimal design and dimensions of induction water heater with a transformer 

coupling based on the electrical safety requirements and the minimum costs, which are a performance indicator is 

described. New formulas of minimum costs, on the basis of which it was chosen an optimal design of water heater 

are obtained. A choice of an optimal design of water heater was done according to the calculation of the 

distribution of magnetic flux scattering,  the images forming the distribution of the flow lines are obtained. 

Keywords: water heater, magnetic conductor, section, cost, flux scattering. 

 

  – ասպիրանտ (ՀԱՊՀ)                                    
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  Հայաստանի Հանրապետության ցեմենտի արտադրությունների՝ ԼՂՀ-ից տարածքային 

առումով հեռու լինելը և ավտոտրանսպորտով ցեմենտի փոխադրման բավականին մեծ ծախսերը 
արդիական են դարձնում ԼՂՀ-ի տարածքում ցեմենտի արտադրության հնարավորության հարցը մինի 
գործարանի կառուցման միջոցով: Հետազոտության հիման վրա մշակվել, պարտաստվել և թրծվել է 
հումքային խառնուրդը, որի արդյունքում ստացվել է կլինկեր: Ֆիզիկամեխանիկական 
հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ մանրացված կլինկերին 2 %  երկջուր գիպսի ավելացման 
դեպքում ստացվում է М 400D0 մակնիշի պորտլանդցեմենտ: Այդ ցեմենտի հիման վրա ստացված 
բետոնները համապատասխանում էին հետևյալ դասերին՝ B 20 առանց սուպերպլաստիկարարի և B 25  
ցեմենտի զանգվածի 0,5%-ի չափով «Mapefluid N200» սուպերպլաստիկարարի ավելացմամբ:     

  Մինի գործարան, ցեմենտ, հումքային բովախառնուրդ, թափոններ, 
արտադրություն, տեխնոլոգիա:   
 

Ցեմենտի արտադրությունը՝ շինանյութերի արդյունաբերության առաջատար ճյուղերից մեկը, 

ներկա դրությամբ բացակայում է ԼՂՀ-ում, որը լուրջ խնդիր է շինարարության համար: Դա 

պայմանավորված է նրանով, որ այն ավտոտրանսպորտով ներկրվում է Հայաստանի 

Հանրապետությունից՝ տեղիք տալով մեծ ծախսերի: Այս ուղղությամբ առաջարկվում է լուծել խնդիրը, 

այն է՝ մինի գործարանի կառուցման միջոցով ԼՂՀ տարածքում կազմակերպել ցեմենտի 

արտադրություն: Փոքր գործարաններում ցեմենտի արտադրության կազմակերպումը հնարավորու-

թյուն կտա առաջինը` արդյունավետորեն լուծել տարածաշրջանում ցեմենտի տեղային (լոկալ) 

պակասի խնդիրը, երկրորդ` ցեմենտի մշտական բարձր պահանջարկը ներդրողների համար երաշխիք 

է ֆինանսները շահավետորեն ներդնելու գործի մեջ, իսկ տարածաշրջանը ապահովվում է 

աշխատատեղերով առաջիկա երկարատև տարիների ընթացքում [1-3]: 

ԼՂՀ հումքային բազայի ուսումնասիրությունների հիման վրա մշակվել է պորտլանդցեմենտային 

հումքային խառնուրդ՝ տարբեր արտադրական թափոնների օգտագործմամբ [4,5]։ Ներկայացված է, որ 

որպես հումքային բաղադրիչներ կարող են օգտագործվել՝ Վանքասար հանքի քարի հանման և 

մշակման թափոնները որպես կրաքար, Դրմբոնի սուլֆիդային պղնձի հանքաքարի ֆլոտացիոն 

հարստացման գործարանի պոչամբարի «պոչեր»-ը, Մաղավուզի հանքավայրի ածխի հարստացման 

«պոչեր»-ը։ Տեսականորեն հիմնավորվել և գործնականորեն ապացուցվել է KH-0,91, n-2,38 և p-1,45 

գործակիցներ ունեցող առաջարկվող հումքային խառնուրդից, պորտլանդցեմենտի կլինկերի 

ստացման տեխնիկական հնարավորությունը։ 

Պորտլանդցեմենտի կլինկերի ստացման համար կատարվել է հումքային խառնուրդի հաշվարկ՝ 

հետևյալ ելքային տվյալներով [6,7]՝ կրաքար, «Պոչամբարի պոչեր» և ածխի «Պոչերի» մոխիր, KH=0,91, 

n=2,38 (աղյուսակ 1-3):

Աղյուսակ

Հումքային բաղադրիչների քիմիական բաղադրակազմը (զանգվ

Բաղադրիչներ SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 R2O Շ.Կ. Այլ Գումար 

Կրաքար 0,72 0,64 0,12 55,0 0 0 0,00 43,5 0 99,98 

«Պոչամբարի 

պոչեր» 
71,0 6,2 10,82 2,8 0,9 0,12 0 7,8 0,34 99,98 

Ածխի «Պոչերի» 

մոխիր 
17,27 18,3 5,0 2,4 2,4 2,0 4,9 46,6 1,11 99,98 
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Աղյուսակ

Հաշվարկների արդյունքները 

Քիմիական բաղադրակազմը զանգվ

Բաղադրիչներ SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 R2O Շ.Կ. Այլ Գումար 

Կրաքար 0,53 0,47 0,09 40,45 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 73,54 

«Պոչամբարի պոչեր» 11,27 0,98 1,72 0,44 0,14 0,02 0,00 1,24 0,05 15,88 

Ածխի «Պոչերի» մոխիր 1,83 1,94 0,53 0,25 0,25 0,21 0,52 4,93 0,12 10,59 

Հումքային խառնուրդի 

կազմը, %-ով 
13,63 3,39 2,34 41,15 0,40 0,23 0,52 38,17 0,17 100,00 

Կլինկերի կազմը, %-ով 22,4 5,48 3,78 66,55 0,65 0,37 0,84 - 0,28 100,00 

Ստուգում՝      

Աղյուսակ

Միներալոգիական կազմի հաշվարկ զանգվ

C3S C2S C3A C4AF Գումար 

58,49 19,10 8,12 11,48 97,19 
  

Կլինկերում CaSO4=0,63:

Բերված հաշվարկներից կարելի է եզրակացնել որ հագեցման գործակցի КН սիլիկահողի

և ալյումինատային р մոդուլների առաջարկվող մեծություններն ապահովում է կրաքարից

Պոչամբարի պոչեր»-ի և ածխի Պոչեր ի մոխրից բաղկացած հումքային բովախառնուրդը: 

Հաշվարկված կազմով պատրաստվել է հումքային բովախառնուրդ, որը մամլվել է գլաններում և 

թրծվել՝ մուֆելային վառարանում հալոցների մեջ 1300оС ջերմաստիճանում, 60 րոպե տևողությամբ: 

Սառեցումից հետո ստացված կլինկերը ջարդվել է այտավոր, այնուհետև` գլանիկային 

ջարդիչներով։ Նուրբ մանրացումը կատարվել է սկավառակավոր քերամաշիչով, մանրացման 

նրբությունը ստուգվել է մաղի անալիզատորով (անցումը 90% 071 չափի մաղով), ստացվել է շուրջ 6 կգ 
առանց հավելանյութերի կլինկեր: Շաղկապման ժամկետը որոշելու ժամանակ պարզվել է, որ կլինկերը 

մանրացնելիս անհրաժեշտ է ավելացնել 2% երկջուր գիպս։  

Ստացված ցեմենտի (աղյուսակ 4)  և դրա հիման վրա բետոնի բնութագրերը հետազոտվել են 

«Հորիզոն 95» ՍՊԸ-ի լաբորատորիայում՝ համաձայն ԳՈՍՏ 10178-85 և ԳՈՍՏ 30515-2013 

ստանդարտների: 
Աղյուսակ

Ստացված ցեմենտի տեխնիկական բնութագիրը

Բնութագիրը Նորմատիվ 

ԳՈՍՏ 10178-85, ԳՈՍՏ 30515-2013 
Միջին արժեքը 

Աղացվածքի մանրությունը (մնացորդը Nօ 

008 մաղի վրա),% 
նորմավորված չէ 12,2 

Շաղկապման ժամկետները. 

  սկիզբ, րոպե 

վերջ, րոպե 

 

75-ից ոչ շուտ 

նորմավորված չէ 

 

85 

235 

Կոնի հոսելիությունը, մմ նորմավորված չէ 108 

Ցեմենտային խմորի նորմալ 

թանձրությունը, % 
նորմավորված չէ 27,5 

Ջրացեմենտային հարաբերությունը նորմավորված չէ 0,40 

Ցեմենտի ծավալի փոփոխության 

համաչափություն, մմ 
10-ից  ոչ ավել ±0,5 

Ամրության սահմանը 

Ծռման ժամանակ. 

 7 օրական հասակում, ՄՊա 

 

նորմավորված չէ 

 

- 

28 օրական հասակում, ՄՊա նորմավորված չէ 5,8 

Սեղմման ժամանակ. 

7 օրական հասակում, ՄՊա 

 

16,0-ից ոչ պակաս 

 

27,5 

 28 օրական հասակում, ՄՊա 32,5-ից ոչ պակաս, 52,5-ից ոչ ավել 39,3 
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Ցեմենտի փորձարկումը բետոններում, որոնք ունեն հետևյալ բաղադրությունը` ցեմենտ-400 

մ3/կգ, քվարցային ավազ - 850 մ3/կգ, բազալտային խիճ - 880 մ3/կգ, ջուր - 225 մ3/լ (առանց 

սուպերպլաստիկարարի) և 180 մ3/լ («Mapefluid N200», իտալական Mapei սուպերպլաստիկարարով, 

ցեմենտի զանգվածի 0,5%-ի չափով, այսինքն 2 լ/մ3), ցույց է տվել, որ առանց հավելանյութի բետոնի 

ամրությունը սեղղման ժամանակ 7 օրական հասակում 20,4 ՄՊա է, 28 օրական հասակում` 29,1 ՄՊա 

(բետոնի դասը B 20), իսկ հավելանյութով բետոնը սեղղմման ժամանակ 7 օրական հասակում ունի 25,3 

ՄՊա ամրություն, 28 օրական հասակում` 32,8 ՄՊա (բետոնի դասը B 25):    

Ելնելով վերը ներկայացվածից` ԼՂՀ բնական և տեխնածին հումքի հիման վրա հնարավոր է 

առանց հանքային հավելանյութերի М 400D0 մակնիշի ցեմենտի ստացում: 

ԼՂՀ-ում ցեմենտի արտադրության համար միակ հնարավոր տարբերակը ժամանակակից 

ցեմենտի մինի գործարանի կառուցումն է [8]: 

Այսպիսով, մինի գործարաններում ցեմենտի արտադրության կազմակերպումը հնարավորու-

թյուն կտա (բացի վերը թվարկվածներից) արդյունավետ լուծել կոնկրետ շրջաններում ցեմենտի 

պահանջարկը և տվյալ շրջանը կապահովվի բազմաթիվ նոր աշխատատեղերով:  
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А.М. Сафарян, Т.А. Пайтян, Т.М. Саркисян 

 

ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 

КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА НА МИНИ-ЗАВОДЕ 
 

В связи с отдаленностью территории НКР от производителей цемента в Республике Армения и 

большими затратами на перевозку цемента автотранспортом актуальным становится вопрос о 

возможности производства цемента в НКР путем строительства мини-завода. На основе исследований 

была разработана, приготовлена и подвергнута обжигу сырьевая смесь (шихта), в результате чего был 

получен клинкер. Физико-механические исследования показали, что при добавлении 2% гипса к помолотому 

клинкеру получается портландцемент марки М 400D0. Бетоны на основе данного цемента 

соответствовали следующим классам: B20 - без пластификатора и B25 - с добавлением пластификатора 

“Mapefluid N200” в количестве 0,5% от массы цемента. 

Ключевые слова: мини-завод, цемент, сырьевая смесь, отходы, производство, технология.  

 

 

A.M. Safaryan, T.A. Paytyan, T.M. Sargsyan 
 

TECHNOGENIC WASTE OF NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC AS A RAW 

MATERIAL FOR THE PRODUCTION OF CEMENT AT THE MINIPLANT 
 

Due to the remoteness of the NKR territory from cement producers in the Republic of Armenia and the high 

costs of transporting cement by road, the issue of the possibility of cement production in the NKR through the 

construction of a miniplant becomes actual.Based on the research, the raw mix was developed, prepared and baked, 

and clinker was obtained as a result. Physicomechanical studies have shown that adding 2% gypsum to ground 

clinker produces Portland cement M 400D0. Concrete on the basis of this cement corresponded to the following 

classes: B20 - without plasticizer and B25- with the addition of plasticizer “Mapefluid N200” in the amount of 0,5% 

by weight of cement. 

Keywords: miniplant, cement, raw mix, waste, production, technology. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ МАКЕТИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ 

 
Рассматриваются особенности макетирования, используемые материалы и основные приемы, с 

помощью которых изготавливается модель для строительных и реставрационных проектов с целью 

получения более эффективной визуализации идей. Показано, что наброски, эскизы, чертежи и даже 

компьютерное моделирование не могут дать подробного описания внешнего вида строений и полного пред-

ставления о проекте, в отличие от макетов архитектурных сооружений. Благодаря макету весь проект 

можно рассматривать в деталях, акцентируя внимание на необходимых нюансах. 

Ключевые слова: макетирование, материалы, приемы, объемно-пространственная композиция, 

макет, классификация. 

 

Изготовление архитектурных макетов в основном необходимо для создания выставок и про-

ведения тендеров. Наглядный и эстетичный вид макета позволяет демонстрировать перед инвесто-

рами и заказчиками все преимущества проекта. Макеты архитектурных сооружений также исполь-

зуются при изучении архитектурного проектирования его различных аспектов и нюансов, а также 

визуализации идеи архитектора от чертежей до объемной модели для предоставления клиентам и 

широким общественным массам [1]. 

Одной из основных задач архитектурного образования является развитие у студентов объем-

но-пространственного мышления, необходимого для дальнейшей творческой деятельности. Маке-

тированию отводится важное место в творческом учебном процессе, который начинается с изуче-

ния основ архитектурного проектирования и объемно-пространственной композиции. Все задания 

по этим дисциплинам выполняются в макетах. Макет выполняется в целях приближения творчес-

кого замысла к реальности. Он позволяет более наглядно моделировать архитектурную компози-

цию. Роль макетирования в архитектурном проектировании очень велика. Макет, особенно хоро-

шо выполненный, дает более наглядное представление о проектируемом объекте, чем ортогональ-

ный чертеж. Он позволяет выявить связь архитектуры с окружающей средой, а также ощутить 

архитектурную пластику форм и размеры пространства. 

Макет - это инструмент, который обладает наглядностью и помогает развивать объемно-

пространственное представление. Это один из проверенных способов передачи информации, 

наиболее зримое средство выражения мысли, временное обобщенное представление в крупных 

массах и относительно отвлеченных формах, несущее в себе обобщенное функциональное и 

конструктивное содержание. Макет развивает объемно-пространственное видение и 

архитектурно-образное мышление. Это очень важно для процесса проектирования. Рабочий макет 

дает возможность наглядно представить свои идеи и свободно оперировать объемами и 

пространством. Работа с объемными элементами и формами позволяет усвоить определенные 

приемы и навыки макетного дела, знакомит со свойствами бумаги и картона как основных 

материалов, используемых в учебных макетах. Во время работы над макетом используются знания 

и навыки, полученные при выполнении чертежей, происходит закрепление материала, 

полученного при изучении начертательной геометрии. 

 Архитектурный макет (фр. maquette, от итал. macchietta - набросок) - объёмно-пространст-

венное изображение проектируемого или существующего сооружения, архитектурного ансамб-

ля, города, выполненное в уменьшенном масштабе (1:1000, 1:500, 1:250, 1:200, 1:100, 1:50, 1:25, 

1:20) [2]. Архитектурный макет либо достаточно точно воспроизводит оригинал в деталях, в таком 

случае его называют также моделью, либо с некоторой степенью приближения. Макеты созда-

ются, чтобы проверить архитектурную композицию, согласованность частей сооружений, нагляд-

но ознакомиться с увязкой рельефа местности и основных объемов. Чтобы оценить эти качества, 

при дизайне интерьера используются интерьерные макеты.  

Выделяют рабочие  макеты, демонстрационные и экспериментальные. Рабочее макетиро-

вание является основным при обучении и работе архитекторов. Оно помогает творческому поиску 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B
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и позволяет проверить верность основных пространственно-композиционных идей. Демонстра-

ционный макет является эффектным дополнением к рабочим чертежам. Он выполняется, как пра-

вило, из высококачественных материалов. В экспериментальных макетах применяются нестан-

дартные материалы, например, ПВХ-пленка или сотовый поликарбонат. 

В зависимости от назначения и масштаба макет может отражать во всех деталях проектируе-

мый (существующий) архитектурный объект в объемах и интерьере (в этих случаях макет назы-

вается моделью), либо выполняется в той или иной степени детализации элементов. 

Архитектурные макеты можно классифицировать по: 

 степени детализации; 

 масштабу; 

 основному материалу; 

 типу отображаемых объектов; 

 классификации объектов; 

 степени механизации и электрооснащенности. 

Восприятие объёмно-пространственной композиции проектируемых зданий и сооружений 

на чертеже существенно отличается от восприятия построенного объекта (т.е. натурного восприя-

тия), поэтому при обучении студентов-архитекторов применяется макетный метод, который при-

менительно к объемному архитектурному макетированию получил наименование макетно-модель-

ного метода. 

По типу различают концептуальные, градостроительные, планировочные, ситуационные, 

ландшафтные, панорамные, интерьерные макеты. По степени механизации и электрооснащённос-

ти выделяют макеты без подсветки, с внутренней подсветкой, с наружной подсветкой, с динами-

ческой подсветкой, с комбинированной подсветкой, без движущихся элементов, с движущимися 

элементами [3]. 

Макеты помогают архитекторам, девелоперам и застройщикам быстро и наглядно знакомить 

потенциальных заказчиков и клиентов с существующим или перспективным архитектурным 

проектом. Для создания используются самые разнообразные материалы (рис.1). Наиболее распрос-

транены гипс, дерево, картон, пластик, пенокартон, папье-маше. “Жёваная бумага” - легко под-

дающаяся формовке масса, получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) 

с клеющими веществами, крахмалом, гипсом и т.д. Из папье-маше делают муляжи, маски, игруш-

ки, театральную бутафорию, шкатулки и т.д. В отдельных случаях из папье-маше изготавливают 

даже мебель и светильники, которые не так-то просто отличить от “настоящих”). 

  

 

 

 

 

  

Бумага ─ легкий в обработке материал, поэтому эскизные макеты из бумаги делаются очень 

быстро. Комбинируя варианты, можно быстро склеить композицию, изменить форму, пропорции 

составляющих ее элементов, заменить один элемент другим, создать прочный структурный 

материал. Бумагу используют при изготовлении эскизных и учебных макетов. Применяют 

главным образом чертежную бумагу (ватман). Она xopoшо режется и склеивается с различными 

материалами. Намоченная бумага растягивается, а при высыхании вновь сжимается. Это свойство 

используется при склеивании подмакетников и изготовлении планшетов. Вертикально 

поставленная трубка из бумаги может выдержать большую нагрузку. В то же время бумага легко 

гнется и обрабатывается. Она дает возможность четкого конструирования геометрических форм и 

способна передать тончайшую пластику формы. Из бумаги выклеивают пространственные, 

объемные и объемно-пространственные композиции (рис.2 а). В макетировании бумагой 

имитируют различные всевозможные строительные материалы:  бетон, мрамор, металл и др.  

Рис.1. Материалы для макетирования 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%8C%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Эглин (пластилин) - аморфный материал, который дает больше работы осязательным анали-

заторам. В работе с эглином больше ощущение пластики, что позволяет дополнительно чувство-

вать ее массу, структуру, равновесие (рис.2 б). Работа с эглином не менее важна, чем работа с бу-

магой. Зрительное и осязательное восприятие бумаги и эглина различно. Характер работы с бума-

гой и эглином также различен. Макет из бумаги собирают из отдельных частей, конструируют 

форму (комбинаторные действия). Работа с эглином происходит путем удаления части массы из 

монолитного куска (как в работе над скульптурой). Сочетание качества бумаги и эглина развивает 

композиционное чутье, поэтому желательно при выполнении задания делать эскизный макет из 

эглина или пластилина, чистовой ─ из бумаги. 

 Картон может быть листовой и рулонный различной толщины и плотности. Для макетов 

применяют листовой картон толщиной 0,8…1 мм. Он хорошо окрашивается и склеивается. 

Используют картон, как правило, для изготовления макетов достаточно большого размера. В 

поисковых макетах, а также для имитации рельефа часто используется гофрокартон (рис.2 в). 

 

 

 

 

Пенокартон ─ один из самых популярных листовых материалов в графической и рекламной 

индустрии. Его также можно использовать и в макетировании. Это самый дешевый из известных 

на сегодня жестких листовых материалов (рис.3 а). Уникальность пенокартона базируется на 

исключительных свойствах синтетического материала, составляющего его основу. В архитектур-

ном макетировании пенокартон рекомендуется использовать для достаточно больших 

поверхностей с крупными членениями. Эффективно использование пенокартона в 

градостроительных макетах для выклеивания как рельефа, так и объемов зданий и сооружений. 

Пенопластик ─ это аналог пенокартона. Он представляет собой легкие “сандвич-панели” с 

внутренним слоем из вспененного полистирола и двусторонним поверхностным слоем из 

полимерной пленки. Пенопластик сохраняет все достоинства пенокартона, но лишен его 

основного недостатка – гигроскопичности. Материал экономичен и удобен в применении. Легко 

обрабатывается механически. Его резка, склеивание, ламинирование, нанесение изображений 

виниловыми пленками и красками не вызывают затруднений. Очень малый вес обеспечивает 

легкость монтажа и транспортировки    (рис. 3 б). 

Пенопласт представляет собой трудносгораемый, самозатухающий материал, который 

экологически безопасен в процессе эксплуатации. Пенопласт выпускается в виде плит, возможно 

изготовление “сандвич-панелей” методом заливки. Пенопласты бывают гранулированные и 

пористирольные. Они различаются не только по структуре и цвету, но и по упругим 

характеристикам. Они бывают жесткие, полужесткие и эластичные. Жесткий пенопласт марки 

ПХВ (бежевого или другого цвета) наиболее удобен для работы. Его можно резать на электроме-

ханическом фрезе и обрабатывать любыми инструментами. Из него получают пластины любой 

толщины для оклеивания фасадов зданий или рельефа, а также для изготовления деталей или 

моделей любой формы и конфигурации. Из этого материала выполняют различные элементы для 

оформительских макетных работ: стенды, буквы, эмблемы и пр. (рис. 3 в). Он хорошо 

окрашивается любыми красками, в том числе нитрокрасками. 

Пластик ─ это жесткий аморфный полимер с невысокой механической прочностью при рас-

тяжении и изгибе. Пластик имеет низкую плотность, обладает отличными диэлектрическими 

свойствами и весьма низкой прочностью при ударе. Он легко деформируется при относительно 

невысоких температурах (80 °C). Для макетов используют листовой пластик различного цвета ─ в 

основном белого или бежевого (близкого по цвету к пенопласту марки ПХВ), толщиной 2…6 мм, 

а также полистирольную пленку толщиной 0,5…1 мм соответствующего цвета (рис. 4 а). Пластик 

Рис. 2.  Пространственные, объемные и объемно-пространственные композиции 

             а)                                                       б)                                                     в) 
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при нагревании размягчается, что позволяет изготавливать из него с помощью штампования эле-

менты и модели самой различной формы. 

 

 

 

Гипс обычно применяют в чистом виде или в смесях с наполнителями. В ряде случаев его 

используют для изготовления моделей небольших габаритов (например, блок-секций, блок-квар-

тир и др.) способом формования в простых формах. Изделия из гипса обладают низкой прочнос-

тью, хрупкостью. Они легко скалываются и ломаются. Для упрочнения изделий из гипса рекомен-

дуется армировать их проволокой, а также пропитывать олифой или различными клеями. Однако 

обеспечить требуемую прочность изделия из гипса практически невозможно, поэтому применяет-

ся он в тех случаях, когда изделие не испытывает больших механических нагрузок при его исполь-

зовании. При изготовлении архитектурных макетов гипс используется в деталях или рельефе под-

макетника, когда из бумаги и других материалов передать форму и фактуру материала очень 

сложно (рис. 4 б). 

Органическое стекло получило широкое распространение для изготовления макетов и моде-

лей. Оно ударопрочное, равнопрочное во всех направлениях, легко обрабатывается различными 

инструментами, строгается, обтачивается, склеивается и окрашивается. При нагревании органи-

ческое стекло размягчается. При изготовлении архитектурных макетов из органического стекла 

можно сделать коробку и каркас здания, после чего фасады оклеить другими материалами                

(рис. 4 в). Оргстекло часто применяется для отображения поверхностей воды. Листовое оргстекло 

может быть прозрачным, бесцветным, прозрачным цветным и непрозрачным с наполнителем ─ 

полистирольное или парафинированное. Его толщина варьируется от 1 до 50 мм. Для макетирова-

ния применяют в основном оргстекло толщиной от 1 до 5 мм. Листы оргстекла выпускают, как 

правило, оклеенными или обернутыми бумагой. После снятия бумаги для удаления статического 

электричества оргстекло необходимо протереть влажной ветошью с мылом или жидкостью для 

мытья стекол. 

Для изготовления объемов зданий в планировочных макетах может использоваться древеси-

на твердых лиственных пород: бука, березы, ясеня и т.п. Древесина должна быть хорошо высуше-

на и выдержана. При изготовлении объемов зданий в масштабе 1:1000 и менее можно использо-

вать паркетную клепку. В некоторых случаях макеты отдельных зданий и сооружений могут быть 

изготовлены из древесины и фанеровочного шпона. Последний применяется и для изготовления 

рельефа. В этом случае горизонтали вырезаются из переклейной фанеры или твердой ДВП (дре-

весно-волокнистой плиты) и фанеруются шпоном соответствующей древесины.  

 

   
 

 

 

 

Стоимость архитектурного макета зависит от двух составляющих: трудоемкости изготовле-

ния макета и стоимости макета, как художественного произведения. Макет может совсем не иметь 

                                    Рис. 3.  Материалы для макетирования 

                                   а)                                                       б)                                                     в) 

Рис.4. Материалы для макетирования 

а)                                                                            б)                                                           в) 
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или иметь очень низкую художественную ценность. Как правило, это зависит от уровня профес-

сионализма макетчиков. 

Заключение. Первичный образ проектируемого объекта формируется мысленно, представ-

ляется в зрительной фантазии, с его помощью оформляется композиция. Композиция – это связь 

различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей, которые вместе взятые сос-

тавляют определенную форму. Объемно-пространственная композиция- это своего рода попытка 

человека упорядочить окружающее пространство некоим определённым образом. Данный термин 

часто встречается в архитектуре, живописи, строительстве, ландшафтном дизайне. Архитектурная 

композиция - способ организации архитектурных элементов с целью достижения общего единства 

и гармоничности. Макетирование, так же как и графика, развивает мышление, помогает быстро и 

точно зрительно воспринимать композицию. Чтобы овладеть всеми средствами и приемами 

макетирования, необходимы не только длительная практика, но и умение точного выбора наи-

более эффективных приемов и методов изготовления макета.  
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Դիտարկվում են մակետավորման առանձնահատկությունները, օգտագործվող նյութերը և այն հիմնական 
եղանակները, որոնց օգնությամբ պատրաստվում է մոդելը, որն անհրաժեշտ է շինարարական և վերա-
կանգնողական նախագծերի համար՝ մտահղացումների առավել արդյունավետ տեսանելիացում ստանալու 
նպատակով: Ճեպանկարների, էսքիզների, գծագրերի և նույնիսկ համակարգչային մոդելավորման միջոցով 
հնարավոր չէ տալ շինությունների ներքին տեսքի մանրակրկիտ նկարագրություն և նախագծի ամբողջական 
պատկերացում, որոնք կարող են տալ ճարտարապետական կառույցների մակետները: Մակետի շնորհիվ ամբողջ 
նախագիծը հնարավոր է դիտել հատվածներով՝  սևեռելով ուշադրությունը համապատասխան նրբություններին: 

 մակետավորում, մեթոդներ, ծավալատարածական կոմպոզիցիա, մակետ, 
դասակարգում: 

N.Kh. Khachatryan, H.S. Chakhalyan 

ARCHITECTURAL MODELING, MATERIALS AND BASIC METHODS 

  The specifications of the modeling, the materials used and the basic methods are being observed, with the 

help of which a model is made for construction and rehabilitation projects to get the most effective reflections of 

ideas. It was shown that bibliographies, sketches, drawings, and even computer modeling can not provide a detailed 

description of the interior of buildings and a complete idea of the project as opposed to models of architectural 

buildings. With the help of the model the whole project can be viewed piece by piece, focusing on the important 

nuances. 

Keywords: modeling, methods, dimensional composition, model, classification.  
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Տարբեր նշանակության շենքերի շինարարության ժամանակ հարկ է լինում լուծել դրանց ակուստիկայի, 
լռության և լսողական ընկալման որոշակի պայմանների ապահովման հետ կապված հարցեր: Վերջիններիս 
լուծումը կախված է արդյունավետ ակուստիկ նյութերի ճիշտ ընտրությունից: Ծակոտկեն բետոնների (գազային) 
աղմկակլանիչ սալիկների և աղմկամեկուսիչ սվաղի համար կարելի է օգտագործել փքված պեռլիտը և 
վերմիկուլիտը, պեմզան: Ակնհայտ է, որ որպես հավելանյութ կարելի է օգտագործել նաև փքված օբսիդիանը: 
Օբսիդիանի փքումն իրականացվում է թերմիկ հարվածի մեթոդով: Արդյունքում ստացվում է ծակոտկեն նյութ՝ 
400…500 կգ/մ3 միջին խտությամբ: Մանրացնելով փքված օբսիդիանը մինչև անհրաժեշտ մեծության՝ այն 
անհրաժեշտ է օգտագործել որպես հավելանյութ՝ ծակոտկեն բետոնների (գազաբետոն), աղմկակլանիչ սալիկների 
և աղմկամեկուսիչ սվաղի համար: 

 ակուստիկ, ձայն, աղմուկ, աղմկակլանում, աղմկամեկուսացում, օբսիդիան, փքում: 

 

Մարդկանց համար կենսական նշանակություն ունի շրջակա միջավայրն իր բազմազան 

շինություններով: Վերջիններս պետք է համապատասխանեն մարդու համար բարենպաստ կենսա–

գործության համապատասխան պայմաններին, որոնց թվին են դասվում շինության միկրոմիջավայրը, 

լուսավորության, աղմուկի, վիբրիացիայի մակարդակները: Արդյունաբերության, տրանսպորտի, քա-

ղաքների աճի ու զարգացման, ուստի նաև աշխարհում աղմուկի աճին զուգընթաց, ժամանակակից 

շինարարության առավել կարևոր խնդիրներից մեկը համարվում է մարդկանց աշխատանքի և 

հանգստի վայրերում հարմարավետ ակուստիկ միջավայրի ստեղծումը [1, 2]: 

Բնակարանաշինության գործում պահանջվում է կիրառել ավելի թեթև պատնեշող կոնստրուկ-

ցիաներ, դրանց պատրաստման ինդուստրալացում, մոնտաժի մակարդակի բարձրացում և 

շահագործողական որակների բարելավում [3]: 

Միջնորմների, պատերի և միջհարկային ծածկերի զանգվածի նվազեցումը թույլ է տալիս 

կրճատել շինարարության արժեքն ու ժամկետները, սակայն թեթև կոնստրուկցիաներում, որպես 

կանոն, աղմկամեկուսիչ բնութագրերը վատթարանում են: Այդ պատճառով շենքերի աղմկամեկուսաց-

ման հիմնախնդրի լուծման ժամանակ կարևորագույն խնդիր է համարվում ավելի թեթև միջհարկային 

ծածկերի և միջբնակարանային միջնորմների աղմկամեկուսիչ որակների բարելավումը [3]: 

Աղմկամեկուսացման բնագավառում հետազոտությունները կատարվել են համեմատաբար 

վերջերս՝ շուրջ 20 տարի առաջ, սակայն նյութերի աղմկամեկուսիչ և աղմկակլանիչ բնութագրերի 

հետազոտություններ չեն իրականացվել: Աղմուկը՝ տարբեր հաճախականությունների և ինտենսի-

վության ալիքների համադրություն է: Ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից աղմուկ են անվանում ցանկա-

ցած անցանկալի ձայնը, որը վնասակար ազդեցություն է գործում մարդու օրգանիզմի վրա: Աղմուկի 

բարձր մակարդակները հանգեցնում են նյարդային գրգռականության, առաջացնում են լարվածություն, 

ագրեսիա, նվազեցնում աշխատունակությունը, դառնում տարբեր հիվանդությունների պատճառ [4]:  

Մարդուն շրջապատող միջավայրում աղմուկի աղբյուրների շարքին են դասվում՝ 

տրանսպորտային միջոցները, ջրատարները, կոյուղատարները, օդատարները, տեխնիկական 

սարքավորումները, կենցաղային տեխնիկան և այլն: Աղմուկի մակարդակի գլխավոր բնութագրերից 

մեկը ձայնի ինտենսիվության մակարդակն է (L), որը չափվում է դԲ-ով: Մարդու օրգանիզմի վրա 

աղմուկի ազդեցությունը մեծամասամբ կախված է այդ բնութագրի մեծությունից, և որքան մեծ է այն, 

այնքան ավելի բացասական է տվյալ աղմուկի ազդեցությունը: 30…35 դԲ ձայնային ճնշման աղմուկը 

սովորական է մարդկանց համար և չի անհանգստացնում: Մինչև 40…70 դԲ աղմուկի մակարդակի 

բաձրացումն էական ծանրաբեռնվածություն է ստեղծում նյարդային համակարգի համար, որը 

հանգեցնում է ինքնազգացողության վատացմանը և երկարատև ազդեցության դեպքում կարող է 

նևրոզների պատճառ դառնալ: 75 դԲ-ից բարձր մակարդակի աղմուկի ազդեցությունը կարող է 
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հանգեցնել լսողության կորստի՝ պրոֆեսիոնալ ծանրալսողության: 120…130 դԲ-ն գերազանցող 

ձայները առաջ են բերում ցավի զգացողությունների և մարդու լսողական ապարատի ձևախեղումների: 

140…160 դԲ մակարդակի աղմուկի ազդեցությունը կարող է հանգեցնել թմբկաթաղանթների 

պատռվածքի, կոնտուզիայի՝ մահվան ելքով [4]: 

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ժամանակակից շենքերի աղմկամեկուսիչ 

հատկությունները ոչ միշտ են համապատասխանում աղմկամեկուսացման պահանջներին, որը 

բացատրվում է ոչ միայն պատնեշող կոնստրակցիաների անբավարար աղմկամեկուսիչ 

հատկություններով, այլ նաև աղմուկի աղբյուրների հզորությունների և քանակի ավելացմամբ: 

Շինությունների ակուստիկ միջավայրը հիմնականում որոշվում է պատնեշող կոնստրուկցիաների 

(պատերի, միջնորմների, ծածկերի և այլն)՝ օդային և հարվածային ձայներն անդրադարձնելու և 

կլանելու հատկություններով: Տարբեր նշանակության շենքների շինարարության ժամանակ հարկ է 

լինում լուծել ակուստիկայի, լռության և ձայնային ընկալման որոշակի պայմանների պահպանման 

հետ կապված խնդիրներ: Այդ խնդիրների լուծումը կախված է արդյունավետ ակուստիկ նյութերի ճիշտ 

ընտրությունից: Կախված դրանց նշանակությունից՝ ակուստիկ նյութերը լինում են ձայնամեկուսիչ և 

ձայնակլանիչ: Նորակառույցների նախագծման և կառուցման ժամանակ զգալի ուշադրություն են 

դարձնում շինությունների որակյալ ձայնամեկուսացման ապահովմանը: Դրա հետ մեկտեղ հաշվի է 

առնվում աղմկուկի թույլատրելի մակարդակի շեմը, որը պետք է ներթափանցի բնակելի շինություն: 

Հաշվի են առնվում ոչ միայն աղմկամեկուսիչ նյութերը, այլև միջսենյակային միջնորմների, կրող 

ծածկերի և  տան այլ կոնստրուկցիաների կառուցման համար անհրաժեշտ նյութերը: Կարևոր 

պարամետր է համարվում նյութերի խտությունն ու զանգվածը: Լավագույն ձայնամեկուսիչ 

հատկություններ դրսևորում է բարձր խտությամբ օժտված նյութը: Ձայնամեկուսացման համար 

հաճախ օգտագործվում են խարամի և ավազի ցածր արդյունավետ լցանյութը, ծանր գիպսաբետոնային 

սալիկները, որոնք անարդյունավետ են, քանի որ ապահովում են ցածր ձայնամեկուսացում և չեն 

արդարացնում թեթևացված կրող կոնստրուկցիաների կիրառումը: 

Ըստ ձայնի կլանման բնույթի՝ ձայնակլանիչ նյութերը բաժանվում են ծակոտկեն՝ պինդ (կարծր) 

հիմքով և ծակոտկեն-առաձգական, մեմբրանային և ծակոտկեն: 

Կարծր հիմքով ծակոտկեն աղմկակլանիչ նյութերը՝ ծակոտկեն բետոնններն են, փրփրաապակին 

և այլն: Դրանցից պատրաստված նյութերը (սալիկները) ունեն ծակոտկեն կառուցվածք, միջանցիկ 

անցքերով: Այս նյութերի բնորոշ առանձնահատկություններն են՝ թեթևությունը, ամրությունը և բարձր 

հրակայունությունը: Ծակոտկեն առաձգական աղմկակլանիչ նյութերը հանքաբամբակային, 

ապակեբամբակային, մեկուսացնող փայտաթելիկավոր սալիկներն են և պենոպլաստները:  

Մեմբրանային աղմուկակլանիչ նյութերի և պատրաստվածքների շարքին են դասվում 

ֆաներային բարակ պանելները, կոշտ փայտաթելիկավոր սալիկները, խիտ ստվարաթուղթը, 

ձայնամեկուսիչ գործվածքները: Այս նյութերում ձայնամկուսացումը պայմանավորված է նվազող 

ձայնային ալիքների գործողության արդյունքում հարկադիր տատանումներ կատարող համակարգի 

ակտիվ դիմադրությամբ [3-5]: 

 Բնակարանի ձայնամեկուսացման համար օգտագործվող ձայնամեկուսիչ նյութերը բաժանվում 

են երկու հիմնական դասի՝ ձայնն անդրադարձնող և ձայնը կլանող: 

Ձայնն անդրադարձնող նյութերը խոչընդոտում են ձայնի ներթափանցումը բնակելի տարածք: 

Դրանցից են կարծր նյութերը, օրինակ՝ քարը, բետոնը, աղյուսը, գիպսակարտոնը և այլն: Դրանց 

հիմնական առանձնահատկությունը ձայնային ալիքներն անդրադարձնելու ունակությունն է: 

Ձայնակլանող հատկություն ունեցող նյութերում ձայնը ներթափանցում է ծակոտիներ և խոչըն-

դոտվում է նրա հետագա տարածումը: Առաջին խմբի համեմատությամբ հիմնական տարբերությունը 

կառուցվածքային է: Սրանք հիմնականում ունեն հատիկավոր, ծակոտկեն կամ թելքային կառուցվածք: 

Նյութերի առանձին տեսակ են համարվում սալիկների տեսքով արտադրվող նյութերը՝ նախա–

տեսված պատերի և հատակների ձայնամեկուսացման համար: Դրանց կիրառման հիմնական ոլորտ–

ներն են՝ միջսենյակային պատերը, միջնորմները, միջհարկային ծածկերը: Այս նյութերի հիմնական 

առանձնահատկությունը նյութի հիմքի և օդային պատյանների միջև ամուր միացությունն է [3-5]: 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ արդյունավետ է համարվում ծակոտկեն բետոնի օգտագործումը 

միջբնակարանային և միջսենյակային միջնորմների կառուցման համար, այդ թվում՝ մոնոլիտային 

տարբերակի դեպքում: Ծակոտկեն բետոնները (գազաբետոն) իրենց զարգացած ծակոտկենության և 

հաղորդող անցքերի համեմատաբար մեծ բաղադրության շնորհիվ ունեն բարձր ակուստիկ առանձնա–

հատկություններ՝ աղմկակլանիչ և աղմկամեկուսիչ ունակություններ: Ծակոտկեն բետոնից (գազաբե-
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տոն) պատերն ունեն բարձր աղմկամեկուսիչ հատկություն, օրինակ՝ 400…500 մ3 միջին խտությամբ և 8 

սմ հաստությամբ պատի ձայնի մեկուսացումը կազմում է 32…34 դԲ: Ծակոտկեն բետոնի խտության 

ավելացումը մինչև 900…1000 մ3 թույլ է տալիս բարձրացնել նրա ձայնամեկուսացումը մի քանի անգամ:  

Ձայները հաճախ ներթափանցում են բնակարան բետոնային սալիկների ճեղքերի, անցքերի և 

ճաքերի արանքներով, որակյալ ավազն ապահովում է և´ աղմկամեկուսացումը և´ խիտ ծածկույթը:  

Ակուստիկ սվաղները պատրաստվում են ծակոտկեն լցանյութերի՝ փքված պեռլիտի, 

վերմիկուլիտի, պեմզայի և այլ նյութերի հիմքերի վրա՝ օգտագործելով հանքային կապակցող նյութեր 

(գունավոր և սովորական ցեմենտներ, գիպս և այլն): Այդ նյութերի կարևորագույն արժանիքներից է 

հրակայունությունը: Շինարարության մեջ այդ նյութերը մասնավորապես ներգրավում են մածուցիկ 

նյութի և հավելանյութի չոր խառնուրդի տեսքով, որոնցից պատրաստվում են սվաղներ: Նման 

խառնուրդներում մեկ խորանարդ մետրի համար ցեմենտի ծախսը կազմում է 250…400 կգ, գիպսինը՝ 

250…400 կգ: Սվաղի միջին խտությունը հասնում է 700 կգ/մ3, ճնշման սահմանային չափը՝ մինչև 2 

ՄՊա, աղմկակլանիչ գործակիցը՝ 0.3…0.6:  Ինչպես և սվաղը, ակուստիկ սալիկները պատրաստում են 

միևնույն նյութերից՝ որպես փոխկապակցվող հավելանյութ հանդես են գալիս հանքային մածուցիկ 

նյութերը: Սալիկները համապատասխան ձևի են վերածում մամլման կամ վիբրացիայի միջոցով: 

Լցանյութը մոնոֆրակցիոն է, առավելապես հատիկների 2.5…5 մմ չափերով: Միջհատիկային 

հաղորդակցվող անցքերի ստեղծման համար կապակցվող նյութի ծախսը սահմանափակվում է: Իրենց 

բնութագրերով ակուստիկ սալիկներին բավականին մոտ են ծակոտկեն բետոնից (գազաբետոնից) 

պատրաստված սալիկները՝ 350 կգ/մ3 միջին խտությամբ: Այս նյութն ունի (500…700), (400…500), 

(30…40) մմ չափեր, 250…800 կգ/մ3 միջին խտություն, սեղմման դեպքում ունի 3 ՄՊա ամրություն, 

աղմկակլանման գործակիցը՝ 0.5…0.85:  
                                                                           

                                                        ա)                                                                                                 բ) 
 

Նկ. Օբսիդիանը փքումից առաջ (ա) և հետո (բ) 
 

Աղյուսակ  
Օբսիդիանի փքումը և արդյունքները 

 

№ 
 

Նմուշի 
գույնը 

Ջերմաստիճանը оС 
Ժամանակը, 

րոպե 

Մինչև փքումը Փքումից հետո 

Նմուշի 
երկարությունը,  

մ 

Միջին 
խտությունը,   

կգ/մ3 

Նմուշի 
երկարությունը, 

մ 

Միջին 
խտությունը,   

կգ/մ3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Ա
ր

ծա
թ

ա
փ

ա
յլ

 

1000 

1 5,19 2080 8,93 1890 

2 3 7,95 2210 11,03 1570 
3 5 7,27 2270 9,55 1390 
4 10 6,61 2460 13,1 680 
5 

1050 

1 7,8 2680 8,8 2110 
6 3 9,1 2347 21,2 1717 
7 5 7,5 2213 8,96 1630 
8 10 3,46 1966 7,21 795 
9 

1100 

1 5,13 2244 13,0 555 
10 3 4,56 2340 8,34 520 
11 5 3,37 2093 7,02 503 
12 10 5,0 2050 11,96 395 
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Աղյուսակ-ի շարունակությունը 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 
Ս

և
 

1000 

1 8,43 2244 11,26 1829 
14 3 5,2 2203 6,91 1738 
15 5 13,58 2369 17,7 1548 
16 10 7,21 2334 12,54 870 
17 

 

1050 
 

1 6,41 2540 8,41 1734 
18 3 8,3 2318 14,3 955 
19 5 7,6 2210 14,64 914 
20 10 9,36 2177 17,8 824 
21 

 
1100 

1 4,0 2100 10,39 564 
22 3 5,24 2090 12,01 532 
23 5 6,34 2039 12,47 499 
24 10 2,32 1970 5,98 465 

 

Ինչպես արդեն նշվեց վերևում, ծակոտկեն բետոնների (գազաբետոնների) աղմկակլանիչ 

սալիկների և աղմկամեկուսիչ սվաղի համար որպես լցանյութ կարելի է օգտագործել փքուն պեռլիտը և 

վերմիկուլիտը, ինչպես նաև՝ պեմզան: Ակնհայտ է, որ որպես լցանյութ կարելի է օգտագործել նաև 

փքված օբսիդիանը: Որպես օբսիդիան դիտարկվում է այն հրաբխային ապակին, որի մեջ ջրի 

պարունակությունը չի գերազանցում 1%-ը: Օբսիդիանի փքումը մեր կողմից իրականացվել է ջերմային 

հարվածի մեթոդով, այսինքն՝ մուֆելային վառարանը տաքացվում է մինչև անհրաժեշտ 

ջերմաստիճանը, այնուհետև այնտեղ տեղադրում են օբսիդիանի կտորներ (տե´ս նկ․ ):  

Նախապես տրված ջերմաստիճանին հասցնելուց հետո օբսիդիանի փորձանմուշները պահվում 

են վառարանում 1, 3, 5 և 10 րոպե (տե´ս աղյուսակ): Թերմատիկ հարվածի ժամանակ միկրոանցքերում 

առկա ջրի, տարբեր գազերի ճնշումը կտրուկ մեծանում է (3…4 անգամ), դրա հաշվին ստացվում է բաց 

անցքերով օբսիդիան: Աղյուսակում բերված արդյունքներից կարելի է եզրակացնել, որ օբսիդիանի 

փքմամբ կարելի է ստանալ 400…500 կգ/մ3 միջին խտությամբ ծակոտկեն նյութ: Մանրացնելով փքուն 

օբսիդիանը մինչև անհրաժեշտ չափերի՝ այն կարելի է օգտագործել որպես լցանյութ ծակոտկեն 

բետոնների (գազաբետոնների), աղմկակլանիչ սալիկների և աղկամեկուսիչ սվաղի համար: 
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Р.В. Мелян 

 

ВСПУЧЕННЫЙ ОБСИДИАН В КАЧЕСТВЕ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ 

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ И  ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
                                       

При строительстве зданий различного назначения приходится решать задачи, связанные с их 

акустикой, обеспечением тишины и определенных условий слухового восприятия. Решение этих задач 

зависит от правильного выбора эффективных акустических материалов. В качестве заполнителя для 

ячеистых бетонов (газобетонов), звукопоглощающих плит и звукоизоляционной штукатурки можно 

использовать вспученный перлит и вермикулит, пемзу. Очевидно, что в качестве заполнителя также 

можно использовать вспученный обсидиан. Вспучивание обсидиана проводилось методом термического 

удара. Получается пористый материал со средней плотностью 400…500 кг/м3. Измельчив вспученный 

обсидиан до нужной величины, его можно использовать в качестве заполнителя для ячеистых бетонов 

(газобетонов), звукопоглощающих плит и звукоизоляционной штукатурки. 

Ключевые слова: акустика, звук, шум, звукопоглощение, звукоизоляция, обсидиан, вспучивание. 

 

 

H.V.  Melyan 

 

SWOLLEN OBSIDIAN AS A SUPPLEMENT TO SOUND ABSORBING AND SOUND 

INSULATING MATERIALS 
 

During construction of buildings of different significance it is necessary to solve issues related to their 

acoustics, provision  of silence and certain conditions of hearing. The solution of these is due to the right choice of 

effective acoustic materials. As a filler for porous concrete (aerated concrete), sound-absorbing slabs and 

soundproof plaster can be used swollen perlite and vermiculite, pumice. Obviously, expanded obsidian can also be 

used as a filler. Obsidian swelling has been performed by thermal shock. As a result, the porous substance is 

obtained with a medium density of 400…500 kg / m3. Spalling the swollen obsidian up to the required size, it should 

be used as an admixture for porous concrete (gas-concrete), sound absorbing tiles and sound insulating plaster. 

Keywords: acoustics, sound, noise, noise absorbing, noise isolation, obsidian, swell. 
                        

 – ՃՇՀԱՀ, դասախոս, ասիստենտ 



572 

ISSN  1829 - 0043      ВЕСТНИК ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ АРМЕНИИ (ВИАА). 2018. Т.15,  № 4 
 

УДК 681.5.015.23                                                         MАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

 Т.А. Налчаджян, Н.А. Никоян 

 

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМОЛА РУДНОГО СЫРЬЯ 

 
Рассматривается задача определения оптимальной гранулометрической характеристики помола 

руды с учетом функции вклада, обеспечивающая максимальное извлечение металла в процессе флотации. 

Показано, что в классе непрерывных функций решения не существует. Следовательно, предлагается 

дискретный способ решения с применением дискретного принципа метода оптимального распределения 

вероятностей. 

Ключевые слова: гранулометрическая характеристика, тонкое измельчение, флотация, извле-

чение. 

 

О вероятностном характере процессов тонкого измельчения и флотации. 
Технологические процессы обогащения руд цветных металлов обладают рядом общих 

характеристик и закономерностей, причем они обычно имеют вероятностный характер [1]. В 

продуктах измельченной руды имеются частицы различных минералов и шлаков с различными 

свойствами. Эти частицы в пульпе имеют различные геометрические формы и размеры, а их 

средние диаметры в достаточно широких диапазонах являются случайными величинами. 

Аналогичная картина наблюдается также в процессах флотации, где результаты ценных 

компонентов тоже являются случайными. Исследования специалистов показывают, что эти 

процессы в общем случае являются нестационарными [1-3]. 

В результате тонкого измельчения получается готовая для флотации пульпа с двумя 

основными характеристиками: плотностью и гранулометрической характеристикой (гранхаракте-

ристикой). Отметим, что имеются различные, иногда не совпадающие точки зрения оценки 

гранулометрической характеристики.  

В настоящее время отсутствуют точные и быстрые методы оценки гранулометрического 

состава пульпы.  Практики часто используют методы сетевого анализа, которые, хотя 

обеспечивают высокую точность оценки состава пульпы, однако полученная информация 

непригодна для оперативного управления процессом. 

Считаем, что процесс измельчения характеризуется основным непрерывным законом 

распределения размеров частиц - гранхарактеристикой.  В этом случае процесс измельчения 

можно рассматривать как процесс преобразования входной гранулометрической характеристики 

дробленой руды в некоторую текущую гранхарактеристику продукта тонкого измельчения (рис.), 

причем математическое описание (вид) этой характеристики во времени не меняется, а возрастает 

дисперсия этого распределения. На рисунке показаны текущие формы этой характеристики при 

фиксированных значениях 10, 15, 20, 30 моды М гранхарактеристик  (а значит, и дисперсии). 

Общая формула гранулометрической характеристики имеет вид 

 .                                                                    (1) 

Из рисунка видно, что если руда долго остается в мельнице, то в результате 

переизмельчения текущая гранхарактеристика, минуя ''наиболее желательную форму'', постепенно 

переходит в негодную форму. Переизмельченные частицы металлов далее не извлекаются и 

оказываются в хвостах. 

 

f1 x( )
x 100( )

M
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x 100( )
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Рис. Преобразование гранхарактеристики в процессе тонкого измельчения 

 

Общая постановка задачи. Для узкого диапазона размеров частиц обозначим степень 

извлечения через  Ci. Тогда произведение 

𝐶(∆𝑥𝑖)𝑓(∆𝑥𝑖)∆ ,                                                                      (2)                                            

где ∆𝑥𝑖- абсцисса средней точки диапазона ∆, будет представлять собой количество извлекаемых  

частиц  металла. 

Интегрируя (1) в пределах 0 − 𝑥𝑚𝑎𝑥  флотируемых размеров частиц, получим суммарный 

процент извлечения: 

𝐼 = ∫ 𝑐(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
,                                                           (3) 

где для молибдена   а=70, b=78 мк. 

 Интеграл (3) является функцией эффективности известного метода оптимального 

распределения [4]. Таким образом, успех флотации, в смысле наилучшего извлечения металла, 

уже предрешен процессом тонкого измельчения. Отсюда следует, что для рационального 

использования рудного сырья необходимо на вход процесса флотации подавать пульпу не 

случайной формой гранулометрической характеристики,  а уже оптимальной. 

Аналитическое решение задачи. Определение оптимальной формы гранхарактеристики 

сводится к решению следующей вариационной задачи: найти наибольшее значение интегральной 

эффективности (3) при следующих условиях нормированности и закрепленных концов 

непрерывной гранхарактеристики: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1,    𝑓(0) = 𝑓(𝑥𝑚𝑎𝑥) = 0
𝑥𝑚𝑎𝑥

0
.                                              (4) 

Оптимальную форму гранхарактеристики можно найти как решение следующего 

дифференциального уравнения Эйлера [5]: 

𝐿𝑓 −
𝑑

𝑑𝑥  
𝐿𝑓/.                                                                         (5) 

Однако дифференциальное уравнение (5) не содержит производной искомой экстремали, 

поэтому оно  вырождается в алгебраическое и не удовлетворяет граничным условиям (3). Из 

сказанного следует, что аналитического решения данной задачи в классе непрерывных функций не 

существует, и решение исследуемой задачи необходимо искать в классе дискретных функций.     

Определение оптимальной формы гранулометрической характеристики дискретным 

принципом метода оптимального распределения. Имеется следующая приближенная оценка 

функции вклада [6]: 

𝐶(𝑥) = 0,001𝑥2+0,36x+64,1,      0 ≤x≤ 300 ,                                (6)                                

которую можно использовать в качестве функции цены метода оптимального распределения (3). 

Частицы металлов с крупностью 0…10 мк безвозвратно теряются, поэтому функция цены в этом 

диапазоне имеет значительную отрицательную величину. Экспериментальным способом 

получены следующие дискретные функции извлечения молибдена и меди в процентах (см. табл.), 

численные данные взяты из [3], которые получены на Зангезурском медно-молибденовом   

комбинате [6]. 
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Таблица    

Коэффициенты извлечения меди и  молибдена ( %) 

 

Класс 

крупности 

0;10 10;50 50;100 100;160 160;250 250;310 

Медь  -6,8 48 18 10 8 3 

Молиб.  12,83 48 19 11 9,5 4 

 
          Задача определения оптимальной дискретной гранхарактеристики решается следующим 

образом. Заданы дискретные значения Ci  всех  классов крупности. Необходимо определить такую 

дискретную гранхарактеристику, т.е. числа  ℎ𝑖, при которых дискретная функция эффективности 

𝐼 = ∑ 𝐶𝑖ℎ𝑖∆𝑥 → 𝑚𝑎𝑥𝑘
𝑖=1                                                                     (7) 

достигает наибольшегo значения при следующих ограничениях и условиях: 

∆𝑥𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, ℎ𝑖 ≥ 0,        ∑ ℎ𝑖 = 1𝑘
𝑖=1 .                                                        (8) 

          Указанная постановка определения оптимальной дискретной характеристики совпадает с 

дискретным принципом оптимума номинала [3]. В итоге задача описана линейной моделью, 

методы анализа которой общеизвестны. 

          Описанную задачу следует решать для молибдена и меди отдельно. Представленная 

методика одинаково пригодна как для молибдена, так и для меди. Разница только в том, что для 

меди в качестве коэффициентов извлечения используются данные второй строки таблицы, а для 

молибдена – данные последней строки этой же таблицы. 

 

 

 

Литература 

 
1. Утеуш З.Б., Утеуш Э.В. Управление измельчительными агрегатами. - М.: Машиностроение, 1973. -                   

280 с.  

2. Барский Л.А., Козин В.З. Системный анализ в обогащении полезных ископаемых.- М.: Недра, 1978. – 

486 с. 

3. Налчаджян Т.А. Моделирование и оптимизация эффективности вероятностных технологических 

процессов обогащения руд цветных металлов: Дис. ... д.т.н. – Ереван, 1984.- 432 с.  

4. Налчаджян Т.А., Амбарцумян Ю.Л. Определение оптимальной гранхарактеристики продуктов 

измельчения руд // Изв. Вузов. Горный журнал. - 1980. – 6. – С. 136-138. 

5. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. - М.: Наука,  1969. – 424 с. 

6. Буниатян О.М., Налчаджян Т.А., Амбарцумян Ю.Л. Интегральная оценка гранулометрической 

характеристики помола руды // Промышленность Армении.-1975.- 11. - С. 68-69.  

 

10.12.2018. 



575 

 
Դիտարկվել է գունավոր մետաղների հանքաքարի նուրբ աղացման գործընթացի արդյունք հանդիսացող 

հատիկաչափային բնութագրի որոշման խնդիրը: Առաջադրվել է լուծման վերլուծական մեթոդը, որը ներկայացվել 
է որպես վարիացիոն խնդիր: Ցույց է տրվել, որ անընդհատ ֆունկցիաների դասում այն լուծում չունի: Առաջարկվել 
է լուծումը փնտրել ընդհատ ֆունկցիաների դասում, այն ձևակերպվել է որպես գծային ծրագրավորման խնդիր: 

 հատիկաչափային  բնութագիր, նուրբ աղացում, ֆլոտացիա, կորզում: 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ СОСТАВНЫХ ТЕЛ И 

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВОГО МЕТОДА, 

ИМЕЮЩЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

Рассматриваются вопросы повышения прочности и долговечности составных тел и конструктивных 

элементов с применением нового метода, имеющего теоретическое обоснование. Исследованиe направленo на изучение 

поведения напряжений в окрестности особых точек.  

Ключевые слова: составное тело, особые точки, прочность, долговечность.  

 

Составные тела и конструктивные элементы широко распространены в современном 

машиностроении, приборостроении, строительстве и других сферах. В зависимости от правильного выбора 

физико-механических свойств их компонентов и оптимизации геометрии соединения их элементов, можно 

существенно увеличить их прочность, устойчивость и долговечность. 

Проблемам определения поля напряжения изотропного однородного тела в составных телах из 

изотропных однородных частей, когда ограничивающие тела поверхности имеют особые точки или особые 

линии, посвящено множество трудов исследователей прошлого века. В этих трудах существенно выделяется 

изучение поведения напряжений в окрестности особых точек поверхности, ограничивающей тело, в 

вершинах трещин, имеющихся на общей линии соединения составных полуплоскостей, в окрестности 

общей для внешней поверхности составного тела и поверхности соединения краевой точки: в случае 

однородного тела – в зависимости от характера угловой точки (является ли точка вершиной выступающего 

или входящего угла); в случае составного тела – в зависимости от геометрии соединения и характеристик 

упругих свойств составных частей тела. Из этих исследований отметим труды Вильямса М.Л. и        

Уфлянда Ю.С. [1-4]. Изучению поведения напряжений в вершинах трещин, находящихся на линии контакта 

составной полуплоскости, состоящей из полуплоскостей, имеющих различные упругие характеристики, 

посвящены работы [5-8] и др. В случае стационарного температурного поля и силовых воздействий плоские 

задачи составного клина и  составной полуплоскости рассматривались в [9-11]. 

Все упомянутые труды, а также исследования многих других авторов направлены на изучение 

поведения напряжений в окрестности особых точек поверхности, ограничивающей тела, и особенно на 

выяснение, не имеют ли напряжения особенности в угловых точках.  

Отметим, что в задачах теории упругости, когда в рассматриваемых однородных телах есть 

отверстия или полости с гладкими краями или когда отдельные части составного тела соединены друг с 

другом гладкими контактными поверхностями, возможно, что в некоторых точках отверстий или полостей и 

контактных поверхностей произойдет концентрация напряжений [12]. Величины напряжений в этих точках 

значительно больше величин напряжений в других точках. 

Задача полностью меняется, когда напряжения, например в точке О(0,0), имеют особенность                  

(рис. 1),  

,
 

т.е. в точках, близких точке r = 0, происходит концентрация напряжений, и когда r  0 . 

 
Рис. 1 
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Говорят, что в точке r = 0 напряжения имеют “сильную” концентрацию, в отличиe от обычной, 

вышеуказанной концентрации. 

Если  , то говорят, что точка r = 0 малонапряженная [13]. 

В задаче кручения призматического стержня в виде кругового сектора с  поперечным сечением 

касательные напряжения имеют особенность в точке r = 0 (в точке r = 0 есть сильная концентрация 

напряжений) или могут быть малонапряженными: 

а) τrz ,  τφz 0, когда r  0 , если 0 <α ≤ π; 

б) τrz ,  τϕz , когда r  0 , если π<α ≤ 2π.  

В плоской задаче теории упругости особенности напряжений в вершине клина также отсутствуют, 

когда угол отверстия  α ≤ π, и напряжения в вершине клина имеют особенность, когда α > π. Это означает, 

что если окрестность вершины клина свободна от внешних нагрузок и связей (рис. 2), то при приближении к 

вершине клина внешние воздействия затухают, и напряжения в вершине клина равняются нулю, когда α < π, 

а в случае α > π при приближении к вершине клина  напряжения бесконечно увеличиваются: в точке r = 0 

напряжения имеют особенность. В первом случае точка О(0,0) мало напряжена, во втором случае в точке 

О(0,0) происходит сильная концентрация напряжений. 

 

 
Рис. 2 

 

Отметим, что вопрос существования особенностей напряжений в угловой точке существенно 

зависит от краевых условий данных на краях в окрестности этой точки [4]. Здесь рассматривается первая 

краевая плоская задача теории упругости. 

Труды Чобаняна К.С. посвящены изучению поля напряжения в окрестности общей с внешней 

поверхностью краевой точки контактной поверхности нагруженного составного тела из изотропных 

однородных частей, имеющих разлучные упругие характеристики, и доказывается, что в случае конкретно 

выбранной геометрии окрестности краевой точки существует широкая область изменения упругих 

характеристик частей, составляющих составное тело, при которых краевая точка контактной поверхности 

будет малонапряженной [13]. 

Исследования поля напряжения в телах из анизотропных материалов немногочисленны. Сборным, 

всеобъемлющим и ценным трудом исследований, проведенных в сфере теории упругости анизотропного 

тела, является монография Лехницкого С.Г. [20], в  которой подробно описаны и классифицированы виды 

анизотропных материалов. В книгу в основном включены собственные научные труды автора, которые 

касаются классических задач анизотропного тела: получение общих уравнений теории анизотропного тела, 

решение некоторых задач кручения, плоского напряжения и плоской деформации в случае прямолинейных 

и криволинейных анизотропных материалов. В книге приведено приближенное решение Арутюняна Н.Х. 

[18, 19] задачи кручения призматического стержня из ортотропного материала вариационным методом, 

когда поперечное сечение стержня является эллиптическим сектором. 

Задача кручения призматического стержня из материала, имеющего одну плоскость упругой 

симметрии, когда плоскость поперечного сечения совпадает с плоскостью симметрии, рассмотрена в труде 

Саркисяна В.С. [22]. Уравнение, полученное в отношении функции кручения в случае прямолинейной 

анизотропии, имеет вид 

                                                       
(1)

 
В случае цилиндрической анизотропии в отношении функции кручения получается следующее 

уравнение:  
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.                                   (2)

 
Уравнения (1) и (2) решаются с помощью степенных рядов относительно приближенных, 

геометрических и малых физических параметров. 

 Плоская задача теории упругости для анизотропного тела, когда анизотропный материал имеет одну 

плоскость упругой симметрии, приведена к интегрированию следующего дифференциального уравнения 

относительно функции напряжений: 

.                (3)

 
В работе [22] решение уравнения строится в виде степенного ряда относительно малого 

физического параметра: 

,                                                        (4)

 
коэффициенты которого являются решениями соответствующих плоских задач, полученными для 

ортотропного материала. 

 В задачах теории упругости анизотропного тела изучение поведения напряжений в окрестности 

особой точки поверхности, ограничивающей тело, является трудной и интересной задачей.  

 Задача кручения составного призматического стержня, когда составные части стержня имеют 

различные свойства прямолинейной анизотропии, рассмотрена в труде [23], где из-за допущенной ошибки 

получено неправильное уравнение, определяющее поведение напряжений. 

 В труде  Алексаняна Р.К. [24] в случае плоской задачи клина из анизотропного материала, 

имеющего одну плоскость упругой симметрии, построен класс решений уравнения (3), полученного для 

функции напряжений 

                                                          
(5) 

где δk  являются простыми корнями характеристического уравнения 

.                              (6)
 

Уравнение (6) действительных корней не имеет [21]. 

Когда уравнение (6) имеет кратные корни, функция напряжений представлена следующим образом: 

.               (7)
 

Из (7) в частном случае, когда δ = i, получим функцию напряжений в случае изотропного тела [25]: 

            (8) 

Во всех случаях получены  определяющие порядок особенности трансцендентные уравнения. Труд 

[24] был квалифицирован ежегодным собранием АН СССР 1976 года как один из важнейших результатов, 

полученных в 1975 году в научно-исследовательских институтах СССР. 

В случае плоской задачи, когда уравнение (4) имеет кратные корни, получается иное представление 

функции напряжений и решается первая краевая задача для прямоугольника [26]. 

В случаях прямолинейной и цилиндрической анизотропии решены задачи кручения однородных и 

составных призматических стержней, когда поперечные сечения являются клинообразными областями. 

Показывается, что построенные функции ортогональны в случае прямолинейной анизотропии на дугах 

эллипсов и в случае цилиндрической анизотропии - на дугах логарифмических спиралей. В случае 

составных клиньев функции ортогональны с кусочно-постоянным весом [29]. 

Описанный способ решения задач теории упругости для анизотропного тела с большой 

эффективностью можно применять при решении других задач математики и физики [32-34]. 

Об основных положениях и результатах труда не раз докладывалось на семинаре проф. 

Белубекяном М.В. в Институте механики НАН РА, а также на симпозиуме, посвященном 200-летию со дня 

рождения Сен-Венана (1997 г.).  

Применение результатов исследования. Сейчас в строительстве в качестве строительного 

материала используют щебень из базальта, гранита, перлита и других материалов. Указанные виды щебня 

используют для изготовления различных строительных элементов: блоков, панелей, стен и т.п. 

Гранулы щебня в основном – это тела в виде трехгранника и многогранника, поверхности которых 

имеют особые точки и линии. Строительный предмет, по сути, является состоящим из множества частей 

составным телом, которое находится в сложнонапряженном состоянии. В каждой особой точке каждой 

гранулы щебня напряжения могут иметь особенность. В окрестности особой точки происходит сильная 
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концентрация напряжений, которая может привести к образованию трещин и в дальнейшем, вследствие 

развития трещин, также к деструкции строительного элемента. Следовательно, необходимо изготавливать 

предмет так, чтобы сильная концентрация напряжений отсутствовала. Есть два способа: 

1. Выбрать свойства заполнителя (щебня) и раствора в бетоне так, чтобы в особых точках щебня 

особенность напряжений отсутствовала. 

2. Чтобы гранулы щебня, используемые в бетоне в качестве заполнителя, не имели особых точек 

(поверхности, ограничивающие гранулы щебня, были гладкими). 

В первом случае практически невозможно выбрать одинаковые гранулы щебня с определенными 

двугранными углами и состав раствора, чтобы в особых точках гранулы щебня напряжения не имели 

особенности. 

Во втором случае надо приготовить и дополнительно обработать щебень так, чтобы гранулы щебня 

не имели угловых точек. В свое время [35] такая обработка была осуществлена, и кубические образцы 

бетона размером 10х10х10 были подвержены статическому вдавливанию до разрушения. В результате в 

случае дополнительно обработанного щебня предельная нагрузка была на 10…14% больше 

необработанного. 

Отметим, что внешняя загруженность строительного элемента неустранима (из-за наличия 

собственного веса и перемены температуры). Вообще говоря, щебень и изготовленный бетон имеют 

свойства анизотропности упругих и тепловых свойств, что, в свою очередь, указывает в пользу второго 

случая исключения сильных концентраций. 

При динамической нагрузке (вибрационные нагрузки) деструктивные предельные нагрузки будут 

намного меньше в случае необработанного щебня. 

Предлагается, в первую очередь, провести следующие испытания: подвергнуть образцы 

статическим и динамическим испытаниям и сравнительной проверке морозостойкости. Необходимо 

проводить испытания в случае всех видов (фракций) используемого щебня и изучить характеристики 

прочности и долговечности строительных материалов по видам и марки бетона. 

В дорожно-строительной области – создать эталонные бетонные и асфальтовые дороги из 

обработанного и дополнительно обработанного щебня, прочность которых необходимо проверить под 

влиянием движущихся переменных грузов, и стойкость единства битум плюс щебень - под действием 

негативных температурных условий и переменных движущихся грузов. 

В строительстве широко используются в качестве строительных материалов блоки и 

перегородочные плиты. Технология изготовления блоков такова, что блок как конечный призматический 

строительный предмет имеет в себе полости с прямоугольным поперечным сечением (рис. 1). 

На рис. 3 изображено поперечное сечение блока: прямоугольники 1, 2 и 3  являются полостями 

блока. В случае любой нагруженности соответствующие решениям задач теории упругости напряжения в 

вершинах полостей прямоугольника будут иметь особенность, и, следовательно, в вершинах будет 

происходить сильная концентрация напряжений. Единственный путь избегания сильной концентрации – это 

округление углов. 

 
Рис. 3 

 

В строительстве очень часто блоки изготавливают путем совместной прессовки смеси раствора и 

щебня. При неполном слиянии гранул щебня с раствором в блоке образуются входящие углы, в вершинах 

которых из-за нагружения происходит сильная концентрация напряжений. Для устранения концентрации 

напряжений необходимо, чтобы гладкие гранулы щебня полностью слились с раствором. 

 Составное соединение, созданное слиянием поверхности тела с облицовочной плитой, будет 

неразделимым и надежным при воздействии силы и температурных изменений, если в окрестности краевых 

точек контактной поверхности геометрия соединения выбрана так, что краевые точки малонапряжены, т.е. в 

этих точках отсутствует сильная концентрация напряжений [36]. 
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Վերլուծելով հանրային սննդի կազմակերպություններում էկոլոգիական խնդիրների կառավարման շուրջ 

հրատարակված հետազոտությունների արդյունքները և կարևորելով հարցի հրատապությունը, ինչպես նաև 
հաշվի առնելով HACCP Կոդեքսի պահանջի սահմանված լինելը՝ իրականացվել են ISO 14001 ստանդարտի 
պահանջներով էկոլոգիական կառավարման համակարգերի ներդրումներ և  ISO 14031 ստանդարտի համաձայն 
էկոլոգիական բնութագրերի գնահատումներ: Կատարված հետազոտությունների արդյունքում առաջարկվել են 
էկոլոգիական ռիսկերի կառավարմանն ուղղված էկոլոգիական բնութագրի ինդիկատորներ և չափանիշներ, որոնց 
միջոցով իրականացվել է ձեռնարկություններից յուրաքանչյուրի   գործունեության գնահատում:  

 հանրային սննդի կազմակերպություն, էկոլոգիական կառավարման համակարգ, 
էկոլոգիական խնդիր, էկոլոգիական բնութագրի ինդիկատոր, էկոլոգիական ազդեցություն, Վտանգների 
վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի HACCP համակարգ: 

 

Շրջակա միջավայրի պահպանության և էկոլոգիական ռիսկերի կառավարման համընդգրկուն 

խնդիրը եղել և մնում է աշխարհի առաջադեմ հանրության և ոլորտի կոմպետենտ մասնագետների 

ուշադրության կենտրոնում: Այս` մշտապես արդիական խնդրի արդյունավետ լուծմանը նպաստում են 

հատկապես արդյունաբերական տարբեր ձեռնարկություններում ISO 14001 միջազգային ստանդարտի 

պահանջներով ներդրված էկոլոգիական կառավարման համակարգերը և ISO 14031 ստանդարտի 

պահանջներով էկոլոգիական բնութագրի գնահատումները [1]:  

Շրջակա միջավայրի վրա ազդող գործոնների նկատմամբ պահանջները  և նորմերը, 

էկոլոգիական արդյունավետության ցուցանիշները, այդ թվում՝  ռեսուրսախնայողությանն ու 

էներգախնայողությանը, թափոնների վերաշրջանառության (ռեցիկլինգի), արտանետումների 

կառավարման և այլ ծրագրերը ներկայացված են Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի 

կողմից (WWF) հրատարակված գիտական աշխատանքներում  [2, 3]: 

Աշխարհի մասշտաբով բազմիցս ուսումնասիրվել և գնահատվել է էկոլոգիական ռիսկերի 

առումով բուսական էկոհամակարգերի պահպանության վիճակը [1]:  

Եթե հանրային սննդի կազմակերպությունն իր գործունեությունն իրականացնում է HACCP 

Կոդեքսով, ապա տեխնոլոգիական շղթայում պետք է հաշվի առնի ISO 14001 ստանդարտի 

պահանջներով էկոլոգիական ռիսկերի կառավարումը: 

Հիմք ընդունելով հանրային սննդի կազմակերպություններում էկոլոգիական կառավարման 

համակարգերի (ԷԿՀ) միջազգային ստանդարտների սահմանափակ կիրառությունը, ինչպես նաև 

հիմնվելով վերջին տասնամյակում սննդարտադրող ձեռնարկություններում մեր կողմից 

իրականացված էկոլոգիական ռիսկերի աուդիտների արդյունքների վրա՝ առաջարկվում է հանրային 

սննդի կազմակերպություններում ներդնել ստորև ներկայացվող էկոլոգիական ռիսկերի կառավարման 

մոդելը: Վերջինս ներառում է էկոլոգիական բնութագրի ինդիկատորներ և էկոլոգիական բնութագրի 

չափանիշներ, որոնց միջոցով հայտնաբերվում և նույնականացվում են էկոլոգիական վտանգները, 

այնուհետև  սահմանվում են դրանց կանխարգելման կամ վերացման արդյունավետ միջոցառումներ: 

Ստորև մեկնաբանվում է էկոլոգիական ռիսկերի կառավարման մոդելը: 

 

 Տվյալ տարածաշրջանի բնապահպանության ոլորտի օրենսդրությանը և կանոնակարգերին, 

ինչպես նաև յուրաքանչյուր կազմակերպության գործառույթներին ներդաշնակ Էկոլոգիական 

քաղաքականության գործարկում: 

 Միջազգայնորեն ճանաչված մեթոդներով Էկոլոգիական խնդիրների նույնականացում և 

գնահատում՝ առանձնացնելով հիմնական խմբերը. 
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 արտադրական  թափոնները,  

 արտադրական աղմուկը և թրթռումը 

 սպառվող ջուրը, 

 ներարտադրական օդային տարածքը: 

Բացահայտված էկոլոգիական խնդիրների հիման վրա ձևավորվում են  չափելի էկոլոգիական 

նպատակներ, այդ թվում՝ 

 արտադրական թափոնների կառավարումը, 

 աշխատանքային գոտու արտադրական աղմուկի և թրթռումի (վիբրացիա) կառավարումը, 

 սպառվող ջրի որակի հսկողությունը, 

 դեպի մթնոլորտ արտանետումների հսկողությունը, 

 արտադրական և կենցաղային հոսքաջրերի որակի հսկողությունը, 

 ներարտադրական օդային տարածքի սանիտարամանրէաբանական  հսկողությունը: 

Էկոլոգիական նպատակներին հասնելու համար սահմանվում են էկոլոգիական բնութագրի 

չափելի ինդիկատորներ և ցուցիչներ, օրինակ՝ 

 մթնոլորտ արտանետվող նյութերի գումարային քանակը, 

 վերջնական արտադրանքի համեմատ թափոնների քանակը, 

 թափոնների վերաշրջանառության (ռեցիկլինգի) տոկոսը, 

 շրջակա միջավայրի բնական վիճակի պահպանմանն ուղղված ներդրումները, 

 օգտագործված հումքի և ծախսված էներգիայի քանակը, 

 նյութերի և էներգիայի օգտագործման արդյունավետությունը, 

 կանաչապատման համար հատկացված հողատարածքը: 

Ստորև ներկայացվում է ISO 14001 միջազգային ստանդարտով սահմանված էկոլոգիական 

կառավարման համակարգի ներդրման և գործարկման սխեման (նկ.): 

 

 

 
Նկ.  Էկոլոգիական կառավարման համակարգի ներդրման և գործարկման փուլերը 
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ISO 14001 միջազգային ստանդարտի պահանջների ներդրման և ISO 14031 միջազգային 

ստանդարտի համաձայն էկոլոգիական բնութագրի գնահատումից հետո սահմանվել  են  էկոլոգիական 

բնութագրի բարելավման գործողություններ [4, 5]: 

Այս մոդելով և HACCP Կոդեքսով առաջնորդվող հանրային սննդի կազմակերպությունների 

աշխատանքը կբացառի շրջակա միջավայրի վրա էական ազդեցությունները: 

           Հաստատվել է, որ մշակված ու գործարկված ընթացակարգերը և հրահանգներն ապահովում են 

հանրային սննդի արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների էկոլոգիական 

անվտանգությունը: 
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А.Г. Батикян, А.А. Карапетян, Н.Н. Мелконян 
 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Руководствуясь принципами кодекса HACCP, на предприятиях общественного питания были 

внедрены системы экологического менеджмента, соответствующие международным требованиям ISO 

14001. Эффективность действующих систем оценивалась в соответствии с ISO 14031. В результате 

проведенных исследований с целью управления экологическими рисками были предложены индикаторы и 

критерии оценки, с помощью которых  определялась деятельность каждой организации в целом. 

Установлено, что разработанные процедуры и инструкции обеспечивают экологическую безопасность 

технологических процессов производств общественного питания.  

Ключевые слова: предприятие общественного питания, система экологического менеджмента, 

экологическая проблема, индикатор экологической характеристики, экологическое влияние, система 

анализа опасностей и критически контрольных точек HACCP. 

 

 

H.G. Batikyan, A.A. Karapetyan, N.N. Melkonyan 

 

EVALUATION  OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AT PUBLIC  CATERING 

COMPANIES WITH REQUIREMENTS OF INTERNATIONAL STANDARDS OF 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
 

Guided by the principles of the HACCP code, the public catering enterprises introduced environmental 

management systems that comply with the international requirements of ISO 14001. The effectiveness of existing 

systems was evaluated in accordance with ISO 14031. As a result of the conducted research, environmental risk 

management indicators and criteria were proposed determining the activities of each organization as a whole. It 

has been established that the developed procedures and instructions ensure the environmental safety of 

technological processes of catering production. 

Keywords: catering, environmental management system, environmental problem, environmental 

performance indicator, environmental impact, Hazard Analysis and Critical Control Point System (HACCP). 
 

 

 

 - կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, ՀՃԱ ակադեմիկոս, 

«Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ ուսումնական կենտրոնի տնօրեն 

 - Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, «Ֆուդ Պրոդակտս» 

ՍՊԸ որակի և սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգերի ղեկավար,  

 - Ճարտարագիտության (շրջակա միջավայրի պաշտպանություն) 

բակալավր, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան 
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․

Մշակվել է սննդային հավելումների համալիր (ՍՀՀ), որը ներառում է պտղային ալկոհոլային խմիչքների 
արադրությունում գոյացող թափոններ (պարունակում են սննդային թելքեր), դդմի պտղամիս և  
«Դնեպրոտեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոնում արտադրվող «Արևածաղկի լեցիտին», որը 
պարունակում է ավելի քան 96% ֆոսֆոլիպիդներ: Օգտագործելով ՍՀՀ-ը՝ ստացվել է նոր տեսակի ֆունկցիոնալ 
նշանակության հացատեսակ, ինչպես նաև մշակվել են դրա արտադրության կատարելագործված ռեժիմները: 

 լեցիտին, ֆոսֆոլիպիդներ, սննդային հավելումների համալիր, պտղային թափոններ, 
կենսաբանական ակտիվ բաղադրիչներ: 

 

Բնակչությանը առողջ սննդով ապահովելու գերակա ուղղություններից է ֆունկցիոնալ 

սննդամթերքի ստեղծումը, ինչի շնորհիվ կկանոնավորվի մարդու օրգանիզմի սննդային 

կարգավիճակը: Նշված խնդրի կազմակերպումը բարդ և բազմագործոն գործընթաց է, որը կարելի է 

իրականացնել խորը գիտելիքների, կուռ գիտական հայեցակարգի և մտածված գիտատեխնիկական 

քաղաքականությամբ [1]: 

Կատարված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հացաբուլկեղենի որոշ տեսակներ, որոնք 

հարստացված են սննդային հավելումների համալիրով (ՍՀՀ), կարող են օգտագործվել ինչպես 

ֆունկցիոնալ սնման, այնպես էլ բուժկանխարգելիչ նպատակով այն հիվանդների կողմից, ովքեր ունեն 

կենսական կարևոր օրգանների և համակարգերի ֆունկցիաների խանգարումներ: Նման ՍՀՀ-ներից 

կարող են օգտագործվել մրգային, օրինակ՝ ծիրանի, սալորի, ալկոհոլային խմիչքների արտադրության 

ընթացքում գոյացող պտղային թափոնները, որոնք դդմի և լեցիտինի հետ կազմում են սննդային 

հավելումների հետաքրքիր համալիր, որը մեր կողմից անվանվել է «ԹԴԼ»: 

Գիտափորձարարական հետազոտությունները կատարվել են տեխնաքիմիական հսկողության, 

փորձարկումների ընդունված մեթոդների և պետական ստանդարտների պահանջներին 

համապատասխան: 

Կենսականորեն ակտիվ հավելումներով պատրաստված հացաբուլկեղենի զգայաբանական, 

ֆիզիկաքիմիական և այլ ցուցանիշներն ուսումնասիրվել և որոշվել են համաձայն [2,3]: Հացի 

կիսապատրաստվածքների և պատրաստի արտադրանքի որակի գնահատումն իրականացվել է՝ 

համաձայն գործող ստանդարտների: 

Պտղային ալկոհոլային խմիչքների արտադրության թափոնները, որոնք մտնում են ստեղծված 

սննդային հավելումների համալիրի մեջ, օգտագործվում են հիմնականում որպես սննդային թելքեր 

կրող բաղադրիչներ: 

Ծիրանի և սալորի պտղային ալկոհոլային խմիչքների արտադրության թափոններում 

պարունակված սննդային թելքերի էներգետիկ և սննդային արժեքները ցուցադրված են աղյուսակ 1-

ում: 
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Աղյուսակ 1 
Պտղային ալկոհոլային խմիչքների արտադրության թափոններում պարունակված սննդային թելքերի 

էներգետիկ և սննդային արժեքները 
 

Ցուցանիշի անվանումը 

Ցուցմունքը 

Ծիրան 

«Շալախ» 
Ծիրան «Աղջանաբադ» Սև սալոր 

Չոր նյութերի զանգվածային չափաբաժինը, ոչ քիչ % 
82,0 81,0 81,0 

Խոնավության զանգվածային չափաբաժինը, ոչ ավել 

% 18,0 19,0 19,0 

Թաղանթանյութի զանգվածային չափաբաժինը, %  20,0…22,0 22,0…23,0 23,0…25,0 

Պեկտին-ցելյուլոզային համալիր (գալակտոզա-

ցելյուլոզա, ցելյուլոզա, էքստեկսին, սպիտակուց) % 
38,0…41,0 39,0…40,0 39,0…42,0 

Սննդային թելքերի ընդհանուր քանակությունը, % 68,0…70,0 70,0…72,0 70,0…72,0 

Սպիտակուցների զանգվածային մասնաբաժինը, %  6,0…8,0 6,0…8,0 5,5…7,0 

Հանքային նյութերի զանգվածային մասնաբաժինը, % 3,5…5,0 3,5…5,0 3,5…5,0 

Ամինաթթուներ՝ ալանին, վալին, լեյցին և այլն հետքեր հետքեր հետքեր 

Միկրոտարրեր՝ բարիում, բոր, մանգան և այլն հետքեր հետքեր հետքեր 

 

Սննդային հավելումների համալիրի կազմում օգտագործված դդմի պտղամսի զգայաբանական 

ու ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում: 

Աղյուսակ 2 
Դդմի պտղամսի զգայաբանական և ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ 

 

Ցուցանիշի անվանումը 
Դդմի պտղամսի բնութագիրն ու 

նշանակությունը 

Համը և հոտը Հաճելի քաղցր համ 

Գույնը Նարնջագույն 

Արտաքին տեսքը Մածուցիկ, պլաստիկ զանգված 

Սպիտակուցների զանգվածային մասը %, այդ թվում՝ 

Ջրալույծ  

աղալույծ 

13,71 

 

2,25 

8,40 

Լիպիդների զանգվածային մասը, % 6,20 

Ածխաջրերի զանգվածային մասը %, այդ թվում՝ 

սննդային թելքեր 

միա- և երկշաքարներ 

60,15 

 

27,70 

32,82 

Հանքային նյութերի զանգվածային մասը, % 11,35 

β-կարոտինի զանգվածային մասը, մգ/100 գ 65,70 

C- վիտամինի զանգվածային մասը, մգ/100 գ 88,90 

 

Դդմի պտղամսում պարունակված ածխաջրերն ու հանքային նյութերը նպաստավոր միջավայր 

են խմորիչների համար: Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ դդմի պտղամիսը ՍՀՀ-ի կազմում մտնող 

ֆիզիոլոգիապես արժեքավոր բաղադրիչ է հացաբուլկեղենի արտադրության համար: 
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Սննդարդյունաբերության համար լեցիտինը տեխնոլոգիական նկատառումներով շատ 

նպատակահարմար հավելում է: Լեցիտինի օգտագործումը խմորագոյացման ընթացքում, որը կազմում 

է ալյուրի քանակի 0,3…1,0 %, շատ խնդիրներ է լուծում: Մակերեսային մեծ ակտիվության շնորհիվ այն 

տարբեր բաղադրիչների խառնուրդը վերածում է hամասեռ և կայուն զանգվածի, հնարավորություն է 

ստեղծում ստանալ անհրաժեշտ կազմության խմոր, ավելացնում է դրա համասեռությունը և 

պլաստիկությունը, լավացնում է ծակոտկենությունն ու կառուցվածքը, դանդաղեցնում է պատրաստի 

արտադրանքի կոշտանալը: 

Հետազոտություններում օգտագործվող լեցիտինը պարունակում է մեծ քանակի լիպիդներ, ի 

տարբերություն  «Les PRO S» և «Les PRO 90S» լեցիտինի տեսակներում պարունակված լիպիդների 

քանակության: 

Լիպիդները մասնակցում են օրգանիզմի կենսագործունեության կարևորագույն 

գործընթացներին, ազդում են օրգանիզիմի կողմից սպիտակուցների, վիտամինների և հանքային 

նյութերի օգտագործման վրա [2]: 

«Արևածաղկի լեցիտին»-ի որակական ցուցանիշները ցուցադրված են աղյուսակ 3-ում: 

Աղյուսակ 3 
«Արևածաղկի լեցիտին»-ի որակական ցուցանիշները 

 

Փորձաքննության անվանումն ըստ ТУ У-

21.1-31035447-001:2013 

Բնութագիրը և 

պարունակության  

թույլատրելի շեմը 

Արդյունքները 

Արտաքին տեսք Փոշենման զանգված Հաստատված 

Հոտ և համ 

Առանց հոտի և համի, 

թույլատրելի սահմաններում 

յուղի հոտի և համի աննշան 

առկայություն 

Հաստատված 

Գույն 
Դեղին-մոխրագույնից դեղին-

շագանակագույն 
Հաստատված 

Խոնավության զանգվածային մաս, % 1,5 1,2 

Յուղի զանգվածային մաս, % 2,0 1,4 

Յուղի պերօքսիդի արժեք, % 5,0 4,7 

Թթվայնություն, մգ  KOH/գ 25,0 8,9 

Դիէթիլ եթերի մեջ չլուծվող նյութերի 

զանգվածային տեսակարար կշիռը, մգ 
1,5 1,4 

Ֆոսֆոլիպիդների զանգվածային մաս, % 96 96,1 

1 % ջրային լուծույթի pH 6-7 6,7 

Թունավոր տարրերի առկայություն,  
մգ/կգ 
Կապար 

Կադմիում 

Արսեն 

Սնդիկ 

Պղինձ 

Ցինկ 

Երկաթ 

 

 

1,0 

0,05 

1,0 

0,02 

20,0 

20,0 

20,0 

 

 

<0,05 

<0,005 

<0,0025 

<0,0075 

1,55 

1,8 

2,1 

Մանրէակենսաբանական ցուցիչներ. 
Coli ձևեր 0,1 գ-ում 

b. salmonella 10 գ-ում  
Ընդհանուր հաշիվ, ԳԱՄ/գ 

Մեզոֆիլ աերոբ սպորներ, ԳԱՄ/գ 

Մեզոֆիլ անաերոբ սպորներ, ԳԱՄ/գ 

(ԳԱՄ-Գաղութ Առաջացման Միավոր) 

 

 

 

 

չի հայտնաբերվել 

չի հայտնաբերվել 

250 

30 

20 
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Կատարված հետազոտությունները թույլ տվեցին մշակել «ԹԴԼ» ՍՀՀ-ով ստացված «Սննդային» 

հացի բաղադրագիրը: 

Աղյուսակ 4-ում ներկայացված է «Սննդային» հացի բաղադրագիրը: 

Աղյուսակ 4 
«Սննդային» հացի բաղադրագիր 

 

Հումքի անվանումը 

Հումքի ծախսը, կգ 

ստուգիչ 

(առանց «ԹԴԼ» ՍՀՀ-ի) 

հաց «սննդային» 

փորձնական (մշակված) 

Հացաթխման I/տ ցորենի ալյուր 100 100 

Հացաթխման մամլած խմորիչ 1,5 1,5 

Կերակրի աղ 1,5 1,5 

«ԹԴԼ» ՍՀՀ - 7,0 

Կատարված հետազոտությունների հիման վրա մշակվել են նաև «ԹԴԼ» ՍՀՀ-ով հարստացված 

հացի արտադրության տեխնոլոգիական ռեժիմները: 

Փորձարկումների անցկացման պայմաններում կատարվել են «Սննդային» հացի 

փորձաթխումները՝ ըստ մշակված տեխնոլոգիական ռեժիմների: 

«ԹԴԼ» ՍՀՀ-ով հարստացված հացի արտադրության հիմնական տեխնոլոգիական ռեժիմները 

նարկայացված են աղյուսակ 5-ում և նկար 1-ում: 

«Սննդային» հացի պատրաստման ժամանակ թխապակասորդը կրճատվել է 2%-ով, իսկ 

տեխնոլոգիական գործընթացի տևողության կրճատումը կազմել է 50 րոպե: 

Աղյուսակ 5 
«ԹԴԼ» ՍՀՀ-ով հացի արտադրության ռեժիմները 

(խմորի պատրաստում միաֆազ արագացված եղանակով) 

Տեխնոլոգիական փուլի և ռեժիմի անվանումը 

Տեխնոլոգիական ռեժիմի 

ցուցանիշները 

ստուգիչ հաց «Սննդային» 

Խմորի մեջ «ԹԴԼ» ՍՀՀ-ն ավելացնելու ռեժիմների 

նախապատրաստումը. ջերմաստիճանը, 0C 
30…35 30…35 

«ԹԴԼ» ՍՀՀ-աղի լուծույթ հարաբերակցությունը - 2:1 

«ԹԴԼ» ՍՀՀ-ի բաղադրաքանակը, % ալյուրի զանգվածից - 7,0 

Խմորի պատրաստման ռեժիմները. խմորի խոնավություն, % 46,5 46,5 

Ջերմաստիճանը, 0C 30…32 30…32 

Խմորման տևողությունը, րոպե 40 30 

Նախնական հասունացման ռեժիմները. ջերմաստիճանը, 0C 35 35 

Օդի հարաբերական խոնավությունը, % 70 70 

Տևողությունը, րոպե 10 5 

Վերջնական հասունացման ռեժիմները. ջերմաստիճանը, 0C 40 40 

Օդի հարաբերական խոնավությունը, % 80 80 

Տևողությունը, րոպե  60 45 

Հացաթխման ռեժիմները. շոգեօդային միջավայրի ջերմաստիճանը, 0C 220 220 

Տևողությունը, րոպե 25 25 

Տեխնոլոգիական գործընթացի տևողության կրճատումը, րոպե - 30 

Թխապակասորդը, % 10,0 8,0 
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ալյուր 
ջուր 

խմորիչ 

խմորային նախապատրաստուկներ 

 

«ԹԴԼ» ՍՀՀ 

«ԹԴԼ» ՍՀՀ 
    

աղի լուծույթ   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

խմորային նախապատրաստուկներ 

խմորային նախապատրաստուկներ 

խմորային նախապատրաստուկներ խմորային նախապատրաստուկներ 

խմորային նախապատրաստուկներ 

խմոր 

խմոր 

ակտիվացրած 

մամլած խմորիչ 

Հացի իրացում 

ալյուր 

ջուր 

 

«ԹԴԼ» ՍՀՀ-ի 

նախապատրաս-

տումը 

մամլած խմորիչի 

ակտիվացում 

Խմորի հունցում 

Խմորում 

Խմորի մասնատում 

Խմորի գնդում 

Նախնական հասունացում 

Արտադրանքի ձևավորում 

Վերջնական հասունացում 

Հացաթխում 

Նկ. Միաֆազ արագացված եղանակով և «ԹԴԼ» ՍՀՀ-ով հարստացված «Սննդային» հացի արտադրության 

կառուցվածքային սխեմա 
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В.М. Аветисян, А.А. Мкртчян 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВЫХ 

АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
 

Разработан комплекс пищевых добавок, в состав которого входят отходы от производства 

фруктовых алкогольных напитков, содержащие пищевые волокна, мякоть тыквы и лецитин подсолнечный, 

производимый в научно-производственном центре “Днепротехнология” и содержащий более 96% 

фосфолипидов. С использованием вышеупомянутого комплекса пищевых добавок был получен новый тип 

функционального хлеба, а также разработаны улучшенные режимы его производства. 

Ключевые слова: лецитин, фосфолипиды, комплекс пищевых добавок, фруктовые отходы, 

биологически активные вещества. 

 

 

V.M. Avetisyan, A.A. Mkrtchyan 
 

IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION TECHNOLOGY OF BAKERY PRODUCTS 

OF FUNCTIONAL PURPOSE BY USING THE WASTE FROM FRUIT ALCOHOLIC 

BEVERAGE PRODUCTION 
 

A complex of food additives, which includes dietary fiber rich waste from the production of fruit alcoholic 

beverages, pumpkin pulp and sunflower lecithin, containing more than 96% phospholipids and produced in the 

"Dneprotechnology Scientific-Production Center" was created. By using the abovementioned complex of food 

additives, a new type of functional bread was obtained, as well as improved production modes were developed. 

Keywords: lecithin, phospholipids, complex of food additives, fruit waste, biologically active compounds. 

 

- տ. գ. թ., ՀԱԱՀ-ի դասախոս 

- ՀԱԱՀ-ի ասպիրանտ 
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Աղյուսակ 
Կանացի միջսեզոնային կիսաբրդյա վերարկուի չափանիշներ 

 

Անվանումը 
Բարդության 

աստիճանը 

Միավորների 

քանակը 

Բրդի բաղադրությունը 

մինչև 30% 30% ավել 

Կանացի 

միջսեզոնային 

կիսաբրդյա 

վերարկու 

I 120 47,5 10 

II 130 18 31,5 

III 149,5 36,5 2,5 

IV 169,5 8,5 25,5 

V 189,5 31 50 

VI 209,5 5 28 

VII 229,5 35,5 8,5 

VIII 249,5 16,5 42,5 

 
 

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

2 3

47,5 120 120 120 120 120 120 120 120

18 130 130 130 130 130 130 130 130

36,5 149,5 149,5 149,5 149,5 149,5 149,5 149,5 149,5

8,5 169,5 169,5 169,5 169,5

a b c d e f g h

a b c d e f g h

a b c d e f g h

a b c d

       

       

       

    4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4

169,5 169,5 169,5 169,5

31 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5

5 209,5 209,5 209,5 209,5 209,5 209,5 209,5 209, 5

35,5 229,5 229,5 229,5 229,5 2

e f g h

a b c d e f g h

a b c d e f g h

a b c d e

   

       

       

     5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

29,5 229,5 229,5 229,5

16,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5

f g h

a b c d e f g h











   


         
 

որտեղ 

 
a = 10159.581;b = -414.642;c = 7.177;d = -0.0683; e = 0.0004; f = -0.00013;g = 2.393;h = -1.875 

 
2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

2 3

10 120 120 120 120 120 120 120 120

31,5 130 130 130 130 130 130 130 130

2,5 149,5 149,5 149,5 149,5 149,5 149,5 149,5 149,5

25,5 169,5 169,5 169,5 169,5

a b c d e f g h

a b c d e f g h

a b c d e f g h

a b c d

       

       

       

    4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4

169,5 169,5 169,5 169,5

50 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5 189,5

28 209,5 209,5 209,5 209,5 209,5 209,5 209,5 209,5

8,5 229,5 229,5 229,5 229,5 2

e f g h

a b c d e f g h

a b c d e f g h

a b c d e

   

       

       

     5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

29,5 229,5 229,5 229,5

42,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5

f g h

a b c d e f g h











   


       

 

 

որտեղ  a = -2386.917;  b = 90.167;  c = -1.436;  d = 0.0125;  e = -0.0001;  f = 1.966;  g = -3.287;  h = -2.327: 

(1) 

(2) 
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06.11.2018. 
 

С.М. Оганнисян, А.Г. Атоян 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ 

ДЕМИСЕЗОННОГО ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 
 

Проведен тщательный анализ литературы по методам определения степени сложности изделий в 

легкой промышленности. Предложена математическая модель для определения степени сложности 

изделия и процента содержания  шерстяных  волокон, которые взаимно пропорциональны. 
Ключевые слова: демисезонное женское пальто, математическая модель, степень сложности изделий: 
 

 

S.M. Hovhannisyan, A.G. Atoyan 
 

MATHEMATICAL MODEL OF DETERMINING THE DEGREE OF COMPLEXITY 

OF THE INTERSEASONAL WOMEN'S COAT 
 

A thorough analysis of the literature on methods for determining the degree of complexity of products in light 

industry was carried out. A mathematical model is proposed to determine the degree of complexity of the product 

and the percentage of wool fibers, which are mutually proportional. 

Keywords: interseasonal women´s coat, mathematical model, degree of complexity of products. 

 

 - տ.գ.թ., դոցենտ (ՀԱՊՀ) 

 հայցորդ (ՀԱՊՀ) 
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К ДЕКОМПОЗИЦИОННЫМ МЕТОДАМ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 

ДИНАМИЧЕСКИХ ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ  МАТРИЧНЫХ  

УРАВНЕНИЙ ТИПА СИЛЬВЕСТРА   fix)X(tB(t),X(t)X(t)tА
dt

dX(t)
0                            

С КОМПЛЕКСНЫМИ МАТРИЦАМИ 

  
Рассмотрены линейные динамические однопараметрические матричные уравнения типа Сильвестра 

с комплексными матрицами. Предложены явная блочно-матричная и кронекерова блочно-гиперматрично-

гипервекторная вычислительные структуры, основанные на дифференциальных преобразованиях.  

Ключевые слова: линейные динамические однопараметрические матричные уравнения с комплекс-

ными матрицами, дифференциальные преобразования, явная и кронекерова вычислительные структуры, 

современные средства информационных технологий. 

 

Введение. В работе [1] были предложены методы решения динамических  однопарамет-

рических матричных уравнений типа 

 

  fixtXtBtXtXtAtX  )(),()()()( 0
                                    (1) 

 

с действительными матрицами 
nmRtX )( , 

mmRtA )( , 
nnRtB )( , где 0t  - начало 

динамического процесса.  

В настоящей  работе предлагаются декомпозиционные методы решения аналогичных (1) 

динамических однопараметрических матричных уравнений с комплексными матрицами 
nmCtX )( , 

mmCtA )( ,  
nnCtB )( .    

 

Математический аппарат. Итак, пусть матрицы 

 

  )()( 21 tXjtXtX  ,                                                                    (2) 

   )()( 21 tAjtAtA  ,                                                                        (3) 

  )()( 21 tBjtBtB                                                                           (4) 

 

обладают гладкими элементами, для которых имеют место следующие дифференциальные 

преобразования [2]: 

 

 
 

,
|!

1
1

tt
K

KK

dt

tX

K

H
KX




  

  

 ,0K           ,,0,,,, 111  KKXHtttX                        (5)                                                                    

 
 

,
|!

2
2

tt
K

KK

dt

tX

K

H
KX






  

 ,0K          ,,0,,,, 222  KKXHtttX                       (6) 

 
 

,
|!

1
1

tt
K

KK

dt

tA

K

H
KA




      ,0K

 

         ,,0,,,, 131  KKAHtttA                         (7)                  
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tt
K

KK

dt

tA

K
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 ,0K           ,,0,,,, 242  KKAHtttA                       (8)    
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,0,
|!

1
1 K

dt

tB

K

H
KB

tt
K

KK

  

         ,,0,,,, 151  KKBHtttB                            (9)    

 
 







,0,
|!

2
2 K

dt

tB

K

H
KB

tt
K

KK

  

         ,,0,,,, 262  KKBHtttB                         (10)    

где  KX1
 и  KX 2

,  KA1
 и  KA2

,  KB1
 и  KB2

,   ,0K  – матричные дискреты матриц 

 tX1
 и  tX 2

,   tA1
 и  tA2

,  tB1
 и  tB2

 соответственно в центре аппроксимации tt  ;                   

K – целочисленный аргумент; H  – масштабная постоянная, имеющая размерность аргумента t;  

 t1  и  t2 ,  t3  и  t4 ,  t5  и  t6  – аппроксимирующие функции, восстанавливающие 

оригиналы   tX1
 и  tX 2

,  tA1
 и  tA2

,  tB1
 и  tB2

 соответственно. 

         Далее с учетом (2)-(4) уравнение (1) приобретает вид 

 

)],()()()([)]()()()([

)]()()()([

)]()()()([)]()([

)]()([)]()([)]()([
))()((

12212211

1221

221121

212121
21

tBtXtBtXjtBtXtBtX

tXtAtXtAj

tXtAtXtAtBjtB

tXjtXtXjtXtAjtA
dt

tXjtXd










     (11)                                                          

   

 

откуда придем к следующей системе матричных уравнений: 

 

 

















.)()],()()()([)]()()()([
)(

,)()],()()()([)]()()()([
)(

0221121221
2

0122221111
1

fixtXtBtXtXtAtBtXtXtA
dt

tdX

fixtXtBtXtXtAtBtXtXtA
dt

tdX

              (12)       

 

       Теперь систему (12) переведем из области оригиналов в область Д-изображений. При этом 

получим следующую спектральную модель: 

 

 






























,)0()()(

)],()()()([)]()()()([)1(
1

,)0()()(

)],()()()([)]()()()([)1(
1

2102

211212212

1101

222211111

fixXtXtX

tBtXtXtAtBtXtXtAKX
H

K

fixXtXtX

tBtXtXtAtBtXtXtAKX
H

K





              (13) 

 

 

где * - знак Д-свертки [2]. 
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1. Явная  блочно-матричная вычислительная структура 

 

 (13) представим в явном виде: 
 




































































 

 

 

 

































,)0(,)()()()(

)()()()()1(
1

,)0(,)()()()(

)()()()()1(
1

2

0 0

2112

0 0

12212

1

0 0

2222

0 0

11111

fixXKBXKXA

KBXKXAKX
H

K

fixXKBXKXA

KBXKXAKX
H

K

K K

K K

K K

K K









































                 (14) 

 

откуда 

 
 

при K=0: 

 

 

















;)0()],0()0()0()0([)]0()0()0()0([)1(
1

,)0()],0()0()0()0([)]0()0()0()0([)1(
1

2211212212

1222211111

fixXBXXABXXAX
H

fixXBXXABXXAX
H

      (15) 

 

     

      при K=1: 

 

 




























;)0()],1()0()0()1([)]0()1()1()0([

)]1()0()0()1([)]0()1()1()0([)2(
2

,)0()],1()0()0()1([)]0()1()1()0([

)]1()0()0()1([)]0()1()1()0([)2(
2

121122112

122112212

122222222

111111111

fixXBXXABXXA

BXXABXXAX
H

fixXBXXABXXA

BXXABXXAX
H

       (16) 

 

 
     при K=2: 
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;)0()],2()0()0()2([)]1()1()1()1([

)]0()2()2()0([)]2()0()0()2([

)]1()1()1()1([)]0()2()2()0([)3(
3

,)0()],2()0()0()2([)]1()1()1()1([

)]0()2()2()0([)]2()0()0()2([

)]1()1()1()1([)]0()2()2()0([)3(
3

211122112

21121221

122112212

122222222

22221111

111111111

fixXBXXABXXA

BXXABXXA

BXXABXXAX
H

fixXBXXABXXA

BXXABXXA

BXXABXXAX
H

        (17)                                   

при K=3: 

 





















































fixXBXXABXXA

BXXABXXA

BXXABXXA

BXXABXXAX
H

fixXBXXA

BXXABXXA

BXXABXXA

BXXABXXA

BXXABXXAX
H

)0()],3()0()0()3([)]2()1()1()2([

)]1()2()2()1([)]0()3()3()0([

)]3()0()0()3([)]2()1()1()2([

)]1()2()2()1([)]0()3()3()0([)4(
4

,)0()],3()0()0()3([

)]2()1()1()2([)]1()2()2()1([

)]0()3()3()0([)]3()0()0()3([

)]3()0()0()3([)]2()1()1()2([

)]1()2()2()1([)]0()3()3()0([)4(
4

221122112

21122112

12211221

122112212

12222

22222222

22221111

11111111

111111111

  

(18)

 

 

и т.д. 

          Таким образом, используя начальные матричные дискреты )0(1X  и )0(2X , в соответствии 

с (15), (16), (17), (18), ... последовательно-рекуррентно могут быть вычислены матричные дискреты 

)1(1X  и )1(2X , )2(1X  и )2(2X ,  )3(1X  и )3(2X ,  )4(1X  и )4(2X , ... и определено решение  

  )()( 21 tXjtXtX   в соответствии с правыми частями (5) и (6). 
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2. Кронекерова блочно-гиперматрично-гипервекторная вычислительная структура  

 

 

 

Используя аппарат кронекеровых произведений матриц [3], представим (15)  в следующем     

виде: 
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(19)

 

 

 

Aналогичным образом (16) можно представить в виде 
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             (20) 

 

 

 

а (17) - в виде            
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     (21) 

 

 

И, наконец, для (18) получим 
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     (22) 

и т.д. Очевидно, что в общем случае будем иметь представление 
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         (23) 

 

Замечание 1. Во всех соотношениях (19)-(23), очевидно, ET – единичные  матрицы порядка 

m, a  E  – единичные  матрицы порядка n. 

Замечание 2. Все матрицы, входящие в (19- (22) или  в представлениe (23), блочно-кoсo-

симметричны. 

Замечание 3. При действительных матрицах, входящих в (1), из представления (23), 

очевидно, следуют результаты работы [1], как частный случай, что, естественно, и следовало 

ожидать. 

Заключение. Итак, имея матричные дискреты (15)-(18) или (19)-(22), в соответствии с 

правыми частями (5), (6) можно восстановить решение (2) задачи (1). Представления (14) и (23) 

могут служить основой для создания пакета прикладных программ при  решении отмеченного 

класса задач на основе использования средств современных информационных технологий [4]. 
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  fix)X(tB(t),X(t)X(t)tА
dt

dX(t)
0 

  

S.H. Simonyan 

 

TO DECOMPOSITIONAL METHODS FOR SOLVING LINEAR DYNAMIC SINGLE-

PARAMETRIC MATRIX EQUATIONS OF THE SYLVESTER TYPE 

  fix)X(tB(t),X(t)X(t)tА
dt

dX(t)
0   WITH COMPLEX MATRICES 

  
The linear dynamic one-parameter matrix Sylvester type equations with complex matrices are considered. An 

explicit block-matrix and Kronecker block-hypermatical-hyper-vector computational structures based on differential 

transformations are proposed. 

Keywords: linear dynamic one-parameter matrix equations with complex matrices, differential 

transformations, explicit and Kronecker computational structures, modern means of information technology.  
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В последние годы в связи с распространением и развитием технологий беспроводной связи, особенно с развитием 

новых и более комплексных схем цифровых манипуляций, динамично развиваются системы автоматического 

распознавания вида модуляции радиосигналов, что требует разработки новых методов классификации модуляций. В 

данной работе представлены ключевые характеристики цифровых телекоммуникационных сигналов, описаны их 

значения для распознавания цифровых манипуляций. 
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Введение. Прежде распознавание вида модуляции осуществлялось механическим образом, но с 

развитием технологий беспроводной связи и разработкой новых видов цифровых манипуляций 

механическое распознавание стало неэффективным, и, следовательно, были разработаны системы 

автоматического распознавания модуляций (АРМ). Такие универсальные системы предназначены для 

распознавания аналоговых и цифровых модуляций, но, поскольку цифровые технологии постепенно 

заменяют и вытесняют аналоговые, в настоящее время задача автоматического распознавания 

модуляций более актуальна для цифровых модуляций. Любая система АРМ для правильного 

распознавания вида модуляции нуждается в тщательно разработанных ключевых характеристиках 

телекоммуникационного сигнала. Важнейший вклад в разработку таких характеристик для аналоговых 

и цифровых модуляций внесли Е.Е. Аззоуз и А.К. Нанди [1]. В разработке и программной реализации 

метода АРМ, лежащего в основе данной работы, для цифровых манипуляций были рассмотрены 

ключевые характеристики, предложенные в [1] и [2]. 

Целью данной работы является представление ключевых характеристик для цифровых 

манипуляций, исследованных и примененных на данном этапе  разработки метода АРМ, и описание их 

особенностей, отличающих разные виды манипуляций. 

В ходе работы были рассмотрены сигналы BPSK, QPSK, 2FSK, 4FSK, 2ASK, 4ASK, M-QAM и 

ключевые характеристики γ𝑚𝑎𝑥, σ𝑎𝑝, σ𝑑𝑝, σ𝑎𝑎, σ𝑎𝑓, Е𝑚.  

1. 𝛄𝒎𝒂𝒙 – спектральная плотность мощности. Характеристика сигнала γ𝑚𝑎𝑥 подробно описана 

в [3], так как она также применяется для распознавания аналоговых модуляций. В случае цифровых 

манипуляций данная ключевая характеристика применяется для отличения модулированных сигналов, 

обладающих амплитудной информацией, и сигналов, которые не обладают этой информацией. 

Мгновенная амплитуда сигналов 2FSK и 4FSK имеет константное значение, и, следовательно, 

центрированная и нормированная мгновенная амплитуда равна нулю. Это означает, что спектральная 

плотность мощности данных сигналов также при идеальных условиях равна нулю, т.е. данный тип 

манипуляции не имеет амплитудной информации. С другой стороны, сигналы M-PSK, M-ASK, M-QAM 

имеют разные значения мгновенной амплитуды, и, следовательно, значение γ𝑚𝑎𝑥 для этих сигналов 

будет отличным от нуля. Таким образом, γ𝑚𝑎𝑥 применяется для отличения манипуляций M-FSK от 

остальных видов манипуляций. Разработанные алгоритмы, основанные на проведенных исследованиях 

методов АРМ, были запрограммированы с помощью инженерного языка программирования – LabVIEW, 

разработанного американской компанией “National Instruments” [4, 5]. На рис. 1 изображена часть кода, 

выполняющая расчеты для данной ключевой характеристики. 

 
Рис. 1. Расчет 𝛾𝑚𝑎𝑥    



603 

2. 𝛔𝒂𝒑- стандартная девиация абсолютного значения центрированной нелинейной 

компоненты мгновенной фазы. Данная ключевая характеристика также описана в [3] и применяется 

для распознавания аналоговых модуляций. Она применяется для отличения манипуляций, имеющих и 

не имеющих абсолютную фазовую информацию. Мгновенная фаза BPSK сигнала имеет значения 0 и π 

и после извлечения линейной компоненты и центрирования принимает значения −
𝜋

2
 и 

𝜋

2
 , т.е. ее 

абсолютное значение равняется |
𝜋

2
| и является константой. Это значит, что сигнал BPSK не имеет 

абсолютной фазовой информации. Также известно, что сигналы 2ASK и 4ASK тоже не имеют 

абсолютной фазовой информации. Итак, можно заключить, что данная ключевая характеристика 

применяется для отличения манипулированных сигналов, имеющих абсолютную фазовую информацию, 

от сигналов BPSK, 2ASK и 4ASK, т.е. тех сигналов, которые не содержат абсолютную фазовую 

информацию. Часть кода, выполняющая расчет ключевой характеристики σ𝑎𝑝, изображена на рис. 2. 

3. 𝛔𝒅𝒑- стандартная девиация центрированной нелинейной компоненты мгновенной фазы. 

Данная ключевая характеристика определяется по следующей формуле: 

                                          σ𝑎𝑝 =  √
1

𝐶
( ∑ 𝛷(𝑖)𝑁𝐿

2

𝐴(𝑖)𝑛>𝐴𝑡

) − (
1

𝐶
∑ 𝛷(𝑖)𝑁𝐿

𝐴(𝑖)𝑛>𝐴𝑡

)

2

   ,                                      (1) 

где 𝛷(𝑖)𝑁𝐿 - центрированная нелинейная компонента мгновенной фазы; C – количество точек, для 

которых 𝐴(𝑖)𝑛 > 𝐴𝑡; 𝐴(𝑖)𝑛- нормированная мгновенная амплитуда, а 𝐴𝑡 – это пороговое значение 

амплитуды, ниже которого расчет нецелесообразен из-за уровня шумов. В (1) 𝐴(𝑖)𝑛 выражается в виде 

                                                                          𝐴(𝑖)𝑛 =  
𝐴(𝑡)𝑖

𝐴𝑚
.                                                                                   (2) 

 В отличие от σ𝑎𝑝, данная ключевая характеристика - σ𝑑𝑝 применяется для отличения сигналов, 

имеющих не абсолютную, а “прямую” фазовую информацию и не имеющих фазовой информации. 

Сигналы 2ASK и 4ASK не имеют фазовую информацию, следовательно, эту ключевую характеристику 

можно использовать для отличения этих двух сигналов от других видов манипуляций. На рис. 2 показан 

расчет данной ключевой характеристики. 

 
Рис. 2. Расчет 𝜎𝑎𝑝 и 𝜎𝑑𝑝  

 

4. 𝛔аа- стандартная девиация абсолютного значения нормированной-центрированной 

мгновенной амплитуды. Данная характеристика применяется для отличения сигналов 2ASK и 4ASK, 

поскольку сигнал 2ASK не имеет абсолютную амплитудную информацию, а 4ASK имеет. Амплитуда 

2ASK сигнала имеет два значения, одинаковые по величине и противоположные по знаку, из чего 

следует, что абсолютное значение амплитуды – константа, а  амплитуда 4ASK сигнала имеет четыре 

значения. Это значит, что манипулированный сигнал 4ASK имеет абсолютную амплитудную 

информацию. Данная ключевая характеристика определяется по следующей формуле:  

                                              σ𝑎𝑎 =  √
1

𝑁𝑠
(∑ 𝐴(𝑖)𝑐𝑛

2

𝑁𝑠

𝑖=1

) − (
1

𝑁𝑠
∑ |𝐴(𝑖)𝑐𝑛|

𝑁𝑠

𝑖=1

)

2

   ,                                           (3) 

где 𝑁𝑠 – количество точек рассматриваемого сегмента сигнала, а 𝐴(𝑖)𝑐𝑛 – нормированная-

центрированная амплитуда, которая рассчитывается по следующему соотношению: 

                                                                        𝐴(𝑖)𝑐𝑛 =  
𝐴(𝑡)𝑖 − 𝐴𝑚

𝐴𝑚
;                                                                        (4) 
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𝐴(𝑡)𝑖 – i –й элемент массива мгновенных амплитуд, а 𝐴𝑚 – усредненное значение мгновенных амплитуд, 

которое выражается в виде 

                                                                         𝐴𝑚 =  
1

𝑁𝑠
∑ 𝐴(𝑡)𝑖

𝑁𝑠

𝑖=1

.                                                                            (5) 

Расчет данной ключевой характеристики показан на рис. 3. 

 
Рис. 3. Расчет 𝜎аа  

5. 𝛔а𝒇- стандартная девиация абсолютного значения нормированной-центрированной 

мгновенной частоты. Данная характеристика определяется по уравнению 

                                          σ𝑎𝑓 =  √
1

𝐶
( ∑ 𝑓(𝑖)𝑁𝐶

2

𝐴(𝑖)𝑛>𝐴𝑡

) − (
1

𝐶
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)

2

   ,                                    (6) 

где 𝑓(𝑖)𝑁𝐶 – нормированная-центрированная частота сигнала; C – количество точек, для которых 

𝐴(𝑖)𝑛 > 𝐴𝑡; 𝐴(𝑖)𝑛- нормированная мгновенная амплитуда, а 𝐴𝑡 – пороговое значение амплитуды, ниже 

которого расчет нецелесообразен из-за уровня шумов. В уравнении (6) 𝑓(𝑖)𝑁𝐶 выражается в виде 

                                                                             𝑓(𝑖)𝑁𝐶 =  
𝑓(𝑖)𝑚

𝑟𝑠
 ,                                                                            (7) 

где 𝑟𝑠 – частота символов; 𝑓(𝑖)𝑚 - центрированная частота, равная 

                                                                            𝑓(𝑖)𝑚 = 𝑓(𝑖) − 𝑚𝑓;                                                                         (8) 

где 𝑓(𝑖) – мгновенная частота; 𝑚𝑓 – средняя частота, определяемая по следующему уравнению: 

                                                                             𝑚𝑓 =  
1

𝑁𝑠
∑ 𝑓(𝑖)

𝑁𝑠

𝑖=1

.                                                                           (9) 

Данная ключевая характеристика применяется для отличения сигналов 2FSK и 4FSK. Поскольку 

нормированная-центрированная частота 2FSK сигнала имеет два значения, равные по величине и 

противоположные по знаку, то значение абсолютной частоты сигнала – это константа. Из этого следует, 

что манипулированный сигнал 2FSK не содержит абсолютную частотную информацию. В свою очередь, 

сигнал 4FSK содержит абсолютную частотную информацию и тем самым отличается от сигнала 2FSK. 

Часть кода, разработанного для данной ключевой характеристики, изображена на рис.4.  

6. Е𝒎 – среднее значение мгновенной амплитуды. Как известно, мгновенная амплитуда 

манипулированных сигналов M-PSK имеет константное значение, а мгновенная амплитуда M-QAM не 

является константой, следуя из того, что она принимает, например, 4 разных значения для сигналов 

QPSK. Из этого следует, что данная ключевая характеристика может быть применена для отличения 

сигналов M-PSK от сигналов M-QAM. Ключевая характеристика E𝑎 описывается уравнением (5), но для 

усреднения вместо значений мгновенной амплитуды выбирается значение нормированной мгновенной 

амплитуды по отношению к максимальному значению. Следовательно, получаем 

                                                                         Е𝑚 =  
1

𝑁𝑠
∑ 𝐴(𝑖)𝑛_𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑠

𝑖=1

,                                                                 (10) 

где 𝐴(𝑖)𝑛_𝑚𝑎𝑥 определяется следующим образом: 

                                                                        𝐴(𝑖)𝑛_𝑚𝑎𝑥 =  
𝐴(𝑖)

𝐴(𝑖)𝑚𝑎𝑥
  ;                                                                  (11) 

𝐴(𝑖) – мгновенная амплитуда сигнала, а 𝐴(𝑖)𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение мгновенной амплитуды. По 

сравнению с другими ключевыми характеристиками, программная разработка данной характеристики 

довольно проста и приведена на рис. 4. 
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Рис. 4. Расчет 𝐸𝑚  

 

Заключение. В ходе исследований на данном этапе были рассмотрены несколько видов 

цифровых манипуляций и ключевые характеристики, разработанные для отличения этих сигналов с 

помощью АРМ. В результате были определены ключевые характеристики, которые помогают отличить 

сигналы 2FSK и 4FSK от сигналов M-PSK, M-ASK, M-QAM, сигналы BPSK, 2ASK и 4ASK от других 

видов манипулированных сигналов, сигналы 2ASK и 4ASK от других видов, сигнал 2ASK от сигнала 

4ASK, сигнал 2FSK от 4FSK  и сигналы M-PSK от M-QAM. Так как мы можем отличить сигнал BPSK 

от QPSK, то следует, что для доработки алгоритма, лежащего в основе данной работы, необходимо 

разработать ключевые характеристики, отличающие высшие уровни сигналов M-PSK от видов 

манипуляций BPSK и QPSK и виды сигналов M-QAM между собой.  
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Անլար կապի տեխնոլոգիաների տարածման և զարգացման հետևանքով թվային մանիպուլացումների՝ 

հատկապես մոդուլյացիաների դասակարգման նոր մեթոդներ պահանջող նոր և ավելի բարդ սխեմաների 
զարգացմանը համընթաց վերջին տարիների ընթացքում շարունակաբար  զարգանում են ռադիոազդանշանների 
մոդուլյացիաների տեսակների ավտոմատացված  ճանաչման համակարգերը:  

Ներկայացված են հեռահաղորդակացական թվային ազդանշանների հիմնական բնութագրող 
հատկանիշները, նկարագրված են դրանց արժեքները թվային ազդանշանների ճանաչման համար:  

Առանցքային բառեր. թվային մանիպուլացումներ, հիմնական բնութագրող հատկանիշներ, 
մոդուլյացիաների ավտոմատացված ճանաչում 
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DIGITAL SIGNALS’ KEY FEATURES FOR AUTOMATIC MODULATION 

RECOGNITION OF TELECOMMUNICATION SIGNALS 
 

During the past years the systems of automatic modulation recognition of radio signals are dynamically 

developing in connection with the spread and development of wireless communication technologies, especially with 

the development of new and more complex digital modulation schemes, which require development of new methods 

of modulation classification.   

In this article digital telecommunication signals’ key features are presented, their purposes for digital 

modulations recognition are described herein. 
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КОМПЛЕКСНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ. II 
 

При выборе регулятора иногда удобно определить передаточную функцию как аналитическую 
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Рассматривается новое понятие - "передаточные аналитические функции многих 

комплексных переменных”. При выборе регулятора чаще удобнее определить передаточную 

функцию как аналитическую функцию многих комплексных переменных [1-3].  

Напомним следующую задачу [4]. 

1. Постановка задачи. Пусть задана следующая управляемая стационарная система: 

{

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐻𝑢,                

𝑢(𝑡) = ∫ 𝐺(𝑡 − 𝑡′)𝜈(𝑡′)
𝑡

−∞
𝑑𝑡′

𝜈(𝑡) = 𝑏𝑥(𝑡),                              

, ⟹ �̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐻 ∫ 𝐺(𝑡 − 𝑡′)𝑏𝑥(𝑡′)
𝑡

−∞
𝑑𝑡′,  

где 𝑥(𝑡) = (𝑥1(𝑡),  𝑥2(𝑡) , … , 𝑥𝑛(𝑡))
𝑇

 – столбцовая матрица размером 𝑛 × 1  состояния процесса           

(Т – означает транспонирование); 𝜈(𝑡) – скаляр, входной сигнал регулятора;                                  

𝐺(𝑡) = (𝑔1(𝑡),  𝑔2(𝑡) , … , 𝑔𝑙(𝑡))
𝑇

 – импульсная переходная функция регулятора;                              

𝑢(𝑡) = (𝑢1(𝑡),  𝑢2(𝑡) , … , 𝑢𝑙(𝑡))
𝑇
 – многомерное управляющее воздействие, выходной сигнал 

регулятора;  𝐴 = (𝑎𝑖𝑗), 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛 ;    𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛); 𝐻 = (𝐻𝑖𝑗), 𝑖 = 1, 𝑛, 𝑗 = 1, 𝑙. 

 Наперед заданными желательными числами являются  

𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑛1; 𝜇, 𝜇, … , 𝜇⏟      
𝑛2

; 0 , 𝑛1 + 𝑛2 + 1 = 𝑛      (1.2) 

при   𝜆𝑖 ≠ 𝜆𝑗, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1,2,… , 𝑛1, 𝜇 ≠ 𝜆𝑖, 𝜇 ≠ 0 . 

Требования и соответствующие решения приведены в работе [4]. Мы их повторять не будем. 

Здесь будем рассматривать второе условие задачи, которое заключается в следующем: 

передаточная функция регулятора [5,6] 

𝑊(𝑝) = (𝑤1(𝑝), 𝑤2(𝑝),… ,𝑤𝑙(𝑝))
𝑇
= ∫ 𝐺(𝑠)𝑒−𝑝𝑠𝑑𝑠

∞

0

= 

= ∫ (𝑔1(𝑠), 𝑔2(𝑠),… , 𝑔𝑙(𝑠))
𝑇𝑒−𝑝𝑠𝑑𝑠

∞

0
      (1.3) 

удовлетворяет следующим условиям: 

 

𝑤(𝑝)|𝑝=𝜆𝑖 ≠ (0,0,… ,0)
𝑇⏟      

𝑙

;  𝑤(𝑝)|𝑝=𝜇 ≠ (0,0,… ,0)
𝑇⏟      

𝑙

;  𝑤(𝑝)|𝑝=0 ≠ (0,0,… ,0)
𝑇⏟      

𝑙

; 

𝑖 = 1, 𝑛1,          
𝑑𝑖𝑤(𝑝)

𝑑𝑝𝑖
|
𝑝=𝜇

= (0,0,… ,0)𝑇⏟      
𝑙

, 𝑖 = 1, 𝑛2 − 1.    (1.4) 

Требуется построить передаточную функцию регулятора так, чтобы удовлетворялись условия 

(1.4). 

Решение. Предположим, что наперед заданный спектр (1.2) разделен на следующие три части: 

а) 𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑛1;   б) 𝜇, 𝜇, … , 𝜇⏟      
𝑛2

;   в) 0.     (1.5) 

Соответственно этому разделению можно представить, что искомый регулятор образуется из 

трех звеньев (блоки). Поэтому каждый блок имеет свою передаточную функцию. Их можно 

представить следующим образом: 

(1.1) 
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𝑊1(𝑝) = (𝑊11(𝑝),𝑊12(𝑝),… ,𝑊1𝑙(𝑝))
𝑇
= 

                = (
𝛼11

𝛽11 + 𝜑1(𝑝)
,

𝛼12
𝛽12 + 𝜑1(𝑝)

, … ,
𝛼1𝑙

𝛽1𝑙 + 𝜑1(𝑃)
)
𝑇

,  𝜑1(𝑝) =∏(𝑝 − 𝜆𝑖),

𝑛1

𝑖=1

 

𝑊2(𝑝) = (𝑊21(𝑝),𝑊22(𝑝), … ,𝑊2𝑙(𝑝))
𝑇
= 

                = (
𝛼21

𝛽21 + 𝜑2(𝑝)
,

𝛼22
𝛽22 + 𝜑2(𝑝)

, … ,
𝛼2𝑙

𝛽2𝑙 + 𝜑2(𝑃)
)
𝑇

,   𝜑2(𝑝) = (𝑝 − 𝜇)
𝑛2 , 

𝑊3(𝑝) = (𝑊31(𝑝),𝑊32(𝑝), … ,𝑊3𝑙(𝑝))
𝑇
= 

                = (
𝛼31

𝛽31 + 𝜑3(𝑝)
,

𝛼32
𝛽32 + 𝜑3(𝑝)

, … ,
𝛼3𝑙

𝛽3𝑙 + 𝜑3(𝑃)
)
𝑇

,   𝜑3(𝑝) = 𝑝, 

где 𝛼𝑖𝑗 , 𝛽𝑖𝑗 (𝑖 = 1,2,3;   𝑗 = 1, 𝑙) – произвольные и отличные от нуля постоянные. 

Можно заметить, что каждая из функций (1.6) удовлетворяет соответствующим условиям из 

(1.4). 

Теперь представим, что регулятор является параллельным соединением из трех блоков. Тогда 

передаточная функция его по (1.6) будет [7] 

𝑊(𝑝) = 𝑊1(𝑝) +𝑊2(𝑝) +𝑊3(𝑝) = (𝑊11(𝑝) +𝑊21(𝑝) +𝑊31(𝑝);𝑊12(𝑝) +𝑊22(𝑝) +

+𝑊32(𝑝);… ;𝑊1𝑙(𝑝) +𝑊2𝑙(𝑝) +𝑊3𝑙(𝑝))
𝑇 = (

𝛼11

𝛽11+𝜑1(𝑝)
+

𝛼21

𝛽21+𝜑2(𝑝)
+

𝛼31

𝛽31+𝜑3(𝑝)
;

𝛼12

𝛽12+𝜑1(𝑝)
+

+
𝛼22

𝛽22+𝜑2(𝑝)
+

𝛼32

𝛽32+𝜑3(𝑝)
; … ;

𝛼1𝑙

𝛽1𝑙+𝜑1(𝑝)
+

𝛼2𝑙

𝛽2𝑙+𝜑2(𝑝)
+ 

𝛼3𝑙

𝛽3𝑙+𝜑3(𝑝)
)
𝑇
.           

    

Было бы желательно, чтобы 𝑊(𝑝) из (1.7) обладала бы условиями (1.4). Но, как можно 

заметить, она не удовлетворяет поставленным условиям. На самом деле, пусть 

(
𝛼11

𝛽11 + 𝜑1(𝑝)
+

𝛼21
𝛽21 +𝜑2(𝑝)

+
𝛼31

𝛽31 + 𝜑3(𝑝)
)
′

= 

= (
𝛼11

𝛽11 +∏ (𝑝 − 𝜆𝑖)
𝑛1
𝑖=1

+
𝛼21

𝛽21 + (𝑝 − 𝜇)
𝑛2
+

𝛼31
𝛽31 + 𝑝

)

′

= 

=
−𝛼11(∏ (𝑝 − 𝜆𝑖)

𝑛1
𝑖=1 )

′

[𝛽11 +∏ (𝑝 − 𝜆𝑖)
𝑛1
𝑖=1 ]

2 +
−𝛼21 ∙ 𝑛2(𝑝 − 𝜇)

𝑛2−1

[𝛽21 + (𝑝 − 𝜇)
𝑛2]2

+
−𝛼31

(𝛽31 + 𝑝)
2
  

(где ' – производная по параметру 𝑝). 

В случае, когда 𝑝 = 𝜇, в последнем выражении вторая дробь равняется нулю, а первая и 

третья дроби не равны нулю, потому по третьему условию 𝜆𝑖 ≠ 𝜇, 𝜇 ≠ 0, в противном случае – 

кратность чисел 𝜆𝑖 и 0 увеличивается, что опять же противоречит третьему условию задачи. 

Возникает вопрос: как выйти из подобного “тупикового” положения. Для этого введем 

понятие передаточных функций многих комплексных переменных [1,2]. 

Поступим следующим образом: предположим, что передаточная функция регулятора зависит 

от трех комплексных переменных следующим образом [1-3]: 𝑊(𝑝) = 𝑊(𝑝1, 𝑝2, 𝑝3),                       
𝑝 = (𝑝1, 𝑝2, 𝑝3) ∈ 𝐶

3, 𝑝𝑖 = 𝑥𝑖 + 𝑗𝑦𝑖 ∈ 𝐶
3– комплексная плоскость; 𝑥𝑖, 𝑦𝑖  (𝑖 = 1,2,3) – вещественные 

числа; 𝑗 = √−1, 𝐶3 = 𝐶 × 𝐶 × 𝐶 – декартово произведение трех экземпляров комплексной 

плоскости 𝐶. Следовательно, передаточные функции каждого блока можно представить 

следующим образом: 

𝑊1(𝑝1) = (𝑊11(𝑝1),𝑊12(𝑝1),… ,𝑊1𝑙(𝑝1))
𝑇
= 

                = (
𝛼11

𝛽11 + 𝜑1(𝑝1)
,

𝛼12
𝛽12 + 𝜑1(𝑝1)

, … ,
𝛼1𝑙

𝛽1𝑙 + 𝜑1(𝑝1)
)
𝑇

, 

𝑊2(𝑝2) = (𝑊21(𝑝2),𝑊22(𝑝2),… ,𝑊2𝑙(𝑝2))
𝑇
 = (

𝛼21

𝛽21+𝜑2(𝑝2)
,

𝛼22

𝛽22+𝜑2(𝑝2)
, … ,

𝛼2𝑙

𝛽2𝑙+𝜑2(𝑝2)
)
𝑇
, 

𝑊3(𝑝3) = (𝑊31(𝑝3),𝑊32(𝑝3),… ,𝑊3𝑙(𝑝3))
𝑇
= 

                = (
𝛼31

𝛽31 + 𝜑3(𝑝3)
,

𝛼32
𝛽32 + 𝜑3(𝑝3)

, … ,
𝛼3𝑙

𝛽3𝑙 + 𝜑3(𝑝3)
)
𝑇

, 

 

где  𝜑1(𝑝1) = ∏ (𝑝1 − 𝜆𝑖),
𝑛1
𝑖=1  𝜑2(𝑝2) = (𝑝2 − 𝜇)

𝑛2 ,  𝜑3(𝑝3) = 𝑝3. 

(1.6) 

(1.8) 

(1.7) 
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При (1.8) передаточная функция регулятора в случае параллельного соединения трех блоков 

будет [7] 

𝑊(𝑝) = 𝑊(𝑝1, 𝑝2, 𝑝3) = 𝑊1(𝑝1) +𝑊2(𝑝2) +𝑊3(𝑝3) = (𝑊11(𝑝1) +𝑊21(𝑝2) +

+𝑊31(𝑝3);𝑊12(𝑝1)+𝑊22(𝑝2) +𝑊32(𝑝3);… ;𝑊1𝑙(𝑝1) +𝑊2𝑙(𝑝2) +𝑊3𝑙(𝑝3))
𝑇
= (

𝛼11

𝛽11+𝜑1(𝑝1)
+

+
𝛼21

𝛽21+𝜑2(𝑝2)
+

𝛼31

𝛽31+𝜑3(𝑝3)
;

𝛼12

𝛽12+𝜑1(𝑝1)
+

𝛼22

𝛽22+𝜑2(𝑝2)
+

𝛼32

𝛽32+𝜑3(𝑝3)
; … ;

𝛼1𝑙

𝛽1𝑙+𝜑1(𝑝1)
+

𝛼2𝑙

𝛽2𝑙+𝜑2(𝑝2)
+

                                                                     +
𝛼3𝑙

𝛽3𝑙+𝜑3(𝑝3)
)
𝑇
.              

Условия (1.4) принимают следующий вид [1,2]: 

а) в комплексной плоскости  𝑝1 (𝑝1 - любое комплексное число, а 𝑝2 = 𝑝3 = 0): 

𝑊(𝑝1, 𝑝2, 𝑝3)|𝑝1=𝜆𝑖 ≠ (0,0, … ,0)⏟      
𝑙

, 𝑖 = 1, 𝑛1 ;        (1.10) 

б) в комплексной плоскости  𝑝2 (𝑝2 - любое комплексное число, а  𝑝1 = 𝑝3 = 0): 

𝑊(𝑝1, 𝑝2, 𝑝3)|𝑝=𝜇 ≠ (0,0,… ,0)
𝑇⏟      

𝑙

,
𝜕𝑖𝑊(𝑝1,𝑝2,𝑝3)

𝜕𝑝2𝑖
|
𝑝2=𝜇

= (0,0,… ,0)𝑇⏟      
𝑙

, 𝑖 = 1, 𝑛2 − 1 ; 

 

в) в комплексной плоскости 𝑝3 (𝑝3 - любое комплексное число, а 𝑝1 = 𝑝2 = 0): 

𝑊(𝑝1, 𝑝2, 𝑝3)|𝑝3=0 ≠ (0,0,… ,0)
𝑇⏟      

𝑙

.      (1.12) 

Можно заметить, что 𝑊(𝑝) из (1.9) удовлетворяет соответственно условиям (1.10)-(1.12). 

 Замечание. При наличии одного нулевого корня в спектре (1.2) и в случае, когда                 

𝑅𝑒𝜇 < 0, 𝑅𝑒𝜆𝑖 < 0 (𝑖 = 1, 𝑛) , равновесие устойчиво, но асимптотической устойчивости нет [5,8]. 
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 Կարգավորիչի ընտրության դեպքում երբեմն հարմար է դրա փոխանցման ֆունկցիան որոշել 
որպես շատ կոմպլեքս փոփոխականների անալիտիկ ֆունկցիա: Միաժամանակ ցույց է տրված 
կարգավորիչի կիրառությունը բազմաչափ կառավարման սինթեզի խնդիրներում նախապես տրված 
սպեկտրի միջոցով կառավարելի ստացիոնար համակարգերում: 

 փոխանցման ֆունկցիա, բազմաչափ կառավարման սինթեզ, կառավարելի 
ստացիոնար համակարգեր: 

 

F.P. Grigoryan 

TRANSMITTING FUNCTIONS OF CONTROL SYSTEM OF MANY COMPLEX 

VARIABLES. II 
 

 In time of choice of regulator it is sometimes convenient to define transmitting function as analytic function of 

many complex variables. At the same time it is shown its application in problems of synthesis of multivariable 

control given in advance spectra in controllable steady systems. 

 Keywords: transmitting functions, synthesis of multivariable control, controllable steady systems. 
 

Григорян Фрунзе Петросович – д.т.н.,  НПУA 

(1.11) 

(1.9) 
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Մշակվել են մեխանիզմներ՝ որոշ սոցիալական ցանցերից հայերեն տեքստերի հավաքագրման, 
ֆորմատավորման և վեկտորային տեսքով ներկայացման համար: Դրանք օգտագործվել են տրամաբանական 
ռեգրեսիա և պատահական անտառ մոդելների ստեղծման և ծրագրորեն իրականացման համար: Կառուցվել են 
հայերեն լեզվով տեքստերի համար մինչ այժմ գոյություն չունեցող կորպուսներ (twitter-corpus.scv և facebook-
corpus.scv): Օգտատերերի համար մշակվել են հայերեն լեզվով նոր գրառումներ ներբեռնելու և կառուցված 
մոդելները օգտագործելու ծրագրային միջոցներ, որոնք տեղադրվել են github.com կայքում 
https://github.com/hripman/Armenian-corpus: 

 տրամաբանական ռեգրեսիա, տեքստի տոնայնության վերլուծություն, պատա-
հական անտառ, ուսուցչի կողմից ուսուցում, ուսուցանող բազմություն, սխալանքի մատրից: 

 
Ներածություն: Վերջին շրջանում, Internet տեղեկատվության հարստացման հետ կապված, 

արդիական է դարձել տեքստի (գրառում, փաստաթուղթ)  տոնայնության վերլուծության խնդիրը (Sentiment 

Analysis) [1-3]: Այդ խնդրի լուծման տարածված եղանակներից է ուսուցչի կողմից մեքենայական ուսուցման 

մեթոդները, որոնցից աշխատանքում կիրառվել են տրամաբանական ռեգրեսիա  (Logistic regression) և 

պատահական անտառ (Random Forest) մոդելները: ՈՒսումնասիրվել է որոշ սոցիալական կայքերի հայերեն 

մեկնաբանությունների էմոցիոնալ նկարագիրը, որոնք հիմք են հանդիսացել ստեղծված մոդելների 

աշխատանքի համար։ Կատարվել է հայերեն տեքստերի տոնայնության վերլուծություն նշված մոդելների 

միջոցով։  

Հոդվածում ներկայացվող ծրագրային միջոցների օգտագործմամբ օգտատերը հնարավորություն 

կունենա, առանց կարդալու սոցիալական ցանցերից հավաքված կարծիքները, իմանալ դրանց դրական կամ 

բացասական լինելը, խնայելով կարդալուն հատկացվող ժամանակը:  

Ուսուցչի կողմից ուսուցման մեթոդները:  Այս մեթոդներն ունեն աշխատանքի երկու հիմնական փուլ. 

սովորել ուսուցման համար նախատեսված տվյալների հիման վրա և կատարել դասակարգում արդեն նոր 

կամ թեստային տվյալներով։ Սովորել ասելով նկատի ունենք այն գործընթացը, երբ կառուցվում է 

մոտարկող ֆունկցիա:  
Փաստաթղթի դասակարգումը տեղեկատվական որոնիչի (Search Engine) հիմնական խնդիրներից է, 

որի նպատակն է փաստաթուղթը ներառել որևէ դասի մեջ՝ ելնելով դրա բովանդակությունից: Ի 

տարբերություն կլաստերացման խնդրի՝ այդ դասերը նախապես հայտնի պետք է լինեն: Դիցուք տրված է 

դասերի 𝐶 = {𝑐1, … , 𝑐|C|} և փաստաթղթերի 𝐷 = {𝑑1, … , 𝑑|D|}  վերջավոր բազմությունները և անհայտ Ф  

ֆունկցիան, որը կամայական < 𝑐, 𝑑 > (𝑐 ∈ 𝐶, 𝑑 ∈ 𝐷) զույգի համար  որոշում է` համապատասխանում է 

արդյոք d փաստաթուղթը c դասին, թե՝ ոչ  (Ф: 𝐷 × C → {0,1}): Դասակարգման խնդիրն է՝ գտնել Ф-ն 

մոտարկող  Ф՛  ֆունկցիա: Այդ Ф՛ ֆունկցիան իրականացնում  է դասակարգիչը:  

Մեքենայական ուսուցման նախնական փուլում առանձնացվում է փաստաթղթերի ենթաբազմություն 

𝑄 = {𝑑1, … , 𝑑|Q|} ⊆ 𝐷: Ընդ որում, կամայական < 𝑑𝑖 , 𝑐𝑗 >∈ 𝑄 × C զույգի համար Ф-ն հայտնի է: 𝑄 

փաստաթղթերի ենթաբազմությունը բաժանվում է երկու չհատվող բազմության. 

   𝑇𝑟 = {𝑑1, … , 𝑑|Tr|} ուսուցողական՝ այն բազմությունը, որի միջոցով որոշվում է Ф՛ դասակարգիչը, 

 𝑇𝑒 = {𝑑|Tr|+1, … , 𝑑|Q|} թեստային՝ այն փաստաթղթերի բազմությունը, որի վրա փորձարկվում է Ф՛  

դասակարգիչը: 

Ամեն մի թեստային փաստաթուղթ  տրվում է Ф՛ դասակարգչին որպես մուտքային տվյալ, այնուհետև 

ստացված Ф՛(di, cj) արդյունքը համեմատվում է իրական Ф(di, cj)  ֆունկցիայի արժեքի հետ:  Որքան 

համընկնումները շատ լինեն, այնքան դասակարգիչը կհամարվի արդյունավետ աշխատող: 

 Ф՛  դասակարգչի արժեքից կախված՝ տարբերում են երկու տեսակի դասակարգում՝ Ճշգրիտ (Ф՛: 𝐷 ×

C → {0,1})  և հավանականային (Ф՛: 𝐷 × C → [0,1]): Դասակարգումը կոչվում է ճշգրիտ, եթե կամայական 

(𝑑, 𝑐) զույգին համապատասխանում է բուլյան արժեք՝ 1 կամ 0, այսինքն՝ տվյալ փաստաթուղթը 

պատկանում է այդ դասին, թե՝ ոչ:  Հավանականային դասակարգման դեպքում կամայական (𝑑, 𝑐) զույգին 

համապատասխանացվում է [0,1] միջակայքից թիվ, որը ցույց է տալիս d փաստաթղթի c դասին 
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պատկանելու հավանականությունը [ 3, 4]: 

Դասակարգման ժամանակ կատարվում է փաստաթղթերի ինդեքսավորում: Դա այն գործընթացն է, 

որի արդյունքում փաստաթղթերը բերվում են միևնույն ձևաչափի: Քանի որ փաստաթղթերի ծավալները 

սովորաբար բավականին մեծ են, անհրաժեշտ է լինում դրանցից հեռացնել այն բառերը (թերմերը), որոնք 

էմոցիոնալ նկարագիր չեն պարունակում (stop words)՝ օժանդակ բայեր, կապեր, շաղկապներ և այլն:  

Հաջորդ փուլում փաստաթղթերը բերվում են այնպիսի ֆորմատի, որի հետ դասակարգման 

ալգորիթմները արդեն կարող են աշխատել, այսինքն՝ ներկայացվում են վեկտորային տեսքով: Կամայական 

փաստաթուղթ ներկայացվում է թերմերի (բառերի) բազմությամբ: Յուրաքանչյուր թերմի համար որոշվում է 

𝑤𝑖𝑗 կշիռ 𝑑𝑗 ∈ 𝐷 փաստաթղթի նկատմամբ: Հետևաբար ամեն մի փաստաթուղթ կարելի է ներկայացնել որպես 

կշիռների վեկտոր՝ 𝑑𝑗 →=< 𝑤1𝑗 … 𝑤|T|𝑗 >: Փաստաթղթերի կշիռները նորմավորվում են այնպես, որ                

0 < 𝑤𝑖𝑗 < 1, որտեղ ∀𝑖, 𝑗: 0 ≤ 𝑖 ≤ |T|, 0 ≤ j ≤ |D|:   

Տեքստի տոնայնության դասակարգման մեթոդի գնահատման համար կա երկու հիմնական 

մոտեցում: Առաջինը դասակարգման տարբեր եղանակների միմյանց հետ համեմատումն է, երկրորդը՝ 

տվյալ ալգորիթմի գնահատումը որևէ չափողականությամբ: Ամենատարածվածը F1 չափողականությունն է, 

որը ներառում է երկու հիմնական հասկացություն՝ ճշգրտություն (precision) և լրիվություն (recall), որոնք 

ստացվում են սխալանքի մատրիցից (confusion matrix) [5, 6]: 

Ճշգրտությունը դրական (բացասական) օրինակների համար ցույց է տալիս Ճշգրիտ դրական 

(բացասական) տոնայնությամբ դասակարգված օրինակների քանակի և համակարգի կողմից դրական 

(բացասական) դասակարգված օրինակների հարաբերությունը: Լրիվությունը դրական (բացասական) 

օրինակների համար ցույց է տալիս Ճշգրիտ դասակարգված դրական (բացասական) տոնայնություն ունեցող 

օրինակների քանակի և բոլոր դրական (բացասական) տոնայնությամբ օրինակների  հարաբերությունը: 

Ճշգրտություն և լրիվություն հատկությունների հարմոնիկ միջինով որոշվում է Fβ չափողականությունը [5]. 

:
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β պարամետրն ընտրվում է՝ ճշգրտության և լրիվության գնահատականներից կախված: Եթե β-ն 1 է, ապա 

կունենանք F1 կախվածություն: 

Տրամաբանական ռեգրեսիայի օգտագործումը տեքստի տոնայնության վերլուծության խնդրում: 

Տրամաբանական ռեգրեսիայի կիրառման դեպքում կախյալ y փոփոխականն ընդունում է երկու արժեք՝ 1 

կամ 0 [4]:  Անկախ փոփոխականների 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏 բազմության հիման վրա հաշվարկվում է տվյալ 

պատահույթի հավանականությունը: Պարզության համար 𝒙𝟎 հատկությունը վերցվում է հավասար 1-ի: 

Ենթադրվում է, որ 𝒚 = 𝟏 պատահույթի հանդես գալու հավանականությունը՝ 
𝑃{𝑦 = 1|x} = 𝑓(𝑧),     

որտեղ  𝑧 = 𝑤𝑇𝑥 = 𝑤0 + 𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 +  … + 𝑤𝑛𝑥𝑛 :    

x-ը և w-ն համապատասխանաբար 𝑥0, 𝑥1, … , 𝑥𝑛 անկախ փոփոխականների և 𝑤0, 𝑤1, … , 𝑤𝑛 ռեգրեսիայի 

պարամետրերի (կշիռների) վեկտոր սյուներն են, իսկ 𝑓(𝑧)-ը՝  տրամաբանական ֆունկցիան (սիգմոիդ, logit-

ֆունկցիան) [4] . 

𝑓(𝑧) =
1

1 + 𝑒−𝑧
: 

Տեքստի տոնայնության վերլուծության խնդրում 𝒘𝟏, 𝒘𝟐, … , 𝒘𝒏  ռեգրեսիայի պարամետրերը գտնելու 

համար անհրաժեշտ է կազմել ուսուցանող բազմություն (training set), որը կազմված է անկախ 

փոփոխականների և դրանց համապատասխան y կախյալ փոփոխականների հավաքածուից։ Ֆորմալ դա 

(𝒙(𝟏), 𝒚(𝟏)), … , (𝒙(𝒎), 𝒚(𝒎)) զույգերի բազմությունն է, որտեղ 𝒙(𝒊) ∈ 𝑹𝒏-ը անկախ փոփոխականների արժեքների 

վեկտորն է, իսկ  𝒚(𝒊) ∈ {𝟏, 𝟎}-ը՝ դրանց համապատասխան 𝒚-ի արժեքը։ Այդպիսի յուրաքանչյուր զույգ 

կոչվում է ուսուցանող նմուշ։ 

Մուտքային տվյալը (x փաստաթուղթը) դրական (+) և բացասական (-) դասերում դասակարգելու 

համար  մեր կողմից օգտագործվել են, օրինակ, հետևյալ տիպի հատկություններ (ատրիբուտներ). 
𝑓1(𝑐, 𝑥) = 1 𝑖𝑓 "լավ" ∈ x & 𝑐 = + otherwise 0, 
𝑓2(𝑐, 𝑥) = 1 𝑖𝑓 "վատ" ∈ x & 𝑐 = − otherwise 0, 
𝑓3(𝑐, 𝑥) = 1 𝑖𝑓 "հիանալի" ∈ x & 𝑐 = − otherwise 0: 

Այս հատկություններից ամեն մեկին տրվում է կշիռ, որը կարող է լինել դրական կամ բացասական: 

𝑤1(𝑐, 𝑥)-ը  ցույց է տալիս <<լավ>> բառի կշիռը  c = +  դասի համար, 𝑤2(𝑐, 𝑥)-ը  և 𝑤3(𝑐, 𝑥)-ը՝ 

համապատասխանաբար <<վատ>> և <<հիանալի>> բառերի կշիռները c = − դասի համար: 𝑤2(𝑐, 𝑥)-ը կլինի 

դրական, քանի որ տրամաբանորեն ժխտական բառերը ավելի շատ կհանդիպեն բացասական իմաստ 

ունեցող տեքստերում: Բայց, օրինակ, 𝑤3(𝑐, 𝑥)-ը կլինի բացասական, քանի որ <<հիանալի>> բառը 

հիմնականում հանդիպում է դրական տոնայնություն ունեցող տեքստերում: Ուսուցանող յուրաքանչյուր 

նմուշի համար որոշվել են դրանց հատկությունները և համապատասխան կշիռները: 
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Տրամաբանական ռեգրեսիայի ուսուցումը: Ուսուցման x օրինակների համար w կշիռներն ընտրվում 

են այնպես, որ դրանց համապատասխան y հավանականությունները լինեն մեծագույնը:   

Տրված մուտքային 𝑥𝑗 տվյալի համար w կշիռն ընտրվում է 
�̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑤 max log 𝑃(𝑦𝑗 |xj) 

բանաձևով  [4] , իսկ բոլոր ուսուցման օրինակների համար կշիռն ընտրվում է  հետևյալ բանաձևով. 

�̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑤𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑃(𝑦𝑗|𝑥𝑗)𝑗 : 

Նպատակային 𝐿(𝑤) = ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑃(𝑦𝑗|𝑥𝑗)𝑗  ֆուկցիան անհրաժեշտ է մաքսիմալացնել: 

P(c|x) հավանականությունը, կախված ատրիբուտներից, հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

𝑃(𝑐|x) =
exp (∑ 𝑤𝑖𝑓𝑖(𝑐,𝑥))𝑁

𝑖=1

∑ exp (∑ 𝑤𝑖𝑓𝑖(𝑐՛,𝑥))𝑁
𝑖=1𝑐՛∈𝐶

  ,            

 որտեղ 𝑓𝑖(𝑐, 𝑥)-ը նշանակում է,  որ դիտարկվում է x-ի 𝑓𝑖 ատրիբուտը c դասի համար: Ուստի փնտրվում է 

այնպիսի w, որը մաքսիմալացնի նպատակային L ֆունկցիան՝ կախված ուսուցողական տեքստերում եղած 

ատրիբուտներից: 

Այս մոդելում 𝑋 օբյեկտը կարելի է դասել 𝑦 = 1 դասին, եթե մոդելի կանխատեսած 

հավանականությունը 𝑃{𝑦 = 1 | 𝑥} > 0,5 և 𝑦 = 0 դասին՝  հակառակ դեպքում։  

Որոշման ծառեր (decision tree): Ծառը (որոշման ծառը) դասակարգման, ռեգրեսիայի խնդիրներում 

կիրառվող մեքենայական ուսուցման մեթոդներից է [7]: Ծառը փաստաթղթի համար կառուցելիս ընտրվում է 

թերմ (բառ, ատրիբուտ), որի միջոցով փաստաթղթերը բաժանվում են երկու չհատվող ենթաբազմության: 

Ամեն մի ենթաբազմությունից ընտրվում է մի նոր թերմ, և այդ գործողությունները  կատարվում են այնքան 

ժամանակ, մինչև ստացվեն ենթաբազմություններ, որում բոլոր փաստաթղթերը պատկանում են միևնույն 

դասին կամ այդ դասի լրացմանը: 

Դիցուք ունենք Q ուսուցողական փաստաթղթերի բազմությունը և 𝐶 = {𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐|C|} դասերի 

բամությունը: Դիցուք դասերի բազմությունը բաղկացած է m տարրերից` ||𝐶|| = 𝑚: Q ենթաբազմության 

ամեն մի փաստաթղթի համար հայտնի է, թե այն որ դասին է պատկանում, այսինքն՝ ուսուցողական 

տվյալների բոլոր փաստաթղթերի համար նպատակային F ֆունկցիայի արժեքը հայտնի է. 

∀𝑑 ∈ 𝑄, 𝐹: 𝐷 × C → {0,1}: 
Ծառի տերևներում պահվում են նպատակային ֆունկցիայի արժեքները, իսկ մնացած գագաթներում` 

անցումների պայմանները արմատից մինչև տերև տեղաշարժվելու համար: Ամեն մի փաստաթղթի 

դասակարգման համար անհրաժեշտ է շրջանցել ծառը արմատից մինչև տերև՝ այդպիսով գտնելով 

նպատակային ֆունկցիայի արժեքը, այսինքն՝ որոնվող դասը: Կան որոշման ծառերի կառուցման բազմաթիվ 

ալգորիթմներ [7]: 
Պատահական անտառ (Random Forest): Պատահական անտառը (Random Forest) մեքենայական 

ուսուցման մեթոդներից է, որն օգտագործում է որոշման ծառերի անսամբլ (խմբեր): Ծառերի անսամբլի 

յուրաքանչյուր ծառ կառուցվում է առանձին, մուտքային ընտրանիից` օգտագործելով վերցնելը 

վերադարձով մեխանիզմը (բեգինգ) և պատահական ատրիբուտների ընտրման մեթոդը [8]:  

Որոշման ծառերի հիմնական թերությունը դրանց գերուսուցման միտումն է [7]: Պատահական 

անտառը այդ խնդրի լուծման ուղիներից է: Պատահական անտառում յուրաքանչյուր ծառ տարբերվում է 

մնացածից: Պատահական անտառի գաղափարը այն է, որ յուրաքանչյուր ծառ կարող է բավականին լավ 

լուծել դասակարգման խնդիրը, բայց նա կարող է գերուսուցվել որոշ տվյալների կողմից: Եթե կառուցվում են 

շատ ծառեր, որոնք լավ են աշխատում, սովորաբար, դրանք գերուսուցվում են տարբեր աստիճաններով:  

Գերուսուցումը կարող ենք կրճատել դրանց արդյունքների միջինացումով: 

Պատահական անտառի մոդելը կառուցելու համար որոշվում են մի շարք պարամետրեր, որոնց 

արժեքների փոփոխմամբ կարգավորվում է մոդելը: Պատահական անտառը լավ չի աշխատում շատ մեծ 

չափողականությամբ տվյալների, ինչպես նաև՝ հազվադեպ տվյալների, օրինակ, տեքստային տվյալների 

համար: Նշենք, որ մեր ստեղծած մոդելում հենց այդպիսի արդյունքներ էլ ստացվել են: Փորձարկումների 

արդյունքում համոզվել ենք, որ տեքստային տվյալների համար գերադասելի են գծային մոդելները: 

Պատահական անտառը լավ է աշխատում շատ մեծ տվյալների սահմաններում զուգահեռ պրոցեսորային 

ռեժիմում: Այնուամենայնիվ, պատահական անտառը պահանջում է ավելի շատ հիշողություն և ավելի 

դանդաղ է ուսուցանվում, քան գծային մոդելները:  

Տրամաբանական ռեգրեսիա  և պատահական անտառ մոդելների իրականացումները 

Տրամաբանական ռեգրեսիա   

Հայերեն տեքստը դասակարգելու նպատակով նախագծված տրամաբանական ռեգրեսիա  և 

պատահական անտառ մոդելների իրականացման համար անհրաժեշտ ծրագրերը գրվել են python լեզվով: 

Մեքենայական ուսուցման համար՝ որպես ուսուցանվող տվյալներ, մեր կողմից օգտագործվել են twitter.com 

և facebook.com սոցիալական ցանցերի գրառումները և մեկնաբանությունները: Դրանցից կառուցել  ենք 

<<դրական>> կամ <<բացասական>> տոնայնությամբ դասերին համապատասխան գրառումներ: Կատարել 
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ենք հայերեն տեքստային  տվյալների (500 տեքստ twitter.com-ից, 200 տեքստ facebook.com-ից) մշակումներ 

(հղումների,  թեգերի կետադրական նշանների հեռացում, բացատների նորմալիզացիա, մեծատառերի 

փոխարինում փոքրատառերով և այլն): 

Մեկնաբանությունները կարդալու և facebook-corpus ֆայլը կառուցելու համար օգտագործել ենք 

Facebook Graph API: Տեքստային տվյալների մշակման և վեկտորային ներկայացման համար օգտագործվել 

են Bag Of Words և word2vec մեթոդները: Մեր կողմից 700 փաստաթուղթ բերվել է վեկտորային տեսքի և 

օգտագործվել մոդելների իրականացման համար: Ստեղծված մոդելների աշխատանքների արդյունքները 

գնահատվել են F1 չափողականությամբ:  

Օգտատերերին ուսուցանված մոդելները տրամադրելու և օգտագործելու համար մշակել ենք 

twitter.com և facebook.com սոցիալական ցանցերից հայերեն տեքստ ներբեռման Web API-ներ: Դրանց 

միջոցով դասակարգման մուտքում ստանալով տեքստային տվյալ՝ վերադարձվում է նրանց դասը՝ դրական 

կամ բացասական: Դրանով օգտատերին հնարավորություն է տրվում հայերեն տեքստային 

մեկնաբանության դրական կամ բացսական լինելը իմանալ առանց տվյալ տեքստը կարդալու: 

Sktlearn CountVectorizer  դասի միջոցով կառուցվել է հատկությունների բառարանը:  

LogisticRegression–ի օգնությամբ ստեղծվել է դասակարգող օբյեկտը, որը, ըստ ուսուցանող գրառումների 

վեկտորական ներկայացման,  ուսուցում է մոդելը: Ուսուցման ավարտից հետո պատրաստի մոդելը 

փորձարկվել է թեստային գրառումների վրա, բնական է, օգտագործելով դրանց վեկտորային ներկայացումը:  

Թեստավորման արդյունքում (100-ից ավելի գրառում) տեսքտերի ձևափոխման Bag of Words 

մեխանիզմը կիրառելիս ստացվել են հետևյալ արդյունքները. 

Accuracy = 0.789,  Precision = 0.784, Recall = 0.789, F1 = 0.785: 

Ճշտությունը (accuracy)  ցույց է տալիս, թե բոլոր դիտարկված օրինակներից քանի տոկոսն է ճիշտ 

դասակարգվել: 

 Երբ CountVectorizer  դասը փոխարինել ենք TfidfVectorizer-ով, որն իրականացնում է մշակված TFIDF 

ալգորիթմը, ստացվել են ավելի թույլ արդյունքներ. 

Accuracy = 0.773,  Precision = 0.772, Recall = 0.773, F1 = 0.773: 

Նույն մոդելում տեսքտերի ձևափոխման word2vec մեխանիզմը կիրառելիս ստացվել են բավականին 

լավ արդյունքներ. 

Accuracy = 0.812, Precision = 0.819, Recall = 0.812, F1 = 0.815: 

Այսպիսով, տվյալների ներկայացման word2vec մեխանիզմի օգտագործումը լավացրել է մոդելի 

աշխատանքը:  

Մոդելի իրականացման ժամանակ ստացվել է նաև բառերի կարևորության աստիճանի գնահատումը 

դրական կամ բացասական տոնայնություն ունեցող տեքստերում ըստ կշիռների: Մոդելը բավական լավ 

կարողացել է առանձնացնել դրական և բացասական իմաստ ունեցող բառերը:  Դրական իմաստ ունեցող 

բառերից ամենամեծ կշիռն ունի <<գեղեցիկ>>-ը, այնուհետև <<հրաշալի>> և <<շատ>> բառերը: Իսկ 

բացասական իմաստ ունեցող բառերից ամենափոքր կշիռն ունեն <<վատ>>, <<չի>> բառերը: Սակայն որոշ 

բառերի տրվել են նաև բարձր (ցածր) կշիռներ, որոնք իրականում չունեն որևէ էմոցիանալ նկարագիր : 

Պատկերը փոխվում է ուսուցման տվյալների քանակն ավելացնելիս: 

Պատահական անտառ 

Ծրագրի աշխատանքի հիմնական փուլերն են. 

 բեռնվում են տեքստային տվյալները և դրանց համապատասխան տոնայնությունները,  

  կատարվում են տեքստային տվյալների մշակում և դրանց վեկտորային տեսքով ներկայացում, որն 

իրականացվել է  sktlearn  գրադարանի TfidfVectorizer դասի միջոցով (TFIDF ալգորիթմ), 

 մշակված տեքստերը բաժանվում են ուսուցանման և թեստային տվյալների համապատասխանաբար 

80 %  և 20 % հարաբերությամբ: 

Random Forest մոդելի իրականացման համար օգտագործել ենք  sktlearn RandomForestClassifier դասը: 

Տվյալ ալգորիթմի պարամետրերի օպտիմալ արժեքների ընտրությունը և մոդելի աշխատանքի սխալանքի 

նվազեցումը կատարվել է փորձարկումների միջոցով (օրինակ, ավելացվել է օգտագործվող որոշման ծառերի 

քանակը՝ դարձնելով 100 և այլն): Մոդելի ուսուցումից հետո կատարել ենք փորձարկումներ թեստային 

տվյալների վրա: 

  Ներքոհիշյալ աղյուսակում ներկայացված են տրամաբանական ռեգրեսիա մոդելի իրականացման 

արդյունքները` տվյալների վեկտորացման տարբեր մեթոդների դեպքում և պատահական անտառ մոդելի 

իրականացման արդյունքը՝ տվյալների Bag of Words վեկտորացման դեպքում:   Բերված է նաև 

յուրաքանչյուր մոդելի սկզբնարժեքավորման փուլի տևողությունը (մոդելի ուսուցման համար ծախսված 

ժամանակահատվածը): 
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Աղյուսակ  
<<Տրամաբանական ռեգրեսիա>> և <<պատահական անտառ>> մոդելների կիրառման արդյունքները 

Դասակարգիչ Accuracy Precision Recall  F1 չափողակ. Ուս. ժ. (վայրկյան) 

Logistic regression Bag of Words  0,773 0,772 0,773 0,773 0,005948 

Logistic regression  word2vec 0,812 0,819 0,812 0,815 0,042347 

Random Forest 0,750 0,758 0,750 0,706 1,414245 

 

Ըստ աղյուսակի ավելի լավ արդյունքներ ստացվել են տրամաբանական ռեգրեսիայի կիրառման 

դեպքում, երբ օգտագործվել է տվյալների ներկայացման word2vec մեխանիզմը: 

Մեր կողմից մշակված հայերեն լեզվով նոր գրառումներ ներբեռնելու և կառուցված մոդելները իրակա-

նացնելու ծրագրային մոդուլները տեղադրվել են github.com կայքում https://github.com/hripman/Armenian-

corpus: Այն օգտատերերին հնարավորություն կտա խնայել սոցիալական ցանցերում ներկայումս առկա 

մեծածավալ տեղեկատվությունը կարդալու վրա ծախսվող ժամանակը: 
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2. Pang B., Lee L. Opinion Mining and Sentiment Analysis // Foundations and Trends in Information Retrieval. - 2008.- 

Vol. 2, No. 1–2. - P. 1–135. 

3. Пазельская А.Г., Соловьев А.Н. Метод определения эмоций в текстах на русском языке // Компьютерная 

лингвистика и интеллектуальные технологии - М.: Изд-во РГГ, 2011. - Вып. 10 (17). - С. 510–522. 

4. Daniel Jurafsky, James H. Martin. Speech and Language Processing // An Introduction to Natural Language Processing, 

Computational Linguistics, and Speech Recognition, Stanford University. - Draft of August 28, 2017. 
5. Leon Derczynski. Complementarity, F-score, and NLP Evaluation. - University of Sheffield S1 4DP, UK, 2013. 

6. Матрица ошибок (Confusion matrix) http://ru.learnmachinelearning.wikia.com/wiki/ 

7. Акобир Ш. Деревья решений - C4.5 Математический аппарат.Часть 1, 

https://basegroup.ru/community/articles/math-c45-part1 
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С.Г. Саркисян, А.А. Харатян, А.С. Овакимян 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТОНАЛЬНОСТИ АРМЯНСКОГО ТЕКСТА 

 
Разработаны механизмы сбора, форматирования и векторного представления армянских текстов 

из некоторых социальных сетей, используемые для создания и реализации моделей логистической регрессии 

и случайного леса. Построены несуществующие до настоящего времени разделы корпуса армянского языка 

(twitter-corpus.scv и facebook-corpus.scv). Для пользователей разработаны программные модули с целью 

загрузки новых записей на армянском языке и реализации построенных моделей, которые размещены на 

сайте github.com  https://github.com/hripman/Armenian-corpus: 

Ключевые слова: логистическая регрессия, анализ тональности текста, случайный лес, обучение с 

учителем, обучающее множество, матрица ошибок. 

 

S.G. Sargsyan, A.A. Kharatyan, A.S. Hovakimyan  

SENTIMENT ANALYSIS METHODS FOR ARMENIAN TEXT 

 
Mechanisms for the collection, formatting and vector representation of Armenian texts from some social 

networks are developed, used for logical regression and for the creation and implementation of random forest 

models. Non existing up to now corpses for texts in Armenian (twitter-corpus.scv and facebook-corpus.scv) have 

been built. Software modules have been created for users for the purpose of downloading new records in Armenian 

and to implement the built-in model on github.com (https://github.com/hripman/Armenian-corpus). 

Keywords:  logistic regression, text sentiment analysis, Random Forest, supervised learning, training set, 

confusion matrix. 
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IMPLEMENTATION CHALLENGES OF 802.11AX ACCESS POINT STANDARD 
 

It is necessary to have high performing wireless connection which will meet the needs of data exchange for 

any latest equipment. Taking into account the fact that the number of equipment using the wireless network is 

increasing constantly, it is necessary to have high-speed reliable wireless network, which will satisfy all these 

requirements. An exploration into present IEEE 802.11 standards which are the world's most widely used wireless 

computer networking standards is presented, used in most home and office networks to allow devices to communicate 

with each other and access the Internet wirelessly. A new generation of wireless transmission standard created and 

maintained by the Institute of Electrical and Electronics Engineers  (IEEE), is starting to roll out, with an aim to 

improve data transmission reliability, better negotiate bandwidth among multiple devices connected to a network. 

Having compared with prior wireless standards, the article presents a solution of implementation challenges of this 

next generation 802.11ax access point standard. 

Keywords:  access point, wireless communication, standard, network, 802.11ax. 

 

802.11 is an evolving family of specifications for wireless local area networks developed by a 

working group of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). The 802.11 family consists 

of a series of half-duplex over-the-air modulation techniques that use the same basic protocol. 802.11-1997 

was the first wireless networking standard in the family, but 802.11b was the first widely accepted one, 

followed by 802.11a, 802.11g, 802.11n, and 802.11ac. Other standards in the family (c–f, h, j) are service 

amendments that are used to extend the current scope of the existing standard, which may also include 

corrections to a previous specification [1]. Known as High Efficiency WLAN, 802.11ax aims to improve 

the performance in WLAN deployments in dense scenarios, such as sports stadiums and airports, while still 

operating in the 2.4 GHz and 5 GHz spectrum. The target group is at least a 4X improvement in throughput 

compared to 802.11n and 802.11ac., through more efficient spectrum utilization. 

As mentioned above, the new 802.11ax access point standard will operate in both 2.4 GHz and 5 

GHz bands. It can potentially replace all Wi-Fi in use today. 

New 802.11ax major features are [2]: 

 Downlink and uplink  OFDMA 

 Downlink and uplink MIMO 

 Higher order modulation 

 Outdoor operation 

 Reduced power consumption 

 Spatial re-use 

 Single-user operation 

At the base of the 802.11ax innovation tree is the way it handles radio frequencies (Fig. 1). It has to use 

the same spectrum allocations on 2.4 GHz and 5 GHz as before, with sets of 20 MHz-wide channels that 

can be grouped together in blocks of up to 160 MHz wide. But within those 20 MHz channels, 802.11ax 

subdivides the frequency space into 256 subchannels -- four times more than the 64 subchannels previously 

used. This improves the resolution with which a link can cope with interference, frequency-dependent 

fading and so on [3]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers
https://whatis.techtarget.com/definition/IEEE-Institute-of-Electrical-and-Electronics-Engineers
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Fig. 1. 801.11ax architecture 

Fig. 2. OFDM and OFDMA 

 

 

Downlink and Uplink MIMO: In 802.11ac, multiple users are separated by space and time. In the 

time domain, transmission opportunities are allocated to clients and access points alike in a distributed 

fashion using EDCA. In the spatial domain, downlink\multiuser Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) 

techniques are used for isolation and simulcast capabilities limited by the number of transmit antennas 

(typically up to 4). Both techniques are applied on a per Multiuser Physical Layer Protocol Data Unit (MU-

PPDU) basis [4]. 

In 802.11ax, it is the same space and time separation as in 802.11ac, but there is an added third 

multiuser dimension: frequency division. With 802.11ac, the Wi-Fi channel (20, 40, 80 or 160 MHz) was 

broken down into a collection of smaller OFDM sub-channels to mitigate interference. At any given point 

in time, a single user is allocated all of those sub-carriers in each PPDU. However, with OFDMA 

(802.11ax), individual groups of subcarriers are individually allocated to clients as resource units on a per-

PPDU basis (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The third dimension (OFDMA) has many advantages, as discussed previously, such as determinism 

and increased efficiency through reduction of collisions and contention. This standard has flexible low-

power device scheduling.  

Reduced power consumption:  With 802.11ax and the new OFDMA scheduling capability of 

802.11ax, we can devise power-savings mode called Target-Wakeup Time (TWT). With TWT, there is no 

longer a tight relationship between access-point beacons and the sleep time of the device. For IoT devices 

a 20 MHz channel only mode is introduced, allowing for simpler, less powerful chips that support only that 

mode. 

In 802.11ax standard capacity has been improved, while reducing scheduling uncertainty. It is well 

known that CCI management is critical in unlicensed spectrum because it markedly reduces total system 

capacity, but it also interferes with access-point scheduling duties because neighboring access points (for 

example, from other networks) are not generally coordinated. IEEE 802.11ax offers an elegant mechanism 

to manage CCI based on the principle of distinguishing transmission of my own cell (BSS) from that of 

another cell or BSS or OBSS (Fig. 3) . In particular, 802.11ax supports dynamic OBSS Packet Detection 

(OBSS-PD), which allows clients/access points in one BSS to ignore frames from other BSSs, which are 

typically some distance away. This setup is achieved by dynamically selecting appropriate Clear-Channel-
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Assessment (CCA) thresholds and minimum transmit power (TXP) levels to receive from and reach 

members of their own BSS.  

 

 

Fig. 3. Structure of 801.11ax 

 

The benefits include system capacity gain, but also more critically a significant reduction in latency 

variation because the serving access point or client is much less likely to have its TXOP delayed by a 

friendly (or rogue) neighbor. 

In 802.11 ax the highest-order modulation is extended to 1024-QAM. This increases peak data-

rates under good conditions. Next benefit of the standard is the improved outdoor operation performance. 

The most important is a new packet format where the most sensitive field is now repeated for robustness. 

Other features that contribute to better outdoor operation include longer guard intervals and modes that 

introduce redundancy to allow for error recovery. 

Collecting all these features, it can be concluded that first generation 802.11ax chipsets will have: 

 125 KHz subcarrier spacing, so 256 subcarriers per 20 MHz channel; 

 13.6uS symbol time, with 0.8uS guard interval time; 

 1024QAM modulation; 

 26, 52, 106, and 242 subcarrier Resource Units (RUs), which equates roughly to 2 MHz, 4 MHz, 8 

MHz and 20 MHz channels; 

 UL & DL OFDMA with Buffer Status Reports (BSRs); 

 Mandatory use of Low Density Parity Checking (LDPC); 

 4 new PHY frame formats for 11ax; 

 Target Wake Time (TWT) for enhanced power save operation. 

Comparing with prior 802.11ac standard, which operates in the 5 GHz range only, 802.11ax operates 

both in 2.4 GHz and 5 GHz ranges, thus creating more available channels. For example, early chipsets 

supported a total of 12 channels, eight in the 5 GHz and four in the 2.4 GHz range. With 802.11ac, MU-

MIMO is limited to downlink transmissions only. 802.11ax creates full-duplex MU-MIMO so that with 

downlink MU-MIMO an access point may transmit concurrently to multiple receivers and with uplink MU-

MIMO. An endpoint may simultaneously receive from multiple transmitters.  802.11ax supports up to eight 

MU-MIMO transmissions at a time, which is up from four with 802.11ac (Fig. 4) . OFDMA is a new feature 

with 802.11ax, as are several other technologies, like trigger-based random access, dynamic fragmentation 

and spatial frequency re-use, all aimed at improving efficiency [2].  
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The fundamental problems with Wi-Fi are that the bandwidth is shared among endpoint devices, 

access points can have overlapping coverage areas, especially in dense deployments and end users can be 

moving between access points. 

The current solution, based on a technology from the old shared Ethernet days called Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA), requires endpoints to listen for an all-clear signal 

before transmitting. In the event of interference, congestion or collision, the endpoint goes into a back-off 

procedure, waits for the all-clear, then transmits. In a crowded stadium, a busy airport or a packed train 

with hundreds, even thousands, of end users attempting to stream video at the same time, the system loses 

efficiency and performance suffers. The 802.11ax standard promises improved performance, extended 

coverage and longer battery life.  802.11ax can deliver a single stream at 3.5 Gbps, and with new 

multiplexing technology borrowed from the world of LTE cellular, can deliver four simultaneous streams 

to a single endpoint for a total theoretical bandwidth of an astounding 14 Gbps. 

The most essential part of IoT infrastructure is the wireless communication system that acts as a bridge 

for the delivery of data and control messages. However, the existing cellular technologies lack the ability 

to support a huge amount of data exchange from many battery-driven devices spread over a wide area. 

IEEE based WLANs (due to their ease of deployment and cost efficiency) could be used as viable 

alternative technology for IoT only if the limitations of high power consumption, range, number of 

associated stations and efficiency problem (due to diversity of loads) are overcome. 

The IEEE 802.11 working group has created a new topic interest group, called Long Range Low Power 

(LRLP) to address the need of Machine to Machine (M2M), IoT, energy management, and sensor 

applications. This group intends to develop methods to provide longer range operation of Wi-Fi on the 2.4 

GHz band. This new development poses a new coexistence challenge for next generation of WLANs. Two 

approaches have been discussed within the LRLP and TGax: 1. Introducing narrow band Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access (OFDMA) transmissions with smaller subcarrier spacing, and 2.  

accommodating LRLP transmissions in form of single carrier modulations within a new OFDMA scheme, 

combined with smart link adaptation. Picture 4 provides an overview of the key technical features of IEEE 

802.11ax as compared to IEEE 802.11ac [5]. 

Summarized, we can say that: 

With the next generation 802.11ax standard we will deliver higher speeds, will enable new business models 

and use cases, including: 

 Full service provider carrier offload 

 IT/IoT convergence 

 Real-time applications such as enterprise-grade 4K/8K video or augmented or virtual reality 

But also, with all of these improvements, there are still some limitations [6]: 

Fig. 4. 801.11ax Specifications 
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80 MHz 

40 MHz 

20 MHz 

VHT80 (1 AP) 

100 clients 

Data Rate: 433 Mbps 
Aggregate Throughput: 80 Mbps 
Per-client Throughput: 0.8 Mbps 

VHT20 (4 APs) 

100 clients 

Data Rate: 87 Mbps 
Aggregate Throughput: 220 Mbps 
Per-client Throughput: 2.2 Mbps 

VHT40 (2 APs) 

100 clients 

Data Rate: 200 Mbps 
Aggregate Throughput: 175 Mbps 
Per-client Throughput: 1.75 Mbps 

Fig. 5. 802.11ax slicing advantage 

The new 802.11ax access point standard doesn’t work like a switch, it works as the priors did, which 

is like an Ethernet hub, with most of the same limitations. 

IEEE 802.11ax standard supports only the 2.4 GHz interface, which means that interference can still 

be an issue, with a big number of connected devices. The other issue is the long range compatibility mode, 

considering the vast amount of already active devices that only work with 802.11 a/b/g/n/ac standards. The 

client and networking devices need to have hardware that supports the new protocol. Many network device 

makers have announced 802.11ax products to come. They’ve also filed 802.11ax devices with the FCC for 

licensing [7]. But on a more positive note, the new standard does not require any new antennas, as it will 

work with same antennas used by prior standards. 

The main point of using 802.11ax standard is the fact that it will slice the channel into 2MHz. An 

introduction into division of contention domains is presented below (Fig. 5) [2]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As with every other recent Wi-Fi advances, 802.11ax is backward-compatible, building on existing 

technologies and making them more efficient. This scenario enables a graceful installed base transition with 

ever-increasing gains as the client base converges toward 802.11ax. 802.11ax is worth considering as soon 

as it’s available, even if the client density for the new technology is still evolving. 
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․

Ցանկացած նորագույն սարքավորումների համար կարևոր է ունենալ հուսալի և հզոր անլար կապ, որը 

կբավարարի տվյալների փոխանակման պահանջները։ Հաշվի առնելով, որ ժամանակին համընթաց աճում է անլար 

կապի միջոցով համացանց օգտագործող սարքավորումների քանակը, որի հետ մեկտեղ ավելանում են 

պահանջները՝ տվյալների փոխանակման նկատմամբ, անհրաժեշտ է ունենալ գերարագ, հուսալի անլար ցանցային 

կապ, որը կբավարարի բոլոր այդ պահանջները։ Հոդվածում ներկայացված է ներկա IEEE 802.11 ստանդարտների 

հետազոտությունը, որոնք համարվում են աշխարհում ամենատարածված անլար համակարգչային ցանցի 

ստանդարտները, և օգտագործվում են տնային և գրասենյակային ցանցերում՝ թույլատրելով սարքերին 

հաղորդակցվել միմյանց հետ և միանալ համացանցին անլար կապով։ Անլար հաղորդակցման ստանդարդի նոր 

սերունդը ստեղծվել և սպասարկվում է «Institute of Electrical and Electronics Engineers»-ի կողմից, որի նպատակն է 

լավացնել տվյալների փոխանակման հուսալիությունը, ունենալ ավելի մեծ թողունակություն, համացանցին 

միացված բազմաթիվ սարքերի միջև։ Համեմատելով նախորդ անլար ստանդարտների հետ, հոդվածը 

ներկայացնում է հաջորդ սերնդի 802.11ax անլար մուտքային կետի ստանդարտի իրականացման 

մարտահրավերները։ 

․ մուտքային կետ, անլար կապ, ցանց, ստանդարտ, 802․11ax։ 

 

К.Т. Акопян, Л.Г. Киракосян 

ВЫЗОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА ТОЧКИ ДОСТУПА 802.11ax 

Для любого новейшего устройства важно иметь надежное и мощное беспроводное соединение, 

отвечающее требованиям к обмену данными. Принимая во внимание тот факт, что со временем 

увеличивается количество интернет-устройств, использующих беспроводное соединение и, как следствие, 

повышающих требования к обмену данными, необходимо иметь высокоскоростное, надежное беспроводное 

соединение, которое будет удовлетворять всем этим требованиям. В статье проведено исследование 

существующих стандартов IEEE 802.11, которые являются наиболее широко используемыми в мире 

стандартами беспроводных компьютерных сетей и используются в большинстве домашних и офисных 

сетей для обеспечения возможности обмена данными устройств и осуществления беспроводного доступа в 

Интернет. Новое поколение стандарта беспроводной передачи, созданного и поддерживаемого 

Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE),  начинает внедряться с целью повышения 

надежности передачи данных и наличия большой пропускной способности между несколькими 

устройствами, подключенными к Интернету. В сравнении с предыдущими стандартами беспроводной связи, 

в этой статье представлено решение проблемы реализации стандарта точки доступа 802.11ax.  

Ключевые слова։  точка доступа, беспроводная связь, стандарт, 802.11ax. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ НА ОСНОВЕ ГРАФА 

ПОТОКА СИГНАЛОВ 
 

Предложен способ временем направленного размещения элементов логических схем на основе ранжирования элементов 

заданной схемы. С целью ранжирования схемы разработан метод синтеза графа потока сигналов (ГПС) от заданного Verilog-

описания логической схемы. Предложенный метод основан на представлении Verilog-описания логической схемы в виде 

двоичного дерева данных и организации в нем поиска в глубину. В соответствии с предложенным методом разработаны 

алгоритм и программный инструмент синтеза графа потока сигналов от заданного Verilog-описания логической схемы. 

Апробация программы на тестовых схемах показала эффективность предложенного метода. 

Ключевые слова: временем направленное размещение, Verilog-описание логической схемы, граф потока сигналов, 

ранжирование элементов, двоичное дерево поиска. 

 

Введение. С уменьшением технологических размеров интегральных схем (ИС) и повышением их 

интеграции межсоединения становятся доминирующим фактором, определяющим быстродействие цифровых 

ИС. В субмикронных цифровых ИС задержка распространения сигнала в межсоединениях может достигнуть 

суммарной задержки десятков и сотен логических вентилей [1]. В этих условиях к методам и 

инструментальным средствам проектирования ИС предъявляются новые требования  и, в первую очередь, 

усиление взаимосвязи между схемотехническим и физическим этапами проектирования ИС. Это обусловлено 

тем, что наряду с технологическим масштабированием усиливается влияние физических параметров на  их 

электрические и функциональные характеристики. С другой стороны, отсутствуют удобные к применению 

при проектировании аналитические модели, отражающие взаимосвязи между физическими и электрическими 

параметрами с приемлемой адекватностью и точностью. С точки зрения правильного функционирования 

схем, это в первую очередь связано с отсутствием моделей учета задержек в будущих межсоединениях при 

верификации проектов на логическом и схемотехническом этапах проектирования. Если раньше все эти 

эффекты анализировались на заключительном этапе верификации, т.е. после физического этапа 

проектирования топологии, то в  настоящее время их необходимо учитывать уже на ранних стадиях 

логического проектирования и размещения элементов. 

Исходя из вышесказанного, в настоящее время учет схемотехнических особенностей на этапе 

автоматизированного физического проектирования ИС является актуальной проблемой, и его важность растет 

вместе с развитием технологий [1,2].  

Если задержки в логических ячейках становятся известными при  выборе определенной библиотеки 

стандартных ячеек и логического синтеза на ее   основе, то задержки в межсоединениях определяются лишь 

в результате физического проектирования, т.е. после размещения ячеек и трассировки межсоединений. 

Задержки в межсоединениях в первом приближении определяются параметрами RC линий связи, которые, в 

свою очередь, в основном зависят от их длин. Учитывая, что результаты трассировки межсоединений, 

определяющих их окончательные длины, во многом зависят от эффективности размещения ячеек, становится 

очевидным, что от результатов размещения, в основном, зависят успешность трассировки и длины 

межсоединений. Следовательно, размещение в большой степени может способствовать обеспечению 

быстродействия схемы.  

По этой причине, с точки зрения обеспечения быстродействия, в настоящее время одной из важнейших 

задач физического проектирования ИС является учет задержек в цепях при размещении элементов, т.е. в 

глобальном смысле - учет схемотехнических особенностей работы ИС на этапе физического проектирования. 

Задачу учета быстродействия межсоединений при размещении элементов ИС принято называть временем 

направленное размещение [3]. В настоящее время в системах автоматизации электронного проектирования 

внедряются соответствующие инструментальные средства, способствующие временем направленному 

размещению.  

Существующие методы временем направленного размещения могут быть сгруппированы в два класса: 

основанный на пути и основанный на цепи [4-6]. В системах автоматизации электронного проектирования 

используется первый подход, предполагающий оценку критических путей “вход-выход” проектируемой 

схемы с дальнейшей минимизацией задержек в этих путях. Недостатком такого подхода является то, что 

минимизация задержек на критических путях может привести к появлению новых критических путей, 

задержки в которых чаще превосходят задержки прежних путей. В настоящее время эта проблема решается 
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путем применения итерационных алгоритмов улучшения размещения, основанных на рекурсивном 

переразмещении элементов с пошаговым уменьшением длин межсоединений критических путей до 

достижения приемлемых значений задержек. Основными недостатками итерационных алгоритмов являются 

потребность большого машинного времени и зависимость эффективности решения задачи от результатов 

начального размещения.  

При подходе, основанном на цепи, параллельно с процессом размещения элементов производится 

относительное сокращение длин лежащих на критических путях отдельных цепей. Основным недостатком 

этого подхода является трудность определения допустимых границ задержек в отдельных цепях и их 

использования для управлении длинами межсоединений при решении задачи размещения.  

Рассмотренные выше оба подхода имеют один общий недостаток, который заключается в том, что они 

не учитывают логику работы цифровых схем в смысле учета логической последовательности работы 

элементов схемы при их размещении. 

С этой целью в данной работе предлагается новый подход учета логических особенностей работы схемы 

при физическом проектировании ИС, который основан на принципе использования потоков сигналов в 

логических схемах при размещении элементов. Согласно предлагаемому принципу, призводится 

предварительное ранжирование элементов, результаты которого в дальнейшем используются при 

размещении элементов.  

Описание метода. Предлагаемый подход учета функционально-логических особенностей схемы при 

физическом проектировании ИС предполагает последовательное решение следующих задач: 

 преобразование заданного Verilog-описания проектируемой схемы в ГПС; 

 ранжирование элементов схемы; 

 размещение элементов согласно их ранжированию, т.е. получение “мягкого” блока; 

 переразмещение элементов полученного ''мягкого'' блока с учетом конструктивных ограничений, 

т.е. получение  ''жесткого'' блока. 

 Такой подход будет способствовать сокращению длины межсоединений и количества их пересечений. 

На основе этого принципа и способа ранжирования элементов на логической схеме вырабатываются 

некоторые правила, позволяющие по возможности упорядоченно разместить элементы на коммутационном 

поле кристалла в соответствии с направлениями распространения сигналов. При этом основной акцент 

делается на необходимость сокращения длины наидлиннейших соединений, определяющих задержки 

распространения сигналов по критическим маршрутам. 

Графы потока сигналов (ГПС) представляют собой ориентированный граф G(V,E), где E{e1, e2,…,em} - 

множество вершин графа, соответствующих элементам схемы; V{v1, v2,…,vm} - множество ребер графа, 

соответствующих цепям схемы, a m и n - соответственно количество элементов и цепей. Тогда матрица 

смежности B=|bij| отражает смежность вершин, имеет размер mxn и определяется следующим образом: 

B={1, если из i-й вершины в j-ю ведет дуга, и 0 - в противном случае}. Это означает, что поток сигнала в 

цепи, соединяющей  i-й и j-элементы, протекает от выхода i-го элемента к входу j-го элемента.  

Таким образом, с точки зрения проектировщика, ГПС отражает логику обработки потока данных в 

заданной логической схеме. Цель такого представления — продемонстрировать, как каждый процесс 

преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения между этими процессами. 

Ниже описан автоматизированный метод синтеза ГПС из исходного описания списка цепей логической 

схемы на языке Verilog. 

С точки зрения интеграции предлагаемого метода в системах автоматизации электронного 

проектирования, к нему предъявляются следующие основные требования:  

 поддержка языка высокого уровня, на котором описан исходный проект (в данном случае - 

Verilog); 

 обеспечение применения целевой библиотеки синтеза, применяемой пользователем; 

 допущение гибкого управления процессом синтеза с обеспечением  интерактивного 

вмешательства проектировщика.  

С учетом вышеизложенного реализован программный инструмент преобразования заданного Verilog-

описания схемы на ГПС.  

Описание предлагаемого метода рассмотрим на примере построения ГПС простейшей тестовой  схемы c 

17 серии Iscas85, приведенной на рис. 1[7]. 

Как известно, в состав языка Verilog входит набор стандартных модулей, реализующих основные 

логические операции, такие как and, or, not, xor и пр., идентификаторы которых совпадают с названиями 

соответствующих операций. При этом следует обратить внимание, что выходная цепь в списке интерфейса 

стандартных логических модулей размещена в первой, а входные цепи - последующих позициях. 

Предлагаемый метод трансформации Verilog-описания логической схемы в ГПС основан на 

представлении схемы в виде двоичного дерева поиска, основным преимуществом которого перед другими 

структурами данных является высокая эффективность реализации основанных на нём алгоритмов поиска и 

сортировки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
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        Предлагаемый метод реализует следующие шаги:  

1. Синтаксический анализ Verilog-описания схемы. 

2. Создание идентифицированного массива логических элементов схемы. 

3. Создание идентифицированных массивов входных, выходных и связывающих цепей схемы. 

4. Создание  двоичного (бинарного) дерева поиска. 

5. Синтез графического отображения логической схемы на основе п.4. 

6. Преобразование логической схемы в ''мягкий'' блок путем замещения логических элементов их 

физическими изображениями и их ранжирования. 

7. Преобразование ''мягкого'' блока в ''жесткий'' с учетом заданных временных и физических 

ограничений. 

В настоящей работе рассмотрены задачи, относящиеся к пп. 1-6. 

Так как предлагаемый метод трансформации Verilog-описания логической схемы в ГПС реализован на 

языке программирования C++, то целесообразно рассмотрение особенностей решения задач 

вышеприведенных шагов в среде объектно-ориентированного программирования. 

При синтаксическом анализе игнорируются пустые строки и строки, начинающиеся с символа ''//'' (в 

нашем примере  - это строки 1, 2, 6, 8 и 15). 

Далее формируется класс ГПС под названием ''Graph''. В классе ''Graph'' в первую очередь записывается 

название модуля (в нашем примере - это строка 3). Класс ''Graph'' содержит массивы цепей и логических ячеек. 

Массив цепей ''Wire'' содержит идентифицированную последовательность входных, выходных и 

внутренних цепей, которым присвоены идентификационные номера в последовательности, приведенной в 

строках ''module'' и ''wire'' Verilog-описания (в нашем примере - последовательности цепей G1,G16, ..., G15 

будут присвоены  идентификационные номера  id=0, 1, ..., 10). Структура массива цепей приведена на рис. 2. 

В качестве примера рассмотрим 8-й элемент массива ''Wire''. Наименование этого элемента - цепь G9. Она 

идентифицируется ориентированным ребром c id=8, соединяющим выход ячейки NAND2_1, имеющей id=1, 

с входами элементов NAND2_2 и NAND2_3 с id=2 и id=3. 

Массив логических ячеек ''Cell'' содержит  идентифицированную последовательность ячеек, которым 

присвоены идентификационные номера, равные второму числу после наименования ячейки (в нашем примере 

- шести ячейкам NAND2_0, NAND2_1,...,NAND2_5 будут присвоены  идентификационные номера                                                             

id=0, 1, ..., 5). Структура массива ячеек приведена на рис. 3. 

В качестве примера рассмотрим нулевой элемент массива ''Cell''. Наименование этого элемента - ячейка 

NAND2_0. Id входных цепей данной ячейки равны 0 и 4. В соответствии с массивом цепей ''Wire'', 

приведенным на рис. 2, id,  равные 0 и 4, соответствуют цепям G1 и G3. Id выходной цепи данной ячейки 

ревен 7 , что соответствует  цепи G8. Следовательно, получили структуру NAND2_0(G8,G1,G3), которое 

соответствует 9-й строке Verilog-описания тестовой схемы. 

В массивах ''Cell'' и ''Wire''  формируется также информация об их привязанности. Эта информация 

представляется с помощью ребер ориентированного графа, соединяющих ячейки с инцидентными им цепями.  

На основе этой информации в классе ''Graph'' формируется двоичное сбалансированное дерево 

представления данных под названием ''map''.  Любая вершина ''map'' представляет пару {key, value}, где key 

показывает id данной вершины, а value - ее значение. 

Запись массивов ''Cell'' и ''Wire''  осуществляется таким образом, что каждому значению вводимой ячейки 

1 // c17 Verilog file 

2 

3 module c17(G1,G16,G17,G2,G3,G4,G5); 

4  input G1,G2,G3,G4,G5; 

5  output G16,G17; 

6 

7  wire G8,G9,G12,G15; 

8 

9   nand NAND2_0(G8,G1,G3); 

10  nand NAND2_1(G9,G3,G4); 

11  nand NAND2_2(G12,G2,G9); 

12  nand NAND2_3(G15,G9,G5); 

13  nand NAND2_4(G16,G8,G12); 

14  nand NAND2_5(G17,G12,G15); 

15 

16 endmodule 

 

Рис.1.  Verilog - описание тестовой схемы c17 серии Iscas85 
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или цепи соответствует его id, что в дальнейшем обеспечит постоянство времени обращения к ячейке или 

цепи с заданным значением, т.е. эта процедура имеет алгоритмическую сложность О(1). 

Номер 

элемента 

массива 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наименование 

цепи 
G1 G16 G17 G2 G3 G4 G5 G8 G9 G12 G15 

Id цепи 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Начало цепи -   - - - -   

 

  

Конец цепи  - -  

 

       

 

Номер элемента 

массива 

0 1 2 3 4 5 

Наименование ячейки NAND2_0 NAND2_1 NAND2_2 NAND2_3 NAND2_4 NAND2_5 

Id ячейки 
0 1 2 3 4 5 

Id входных цепей 
ячейки в виде 
фрагмента дерева 

      

Id выходной цепи 
ячейки 

7 8 9 10 

 

4 5 

В классе ''Graph'' хранится также информация о входных и выходных цепях схемы, приведенных в строках 

4 и 5 Verilog-описания тестовой схемы. Структура представления входных и выходных цепей в виде 

фрагментов двоичного дерева приведена на рис.  4. 

 4  1  5  2  0 
 3 

 0  4  2 

 4 

 0 

 8 

 3 

 8 

 6 

 9 

 7 

 10 

 9 

 5 
 1  3  3 

 2 

 3 

 2 

 5 

 4 

 5 

 4 

Рис. 4.  Фрагменты двоичного сбалансированного дерева представления данных о входных (а) и выходных (б) 

цепях тестовой схемы с17 

  4 

  

3   0   6 

 5 

‘‘ 

  

16 

  17 

Рис.2. Структура массива цепей “Wire” 

 

Рис.3. Структура массива ячеек “Cell” 

а) 
б) 
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Так, например, из представленной на рис. 2 структуры массива цепей ''Wire'' видно, что для  входных 

цепей, имеющих наименования  G1,G2,G3,G4,G5, имеем id соответственно 0, 3, 4, 5, 6, чему соответствуют 

фрагменты двоичного сбалансированного дерева, приведенного на рис. 4 а. Аналогичным образом для 

выходных цепей G16 и G17 будем иметь фрагменты двоичного сбалансированного дерева, приведенного на 

рис. 41 б. 

Окончательный вид двоичного сбалансированного дерева представления данных для тестовой схемы c17 

приведен на рис.5, где пунктирными линиями показан маршрут поиска в глубину. 

 

Для любого узла X выполняются свойства дерева поиска: key[left[X]] < key[X] ≤ key[right[X]], т.е. ключи 

данных родительского узла больше ключей данных левого сына и нестрого меньше ключей данных правого 

сына. 

Организация поиска на основе двоичного сбалансированного дерева представления данных, по 

сравнению с традиционным алгоритмом поиска в глубину,  позволяет снизить алгоритмическую сложность 

построения ГПС, имеющим сложность  O(n2), до  O(nlogn) [8]. 

Ранжирование логических ячеек схемы производится на основе вышеприведенной структуры 

представления данных, исходя из соображения, что ранг любой ячейки равен на единицу больше от 

максимального ранга ячеек, присоединенных к входам данной ячейки. Ранг некоторой i-й ячейки Ri 

определяется следующим образом: 

 

𝑅𝑖 =
1,   если ∀ 𝐼𝑖  ∈ 𝐼0 ,                                                                 

max{𝑅𝑘: 𝑘 ∈ 𝐸𝑖} + 1 если  𝐼𝑖    𝐼0  для  𝑖 = 1,2, … , 𝑁,
 

где Ii – множество входных цепей i-й ячейки; I0 – множество первичных входов схемы; Rk - ранг k-й ячейки; 

Ei – множество ячеек, присоединенных к входам i-й ячейки; N - количество ячеек схемы. 

Так, например, для определения ранга ячейки NAND2_3 тестовой схемы c17, согласно структуре массива 

ячеек ''Cell'' (см. рис.3), множество входов i-й ячейки Ii  состоит из цепей с id=3 и 8. Из структуры массива 

цепей ''Wire'' (см. рис.2) видно, что цепь с id=3 является первичной цепью схемы, а цепь с id=8 соответствует 

ячейке с id=1, т.е. NAND2_1, имеющей ранг 1. Следовательно, ранг ячейки NAND2_3 буден равен 2. 

Практическая реализация. На основе вышеприведенной методики разработан графический интерфейс 

на базе QT библиотеки, который позволяет реализовать следующие процедуры: 

 ввод Verilog-файла заданной схемы; 

 получение ГПС схемы; 

 графическое отображение ГПС в виде случайного размещения логических ячеек и связей между ними 

(рис. 6а); 

 геометрическое перемещение логических ячеек в результате ранжирования элементов (рис. 6б). 

В разработанной программе логические ячейки приведены в виде абстрактного представления их 

топологии.  

 

 

 
 

  
 

  

 

  

{G15, 11} 

{G16, 1} {G12, 10} 

{G8, 7} 

{G3, 4} 

{G2, 3} 

{G1, 0} {G5, 6} 

 

{G17, 2} 

{G4, 5} 

{G9, 9} 

Рис. 5. Двоичное сбалансированное дерево представления данных тестовой схемы с17 с указанием маршрута 

поиска в глубину 
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Реализация программы для ряда тестовых схем серии ISCAS85 показала зависимость времени работы 

программы от количества элементов (рис. 7), что подтверждает отмеченную выше  алгоритмическую 

сложность O(nlogn). 

 
 
 

Заключение. Предложена концепция автоматизированного физического синтеза цифровых схем, 

основанная на ГПС. Разработан основанный на применении двоичного сбалансированного дерева 

быстродействующий метод построения и применения ГПС, позволяющий снизить алгоритмическую 

сложность решения задачи ранжирования логических ячеек с  O(n2) до  O(nlogn). На основе предложенного 

метода разработано программное средство ранжирования и размещения элементов логических схем.  
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Առաջարկված է տրամաբանական սխեմաների տարրերի ժամանակով ուղղորդված տեղաբաշխման 
մոտեցում՝ հիմնված տրված սխեմայի ռանգավորման վրա: Սխեմայի ռանգավորման նպատակով մշակվել է  
տրամաբանական սխեմայի տրված Verilog նկարագրից ազդանշանների հոսքի գրաֆի սինթեզի մեթոդ: Առաջարկված 
մեթոդը հիմնված է տրամաբանական սխեմայի Verilog նկարագիրը տվյալների՝ երկուական ծառի տեսքով 
ներկայացման և դրանում ըստ խորության որոնման կազմակերպման  վրա: Մշակվել է առաջարկված մեթոդին 
համապատասխան թվային ինտեգրալ սխեմաների բջիջների սկզբնական տեղաբաշխման ալգորիթմ և ծրագրային 
գործիք: Թեստային սխեմաների վրա ծրագրի իրագործումը ցույց է տվել առաջարկված մեթոդի 
արդյունավետությունը: 

 ժամանակով ուղղորդված տեղաբաշխում, տրամաբանական սխեմայի Verilog 
նկարագրություն, ազդանշանների հոսքի գրաֆ, տարրերի ռանգավորում, որոնման երկուական ծառ: 

 

 

A.R. Martirosyan 

 

PLACEMENT OF ELEMENTS OF LOGICAL SCHEMES BASED ON THE 

 SIGNAL FLOW GRAPH 

 
The approach is proposed by the time of directional placement of the elements of logic circuits, based on the 

ranking of the given scheme. For the purpose of ranking the scheme, a method for synthesizing a signal flow graph 

(GPS) was developed, from the description of the logical scheme given by Verilog. The proposed method is based on 

the presentation of the Verilog description of the logical scheme in the form of a binary tree of data and the 

organization of a lookout in depth. In accordance with the proposed method, an algorithm and a software tool for 

synthesizing the graph of the signal stream from a given verilog description of the logical scheme are developed. 

Approbation of the program on the test schemes showed the effectiveness of the proposed method. 

Keywords: timing driven placement, Verilog description of the logical circuit, signal flow graph, element 

ranking, binary search tree.  

ասպիրանտ (ՀԱՊՀ)
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iOS LAYOUT ENGINES STUDY:  

BENCHMARKING 
 

 

With growing popularity of mobile applications, good UI (User Interface) of the application is as important as 

other aspects of application. The foundation of good UI is not just the good design work but the choice of the right 

layout engine framework. The framework’s API is quite important, but with increasing sizes and complexity of layouts 

of modern applications, it’s performance is also important. The study is done to compare some layout engines and 

give the reader an insight of their performance. 

Keywords: iOS, Layout, Layout Engine, UI, Benchmark. 

 

Introduction. Every iOS application has UI of some form. Every UI element (called views in 

iOS environment), being label, image, button or any other element, has some spatial properties (width, 

height, aspect ratio, etc.), and its position within its parent view (the view that contains current view) 

(padding from edges) that can be relative or absolute. All these parameters for every view in UI’s one scene 

together are called scene’s layout. Calculating layout means calculating every view’s size and position in 

display’s coordinate system, thus knowing every view’s absolute properties, not relative ones to its parent. 

In the past when there was only one screen size for all devices running iOS (till iPhone 5), 

calculating layout for views was not a big deal. Developer knew screen size beforehand and could easily 

pre-calculate sizes and positions for views and use it as constants, not worrying about responsiveness. 

Nowadays iOS developer needs to calculate layout for more than 16 screen sizes [1] and two modes 

landscape and portrait. Of course, the developer can just pre-calculate the needed properties for every view 

for all available display sizes and apply them with condition on current device’s display size. But not only 

this method is not efficient, it is also not expendable (the work must be redone with every new display size 

announced). 

The straightforward solution to this is to do the so called manual layout. It is, knowing the display 

size of device your application is running on, you can calculate every top view’s properties with some 

equations with display’s height and width as arguments to that equation. For nested view’s (views inside 

other views) properties are calculated with the same kind of equations but with parent’s height and width 

as arguments. This solution is well working and is quite easy for simple UIs. But as the number of elements 

and their nesting level is growing, this work quickly becomes tedious and produces not maintainable code.  

This work can be automated using layout engines. Layout engine is a small program working within 

your application that calculates your layout. View’s relative properties are given in some declarative way 

that depends on layout engine that you are using, and are called layout constraints or rules. What layout 

engine does, is, it gets rules for your layout as input, and outputs absolute positions and sizes for every view 

in your UI, thus calculating your layout. Modern iOS devices screen size can change from external effects. 

External changes are: 

 When user enters or leaves Split View on iPad. 

 When device rotates. 

 When active call and audio recording bars appear, or disappear. 

Most of these changes can occur at runtime, and a dynamic response from your application is required for 

good user experience. The layout engine can react to these changes automatically and can recalculate your 

layout when one of these changes occur.  

The layout engine that comes packed with Xcode (IDE containing iOS application development 

tools) and is advised by Apple to use for ever iOS application is Auto Layout [2]. Auto Layout is developed 

by Apple Inc. and is introduced with Xcode 4.0. With growing complexity and sizes of modern applications, 

low performance of Auto Layout has been reported [3], [4] and this is the main reason for so many layout 

engines being developed for iOS in the past few years. 
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There are quite many layout engines for iOS, but we are going to discuss and compare the most 

popular ones. They are Auto Layout [2], LayoutKit [5], FlexLayout [6], PinLayout[7], FrameLayoutKit 

[8]. We are also comparing the layout calculated using manual layout. 

LayoutKit: Developed by LinkedIn Inc. for their iOS Application. Open sourced in 2016. 

FlexLayout: Highly optimized Facebook’s Yoga flexbox implementation for iOS. 

PinLayout: Developed by Pinterest. Moved to LayoutBox organization in 2018 [7]. 

FrameLayoutKit: Developed by independent developer in 2018. 

 

Construction and simulation details. To compare performances of given layout engines, we 

used the time it renders variable number of cells containing in UICollectionView. Each cell has the same 

UI shown in Fig. 1, but for every test it is build using corresponding layout engine (or manual for manual 

layout test). Simulation was done on six iOS devices that are currently supported (not including iPhone 

Xs):  

 iPhone Xr running iOS 12.1.2 

 iPhone X running iOS 12.1.2 

 iPhone 7 running iOS 12.0 

 iPhone 6s running iOS 12.1 

 iPhone 6 running iOS 12.1.2 

 iPhone 5s running iOS 12.0 

  

Fig. 1. Cell UI used for benchmark 
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Results and Discussion. The first comparison is between device performance using each layout 

framework. It displays the performance when calculating layout for UICollectionView cells. Fig. 2 shows 

performance when calculating layout for 100 UICollectionView cells. 

We can already see that Auto Layout performance is significantly low comparing to other layout 

engines for iOS applications. The reason is not so obvious but the benchmark shows that it is nearly 5 times 

slower than other engines. We have also done some other comparisons to see how fast calculation time 

grows with growing number of cells in UICollectionView. Test has been done for iPhone X only. We 

measured time of layout calculation for 10 passes, each pass containing more cells than the previous one.  
Fig. 3 shows that Auto Layout’s performance heavily depends on a number of cells that needs to 

be displayed. Other layout engines do not change their calculation time dramatically from the number of 

cells. 

 
Fig. 3. Comparison between layout engines, calculating layout for growing number of cells 

  

Conclusion. Auto Layout has been shown to have low performance comparing to other layout 

engines, as expected [4][5]. While others (including manual layout) have nearly the same performance for 

new and supported devices. It is also important to notice that choice of layout engine framework for your 

project must be done not only because of its performance. Framework’s API and other aspects are as 

important as their performance. 

Fig. 2. Comparison between layout engines, calculating layout for 100 cells in UICollectionView 
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Բջջային հավելվածների աճող շնորհիվ, հավելվածի լավ UI-ը (օգտատիրոջ ինտերֆեյսը) նույնքան կարևոր է, 

որքան հավելվածի մյուս կողմերը: Լավ UI-ի հիմքը ոչ միայն լավ նախագծային աշխատանք է, այլև ճիշտ 
ինտերֆեյսի գրադարանի ընտրությունը: Գրադարանի API-ը չափազանց կարևոր է, սակայն ժամանակակից 
հավելվածների չափսերի և բարդության աճի պատճառով կարևոր է նաև գրադարանի արագագործությունը: 
Ուսումնասիրությունը կատարվում է ինտերֆեյսների որոշ գրադարաններ համեմատելու և ընթերցողին 
գրադարանների հետ աշխատանքի մասին պատկերացում տալու համար: 

 iOS, ինտերֆեյս, ինտերֆեյսի գրադարան, UI, համեմատում։ 
 

 

М.П. Адамян 

 

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИОТЕК ИНТЕРФЕЙСОВ iOS: СРАВНЕНИЕ 
 

С ростом популярности мобильных приложений хороший UI (пользовательский интерфейс) приложения 

имеет такое же важное значение, как и другие аспекты приложения. Основой хорошего пользовательского 

интерфейса является не только хорошая работа по дизайну, но и выбор правильной библиотеки интерфейса. 

API библиотеки очень важен, но с увеличением размеров и сложности дизайнов современных приложений 

также важна его производительность. Исследование проводилось для сравнения некоторых библиотек 

интерфейсов. 

Ключевые слова: iOS, интерфейс, библиотека интерфейсов, UI, срaвнение. 
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Սնման դողերի աղմուկները հաղորդչի ելքում թրթռոցների առաջացման պատճառ են: Դրանք հնարավոր 

է նվազեցնել ազդանշան-աղմուկ գործակցի մեծացման միջոցով: Սակայն հաղորդիչ հանգույցում սնման 
մակարդակի մեծացման դեպքում ելքային ազդանշանի ամպլիտուդը նույնպես մեծանում է, մինչդեռ վերջինս 
սահմանափակվում է 0.4...0.6Վ միջակայքում: Առաջարկվել է թրթռոցների նվազեցման մեթոդ` հաղորդչի ելքային 
ազդանշանի ամպլիտուդի պահպանման պարագայում: 

. հաղորդիչ, աղմուկ, թրթռոց, ազդանշան-աղմուկ գործակից, աչքի դիագրամ։ 
 

Ներածություն: Ներկայիս ԻՍ-երում սխեմաների սնումն իրականացվում է սնման դողերի 

միջոցով: Սնման ցանցից սնվում են ԻՍ-ում առկա բոլոր տարրերը, որոնց շարքում գտնվում են 

տարբեր հաճախություններով աշխատող, տարբեր պահերի փոխանջատվող, փոխանջատման 

տարբեր տևողության ճակատներով ազդանշաններից կառավարվող տրանզիստորներ: 

Այդ տրանզիստորները կարող են փոխանջատման ժամանակ սպառել տարբեր չափի հոսանք՝ 

կախված հոսքուղու լայնությունից, երկարությունից և մի շարք այլ գործոններից: Այս ամենը 

հանգեցնում է նրան, որ ժամանակի տարբեր պահի սնման դողերում առաջանում են տարբեր 

հաճախության և ամպլիտուդի լարման թռիչքներ (1) [1]. 

𝑉լթ = 𝐼 ∗ 𝑅 + 𝐿
𝑑𝐼

𝑑𝑡
 , (1) 

որտեղ 𝑉լթ-ն լարման թռիչքի չափն է, 𝐼-ն՝ սնման դողով հոսող հոսանքը, 𝑅-ը՝ սնման դողի 

դիամդրությունը և 𝐿-ը՝ սնման դողի ինդուկտիվությունը: 

Լարման թռիչքները աղմուկներ են, որոնք սնման ցանցերով փոխանցվում են ԻՍ-ում գտնվող 

տարրերին: Դրանք կարող են հանգեցնել լրացուցիչ թրթռոցների՝ հաղորդչի (նկ. 1) կողմից ընդունիչին 

փոխանցվող ազդանշանում:  

Խնդրի հետազոտումը: Կատարվել է հաղորդիչ հանգույցի (նկ. 1) [2] նմանակում Սինոփսիս 

Արմենիա ՓԲԸ-ի ծրագրային գործիքների միջոցով: Դիտարկվել են հաղորդչի ելքային ազդանշանում 

թրթռոցները սնման դողերում աղմուկների բացակայության (նկ. 2)  և առկայության դեպքում (նկ. 3): 

Բուֆերացման 
հանգույց

մուտք+

մուտք-

ելք+

ելք-

ղեկպ

ղեկն

ղեկպ

ղեկն

 
Նկ.1. Հաղորդիչ հանգույցի կառուցվածքը 
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Նկ.2. Հաղորդիչ հանգույցի ելքային ազդանշանի աչքի դիագրամը 

Սնման դողերին կիրառվել են տարբեր հաճախականային բաղադրիչներով աղմուկներ՝ 

կիսապատահական աղմուկների գեներացման տարրի միջոցով: Փոխանցվող աղմուկների 

ամպլիտուդի մեծագույն արժեքը 50[մվ] է: 

 
Նկ.3. Հաղորդիչ հանգույցի ելքային ազդանշանի աչքի դիագրամը սնման դողերում առկա աղմուկների դեպքում 

Սնման դողերում աղմուկների առկայության դեպքում հաղորդչի ելքային ազդանշանում 

թրթռոցները մեծացել են՝ 19,3[պվ]-ով՝ 13,2[պվ]-ից հասնելով 32,5[պվ]-ի: Առաջարկվել է սնման 

դողերում առկա աղմուկների կողմից առաջացող թրթռոցների նվազարկման միջոց: 

Առաջարկվող միջոցը: Սնման դողերի աղմուկների ազդեցությունը կարելի է նվազեցնել 

ազդանշան-աղմուկ գործակցի (ԱԱԳ) մեծացման միջոցով [3]՝ 

ԱԱԳ =  
𝑃ազ

𝑃աղ
: (2) 

ԱԱԳ-ն կարելի է մեծացնել ազդանշանի հզորության՝ լարման կամ հոսանքի մեծացման 

միջոցով: Հաղորդիչ հանգույցում սնման մակարդակի մեծացման դեպքում, ինչը կնպաստի աղմուկների 

ազդեցության նվազեցմանը, ելքային ազդանշանի ամպլիտուդը նույնպես մեծանալու է, սակայն 

համապիտանի հաջորդական դողի [4], հաջորդական առաջադեմ տեխնոլոգիաների հավելվածի (ՀԱՏՀ) 

[5] և այլ ստանդարտներով հաղորդչի ելքային ազդանշանի ամպլիտուդի անվանական արժեքը 0,5 Վ է, 

իսկ մեծագույն և փոքրագույն արժեքները սահմանափակվում են 0,4...0,6 Վ միջակայքում: 

Սահմանափակումը նախատեսված է հաղորդչի և ընդունիչի միջև համաձայնեցում ապահովելու 

համար, քանի որ դրանք գտնվում են տարբեր սարքերի վրա և նախագծվում են տարբեր 

ճարտարագետների կողմից: 

Առաջարկվել է ազդանշանի հզորության մեծացման միջոց, որի դեպքում հաղորդչի ելքային 

ազդանշանի ամպլիտուդը փոփոխություն չի կրի (նկ.4): Առաջարկվող հանգույցը սնման բարձրացված 

արժեքի դեպքում տրամաբանական <<1>> մակարդակի փոխանցման պարագայում հոսանքի աղբյուր 

տրանզիստորի միջոցով հոսանքի մի մասն անցկացնում է դեպի հող՝ իսկ տրամաբանական <<0>> 

մակարդակի փոխանցման դեպքում լրացուցիչ հոսանք է տալիս սնումից: Այսպիսով, ազդանշանի 

հզորությունը մեծանում է՝ միաժամանակ հաստատուն պահելով ելքային ազդանշանի ամպլիտուդը:  
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Նկ.4. Հաղորդիչ հանգույցի առաջարկված կառուցվածքը 

Հոսանքի աղբյուր տրանզիստորների փական-ակունք լարումները կառավարվում են 

բացասական հետադարձ կապում գտնվող օպերացիոն ուժեղարարի միջոցով, որն անհրաժեշտ 

լարումները ձևավորում է հաղորդիչ հանգույցի կրկնօրինակի միջոցով: Կրկնօրինակի 

դիմադրությունը կարող է լինել մի քանի անգամ մեծ և սպառել ընտրված գործակցին 

համապատասխան անգամ քիչ հոսանք: 

Աղմուկների ազդեցության նվազեցմանը նպաստում է նաև այն հանգամանքը, որ քանի դեռ 

ելքային դիֆերենցիալ ազդանշանի դրական բաղադրիչը փոխանցում է տրամաբանական <<1>> 

մակարդակ, բացասական բաղադրիչին նույնպես փոխանցվում է սնման դողերի աղմուկների մի որոշ 

մաս ավելացված՝ հոսանքի աղբյուր հանդիսացող, տրանզիստորի միջոցով: Քանի որ ազդանշանը 

դիֆերենցիալ է, փոխանցվող աղմուկը նպաստում է աղմուկների՝ միմյանց չեզոքացնելուն: 

Մոդելավորման արդյունքները։ Կատարվել է հաղորդիչ հանգույցի նմանակում առաջարկվող 

մեթոդի կիրառության դեպքում Սինոփսիս Արմենիա ՓԲԸ-ի ծրագրային գործիքների միջոցով: 

Դիտարկվել են հաղորդչի ելքային ազդանշանում թրթռոցները սնման դողերում աղմուկների 

առկայության դեպքում (նկ. 5):  

 

Նկ.5. Դիմադրությունների համաձայնեցման մեխանիզմը 

Կիրառված մեթոդի միջոցով հնարավոր է եղել սնման լարման 200[մՎ] բարձրացման դեպքում 

ելքային ազդանշանում թրթռոցները նվազեցնել և 32,5[պվ]-ից դարձնել 19,6[պվ]: Սնման դողերի 

աղմուկներից առաջացող թրթռոցները (ՍԴԱԱԹ) նվազել են՝ 19,3[պվ]-ից դառնալով 6.4[պվ]: Սնման 

լարման արժեքից կախված՝ ՍԴԱԱԹ-ն ներկայացված է նկ. 6-ում: 
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Նկ.6. Դիմադրությունների համաձայնեցման առաջարկվող մեխանիզմը 

Սկզբնական տարբերակի և առաջարկվող մեթոդի կիրառության դեպքում արդյունքների 

համեմատությունը ներկայացված է աղյուսակում: 
Աղյուսակ 

Գոյություն ունեցող և առաջարկվող ճարտարապետությունների համեմատություն 

Պարամետր Սկզբնական տարբերակ Առաջարկվող տարբերակ 

Թրթռոցներ [պվ] 19,3 6,4 

Մակերես [մկմ2] 1396 1871 

Հզորություն [մՎտ] 21,84 34,46 
 

Եզրակացություն։ Կատարվել է սնման դողերի՝ աղմուկներից առաջացող թրթռոցների  

հետազոտում: Առաջարկվել է մեթոդ հաղորդիչ հանգույցում աղմկակայունության բարձրացման 

համար, որի արդյունքում թրթռոցները նվազեցվել են 3 անգամ՝ էներգասպառման 58% աճի և 

զբաղեցրած մակերեսի 34% մեծացման դեպքում: Առաջարկվող մեթոդը թույլ է տալիս բարձրացնել 

հաղորդիչ հանգույցի աղմկակայունությունը՝ միաժամանակ հաստատուն պահելով ելքային 
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А.К. Айрапетян 

УМЕНЬШЕНИЕ ВИБРАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПЕРЕДАТЧИКАХ ИЗ-ЗА ШУМОВ 

СЕТЕЙ ПИТАНИЯ 
Шумы сетей питания являются причиной возникновения вибраций на выходе передатчика, которые можно 

уменьшить посредством увеличения коэффициента сигнал-шум. Однако при увеличении уровня питания в передатчике 

амплитуда выходного сигнала также увеличивается, в то время как она ограничивается в диапазоне 0,4...0,6 В. 

Предложен метод уменьшения вибраций с сохранением амплитуды выходного сигнала передатчика.  

Ключевые слова: передатчик, шум, вибрация, коэффициент сигнал-шум, глаз-диаграмма. 

A.K. Hayrapetyan 

SUPPLY NOISE INDUCED JITTER REDUCTION IN TRANSMITTER 

Supply noise induces jitter at the output of transmitter, which could be reduced by increasing signal to noise ratio. 

However, while supply voltage is increased the output signal amplitude also increases, which is limited in 0,4...0,6V range. 

А jitter reduction method is proposed, which maintains the same amplitude at the transmitter’s output. 

Keywords: transmitter, noise, jitter, signal to noise ratio, eye-diagram. 

 – ԵՊՀ ասպիրանտ, «Սինոփսիս Արմենիա» ՓԲԸ 
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РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ РЕШЕНИЙ  НА ОСНОВЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

На основе изучения возможностей экосистемы Hadoop с фреймворком  MapReduce и с использованием 

инфраструктуры популярных облачных платформ предлaгается схема реализации ансамблевого метода 

классификации контролируемого машинного обучения Random Forests (RFs) для интеллектуального анализа 

больших медицинских данных на примере профилактики болезни сахарного диабета 2-го типа в системе 

поддержки принятия профилактических медицинских решений.  

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, технология облачных вычислений, ансамблевый 

метод классификации, система поддержки принятия профилактических медицинских решений, сахарный 

диабет 2-го типа. 

 

Введение. Экосистема Hadoop - это широко используемая архитектура распределенной 

системы с открытым исходным кодом, которая предоставляет удобную среду для облачных 

вычислений. В настоящее время существует два подхода обработки больших данных – пакетный и 

потоковый. Hadoop содержит фреймворк MapReduce, который представляет собой пакетно-

ориентированную парадигму обработки данных. Spark также является системой пакетной 

обработки. Spark Streaming - это система обработки потоков. В отличие от потоковой системы, 

которая обрабатывает небольшую порцию последних данных, система пакетной обработки имеет 

доступ ко всем данным [1]. Архитектура Hadoop-MapReduce состоит из одного менеджера заданий 

Job Tracker (также называемого Master node) и многих рабочих задач Task Trackers (также 

называемых Workers – Slave node). Job Tracker получает задание от пользователя, разбивает его на 

Map и Reduce задачи, назначает задачи Task Trackers, контролирует ход отслеживания задач, и  

когда все задачи завершены, сообщает пользователю о завершении задания. HDFS (Hadoop 

Distributed File System - распределённая файловая система  Hadoop) поддерживает надежность и 

отказоустойчивость вычислений MapReduce, сохраняя входы и выходы задания Hadoop [2, 3]. 

Постановка задачи. Целью работы является реализация ансамблевого  метода RFs 

(случайные леса) на основе экосистемы Hadoop в облаке для профилактики болезни сахарного 

диабета 2-го типа (СД2Т) в системе поддержки принятия профилактических медицинских 

решений (СПППМР).  
Описание архитектуры. Общая схема СПППМР для профилактики болезни СД2Т  

приведена на рис. 1. Модель классификации болезни генерирует три класса:  наличие болезни 

СД2Т, отрицание болезни СД2Т и состояние предиабета. Система предлагает рекомендации по 

лечению, правила здорового образа жизни и контролирует состояние болезни [4]. 

Рассматривается ансамблевый метод классификации контролируемого машинного обучения 

RFs на наборе данных NHANES 2001-2016 гг., подлежащих пакетной обработке с помощью 

параллельного фреймворка Hadoop-MapReduce в облаке. Случайные леса образуют семейство 

методов, которые состоят в построении ансамбля (или леса) деревьев решений (Decision Tree), 

выращенных из рандомизированного варианта алгоритма индукции дерева. Деревья принятия 

решений являются идеальными кандидатами для ансамблевых методов, поскольку они обычно 

имеют небольшое смещение и высокую дисперсию [5]. 
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Рис.1. Схема СПППМР для первичной и вторичной профилактики болезни СД2Т 
 

MapReduce сначала разделяет данные из набора на N (количество деревьев) разделов с 

размером от 16 Мбайт до 64 Мбайт (см. рис.2, N=3 дерева). Затем запускает программы Map task 

на кластере разных машин: мастер программу Job Tracker и рабочие программы Task Tracker, 

которые  выполняют свою работу, определяемую мастером. Мастер может распределять Map task 

или Reducer task на незагруженный рабочий узел. После того, как все Map task и Reducer task 

завершают свою работу, мастер возвращает результат программ в виде отдельных выходных 

файлов.  

 

 
 

Рис.2. Схема реализации Hadoop-MapReduce для RFs 
 

Поддержка кластеров Hadoop предоставляется на облачных платформах AWS, Azure 

(HDInsight) и Google (Dataproc). Облачные платформы AWS, Microsoft Azure и Google Cloud 

предлагают практически одинаковые базовые возможности для гибких вычислений, хранения и 

создания сетей, предоставляют сервисы машинного обучения и обеспечения безопасности [6]. 
Заключение. Реализация СПППМР на основе облачных вычислений дает высокую 

масштабируемость, низкую стоимость оборудования и удобный распределенный интерфейс, 

повышающий эффективность обработки большого количества данных.  Пользователи могут легко 

создавать приватную облачную платформу, в полной мере использовать возможности кластерных 

вычислений и иметь высокоскоростной  доступ к хранимым данным.  
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Օգտագործելով հանրահայտ ամպային հարթակների ենթակառուցվածքը, հիմնված Hadoop էկոհամակարգի 
MapReduce միջավայրի հնարավորությունների հետազոտությունների վրա` առաջարկվում է բժշկական 
որոշումների կայացմանն աջակցող համակարգում 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետ հիվանդության 
կանխարգելման օրինակով մեծածավալ բժշկական տվյալների բանական վերլուծության համար վերահսկելի 
մեքենայական ուսուցման անսամբլային  դասակարգման Random Forests (RFs)  մեթոդով իրականացման սխեման։  

 տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծում, ամպային հաշվարկների տեխնոլոգիա, 
դասակարգման անսամբլային մեթոդ, կանխարգելիչ բժշկական որոշումների կայացմանն աջակցող համակարգ,   
2-րդ տիպի շաքարային դիաբետ։ 
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Հետազոտվել են մասնագիտացված կորպորատիվ քոմփյութերային ցանցի արդյունավետության 
բարձրացման մեթոդները, սահմանվել են տեղեկատվական համակարգի արդյունավետության ցուցանիշները, 
ուսումնասիրվել են տեղեկատվական համակարգի արդյունավետության նպատակային ցուցանիշները և 
կորպորատիվ քոմփյութերային ցանցի պատրաստակամության բարձրացման միջոցները: 

Առանցքային բառեր. մասնագիտացված քոմփյութերային ցանց, ցանցի արդյունավետություն, համակարգի 
արդյունավետության նպատակային ցուցանիշներ: 

 
Ներածություն. Մասնագիտացված քոմփյութերային ցանցերում ցանցի արդյունավետության 

գնահատումն անհրաժեշտ է իրականացնել սարքավորումների ճիշտ ընտրության, ցանցում անցնող 

թրաֆիկի վերահսկման, պիկերի գնահատման, քոմփյութերային ցանցի կայունության և անընդհատության 

ապահովման համար: 

Խնդրի դրվածքը: Հետազոտել քոմփյութերային ցանցի արդյունավետության բարձրացման 

մեթոդները, սահմանել տեղեկատվական համակարգի արդյունավետության ցուցանիշները, ուսումնասիրել 

տեղեկատվական համակարգի արդյունավետության նպատակային ցուցանիշները, ուսումնասիրել 

քոմփյութերային ցանցի պատրաստակամության բարձրացման միջոցները: 

Ներկայացված խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ քայլերը. 

 հետազոտել քոմփյութերային ցանցի արդյունավետության բարձրացման մեթոդները, 

 սահմանել տեղեկատվական համակարգի արդյունավետության ցուցանիշները, 

 ուսումնասիրել տեղեկատվական համակարգի արդյունավետության նպատակային 

ցուցանիշները, 

 հետազոտել տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետության գնահատման մեթոդները: 

Տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետություն: Տեղեկատվական համակարգերի 

արդյունավետություն [1] ասելով հասկանում ենք համակարգի ունակությունը տրված կատարման 

պայմաններով և որոշակի հատկություններով հասնել նշված նպատակին։ Այլ կերպ ասած, 

տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետությունը՝ դա բնութագիր է, որը արտահայտում է 

համակարգի համապատասխանեցման աստիճանը տրված նպատակին, տեխնիկական կատարելությանը և 

տնտեսական նպատակահարմարությանը։ Տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետություն 

հասկացությունը կապված է որոշակի օգտակար արդյունքի ստացման հետ՝ տեղեկատվական 

համակարգերի օգտագործման ազդեցությամբ։ Ռեսուրսների ծախսման շնորհիվ են հասնում որոշ 

արդյունքի, այդ իսկ պատճառով համակարգի արդյունավետությունը հաճախ դիտարկվում է արդյունքի և 

ծախսերի հարաբերակցության մեջ։ 

Տեղեկատվական համակարգի արդյունավետության ցուցանիշը տեղեկատվական համակարգի 

քանակական բնութագիրն է [2]։ Տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետությունը գնահատելիս 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել մարդու աշխատանքային գործունեության առանձնահատկությունները, ով է 

աշխատում տեղեկատվական ցանցի և համակարգերի հետ։ Հետևաբար համակարգը դիտարկվում է որպես 

"մարդ-մեքենա" համակարգ (ՄՄՀ)։ 

Տեղեկատվական ցանցի արդյունավետության ցուցանիշը որոշվում է իր գործունեության ընթացքում, 

այն գործառական է այս գործընթացից. 

Ընդհանուր առմամբ 

W = W (t, LP, LTP, LA, LD, LU), 

որտեղ W–ն համակարգի գործունեության ցուցանիշների շարք է, t –ն` ժամանակը, LP, LTP, LA, LD, LU-ն 

պարամետրերի բազմությունը, որտեղ LP-ն`հաճախորդների սպասարկման համար համապատասխա-

նաբար մուտքային թրաֆիկի հարցումները, LTP–ն` համակարգի տեխնիկական և ծրագրային ապահովման 

մուտքային հոսքերը, LA–ն` համակարգչային ցանցում տեղեկատվության մշակման և փոխանցման 
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ալգորիթմները,  LD-ն` օգտատիրոջ գործունեությունը, LU-ն` համակարգի շահագործման պայմանները։ 

Իր հերթին` 

LD = {LТ, LВ, LН}, 

որտեղ LТ, LВ, LН–ը քոմփյութերային ցանցի օգտատերերի ելքային պարամետրերի բազմություն, 

համապատասխանաբար՝ճշգրտության (LT), ժամանակային (LB), հուսալիության (LH): 

LТ, LВ, LН բազմության բաղադրիչների արժեքները որոշվում են` հաշվի առնելով տեղեկատվական 

համակարգում օգտատերերի գործունեության որոշակի գործընթացները`իրենց տրամադրության տակ 

ունենալով կոնկրետ գործառույթներ և աշխատանքային պայմաններ: 

 Արդյունավետության հասկացության հստակեցումից հետո կարելի է W- ի բազմությունը բաժանել 

երեք խմբի 

W = {WC, WТ, WE}, 

որտեղ WC-ն տեղեկատվական համակարգի արդյունավետության նպատակային ցուցանիշն է կամ 

տեղեկատվական համակարգի օգտագործման (նպատակային օգտագործման) արդյունավետության 

ցուցանիշը: Այն համակարգի քանակական համապատասխանեցումն է տրված նպատակին։ 

WТ–ն տեղեկատվական համակարգի տեխնիկական արդյունավետության ցուցանիշն է:Այն 

քանակական միջոց է, որն արտացոլում է ցանցի տեխնիկական կատարելագործումը։ 

WE-ն տեղեկատվական համակարգի տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշն է: Այն ցանցի 

տնտեսական նպատակահարմարության քանակական միջոց է։ 

Տեղեկատվական համակարգի արդյունավետության նպատակային ցուցանիշներ [3]: 

Համակարգի նպատակային արդյունավետության ցուցանիշների ընտրությունը որոշվում է իր 

նշանակելիությամբ, որի հետևանքով առկա է WC ցուցանիշների մեծ բազմություն: Այդ ցուցանիշների 

օգնությամբ գնահատվում է արդյունքը (նպատակային արդյունքը, որը ստացվում է համակարգին 

առաջադրված կիրառական խնդիրների լուծման շնորհիվ (հասարակական ռեսուրսների օգտագործման 

շնորհիվ՝ ապարատային կամ տեխնիկական, ծրագրային,տեղեկատվական) այլ ոչ թե ձեռքով (եթե իհարկե 

հնարավոր է ընդհանրապես հասնել նպատակին տրված ժամկետում) կամ ոչ անարդյունավետ միջոցների 

շնորհիվ։ Արդյունքի քանակական գնահատման համար կարող են կիրառվել բազմազան չափման 

միավորներ։ 

Նպատակային արդյունավետության ցուցանիշների օրինակներ. 

 ճշգրիտ (WТН),վստահելի (WН) և ժամանակային (WВ) ցուցանիշներ, որոնք կիրառելի են հատուկ 

նշանակության համակարգի համար։ Օրինակ որոշակի առաջադրանքի կատարման 

հավանականության բարձրացում, առաջադրանքի կատարման ժամանակի կրճատում, առաջադրանքի 

լուծման ճշգրտության բարձրացում, 

 նպատակային օգտագործման ժամանակային ցուցանիշները կիրառվում են ազգային տնտեսության 

կառավարման տարբեր մակարդակներում, որոնք բնութագրում են կառավարման արդյունավետության 

բարձրացումը, 

 նպատակային արդյունավետության ցուցանիշների կիրառումը տարբեր մակարդակներում 

արտադրության պլանավորման խնդիրները լուծելու համար է (արդյունաբերություն, ընկերակցություն, 

կազմակերպություն, ընկերություն, ձեռնարկություն և այլն), 

 արտադրանքի որակի բարելավման բնութագրող ցուցանիշներ, որոնց արտադրական տեխնոլոգիաները 

ներառում են տեղեկատվական ցանցի օգտագործումը, 

 ցուցանիշներ, որոնք բնութագրում են ցանցային կառուցվածքների կիրառմամբ արտադրության 

տնտեսությունը (օրինակ աշխատուժի արտադրողականության բարձրացում, արտադրանքի 

ավելացում, ծախսերի կրճատում, արտահանվող ապրանքների մասնաբաժնի ավելացում և այլն), եթե 

տեղեկատվական համակարգի օգտագործման նպատակը կայանում է կազմակերպության 

արտադրատնտեսական գործունեության բնութագրիչների բարելավումը։ Նման դեպքերում նպա-

տակային արդյունավետությունը միաժամանակ նաև տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշ է։ 

Համակարգչային ցանցի կարևորագույն բնութագրիչներից մեկը հուսալիությունն է, որը տևական 

ժամանակ  ճիշտ աշխատելու ունակությունն է։ Այս հատկությունն ունի երեք հիմնական բաղադրիչ՝ 

փաստացի հուսալիություն, պատրաստակամություն և սպասարկման հարմարավետություն։ 

Պատրաստակամության բարձրացումը ենթադրում է համակարգի աշխատանքի  խափանումների և 

ձախողումների քանակների նվազում` վերահսկողության և սխալի ուղղման միջոցով, ինչպես նաև 

անսարքության հայտնաբերումից հետո ցանցում տեղեկատվության շրջանառության ավտոմատ 

վերականգնման միջոցով: Պատրաստակամության բարձրացումը պայքարն է համակարգի անսարքության 

ժամանակի նվազեցման դեմ։ Պատրաստակամության գնահատման չափանիշը պատրաստակամության 

գործակիցն է, որը հավասար է այն ժամանակահատվածին, որի ընթացքում համակարգը գտնվում է 

աշխատանքային (սարքին) վիճակում։ Պատրաստակամության գործակիցը հաշվարկվում է  ձախողումների 
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(խափանումների) միջին ժամանակի տևողության և միջին վերականգնման ժամանակի գումարի 

հարաբերությամբ։ Բարձր պատրաստակամություն ունեցող համակարգերը նաև կոչվում են կայուն 

համակարգեր։ 

Գոյություն ունեն կայուն համակարգերի տարբեր աստիճաններ, որոնց պատկանում են նաև 

մասնագիտացված կորպորատիվ քոմփյութերային ցանցերը։ Թվարկենք մի քանի ընդհանուր հասկա-

ցությունների օրինակներ. 

 Բարձր պատրաստակամությունը բնութագրում է այն համակարգերը, որոնք կազմված են սովորական 

համակարգչային տեխնոլոգիաներից, օգտագործում են լրացուցիչ ապարատային և ծրագրային 

ապահովումներ՝ 2…20 րոպե թույլատրելի վերականգնման ժամանակահատվածով: 

 Խափանումների նկատմամբ կայունությունը համակարգերի այն բնութագիրն է, երբ բոլոր ֆունկցիոնալ 

բլոկների համար պահուստում ունեն լրացուցիչ սարքավորումներ՝ պրոցեսորների, հոսանքի 

աղբյուրների, մուտքի/ելքի ենթահամակարգերի, սկավառակի հիշողությունների ենթահամակարգերի 

համար, և ձախողման վերականգնման ժամանակը չի գերազանցում մեկ վայրկյանը: 

 Անընդհատ կամ շարունակական պատրաստակամությունը համակարգի այն բնութագիրն է, որը 

նույնպես ապահովում է ձախողման վերականգնման համար մեկ վայրկյան։ Ի տարբերություն 

խափանումների դեմ կայուն համակարգերի անընդհատ պատրաստակամության, համակարգը 

վերացնում է ոչ միայն ձախողումների հետևանքով առաջացած անսարքությունները, այլ նաև 

պլանավորվող անսարքությունները, որոնք կապված են համակարգի բարելավման կամ շահագործման 

հետ։ Այս բոլոր աշխատանքները կատարվում են իրական ռեժիմում։ Որպես անընդհատ պատրաստա-

կամության համակարգին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջ առաջադրվում է դեգրադացիայի բացակա-

յությունը. Այսինքն` համակարգը պետք, է անկախ ձախողումների առաջացումից, ապահովի 

համակարգի աշխատանքի ֆունկցիոնալության անընդհատ մակարդակ և արտադրողականություն։ 

Տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետության գնահատման մեթոդներ [4]։  Տեղեկատվա-

կան համակարգի արդյունավետությունը գնահատվում է քոմփյութերային ցանցի կյանքի տևողության 

տարբեր փուլերում`սկսած նախագծման փուլից, երբ կատարվում է համակարգի նախափորձնական 

գնահատումը, որպեսզի հասկանանք համակարգի սպասվելիք արդյունքը և նախագածի իրականացման 

նպատակահարմարությունը, վերջացրած շահագործման փուլով, երբ իրականացվում է 

հետփորձաքննական գնահատում, որի հիմքում առկա է շահագործման որոշակի փորձ, որպեսզի պարզ 

լինի փաստացի արդյունավետությունը, որը կհաստատի կամ ինչ-որ չափով կմերժի կանխատեսումը։ 

Հետփորձաքննական գնահատումը հիմնականում իրականացվում է ուղղակի հաշվարկի մեթոդով` 

օգտագործելով վերլուծական հարաբերակցությունը, որով բնութագրվում է տարբեր գործոնների և 

պարամետրերի ազդեցությունը արդյունավետության ցուցանիշների վրա։ 

Շատ ավելի բարդ և ժամանակատար է հետփորձաքննական գնահատումը, որը որպես կանոն 

հաշվարկվում է մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդներով։ 

Գոյություն ունեն մի շարք պահանջներ, որոնք առաջադրվում են բարդ կիբեռնետիկական Մարդ-

Մեքենա համակարգերի մաթեմատիկական մոդելներին, որոնք աշխատում են երկխոսության ռեժիմում, 

երբ պետք է հաշվի առնել մարդու բնութագիրը (օգտատիրոջ, օպերատորի, ցանցային 

ադմինիստրատորի)։ Հիմնական պահանջներից են ստորև թվարկածները. 

 Մոդելը պետք է արտացոլի մարդու դերը և տեղը համակարգում, քանի որ համակարգի 

արդյունավետության գնահատման ժամանակ հետազոտության առարկան հենց դա է։ 

 Մոդելը պետք է համապատասխան կերպով արտացոլի համակարգի օպերատորների գործունեությո-

ւնը, նրանց մեջ պետք է հայտնաբերվեն իրենց տարբերությունները և առանձնահատկությունները: 

 Մոդելը պետք է ընդգրկի համակարգի գործունեության հիմնական և օժանդակ կամ աջակցող 

գործընթացները: Հիմնական գործընթացն այնպիսի գործողությունների համախումբ է, որոնց 

կատարման արդյունքում հասնում են տրված նպատակին։ Օժանդակ կամ աջակցող գործընթացները 

պլանավորման և ապահովման գործընթացներն են (դրանք ներկայացնում են մի շարք 

գործողություններ, որոնց իրականացումն ապահովում է հիմնական գործընթացի կայունությունը կամ 

վերականգնումը): 

 Համակարգի մոդելում պետք է նախատեսված լինի զուգահեռաբար ընթացող գործընթացների 

հնարավորությունը: 

 Մոդելը պետք է համատեղի գործառնական գործընթացների նկարագրության և գնահատելիության 

հատկությունները: 

 Մոդելի լեզուն պետք է հասանելի լինի մարդուն և համակարգչին, քանի որ մոդելի փորձնական 

ուսումնասիրությունը կատարվում է համակարգչով: 

 Համակարգի մաթեմատիկական մոդելի փորձնական ուսումնասիրության վրա ծախսված ժամանակը 

պետք է լինի թույլատրելի սահմաններում։ 
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Մաթեմատիկական մոդելների երկու դաս կա`վերլուծական և սիմուլյացիոն, որոնք տարբերվում են 

կառուցման սկզբունքներով և հետազոտական մեթոդներով։ Վերլուծական մոդելներում ուսումնասիրվող 

համակարգի գործունեության ամբողջ գործընթացը և առանձին մասերը ներկայացվում են վերլուծական, 

ֆունկցիոնալ կախվածության տեսքով (հանրահաշվական և տրամաբանական հարաբերություններ, 

ինտեգրալ-դիֆերենցիալ հավասարումներ)։ Սիմուլյացիոն մոդելներում գործում է ալգորիթմային ձևով 

նկարագրված (դրսևորվող) գործողությունը։ Հայտնի են վերլուծական և սիմուլյացիոն մոդելների 

առավելությունները և թերությունները։ Խնդիրն այն, որ համակարգի արդյունավետության գնահատման 

ժամանակ պետք է օգտագործել այդ և այլ մոդելների համալիրը՝ ռացիոնալ համադրությամբ: 

 Համակարգի կամ նրա առանձին ենթահամակարգերի վերլուծական մոդելավորումն օգտագործվում է 

հետևյալ նպատակներով. 

 Ստանալ տեղեկատվություն, որի միջոցով հնարավոր կլինի որոշել հետագա հետազոտությունների 

նպատակահարմարությունը սիմուլյացիոն մեթոդներով և դրանով իսկ նվազեցնել հետազոտության 

ծավալները: 

 Կրճատել իմիտացիոն մոդելավորման ծավալը որոշ ցուցանիշների նախնական որոշման և 

մոդելավորման առանձին արդյունքների արտահոսքի շնորհիվ։ 

 Իմիտացիոն մոդելավորումը հնարավորություն է տալիս համակարգի հետազոտությունը իրակա-

նացնել ավելի լիարժեք և խորը, չնայած`իմիտացիոն մոդելավորման օգտագործումը պայմանավորված 

է ավելի մեծ աշխատանքային ուժգնությամբ և համակարգչային ժամանակի ավելի մեծ ծախսով։ 

Եզրակացություն 

1. Հետազոտվել են քոմփյութերային ցանցի արդյունավետության բարձրացման մեթոդները: 

2. Սահմանվել են տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետության ցուցանիշները: 

3. Տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետության նպատակային ցուցանիշների հիման վրա 

հետազոտվել են մասնագիտացված քոմփյութերային ցանցերի արդյունավետության գնահատման 

առկա մեթոդները և առաջարկվել են նոր լավարկված գնահատման մեթոդներ։ 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

 КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 

 
Исследованы методы повышения эффективности специализированной корпоративной вычисли-

тельной сети. Установлены показатели эффективности информационной системы. Изучены целевые 

показатели эффективности информационной системы и пути повышения готовности корпоративной 

вычислительной сети. 

  Ключевые слова: специализированная компьютерная  сеть, эффективность сети, целевые показа-

тели эффективности. 

 

T.A. Fljyan 
ASSESSMENT METHODS OF THE EFFECTIVENESS OF THE SPECIALIZED COMPUTER 

NETWORK 
 

Methods of increasing the effectiveness of the specialized corporate computer network аre investigated. 

The efficiency indicators of information system are defined. The target indicators of efficiency of the information 

system and means of increasing the corporate computer network readiness are explored. 

Keywords: specialized computer network, network effectiveness, target indicators of system efficiency. 
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Առաջարկվել է բազմապարամետրական մատրիցների տրոհման մեթոդ՝ հիմնված QR ալգորիթմի և Գ.Ե. 
Պուխովի բազմապարամետրական դիֆերենցիալ ձևափոխությունների վրա։ Ներկայացվել է բազմապարամետ-
րական մատրիցի տրոհման ու բնութագրիչների որոշման ընթացակարգը։  

 բազմապարամետրական մատրից, բազմապարամետրական մատրիցի տրոհում, 
բազմաչափ դիֆերենցիալ ձևափոխություններ, սեփական արժեք-ֆունկցիա: 

 

Ներածություն։ Մի քանի պարամետրերից կախված՝ բազմապարամետրական մատրից-

ների մի քանի բնութագրերի որոշման համար մշակվել են Լևերյեի, Ֆադդեևի մեթոդների, 

սիմպլեքս և Բերկովիցի ալգորիթմների դիֆերենցիալ նմանակները [1- 4]։ Այս աշխատանքում 

առաջարկվում է բազմապարամետրական մատրիցների տրոհման, ինչպես նաև բնութագրերի 

որոշման դիֆերենցիալ նմանակ՝ հիմնված ավտոնոմ մատրիցների տրոհման QR ալգորիթմի 

[5-8] և բազմաչափ դիֆերենցիալ ձևափոխությունների [9] կիրառման վրա։  

Բազմապարամետրական մատրիցների տրոհման QR ալգորիթմը։ Ավտոնոմ 

մատրիցների տրոհման արդյունավետ եղանակ է QR ալգորիթմը [5-8], որի կիրառմամբ 

մշակվել են միապարամետրական մատրիցների տրոհման դիֆերենցիալ նմանակները [10]:  

Ավտոնոմ n,1j,i),a(A ij   մատրիցի  Q  և R  մատրիցների տրոհման համար հաճախ 

կիրառվում է QR -ալգորիթմը [5-8], որի արդյունքում մատրիցը ներկայացվում է հետևյալ 

կերպ. 

RQA  , 

որտեղ Q -ն n կարգանի օրթոգոնալ մատրից է, R -ը` n կարգանի վերին եռանկյունագծային 

մատրից: Սովորաբար QR ալգորիթմն իրականացվում է կամ Հաուսհոլդերի [5,6], կամ 

Գիվենսի [5] ձևափոխությունների հիման վրա:  

 Բազմապարամետրական A(x1,x2,...,xm) մատրիցը (ենթադրենք, որ aij(x1,x2,...,xm), i,j=1,n 

տարրերն օժտված են բավարար աստիճանի ողորկությամբ) Q(x1,x2,...,xm), R(x1,x2,...,xm) 
մատրիցների տրոհելու համար օգտագործենք բազմաչափ դիֆերենցիալ նմանակների 

մշակման համար հաջողությամբ կիրառված Գ.Ե. Պուխովի բազմաչափ դիֆերենցիալ-

թեյլորյան ձևափոխությունները [3].  

- ուղիղ ձևափոխությունը՝ 
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որտեղ ),...,,( 21 mxxxU -ն բնօրինակն է (ենթադրում ենք, որ գոյություն ունեն այս ֆունկցիայի 

բոլոր մասնակի ածանցյալներն ըստ mxxx ,..,, 21  փոփոխականների), ),...,,( 21 mKKKU  - ն՝ 

ամբողջաթիվ mKKK ,..,, 21  արգումենտներից կախված պատկերը ( ),...,,( 21 mKKKU                       

 ),...,,( 21 mxxxU ), H1, H2,…,Hm -երը՝ մասշտաբային գործակիցները, t1, t2,…,tm - երը՝ 

մոտարկման կենտրոնի կոորդինատները: Պատկերների առկայության դեպքում 

բնօրինակները վերականգնվում են (2) առնչությամբ: 

QR ալգորիթմի բազմաչափ Դ-նմանակը մշակելու և դիֆերենցիալ պատկերների 

տիրույթում գործողությունները կազմակերպելու համար կատարենք հետևյալ 

նշանակումները, որտեղ ≅ -ը ձևափոխությունների տիրույթ անցնելու նշանն է։  

𝐴(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ≅ 𝐴(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚),  𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  

𝑆𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ≅ 𝑠𝑖(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚),  𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝜗𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ≅ 𝜗𝑖(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚),  𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝜇𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ≅ 𝜇𝑖(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚),  𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝑈𝑖
𝑇(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ≅ 𝑢𝑖

𝑇(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚),  𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝑊𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ≅ 𝑊𝑖(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚),  𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝑃𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ≅ 𝑃𝑖(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚),  𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝑅0(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ≅ 𝑅0(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚),  𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝑃0(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ≅ 𝑃0(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚) = 𝑃𝑖(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚),  𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 𝑛, 

𝑅0(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ≅ 𝑅0(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚) = 𝑅𝑖(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚),  𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 𝑛, 

𝑄0(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ≅ 𝑄0(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚) = 𝑅𝑖(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚),  𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 𝑛, 

𝐴𝑙+1(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ≅ 𝐴𝑙(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚), 𝑙 = 0,1,2,… , 𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝑃𝑙+1(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ≅ 𝑃𝑙(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚), 𝑙 = 0,1,2, … , 𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ : 
 

Տրված բազմապարամետրական մատրիցի համար նախ H1, H2,…,Hm   մասշտաբային 

գործակիցների, մոտարկման կենտրոնի t1, t2,…,tm կոորդինատների, պատկերների 

քանակների K1, K2,…,Km  արժեքների համար հաշվենք  մատրիցային հետևյալ դիսկրետները՝  

𝐴(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚),  𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ : 

QR ալգորիթմի բազմաչափ Դ-նմանակը ներկայացնենք գործողությունների հետևյալ 

շարքով. 

𝑆𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) = −𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑎𝑖𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚)) ∙ [∑ 𝑎𝑗𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚)
2𝑛

𝑗=𝑖 ]
1/2
↔ 

, 1n,1i  ,         (3) 

𝜈𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) = (𝑆𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚)
2 − 𝑆𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ∙ 𝑎𝑖𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚))

−1
↔ 

, 1n,1i  , (4) 

𝜇𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) = 𝜈𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚)
1/2
↔ , 1n,1i  ,        (5) 

𝑈𝑖
𝑇(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) = (0,… ,0, 𝑎𝑖𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) − 𝑆𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚), 𝑎𝑖+1,𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚), … , 𝑎𝑛,𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚))

1n,1i  ,            (6) 

𝑊𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) = 𝜇𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ∗ 𝑈𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚), 1n,1i  ,     (7) 

𝑃𝑖(𝐾1,  𝐾2, … , 𝐾𝑚) = 𝐼 −𝑊𝑖(𝐾1,  𝐾2, … , 𝐾𝑚) ∗ 𝑊𝑖
𝑇(𝐾1,  𝐾2, … , 𝐾𝑚), 1n,1i  :     (8) 

(3)-(8) առնչություններում հետագայում կիրառվում են 𝐴(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ձևափոխված 

𝑃1(𝐾1,  𝐾2, … , 𝐾𝑚) ∗ 𝐴(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚); 𝑃2(𝐾1,  𝐾2, … , 𝐾𝑚) ∗ 𝑃1(𝐾1,  𝐾2, … , 𝐾𝑚) ∗ 𝐴(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚); ...; 

𝑃𝑛−1(𝐾1,  𝐾2, … , 𝐾𝑚) ∗ …∗ 𝑃2(𝐾1,  𝐾2, … , 𝐾𝑚) ∗ 𝑃1(𝐾1,  𝐾2, … , 𝐾𝑚) ∗ 𝐴(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚)  մատրիցները, 

որտեղ ∗-ը դիֆերենցիալ ձևափոխությունների տիրույթում բազմապատկման կամ փաթաթի 

գործողությունն է։ Ձևափոխությունների տիրույթում աստիճան բարձրացնելու գործողության 

ներկայացման համար կօգտագործենք ⌴  նշանը։  
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Այնուհետև, բազմապարամետրական մատրիցների սեփական արժեք-ֆունկցիաները 

որոշելու նպատակով կատարում ենք գործողությունների հետևյալ խումբը. 

𝑅𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) = 𝑃𝑖−1(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ∗ ⋯∗ 𝑃1(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ∗ 𝐴(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚), 𝑖 = 𝑛,     (9) 

𝑃𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) = 𝑃𝑖−1(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ∗ ⋯∗ 𝑃1(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚), 𝑖 = 𝑛,                                    (10) 

𝑄𝑖(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) = 𝑃𝑖
−1
↔ (𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚), 𝑖 = 𝑛,                                                                            (11) 

որտեղ 𝑃𝑖
−1
↔ (𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚), 𝑖 = 𝑛 մատրիցը  𝑃𝑖

−1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚), 𝑖 = 𝑛 հակադարձ մատրիցի 

դիսկրետներն են, նշենք  որ 𝑃𝑖
−1
↔ (𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ≠ 𝑃𝑖

−1(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚): Նշենք նաև, որ 

𝑃𝑖
−1
↔ (𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚), 𝑖 = 𝑛 մատրիցն այս դեպքում կարելի է փոխարինել 𝑃𝑖

𝑇(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚), 𝑖 = 𝑛 

մատրիցով, ինչը  բավականաչափ հեշտացնում է հետագա հաշվարկները: Իտերացիոն 

գործընթացը կազմակերպվում է հետևյալ անդրադարձ առնչություններով. 

𝐴𝑙+1(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) = 𝑅𝑙(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ∗ 𝑄𝑙(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚),  𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑙 → ∞,  (12) 

𝑃𝑙+1(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) = 𝑃𝑙(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚) ∗ 𝑄𝑙+1(𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚),  𝐾𝑞 = 0,∞̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑙 → ∞, (13) 

Այսպիսով, ներկայացված բազմաչափ  QR նմանակի կիրառմամբ՝ 

- բազմապարամետրական մատրիցը տրոհվում է Q(x1,x2,...,xm) և R(x1,x2,...,xm) 
բազմապարամետրական մատրիցների՝ վերը ներկայացված քայլերի իրականացմամբ 

որոշված դիսկրետներով Q(x1,x2,...,xm) և R(x1,x2,...,xm) մատրիցների տարրերի 

վերականգնմամբ, 

- (12)-(13) իտերացիոն գործընթացի զուգամիտման արդյունքում որոշվում են 

բազմապարամետրական A(x1,x2,...,xm) մատրիցի λi(x1,x2,...,xm), i=1,n սեփական արժեք-

ֆունկցիաները՝ բազմաչափ λi(K1,K2,...,Km), miKi ,1,,0   դիսկրետների միջոցով և 

վերականգնող (2)  առնչության կիրառմամբ։  
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МНОГОМЕРНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛОГ QR-АЛГОРИТМА   

 
Предложен метод расщепления многопараметрических матриц на основе алгоритма QR и 

многомерных дифференциальных преобразований Г.Е. Пухова. Представлена процедура расщепления 

многопараметрических матриц и определения характеристик. 

Ключевые слова: многопараметрическая матрица, расщепление многопараметрической матрицы, 

многомерные дифференциальные преобразования, собственное значение-функция. 

 

 

 

A.N. Babayan 
 

THE MULTIDIMENSIONAL DIFFERENTIAL ANALOG OF QR-ALGORITHM  

 
A method for decomposition for multiparametric matrices based on QR algorithm and G.Ye. Pukhov’s 

multidimensional differential transforms is proposed. A procedure for multiparametrical matrix decomposition and 

defining the characteristics is presented. 

Keywords: multiparametric matrix, multiparametric matrix decomposition, multidimensional differential 

transforms, eigen value-function. 

 – ՀԱՊՀ մագիստրանտ 
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UX OPTIMIZATION FOR DATA LAYOUTS ON MOBILE PLATFORMS 

 
The tendency towards mobile devices lead businesses to make applications for interacting with them. As there can 

be numerous business operations for different business needs, it's always a problem to fit everything inside one 

application and deliver clear and intuitive functionality. For this reason User experience (UX) plays a key role in the 

mobile applications. As the majority of applications are based on data, which is being retrieved from web servers, 

there are frequent loading operations which can interrupt the application's smooth work and confuse the user. 

Downloading all data at once can take a long time, and some functionalities of the application will be frozen for that 

period. Sometimes, building an application's user interface becomes a problem, where you need the size of your 

images to reserve the correct space for your layout, but you have to download all of them to make it right. The 

approach suggested in this article aims to solve that problem for complex data layouts by prefetching image sizes. 

Keywords: UI, UX, app layouts, image caching, custom layout, image size. 

 

Introduction. Apps are rapidly replacing the prominence of web sites as tablet devices and mobile 

phones are supplementing or replacing computers in our daily lives. The market potential is huge. There 

are over 6 billion mobile phone users globally - about 4x the number of computer-based internet users. If 

you have a business, you need a custom branded mobile app to effectively market to your customers 

whenever and wherever they are. At the center of any high functioning application or digital process is the 

user. Regardless of how visually sleek or practically powerful any product might be, if the end user finds it 

awkward, frustrating or confusing, it is not delivering. This is where User Experience Design comes into 

play. In a research study carried out by Oracle [1], almost 55% of Millennials expressed that if the mobile 

app experience is poor, they would be less likely to use the products or services of that company. 

Additionally, due to a poor app experience, 39% would also be less likely to recommend a product or 

service. Lastly, 27% even said that a poor experience would adversely affect the image of a business.  

One of the most important components of user experience is the look and feel of the application, 

which is delivered through user interface. User interface represents data visualization on display in different 

forms. Giant companies like Apple and Google have designed UX guidelines [2] [3] specific to their 

platforms which make everything intuitive for the end user. Some of the most common UI components are 

list view and grid view. They are being used when the size of elements is not predefined and all elements 

need to be inside scrollable view. In case when representative data consists of images with different and 

not predefined sizes, it is not possible to construct UI before downloading images entirely. 

 

           Related Works. These kinds of problems are usually being solved with image caching techniques. 

There are plenty of ready-to-use libraries, which download images and automatically store them in device's 

local storage [4] by associating it with the download URL. After the download task is launched, the cache 

manager checks whether the image for that URL is already stored in the local storage or not. If it finds the 

image in local storage, returns it without downloading from web server and saves time and internet traffic. 

From the first sight this seems a good solution, but it has some vulnerabilities which we cannot ignore. 

Firstly, the loading process, when the local cache is empty and the images are being downloaded for the 

first time, can take a long time, which may frustrate users. An even more serious problem is that the image 

under a specific URL, which is already cached in the local storage, can be changed. However, the cache 

manager will not know about that, and after all requests it will return the old image. By considering above 

discussed scenarios, we can see that pre-fetching image sizes without downloading them entirely is an 

actual problem. 

 

            Overview of the approach. As we know, every image is a well-structured stream of binary data. 

The first chunks of the data contain metadata about the image itself, so if we start downloading only a bunch 
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of data just to get metadata info, we can stop the download immediately and obtain the size of your image 

from it. Typically, this operation requires only a few bytes of download and it is a huge difference from the 

real file size. We need to note that the structure of data is strictly related to the image format. So, the first 

thing we need to do is to read the header of the file. As the most common image formats in the internet 

nowadays are PNG and JPEG, so by covering them we can be confident that everything will work. Anyway, 

we can implement the same approach for other formats based on their specifications. Each of image formats 

starts with a unique signature which can be used to determine the data format.  

A PNG file consists of a PNG signature followed by a series of chunks [5]. The first 8 bytes of a 

PNG file always contain a fixed signature, which just indicates that the remainder of the file contains a 

single PNG image. PNG file is grouped in a chunk of data, where each chunk is composed by 4 parts - 

Length (4 bytes), Type (4 bytes), Data (variable length), CRC (4 bytes). The chunk we are interested in is 

called IHDR and—as to specs—must always appear first, just after the signature. The containing data order 

is shown in Fig. 1. 

JPEG format [6] is the most common one. Images formatted with JPEG consist of a sequence of 

segments, each of which begins with 0xFF marker, followed by a byte indicating what kind of a marker it 

is. The dimensions are located in a segment called SOF[n]. There is no particular order for these segments 

in the file, so we need to iterate over out data, searching for one of these patterns: FFC0, FFC1 or FFC2. 

The values are big endian, so there can be a need to reverse the bytes. After finding the desired frame, we 

can decode it and get the image height and width. According frames are shown in Fig. 2. 

 So, by using this approach, we can pre-fetch frame sizes of hundreds of images 

simultaneously in a very short time, and draw our layout based on it, before the real size images 

will be asynchronously downloaded and presented on their places. 
 

Conclusion. In this paper, an approach for retrieving image frame sizes from download stream 

before downloading the entire file was shown. This approach will let you create dynamic layouts based on 

server side data without long interruptions and loading progress rings. It will improve user experience 

vastly, which is very important, especially for mobile apps. 
 

  

Fig. 1. PNG structure 

Fig. 2. JPEG structure 
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Բջջային սարքավորումների առաջընթացը նպաստեց բիզնեսում հավելվածներ ստեղծվելուն` տարբեր 
գործառույթներից օգտվելու համար: Քանի որ տարբեր տեսակի բիզնեսների համար կարող են լինել բազմազան 
գործառույթներ, մի փոքր դյուրին է դառնում ամեն ինչ տեղավորել մեկ հավելվածում` միարժամանակ ապահովելով 
մաքուր և ինտուիտիվ ֆունկցիոնալություն: Այդ իսկ պատճառով UX-ը կարևոր դեր է խաղում բջջային 
հավելվածներում: Քանի որ հավելվածները հիմնականում աշխատում են վեբ սերվերից ստացվող տվյալների հետ, 
աշխատանքի ընթացքում ի հայտ են գալիս բեռնման երկարատև գործողություններ, որոնք ընդհատում են 
հավելվածի հարթ աշխատանքը և ապակողմնորոշում են օգտատերերին: Ամբողջ տվյալների բեռնումը միանգամից 
կարող է երկար ժամանակ պահանջել, և հավելվածի շատ ֆունկցիոնալություններ սպասման մեջ կմնան մինչ 
բեռնման ավարտը: Որոշ դեպքերում հավելվածի ինտերֆեյսային մասը կառուցելը խնդրահարույց է, որովհետև 
պետք է ունենալ նկարների չափերը ինտերֆեյսը կառուցելու համար, իսկ դրանք ստանալու նպատակով նախ պետք 
է դրանք ամբողջությամբ բեռնել: Սույն հոդվածում առաջարկվող մոտեցումը միտված է լուծել այդ խնդիրը 
տվյալների հոսքից նախապես նկարների չափերը վերցնելու միջոցով: 

․ UI, UX, հավելվածի ինտերֆեյս, պատկերների քեշավորում, պատկերի չափեր: 
 

 

Л.М. Овсепян 

 

UX ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ НА 

МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМАХ 

 
Тенденция к мобильным устройствам способствовала созданию в бизнесе приложений для 

взаимодействия с его операциями. Так как для разных бизнесов могут быть многочисленные бизнес-операции, 

становится проблематичным поместить все в одно приложение и в то же время обеспечить чистую и 

интуитивную функциональность. В связи с этим UX играет значительную роль в мобильных приложениях. 

Так как большинство приложений работают на основе данных, полученных из веб-серверов, во время работы 

возникают периодические загрузки, которые прерывают гладкую работу приложения и вводят 

пользователей в заблуждение. Загрузка всех данных одновременно требует долгого времени, и некоторые 

функциональности могут быть заморожены в это время. Иногда, чтобы построить пользовательский 

интерфейс, надо иметь размеры картинок, но чтобы иметь размеры, надо сначала полностью скачать все 

картинки. На основе представленного подхода в статье можно решить проблему сложных отображений с 

помощью предварительной загрузки размеров картинок из потока данных. 

Ключевые слова: UI, UX, интерфейс приложения, кэширование картинок, размер картинки. 
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Դիտարկված է սուպերսկալյար պրոցեսորներում հրամանների մակարդակի զուգահեռականությունն 
իրականացնող կոնվեյերային մշակման ժամանակ անցումային հրամանների երկմակարդակ կանխատեսումն 
իրագործող բլոկի ապարատային իրականացումը։ 

 երկմակարդակ կանխատեսում, գլոբալ պատմության ռեգիստր (GHR), լոկալ 
պատմության ռեգիստր (LHR): 

 

Ներածություն. ISA (Instruction Set Architecture) ճարտարապետության պրոցեսորներում 

հրամանները կատարվում են իրար հետևից այն հերթականությամբ, որը ձևավորվել է տրանսլյա-

տոր/կոմպիլյատորի կողմից: Հրամանների մակարդակի զուգահեռականությունը (ILP– Instruction 

Level Parallelism) կամ, այլ կերպ ասած, հրամանների կոնվեյերային մշակումը,  թույլ է տալիս 

կոմպիլյատորին և/կամ պրո-ցեսորին համընկեցնել մի քանի հրամանների կատարումը կամ նույնիսկ 

փոխել հրամանների կատարման հաջորդականությունը։ 

 Հետազոտված երկմակարդակ կանխատեսման բլոկը նախագծվել է Verilog HDL-ով և սինթեզվել՝ 

FPGA-ի օգտագործմամբ: 

Արդիականություն. ILP-ի միջոցով հնարավոր է դառնում պրոցեսորի աշխատանքի 

արագագործության բարձրացումը։ Չնայած այն բանին, որ տարբեր իրավի-ճակների դեպքում 

կոնվեյերի վրա առաջանում են ընդհարումներ (կոնֆլիկտներ), այդ ընդհարումների վերացումը 

հանգեցնում է կոնվեյերի արտադրողականության բարձրացմանը: Աշխատանքում ներակայացված 

լուծումները նպաստում են որոշ տեսակի ընդհարումների վերացմանը և կարող են դառնալ   

պրոցեսորների աշխա-տանքի արդյունավետության բարձրացման միջոց: 

Հրամանների կոնվեյերային մշակման ժամանակ հրամանի ցիկլը ներառում է հետևյալ 5 փուլը [1].  

1)  հրամանի ընտրում (IF), 

2)  հրամանի վերծանում (D), 

3)  օպերանդների ընտրում (OF), 

4)  ԹՏՍ-ում գործողության կատարում (EX), 

5)  արդյունքի գրանցում ՕՀ-ում (S): 

Առանց կոնվեյերի կիրառման հրամանների կատարման հաջորդականությունը ներկայացված է 

նկ. 1-ում: 

 
Նկ.1. Հրամանների իրագործումը առանց կոնվեյերի 

       

Ինչպես երևում է, հրամանների հաջորդական կատարման դեպքում N հրամանների կատարման 

համար պահանջվում է k*N տակտ, որտեղ k-ն կոնվեյերի աստիճանն է, N-ը հրամաննների քանակը։ 

Կոնվեյերացումն օգտագործելու դեպքում միաժամանակ հնարավոր է կատարել k հրաման(լավագույն 

դեպքում), մշակման ընդհանուր տևողությունը՝ k*(N-1) (նկ. 2): 

Կոնվեյերացումը մեծացնում է պրոցեսորի թողունակությունը՝ միավոր ժամանակում ավարտվող 

հրամանների քանակը, սակայն այն չի կրճատում առանձին հրամանի կատարման ժամանակը։ 

Կոնվեյերացումը շատ արդյունավետ է միայն այն դեպքում, երբ մոտ է լրիվ բեռնավորված լինելուն։ 
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Կոնվեյերի իրական արտադրողականությունն իջեցնում են կոնֆլիկտները, որոնք կարելի է բաժանել 

երեք խմբի. 

1) ըստ տվյալների կոնֆլիկտներ, 

2) կառուցվածքային կոնֆլիկտներ, 

3) ըստ կառավարման կոնֆլիկտներ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկ. 2. Հրամանների կոնվեյերի ներկայացումը 

 

 

Առանձին քննարկենք ըստ կառավարման կոնֆլիկտները, որոնք առաջանում են անցումային 

հրամանների կոնվեյերային մշակման ժամանակ։ 

Դիտարկենք նկ. 3-ում բերված բլոկ-սխեմայից մի հատված, որից երևում է, որ անցումային 

հրամանի, այս դեպքում՝ հրաման 3-ի արդյունքից պարզ կդառնա, թե որ ճյուղով կշարունակվի 

ծրագիրը։  

 

 

 

      

 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ըստ այդ բլոկ-սխեմայի նկ. 4-ում բերված է այդ հրամանների իրագործումը կոնվեյերով։ Նկարում 

երևում է, որ հրաման 3-ից հետո կատարվելիք հրամանը կսկսի իրագործվել միայն այն ժամանակ, երբ 

հրաման 3-ն ավարտի իր իրականացումը ԹՏՍ-ում։ Այդ պատճառով կոնվեյերը պետք է սպասի 

այնքան, մինչև հրաման 3-ն ավարտվի, և պարզ կդառնա, թե որ հրամանն է կատարվելու հաջորդը։ 

 

 

 

 

 
 

Նկ.4.  Ըստ կառավարման կոնֆլիկտի առաջացումը կոնվեյերում 

 

Այս տեսակի կառավարման կոնֆլիկտների դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցներից է  

անցումային հրամանների (ճյուղավորումների) կանխատեսումը։  

Կախված նրանից, թե երբ և ինչպիսի ինֆորմացիայի հիման վրա է արվում կանխատեսումը, 

առանձնացնում են ճյուղավորումների կանխատեսման երկու մոտեցում` ստատիկ և դինամիկ: Քանի 

որ դինամիկ մոտեցումն ապահովում է ճյու-ղավորումների կանխատեսման ավելի բարձր ճշտություն, 

տվյալ աշխատանքում կիրառված կանխատեսման համակարգը նույնպես կլինի դինամիկ։ 

IF D OF EX S 

IF D OF EX S 

IF D OF EX S 

IF D OF EX S 

IF D OF EX S 

Նկ.3. Խնդրի լուծման բլոկ-սխեմա 

Սկիզբ 

Հրաման 1 

Հրաման 2 

Հրաման 3 

Հրաման 4 

Հրաման 5 - 
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Ճյուղավորումների երկմակարդակ կանխատեսումն օգտագործում է երկչափ հաշվիչների 

աղյուսակ, PHT (Pattern History Table), որն օգտագործվում է այն պատճառով, որ անցման հրամանի 

կանխատեսման արդյունքը կախված է նախորդ այլ անցման հրամանների կատարման արդյունքներից 

(գլոբալ նախապատմություն) և հենց այդ հրամանի կատարման արդյունքից (լոկալ 

նախապատմություն)։ Այսպիսով, որպես շաբլոն PHT-ի համար կարող են օգտագործվել [2]. 

1) պայմանական հրամանի հասցեն, 

2) գլոբալ պատմության ռեգիստրը (GHR, Global History Register), 

3) լոկալ պատմության ռեգիստրը (LHR, Local History Register), 

4) նախորդ տարբերակների կոմբինացիան։ 

Լոկալ պատմության ռեգիստրը (LHR) տեղաշարժող ռեգիստր է, որտեղ պահվում են մեկ 

պայմանական անցման կանխատեսման մասին վերջին արդյունքները։ LHR-ը ձևավորվում է՝ 

տեղաշարժելով ռեգիստրի պարունակությունը մեկ կարգով դեպի ձախ, ցածր կարգում ավելացնելով 

այդ անցումային հրամանի կատարման արդյունքը, այսինքն՝ 1, եթե անցում եղել է, և 0՝ հակառակ 

դեպքում։ Այս շաբլոնի Verilog կոդի հատվածը ՝ 

LHReg={LHReg[n-2:0],1};  // եթե անցում եղել է, 

LHReg={LHReg[n-2:0],0};  // եթե անցում չի եղել։ 

Գլոբալ պատմության ռեգիստրն էլ (GHR), իր հերթին, ձևավորվում է LHR-ների հիման վրա։ Այն 

կարող է կազմվել նախորդող անցման հրամանների LHR-ների mod2 գումարին կա՛մ տվյալ անցման 

հրամանի LHR-ը  mod2 գումարելով, կա՛մ այդ հրամանի LHR-ի ընդհանրացված արդյունքի հետ 

միավորելով։ Այս շաբլոնի Verilog կոդի հատվածը հետևյալն է՝ 

….. 

for (i=0;  i<N; i=i+1) 

begin  GHReg [i] = LHReg1[i]^ LHReg2[i]^… LHRegN[i];  end 

…... 

Ընդհանրացված արդյունքը կարող է ձևավորվել, օրինակ, հետևյալ ձևով, եթե անցման հրամանի 

LHR-ի գոնե մեկ բիթը 1 է, ապա արդյունքը լինի 1, իսկ եթե բոլոր բիթերը 0 են, արդյունքը լինի 0։ Այս 

շաբլոնի Verilog կոդի հատվածը ՝ 

….. 

for (i=0;  i<N; i=i+1) 

begin  GHReg [i] = LHReg1[i]^ LHReg2[i]^… LHRegN-1[i];   

GHReg [i] ={ GHReg [i],1 }; end  // եթե տվյալ հրամանի LHReg-ը հավասար չէ 0 

…... 

Կանխորոշման ճշտությունը բարձրացնելու նպատակով PHT-ի համար շաբլոնը ձևավորվում է 

անցման հրամանի հասցեի և GHR-ի կամ LHR-ի պարունակությունների միացման ճանապարհով։ Այս 

դեպքում օգտագործվում է հետևյալ օպերացիաներից մեկը՝ միացում կամ XOR: Ստորև դիտարկված է 

երկու մոտեցումն էլ։ 

Նկ. 5-ում ներկայացված է շաբլոնի կազմավորումը միացման ճանապարհով։ Միացման դեպքում 

k կարգանի շաբլոնը, PHT-ի դիմման համար, ձևավորվում է մի աղբյուրի կրտսեր կարգերը միացնելով 

մեկ այլ աղբյուրից վերցված k-q կրտսեր կարգերին [3]։ 

 
Նկ. 5. PHT-ի մուտքի թույլտվության համար շաբլոնի ձևավորումը 
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Իսկ նկ. 6-ում ներկայացված է շաբլոնի ստեղծումը mod2 գումարման ճանապարհով [4]։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եզրակացություն: Կանխատեսման բլոկը մշակվել է GHR–ի 3 և 4, իսկ  LHR-ի` 3, 4 և 5 բիթ 

կարգայնության համար: Spartan-3E ընտանիքի FPGA միկրոսխեմայի վրա սինթեզումից հետո 

ավտոմատ նախագծման համակարգը (ISE DESIGN) տրամադրել է հաշվետվություն FPGA-ի 

ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ, համաձայն որի՝ օգտագործվել են տրիգերների քանակի 1%, 

քառամուտք LUT-երի 26%, սեկցիաների 18%  և  մուտք-ելքերի 48%:  

Այդ բլոկներում կիրառվում են՝  

 1 հատ 4 կարգանի GHR, 

 5 հատ 5 կարգանի տեղաշարժող LHR, 

 4 հատ 4 կարգանի XOR տարրերի խումբ, 

 PHT-ի արժեքների պահման համար RAM հիշողություն, և այլն:  

Չնայած նման բլոկի մշակման համար պահանջվում են լրացուցիչ ապարատային ծախսեր, 

սակայն այն նպաստում է պրոցեսորի արտադրողականության բարձրացմանը։ Որոշ կանխատեսման 

համակարգեր ապահովում են 95…98% ճշտություն։ 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА ДВУХУРОВНЕВОГО ПРЕДИКТОРА В 

КОНВЕЙЕРЕ КОМАНД СУПЕРСКАЛЯРНОГО ПРОЦЕССОРА 

Рассматриваются вопросы реализации аппаратного блока двухуровневого предиктора условных команд в 

суперскалярных процессорах, осуществляющих параллелизм на уровне команд во время конвейерной разработки. 

Ключевые слова: двухуровневый предиктор, регистр глобальной истории, регистр локальной истории. 
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF BLOCK OF TWO-LEVEL 

PREDICTOR IN COMPUTATIONAL CONVEYOR OF SUPERSCALAR PROCESSOR 

The issues of realization of the hardware block of a two-level predictor of conditional instructions in superscalar 

processors that perform instruction level parallelism during conveyor development are considered. 

Keywords: two-level predictor, global history register, local history register.   
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Ստացվել են հորիզոնական փակ դրենաժների տեղադրման խորության և դրանց միջև հեռավորության 
որոշման հաշվարկային բանաձևեր:  Գնահատումները ցույց են տվել, որ Արարատյան դաշտի պայմաններում 
հորիզոնական փակ դրենաժների միջև եղած հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 110 մ-ը: 

hորիզոնական փակ դրենաժ, դրենաժների միջև եղած հեռավորություն, տեղադրման 
խորություն:  

 

Հողերի աղակալման գործընթացի կանխարգելման և մելիորացիայի արդյունավետության 

բարձրացման հիմնական նախապայմաններից է հորիզոնական դրենաժների տեղադրման խորության 

և դրանց միջև հեռավորության ճշգրիտ որոշումը [1]: Հորիզոնական դրենաժային համակարգը պետք է 

կարողանա հողից հաշվարկային ժամանակահատվածում հեռացնել բարձր հանքայնացմամբ 

լվացման ջրերը, այնուհետև գրունտային ջրերն իջեցնել թույլատրելի կրիտիկական խորության վրա և 

այն պահպանել տարվա ընթացքում:  

Խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է նախապես ուսումնասիրել կլիմայական, հողային, 

հիդրոերկրաբանական պայմանները, մելիորացվող հողատարածքի ջրաֆիզիկական հատկություն-

ները, հողի աղակալման աստիճանը, տիպը, գրունտային ջրերի տեղադրման խորությունը, ոռոգման 

համակարգի արդյունավետությունը և այլն: 

Մեր կողմից առաջարկվել է հորիզոնական փակ դրենաժային համակարգի աշխատանքային  

սխեման (նկ. 1) և ստացվել են դրենաժների տեղադրման խորության և դրանց միջև հեռավորության 

որոշման հաշվարկային բանաձևեր: 

 
Նկ. 1. Հորիզոնական փակ դրենաժների միջև հեռավորության և տեղադրման խորության որոշման հաշվարկային 

սխեման 

 

Դրենաժային համակարգի ծանրաբեռնվածությունը որոշվում է հետևյալ պայմանից [2]. 

 

𝑉 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝐼𝑅 + 𝑉𝑃 − 𝑉𝐸𝑇0
,                                                                     (1) 

 

որտեղ 𝑉-ն հորիզոնական դրենաժում ֆիլտրվող հոսքի ինտենսիվությունն է, 𝑉𝑐–ն՝ աղերի լվացմամբ 

պայմանավորված հոսքի ինտենսիվությունը, 𝑉𝐼𝑅-ը՝ ոռոգմամբ պայմանավորված հոսքի 

ինտենսիվությունը, 𝑉𝑃-ն՝ հոսքի ինտենսիվությունը, որն առաջանում է մթնոլորտային տեղումներից, 

𝑉𝐸𝑇0
-ն՝ հողի մակերեսից հաշվարկային գումարային գոլորշացումը: 

Դրենաժային հոսքը որոշվում է առավելագույն ծանրաբեռնվածության պայմանից. 

𝑞𝑥 = (𝐿 2⁄ − 𝑥)𝑉 = (𝐿 2⁄ − 𝑥)(𝑉𝑐 + 𝑉𝐼𝑅 + 𝑉𝑃 − 𝑉𝐸𝑇0
),                                      (2) 
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որտեղ 𝐿-ը դրենաժների միջև եղած հեռավորությունն է: 

Համաձայն Դարսի օրենքի 

 

𝑞𝑥 = 𝐾𝑦
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 ,                                                                  (3) 

 

որտեղ 𝐾-ն հողագրունտի ֆիլտրացման գործակիցն է: 

(2) և (3) հավասարության պայմաններից կստանանք. 

 

𝐾𝑦
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= (𝐿 2⁄ − 𝑥)(𝑉𝑐 + 𝑉𝐼𝑅 + 𝑉𝑃 − 𝑉𝐸𝑇0

):                                        (4) 

 

(4) հավասարմանը կցագրենք հետևյալ եզրային պայմանները. 

 
𝑥 = 0, 𝑦 = ℎ + 𝑑,   𝑥 = 𝐿 2⁄ , 𝑦 = 𝐻 + 𝑑, 

 

որտեղ 𝐻-ը դրենաժի վրա հիդրավլիկ  ճնշումն է, որը որոշվում է դեպրեսիոն կորի ամենաբարձր կետի 

հեռավորությամբ՝ հաշված դրենաժի հատակից, ℎ-ը՝ ջրի խորությունը դրենաժում, 𝑑-ն՝ դրենաժի 

հատակից մինչև ջրամերժ շերտը եղած հեռավորությունը: 

(4) հավասարման ինտեգրումից հետո դրենաժների միջև եղած հեռավորության որոշման համար 

կստանանք հետևյալ հաշվարկային բանաձևը. 

 

𝐿 = √
4𝐾

(𝑉𝑐+𝑉𝐼𝑅+𝑉𝑃−𝑉𝐸𝑇0)
(𝐻 + ℎ + 2𝑑)(𝐻 − ℎ) :                                           (5) 

 

Նախագծային աշխատանքներում հորիզոնական փակ դրենաժի տեղադրման խորությունը 

կարելի է որոշել հետևյալ բանաձևով. 

 

𝐻𝑑 = (𝐻𝑐ℎ − 𝑑) + √𝑑2 + 2𝑑ℎ + ℎ2 + 𝐿2𝑉 4𝐾⁄  ,                                                          (6) 

 

որտեղ 𝐻𝑐ℎ-ը գրունտային ջրերի մակարդակի իջեցման նվազագույն թույլատրելի արժեքն է դեպրեսիոն 

կորի մեջտեղում՝ հաշվարկված հողի մակերեսից:  

Ցանքաշրջանառության կիրառման պայմաններում 𝐻𝑐ℎ-ն որոշվում է հետևյալ ձևով. 

 

𝐻𝑐ℎ = ∑ 𝐻𝑐ℎ𝑖 ∗ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1  ,                                             (7) 

 

որտեղ 𝐻𝑐ℎ𝑖-ն առանձին մշակաբույսերի նվազագույն թույլատրելի չորացման նորմն է, որի մեծությունը 

կախված է կոնկրետ մշակաբույսի տեսակից, հողի մեխանիկական կազմից, դրենաժի առկայությունից 

և ջրաֆիզիկական հատկություններից: 

Ստացված հաշվարկային բանաձևերով որոշվել են Արարատյան դաշտի պայմաններում 

հորիզոնական փակ դրենաժների միջև եղած հեռավորության կախվածությունները հողագրունտի 

ֆիլտրացման գործակցի և դրենաժային հոսքի ինտենսիվության հարաբերությունից՝ դրենաժի վրա 

հիդրավլիկ ճնշման տարբեր արժեքների դեպքում (նկ. 2): 

Հարկ է նշել, որ ներկայումս Արարատյան դաշտի դրենաժային համակարգերը նախագծվել  և 

իրականացվել են ոռոգելի հողերի համար և այնտեղ հաշվի չեն առնվել լվացման նորմերը հողերի 

աղազերծման ժամանակ: Այդ հորիզոնական փակ դրենաժների միջև հեռավորությունը տատանվում է 

150…250 մ սահմաններում: Այսպիսի մոտեցումը հանգեցնում է հողի ակտիվ շերտից վնասակար 

աղերի լվացման և հեռացման անհամասեռության մեծացմանը, որը ժամանակի ընթացքում չի 

ապահովում բույսերի արմատաբնակ շերտում աղաջրային անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ: 

Կատարված գնահատումները ցույց են տալիս, որ Արարատյան դաշտում հորիզոնական փակ 

դրենաժների միջև եղած հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 110 մ-ը: Միջին հաշվով այն պետք 

կազմի 60…70 մ: 
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Նկ. 2. Հորիզոնական փակ դրենաժների միջև եղած L հեռավորության կախումը K ֆիլտրացման գործակցի և 

դրենաժային հոսքի V ինտենսիվության հարաբերությունից դրենաժի վրա H հիդրավլիկ ճնշման տարբեր 
արժեքների դեպքում. 1-1.0 մ, 2-2.25 մ, 3-4.0 մ 
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С.М. Казарян, А.Г. Егиазарян 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЗАКРЫТОЙ ДРЕНАЖНОЙ 

СИСТЕМЫ  

 
Получены расчетные формулы для определения глубины залегания горизонтальных закрытых 

дренажей и расстояния между ними. Оценки показали, что расстояние между горизонтальными 

закрытыми дренажами в условиях Араратской долины не должно превышать 110 м. 

Ключевые слова: горизонтальный закрытый дренаж, расстояние между дренажами, глубина 

заложения. 
 

 

S.M. Kazaryan, A.G. Yeghiazaryan 

 

DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF HORIZONTAL CLOSED DRAINAGE 

SYSTEM 

 
The calculated formulas for determining the depth of horizontal closed drains and the distance between them 

are obtained. Estimates showed that the distance between horizontal closed drains in the conditions of the Ararat 

valley should not exceed 110 meters. 

Keywords: horizontal closed drainage, distance between drains, depth. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИОННОГО УДАЛЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

         Исследована кинетика процесса электрофлотационного удаления поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) и красителей из сточных вод красительного и отделочного цехов текстильного предприятия. 

Установлены оптимальные параметры процесса электрофлотационного удаления.  

          Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, удаление, сточные воды, красители, 

электрофлотационный процесс. 

 

         Введение. Проблема удаления ПАВ и красителей из сточных вод красительного и 

отделочного цехов текстильного предприятия является важной научно-технической задачей, 

решение которой позволяет обеспечить экологическую безопасность водных объектов и 

открывает возможности для повторного использования очищенных сточных вод в производстве. 

Одним из методов удаления ПАВ и красителей из сточных вод является электрофлотационный 

метод [1].  

         Целью работы является оптимизация процесса электрофлотационного удаления ПАВ и 

красителей из сточных вод на основе исследования его кинетики. 

          Постановка задачи и обоснование методики. Объектом исследования работы являются 

сточные воды текстильного производства, а предметом исследования - кинетика процесса 

электрофлотационного удаления ПАВ и красителей из сточных вод и установление его 

оптимальных параметров. 

         Для определения оптимальных параметров электрофлотационного процесса исследованы 

зависимости степени удаления ПАВ и красителей, а также удельного расхода электроэнергии на 

этот процесс от продолжительности обработки, исходной концентрации, объемной плотности 

тока, активной реакции среды, температуры. Из поверхностно-активных веществ были выбраны 

одно неионогенное-стеарокс-6 и одно анионоактивное-сульфирол-8 как вещества, обладающие 

наименьшими пенообразующими свойствами. Такой выбор обусловлен тем, что установление 

необходимой степени очистки растворов от указанных ПАВ обеспечит эффективность удаления и 

других видов ПАВ. 

Эксперименты проводились в электрофлотаторе с графитными электродами в динамическом 

режиме [2]. Межэлектродное расстояние было принято равным 10 мм, а значение анодной 

плотности тока составляло100…150 А/м2. 

         Исследована зависимость степени удаления стеарокса и сульфирола от объемной плоскости 

тока с целью установления его максимальной величины. 

        При исследовании эффективности удаления ПАВ от продолжительности обработки начальная 

концентрация стеарокса и сульфирола изменялась в пределах 25…150 мг/л. 

        Исследована также эффективность удаления ПАВ от значения активной реакции среды и 

температуры исходной воды с целью оптимизации электрофлотационного процесса.   

        При установленных оптимальных параметрах электрофлотационного процесса изучено 

влияние ПАВ на унос красителей в пенный слой. В качестве красителей в исследованиях 

использовался дисперсный синий-К с концентрацией в исходном растворе 65 мг/л. 

        Результаты исследования и их анализ. На рис. 1 и 2 приведены зависимости степени 

удаления стеарокса и сульфирола от величины объемной плотности тока при длительностях 

обработки 20 и 10 мин. 
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        Приведенные зависимости свидетельствуют о том, что максимальная объемная плотность 

тока для удаления ПАВ находится в пределах 700…800 А/м3. 

        На рис. 3 и 4 показана кинетика удаления стеарокса и сульфирола в зависимости от исходной 

концентрации при различной длительности обработки. 

        Из приведенных данных видно, что при максимально возможном эффекте удаления ПАВ 

флотацией определенное количество последнего остается в растворе. Значительное увеличение 

времени обработки, количество и состав газовой фазы не позволяют выделить ПАВ полностью. 

Таким образом, даже при оптимальных значениях газовой фазы и продолжительности  обработки 

существует предел удаления ПАВ. При этом величина остаточной концентрации зависит от их 

содержания в исходном растворе. Такая возможность указывает на наличие в растворах ПАВ 

нефлотируемой части, которая для данного типа ПАВ составляет определенный процент от их 

начальной  концентрации (для стеарокса – 60…70%, сульфирона - 70…85%). Попытки 

дополнительно снизить остаточную концентрацию ПАВ, включив в схему очистки каскад 

флотационных аппаратов, либо подвергнув воды после электрофлотации вторичной очистке 

пневмофлотацией, оказались безуспешными.  

 

600 800 1000 

1  

2  

400 

С
те

п
ен

ь 
у

д
ал

ен
и

я
 с

у
л
ь
ф

и
р

о
л
а 

, 
%

 

    0 

   5 

   10 

   15 

   20 

   25 

   30 

   35 

Рис. 2. Объемная  плотность тока, А/м3 

1- продолжительность обработки – 20 мин; 

2- продолжительность обработки –10 мин 
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Рис. 1. Объемная  плотность тока, А/м3 

1 - продолжительность обработки - 20 мин; 

2 - продолжительность обработки - 10 мин 
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         Исследования показали, что эффективность удаления ПАВ зависит также от значения 

активной реакции среды и температуры исходной воды. Наилучшие результаты получены при 

значениях pH в интервале 8…10, что соответствует pH сточных вод красильно-отделочных  

предприятий. Изменение температуры от 200 до 400С практически не влияет на процесс 

извлечения ПАВ. 

         При установленных таким образом оптимальных параметрах флотационного процесса 

изучалось влияние ПАВ на унос красителей в пенный слой. Переход красителей в пенный слой в 

присутствии ПАВ, по-видимому, происходит в результате химической реакции либо при 

электростатическом взаимодействии функциональных групп. 

        Так как красители активно не взаимодействуют с диспергированной газовой фазой, то 

степень их извлечения мала. 

        Выводы. Проведенные исследования показали невысокую эффективность удаления ПАВ и 

обесцвечивания красителей флотацией. 

   В связи с этим дальнейшие исследования направлены на интенсификацию процесса извлечения 

ПАВ и красителей.   
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Рис.3. Кинетика удаления стеарокса-6 в зависимости от  

                           исходной концентрации             
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Рис. 4. Кинетика удаления сульфирола-8 в зависимости 

от исходной концентрации 
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Ներկայացված է կապարի իզոտոպների ստացումը նոր` էլեկտրամեմբրանային եղանակով, ինչպես նաև 
գործընթացում հսկողություն իրականացնելը՝ այդ իզոտոպների հարաբերությունների փոփոխությունները 
ինդուկցիոն կապված պլազմայով մաս-սպեկտրաչափական եղանակով չափելու միջոցով: Մաս-սպեկտրաչա-
փական մեթոդը լայն կիրառություն ունի ինչպես քանակական և որակական, այնպես էլ իզոտոպների 
հարաբերակցության ճշգրիտ չափման համար: 

 էլեկտրամեմբրան, մաս - սպեկտրաչափ,պլազմա, կապար, իզոտոպ: 

 

Ներածություն. Իզոտոպների հայտնագործման ժամանակաշրջանից ի վեր, երբ բացահայտ-

վեցին դրանց հատկությունները, տարեցտարի ավելանում է կիրառումը միջուկային էներգետիկայում, 

բժշկության մեջ, էկոլոգիայում, ինչպես նաև ճարտարագիտական և շինարարական կառույցների 

վերահսկման գործընթացում: Մի շարք պատճառներով այժմ գոյություն ունեցող իզոտոպների 

բաժանման մեթոդները լիովին չեն ապահովում որոշ տարրերի իզոտոպային արտադրության 

պահանջները: Մասնավորապես, դրանք այն տարրերի իզոտոպներն են, որոնք չունեն ցնդող 

միացություններ: Այդ իզոտոպների ստացման համար անհրաժեշտ են նոր տեխնոլոգիաներ [1]:  

Կապարը բնության մեջ հանդիպում է բազմաթիվ իզոտոպների ձևով, որոնցից կայուն են 4 

իզոտոպները հետևյալ հարաբերությամբ՝ 204Pb-1,4%, 206Pb-24,1%, 207Pb-22,1%, 208Pb-52,4%: Այս 

իզոտոպներից բացի, հայտնի են նաև 206Pb, 207Pb, 208Pb իզոտոպները՝, որոնք առաջանում են, 

համապատասխանաբար, 238U, 235U և 232Th ռադիոակտիվ տրոհումներից: Pb82
208 126 կապարի իզոտոպը 

մեկն է բնության մեջ հայտնի հինգ մոգական միջուկներից: Մոգական միջուկների ոչ սովորական 

կայունությունը թույլ է տալիս ենթադրել տրանսուրանային տարրերի հնարավոր առաջացումը, որոնք 

կունենան մեծ կիսատրոհման պարբերություն, ինչը բնորոշ չէ մեծ ատոմական զանգված ունեցող 

տարրերին [2]: Բացի այս իզոտոպներից, հայտնի են նաև ոչ կայուն իզոտոպներ 194Pb —

 203Pb, 205Pb, 209Pb — 214Pb, որոնցից երկարակյաց են 202Pb և 205Pb (52,5 հազար և 15,3 մլն տարվա 

կիսատրոհման պարբերությամբ): Բնական միացություններում 204Pb-ի իզոտոպը բնական իզոտոպ է և, 

ի տարբերություն 206Pb,207Pb, 208Pb իզոտոպների, չի առաջանում ռադիոակտիվ տրոհման արդյունքում, 

որի պատճառով իզոտոպային անալիզներում դրա պարունակությունն ընդունվում է որպես միավոր: 
206–208Pb իզոտոպներն առաջանում և կուտակվում են ուրանի և թորիումի քայքայման արդյունքում: 
204Pb-ի միջուկի պարունակությունը (ոչ ռադիոգեն և ոչ ռադիոակտիվ) կայուն է, հանքանյութերում 

վերջինիս կոնցենտրացիան մեծամասամբ կախված է ռադիոգեն իզոտոպների կոնցենտրացիայից՝ 

առաջացած ինչպես ռադիոակտիվ միջուկների տրոհումից, այնպես էլ կապար պարունակող 

հանքանյութերի երկրորդային տրոհումից: Ռադիոակտիվ տրոհման հետևանքով առաջացած 

ռադիոգեն միջուկների թիվը կախված է ժամանակից, այս հատկությունից օգտվելով՝ որոշվում է 

տարբեր ապարների տարիքը: 

 Ներկայումս առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում փոքր էներգիայով միջուկային 

էներգետիկայի զարգացմանը՝ հիմնված 100 ՄՎտ հզորությամբ ռեակտորների վրա: Այդպիսի 

ռեակտորները պետք է լինեն չափերով փոքր, անվտանգ, և ունենան 30…60 տարվա գործունեության 

ժամկետ: Առավելությունը տրվում է այն ռեակտորներին, որտեղ որպես ջերմակիր է ծառայում 

կապարը, որը նաև միաժամանակ մեծացնում է ռեակտորի անվտանգությունը [3,4]: Ջերմակրի 

երկարատև շահագործումը, հաշվի առնելով նրա փոքր ծավալները՝ 5...10 մ3, կարող են հանգեցնել 

կապարի ակտիվացմանը: Մեծ վտանգ է ներկայացնում 209Bi-ի կուտակումը, որն առաջանում է 208Pb-ի 

կողմից նեյտրոնների կլանման հետևանքով, ինչպես նաև ալֆա-ակտիվ 210Ро պոլոնիումի իզոտոպի 

առաջացումը: 206Pb-ով հարուստ կապարի օգտագործումը բացառում է այդպիսի խնդրի առաջացումը՝ 

ապահովելով ջերմակրի անվտանգ ռադիոակտիվության մակարդակի պահպանումը [5]: Սակայն 
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206Pb-ի օգտագործումը բերում է ինքնարժեքի կտրուկ ավելացմանը: Ներկայումս մեկ տոննա 206Pb –ը 

գնահատվում է մոտ 10…20 մլն. ամերիկյան դոլար [6]:  Այսպիսով, հիմնական խնդիրը բերվում է  206Pb  

իզոտոպի ստացման ինքնարժեքի նվազեցմանը, ինչը հնարավոր է միայն իզոտոպների հարստացման 

էականորեն նոր մոտեցման մշակմամբ և արդյունաբերական ներդրմամբ:  Այս խնդրի լուծմանն է 

նվիրված այս աշխատանքում առաջարկվող իզոտոպների բաժանման էլեկտրամեմբրանային 

եղանակը:  

Որպես կապարի իզոտոպների առանձին-առանձին ստացման քայլ՝ իրականացվել է կապա-

րում 204Pb իզոտոպով հարստացումը, ինչն այնուհետև հաստատվել է այդ իզոտոպների քանակական 

հարաբերակցությունների չափումների շնորհիվ՝ ինդուկցիոն կապված պլազմայով մաս-սպեկտրա-

չափի (ԻԿՊ-ՄՍ) միջոցով: 

Մեթոդական մաս. Իրականացվել են կապարի իզոտոպների առանձնացում և այդ իզոտոպների 

չափում ինդուկցիոն կապված պլազմայով մաս-սպեկտրաչափով (ԻԿՊ-ՄՍ):  

Մաս-սպեկտրաչափական մեթոդը հնարավորություն է տալիս կատարել քիմիական տարրերի 

քանակական և որակական վերլուծության, ինչպես նաև դրանց իզոտոպների հարաբերության ճշգրիտ 

չափումներ՝ մինչև նանոգրամ/լիտր ճշտությամբ: Որպես փորձանմուշ ընտրվել է կապարի 

դինիտրատը, որը շատ լավ լուծվում է ջրում՝ դիսոցվելով կապարի կատիոնների և նիտրատի անիոն-

ների: 

Կապարի իզոտոպների բաժանման հիմնական գործընթացը իրականանում է էլեկտրամեմբ-

րանային խցիկում ավտոմատացված համակարգի տեխնոլոգիական գործընթացի կառավարմամբ: 

Բաժանման բլոկում կիրառված էլեկտրական դաշտի ազդեցության տակ կապարի կատիոնների 

իզոտոպները՝ 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb, ջրային լուծույթում էլեկտրամիգրացիայի տարբեր արագություն-

ների հաշվին մեմբրանի արգելքը հաղթահարելիս ստանում են տարածական բախշվածություն: 

Բաժանման աստիճանը մեծացնելու համար կիրառվել են մի շարք համակարգված փոխլրացնող 

մեթոդներ, այդ թվում նաև՝ աշխատանքային բջջի ծավալը բաժանվել է բազմաթիվ մասերի՝ 

իոնափոխանակիչ մեմբրաններով: Միմյանցից տարանջատվող ցիկլերը հաջորդաբար կրկնվում են 

այնպես, որպեսզի վերջնական լուծույթը հաջորդ փուլում ելային լինի, ինչի արդյունքում ապահովվում 

է կապարի  204Pb իզոտոպի բաժանման բարձր գումարային արդյունավետություն: Կապարի իզոտոպ-

ների բաժանման արդյունավետությունը էապես կախված է իոնափոխանակիչ մեմբրանների 

ընտրությունից, որոնք պետք է առանձնանան իրենց թողունակությամբ, բարձր ընտրողականությամբ 

և էլեկտրոքիմիական կայունությամբ:   

ԻԿՊ-ՄՍ-ում նմուշը պերիստալտիկ պոմպով մղվում է փոշեցրիչ 0,8…1 լ/րոպե արգոնային 

հոսքի պայմաններում, ինչի հետևանքով նմուշը փոշեցրվում է ու անցնում պլազմա: ԻԿՊ-ՄՍ-ում 

ինդուկցիոն կապված պլազմայում առաջացող 5000…7000 ջերմաստիճանում  իոնների հոսքի աղբյուր 

հանդիսացող արգոնային գազը ((15…16 լ/րոպե, 99,998% մաքրությամբ), ինչպես նաև նմուշը 

իոնացվում են: Իոնացված մասնիկներն ուղղորդվում են լինզայի միջոցով դեպի կվադրուպոլ 

համակարգ, որում կատարվում է իոնների բաժանումն ըստ զանգված/լիցք հարաբերության, 

այնուհետև կատարվում է ինտենսիվությունների գրանցում և փոխարկում համապատասխան 

անալոգաթվային փոխարկիչով: Իզոտոպային անալիզների իրականացման համար կիրառվել է 

<<Perkin Elmer>> մակնիշի Pb – 1000 մգ/լ ստուգաչափման լուծույթ:  

 Արդյունքներ.  Իզոտոպային էլեկտրամեմբրանային բաժանման գործընթացում ցույց է տրվել, 

որ բաժանման արդյունավետությունը բավականին բարձր է՝ համեմատած այլ մեթոդների հետ: 

Չափվել են կապարի իզոտոպների ինտենսիվությունները  և հարաբերությունները ելային 

լուծույթում, ինչպես նաև բաժանման գործընթացից երեք ժամ հետո, որոնք ցույց են տրված աղյուսակ 

1, 2 - ում: 
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Աղյուսակ 1 

Կապարի իզոտոպների հարաբերությունները ելային լուծույթում 
 

Տարր 

 

Զանգված 

 

Չափ.ինտ. 

 

Հարաբերությ. 

ըստ 204Pb-ի 

 

Ատոմ.զանգվ. 

 

Հարաբ. 

սխալի 

 % 

Pb 204 15650 1 1,39% 0,01% 

Pb 206 284306 17,5692 24,35% 0,12% 

Pb 207 241422 15,7956 21,89% 0,07% 

Pb 208 578026 37,793 52,38% 0,18% 

 
 

Աղյուսակ 2 
                      Կապարի իզոտոպների հարաբերությունները վերջնական լուծույթում 

 

Տարր 

 

Զանգված 

 

Չափ.ինտ. 

 

Հարաբերությ. 

ըստ 204Pb-ի 

 

Ատոմ.զանգվ. 

 

Հարաբ. 

սխալի 

 % 

Pb 204 17928 1 1,45% 0,02% 

Pb 206 316710 16,6758 24,23% 0,18% 

Pb 207 268564 15,1657 22,04% 0,13% 

Pb 208 643299 35,9785 52,28% 0,15% 

 
Այլ մեթոդների հետ առաջարկվող մեթոդի արդյունավետությունը համեմատելու համար ներմուծենք 

իզոտոպների բաժանման r գործակիցը, որը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 

r=
𝑛1
′ /𝑛2

′

𝑛1
𝑛2⁄

 , 

որտեղ 𝑛1 և 𝑛2 -ը իզոտոպների քանակն է մինչ բաժանումը, իսկ 𝑛1
′  և 𝑛2

′  -ը համապատասխանաբար 

բաժանումից հետո:  Ըստ այս արդյունքների՝  

𝑛1
′ /𝑛2

′  = 1.45/24.23=0.0598, 
𝑛1

𝑛2⁄  =1.39/24.35=0.0570, 

r =0.0598/0.0570=1.048: 

Սկզբնական 204Pb իզոտոպի քանակությունը մեծացել է 4.3%-ով: 

Այլ մեթոդների հետ համեմատվել է և ցույց են տրվել իզոտոպների հարաբերության բաժանման 

գործակիցները աղյուսակ 3-ում: 
    Աղյուսակ 3 

Իզոտոպների բաժանման գործակիցները բաժանման տարբեր մեթոդներով  
 

  

 

 

 

 

 

Հարկ է նշել, որ նույն արտադրողականության դեպքում առաջարկվող եղանակն առանձնա-

նում է անհամեմատ փոքր չափերով և ցածր էներգատարությամբ: 

Առաջարկվող եղանակը նախկինում հաջողությամբ փորձարկվել է նաև թեթև [7] և միջին իզոտոպների 

անջատման համար, մասնավորապես հետևյալ իզոտոպների՝  7Li , 130Ba, 150Nd:  

Եզրակացություններ: Այս աշխատանքում հաշվարկվել է կապարի իզոտոպների բաժանման 

գործակիցը մեր կողմից առաջարկվող էլեկտրամեմբրանային մեթոդով և ցույց է տրվել, որ 

էլեկտրամեմբրանային եղանակով կատարված փորձերի արդյունքում կապարի իզոտոպների բաժան-

ման գործակիցը ամենաբարձրն է՝ այլ եղանակների համեմատ: 

Կապարի իզոտոպների բաժանման առաջարկվող էլեկտրամեմբրանային եղանակը 

Բաժանման եղանակը Բաժանման գործակիցը 

Քիմիական 1,0015 

Գազային դիֆուզիա 1,00429 

Ցենտրիֆուգային 1,026 

Առաջարկվող 1,048 
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• լուծույթում իոնների էլեկտրամիգրացիայի նորացված տարբերակն է պարամետրերի 

ղեկավարման ավելի լայն հնարավորություններով, 

• առանձնանում է կապարի իզոտոպների բաժանման բարձր արդյունավետությամբ, 

• ունի արդյունաբերական դառնալու հեռանկար, 

• բնապահպանության տեսակետից ավելի գրավիչ է, քան գոյություն ունեցող կապարի 

իզոտոպների բաժանման առաջատար մեթոդները, 

• հնարավորություն է տալիս արդյունքում բնական կապարից համատեղ անջատել  204Pb, 206Pb 

իզոտոպները: 
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РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ СВИНЦА ЭЛЕКТРОМЕМБРАННЫМ 

МЕТОДОМ 
 

Работа посвящена получению изотопов свинца новым электромембранным методом, а также 

управлению процесса путем измерения соотношений этих изотопов масс-спектрометром индукционно 

связанной плазмой. Масс-спектрометрический метод широко используется для точного измерения как 

количественных, так и качественных анализов и изотопных отношений. 

Ключевые слова: электромембранa, масс-спектрометр, плазма, свинец, изотоп. 

 
 

A.V. Gabrielyan. G.A. Martoyan 

 

SEPARATION OF LEAD ISOTOPES BY THE METHOD OF ELECTROMEMBRANE 

 

The work is devoted to obtaining isotopes of lead by new method of electromembrane, as well as 

controlling the process by measuring the ratios of these isotopes by the inductively coupled plasma mass 

spectrometer. The mass spectrometric method is widely used to accurately measure for quantitative and 

qualitative analysis as well as isotopic ratios. 

Keywords: electromembrane, mass spectrometer,plasma, lead, isotope. 
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Ներկայացված են Ողջի գետի ջրահավաք ավազանի գետային էկոհամակարգերի (Ողջի, Նորաշենիկ, 
Վաչագան և Գեղի գետեր) կենսածին տարրերով բեռնվածության ուսումնասիրության արդյունքները, ինչպես նաև 
աղտոտվածության էկոլոգիական ռիսկերի գնահատականը: 

 Ողջի գետի ջրահավաք ավազան, կենսածին տարրեր, աղտոտման աղբյուրներ, 
էկոլոգիական ռիսկեր: 

 
Ներածություն: Մարդկային գործունեության ակտիվացումը հանգեցրել է մակերևութային ջրերի` 

սննդանյութերով հարստացման՝ առաջացնելով բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական լուրջ 

խնդիրներ: Գետային էկոհամակարգերն առավել խոցելի են սննդանյութերից աղտոտման նկատմամբ, 

քանի որ հոսում են բնակավայրերի միջով, ինչպես նաև զգայուն են հողօգտագործման 

փոփոխությունների նկատմամբ: Գետաջրերում սննդանյութերի պարունակությունը մեծ նշանակու-

թյուն ունի գետի էկոլոգիայի համար [1]: Բնական ջրերում կյանքի գոյության համար հատուկ 

նշանակություն ունեցող սննդանյութերի թվին են դասվում ազոտի և ֆոսֆորի տարբեր 

միացությունները: Ջրային բարձրակարգ բույսերը և ջրիմուռներն իրենց բնականոն կենսագործունեու-

թյան համար պահանջում են ազոտի և ֆոսֆորի միացություններ: Գետաջրերում ազոտը և ֆոսֆորը 

հանդիպում են անօրգանական ու օրգանական միացությունների ձևով՝ լուծված և կախույթային 

վիճակում [2]: Ջրային բարձրակարգ բույսերի և ջրիմուռների կողմից օգտագործման համար հասանելի 

են միայն անօրգանական ձևերը: Սննդատարրերի կենսաբանական հասանելիությունը հաճախ 

սահմանափակող գործոն է դառնում մակրոֆիտների և ջրիմուռների նորմալ աճի ու զարգացման 

համար, իսկ դրանց բարձր պարունակությունները հանգեցնում են ջրային կենսաբազմազանության 

անկման, ջրաէկոհամակարգի ռեկրեացիոն նշանակության նվազման և այլ էկոլոգիական խնդիրների 

[1, 3]: 

Հայաստանի տարածքում Ողջի գետի ջրահավաք ավազանն ընկած է երկրի հարավում և 

ներառում է Սյունիքի մարզի Կապանի տարածաշրջանը: Տարածքի կարևորագույն էկոլոգիական 

խնդիրներից են կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների բացակայությունը, կոյուղատար 

համակարգի անմխիթար վիճակը, կենցաղային թափոնների կառավարման ոչ բավարար մակարդակը 

[4, 5]: Շրջակա միջավայրի վրա կենցաղային արտանետումների ազդեցությունը կարող է արտահայտվել 

ջրաէկոհամակարգերում քիմիական ռեժիմի փոփոխությամբ: Աշխատանքի նպատակն է հանդիսացել 

Ողջի գետի և դրա հիմնական վտակների՝ սննդատարրերով աղտոտման ուսումնասիրությունը: 

Նյութ և մեթոդներ: Ուսումնասիրվել են Ողջի և դրա վտակներ՝ Նորաշենիկ, Վաչագան և Գեղի 

գետերը: Սննդանյութերի պարունակության որոշման համար ջրանմուշները վերցվել են ռիսկային 

գետահատվածներից՝ 2016-2017թթ. հուլիս և սեպտեմբեր ամիսներին (աղ. 1): Գիտարշավի ընթացքում 

ջրանմուշները պահվել են թերմոարկղերում՝ ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում: Լաբորատոր 

պայմաններում սննդատարրերի, մասնավորապես՝ ամոնիում (Նեսլերի մեթոդ), նիտրիտ 

(դիազոտացման մեթոդ), նիտրատ (կադմիումով կրճատման մեթոդ) և ֆոսֆատ (ասկորբինաթթվային 

մեթոդ) իոնների պարունակությունը գետաջրերում որոշվել է ֆոտոմետրով (HI83200) [6]: 
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Աղյուսակ 1 
Ողջի գետի ջրահավաք ավազանում ուսումնասիրված գետահատվածների կոորդինատները 

 

Դիտակետի 

համարը 

Հյուսիսային 

լայնություն 

Արևելյան 

երկայնություն Դիտակետի տեղակայությունը 

1 39°09'26.9" 46°06'47.4" Ողջի գետ՝ Քաջարան քաղաքից 

վերև 

2 
39°09'01.8" 46°11'34.3" Ողջի գետ՝ Քաջարան քաղաքից 

ներքև 

3 39°13'27.7" 46°20'19.4" Ողջի գետ՝ Կապան քաղաքից վերև 

4 39°11'52.5" 46°28'05.4" Ողջի գետ՝ Կապան քաղաքից ներքև 

5 39°11'54.9" 46°28'02.8" Նորաշենիկ գետ՝ գետաբերանի մոտ 

6 39°11'53.5" 46°23'43.8" Վաչագան գետ՝ Կապան քաղաք 

7 39°11'58.3" 46°15'31.8" Գեղի գետ՝ գետաբերանի մոտ 

 

Արդյունքներ և քննարկում: Ողջի և դրա վտակներ՝ Նորաշենիկ, Վաչագան և Գեղի գետերի ջրերում 

կենսածին տարրերի ռեժիմի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հանքային ազոտի և ֆոսֆորի 

պարունակությունները գետաջրերում պայմանավորվել են ինչպես բնական, այնպես էլ արհեստական 

ճանապարհներով, քանի որ կենսածին տարրերի պարունակությունները ուսումնասիրված բոլոր 

դիտակետերում գերազանցել են ֆոնային կոնցենտրացիան (ՖԿ) ուսումնասիրության գրեթե ողջ 

ժամանակահատվածում: Ընդ որում, գետերի առավել ռիսկային հատվածներում (դիտակետեր No. 2 և 

No. 4) կենսածին տարրերի պարունակությունները մեծամասամբ ձևավորվել են մարդածին 

ազդեցությամբ: Ըստ գետային էկոհամակարգերի գործունեության համար ամոնիում իոնով 

աղտոտվածության աստիճանի աճի հաջորդականության՝ ուսումնասիրված գետահատվածներն 

ունեցել են հետևյալ տեսքը՝ No.1<No.3<No.7<No.6<No.5<No.4<No.2, ըստ նիտրիտ իոնով 

աղտոտվածության աստիճանի աճի հաջորդականության՝ No.1<No.7<No.6<No.3<No.2<No.4<No.5, ըստ 

նիտրատ իոնով աղտոտվածության աստիճանի աճի հաջորդականության՝ 

No.1<No.7<No.3<No.5<No.4<No.2<No.6, ըստ ֆոսֆատ իոնով աղտոտվածության աստիճանի աճի 

հաջորդականության՝ No.5<No.1<No.6<No.7<No.3<No.4<No.2 (աղ. 2): 
Աղյուսակ 2 

Կենսածին տարրերի պարունակությունը Ողջի գետի ջրահավաք ավազանի Ողջի, Նորաշենիկ,  
Վաչագան և Գեղի գետերի ջրերում 

 

Ամիս,  

նորմեր 

Դիտակետի համարը 

1 2 3 4 5 6 7 

 Ամոնիում իոն (մգ N/լ) 

 2016 թ  

Հուլիս 0,070 0,650 0,070 0,320 0,240 0,080 0,070 

Սեպտեմբեր 0,040 0,400 0,080 0,530 0,290 0,140 0,120 

 2017 թ. 

Հուլիս 0,050 0,340 0,120 0,230 0,210 0,050 0,150 

Սեպտեմբեր 0,130 11,220 0,090 0,420 0,370 0,090 0,080 

ՖԿ 0,017 0,020 

ՍԹԿ 0,400 

 Նիտրիտ իոն (մգ N/լ) 

 2016 թ 

Հուլիս 0,006 0,046 0,009 0,049 0,070 0,009 0,006 

Սեպտեմբեր 0,003 0,033 0,012 0,082 0,094 0,006 0,009 

 2017 թ. 

Հուլիս 0,006 0,030 0,009 0,055 0,082 0,006 0,006 

Սեպտեմբեր 0,006 0,040 0,009 0,070 0,052 0,006 0,006 

ՖԿ 0,003 0,006 

ՍԹԿ 0,060 

 Նիտրատ իոն (մգ N/լ) 
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                                                                                                                 Աղյուսակ 2-ի շարունակությունը 

 2016 թ. 

Հուլիս 0,320 0,810 0,380 1,240 0,540 0,960 0,610 

Սեպտեմբեր 0,340 0,930 0,450 1,110 0,470 1,270 0,320 

 2017 թ. 

Հուլիս 0,500 1,470 0,860 1,060 0,540 1,080 0,430 

Սեպտեմբեր 0,230 1,020 0,540 0,790 0,560 1,360 0,430 

ՖԿ 0,194 0,214 

ՍԹԿ 2,500 

 Ֆոսֆատ իոն (մգ /լ) 

 2016 թ. 

Հուլիս 0,050 0,130 0,080 0,190 0,090 0,060 0,070 

Սեպտեմբեր 0,090 0,200 0,100 0,140 0,060 0,080 0,100 

 2017 թ. 

Հուլիս 0,070 0,180 0,070 0,100 0,050 0,070 0,090 

Սեպտեմբեր 0,070 1,220 0,120 0,080 0,070 0,100 0,060 

ՖԿ 0,032 0,030 

ՍԹԿ 0,100 

               ՍԹԿ – գետային էկոհամակարգերի գործունեության համար սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա [7] 

 

Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տվել հանքային ազոտի և ֆոսֆորի 

պարունակության նկատելի աճ Ողջի գետի Քաջարան ու Կապան քաղաքներից ներքև (դիտակետեր No. 

2 և No. 4) և Վաչագան գետի Կապան քաղաքում ընկած (դիտակետ No. 6) հատվածներում (նկար): Հաշվի 

առնելով Ողջի գետի ջրահավաք ավազանում առկա էկոլոգիական խնդիրները՝ կարելի է ենթադրել, որ 

հանքային ազոտի և ֆոսֆորի բարձր պարունակությունները Ողջի և Վաչագան գետերի ջրերում 

պայմանավորվել են քաղաքային արտանետումների, հատկապես՝ կենցաղային կեղտաջրերի ու 

թափոնների զգալի ազդեցությամբ: Շրջակա միջավայրում սննդատարրերի կոնցենտրացիայի 

ավելացումն ազդում է էկոլոգիական բուրգի բոլոր աստիճանների վրա: Վերին աստիճանների 

ռեդուկցիան բերում է ստորին աստիճանների փոփոխության, ինչպես նաև համակեցության 

սուկցեսիայի, դոմինանտ տեսակների փոփոխության, սննդային կապերի վերակառուցման և այլն [8, 9]: 

Ողջի գետի քաղաքային բնակավայրերից ներքև ընկած դիտակետերում (No. 2 և No. 4) ամոնիում, 

նիտրիտ և ֆոսֆատ իոններով աղտոտվածության աստիճանը կարող էր բացասաբար ազդել գետային 

էկոհամակարգերի գործունեության և ջրային օրգանիզմների զարգացման վրա: Նիտրիտ իոնով 

գետային էկոհամակարգի բնականոն զարգացմանը սպառնացող աղտոտվածություն գրանցվել է նաև 

Նորաշենիկ գետի գետաբերանի մոտ ընկած հատվածում (դիտակետ No. 5) (աղ. 2): Նիտրիտի բարձր 

պարունակությունը կարող էր պայմանավորվել Նորաշենիկ գետի ջրահավաք ավազանում գյուղական 

համայնքների կենցաղային և գյուղատնտեսական կեղտաջրերի ու թափոնների ազդեցությամբ: 

  
                                                 ա)                                                                                           բ) 

Նկ. Հանքային ազոտի և ֆոսֆորի պարունակության տարեկան միջին արժեքները Ողջի գետի ջրահավաք 
ավազանի Ողջի, Նորաշենիկ, Վաչագան և Գեղի գետերի ջրերում 
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Եզրակացություններ: Ողջի գետի ջրահավաք ավազանի գետերից վերցված ջրանմուշներում 

կենսածին տարրերի պարունակության ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Ողջի գետը հոսելով 

Քաջարան և Կապան քաղաքներով, իսկ Նորաշենիկ գետը՝ գյուղական բնակավայրերով, ենթարկվել են 

քաղաքային և գյուղական արտանետումների նշանակալի ազդեցությանը, որի հետևանքով որոշ 

դեպքերում գրանցվել է ամոնիում, նիտրիտ և ֆոսֆատ իոններով գետային էկոհամակարգերի 

գործունեությանը և ջրային օրգանիզմների զարգացմանը սպառնացող աղտոտվածություն: 

 

 

 

1. Buhvestova O., Kangur K., Haldna M., Mols T. Nitrogen and phosphorus in Estonian rivers discharging into Lake 

Peipsi: estimation of loads and seasonal and spatial distribution of concentrations // Estonian Journal of Ecology. -

2011.- 60 (1).- P. 18-38. 

2. Meybeck M. Carbon, nitrogen, and phosphorus transport by world rivers // American Journal of Science. -1982.- 

282(4). - P. 401-450. 

3. Mcdowell R.W., Larned S.T., Houlbrooke D.J. Nitrogen and phosphorus in New Zealand streams and rivers: Control 

and impact of eutrophication and the influence of land management //New Zealand Journal of Marine and 

Freshwater Research. -2009.- 43(4).- P. 985-995. 

4. Գևորգյան Գ.Ա., Դանիելյան Ա.Ա., Գրիգորյան Կ.Վ., Մինասյան Ս.Հ. Մեղրիգետ, Ողջի և Արծվանիկ գետերի 

ծանր մետաղներով և ալյումինով աղտոտվածության աստիճանը //Երևանի պետական համալսարանի 

գիտական տեղեկագիր.-2011.- 226(3). - էջ 50-53: 

5. Գևորգյան Գ.Ա., Դանիելյան Ա.Ա., Գրիգորյան Կ.Վ., Մինասյան Ս.Հ. Ողջի գետի և նրա ջրահավաք ավազանի 

հիմնական գետերի էկոլոգիական գնահատականը հիդրոֆիզիկական և հիդրոքիմիական ցուցանիշներով 

//Հայաստանի կենսաբանական հանդես.-2011.- 63(1). - էջ 62-66: 

6. Instruction manual. Available at: http://hannainst.com/downloads/dl/file/id/1168/man83200_18_04_12.pdf 

7. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշում: Հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 

http://www.armmonitoring.am/Documentations/MAR-75%5B1%5D.1.pdf 

8. Բեհմանեշ Ա. Բաբոլռուդ գետի (Իրան) էկոլոգիական բնութագիրը: Թեկնածուական ատենախոսություն.- 

Երևան, 2014.- 119 էջ: 

9. Ghazaryan K.A., Minasyan S.H., Grigoryan K.V., Gevorgyan G.A. Chemico-ecological evaluation of the quality of 

Lake Arpi waters according to nutrient elements //International Journal of Arts and Sciences.-2012.- 5(4). - P. 265-

268. 

 

                  20.11.2018. 

 

А.Л. Варагян 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕЧНЫХ ЭКОСИСТЕМ ВОДОСБОРНОГО 

БАССЕЙНА РЕКИ ВОХЧИ БИОГЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 

Представлены результаты исследования нагрузки речных экосистем водосборного бассейна реки 

Вохчи (реки Вохчи, Норашеник, Вачаган и Гехи) биогенными элементами, а также дана оценка 

экологического риска загрязнения рек биогенами.  

Ключевые слова: водосборный бассейн реки Вохчи, биогенные элементы, источники загрязнения, 

экологические риски. 

 

A.L. Varagyan 
 

INVESTIGATION OF THE BIOGENIC ELEMENTS POLLUTION OF THE RIVER 

ECOSYSTEMS OF VOGHJI RIVER CATCHMENT BASIN  
 

The results of the study of biogenic elements load in the river ecosystems of the Voghji river catchment basin 

(the Voghji, Norashenik, Vachagan and Geghi rivers), as well as the assessment of the ecological risks of nutrient 

pollution in the rivers are presented. 

Keywords: Voghji river catchment basin, biogenic elements, pollution sources, ecological risks. 
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