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¾Ý»ñ·³ÏÇñÝ»ñÇ ëå³éÙ³Ý ·Ý»ñն ³½¹áõÙ »Ý ¹ñ³Ýó ³é³ùáÕ ¨ ëå³éáÕ »ñÏñÝ»ñÇ  ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç íñ³ª 

ÇÝãÝ ¿É å³ÛÙ³Ý³íáñ»É ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É éáõë³Ï³Ý ·³½Ç í³×³éùÇ ·Ý»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ²äÐ ¨ 
ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ÐÜ²-Ç ³×Ç íñ³:  ²é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ·³½Ç ëå³éÙ³Ý Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùá¹»É ¨ 

·ÝաÑ³ïíáõÙ »Ý ·³½Ç ·Ý»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ïáÏáë³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÜ²-Ç ³×Ç íñ³: 

²é³Ýóù³ÛÇÝ µ³é»ñ. ¿Ý»ñ·³ÏÇñ, ÐÜ², ïÝï»ë³Ï³Ý ³×, ·ÇÝ, Ø³ùë³ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝ, ï³ï³ÝáõÙ: 

 
               Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ. Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ¿Ý»ñ·³ÏÇñÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ ³½¹áõÙ »Ý 

ÇÝãå»ë ¹ñ³Ýó ³é³ùáÕ, ³ÛÝå»ë ¿É ëå³éáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë ³Û¹ 

³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýù են éáõë³Ï³Ý ·³½Ç ëå³éÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³óáÕ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ ²äÐ 

»ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: Ü»ñÏ³Û³óíáÕ ³ßË³ï³ÝùÁ ÝíÇñí³Í ¿ éáõë³Ï³Ý 

·³½Ç í³×³éùÇ ·Ý»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñáí ³é³ç³óáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ 

²äÐ ¨ ºվñ³ÙÇáõÃÛ³Ý »րÏñÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ïáí: ²é³ç³ñÏíáõÙ ¿ éáõë³Ï³Ý ·³½Á ëå³éáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ·³½Ç 

ëå³éÙ³Ý Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ·³½Ç Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ·Ý»ñÇó ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¿ ·³½Ç ëå³éÙ³Ý ·ÝÇ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ëå³éáÕ ¨ ³é³ùáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ÐÜ²-Ç íñ³: 

              Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ²äÐ ³é³ç³ï³ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÐÜ²-Ý»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý: Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ²äÐ ³é³-

ç³ï³ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÐÜ²-Ý»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ Ñ³Ù»Ù³ï³Í 1996Ã-Çն, ëÏë³Í 2002Ã-Çó` 

´»Éáéáõëը, 2004Ã-Çó` Ô³½³Ëëï³Ýը, Ù»Í³óñ»É »Ý ÐÜ²-Ç Í³í³ÉÁ: êÏë³Í 1996Ã-Çó՝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÐÜ²-Ý 

Ù»Í ¿ »Õ»É 1995Ã.-Ç ÐÜ²-Ç Í³í³ÉÇó ¨ áõÝ»ó»É Ù»Í³óáÕ µÝáõÛÃ: êÏë³Í 2001Ã.-Çó՝ èáõë³ï³ÝÇ ÐÜ²-Ç 

Í³í³ÉÁ Ù»Í ¿ »Õ»É 1998 Ã.-Ç ÐÜ²-Çó: 2003Ã.-ÇÝ àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ ÐÜ²-Ç Í³í³ÉÁ Ù»Í ¿ »Õ»É 1997Ã.-Ç ÐÜ²-Çó: 

Ð³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý »Ý ³ñÅ³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí èáõë³ï³ÝÇ, ´»ÉաéáõëÇ, 

Ô³½³Ëëï³ÝÇ, àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÐÜ²-Ý»ñÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ô³½³Ëëï³ÝáõÙ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 

Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ÐÜ²-Ý ·ÝáÕáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý å³ñÇï»ïáí Ù»Í³ó»É ¿ $1061 Ù»Ï Ù³ñ¹áõ Ñ³ßíáí 1995Ã-ÇÝ ¨ 

$12708 2013Ã-ÇÝ: ´»ÉաéáõëáõÙ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÁ Ï³½Ù»É ¿ $332 1995Ã-ÇÝ ¨ Ù»Í³ó»É ÙÇÝã¨ $7807  2013Ã-ÇÝ: 

èáõë³ï³ÝáõÙ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÁ Ï³½Ù»É ¿ $2114 1995Ã-ÇÝ ¨ Ù»Í³ó»É ÙÇÝã¨ $ 15650 2013Ã-ÇÝ:  àõÏñ³ÇÝ³ÛáõÙ 

³Û¹ óáõó³ÝÇßÁ Ï³½Ù»É ¿ $721 1995Ã-ÇÝ ¨ Ù»Í³ó»É ÙÇÝã¨ $4015  1995Ã-ÇÝ ¨ 2013Ã-ÇÝ Ñ³Ù³å³-

ï³ëË³Ý³µ³ñ: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÁ Ï³½Ù»É ¿ $ 351   1995Ã-ÇÝ ¨ Ù»Í³ó»É ÙÇÝã¨ $3038 2013Ã-ÇÝ: 

 

 

ÜÏ. 1. Ø»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ÐÜ²-Ç ÷á÷áËÙ³Ý  ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ØØ »ñÏñÝ»ñáõÙ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ àõÏñ³ÇÝ³ÛáõÙ(1994-2013)1: 1 ß³ñù՝ 
Ð³Û³ëï³Ý, 2 ß³ñù՝ èáõë³ëï³Ý, 3 ß³ñù՝ ´»É³éáõë,Ô³½³Ëëï³Ý, 4 ß³ñù՝ 5 ß³ñù՝ àõÏñ³ÇÝ³ 

                                            
1
 `http://www. imf.org1 

http://www/


ÜÏ. 2. Ø»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ÐÜ²-Ç ÷á÷áËÙ³Ý  ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ØØ »ñÏñÝ»ñáõÙ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ àõÏñ³ÇÝ³ÛáõÙ(199
1 - ß³ñù՝ Ð³Û³ëï³Ý, 2- ß³ñù՝èáõë³ëï³Ý,

           ¾Ý»ñ·³ï³ñáÕáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹Çï³ñÏ»Ýù Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ`

¾Ý»ñ·³ï³ñáÕáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇß
 ´»ÉաéáõëÇ ÐÜ²-Ç ¿Ý»ñ·³ï³ñáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ýí³½»É ¿ 64%
Ýí³½»É ¿ 32%-áí, Ô³½³Ëëï³ÝáõÙ 31%
էներգիայի օգտագործումը աճել
արդյունավետության Ýí³½³·áõÛÝ ³×Á Ï³½Ù»É ¿ 27%, Ð
2011Ã-Ç ³é³çÇÝ 6 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³×»É
    ²ßË³ï³ÝùÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ ÷á÷áËáõÃ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³×Ç ·Ý³Ñ³ï³Ï³
Ï³í»É³Ý³ 30%-áí, Ô³½³Ëëï³ÝáõÙ` 20%, ´»É
ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù
     ²åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÇó ß³ÑáõÛÃÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í ØØ »ñÏñÝ»ñÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç áñ³ÏÇ ¿³Ï³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý µÝáñáßáõÙ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ¹áÉ³ñ³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ ³×áõÙ: ê³Ï³ÛÝ, Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ 
ï³ñ³ÍùÇ Ëáßáñ³·áõÛÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï³ñÇÝ»ñÇ í³ï³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: 
ÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»Ïն ³ÛÝ ¿, áñ Ýñ³Ýù û·ï³·áñÍ»É »Ý ¿Å³
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³Û¹ »ñÏÝ»ñÇÝ §ùáÕ³ñÏí³Í ëáõµëÇ¹³íáñÙ³Ý§ µÝáõÛÃ:

èáõë³ï³ÝÇ í×³ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ
Üß³Ý³Ï»Ýù`  
���� - µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·ÝÇ µÝ³Ï³Ý  Éá·³ñÇÃÙ (²ØÜ ¹áÉ³ñ 1 ÙÉñ¹ Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñÇ Ñ³Ù³ñ)
�������	� - ²äÐ »ñÏñÝ»ñÇ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 
ëå³éÙ³Ý µÝ³Ï³Ý  Éá·³ñÇÃÙ 
������
�- ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ 
Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñÇ Ñ³Ù³ñ) 
áõñ»ÙÝ` 

                                                                        
                                                                                                  
áñï»Õ ÷³Ï³·Í»ñáõÙ µ»ñí³Í »Ý é»·ñ
êïÛáõ¹»ÝïÇ t–Ç ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ:
¶áñÍ³ÏÇóÝ»ñ` 

                                            
2 ²ÕµÛáõñ`http://www. imf.org1 
3(*)Ð³í³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ëï³óí»É »Ý World Energy
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Ç ÷á÷áËÙ³Ý  ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ØØ »ñÏñÝ»ñáõÙ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ àõÏñ³ÇÝ³ÛáõÙ(199
èáõë³ëï³Ý, 3 - ß³ñù՝´»Éաéáõë,Ô³½³Ëëï³Ý, 4 - ß³ñù՝  5 - 

¾Ý»ñ·³ï³ñáÕáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ: ¾Ý»ñ·³ï³ñáÕáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹Çï³ñÏ»Ýù Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ` 

óáõó³ÝÇß= ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ëå³éáõÙ/ÐÜ² Í³í³É 
Ç ¿Ý»ñ·³ï³ñáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ýí³½»É ¿ 64%-áí, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ èáõë³ï³ÝáõÙ ³ÛÝ 

áí, Ô³½³Ëëï³ÝáõÙ 31%-áí: Հայաստանում 2011 թ. Առաջին վեց
աճել է 7,5%,-áí, ÇëÏ àõÏñ³ÇÝ³ÛáõÙ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ é»ëáõñëÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý 

Ýí³½³·áõÛÝ ³×Á Ï³½Ù»É ¿ 27%, ÐÐ-ում ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ëå³éáõÙÁ
Ç ³é³çÇÝ 6 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³×»É է µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí  1676,06 

²ßË³ï³ÝùÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 
áõÃÛ³Ý ³×Ç ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ 20 ï³ñվա ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÛÝ èáõë³ëï³ÝáõÙ 

áí, Ô³½³Ëëï³ÝáõÙ` 20%, ´»É³éáõëáõÙ` 90%, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÝ³ó»É ¿ 1990-³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½µÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ:

²åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÇó ß³ÑáõÛÃÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í ØØ »ñÏñÝ»ñÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç áñ³ÏÇ ¿³Ï³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý µÝáñáßáõÙÝ Çñ ³ñï³óáÉáõÙÝ ¿ ·ï»É ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ 
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ¹áÉ³ñ³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ ³×áõÙ: ê³Ï³ÛÝ, Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ 
ï³ñ³ÍùÇ Ëáßáñ³·áõÛÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ àõÏñ³ÇÝ³Ý áõÝÇ
ï³ñÇÝ»ñÇ í³ï³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ԱՊՀ երկրների ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³ó

³ÛÝ ¿, áñ Ýñ³Ýù û·ï³·áñÍ»É »Ý ¿Å³Ý ¿Ý»ñ·աÏÇñÝ»ñ è¸-Çó, ÇÝãÁ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³Û¹ »ñÏÝ»ñÇÝ §ùáÕ³ñÏí³Í ëáõµëÇ¹³íáñÙ³Ý§ µÝáõÛÃ: 

èáõë³ï³ÝÇ í×³ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ` Ï³Ëí³Í §ùáÕ³ñÏí³Í ëáõµëÇ¹³íáñÙ³Ý¦ Ù»ÍáõÃÛáõÝÇó

µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·ÝÇ µÝ³Ï³Ý  Éá·³ñÇÃÙ (²ØÜ ¹áÉ³ñ 1 ÙÉñ¹ Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñÇ Ñ³Ù³ñ)
²äÐ »ñÏñÝ»ñÇ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ èáõë³ëï³ÝÇ ¨ Ô³½³Ëëï³ÝÇ, éáõë³Ï³Ý 

ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ëå³éÙ³Ý µÝ³Ï³Ý  Éá·³ñÇÃÙ (²ØÜ ¹áÉ³ñ 1 ÙÉñ¹ 

�������	� = -1,632  +  0,9516����3,													
                                                                      (0,046)    (0,027) 

                                                                                                                    -35,33       34,71 
ñï»Õ ÷³Ï³·Í»ñáõÙ µ»ñí³Í »Ý é»·ñ»ëÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ëï³Ý¹³ñï ß»ÕáõÙÝ»ñÁ, ÇëÏ

Ç ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ: 


� = 0,98 , F = 1204,7, 

 

    

Energy Statistics ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 

 

Ç ÷á÷áËÙ³Ý  ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ØØ »ñÏñÝ»ñáõÙ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ àõÏñ³ÇÝ³ÛáõÙ(1994-20132): 
 ß³ñù- àõÏñ³ÇÝ³ 

¾Ý»ñ·³ï³ñáÕáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÇ 

áí, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ èáõë³ï³ÝáõÙ ³ÛÝ 
վեց ամիսների ընթացքում 

é»ëáõñëÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý 
¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ëå³éáõÙÁ 2010Ã-Ç համեմատ 

µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí  1676,06 ÏՎï/Å³Ù : 
Û³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 

ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÛÝ èáõë³ëï³ÝáõÙ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙª  63%-áí: àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ 

³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½µÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ:  
²åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÇó ß³ÑáõÛÃÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í ØØ »ñÏñÝ»ñÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ 

Çñ ³ñï³óáÉáõÙÝ ¿ ·ï»É ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ 
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ¹áÉ³ñ³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ ³×áõÙ: ê³Ï³ÛÝ, Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ հետխորհրդային 

óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ àõÏñ³ÇÝ³Ý áõÝÇ í»ñçÇÝ 20 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõ-

Çó, ÇÝãÁ Ïñ»É ¿ éáõë³Ï³Ý 

³íáñÙ³Ý¦ Ù»ÍáõÃÛáõÝÇó 

µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·ÝÇ µÝ³Ï³Ý  Éá·³ñÇÃÙ (²ØÜ ¹áÉ³ñ 1 ÙÉñ¹ Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñÇ Ñ³Ù³ñ) 
èáõë³ëï³ÝÇ ¨ Ô³½³Ëëï³ÝÇ, éáõë³Ï³Ý µÝ³Ï³Ý ·³½Ç 

µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ëå³éÙ³Ý µÝ³Ï³Ý  Éá·³ñÇÃÙ (²ØÜ ¹áÉ³ñ 1 ÙÉñ¹ 

																																											( 1) 

»ëÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ëï³Ý¹³ñï ß»ÕáõÙÝ»ñÁ, ÇëÏ Ý»ñù¨áõÙª 
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������
� = -0,96  +  1,15����  (*),                                                         (2) 

           (0,049)    (0,029) 

                   -19,5       39,1 

áñï»Õ ÷³Ï³·Í»ñáõÙ µ»ñí³Í »Ý é»·ñ»ëÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ëï³Ý¹³ñï ß»ÕáõÙÝ»ñÁ, ÇëÏ Ý»ñù¨áõÙª  
êïÛáõ¹»ÝïÇ t–Ç ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ: 

²Û¹åÇëáí, ²äÐ »ñÏñÝ»ñÇ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ëå³éÙ³Ý Ï³ËáõÙÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ 
ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»É èáõë³ëï³ÝÇÝ í×³ñÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ïáÏáëÝ»ñáí) §ùáÕ³ñÏí³Í 
ëáõµëÇ¹³íáñÙ³Ý¦ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` Ï³Ëí³Í µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·ÝÇ Ýí³½áõÙÇó 
(ïáÏáëÝ»ñáí) : 

²ÕÛáõë³Ï 1  

§øáÕ³ñÏí³Í ëáõµëÇ¹³íáñÙ³Ý¦ Ñ³Ù³ñ èáõë³ëï³ÝÇÝ í×³ñÁ 

´Ý³Ï³Ý ·³½Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·ÝÇ Ýí³½Ù³Ý ïáÏáëÁ êáõµëÇ¹³íáñÙ³Ý ïáÏáë 

5 4,76 

10 9,54 

15 14,33 

20 19,33 

25 23,95 

30 28,78 

 
                 ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ëå³éÙ³Ý Ï³ËáõÙÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ 
ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»É èáõë³ëï³ÝÇ »Ï³ÙուïÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  (ïáÏáëÝ»ñáí)  ·³½Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·ÝÇ 
µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³ßíÇÝ:  

ԵՄ-ին գազի  վաճառքի գնի նվազումը 30, 25,20, 15,10,5  տոկոսներով պայմանավորում է ՌԴ-ի 
ՀՆԱ-ի տոկոսային փոփոխությունը` համեմատած բազային 100% հետ 66%,72%,77%, 83%,89%,94% 
համապատասխանաբար: ԵՄ-ին գազի վաճառքի գնի աճը 30, 25,20, 15,10,5, տոկոսներով 
պայմանավորում է ՌԴ-ի ՀՆԱ-ի տոկոսային փոփոխությունը` համեմատած բազային 100% հետ 
135%,129%, 123%,117%,112%,106% համապատասխանաբար: 

Համեմատած ԵՄ գազի վաճառքի բազային գնի հետ, որը կազմում է 42.12 պայմանական 
միավոր,  նվազումը 30, 25,20, 15,10,5  տոկոսներով պայմանավորում է ՌԴ-ի ՀՆԱ-ի ծավալի աճը 29.5, 
31.6, 33.7, 35.8,37.9, 40.01 պայմանական միավոր:   
       Ռուսական գազի ՀՀ իրացման վիճակը. §Ð³Ûéáõë·³½³ñ¹¦ ö´À-Ý ÑÇÙÝí»É ¿ 1997Ã.-ÇÝ, ÇëÏ Ýñ³ 
µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÝ »Ý §¶³½åñáÙ¦ ´´À-Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ: 

èáõë³ëï³ÝÇ ÏáÕÙÇó µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Çñ³óÙ³Ý Í³í³ÉÁ 2013Ã.-Ç ÑáõÝí³ñÇÝ-Ù³ñïÇÝ Ñ³Ù»Ù³ï³Í 
2012Ã.-Ç ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ հետ Ù»Í³ó»É ¿ 7,8%-áí և Ï³½Ù»É` 667,7 ÙÉÝ Ëáñ. Ù»ïñ4:  

¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ 2013Ã.-Ç ³é³çÇÝ ù³éáñ¹áõÙ, Ñ³Ù»Ù³ï³Í 2012Ã.-Ç ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ 
Ñ»ï, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ë»ÏïáñáõÙ ·³½Ç Í³í³ÉÝ»ñÁ Ù»Í³ó»É »Ý 1,3%-áí  ¨ 55,9%-áí ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý 
ë»ÏïáñáõÙ, Ï³½Ù»Éáí 78,7  ÙÉÝ ¨ 69,3 ÙÉÝ Ëáñ. Ù»ïñ (³ÕÛáõë³Ï 2.6):  

                                 ²ÕÛáõë³Ï 2 
èáõë³ëï³ÝÇ »Ï³ÙáõïÇ Ù»Í³óáõÙÁ Ï³Ëí³Í ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Çñ³óÙ³Ý ·ÝÇó 

´Ý³Ï³Ý ·³½Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·ÝÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý 
ïáÏáëÁ 

èáõë³ëï³ÝÇ »Ï³ÙուïÇ Ù»Í³óáõÙÁ `  Ï³Ëí³Í 
ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Çñ³óÙ³Ý 
·ÝÇó 

4 4,6 
5 5,76 
6 6,91 
7 8,07 
8 9,23 
9 10,39 
10 11,55 

 
ÐÐ-áõÙ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ 2012Ã.-Ç 9 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½Ù»É ¿ 5,9 ÙÉñ¹ 

Ïíï/Å³Ù, ÇëÏ 2011 Ã.-Ç ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ 5,5 ÙÉñ¹ Ïíï/Å³Ù: ¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ëå³éáõÙÁ 
2013Ã.-ÇÝ ³×»É ¿ 2012Ã.-Ç Ñ³Ù»Ù³ï: 

                                            
4 http://rustrade 
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Ø»Í³ó»É »Ý è¸-ÇóÝ»ñÏñíáÕ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Í³í³ÉÝ»ñÁ, Ï³½Ù»Éáí Ñ»ï¨Û³É Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 
²ÕÛáõë³Ï 3  

Ð³Û³ëï³Ý Ý»ñÏñíáÕ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Í³í³ÉÝ»ñÁ5 
 

Տ³ñÇÝ»ñ 2008 2009 2010 2011 2012 
 ÙÉñ¹ Ëáñ. Ù»ïñ 2,1 1,7 1,4 1,6 1,7 
·³½Ç Çñ³óÙ³Ý ·ÇÝÁ ¹áÉ³ñ/ÙÉÝ 
Ëáñ. Ù»ïñ 

303,2 235,2 244,4 313,0 325,2 

Í³í³ÉÁ ïáÏáëÝ»ñáí 
Ñ³Ù»Ù³ï³Í Ý³ËÏÇÝ ÊêÐØ 
»ñÏñÝ»ñÇ հետ 

0,38 0,36 0,29 0,32 0,37 

 
2013Ã.-ÇÝ èáõë³ëï³ÝÁ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí»É »Ý µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ·ÇÝ 

ë³ÑÙ³Ý»É 189  ²ØÜ ¹áÉ³ñ Ñ³½³ñ Ëáñ. Ù»ïñ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ ³ëáõÉÇëÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝ»ó è¸ 
Ý³Ë³·³Ñ ì.ì. äáõïÇÝÁ. §¶ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ 189  ²ØÜ ¹áÉ³ñ Ñ³½³ñ Ëáñ. Ù»ïñ¦:  

Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ í³ñã³å»ï î. ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý` éáõë³Ï³Ý ·³½Ç ·ÇÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 189  
²ØÜ ¹áÉ³ñ Ñ³½³ñ Ëáñ. Ù»ïñÇ Ñ³Ù³ñ ·áõÙ³ñ³Í 30% Ù³ùë³ÛÇÝ ïáõñù, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ·ÇÝÁ ÏÏ³½ÙÇ 
270 ¹áÉ³ñ: 

Ð³Ù³Ó³ÛÝ §¶³½åñáÙ ¿ùëåáñï¦ ´´À ¨ §Ð³Ûéáõë·³½³ñ¹¦ ö´À-Ç ÙÇç¨ ëïáñ³·ñí³Í 
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ` Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Çñ³óíáÕ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Í³í³ÉÝ»ñÁ 2014-2018 ÃÃ. ÏÏ³½Ùեն 2,5 ÙÉñ¹ Ëáñ. 
Ù»ïñ:   
         2014-2018 ÃÃ. ·³½Ç Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ·ÝÇ Çç»óÙ³Ý Ñ³ßíÇÝ ÐÐ համար ëå³ëíáÕ û·áõïÁ.        
Ð³Ù³Ó³ÛÝ § ¶³½åñáÙ ¦ ´´À ïíÛ³ÉÝ»ñÇ` Ý³ËÏÇÝ ÊêÐØ »ñÏñÝ»ñÇ ·³½Ç Çñ³óÙ³Ý ·ÇÝÁ 2012Ã.-ÇÝ 
Ï³½Ù»É ¿ 258 ²ØÜ ¹áÉ³ñ Ñ³½³ñ Ëáñ. Ù»ïñÇ Ñ³Ù³ñ (³é³Ýó ²²Ð, ³ÏóÇ½Ç ¨ Ù³ùë³ÛÇÝ ïáõñù»ñÇ) ¨ 336 
²ØÜ ¹áÉ³ñ Ñ³½³ñ Ëáñ. Ù»ïñÇ Ñ³Ù³ñ` Ý»ñ³é»Éáí 30% Ù³ùë³ÛÇÝ ïáõñù: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·³½Ç Çñ³óÙ³Ý 
·Ý»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Ý³խù³Ý ·ÝÇ Çç»óáõÙÁ ¨ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá Ï³½Ù»É ¿ 69 ²ØÜ ¹áÉ³ñ Ñ³½³ñ Ëáñ. Ù»ïñÇ 
Ñ³Ù³ñ: ²ÛëåÇëáí § ¶³½åñáÙ ¦ ´´À-Ý ãÇ ëï³Ý³ 69 ²ØÜ ¹áÉ³ñ *2,5 *10�=172,5  ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ 
ï³ñ»Ï³Ý 2014-2018 ÃÃ-ÇÝ ï³ñ»Ï³Ý 2,5 ÙÉñ¹ Ëáñ. Ù»ïñ ·³½Ç Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ÐÜ²-Ý ·³½Ç  Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý  ·ÝÇ Çç»óÙ³Ý Ñ³ßíÇÝ Ï³í»É³Ý³ 172,5  ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ ï³ñ»Ï³Ý 2014-
2018 ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ: 
  ¶³½Ç Ý»ñÏñÙ³Ý 30% Ù³ùë³ÛÇÝ ïáõñùÇ Ñ³ßíÇ ³éÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ å»ïù ¿ 
í×³ñÇ 0,3*189*2,5*10�=141,8 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ ï³ñ»Ï³Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ïáõñù 2014-2018 ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ: 
                ºÃ» ÐÐ-Ýը մտնի ØØ, ³å³ Ýñ³Ý ÏïñíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ùíáï³: Ð³Û³ëï³ÝÇ ÐÜ²-Ç 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïáÏáëÝ»ñáí ØØ ÙÇ³Ý³Éáõ ¨ ãÙÇ³Ý³Éáõ ëó»Ý³ñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 
³ÕÛáõë³Ï 4 –áõÙ:  

 
²ÕÛáõë³Ï 4 

Ð³Û³ëï³ÝÇ ÐÜ²-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïáÏáëÝ»ñáí` Ï³Ëí³Í ØØ-áõÙ ùíáï³ÛÇó 
 

î³ñÇÝ»ñ ÐÜ²-Ý 
³é³Ýó 
·³½Ç ·ÝÇ 
Çç»óÙ³Ý 

Քíáï³Ý»ñ- ³é³çÇÝ ïáÕ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÐÜ²-Ý ·³½Ç ·ÝÇ Çç»óáõÙÇó Ñ»ïá ØØ-ÇÝ 
ÙÇ³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ (ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

2014 10277 10474 10488 10502 10516 10530 10545 10559 10573 10587 10601 

2015 10590 10777 10791 10805 10819 10833 10848 10862 10876 10890 10904 

2016 11264 11451 11465 11479 11493 11507 11522 11536 11550 11564 11578 

2017 12095 12282 12296 12310 12324 12338 12353 12367 12381 12395 12409 

2018 13110 13297 13311 13325 13339 13353 13368 13382 13396 13410 13424 

 
  

                                            
5 : http://www.gazecom.ru 
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²ÕÛáõë³Ï 5 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÐÜ²-Ç ïáÏáë³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ  ïíÛ³É ï³ñí³ ÐÜ²-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµª Ï³Ëí³Í ùíáï³ÛÇó                        

2014-2018 Ã.Ã. 
 

ØØ-áõÙÐ³Û³ëï³ÝÇ 
ùíáï³Ý»ñÁ (%) 

 
      2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

0,1 101,8147 101,7628 101,6573 101,5434 101,424 
0,2 101,9526 101,89669 101,7832 101,6607 101,5321 
0,3 102,0904 102,03059 101,9091 101,7779 101,6403 
0,4 102,2282 102,16449 102,035 101,8952 101,7484 
0,5 102,3661 102,29839 102,1609 102,0124 101,8566 
0,6 102,5039 102,43229 102,2868 102,1296 101,9648 
0,7 102,6418 102,56619 102,4126 102,2469 102,0729 
0,8 102,7796 102,70009 102,5385 102,3641 102,1811 
0,9 102,9175 102,83399 102,6644 102,4814 102,2892 
1 103,0553 102,96789 102,7903 102,5686 102,3974 

 

ԵÝÃ³¹ñվում է, áñ ØØ ³Ý¹³Ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏñÇÝ ÏïñíÇ Ýñ³ ÐÜ²-Ç ¨ µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇ ÐÜ²-
Ý»ñÇ (àõÏñ³ÇÝ³Ý Ý»ñ³éí³Í ¿ ØØ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ áñå»ë åáï»ÝóÇ³É ³Ý¹³Ù) ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ 
Ù»ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

²ÕÛáõë³Ï 6 

ØØ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ÐÜ²-Ý»ñÁ Áëï ²ØÐ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ (ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ) 

î³ñÇÝ»ñ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Հայաստան 10325 10287 10590 11264 12095 13110 

Բելառուս 72912 78921 81684 84951 88450 91841 

Ղազախստան 214143 231647 255369 280665 311056 3451160 

Ռուսաստան 2213567 2374611 2543548 2733548 2946122 3181529 

Ուկրաինա 181595 195418 211570 229680 248591 270588 
·áõÙ³ñ 2694555 2892898 3104776 3342124 3608331 3904196 
²ÕµÛáõñ` http://www.imf.org 

²ÕÛáõë³Ï 7 

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏñÇ ÐÜ²-Ç µ³ÅÇÝÁ ØØ ÐÜ²-áõÙ ïáÏáëÝ»ñáí 

î³ñÇÝ»ñ 2014 2015 2016 2017 2018 

AM 0,38318 0,355595 0,341087 0,337031 0,335197 
BEL 2,705901 2,728095 2,630914 2,541827 2,451272 
KZ 7,947249 8,007438 8,225038 8,397803 8,620495 
RF 82,14963 82,08416 81,92372 81,79074 81,64778 
UKR 6,739332 6,755095 6,81434 6,872276 6,889362 
·áõÙ³ñ 100 100 100 100 100 

 
²ÕÛáõë³Ï 8 

Ð³Û³ëï³ÝÇ ÐÜ²-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ùíáï³ÛÇó Ñ³í³ë³ñ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÐÜ²-Ç` ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ÐÜ²-áõÙ µ³ÅÝÇ 

 
î³ñÇÝ»ñ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ÐÜ² ÐÜ² Ï³Ëí³Í 

ùíáï³ÛÇó 
ÐÜ²-Ç ïáÏáë³ÛÇÝ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 

øíáï³ÛÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ 
áñå»ë ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ                 
ÐÜ²-Ç Ù³ë 

2014 10287 10513,83 102,2051 0,355595 
2015 10590 10812,92 102,105 0,341087 
2016 11264 11484,87 101,9608 0,337031 
2017 12095 12315,29 101,8213 0,335197 
2018 13110 13330,03 101,6783 0,335793 

 
  



8 

Ð³Ù³Ó³ÛÝ ԱՄՀ-Ç Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ` ØØ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ÐÜ²-Ý»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ µ»ñí³Í »Ý 
³ÕÛáõë³Ï 6-áõÙ: Այստեղ µ»ñí³Í »Ý նաև ØØ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ÐÜ²-Ç µ³ÅÇÝÁ 
·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ÐÜ²-áõÙ: ²ÛëåÇëáí, ÐÐ-Ç Ñ³Ù³ñ ³ÕÛáõë³Ï 7-Ç ³é³çÇÝ ïáÕáõÙ µ»ñí³Í »Ý ÐÜ²-Ç µ³ÅÇÝÁ 
ïáÏáëÝ»ñáí ØØ »ñÏñÝ»ñÇ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ÐÜ²-áõÙ: ºÃ» »ÝÃ³¹ñվի, áñ ØØ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏñÇ ÏïñíÇ 
ùíáï³ Ñ³í³ë³ñ Ýñ³ ÐÜ²-Ç Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³ÝÁ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ÐÜ²-ÇÝ, ³å³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÐÜ²-Ý ` Ï³Ëí³Í ùíáï³ÛÇó (²ÕÛáõë³Ï 8 –Ç 3 ëÛáõÝ), Ð³Û³ëï³ÝÇ ÐÜ²-Ç ÷á÷áËÙ³Ý 
ïáÏáëÁ Ï³Ëí³Í ØØ-Çó Ýñ³ ùíáï³ÛÇó Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ÐÜ²-Ç Í³í³ÉÇó ( 4 ëÛáõÝ,  ³ÕÛáõë³Ï 8): 

 
 

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

 
1. Сальваторе Д. Международная экономика / Перевод с англ.; Под ред. А. Аракеляна.-М.:Изд-во 

Института внешних экономических связей, 1998. – 714 с.  
2. http://www.gazecom.ru 
3. www.stat.uz 
4. www.ukstat.gov.ua 
5. http://www.rustrade 
6. http://www.imf.org 
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А.А. Аракелян, Н.М. Малхасян 
 

ФЛУКТУАЦИЯ ЦЕН ПРОДАЖИ РОССИЙСКОГО ГАЗА  
И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Цены продажи энергоносителей отражаются на экономическом росте как производителей, так и 

их потребителей.  Исследовано влияние флуктуаций цен российского газа на рост ВВП России, стран СНГ 
и Евросоюза. Предлагаются модели зависимости потребления газа от его  международных цен. Изучается 
процентное изменение ВВП приведенных стран в зависимости от флуктуаций цен российского газа. 
 Ключевые слова: энергоноситель, ВВП, экономический рост, цена, Таможенный союз, флуктуация.   

 
 
 

A.H. Arakelyan, N.M. Malkhasyan 
 

RUSSIAN GAS   PRICE FLUCTUATIONS AND THEIR ECONOMIC 
CONSEQUENCES 

 
The selling prices of energy carriers influence the economic growth of both producers and their consumers. 

The impact of the price fluctualions of the Russian gas on the growth of the GDP in Russia, in the CIS and EU 
countries is studied.  Models of the gas expenditure  on its international prices are proposed, and the assessment of 
the change in the volume of GDP of the mentioned countries depending on the Russian gas price fluctuations are 
studied. 

Keywords: energy carrier, GDP, economic growth, price, Customs Union, fluctuation. 
 

Առաքելյան Արամ Համայակի - ï»ËÝ.·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ, ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ §îÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ùá¹»É³íáñÙ³Ý¦ ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã 
Մալխասյան Նորայր Մանվելի – Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ åáÉÇï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éëաñ³Ý,  ³ëåÇñ³Ýï  
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Ս.Հ. Թոքմաջյան, ՅՈւ.Մ. Ստակյան 
 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄՆ ՈՒՂՂԱԳԾԱՅԻՆ 
ՌԵԳՐԵՍԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ 

 
Դիտարկվել են համալսարանական հարցումների երկչափ վիճակագրական մշակման եղանակներն 

ուղղագծային ռեգրեսիոն վերլուծության մեթոդի կիրառմամբ: Հարցումներում ընդգրկված են տվյալների իրական, 
ինչպես նաև ձևափոխված արժեքները՝ անհրաժեշտության դեպքում կորագծայինից ուղղագծային կապերի 
անցման նպատակով: Կատարվել են մեդիանային ուղիղ գծի հավասարման պարամետրերի հաշվարկը և 
տվյալների դասակարգում ըստ ընտրանքային ծավալների, տվյալների դետերմինացված և պատահական 
փոփոխման բնույթի, ցրվածքային դաշտերի տեղաբաշխման առանձնահատկությունների:  

Առանցքային բառեր. համալսարանական հարցումներ, ուղղագծային ռեգրեսիոն վերլուծություն, 
տվյալների ձևափոխում, մեդիանային գիծ: 

 
Վերջին տասնամյակներին ՀՀ մասնագիտական կրթական համակարգի գործունեությունում 

եվրոպական չափանիշների զգալի ներդրումը և միասնական կրթական տարածք ձևավորելու 
միտումներն այդ համակարգում հանգեցրել են գիտամանկավարժական, ֆինանսատնտեսական և 
կառավարման բաղադրիչների էական փոփոխմանը, նորմատիվ-իրավական ակտերի վերանայմանը և 
նորմերի ձևավորմանը: Այդ գործընթացն այժմ էլ շարունակվում է՝ պարբերաբար լրացվելով նոր 
ակտերով և սկզբունքներով:  

Ստեղծված իրավիճակը ոլորտի արտաքին և ներքին շահակիցների մոտ ստեղծել է բազմաթիվ 
հարցերի և հիմնախնդիրների պարզաբանման անհրաժեշտություն, որի նպատակը մասնագիտական 
կրթության թափանցիկության ապահովում է կոռուպցիոն ռիսկերի բացառումը և կառավարման 
ժողովրդավարական սկզբունքների կիրառումը:  Նշված միջոցառումների ապահովման գործընթացում 
ուրույն տեղ է զբաղեցնում համակարգի շահակիցներին առավելագույնս տեղեկատվությամբ 
ապահովելու ձգտումը, որն իրականացվում է համալսարանական գործունեության ոլորտներում 
սոցիալական հարցումներ անցկացնելու, տվյալների մշակման և արդյունքները շահակիցներին 
ներկայացման միջոցով: Ստացված արդյունքները կարևոր նշանակություն ունեն նաև 
համալսարանական գործունեությունը կատարելագործելու և արդիականացնելու համար [1]: 

Համալսարանական հարցումների մի զգալի դասի համար անհրաժեշտ է քանակական 
առնչություններ սահմանել ստացված տվյալների պարամետրերի միջև և ստանալ երկչափ կամ 
բազմաչափ կապեր: Այդ պարամետրերը պատահական և չվերահսկվող գործոնների ազդեցության 
ներքո մեծամասամբ հանդես են գալիս որպես պատահական մեծություններ, որոնք սովորաբար 
ենթարկվում են նորմալ բաշխման օրենքին: Դա թույլ է տալիս նման խնդիրների լուծման համար 
օգտագործել ռեգրեսիոն վերլուծության մեթոդը, որի միջոցով հնարավոր է կապեր հաստատել 
դիտարկվող պարամետրերի միջև և ստեղծել հետազոտվող գործընթացի (օբյեկտի) մաթեմատիկական 
մոդելը [2]: 

Նշված հաշվարկային ընթացակարգերում սովորաբար առաջնությունը տրվում է ուղղագծային 
ռեգրեսիոն կապերին, որոնց մաթեմատիկական ապարատը և հավասարման պարամետրերի 
նշանակալիության գնահատման մեթոդները մանրամասն մշակված են [2, 3]: Ուստի, մեծամասամբ 
օգտագործելով գծայնացնող ձևափոխումների մեթոդը [4], օպտիմալ կոորդինատային համակարգի 
ընտրությամբ իրական կորագծային ռեգրեսիոն կապը կարելի է ձևափոխել ուղղագծայինի և կատարել 
քանակական գնահատումներ (այս մեթոդը լայնորեն կիրառվում է տեխնիկական համակարգերի 
հետազոտություններում): 

Սոցիալական հետազոտություններում և մասնավորապես՝ համալսարանական ոլորտի 
ուսումնասիրություններում, բացի դիտարկվող ցուցանիշների փոփոխման պատահական բնույթից, 
զգալի են նաև այն դեպքերը, երբ արգումենտը բնորոշող ցուցանիշը հանդես է գալիս որպես 
դետերմինացված մեծություն (հարցման մասնակից անձ, ակադեմիական խումբ, կուրս, ֆակուլտետ 
կամ էլ դիտարկվող գործընթաց՝ ուսումնական, մեթոդական, հետազոտական և այլն) և 
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համեմատաբար քիչ են այն դեպքերը, երբ երկու ցուցանիշն էլ դետերմինացված են: Այս հանգամանքը 
համալսարանական հարցումների տվյալների վիճակագրական մշակման համար առանձնահատուկ 
պահանջներ է առաջադրում: 

Համալսարանական հարցումների տվյալների համախմբերի բազմազանությունը           (6 խումբ, 
39 աղյուսակ) [1] և տարաբնույթ փոփոխությունները վկայում են նաև հետազոտվող ցուցանիշների 
միջև բազմապարամետրական կապերի առկայության մասին: Մյուս կողմից՝ ձևափոխիչ գծայնացնող 
ֆունկցիաների փաթեթի կիրարկումը (20 ֆունկցիա, 180 տարբերակ) [4] թելադրում է ձևավորված 
տվյալների բազայի նկատմամբ համակարգային մոտեցում և առաջադրված հիմնախնդիրների լուծման 
համար ընդհանուր մեթոդաբանության մշակում, որոնք կարևոր գիտագործնական նշանակություն 
ունեն համալսարանական բնագավառում վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու և 
որոշումներ կայացնելու համար:  

Երկչափ գծային ռեգրեսիայի միջնարժեքային (մեդիանային) գծի հավասարումն ունի հետևյալ 
տեսքը՝ 

,xbas/s)xx(ryy x/yxy +=−+=              (1) 
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իսկ ռեգրեսիայի գործակիցը, պարամետրը և կոռելյացիայի գործակիցը՝ 

xyx/y s/rsb = ,  ,xbya x/y−=   ,ss/mr yx/ 11=   ∑
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(1) մեդիանային գծի շուրջը տվյալների ցրումը գնահատվում է անհատական ցրման չափով` 

,)n/()n)(r(ss yx/y 211 2 −−−=                                                    (3) 

որն օգտագործվում է (1)-ի վստահական միջակայքը կառուցելու համար: 
(1)-(3)-ի պարամետրերը հաշվարկելու համար կազմվում է աղյուսակ (աղ.): 

   Աղյուսակ  
Երկչափ վիճակագրական աղյուսակ 
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Երկչափ գծային ռեգրեսիայի կապերն ուսումնասիրելիս կարևոր է բացահայտել այդ կապի 

առկայությունը և ինտենսիվությունը, որոնք գնահատվում են ընտրանքային կոռելյացիայի r  
գործակցի արժեքով ( 11 ≤≤− r կամ 10 ≤≤ r ): Եթե  

200 ,r ≤≤ ՝ ուղղագծային կապ գործնականում չկա, 

5,02,0 ≤< r ՝ կապը թույլ է արտահայտված, 

75,05,0 ≤< r ՝ կապը միջին ինտենսիվության է, 

95,075,0 ≤< r ՝ կապն ուժեղ է արտահայտված, 
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0,195,0 ≤< r ՝ կապը գործնականում ուղղագծային է: 

Այստեղ կարևորվում է նաև հաշվեգրաֆիկական սխեմայի ընտրությունը, որը բխում է 
տվյալների բաշխման վիճակագրական բնույթից, ծավալից և հաշվարկային մեթոդից: Այդ նպատակով 
համակարգված են համալսարանական հարցումների տվյալների բաշխման բոլոր հնարավոր 
տարբերակները, որոնք դասակարգված են հետևյալ կերպ (նկ. 1-3). 
 ա) ըստ ծավալի – մեծ ( ,n 30> նկ. 1, 2) և փոքր ( ,n 30< նկ. 3) ընտրանքային համախմբերով, 
 բ) ըստ ցուցանիշների փոփոխման բնույթի – x և y -ը պատահական մեծություններ են (նկ. 1, 
3ա), x –ը դետերմինացված, իսկ y -ը պատահական մեծություն է (նկ. 2, 3բ), x և y -ը դետերմինացված 
մեծություններ են (նկ. 3գ), 
 գ) ըստ ցուցանիշների ցրվածքների փոփոխման բնույթի – կորագծային (նկ. 1ա, 2ա) և 
ուղղագծային (նկ. 1բ, 2բ) ֆունկցիաների տեսքով, հաստատուն ցրվածքով (նկ. 1գ, 2գ), հաստատուն, 
բայց աննշան ցրվածքով (նկ. 3): 
 

 
                  ա) բ)                      գ) 

Նկ. 1. x , y պարամետրերը պատահական մեծություններ են և 30>n . ա, բ – ցրվածքները  

( var, 22 →xy ss ), համապատասխանաբար, կորագծային և ուղղագծային ֆունկցիաներ են,                      

գ – ցրվածքները՝ հաստատուն են ( constss xy ≈22 , )    
 
 
 
 

 
                  ա) բ)                      գ) 

Նկ. 2. x պարամետրը՝ դետերմինացված, իսկ y-ը պատահական մեծություն է ( 30>n ).                

ա, բ –  y -ի ցրվածքները ( var2 →ys ), համապատասխանաբար, կորագծային և ուղղագծային 

ֆունկցիաներ են,  գ  – ( constsy ≈
2 )    
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                  ա) բ)                      գ) 

Նկ. 3. x և y պարամետրերը փոքր ծավալի ընտրանքներ են ( 30<n ), որոնց ցրվածքներն աննշան 

են ( 0, 22 ≈xy ss ). ա – x , y -ը պատահական մեծություններ են, բ - x -ը՝ դետերմինացված, իսկ y –ը 
պատահական մեծություն է, գ - x , y -ը դետերմինացված մեծություններ են 

 
Երկչափ գծային ռեգրեսիայի վերլուծության շրջանակներում համալսարանական հարցումների 

տվյալները մշակվում են հետևյալ ընթացակարգով. 
1. Տվյալների գծայնացնող ձևափոխման կիրառումը և օպտիմալ ձևափոխիչ ֆունկցիայի 

ընտրությունը, 
2. Տվյալների ծավալից և փոփոխման բնույթից կախված՝ հաշվարկային սխեմայի ընտրությունը 

և հաշվարկների կատարումը, 
3. (1) գծային ռեգրեսիայի հավասարման պարամետրերի նշանակալիության «զրոյական» 

վարկածի ստուգումը, 
4. Պարամետրերի և (1) մեդիանային ռեգրեսիայի գծի վստահական միջակայքերի որոշումը, 
5. Ռեգրեսիայի քվանտիլային գծերի ընտանիքի ձևավորումը և տվյալների հավանականային 

գնահատումը: 
Դիտարկենք նշված ընթացակարգը: 
 
1. [4]-ում ներկայացված ձևափոխիչ ֆունկցիաների փաթեթը հնարավորություն է տալիս 

իրականացնել զգալի թվով գծայնացնող ընթացակարգեր և արդյունքում ընտրել maxr   արժեքն 

ապահովող ձևափոխիչ ֆունկցիան: Միաժամանակ այն հնարավորություն է ընձեռում կատարել 
այլընտրանքային լուծումներ՝ ելնելով հետևյալ կազմակերպական բնույթի միջոցառումներից: 

1.1. Դիցուք հաշվարկային գնահատումներին ներկայացվում են բարձր ճշտություն ապահովելու 
պահանջներ կամ դիտարկվում են տվյալների համեմատելի և կառուցվածքով համասեռ համախմբեր, 
կամ էլ ստացվել է maxr , որի արժեքն էապես է տարբերվում մնացածներից: Այս դեպքում վերցվում է 

maxr  արժեքն ապահովող ձևափոխիչ ֆունկցիան, որը ճշտությանը զուգընթաց առավելագույնս է 

բնութագրում տվյալների համախումբը, կիրառելի է տեսական լուծումներ իրականացնելիս և 
փաստորեն հետազոտվող գործընթացի մաթեմատիկական մոդելն է: maxr -ի ընտրությունը 

կատարվում է ավտոմատ կարգով, ըստ հաշվարկների համար նախատեսված ծրագրային փաթեթի: 
1.2. Եթե տվյալների համախմբերի համար r -երն իրարից քիչ են տարբերվում և տեղաբաշխված 

են արժեքների համեմատաբար նեղ միջակայքում, կարելի է կատարել մասնակի ընդհանրացում և 
տվյալների որոշակի համախմբերի համար այլընտրանքային ձևափոխիչ ֆունկցիաներից ընտրել 
միևնույն և համեմատաբար պարզ տարբերակը, անհրաժեշտության դեպքում թույլ տալով նաև r -ի 

չնչին նվազեցում ( 1500 ,...r =Δ ), որը գործնականում քիչ կազդի հաշվարկային ճշտության վրա: Դրա 
շնորհիվ հնարավոր կլինի ստացված ֆունկցիոնալ կապերը ներկայացնել նույն կոորդինատային 
համակարգում և քանակական գնահատումներում չկատարել լրացուցիչ անցումային հաշվարկներ: 
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1.3. Նույն խմբում ընդգրկված և համասեռ տվյալներով ներկայացվող ընտրանքային խմբերում 
համալիր գնահատումներ իրականացնելու և գրաֆիկական եղանակով ցուցանիշների արագ որոշման 
համար, որոնք կիրառվում են նախնական և որոնողական հետազոտություններում, ձևափոխիչ 
ֆունկցիաների և գծայնացնող կոորդինատային համակարգերի ընդհանրացման մակարդակները 
պետք է բարձր լինեն: Այսինքն՝ անհրաժեշտ է ընտրել համեմատաբար պարզ, 1-ին աստիճանի և 
հնարավորին չափ նույն ձևափոխիչ ֆունկցիան, որը կհեշտացնի ստացված կապերի ընկալումը և 
կբացառի բարդ գրաֆիկական կառուցումները տարբեր կոորդինատային համակարգերում: Եթե 
հետազոտվող օբյեկտի վերաբերյալ նախափորձնական եղանակով (a priori) հայտնի է ցուցանիշների 
ֆունկցիոնալ կապը, միայն կարող է խնդիր առաջանալ այդ կապի ճշտման կամ ցուցանիշների 
հավանականային գնահատումների վերաբերյալ: Ծայրահեղ դեպքերում, եթե դա հնարավոր է, կարելի 
է հաշվարկները կատարել առանց ձևափոխիչ ֆունկցիաների կիրառման: 

Նշված ընդհանրացումները կարող են նվազեցնել r -ի արժեքները 200150 ,...,r =Δ -ի չափով, 
որնն էլ իր հերթին կհանգեցնի հաշվարկային շեղումների աճի: Նման մոտեցում սովորաբար ցուցա-
բերվում է նախկինում չդիտարկված և առաջին անգամ ուսումնասիրվող գործընթացի պարամետրերի 
միջև օրինաչափությունների բացահայտման դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է ընտրություն կատարել 
գծայնացնող ձևափոխիչ ֆունկցիաների համեմատաբար մեծ թվերով այլընտրանքային տարբերակ-
ներից, որոնց r -ի արժեքները մոտ են և համեմատաբար ցածր՝ 6040 ,...,r = : 

Համալսարանական հարցումների մշակման համար կկ. 1-5-ում առաջադրված հաշվեգրա-
ֆիկական մեթոդները, փաստորեն, ընդգրկում են տվյալների փոփոխման օրինաչափությունների և 
դրանց ընտրանքային համախմբերի ձևավորման բոլոր հնարավոր տարբերակները, որոնց նկատմամբ 
համակարգային մոտեցում է ցուցաբերված: Մյուս կարևոր հանգամանքը ուղղագծային ռեգրեսիոն 
վերլուծության հաշվարկային հնարավորությունների զգալի ընդլայնումն է՝ օգտագործելով 
գծայնացնող ձևափոխումների մեթոդը, որը թույլ է տալիս կորագծային ռեգրեսիային բնորոշ՝ 
համեմատաբար բարդ վիճակագրական հաշվարկներից անցում կատարել գծային ռեգրեսիային, որի 
համար մեդիանային գծի պարամետրերի որոշման և վստահական միջակայքերի կառուցման 
եղանակները մանրամասն մշակված են: 
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С.О. Токмаджян, Ю.М. Стакян 
 

 
    ОБРАБОТКА ДАННЫХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ОПРОСОВ МЕТОДОМ  

ПРЯМОЛИНЕЙНОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
 

 
Методом прямолинейного регрессионного анализа рассмотрены способы двумерной 

статистической обработки университетских опросов, включающих прямые и модифицированные 
значения данных, с целью перехода, при необходимости, от криволинейных к прямолинейным связям.  
Дана методика расчета параметров уравнения медианной прямой линии и выполнена классификация 
данных по объему выборок, детерминированному и стохастическому характерам изменения данных и 
особенностям расположения полей их рассеяния. 

Ключевые слова: университетские опросы, прямолинейный регрессионный анализ, модификация 
данных, медианная линия.    

 
 
 

S.H. Tokmajyan, Yu.M. Stakyan 
 

PROCESSING THE DATA OF UNIVERSITY SERVEYS BY THE METHOD  
OF RECTILINEAR REGRESSION ANALYSIS 

 
By applying the method of rectilinear regression analysis, the ways of two-dimensional statistical 

processing of university surveys including the direct and modified data values are considered for the purpose of 
transition from curvilinear to rectilinear connections. A method for calculating the parameters of the median 
straight line is introduced, and the data classification according to the selection volume, deterministic and 
stochastic characters of changing the data and the arrangement peculiarities of their dispersion fields is carried 
out. 

Keywords: university surveys, rectilinear regression analysis, data modification, median line. 
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Ա.Ա. Խառատյան, Հ.Ա. Համբարձումյան 
 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ. ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱ  
 

1980-ականներից սկսված գլոբալացման երրորդ ալիքը զարգացող երկրներից շատերին 
ազգային բարեկեցության աճի հնարավորություններ  տվեց. տնտեսական աճի տեմպերն արագացան,  
աղքատությունը կրճատվեց: Եկամուտների անհավասարությունը որոշ երկրներում աճեց, 
մյուսներում՝ նվազեց: Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքների համաձայն` գլոբալացումը 
եկամուտների անհավասարության վրա միարժեք դրական կամ բացասական ներգործություն չի 
թողնում: Ռեգրեսիայի արդյունքները համապատասխանում են Կուզնեցի տնտեսական աճի և 
եկամուտների անհավասարության փոխկախվածության տեսությանը: 

Առանցքային բառեր. ինտեգրում, անհավասարություն, աղքատություն, ռիսկ, ռեգրեսիա: 
 
Նախաբան: Տնտեսական ինտեգրումը (գլոբալացումը) սուր հիմնախնդիր է, որը գրավել է 

քաղաքագետների, տնտեսագետների, միջազգային կազմակերպությունների և զանգվածային 
լրատվության միջոցների ուշադրությունը ինչպես զարգացած, այնպես էլ՝ զարգացող երկրներում: 
Չնայած գլոբալացումը աշխարհի շատ մասերում մեծ թվով մարդկանց կենսամակարդակի աճի 
գործում հաջողություններ է գրանցել, մտավախություն կա, որ նրա առավելություններն 
անհավասարաչափ են բաշխվում, և որ այն ընդլայնել է եկամուտների անհավասարությունը երկրների 
միջև ու երկրների ներսում [1]: Մեր նպատակն է. 

• ուսումնասիրել համաշխարհային տնտեսությանը հաջողությամբ ինտեգրված զարգացող 
երկրների փորձը, 

• ներկայացնել գլոբալացման ռիսկերը, 
• գնահատել գլոբալացման ազդեցությունը անհավասարության վրա:  
Եկամուտների բաշխման և աղքատության վրա գլոբալացման ազդեցության պարզաբանման 

հարցը կարևոր է ինչպես տնտեսական արդյունավետության, այնպես էլ՝  քաղաքական տեսանկյունից: 
Եկամուտների մեծ անհավասարությունը կարող է սպառնալ կայուն տնտեսական աճին և 
բնակչության խոցելի խմբերի ինտեգրմանը, սոցիալական լարվածության և քաղաքական հեղաշրջման 
պատճառ հանդիսանալ: Աղքատության և անհավասարության վրա գլոբալացման ազդեցության 
քանակական գնահատումը հնարավորություն կտա պարզել ավելի մեծ ազատականացմանն  ուղղված 
քաղաքական որոշումների  հետևանքները:  

Համաշխարհային տնտեսությանը հաջողությամբ ինտեգրված զարգացող երկրների փորձը: 
1980-ականներից սկսված գլոբալացման երրորդ ալիքը առևտրի և կապիտալի հոսքերի տեսանկյունից 
աննախադեպ է: Գլոբալացման շարունակվող ալիքը զարգացող երկրներից շատերին ազգային 
բարեկեցության աճի յուրահատուկ հնարավորություններ  տվեց: Տնտեսագիտության տեսությունն 
ապացուցել է, որ միջազգային առևտուրը նպաստում է տնտեսական աճին, որը յուրաքանչյուր երկրի՝ 
իր հարաբերական առավելություններին համապատասխան մասնագիտացման և ավելի խոշոր 
շուկաների մատչելի դառնալու արդյունքն է: Միջազգային առևտուրը հնարավորություն է տալիս 
երկրներին օգուտներ քաղել մասշտաբի էֆեկտից և տնտեսության դիվերսիֆիկացումից:   

Արդյոք գործնականում միջազգային ինտեգրացիան նպաստեց տնտեսական աճի արագացմանը, 
աղքատության և եկամուտների անհավասարության կրճատմանը  զարգացող երկրներում: 
Համաշխարհային բանկի տվյալներով 2013 թ. աղքատ է համարվել զարգացող երկրների բնակչության 
ավելի քան 20 տոկոսը (օրական սպառումը  պակաս է եղել 1,25 դոլարից), ավելի քան 50 տոկոսը 
սպառել է օրական 2,5 դոլարից  և մոտ 75 տոկոսը՝ 4,0 դոլարից պակաս [2]: 

Վերլուծենք գործոններն ու քաղաքականությունը, որ իրականացրել են որոշակի խումբ 
զարգացող երկրներ, որպեսզի օգուտ քաղեն գլոբալացումից:  
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Արևելյան Ասիայի ավելի վաղ հաջող գլոբալացված երկրները, այդ թվում՝ եկամտի բարձր 
մակարդակով երկրները (Սինգապուրը, Հոնկոնգը, Կորեան և Թայվանը), ինչպես նաև՝ եկամտի միջին 
մակարդակով երկրները (Մալազիան, Թաիլանդը, Ինդոնեզիան և Ֆիլիպինները) վերջին մի քանի 
տասնամյակում հասել են արագ տնտեսական զարգացման և աղքատության կրճատման: Չինաստանը 
և Վիետնամը նման տնտեսական զարգացմամբ հաջորդ երկրներն են: Արևելյան Ասիայի պատմական 
փորձը ցույց է տալիս, որ նրանց հաջողությանը նպաստել է երեք կարևոր գործոն.  

• քաղաքական կայունությունը, քաղաքականության կայուն ու կանխատեսելի ռեժիմը, 
ինստիտուտների արդյունավետ աշխատանքը,  

• կողմնորոշումը դեպի արտաքին շուկաները մասնավոր սեկտորի և ներդրումային-
առևտրային կապերի զարգացման շեշտադրմամբ, 

•  զարգացմանն արդյունավետ աջակցելը: 
Արևելյան Ասիայի տնտեսությունների կայուն աճի և աղքատության կրճատման հարցում 

կարևոր դեր խաղաց բարենպաստ ներդրումային միջավայրի ստեղծումը: Այս երկրներից շատերում 
արտահանման ընդլայնումն ուղեկցվեց ներմուծման ազատականացմամբ, օտարերկրյա ուղղակի 
ներդրումներով, արտասահմանյան տեխնոլոգիաների և գաղափարների կիրառմամբ: 
Սարքավորումներում, մարդկային կապիտալում և  շուկայի մասին գիտելիքներում կատարված 
ներդրումների դերի կարևորումը և դրա կապը առևտրի հետ դարձավ արևելաասիական երկրների 
կայուն տնտեսական զարգացման հիմքը:  

1990-99 թթ. ստացած 78 մլրդ ԱՄՆ դոլար Զարգացման պաշտոնական օգնությունը (ԶՊՕ) այս 
երկրներում օգնեց հասնելու ավելի արագ տնտեսական աճի և աղքատության կրճատման, քան 
զարգացող աշխարհի  ցանկացած այլ մասում: Այդ ժամանակահատվածում ծայրահեղ աղքատության 
պայմաններում ապրող մարդկանց թիվը Արևելյան Ասիայում 450 միլիոնից կրճատվեց մինչև 260 մլն: 
Համեմատության համար նշենք, որ 1990-99 թթ. ընդհանուր վերցրած որպես ԶՊՕ Սահարայից հարավ 
գտնվող աֆրիկյան երկրներին հատկացվեց 166 մլրդ ԱՄՆ դոլար, սակայն աղքատ բնակչության 
թվաքանակը 240 մլն-ից աճեց մինչև 300 մլն [3]: 

Արտահանման կողմնորոշումը բնորոշ է Արևելյան Ասիայի հաջող գլոբալացված բոլոր 
երկրներին: Այսպես, համաշխարհային տնտեսությանը ավելի վաղ ինտեգրված երկրներից 
Հյուսիսային Կորեայում արտահանման տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում 1952-1980 թթ. զրոյից դարձավ 
ավելի քան 30 % [4], 2012 թ. այն արդեն կազմում էր  56,34 %: 2012 թ.  Թաիլանդում արտահանման 
բաժինը ՀՆԱ-ում կազմել է 74,98 %, Սինգապուրում՝ 195,08, Հոնկոնգում՝ 225,56 % [5]: 

 1980-ականներից գլոբալացված արևելաասիական երկրներից Չինաստանում արտաքին 
առևտրի ազատականացման արդյունքում առևտրի բաժինը ՀՆԱ-ում 1978 թ. 8,5 % 1999 թ. 
քառապատկվեց՝ հասնելով 36,5 % [3]: Հետագա տարիներին արտահանման կայուն աճը շարունակվեց, 
2005 թ. կազմելով 28,5 %, 2006 թ.՝ 27,2, 2008 թ.՝ 17,6 % [6], որը  նպաստեց տնտեսական աճի տեմպերի 
արագացմանը: 1978-2012 թթ. ՀՆԱ աճի տեմպը տատանվել է 9-ից 10,4 տոկոսի սահմաններում: 2013 թ. 
Չինաստանը ՀՆԱ-ի մեծությամբ աշխարհում գրավեց երկրորդ տեղը՝ զիջելով միայն Միացյալ 
Նահանգներին:  

Համաշխարհային տնտեսությանն ինտեգրվելը երկրում մեծացրեց միջտարածաշրջանային 
անհավասարությունը: Չինաստանի ամենահարուստ և ամենաաղքատ (Գուանդուն և Գույչոու) 
շրջանների միջին եկամուտների հարաբերությունը 1991 թ. 3,2-ից 1993 թ. աճեց մինչև 4,8 (1990-
ականների վերջերին համապատասխան ցուցանիշը Հնդկաստանում եղել է 4,2, ԱՄՆ-ում՝ 1,9) [7]: 
Արդյունքում եկամուտների անհավասարությունն աճեց, 2000-2012 թթ. Ջինիի գործակցի միջին արժեքը 
0,42 էր: Տնտեսական աճի բարձր տեմպերի շնորհիվ աղքատների թիվը  1981 թ. 835,1 մլն-ից 2008 թ. 
նվազեց մինչև 173,0 մլն [3]: 

Հնդկաստանում 1991-1999 թթ. տնտեսական աճի միջին տարեկան տեմպը կազմել է 6 %, 2000-
2012 թթ.՝ 7 %: Այստեղ ևս ավելի հարուստ շրջանների ավելի արագ տեմպերով զարգացումը 
հանգեցրեց տնտեսական աճի օգուտների անհավասարաչափ բաշխմանը: Ջինիի գործակիցը                        
2005-2010 թթ. 0,34 էր: Աղքատության մակարդակը 1974-75 թթ. 54,9 տոկոսից նվազեց՝ 1999-2000 թթ. 
հասնելով 26,1, իսկ 2012 թ.՝ 21,9 % [3], [5]: 

1990-ականներին Վիետնամի կառավարությունն ազատականացրեց առևտուրը, որի շնորհիվ 
տնտեսական աճի միջին տարեկան տեմպը  կազմեց 8-ից 9 %: Վիետնամը դարձավ բրինձ 
արտահանող և պարարտանյութեր ներմուծող երկիր: Բրնձի հաստատուն գնի և պարարտանյութերի 
գների անկման պայմաններում աղքատ ընտանիքի եկամուտները կտրուկ աճեցին, եկամուտների 
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անհավասարությունը կրճատվեց: 2008 թ. Ջինիի գործակիցը  0,36 էր, աղքատության մակարդակը                
2012 թ.` 17,2 %: 

Ուգանդան Աֆրիկայի ամենահաջող տնտեսական ցուցանիշներ գրանցած երկրներից մեկն է: 
1980-ականների սկզբին  Ուգանդան տնտեսապես և քաղաքականապես բավականին մեկուսացված էր: 
Առևտրի ազատականացման արդյունքում 1986-99 թթ. իրական ՀՆԱ-ի աճի միջին տարեկան տեմպը 
կազմեց 6,3 տոկոս: 1990-ականներին արտահանումն աճեց 15, իսկ ներմուծումը՝ 13 %: 1992-1999 թթ. ոչ 
սուրճային արտահանման ծավալներն աճեցին 5 անգամ, արտահանման բաժինը ՀՆԱ-ում 2000 թ. 10,65 
տոկոսից 2012 թ. հասավ 23,21 %, եկամուտների  անհավասարությունը կրճատվեց: Աղքատության 
մակարդակը 2002 թ. 38,8 %  2009 թ. նվազեց մինչև 24,5 %:  

Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի տարածաշրջանն այսօր եկամուտների 
ամենափոքր անհավասարությունն ունեցողներից մեկն է զարգացող աշխարհում: Ուշագրավն այն է, 
որ 1975-2010 թթ. նվազել է ինչպես տնտեսական աճի տեմպը, այնպես էլ՝ անհավասարությունը: 1975-
79 թթ. մեկ շնչի հաշվով աճի տեմպը կազմել է 3,83, իսկ 2000-2010 թթ.՝ 1,38 տոկոս: 1975-2010 թթ. Ջինիի 
գործակիցը 0,425-ից նվազել է մինչև 0,360 [5]: 

Եթե մյուս զարգացող երկրները գլոբալացումից օգուտներ էին քաղում ապրանքների, ապա 
Մերձավոր Արևելքը` կապիտալի և աշխատանքի գլոբալ շուկաներին ինտեգրվելու միջոցով: 1970-2000 
թթ. տարածաշրջանի նավթ արտահանող երկրների համար աղքատության և անհավասարության 
կրճատման գործում մեծ դեր խաղաց նավթի գնի աճը, մյուս երկրների եկամուտներն աճեցին 
կապիտալի հոսքերի և միգրանտների դրամական փոխանցումների  շնորհիվ, որը նպաստեց ցածր 
եկամտային կվինտիլի եկամուտների աճին: Այսպես, Մարրոկոյում 1984...1999 թթ. աղքատությունը   
26,0 % նվազեց մինչև 19,0 %,  Թունիսում 1985...1995 թթ.՝ 11,2-ից 7,6 տոկոս: 1990-ականների վերջերին 
այս երկրների Ջինիի գործակիցը տատանվում էր 0,350-0,395 սահմաններում: Լատինական 
Ամերիկայի 12 երկրների օրինակով այդ նույն ժամանակաշրջանում եկամուտների անհավասարու-
թյան Ջինիի գործակիցը տատանվում էր 0,440...0,610 սահմաններում [8]: 

Այսպիսով, գլոբալացումը մի շարք զարգացող երկրներում նպաստեց տնտեսական աճի 
տեմպերի արագացմանը և  աղքատության կրճատմանը: Եկամուտների անհավասարության հարցում 
որոշակի օրինաչափություն չկա. որոշ երկրներում այն աճել է, մյուսներում՝ նվազել:   

Գլոբալացման ռիսկերը: Գլոբալացումն ունի իր առավելություններն ու ռիսկերը: Գլոբալ շուկայի 
ձախողումները ստեղծում են ռիսկեր բոլոր երկրների համար, սակայն ռիսկերն անհամաչափ են` 
առավել խոցելի են զարգացող երկրները: Ազգային շուկայի ձախողումները և անհամաչափությունը 
կառավարելու համար զարգացած շուկայական տնտեսություններն ունեն սոցիալական 
պայմանագրեր, հարկման պրոգրեսիվ համակարգ, նաև` օրենքներ և կանոններ: Գլոբալ մակարդակի 
վրա, չնայած գլոբալ շուկաների ավելի անհամաչափ լինելուն, կառավարման համարժեք 
մեխանիզմներ գոյություն չունեն: 

Վառ ապացույցներից  մեկը, որ ռիսկերն աղքատներին ավելի շատ են վնասում, վերջին 
տասնամյակների ֆինանսական ճգնաժամերն են, որից  ավելի շատ տուժել են հարաբերականորեն 
աղքատ երկրները, թեկուզ և այն պատճառով, որ տեղական ֆինանսական շուկաները պակաս 
առաձգական են: Տնտեսության ազատականացումը զարգացող երկրներում մեծացնում է տնտեսական 
աճի անկայունությունը [2], որով և անուղղակի կերպով կարող է վնասել աղքատներին: Բացի այդ, 
կապիտալի բաց շուկաները իրենց ներդրումն են ունենում եկամուտների անհավասարության աճի 
գործում՝ նպաստելով սոցիալական լարվածության աճին: Արևելյան Ասիայում եկամուտների 
անհավասարությունն աճեց (Թաիլանդում, Մալազիայում և Ինդոնեզիայում) 1990-ականների կեսերին՝ 
կապիտալի մեծ ներհոսքի տարիներին:  

Զարգացող երկրներում եկամուտների անհավասարության աճի պատճառ կարող է դառնալ  
անհրաժեշտ մրցակցության անբավարարությունը: Բաց տնտեսությունն ավելի ինովացիոն է և ավելի 
դինամիկ: Սակայն նորարարությունը խթանելու համար անհրաժեշտ է վարել մրցակցային 
տնտեսության ձևավորմանն ուղղված քաղաքականություն, որը շատ երկրներում հակասում է  իշխող 
օլիգարխիայի շահերին: 

Գլոբալ ինտեգրացված շուկաներում երկրների միջև կան շատ տարաձայնություններ և վեճեր 
համագործակցության կանոնների ձևակերպման, դրանց մեկնաբանման և կիրառման մասին: Խնդիրն 
այն է, որ անգամ հավասար պայմանները և համագործակցության լավ կանոնները բավարար չեն բոլոր 
երկրների համար զարգացման  հավասար պայմաններ ապահովելու համար: Գլոբալացումից շահում 
են նրանք, ովքեր ունեն ավելի արդյունավետ ակտիվներ: Զարգացած երկրները, որոնք ունեն  
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զարգացած ֆինանսական շուկաներ, կայուն քաղաքական համակարգ, սեփականության իրավունքի 
երաշխիքներ և այլն, առաջ գնալու ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն:  

Գլոբալացումը լայն հնարավորություններ է ստեղծում աշխատուժի միջազգային շարժի համար: 
Զարգացող երկրների համար միգրացիան կարող է մեծ ներդրում ունենալ աղքատության կրճատման 
գործում: Միգրացիան բարձրացնում է կենսամակարդակը արտագաղթի երկրում մի քանի ուղիով. 
աշխատուժի կրճատումը բարձրացնում է երկրում մնացածների աշխատավարձը, միգրանտների 
դրամական փոխանցումները մի կողմից՝ մեծացնում են ամբողջական պահանջարկը և նպաստում 
տնտեսական աճին, մյուս կողմից՝ նպաստում են առևտրային և ներդրումային ցանցերի զարգացմանը: 

Միգրացիան տնտեսական օգուտներ է բերում նաև զարգացած երկրներին: Եվրոպայի և 
Ճապոնիայի բնակչությունը ծերանում է, ուստի ներգաղթը համալրում է անհրաժեշտ պահանջարկը  
աշխատուժի շուկայում: Տնտեսական Համագործակցության և Զարգացման Կազմակերպության 
(OECD) անդամ որոշ երկրներ իրենց իմիգրացիոն քաղաքականության մեջ հակված են մեծացնել 
որակավորված աշխատողների ներգաղթը, խթանելով <<ուղեղների ներհոսքը>> զարգացող երկրներից: 
Այնուհանդերձ, ցածրորակ աշխատուժի միգրացիայի հարցը վիճելի է: Անլեգալ միգրացիայի աճող 
ծավալները նպաստում են անօրինական մարդկային առևտրին՝ իր բոլոր չարաշահումներով: 

Գլոբալացման ազդեցությունը եկամուտների անհավասարության վրա: Վերլուծությունը 
կատարել ենք՝ հիմք ընդունելով Համաշխարհային Բանկի 214 երկրի 2000-2012 թթ. տվյալները: Բոլոր 
փոփոխականների համար դիտարկել ենք 2000-2012 թթ. միջին արժեքները: Անհավասարությունը 
ներկայացնող փոփոխական ենք համարել Ջինիի եկամտային գործակիցը, գլոբալացումը 
ներկայացնող փոփոխականներ՝ առևտրի ազատականացումը, որը չափվում է 
(արտահանում+ներմուծում)/ՀՆԱ փոփոխականով և ֆինանսական ինտեգրացիայի ինդիկատորը, որը 
չափվում է օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ փոփոխականով: Նախկին սոցիալիստական երկրները 
ռեգրեսիայի մոդելներում ներառվել են որպես ֆիկտիվ (dummy) փոփոխական: Մոդելներում 
կատարել ենք հետևյալ նշանակումները. 

Gini- եկամուտների անհավասարության Ջինիի գործակից,  
Trade -(արտահանում+ներմուծում)/ՀՆԱ, տոկոսը ՀՆԱ-ի նկատմամբ, 
FDI - օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, ԱՄՆ դոլար, 
GDPpc -մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ, ԱՄՆ դոլար, 
Pov - աղքատության մակարդակ 1, տոկոս, 
SO - ետսոցիալիստական երկրներ, ֆիկտիվ փոփոխական,  
Pop -բնակչության թիվ, հազար մարդ:  
Մոդելի սպեցիֆիկացիան է. 
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Գլոբալացման և անհավասարության միջև կապը բացահայտելու նպատակով կատարված 
ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: t-վիճակագրությունները 
ներկայացված են փակագծերում, գործակիցները գնահատված են, հաշվի առնելով 
հետերոսկեդաստիկությունը:  

Ռեգրեսիայի արդյունքները հետևյալն են. նշանակալի կապ միջազգային առևտրի (Trade) և 
եկամուտների անհավասարության միջև չի գրանցվել:  Ինչպես ցույց տվեց 1980-ականներից հետո 
հաջող գլոբալացված մի շարք երկրների փորձը, որոշ երկրներում  տնտեսության ազատականացումը 
և առևտրային կապերի զարգացումը նպաստել է եկամուտների անհավասարության կրճատմանը 
(Վիետնամ, Ուգանդա, Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներ), մյուսներում` ոչ 
(Չինաստան, Հնդկաստան):  

Ֆինանսական գլոբալացման ազդեցությունը  անհավասարության վրա  3-րդ և 5-րդ  մոդելներում 
ներկայացված է բացասական գործակցով նշանակալիության 10 տոկոս մակարդակի վրա: Մյուս 
մոդելներում  գնահատված գործակիցները ոչ նշանակալի են: Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 
աճը որոշակի պայմանների առկայության դեպքում նպաստում է աշխատատեղերի աճին և 
անհավասարության կրճատմանը, սակայն  դա չենք կարող ընդհանրացնել միջազգային շուկաներից 

                                                        
1 Յուրաքանչյուր երկրի համար դիտարկվել է ազգային աղքատության գծից ցածր ապրող բնակչության տոկոսը: 
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հեռու գտնվող, չդիվերսիֆիկացված, հումքի արտահանումից խիստ կախված տնտեսությամբ 
երկրների համար: Արևելյան Ասիայի երկրների փորձը վկայում է, որ առևտրի ազատականացման և 
ՕՈՒՆ-ի միջոցով գլոբալացումից օգուտ ստանալու նպատակով զարգացող երկիրը պետք է մշակի 
ազգային զարգացման ռազմավարություն, իրականացնի տարբեր կառուցվածքային ռեֆորմներ և 
նպաստավոր պայմաններ ստեղծի մասնավոր ներդրումների համար:  

 

Աղյուսակ   
Գլոբալացումը և անհավասարությունը 

Կախյալ փոփոխական՝ Gini (Ջինիի գործակից) 

Անկախ 
փոփոխական 

1 2 3 4 5 6 

Pov 0,31*** 

(4,91) 

0,33*** 

(5,22) 

0,37*** 

(5,40) 

0,31*** 

(5,17) 

0,29*** 

(4,85) 

0,31*** 

(4,64) 

Log(GDPpc) 3,15*** 

(3,24) 

4,94*** 

(4,00) 

4,49*** 

(3,43) 

5,02*** 

(4,37) 

4,36*** 

(3,78) 

3,43** 

(2,40) 

GDPpc2  -3,33E-08** 

(-2,27) 

-2,75E-08* 

(-1,86) 

-2,48E-08* 

(-1,92) 

-2,27E-0,8* 

(-1,80) 

-5,06E-09 

(0,25) 

FDI   -2,01E-10* 

(-1,86) 

-1,42E-10 

(-1,49) 

-1,52E-08* 

(-1,63) 

-1,55E-10 

(-1,50) 

SO    -9,66*** 

(-4,87) 

-9,71*** 

(-5,02) 

-9,86*** 

(-4,31) 

D(Pop)     -6,21E-09* 

(-1,70) 

-5,91E-09 

(-1,55) 

Trade      0,02 

(0,54) 

Adjusted R-
squared 

0,19 0,22 0,28 0,45 0,47 0,45 

White heteros. 
Test  F-Stat. 

Probability 

Obs*R-squared 

Probability 

 

1,57 

0,19 

6,20 

0,19 

 

1,38 

0,23 

8,15 

0,23 

 

1,10 

0,36 

8,82 

0,36 

 

0,89 

0,54 

8,23 

0,51 

 

0,96 

0,49 

10,74 

0,47 

 

1,08 

0,40 

14,0 

0,37 

Akaike info cr. 7,06 7,03 7,02 6,75 6,72 6,81 

Նշանակալիության մեկ տոկոս *** , հինգ տոկոս **, տասը տոկոս * մակարդակներ: 
 
Ռեգրեսիայի բոլոր մոդելներում մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի քառակուսու գործակիցը բացասական 

է, մինչդեռ մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի գործակիցը՝ դրական: Երկու գործակիցն էլ վիճակագրորեն 
նշանակալի են: Սա նշանակում է, որ եկամուտների անհավասարությունն աճում է, երբ աղքատ 
երկիրը սկսում է զարգանալ, իսկ երբ մեկ շնչի հաշվով եկամուտը հասնում է որոշակի մակարդակի, 
անհավասարությունն սկսում է կրճատվել: Այս արդյունքը համապատասխանում է Կուզնեցի 
տնտեսական աճի և եկամուտների անհավասարության փոխկախվածության տեսությանը:  

 Ուշագրավ է, որ ռեգրեսիայի արդյունքների համաձայն` նախկին սոցիալիստական երկրները 
հակված են դրսևորելու ավելի քիչ անհավասարություն, քան այլ երկրները՝  գնահատված գործակիցը 
բացասական նշանով է նշանակալիության մեկ տոկոս մակարդակի վրա: Աղքատության աճը այլ 
հավասար պայմանների դեպքում մեծացնում է եկամուտների անհավասարությունը:   

Նշենք, որ տնտեսության ազատականացումից և ռեգրեսիոն մոդելներում ներառված բացատրող 
փոփոխականներից բացի, շատ գործոններ, այդ թվում՝ մշակույթը, իրավական համակարգը կամ 
ինստիտուտների գործելու արդյունավետությունը կարող են ներգործել տնտեսական աճի կամ 
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անհավասարության վրա: Այս գործոններից շատերը քանակապես դժվար է ներկայացնել, ուստի 
դժվար է դրանք միջերկրային ռեգրեսիաներում վերահսկել:  

Եզրակացություններ և առաջարկություններ: Արևելյան Ասիայի երկրները կարողացան 
օգտագործել առևտրի և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների միջոցով համաշխարհային 
տնտեսությանը ինտեգրվելու առավելությունները և օգուտներ ստանալ գլոբալացումից: Մերձավոր 
Արևելքի երկրներում անհավասարությունը կրճատվեց կապիտալի և աշխատանքի գլոբալ շուկաներին 
ինտեգրվելու միջոցով:  

Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիան զարգացող երկրներին տրամադրում է ինչպես զգալի 
առավելություններ, այնպես էլ՝ ռիսկեր: Գլոբալացման ռիսկերն ասիմետրիկ են: Ակնհայտ են 
զարգացող երկրների տնտեսական աճի մեծ տատանումները, ֆինանսական ճգնաժամերի ավելի մեծ 
գինը, նաև` հատուկ ռիսկը, որ իրենց քաղաքական և ինստիտուցիոնալ անհաջողությունները, 
զուգակցվելով թույլ շուկաների հետ, կուժեղացնեն անհավասարությունը, որն, իր հերթին, կկասեցնի 
տնտեսական աճը: Միջազգային առևտրի համակարգն աշխատում է՝ լավ զարգացած ինստիտուտներ 
և ներքին շուկաներ ունեցող երկրների շահերից ելնելով:  

Ռեգրեսիայի արդյունքների համաձայն` գլոբալացումը եկամուտների անհավասարության վրա 
միանշանակ դրական կամ բացասական ներգործություն չի թողնում: Անհավասարության փոփո-
խության միտումը մեծապես կախված է երկրի ներքին մակրոտնտեսական քաղաքականությունից: 
Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի աճը մինչև որոշակի մակարդակի հասնելը հանգեցնում է եկամուտների 
անհավասարության աճին, այնուհետև` կրճատմանը:  Աղքատության աճը մեծացնում է եկամուտների 
անհավասարությունը:  Նախկին սոցիալիստական երկրները հակված են դրսևորելու ավելի քիչ 
անհավասարություն, քան այլ երկրները:  

Ինտեգրացիան պահանջում է ոչ միայն առևտրի ազատականացում, այլև՝ ինստիտուտների և 
քաղաքականության լայնամասշտաբ ռեֆորմներ, երկրի ներդրումային կլիմայի բարելավում, 
աշխատողների  սոցիալական պաշտպանության լավ համակարգի և նոր գիտելիքներ ստանալու 
հնարավորության ստեղծում: Անգամ գլոբալացված աշխարհում եկամուտների  ընդհանուր բաշխումը 
մնում է որպես առանձին երկրների կողմից կատարված ներքին քաղաքական, ինստիտուցիոնալ և 
տնտեսական ընտրության հետևանք:  
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А.А. Харатян, А.А. Амбарцумян 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ И 
БЕДНОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

 
Начиная с 1980-х годов третья волна глобализации дала возможность многим развивающимся 

странам повысить национальное благосостояние: темпы экономического роста ускорились, сократилась 
бедность. Неравенство доходов в некоторых странах возросло, в других – снизилoсь. По результатам 
регрессионного анализа глобализация не оказывает однозначного положительного или отрицательного 
воздействия на неравенство доходов. Результаты регрессии соответствуют теории Кузнеца о 
взаимосвязанности экономического роста и неравенства доходов.  

Ключевые слова: интеграция, неравенство, бедность, риск, регрессия. 
 
 

A.A. Kharatyan, H.A. Hambardzumyan 
 

ECONOMIC INTEGRATION, INCOME INEQUALITY AND POVERTY : 
THEORY AND PRACTICE 

 
Starting from the 1980s, the third wave of globalization has enabled many developing countries to increase 

national wealth: economic growth accelerated to reduce poverty. Income inequality risen in some countries, in 
others - has decreased. According to the results of the regression analysis  globalization does not have a clear 
positive or negative impact on income inequality. The regression results are consistent with the Kuznets theory of 
the interconnectivity of the economic growth and income inequality. 

Keywords: integration, inequality, poverty, risk, regression. 
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Համբարձումյան Հայկ Արթուրի - ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատի 4-րդ կուրսի 
ուսանող 
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Քննարկվում է ուսումնական լսարանում, բուհական միջավայրում ձևավորված հասարակական կարծիքի 
դերը կրթության կառավարման, մասնավորաբար՝ ուսուցման արդյունավետության ապահովման հարցում: 
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում անցկացված ուսումնասիրությունների 
արդյունքների համատեքստում դիտարկվում են հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա ազդող օբյեկտիվ և 
սուբյեկտիվ գործոնները, հատկապես՝ գնահատողների իրազեկությունը, շշուկները՝ որպես բացասական գործոն և 
հարցումների հանդեպ թերահավատության արմատները: 

Առանցքային բառեր. հասարակական կարծիք, շշուկներ, ուսուցման արդյունավետություն, իրազեկություն, 
արդյունքների հավաստիություն: 

 
Շուկայական տնտեսության աստիճանական կայացումը՝ իր տարաբնույթ հակասություններով 

ու դժվարություններով, ինչպես նաև վերջին տարիների կրթական զարգացումներն օրակարգի հարց 
են դարձնում ուսման կազմակերպման, դասախոսական աշխատանքի խթանման ոլորտներում նոր 
մոտեցումների մշակումն ու կիրառումը: 

Դասախոսական և ուսանողական ակտիվության հարցերը միանգամայն մարդկային, 
հասարակածին խնդիրներ են: Ուստի, արդյունավետ կրթական միջավայրի ստեղծումը կարող է 
գործնական մեծ նշանակություն ունենալ դասախոսների և ուսանողների մեջ կրթելու ու կրթվելու 
ցանկության զարգացման գործընթացում: 

Այստեղ հիմնական շեշտը դրվել է դասավանդման ընթացքում ինֆորմացիայի ազատ 
շրջանառության և դասախոս-ուսանող հարաբերությունների ներդաշնակեցման հարցերի վրա՝ որպես 
հիմք ընդունելով Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում վերջին երեք 
տասնամյակի ընթացքում անցկացված հետազոտության արդյունքները [1-3]: 

Անձի ներդաշնակ զարգացումը, այլ գործոններից բացի, ենթադրում է նաև արտաքին 
ստիպողականությունից, ճնշումից և շահագործումից զերծ ինքնաճանաչում և ինքնիրացում: 
Դրսևորման տարբեր ձևերով հանդերձ, բոլոր ժամանակներում մարդկության մեծագույն ներ-
կայացուցիչների համար ներդաշնակ զարգացումը եղել է իդեալ և իմաստավորել է նրանց 
կենսագործունեության ուղին: Սակայն «մարդ-սոցիում» համակարգի գործառման մեջ բնականորեն 
առկա  դիալեկտիկական  հակասությունների պատճառով այդ իդեալի իրականացումը 
սահմանափակվում է անհատի կրթվածության և «սոցիումի» ներդաշնակության աստիճանով: Ուստի, 
այն հասու է միայն եզակի անձանց և դրսևորվում է գործարկման սահմանափակ տիրույթում:  

Կրթությունը, ինչպես նաև կրթվածությունը, գոնե նորագույն ժամանակներում, աշխարհայացքի 
միջուկն են, աշխարհ-զգացողության ու աշխարհըմբռնման հիմքը: Այն, ինչը մարդու վարքը դարձնում 
է բանական, բնազդային-կենդանականից  տարբեր: Նրանում միահյուսված են անկրկնելին ու 
համընդհանուրը, փոփոխականն ու հավերժականը [4]: Կրթության և ինքնակրթության ընթացքում 
մարդ ձեռք է բերում այն անհրաժեշտ իմացությունը, որն օգնում է ձևավորելու գերակա 
պահանջմունքների համակարգը, գտնելու դրանց բավարարման արդյունավետ ուղիները, հիմնավո-
րելու կենսական պլանները, որոնց իրագործումը կարող է բերել «կյանքով բավարարվածության»՝ 
դառնալով նաև «կյանքի իմաստի» հավերժական հարցի վերաբերյալ ինքնատիպ պատասխան: Տվյալ 
գործընթացը մեծապես պայմանավորում է անձի ակտիվությունը, ինչպես կրթական, այնպես էլ 
ապագա աշխատանքային, հասարակական-քաղաքական և մյուս ոլորտներում [3, էջ 5-30]: Եթե, 
օրինակ, սովորողը բավարար չափով չի ըմբռնում ստեղծագործական պահանջմունքի կենսական 
իմաստը, ապա դա իր բացասական արտահայտությունն է գտնում ողջ կրթական գործընթացում՝ 
առաջ բերելով նոր գիտելիքի հանդեպ անտարբեր վերաբերմունք, մատուցվող օրինաչափությունները 
խորությամբ ընկալելու, գիտելիքի հարակից, ավելի հեռավոր ոլորտների հետ համեմատելու, դրանց 
միջև ընդհանրությունը բացահայտելու հարցերում անշահադրդվածություն, կրթական ընդհանուր 
խնդիրների հանդեպ անտարբերություն: 
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Քննարկվող համատեքստում  ենթադրվում է, որ ուսանողների հասարակական կարծիքը կարող է 
հանդես գալ որպես կարևոր կառավարչական գործոն կրթական ակտիվության խթանման գործում: Եվ 
ընդհակառակը, ուսանողների և  դասախոսների կարծիքի անտեսումը բացասաբար է անդրադառնում 
ուսուցման մասնակիցների տրամադրության, հետևաբար, ուսման կառավարման, բուհի 
գործունեության արդյունավետության վրա [2]: 

Հասարակական կարծիքը շահերի վրա հիմնված դատողություն-գնահատականն է համատեղ 
կյանքի ցանկացած երևույթի վերաբերյալ, և, որպես այդպիսին, բնորոշում է մարդկանց հնարավոր 
ուսումնական վարքը: Որպես մեծամասնության գնահատական, լսարանի ոչ պաշտոնական կարծիքը 
բարոյական դատապարտման կամ խրախուսման միջոցով կարգավորում է ուսանողների և 
դասախոսների վարքը: Այս առումով հասարակական կարծիքն անհատի վարքի բարոյական հսկիչն է, 
կառավարման կարևորագույն գործոնը:  

Լսարանը՝ որպես սովորողին, սովորեցնողին և հասարակությանը կապող կարևորագույն օղակ, 
հասարակական կարծիքի միջոցով անձին է փոխանցում համատեղ կյանքի պահանջմունքներն ու 
արժեքները: Համատեղ կյանքի նորմերի պահպանումը, տվյալ լսարանի՝ որպես սոցիալական  խմբի 
գոյության և համախմբման անհրաժեշտ պայմանն է: Այդ իսկ պատճառով, եթե խմբի անդամներից 
որևէ մեկը խախտում է նորմերը, նրա նկատմամբ խումբը կիրառում է պատիժներ:  Նույն մեխանիզմը 
գործում է նաև ոչ ուսումնական խմբում: 

Հասարակական կարծիքը մարդու վարքի վրա առավել արդյունավետ է ազդում այն դեպքում, երբ 
խմբի պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական նորմերն անձն ընկալում է որպես սեփական արժեքներ՝ 
ամեն կերպ ձգտելով իրականացնել դրանք: Հակառակ դեպքում, անձը կամ անտեսում է ընդհանուրի 
կարծիքը, կամ էլ այն ընկալում է որպես արտաքին ստիպողական գործոն: Այս խմբին պատկանող 
ուսանողները հեշտությամբ կարող են շրջանցել խմբային նորմերը, պատշաճ վերաբերմունք չդրսևորել 
գիտելիքի նկատմամբ: Իսկ դրանից  դեպի հակակրթական, նույնիսկ հակահասարակական արարք 
ճանապարհը շատ կարճ է: Կարծիքի ազդեցությունը հատկապես մեծ է կարգապահության վրա:  

Կրթական լսարանի նորմերը և մարդու արժեքները հիմնվում են շահերի վրա: Տվյալ կրթօջախի 
շահը առաջին հերթին համապատասխան  մասնագետի թողարկումն է: Սա էլ թելադրում է 
սովորողների հանդեպ բուհի պահանջները: Ուստի, հասարակական կարծիքն իր նորմերի մեջ կարող 
է չընդգրկել և չդատապարտել այն արարքները, որոնք էապես բացասաբար չեն ազդում կրթության, 
գիտելիքների ձեռքբերման արդյունքների վրա այն դեպքում, երբ դրանք պաշտոնապես կարգի 
խախտումներ են: 

Որպես նման «անվնաս» արարքներ, կարող են հանդես գալ չափավոր ուշացումները, ընթացիկ 
առաջադրանքները երբեմն չկատարելը, սակավաթիվ բացակայությունները և այլն, ուստի պետք է 
տարբերակված մոտեցում ցուցաբերել կարգապահական խախտումների գնահատման ցուցանիշները 
մշակելիս: Միայն տարբերակված մոտեցումը, լսարանի, սովորողի և դասախոսի 
յուրահատկությունները հաշվի առնելը կխթանեն գիտակցական կարգապահության զարգացումը: Մի 
երևույթ, որի՝ որպես կառավարման գործոնի նշանակությունը դուրս է գալիս զուտ կրթական 
շրջանակներից: 

Երեք տասնամյակ շարունակ ուսման արդյունավետության մեր նպատակաուղղված 
դիտարկումները, արտադրական աշխատանքի հետ տարված զուգահեռները, առկա սոցիոլոգիական 
փորձն ապացուցում են, որ գործընթացի մասնակիցների իրազեկության աստիճանի և ակտիվության 
ցուցանիշի միջև գոյություն ունի ուղիղ համեմատական կապ: Իրազեկությունը բարձր մակարդակի 
վրա է այն միջավայրում, որտեղ ղեկավարությունն օժտված է համարժեք մասնագիտական և, որ ավելի 
կարևոր է, կազմակերպչական մշակույթով, իսկ «ենթակայությունը»` պատշաճ  շահադրդվածությամբ 
[1, էջ 5-7]: 

Անբավարար իրազեկությունն ունի ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ պատճառներ: 
Օբյեկտիվ գործոններից են կրթական բարեփոխումներում անորոշությունն ու հակասականությունը, 
կրթվածության որոշակի արժեզրկումը, համակարգում ժողովրդավարության ցածր մակարդակը, 
կառավարման միանձնյա ոճի գերակայությունը:  Սուբյեկտիվ գործոններից նշենք մասնակիցների 
կողմից հումանիտար գիտելիքների թերագնահատումը, բարոյահոգեբանական մթնոլորտի դերի 
անտեսումը, համատեղ կյանքից օտարվածությունը և այլն:   

Տվյալ գործոնների բարդ փոխազդեցության արդյունքում կրթական միջավայրում մասամբ 
տարածում են ստանում  «բաժանիր, որ տիրես», « ավելի լավ է ջուրը պղտորել, որպեսզի ձուկ բռնելը 
հեշտ լինի» կառավարման սկզբունքները: Դա, թերևս, կարելի է անվանել «հակակառավարում», քանզի 
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խթանում է«ստվերային» այնպիսի երևույթների գործառմանը, ինչպիսիք են՝ հովանավորչությունը, 
չարակամությունը, մատնիչությունը, հուսահատությունը, անարդարությունը, անտարբերությունը և 
այլն: Երևույթներ, որոնք «սպանիչ» ազդեցություն ունեն արդյունավետ հասարակական կարծիքի 
ձևավորման ու գործառման վրա: Արդյունքում  «կանաչ լույս է վառվում» բամբասանքների և շշուկների 
առջև, որոնք առօրյա կյանքում չարիք ծնող երևույթներ են: 

Բամբասանքներն ու շշուկները, ըստ էության, չստուգված և պաշտոնապես չհաստատված 
տեղեկություն են ընթացիկ գործերի, փոխհարաբերությունների, մարդկանց վաստակի, հատկապես 
ղեկավարների բարոյական որակների և այլ երևույթների մասին: Պատկերավոր ասած, եթե 
հասարակական կարծիքում ճշմարիտը մեծ մասն է, իսկ սուտը` փոքր, ապա, որպես դրա 
տարատեսակ` բամբասանքում, հակառակ հարաբերակցությունն է: Չարամիտը փոքր 
ճշմարտությունը յուրովի շաղախում է մեծ ստով և շրջանառության մեջ է դնում սոցիալական 
միջավայրում: Սուտը ավելի է ուռճացվում: Նրա առանձին գծեր ավելի են շեշտվում, և ավելի է 
մեծանում ստի հոգեբանական քայքայիչ ազդեցությունը այն անձի կամ խմբի  վրա, որին ուղղված է 
տվյալ ինֆորմացիան: Արդյունքում մարդ ոչ միայն պասիվ է դառնում, չի դրսևորում իր 
աշխատանքային ու կրթական որակները, այլև նույնիսկ ժամանակի ընթացքում լքում է 
աշխատատեղը կամ ուսումնական օջախը: «Դասախոսն ուսանողի աչքերով: Մեթոդական ցուցումներ» 
[2] աշխատանքում նկարագրել ենք երեք տիպական և իրական դրվագներ աշխատանքային, 
ուսումնական և կենցաղային կյանքից, որտեղ ցայտուն կերպով երևում են բամբասանքի կատարած 
հոգե-ֆիզիկական ավերածությունները:  

 Հետևաբար, ուսումնակրթական ժողովրդավարության խորացման միջոցով հասարակական 
կարծիքի կարգավորիչ դերի մեծացումը հակաթույն է շշուկների դեմ և ուսման արդյունավետության, 
դասախոսների ու ուսանողների կրթական ակտիվության համար էական խթան: Սրա յուրահատուկ 
արտահայտություններից մեկն էլ հենց «Դասախոսն ուսանողի աչքերով» հարցումն է, որի օգնությամբ 
դասախոսների մասնագիտական, անձնական և մանկավարժական որակները,  դրանց դինամիկան 
կենսագրական փաստերի կողքին  գնահատվում են նաև ուսանողների կողմից, որպես սուբյեկտիվ 
վիճակագրական փաստեր: Դրանով նախկինում միայն սուբյեկտիվ, հետևաբար կամայական ու 
անհավաստի ընկալվող գնահատականները ձեռք են բերում գիտական կարգավիճակ: Այն 
ուսումնական գործընթացի գիտականորեն հիմնավորված կառավարման կարևորագույն 
նախապայման է: Սակայն այստեղ նույնպես կան չլուծված խնդիրներ: 

Նույնիսկ ամենաառաջատար երկրներում, որտեղ հասարակական կարծիքի հարցումները 
դարձել են համատեղ կյանքի բաղադրիչ, այդ հարցումների արդյունքների հանդեպ 
թերահավատության և վատատեսության պակաս չի զգացվում: Նման անվստահության պատճառները 
լավագույնս մեկնաբանված են Է. Նոյելի «Զանգվածային հարցումներ: Դեմոսկոպիայի մեթոդիկայի 
ներածություն» դասական աշխատությունում [5]: 

Ակնհայտ է, որ հասարակական կյանքն անհնար է խորությամբ ճանաչել՝ հենվելով 
բացառապես դիտման մեթոդի վրա: Բնության ուսումնասիրության օրինակով, այստեղ նույնպես 
պետք է զինվել այնպիսի միջոցներով, որոնք ուժեղացնում են մեր բնական հնարավորությունները: 
Նման օժանդակ միջոցներից մեկն էլ հարցումներն են: 

Ներկայացուցչական հարցումները ինտենսիվ զարգացում ապրեցին 20-րդ դարի 30-ական 
թվականներին ԱՄՆ-ում, որտեղ առաջինն ստեղծվեց հայտնի Հելապի ինստիտուտը, որն արագորեն 
մեծ հռչակ ձեռք բերեց: Այդ հռչակը մեծապես պայ-մանավորված էր մի շարք նախագահական 
ընտրություններում ապագա նախագահի ճիշտ գուշակմամբ: Սակայն 1948 թվականի 
ընտրություններում վրիպումը, ոչ միայն ԱՄՆ-ում, այլև Արևմտյան Եվրոպայում, այդ թվում Գեր-
մանիայում շահախնդիր շրջանակների մոտ անվստահություն և հակակրանք առաջ բերեց 
ազգաբնակչության ներկայացուցչական հարցումների հանդեպ: Բանն այն է, որ 1948թ. հարցումներում 
«ռեսպոնդենտները» ընտրվել էին հեռախոսային գրքից: Արդյունքում, ընտրողների մի ստվար 
հատված, որը հեռախոս չուներ, դուրս էր մնացել ցուցակից այն դեպքում, երբ նրանց մեծ մասը 
համակրում էր հետագայում ընտրված նախագահին: Խախտվել էր «Մեծ թվերի օրենքի» [6] գործառման 
հիմնական պայմաններից մեկը. յուրաքանչյուր ընտրողի ցուցակում ընդգրկվելու հավասար հնարա-
վորությունը, ինչն էլ հանգեցրել էր սխալ կանխատեսման: Մինչդեռ, հակառակ այս արդյունքի, ինչպես 
ԱՄՆ-ում, այնպես էլ ԳՖՀ-ում, հենց այդ նույն տարիներին հրատարակվեցին տարբեր 
ընտրությունների շուրջ մի շարք կանխատեսումներ, որոնց միջին շեղումը փաստացի արդյունքներից 
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կազմում էր 1…2 տոկոս: Որպես ապացույց Է. Նոյելն իր գրքում [5] բերում է Ալլենբախի դեմոսկոպիայի 
ինստիտուտի կանխատեսումները՝ կապված Բունդեստագի ընտրությունների արդյունքների հետ:  

Սոցիոլոգները գտնում են, որ հարցման մեթոդի հանդեպ վստահությունը կաճի այն դեպքում, եթե 
գիտակցությունը կարողանա «ճշմարիտ» և «կեղծ» հասկացություններից տեղափոխվել 
հավանականային  գնահատումների ոլորտ, որտեղ հաշվարկվում են անճշտությունները: Դրա համար 
մեր մտածողության և պատկերացումների բնական ոլորտը` անհատականության և 
ամբողջականության աշխարհը, հարկ է տարբերել հայտանիշի, վիճակագրության ոլորտից` 
փոփոխականների և ինդեքսների աշխարհից: 

Մտածել հայտանիշներով` նշանակում է հաղթահարել այն արգելքը, որը մեզ պատնեշում է 
թվերից, վիճակագրությունից և դրանց ածանցյալ` հարցման մեթոդներից: Այդ ոլորտը մեզ թվում է 
խորթ, քանի որ այն հնարավոր չէ ոչ տեսնել, ոչ լսել և ոչ էլ շոշափել: Դա վերացարկման գործընթաց է, 
որը մեր աշխարհի երևույթները հանգեցնում է հայտանիշների:  Մեծ թվերի օրենքի և մարդու ազատ 
կամքի ջատագովների միջև «բախումը» ավելի քան 200 տարվա պատմություն ունի: Այն շարունակվում 
է ցայսօր: Արդյունքում չի կարելի ասել, թե ճշմարտությունը պարտվում է: Երկու կողմերն էլ որոշակի 
փաստարկներ են բերում իրենց ճշմարտացիությունն ապացուցելու համար, որի արդյունքում, թերևս, 
զարգանում է հասարակական կյանքի ճանաչողությունը: Ինչ վերաբերում է խնդրո առարկային, 
այստեղ դասական են համարվում Է. Դյուրկհեյմի ուսումնասիրությունները ինքնասպանության 
ոլորտում [7]: Ըստ նրա սոցիալական ուժերը գործում են առանձին անհատից անկախ, ինչը 
հաստատվում է անհատների` լրիվ փոխադարձ փոխարինելիությամբ: Ինչպես նշվում է 
«Ինքնասպանություն: Սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն» աշխատությունում, չնայած բանակի 
անձնակազմի նորացման համար բավական է մի քանի տարին, ինքնասպանությունների թիվը որևէ 
պետության բանակում երկար ժամանակահատվածում գրեթե չի փոխվում: Ըստ Դյուրկհեյմի 
հայեցակարգի, «սոցիալական հոսքի» որոշակի քանակություն մարդկանց մղում է ինքնասպանության: 

Սոցիոլոգները փաստարկում են, որ հարցման մեթոդների և արդյունքների սխալ ըմբռնումն 
առաջանում է այն պատճառով, որ անհատական աշխարհին վերաբերող մտածողությունը, փորձն ու 
սպասումները տեղափոխվում են վիճակագրության կամ հատկանիշների ոլորտ և հակառակը` երբ 
հատկանիշների ոլորտի երևույթները բացատրվում են անհատականության ոլորտից վերցված 
հասկացություններով: 

«Զանգվածային հարցումներ: Դեմոսկոպիայի մեթոդիկայի ներածություն» աշխատությունում [5] 
տվյալ երևույթը բացատրվում է հետևյալ օրինակներով: Առաջինը վերաբերում է Հելապի ինստիտուտի 
սխալ կանխատեսումներին` 1948թ. նախագահական ընտրությունների հնարավոր արդյունքների 
վերաբերյալ: Ընտրությունների փաստացի արդյունքներն ընկալվեցին որպես ազատ ու անկախ 
ամերիկացու կերպարի ինքնատիպ վերականգնում, որն իբրև թե հասարակական կարծիքը 
հետազոտողներին դաս տվեց այն մասին, թե ինքը թույլ չի տալիս, որ նախօրոք իրեն վերագրեն 
կոնկրետ պատասխան` գաղտնի քվեարկությամբ  ում օգտին է ինքը ձայն տալու: Ընդ որում` դա այն 
դեպքում, երբ ազատ քվեարկությունը սահմանադրորեն ամրագրված է իր քաղաքացիական 
իրավունքների մեջ: 

Ի՞նչ է կատարվել այստեղ: Այն, որ անհատական աշխարհին վերաբերող ազատություն, 
անկախություն, գաղտնիք տերմինները տեղափոխվել են հավանականության տեսության ոլորտ և 
կանխատեսման ու ընտրությունների միջև կապի գնահատականներում առաջացրել են 
թյուրիմացություն: 

Մյուս օրինակը կապված է ընտրանքի հիմնահարցի հետ [8]: Հավանականությունների տեսության 
այն իրողությունը, որ կարելի է Հայաստանի 3 միլիոն բնակչությունից, որոշակի կանոններով հարցնել 
2000 մարդու և անհրաժեշտ ճշգրտությամբ ստացված տվյալները տարածել այդ 3 մլն-ի վրա, 
վատատեսների մոտ հանդիպում է առարկության: Տվյալ փաստի մեջ նրանք միայն ապացույց են 
տեսնում այն բանի, որ մարդկանց վերածում են ինչ-որ անդեմ զանգվածի: 

Այստեղ Մեծ թվերի օրենքի [6, 9] վրա հիմնված և հատկանիշների ոլորտին վերաբերող երևույթի 
մասին դատում են այնպես, կարծես խոսքը վերաբերում է լոկ խենթ ու ինքնատիպ անձանցից բաղկա-
ցած ազգաբնակչությանը, և այն տեղափոխվում է անհատական ոլորտին վերաբերող 
պատկերացումների աշխարհ: 

Երրորդ «դժգոհությունը» հարցումներից կապված է, իբրև թե, մարդու ամբողջականության 
կորստի հետ: Ըստ տվյալ կարծիքի, հարցումների կենտրոնում պետք է լինի ոչ թե թիվը, այլ` մարդը:  
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Օրինակներով ցույց է տրվում, թե ինչպես անհատական ոլորտի այնպիսի ճշմարտություններ, 
ինչպիսիք են` լիարժեք ըմբռնումը, ընդգրկումը, ներթափանցումը բարդ կենսական գործընթացի մեջ, 
ամբողջականության կարիքը տեղափոխված են թվերի աշխարհ: Մինչդեռ հարցման մեթոդը նման 
պահանջները բավարարել չի կարող: Եվ դա կապված է հաշվարկի էության հետ: 

Մենք չենք կարող հաշվել, նախապես նույնանման չդարձնելով, և, հետևապես, չշեղվելով անհատի 
լրիվ ամբողջականությունից դեպի մեկ հատկանիշ կամ հատկանիշների համակցություն, ուրիշ 
խոսքով` «չանտեսելով ամբողջականությունը»: 

Որքանո՞վ է այդ հաշվարկը անհրաժեշտ: Ակնհայտ է, որ երբ մարդկանց ցանկանում ենք 
դիտարկել որևէ տեսանկյունից, այնպես, ինչպես դա անում է վիճակագրությունը կամ բյուրոկրա-
տիան, այդ դեպքում մարդու՝ որպես անհատականության ընկալումից ստիպված ենք հրաժարվել: 
Այսինքն` վերացարկվում ենք անհատից, կարծես նրան վերաբերվում ենք «անմարդկայնորեն» 
(Է. Նոյելի տերմինն է): Բնական է, որ նման մոտեցումը առաջ է բերում հուզական դիմադրություն: 
«Անհարմար» են թվում նաև այն բառերը, որոնք ըստ այդմ օգտագործվում են (օրինակ` «միջին վի-
ճակագրական մարդ»): Մարդիկ խմբերի ներսում հավասարեցվում են, համասեռ են դարձվում, 
դառնում են փոխադարձ փոխարինելի և անանուն: Այս դեպքում գործում են մեկնաբանման նույ-
նանման մեթոդները և գործողությունների նույնանման կերպերը: Մոտավորապես այնպես, ինչպես 
վարվում են տեղերում, երբ բաժանում են թերթիկներ, կնիք են դնում, դուրս են գրում անցաթուղթ և 
այլն: Որքան էլ որ մարդկանց հաշվելը հոգեբանորեն տհաճ լինի, փաստ է, որ որևէ մի կառավարում, 
մեծ քանակությամբ մարդկանց որևէ մի ուսումնասիրություն և կարգուկանոն  անհնար է առանց 
բազմության տարակարգերով մտածողության: 

Հարցումների ընթացքում սոցիոլոգը խոսում է նույն «լեզվով», ինչ օրենսդիրը կամ ղեկավարը, 
այնպես, կարծես հարցումները հավակնեն իշխանության [10]: Դա մարդկանց մի տեսակի մեջ 
հակակրանք է առաջացնում, այդուհանդերձ, անհրաժեշտություն է, որովհետև, ինչպես դիպուկ նշում է 
Է.Նոյելը, հասարակական գիտությունը նույնչափ քիչ անմարդկային է, որքան կենսաբանությունը կամ 
բժշկությունը, որոնք գործ ունենալով մարդկանց հետ` ավելի վաղ են անցել հատկանիշներով 
մտածելուն: Այս կամ այն անձնավորության կարծիքի տեղափոխումը պերֆոքարտի վրա դեռ այսօր էլ 
շատերի վրա ծանր տպավորություն է թողնում, իսկ ահա ռենտգենյան պատկերը` ոչ: 

Բարոյական վիճակագրությունը և ներկայացուցչական հարցումները կարող են հավաստի 
տեղեկություններ տալ «բոլորի», խմբի մասին, սակայն դրանք ոչինչ չեն ասում առանձին անհատների 
մասին: Տվյալ հարցումները մարդու անձին չեն վերաբերում, դա նրանց դիտարկման ոլորտը չէ: 

Այս բացատրությունները, կարծում ենք, բավարար հիմք են հասկանալու համար ինչպես մեր 
դասախոսների մի մասի վատատեսությունը, կապված իրենց որակների վերաբերյալ ուսանողների 
գնահատականների հետ, այնպես էլ նման հարցումների կարևորությունը հազարավոր 
պրոֆեսորադասախոսական և ուսանողական անձնակազմ ունեցող կրթօջախների, այդ թվում և 
Հայաստանի ինժեներական կադրերի դարբնոց ՀՊՃՀ-ի համար:  

Ընդհանրացնելով` ցանկանում ենք շեշտել հետևյալը. հասարակական կյանքի գիտական 
ճանաչողությունը, հետևաբար սոցիոլոգիան, սոցիալական հոգեբանությունն այլընտրանք  չունեն, 
ինչպես որ այլընտրանք չունի տվյալ գիտության հարաճուն նվաճումների օգտագործումը գործնական 
կյանքում: 21-րդ դարը, անտարակույս, դառնալու է նաև կիրառական սոցիոլոգիայի, սոցիալական 
հոգեբանության և հոգեբանության հաղթարշավի ժամանակաշրջան, ինչը սոցիալական 
համակարգերի կառավարման մեջ կձևավորի այնպիսի մշակույթ, ինչպիսին մարդկությունն արդեն 
ձեռք է բերել նյութական համակարգերի կառավարման ոլորտում: Թերևս դա այն անհրաժեշտ տարրն 
է, որն այսօր բանականության և բարոյականության տեսակետից անհեթեթ բախումները 
կարգավորելու ճանապարհին պակասում է քաղաքակրթությանը: 

Այդ մայրուղուց դուրս չեն (ճիշտ հակառակը) նաև կրթական համակարգն ու «Պոլիտեխնիկը»:  
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Э.А. Кюрегян, А.А. Аветисян, Ш.С. Саакян  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 
Обсуждаются роль сформированного общественного мнения в студенческой аудитории, вузовской 

среде и вопросы эффективности обучения. Рассматриваются некоторые объективные и субъективные 
факторы, влияющие на формирование общественного мнения, в частности,  степень осведомленности 
оценивающих; слухи как отрицательный фактор; корни недоверия к опросам. 

Ключевые слова: общественное мнение, слухи, эффективность обучения, осведомленность, 
достоверность результатов.  
        

 
 

E.А. Kyureghyan, A.S. Avetisyan, SH.S. Sahakyan  
 

THE PUBLIC OPINION MANAGEMENT AND THE 
EFFECTIVENESS OF TEACHING 

 
         The role of the learners, the public opinion inside the university and the question  in the effectiveness of the 
teaching process are discussed. Objective and subjective factors affecting the public opinion forming are observed, 
particularly the awareness level of the evaluators, gossips as a negative factor, the roots of scepticism towards 
opinion polls or surveys. 
         Keywords: public opinion, gossips, effectiveness of teaching, awareness, accuracy of results. 
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Ռ.Գ. Հովհաննիսյան 
 

ՀՀ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ՊՈՐՏՖԵԼԻ 
ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ 

 
 

Ուսումնասիրվել են ՀՀ Կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների ներդրման սահմանափակում-
ները: Կառուցվել են իրական պորտֆելներ: Առավել մեծ ուշադրություն է դարձվելկենսաթոշակային ֆոնդի 
ակտիվների տեղաբաշխվածությանը տարբեր սահմանափակումների դեպքում: 

Առանցքային բառեր. Կենսաթոշակային համակարգ, կենսաթոշակային ֆոնդ, ակտիվ, ներդրում, 
ակտիվների տեղաբաշխվածություն, սահմանափակում: 

 
ՀՀ պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրման հիմնական նպատակն է աշխատող 

անձի համար ապահովել բարեկեցիկ և ապահով ծերություն, որն ուղղակիորեն կապված կլինի նրա 
ներկայիս աշխատավարձի հետ: Սա երկրի զարգացմանն ուղղված շատ կարևոր քայլ է: Սակայն, 
զուգահեռ այս զարգացմանը, երկիրը դեռ չունի ակտիվների կառավարման հարուստ փորձ: 
Մարդկանց մոտ կա մտահոգություն, թե ինչ է լինելու իրենց կուտակումների հետ 30…40 տարի հետո: 
Հայաստանում պետական քաղաքականությունը առաջին հերթին ուղղվելու է կենսաթոշակային 
ակտիվների անվտանգության ապահովմանը: 

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդը ձևավորվում է մասնակցի և պետության կողմից 
մասնակիցների համար կատարված կուտակային վճարների, ինչպես նաև դրանց կառավարումից 
ստացված եկամուտների հաշվին: Կենսաթոշակային ֆոնդի դեպքում անձինք իրենց դրամական 
միջոցները (կուտակային վճարները) տրամադրում են կառավարչին, որը նշված միջոցները միավորում 
և կառավարում է որպես մեկ միասնական պորտֆել: Կենսաթոշակային ֆոնդն ունի իր 
գործունեության կանոնները, որոնք հաստատվում են ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից` ֆոնդի 
գրանցման հետ միաժամանակ: Կենսաթոշակային ֆոնդն ընտրելիս անձը նաև իր համաձայնությունն 
է արտահայտում այդ կանոններին միանալու վերաբերյալ:  
Գոյություն ունեն կենսաթոշակային ֆոնդերի հետևյալ տեսակներ՝ 

• կայուն եկամտային, 
• պահպանողական, 
• հավասարակշռված1: 

Կայուն եկամտային ֆոնդը համեմատաբար ցածր ռիսկային է և կարող է ապահովել կայուն, ոչ 
բարձր եկամուտ. ֆոնդի միջոցներն ամբողջությամբ` 100%-ով, ներդրվում են ամրագրված եկամուտ 
ապահովող և ցածր ռիսկային ֆինանսական գործիքներում (օրինակ` ավանդ, պարտատոմս և այլն): 
Այս ֆոնդերը նախընտրելի են այն մասնակիցների համար, ովքեր գերադասում են ստանալ կայուն, ոչ 
բարձր եկամուտ: 

Պահպանողական ֆոնդը միջին ռիսկային է և կարող է ապահովել բարձր եկամուտ. ֆոնդի 
միջոցները, բացի ամրագրված եկամուտ ապահովող ֆինանսական գործիքներից, որոշ չափով (մինչև 
25%) ներդրվում են համեմատաբար ռիսկային ֆինանսական գործիքներում (օրինակ` 
բաժնետոմսերում): Այս ֆոնդերը նախընտրելի են այն մասնակիցների համար, ովքեր հիմնականում 
հակված են բարձր եկամուտ ստանալու և պատրաստ են դիմելու նաև որոշակի ռիսկի: 

Հավասարակշռված ֆոնդը համեմատաբար բարձր ռիսկային է և կարող է ապահովել ավելի 
բարձր եկամուտ. ֆոնդի միջոցները հավասարապես ներդրվում են ամրագրված եկամուտ ապահովող 
(մինչև 50%) և ռիսկային ֆինանսական գործիքներում (մինչև 50%): Այս ֆոնդերը նախընտրելի են այն 
մասնակիցների համար, ովքեր հակված են դիմելու ռիսկի` ակնկալելով ստանալ ավելի բարձր 
եկամուտ: 

                                                            
1ՀՀ  օրենքը Կուտակային կենսաթոշակների մասին 
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Ընտրելով կենսաթոշակային ֆոնդ/ֆոնդի կառավարիչ և ծանոթանալով ֆոնդի կանոններին՝ 
անձն ընտրում է նաև այն ներդրումային ֆոնդի տեսակը, որի համաձայն իրականացվելու է 
ակտիվների ներդրումային գործունեությունը:  

Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել միայն այն ակտիվներում, որոնք նախատեսված են 
ֆոնդի կանոններով կամ կանոնադրությամբ` հաշվի առնելով օրենքով տվյալ տեսակի ֆոնդի համար 
սահմանված ներդրումային քաղաքականության պահանջները: Ֆոնդի ներդրումները պետք է ֆոնդի 
տվյալ տեսակի համար բավարար չափով տարատեսականացված լինեն` ռիսկերի արդյունավետ 
բաշխման նպատակով: 

Նպատակ ունենալով առավելագույնի հասցնել ներդրումների արդյունավետությունը՝ հօգուտ 
պարտադիր կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների,  պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի 
ներդրումները պետք է հիմնված լինեն հետևյալ սկզբունքների վրա. 
1) ակտիվների ապահովություն և  եկամտաբերություն, 
2) ռիսկերի դիվերսիֆիկացիա, 
3) համարժեք իրացվելիության ապահովում: 

Կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների կառավարման մեջ մեծ նշանակություն 
ունի ակտիվների կառավարումը: Գոյություն ունեն ակտիվների կառավարման տարբեր մոտեցումներ: 
Ամենատարածված և դասական մոդելը Մարկովիցի մոդելն է: Ըստ Մարկովիցի մոտեցման, 
ներդրողների համար կարևոր է պայուսակի եկամտաբերությունը և վերջինիս 
տատանողականությունը: Մարկովիցի եկամուտ-ռիսկ կանոնն ասում է, որ ներդրողը կընտրի այն 
պայուսակը, որը տրված սպասվող եկամտաբերության դեպքում ունի մինիմում ռիսկ կամ հակառակը: 
Ի տարբերություն այս մոդելի լայն կիրառմանը, այն ունի շատ թերություններ, որոնք  նկարագրված են  
Ռիչարդ Օ.Մ (Richard O.Michaud), Թոմաս Մ.Ի. (Thomas M.Idzorek), Գրինոլդ Ռ.Կ. (Grinold R.C.), Կահն 
Ռ.Ն. (Khan R.N) աշխատություններում: Հաշվի առնելով Մարկովիցի մոտեցումը և մոդելի 
թերությունները՝ Ֆիշեր Բլեքը և Ռոբերտ Լիթերմանը/Բ-Լ/զարգացրին պայուսակի ընտրության 
մոդելը: Բ-Լ օպտիմալ պորտֆելը շուկայական պորտֆելի և ներդրողների դատողությունների կշռված 
համակցություն է: Բ-Լ մոդելը հնարավորություն է տալիս ներդրողներին միավորել իրենց 
սպասումները և շուկայական հավասարակշիռ եկամտաբերությունը: Կան նաև այլ մոտեցումներ. 
Օրինակ՝ John Norstad-ի մոտեցումը իր “ Portfolio Optimization Part2 Constrained Portfolios” 
աշխատությամբ, որտեղ նա հաշվի է առնում պորտֆելի վրա դրված սահմանափակումները և 
առաջարկում է իր տարբերակը: 
 Ինչպես և երկրների մեծ մասը, Հայաստանը նույնպես ունի կենսաթոշակային ֆոնդի 
ակտիվների կառավարման իր սահմանափակումները: ՀՀ Կենտրոնական բանկը սահմանում է 
Կուտակայինկ ենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների ներդրման սահմանափակումները, որոնք 
սահմանված են <<Կուտակային կենսաթոշակների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում՝  Գլուխ 8,  Հոդված 41-44, և Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների 
ֆինանսական գործիքներում ներդրման քանակային և արժութային սահմանափակումներում: Հոդված 
41-ից Հոդված 44–ը  նշված է, թե որտեղ կարող է ներդրում կատարվել. ՀՀ-ում  և արտասահմանյան 
պետություններում: Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների ներդրումը սահմանում է 
Տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության (այսուհետ` ՏՀԶԿ 2 ) կամ 
Եվրոպական Միության (այսուհետ` ԵՄ 3 ) անդամ պետությունների բանկային համակարգը 

                                                            
2 ՏՀԶԿ երկրներ՝ Բելգիա,  Կանադա,  Դանիա,  Գերմանիա,  Ֆրանսիա,  Հունաստան, 
Իռլանդիա,   Իտալիա, Լյուքսեմբուրգ,  Նիդերլանդներ,  Նորվեգիա,    Ավստրիա,   Պորտուգալիա, 
Իսպանիա,  Թուրքիա,  ՄԹ,   ԱՄՆ, Իսլանդիա,   Շվեդիա,  Շվեյցարիա,  Մեքսիկա (1994), 
ՆորԶելանդիա (1973)), Ավստրալիա (1971), Չիլի (2010), Լեհաստան (1996),  Էստոնիա (2010),  
Ֆինլանդիա (1969),  Հունգարիա  (1996), Հարավային Կորեա (1996), Իսրայել  (2010), 
Սլովենիա (2010),  Ճապոնիա (1964),  Սլովակիա (2000), Չեխիա (1995) 
 
3ԵՄ երկրներ՝ Ավստրիա, Լեհաստան, Իսլանդիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Խորվաթիա, Սերբիա, Կիպրոս, 
Չեխիա, Դանիա, Էստոնիա, Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Հունաստան, Հունգարիա, Իռլանդիա, 
Իտալիա,  Լատվիա,  Լիտվա,  Լյուքսեմբուրգ,  Չեռնոգորիա,  Մակեդոնիա,  Ալբանիա,  Մալթա, 
Նիդեռլանդներ  ,Պորտուգալիա Ռումինիա, Սլովակիա, Սլովենիա, Իսպանիա, Շվեդիա, Թուրքիա, Մեծ 
Բրիտանիա 



30 

վերահսկող լիազորված մարմնի կողմից արտոնագրված եւ վերահսկվող ֆինանսական 
կազմակերպությունների ավանդներում եւ բանկային հաշիվներում, ավանդներում, այդ անդամ 
պետությունների Կենտրոնական բանկերի թողարկած կամ ամբողջությամբ երաշխավորած 
արժեթղթերում, կապիտալի շուկան վերահսկող լիազորված մարմնի կողմից գրանցված եւ 
վերահսկվող կարգավորվող շուկաներում առեւտրին թույլատրված արժեթղթերում և ներդրումային 
ֆոնդերի փայերում (բաժնետոմսերում), ածանցյալ գործիքներում` միայն հեջավորման նպատակով և 
այլն: 

Օրենքը դնում է սահմանափակումներ թե՛Հայաստանի Հանրապետության և թե՛ արտա-
սահմանյան պետությունների համար ինչպես տարածքային, այնպես էլ քանակային և արժութային 
առումով: 

Համաձայն  ՀՀ կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի  27-ի  N 1685-Ն որոշման՝պարտադիր 
կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների հաշվին կատարվող՝ արտասահմանյան 
արժույթով ներդրումների առավելագույն չափը չպետք է գերազանցի տվյալ պարտադիր 
կենսաթոշակային ֆոնդի ընդհանուր ակտիվների 40  տոկոսը: Ոչ փոխարկելի արտասահմանյան 
արժույթով կատարվող ներդրումների առավելագույն չափը չպետք է գերազանցի տվյալ պարտադիր 
կենսաթոշակային ֆոնդի ընդհանուր ակտիվների 3 տոկոսը: 

Ներդրումները կարող են իրականացվել հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով. 
1) բանկային հաշիվներում և ավանդներում առավելագույնը 40% 
մեկ բանկում կամ փոխկապակցված բանկերում առավելագույնը 5% 
օտարերկրյա բանկում` Ստանդարտ և Փուրզի «ԲԲԲ» խմբի` «ԲԲԲ», 
Մուդիզի «Բաա» խմբի` «Բաա3» կամ Ֆիթչի «ԲԲԲ» խմբի` «ԲԲԲ-»  
2) ՀՀ, ՀՀԿԲ, ԱՊ4, ԱՊԿԲ5-ի կողմից թողարկված կամ ամբողջությամբ երաշխավորված  
արժեթղթերում՝ առավելագույնը 60% ` մեկ թողարկումում՝ առավելագույնը 20%:  
Կենսաթոշակային ֆոնդերի համար թողարկված արժեթղթերում`մեկ թողարկումում 

առավելագույնը 50% 
3) արժեթղթավորման հիմնադրամների կողմից թողարկված արժեթղթերում 6  միայն 

հիփոթեքային   
վարկով ապահովված արժեթղթերում՝առավելագույնը 5%: 
Բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված ապահովված 

հիփոթեքային պարտատոմսերում7 առավելագույնը 30%:  
Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերում օտարերկրյա բանկերի թողարկած 

պարտքային արժեթղթերում առավելագույնը 30%, որոնց տեղաբաշխումից ստացված միջոցները 
ներդրվում են այնպիսի ակտիվներում, որոնք` 

ա) այդ պարտքային արժեթղթերի վավերականության ամբողջ ժամանակահատվածի համար 
բավարար ապահովություն (ծածկույթ) են դրանց գծով ամրագրված պարտավորությունների 
կատարման համար,  

բ) թողարկող բանկի անվճարունակության կամ սնանկության դեպքում առաջնահերթորեն 
օգտագործվում են այդ պարտքային արժեթղթերի գծով դրանց սեփականատերերի հանդեպ 
պարտավորությունների կատարման (արժեթղթի մայր գումարի (անվանական արժեքի) և հաշվեգրված 
տոկոսների փոխհատուցման) համար. 

4) պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվները չեն կարող ներդրվել՝ 
ա) մեկ թողարկողի ձայնի իրավունք տվող բաժնային արժեթղթերի 10 և ավելի տոկոսում, 
բ) մեկ թողարկողի ձայնի իրավունք չտվող բաժնային արժեթղթերի ավելի քան 10 տոկոսում, 
գ) մեկ թողարկողի կողմից թողարկված պարտքային արժեթղթերի ավելի քան 10 տոկոսում, 
դ) այլ ֆոնդի փայերի կամ բաժնետոմսերի ավելի քան 25 տոկոսում, 
ե) սույն ենթակետը չի կիրառվում սույն կետի երկրորդ ենթակետով նախատեսված 

արժեթղթերի նկատմամբ. 

                                                            
4արտասահմանյան պետություն 
5արտասահմանյան պետության  Կենտրոնական  բանկ 
6«Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենք 
7«Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք 
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5) ներդրումային ֆոնդերի կողմից թողարկված արժեթղթերում`առավելագույնը 20%-ը:  
Ընդ որում, չեն կարող գերազանցել 2 տոկոսը, եթե դրանք` 
ա. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված բաց, հրապարակային, ստանդարտ, 
տարատեսականացված ներդրումային ֆոնդ չեն, 
բ. Արտասահմանյան պետության կապիտալի շուկան վերահսկող լիազորված մարմնի կողմից 
գրանցված ու վերահսկվող բաց և հրապարակային ներդրումային ֆոնդ չեն, որի կանոնների 
(կանոնադրության) համաձայն ներդրումային ֆոնդի ակտիվների առնվազն 90 տոկոսը պետք է 
ներդրվի միայն բանկային ավանդներում, պետական պարտատոմսերում, կարգավորվող շուկայում 
առևտրին թույլատրված կամ թույլատրվող արժեթղթերում կամ «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ իրացվելի ակտիվներում. 

6) միևնույն կառավարչի կողմից կառավարվող ներդրումային ֆոնդերում կամ 
փոխկապակցված 8  համարվող կառավարիչների ներդրումային ֆոնդերում առավելագույնը 
ակտիվների 10 տոկոսը. 

7) մեկ թողարկողի արժեթղթերում առավելագույնը ընդհանուր արժեքի 10%, իսկ 
փոխկապակցված թողարկողների արժեթղթերում` առավելագույնը ակտիվների 15 տոկոսը, եթե այլ 
բան նախատեսված չէ սույն իրավական ակտով. 

8) ֆոնդի ակտիվներում ընդգրկված մեկ անձի կողմից թողարկված արժեթղթերի, տվյալ անձի 
մոտ ներդրված բանկային ավանդների և տվյալ անձի հետ կնքված ածանցյալ գործիքների հետ 
կապված ռիսկի ընդհանուր արժեքը չպետք է գերազանցի տվյալ ֆոնդի ակտիվների ընդհանուր 
արժեքի 20 տոկոսը. 

9) ածանցյալ գործիքներում ներդրումներն իրականացվում են միայն հեջավորման 
նպատակով, երբ տվյալ ֆոնդը ներառում է այդ ածանցյալի հիմքում առկա հիմնական արժեթուղթը, 
կամ տվյալ ֆոնդին բնորոշ է հեջավորվող ռիսկը: Մեկ անձի հետ ածանցյալ գործիքով կնքված 
գործարքի չափը չի կարող գերազանցել ֆոնդի ակտիվների արժեքի 10 տոկոսը, եթե գործարքի կողմը 
բանկ է, և չի կարող գերազանցել 5 տոկոսը, եթե գործարքի կողմն այլ ֆինանսական 
կազմակերպություն է: Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվներում ներառված բոլոր 
ածանցյալ գործիքների հետ կապված ռիսկի ընդհանուր ծավալը չպետք է գերազանցի տվյալ ֆոնդի 
ակտիվների ընդհանուր արժեքը: 

Մեկ արտասահմանյան պետությունում կատարվող ներդրումները չեն կարող գերազանցել 
տվյալ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների 15 տոկոսը: Պարտադիր կենսաթոշակային 
ֆոնդերի ակտիվների ֆինանսական գործիքներում ներդրման քանակային և արժութային 
սահմանափակումների հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում ֆոնդի ակտիվների ընդհանուր 
շուկայական արժեքը: Քանակային և արժութային սահմանափակումները տարածվում են պարտադիր 
կենսաթոշակային ֆոնդի վրա` առաջին կուտակային վճարը տվյալ ֆոնդին կատարելու օրվանից 6 
ամիս հետո:9 

Մեր խնդիրն է սահմանափակումների ներքո կառուցել իրական պորտֆել և տեսնել, թե 
սահմանափակումների փոփոխման դեպքում ինչպես է փոխվում պորտֆելի կառուցվածքը: 
Օրինակում որպես կենսաթոշակային ֆոնդ կդիտարկենք հավասարակշռված ֆոնդը, հաշվի չենք առնի 
արժութային ռիսկը և ծախսերը/միջնորդավճարներ և այլն/, ոչ-ռիսկային տոկոսադրույքը կվերցնենք 
ՀՀ կարճաժամկետ գանձապետական պարտատոմսի եկամտաբերությունը՝ 7.98%: Քանի որ ըստ 
օրենսդրության թույլատրվում է ներդրումներ կատարել արտասահմանյան արժույթով ֆոնդի 
ակտիվների  40%-ից ոչ ավել, ապա դիտարկվող օրինակում ակտիվների 60%-ը կներդնենք ՀՀ 
պարտատոմսերում, իսկ այդ 40%-ը՝ ETF-ում. ETF (Exchange traded fund), որը պարտատոմսերի, 
արժեթղթերի և այլ տիպի արժեթղթերի համախումբ է, որը հնարավորություն է տալիս ներդրողին 
ունենալ դիվերսիֆիկացված պորտֆել: 
Արդյունքում՝ 
1. Ներբեռնվեցին շուկայում շրջանառվող բոլոր ETF-ները10 /01.05.2014թ.-ի դրությամբ/ 

                                                            
8«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ մասի 
համաձայն, 
9 ՀՀ Կառավարության որոշում պարտադիր կուտակային ֆոնդերի ակտիվների ֆինանսական 
գործիքներում ներդրման քանակային և արժութային սահմանափակումներ, 
10Աղբյուրըhttp://finance.yahoo.com/etf/lists/ 
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Մեր

Օրինակ
GroupMi
GroupMa
GroupMi
GroupMa
GroupMi
GroupMa
GroupsA
GroupsB=
GroupsC
AssetMin
AssetMax
Օրինակ
էֆեկտիվ
գոյությո
Փոխենք
100% հն
10%՝ 
Օրինակ
GroupMi
GroupMa
GroupMi
GroupMa
GroupMi
GroupMa
GroupsA
GroupsB=
GroupsC
AssetMin
AssetMax
 
Այս դեպ
տալիս, թ
 

ր օրինակի հ
կ 1. 
in1=[0 0 0]; 
ax1=[0.15 0.1
in2=[0 0 0 0 0
ax2=[0.1 0.1 0
in3=[0 0 0 0 0
ax3=[0.1 0.3 0

A=Country'; 
=Fundf'; 
=Sector'; 

n=0; 
x=0.1; 
կ 1-ի համար
վ սահմանի
ուն չունի նշվ
ք սահմանափ
նարավոր է 

կ 2. 
in1=[0 0 0]; 
ax1=[1 1 1];  
in2=[0 0 0 0 0
ax2=[1 1 1 1 1
in3=[0 0 0 0 0
ax3=[1 1 1 1 1

A=Country'; 
=Fundf'; 
=Sector'; 

n=0;  
x=0.1; 

պքում ունենո
թե որ ակտի

Նկ. 2

համար ստա

5 0.15]; 
0 0 0 0 0 0 0 0
0.1 0.1 0.1 0.1
0]; 
0.2 0.3 0.1]; 

ր, քանի որ ո
 վրա պայո
ված սահման
փակումները
ներդրում ի

0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
0]; 
1];  

ում ենք Port
իվում քանի տ

2. Ակտիվների

անանք տարբ

0 0 0 0 0 0 0];
1 0.1 0.1 0.1 0

ունենք խիստ
ւսակի ռիսկ
նափակումնե
ը և տեսնեն
իրականացնե

0 0 0 0 0 0 0];
1 1 1 1 1 1 1]; 

tWts-ները հ
տոկոս ներդր
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րի օպտիմալ տ

բեր սահմանա

0.1 0.1 0.1 0.1 

տ սահմանա
կը, եկամտա
երի համար:
նք, թե ինչ են
ել, սակայն

 

ետևյալ տեղ
րում կատար

տեղաբաշխվա

ափակումնե

0.1 0.1 0.1 0.

ափակումներ
աբերությունը
: 
նք ունենում
մեկ թողար

ղաբաշխված
րել): 

ածություն 

երով  մի  քա

1 0.1]; 

ր, մոդելը լուծ
ը և կշիռներ

մ: Ենթադրեն
կողի արժեթ

ծությամբ (տե

նի  լուծումն

ծում չտվեց: 
րը: Օպտիմա

նք բոլոր ակ
թղթում առա

ես նկ. 3-ում

ներ: 

Չստացանք
ալ պորտֆել

կտիվներում
ավելագույնը

մ, որը ցուց է

 

 

ք 
լ 

մ 
ը 

է 



 

 

 
 
Դիտարկ
Օրինակ
GroupMi
GroupMa
GroupMi
GroupMa
GroupMi
GroupMa
GroupsA
GroupsB=
GroupsC
AssetMin
AssetMax
Եվ  նմա
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ն

տարբեր
արդյուն
ունենում

Ա
սահման
քանակի
կշիռներ
 

կենք հաջորդ
կ 3. 
in1=[0 0 0]; 
ax1=[1 1 1];  
in2=[0 0 0 0 0
ax2=[0.1 0.1 0
in3=[0 0 0 0 0
ax3=[1 1 1 1 1

A=Country'; 
=Fundf'; 
=Sector'; 

n=0; 
x=0.1; 

անապես  ակտ

Նույն ձևով 
ր քաղաքակ
նքում օպտիմ
մ ենք տարբե
Արդյունքում
նափակումնե
ից, պորտֆե
րը  (նկ. 5):  

2%

1%

1%
7

դ օրինակը հ

0 0 0 0 0 0 0 0
0.1 0.1 0.1 0.1
0]; 
1];  

 

տիվների  կշ

կախված օ
կանությունի
մալ կերպով
եր պորտֆել
մ, համակար
երը մեծ դեր
ելում փոխվ

10%

10

1%1%

%

10%

7%
10%

6%

Նկ. 3. Ակտիվ

հետևյալ սահ

0 0 0 0 0 0 0];
1 0.1 0.1 0.1 0

շիռները  դիտ

Նկ. 4.  Ակտի

օրենքից և
ից կարող
վ կառավարե
լներ: 
րգելով վերը
ր են խաղում
վում են հա

%

10%

1%4%

0%

Օրինակ

5%

10%

10%

10%
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իվների տեղաբ

հմանափակո

0.1 0.1 0.1 0.1 

տարկենք  նկ

իվների տեղաբ

կենսաթոշա
ենք փոփ

ել ներդրումն

ը նշված եր
մ պորտֆելի

ամապատաս

10%

10%

7%

%

2 AM
BSC
DTD
GU
IHE
IYH
PKW
QD
TFI
VG
XLV

10%

9%7%

7%

Օր

բաշխվածությ

ումների դեպ

0.1 0.1 0.1 0.

կ. 4-ում: 

աբաշխվածությ

ակային ֆոնդ
փոխել պոր
ները: Տարբե

րեք օրինակն
ի կառուցմա
խանաբար

MLP BLV
CG BSCH
D EMLP
RU HYEM
E ITM
H MLPI
W PLW
F SDOG

TLT
IT VHT
V

10%

10%

6%
1%

%

1%

րինակ 3

յուն 

պքում. 

1 0.1];  

թյուն 

դի կառավա
րտֆելի սահ
եր սահմանա

ները՝ կարող
ան մեջ, և կա
եկամուտը, 

BOND
BSCI
FXF

M IEF
IXJ
MTUM
PWV

G SJNK
VCIT
VQT

%

4%

%

արչի կողմի
հմանափակ
ափակումնե

ղ ենք եզրա
ախված դրա

ռիսկը և ա

BSCF
DHS
FXG
IEI
IYC
PHB
QAI
TDIV
VCLT
XLP

AMLP
BSCF
FXG
HYEM
IHE
MDIV
PHB
PLW
QDF

ց ընտրված
կումները և
րի դեպքում

ահանգել, որ
նց չափից և
ակտիվների

BOND
DHS
GURU
IEI
ITM
MLPI
PKW
QAI
SCHP

ծ 
և 
մ 

ր 
և 
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Կ

աճել է  (
Արդյուն

 
 
 

Կախվա
նություն
վրա օպ
ընկերու
ներին, 
դեպքում
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Построе
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P
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Ke
 

Հովհան

Կախված պո
( նկ.5), բնակ
նքում՝ 
կառուցեցին
գտանք պոր
ներառեցինք

ած օրենքից և
նից՝ կարող ե
պտիմալ կերպ
ւթյուններին 
օպտիմալ ձ
մ սպասվելիք

ՀՀ օրենքը Կ
«Ակտիվների
Հայաստանի
«Ապահովվա
«Արժեթղթեր
մասի համա
ՀՀ Կառավա
գործիքներո
http://finance

015. 

СТРОЕНИ

Изучены огр
ены реальны
ых ограничени
лючевые сло
ение. 

ACCUMUL

Pension fund 
on fund assets
eywords: pens

ննիսյան  Ռի

Նկ. 5. Պա

որտֆելի վրա
կանաբար և ա

նք օպտիմալ
րտֆելի սպա
ք տարբեր սա
և կենսաթոշ
ենք փոփոխ
պով կառավ
հնարավոր

ձևով կառա
ք ապագա կ
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ավորման և ա
-տության օր
քային պարտ
մասին» Հայա

ոշում պարտ
ան քանակայի

/etf/lists/ 

ФЕЛЯ НАЛ

портфеля и
и. Уделено 

ная система, 

R.

ENSION FU

estrictions of R
nder various r

pension fund, a

մի  – ասպիր

35 

ամտաբերությա

ահմանափակ
մտաբերությա

ը և եկամտաբ
ակումներ, 
ոնդի կառավ
լի սահմանա
րումները: Ն
տալիս, մաս
տիվները և 
կները: 

Գրականութ

ակների մաս
ակտիվներով
րենք 
տատոմսերի 
աստանի Հան

տադիր կուտ
ին և արժութ

Р.Г. Огане
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G. Hovhann
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Հ.Հ. Թադևոսյան 

 

ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԱՐԿՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐ  ԵՎ DEA ՄՈԴԵԼԸ ՀՀ 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 
Ուսումնասիրվում է առևտրային բանկերի և բանկային համակարգի հարաբերական 

արդյունավետությունը DEA եղանակով: Կատարված վերլուծությունները կարող են հիմք հանդիսանալ 

բանկերի համար իրենց գործունեությունը ավելի արդյունավետ դարձնելու և մրցակցային 

պայմաններում իմանալով մրցակից բանկի հրապարակային տվյալները իրենց համար 

կանխատեսումներ անելու համար: 

Առանցքային բառեր.  հարաբերական արդյունավետություն, բանկ, պարփակվող տվյալների 

վերլուծություն: 

 
Տարատեսակ բանկային ծառայությունների շուկայում աճող մրցակցությունը, բնակչության 

շրջանում վարկով տարբեր ապրանքներ  ձեռք բերելու պահանջարկի մեծացումը, ինչպես նաև 

վարկավորող կազմակերպությունների առավելագույն շահույթ ստանալու ձգտումը ֆինանսական 

ինստիտուտներին հարկադրում է փնտրել վճարունակ հաճախորդներին գրավելու առավել 

արդյունավետ  ուղիներ` ձգտելով սակայն իրականացնել կորուստների վերահսկողություն: 

Ֆինանսական անձանց գնահատման ավանդական մեթոդները  կորցնում են իրենց 

արդյունավետությունը` տարատեսակ վարկավորումների ծավալների մեծացմանը համապատաս-

խան: Նոր բանկային ծառայությունների աճը պահանջում է վճարունակության գնահատման և վարկի 

տրամադրման գործընթացի մասնակի կամ ամբողջական ավտոմատացում: Մեծացնում է 

ֆինանսական կազմակերպությունների վրա միջազգային և ազգային կարգավորող մարմինների 

ճնշումը հնարավոր կորուստները գնահատելով` վերահսկողության արդյունավետ համակարգ 

մշակելու և բանկի ամբողջ գործունեության հնարավոր ռիսկերը կառավարելու առումով: 

Ժամանակակից գործնական մոտեցումները բանկային համակարգի վարկունակության 

ուսումնասիրության ժամանակ հիմնված են հիմնականում ֆինանսական և ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշների վրա: 

Ուսումնասիրենք վարկառուների վարկունակության մեթոդներից մեկը. 

Ալտմանի, Խուլդերմանի և Նարայիանի կողմից նշանակվել է Z սնանկության ֆունկցիա որո-

շակի գործոններից (բանկի կողմից որոշված), որի ռեգրեսիոն կախվածությունը բերված է ստորև [1]: 

Z = 1,2 * X1 +1,4 X2 + 0,6 X3 + 1,0 X4 +3,3 X5 
Z ≤ 1,8 – սնանկությունը շատ մեծ է, 

1,8 < Z ≤ 2,7 –սնանկությունը մեծ է, 

2,7 < Z ≤ 3,0 – սնանկությունը փոքր է, 

3,0 < Z – սնանկությունը շատ փոքր է: 
 

Ալտմանի հնգագործոն մոդելը հիմնված է 66 ֆիրմաների գործունեության վերլուծության վրա, 

որն օգնում է ստանալ նախորդ 2 և 3 տարվա սնանկության ճշգրիտ գնահատականը: Սնանկության 

մասին տեղեկությունը կարելի է ստանալ մինչև 95% ճշգրտությամբ: Ալտմանի հետագա 

ուսումնասիրությունները հիմնված էին ավելի մանրամասն ուսումնասիրությունների վրա` 

վարձավճարի պարտականությունների կապիտալացումը և տվյալների հարթումը, որը 

հավասարեցնում են պատահական տատանումները: Նոր մոդելը տալիս է մինչև երկու տարի 

ժամանակահատվածի համար սնանկության բարձր հավանականության ցուցանիշ, իսկ երկուսից 

բարձր ժամանկահատվածի համար` մինչև 70% հավանականությամբ: 

Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6* X4 + 0,9*X5 – 2,675: 
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• Եթե Z < 0, ապա ֆինանսական դրությունը գնահատվում է ռիսկային: 

• Եթե  Z > 0, ապա դիտվում է վիճակագրորեն առողջ: 

 

Այս մոդելի համար բոլոր գործակիցները դրական են, սակայն գործնականում ոչ բոլոր 

գործակիցներն են միանման ազդում ռիսկի դասի վրա: 

Օրինակ, վերոնշյալ մոդելն օգտագործվել է Ֆրանսիայի բանկերից մեկի համար, և այդ 

ուսումնասիրության ժամանակ եղել են գործակիցներ, որոնք ունեցել են բացասական արժեքներ: 

Ենթադրվում է, որ դրական գործակցով ցուցանիշները մեծացնում են ընդհանուր գնահատականը 

(փոքրացնում են սնանկության ռիսկը), և հակառակը` բացասական գործակցով ցուցանիշները 

փոքրացնում են այդ ցուցանիշը (մեծացնում են սնանկացման ռիսկը): 

Սակայն Ֆրանսիայի օրինակի ուսումնասիրության ժամանակ որոշ ցուցանիշներ ցուցադրում 

են ռիսկի մակարդակի վրա չսպասված արդյունք, քանի որ վճարունակության և փայամասնության 

ավելացված գնի շրջանառությունը բացասական գործակից է և ավելացնում է սնանկության ռիսկը: 

 

Z = -1,225X1+2,003X2–0,824X3+5,221X4–0,689X5 –1,164 X6 +0,706X7+1,408X8: 
 

Համապատասխան գործակցների ցուցանիշների գումարը թույլ է տալիս դատել ընկերության 

սնանկության ռիսկի մասին: Եթե ստացված ցուցանիշը >0,125 է, ապա ֆիրմայի գործերն ընթանում են 

նորմալ, եթե <-0,25-ից, ապա կարելի է ասել, որ ֆիրմային սպասվում է ծանր ֆինանսական վիճակ: Այն 

ցուցանիշները, որոնք ընկած են -0,25-ի և  0,125-ի միջև, ապա կարելի է ասել, որ սնանկության ռիսկը 

անորոշ է: Վերոնշյալ և այլ սկորինգային մոդելների գործնական ուսումնասիրության ժամանակ 

հիմնական խնդիրն այն է, որ տվյալները միասնական են և ոչ հակադարձ ցուցանիշներով: Շատ 

բանկեր, որպեսզի հասնեն ճիշտ գնահատականների, համադրում են իրենց ցանկությամբ տարբեր 

ցուցանիշներ և գործակիցներ: 

Ֆիզիկական անձ վարկառուների գնահատման մեթոդը հինականում հիմնվում է բանկի 

աշխատակցի փորձառության  և խորը դատելու վրա: Գնահատման է ենթարկվում վարկառուի 

բնավորությունը, վարկի օգտագործման նպատակայնությունը և վարկի մարման աղբյուրը: Նաև 

անհրաժեշտ է համալիր գնահատական տալ վարկունակության ուսումնասիրությանը և օգտագործել 

տեսամաթեմատիկական հմտությունները, հետազոտությունները կատարել այնպես, ինչպես 

կատարվում է կորպորատիվ վարկավորման ժամանակ: 

Ներկայումս ՀՀ-ում ձևավորված վարկառուների ուսումնասիրությունը հիմնականում հեռու է 

իդեալական լինելուց: Արդյունքների հավաքագրման և վերամշակման ժամանակ հիմնական 

թերությունները հետևյալն են. 

• Սուբյեկտիվ որոշումներ. հիմնականում կարծիք է կազմվում վարկային մասնագետի կողմից, 

ով հիմնվում է իր փորձի և գիտելիքների վրա: 

• ՈՒսումնասիրության համար օգտագործված ցուցանիշները, ստացված արդյունքների 

անկայունությունը: 

• Վարկային մասնագետի որակավորման բարձրացման հիմնախնդիրը. հիմնականում 

որակավորումը ՀՀ-ում բարձրանում է փորձի հետ միասին, սակայն փորձը լինում ինչպես 

դրական, այնպես էլ բացասական, իսկ բացասական փորձ ձեռք բերելը նոր խնդիր է 

վարկավորման համար: 

• Բանկերի կողմից վարկառուների հայտերի ուսումնասիրությունները կատարվում են 

տարբեր մեթոդներով, ուստի պետք է ստեղծել մեկ կամ երկու ընդհանուր օգտագործման 

մեթոդ և առաջնորդվել դրանով: 

ՀՀ-ում գործում է 21 առևտրային բանկ, դրանց համար ուսումնասիրվել է վարկային 

քաղաքականության  արդյունավետության գնահտումը DEA (Data Envelopment Analysis - Պարփակող 

տվյալների վերլուծություն) եղանակով: Պարփակող տվյալների վերլուծությունը (ՊՏՎ-ն), էմպիրիկ 

տվյալների վրա հիմնված արդյունավետության գնահատման եղանակ է, որի հիմքում ընկած է գծային 

ծրագրումը: Այս եղանակն իր էությամբ կոչված է գնահատելու ՈԿՄ-ի (որոշում կայացնող 

միավորների) շրջանակում նրանց գործռույթների հարաբերական /համեմատական/ 

արդյունավետությունը: ՈԿՄ-ն որևէ տնտեսվարող սուբյեկտ է, օրինակ` բանկ, որը տրված 

ռեսուրսների առկայության պայմաններում ստանում է որոշակի արդյունքներ:  
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Հարաբերական արդյունավետությունը ՊՏՎ-ում սահմանվում է հետևյալ ձևով` 

1. ՈԿՄ-ի լրիվ արդյունավետությանը հասնում ենք միայն այն դեպքում,երբ մոդելում 

օգտագործվող մուտքերից (ռեսուրսներ) և ելքերից (արդյունքներ) ոչ մեկը չի կարող լավացվել առանց 

մյուս մուտքերն ու ելքերն վատացնելու: Սա Պարետո-Կոֆմանի արդյունավետության հայտանիշն է: 

2.Ըստ մեկ այլ մոտեցման, ՈԿՄ-ը համարվում է ամբողջական արդյունավետ միայն այն 

դեպքում, երբ մյուս ՈԿՄ-ի գործունեությունը ցույց չի տալիս, որ դրա մուտքերից ու ելքերից մի 

քանիսը կարող են լավացվել առանց վատացնելու որոշակի մուտքերն ու ելքերը: 

Ուսումնասիրությունը կատարվել է ՊՏՎ-ի CCR մոդելի երկակի խնդրի միջոցով. 

�∗=min� 
∑ ���	��
	
�
� ≤����   i=1,2,…,m; 

∑ ��	��
	
�
� ≥��     r =1,2,…,s; (*)   

��≥0,    j=1,2,…,n: 
Երկակիության թեորեմից հայտնի է, որ z*= θ*, որտեղ z*-ը ուղիղ խնդրիª դիտարկվող ՈԿՄ-ի 

հարաբերական արդյունավետության գնահատականն է: Ընդ որում, լուծելով ռեսուրսներով 

(արդյունքներով) կողմնորոշված (*) խնդիրը, կստանանք նաև յուրաքանչյուր ռեսուրսի (արդյունքի) 

ազդեցության չափը գնահատվող ՈԿՄ-ի անարդյունավետության վրա: Նշենք նաև, որ խնդիրը լուծում 

ունի, քանզի այն գծային ծրագրման խնդիր է, որի թույլատրելի լուծումների բազմությունը 

սահմանափակ է և դատարկ չէ: Այն ՈԿՄ-ները, որոնց համար θ*<1, անարդյունավետ են, իսկ այն ՈԿՄ-

ները, որոնց համար θ*=1, լրիվ արդյունավետ են: 

Ուսումնասիրության համար որպես ռեսուրսներ ծառայել են` անձնակազմի գծով ծախսերը, 

հիմնական միջոցները, տոկոսային և նմանատիպ ծախսերը, իսկ արդյունքներ` տրված վարկերը և 

փոխատվություններ, հաճախորդների հանդեպ պարտավորությունները: Բանկերի տվյալները 

ուսումնասիրվել են 2011թ.-ի դեկտեմեբրի 31-ի տվյալների հիման վրա, որոնց արդյունավետությունը 

ներկայացված է աղյուսակում [2]: 
Աղյուսակ 

                            ՀՀ առևտրային բանկերի հարաբերական արդյունավետությունը                                                                    

                                                                                                           

Բանկեր 
 Հարաբերական 

Արդյունավետութույն 

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ 0.95 

ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ 1 

Ամերիաբանկ 1 

Անելիք Բանկ 1 

Արարատբանկ 1 

Արդշինինվեստբանկ 1 

Արմսվիսբանկ 1 

Արցախբանկ 0.85 

Բիբլոս Բանկ Արմենիա 0.83 

ԲՏԱ Բանկ 1 

Զարգացման Հայկական Բանկ 1 

Էյչ-Էս-ԲԻ-Սի Բանկ Հայաստան 1 

Ինեկոբանկ 1 

Կոնվերս Բանկ 0.55 

Հայբիզնեսբանկ 1 

Մելլաթ Բանկ 0.29 

Յունիբանկ 1 

Պրոկրեդիտ Բանկ 1 

Պրոմեթեյ Բանկ 1 

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ 1 

Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբ 0.47 

Միջին հարաբերական արդյունավետություն 0.9 

 

Վարկունակության ուսումնասիրությունը ոչ միայն հաշվարկ է հինգ կամ ավելի 

գործակիցների  և արդյունքների համեմատության ընդունված նորմատիվների միջև, այլև ավելի բարդ 

գործընթաց է, որի դեպքում պահանջվում է շատ ժամանակ և բանկի աշխատակցի պրոֆեսիոնալիզմը: 
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Այս ամենի շնորհիվ կարելի է ունենալ առավելագույն առողջ վարկային պորտֆել, որն իր 

ազդեցությունը կունենա երկրի տնտեսական աճի վրա: 

Աղյուսակից երևում է, որ ՀՀ-ում գործող առևտրային բանկերի մեծամասնությունը, 

բացառությամբ մի քանի բանկերի, վարկային քաղաքականության ռազմավարությունը նույնն է:  

Ուսումնասիրությունից կարելի է եզրակացնել: 

• ՀՀ տնտեսության մեջ բանկերի կողմից վարվող վարկային քաղաքականության 

արդյունավետությունը բարձր է:  

• Բանկերի հարաբերական արդյունավետության բարձր ցուցանիշը ցույց է տալիս սոցիալ-

տնտեսական զարգացման միտումները: 
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ И DEA МОДЕЛЬ  
ДЛЯ TOРГОВЫХ  БАНКОВ РА 

 
С помощью  DEA модели изучена продуктивность  банков и банковской системы. Полученные 

результаты могут служить базой для того, чтобы сделать деятельность банков более эффективной и в 
условиях конкуренции предсказать результат их конкурент- банков.     

Ключевые слова: относительная продуктивность, банк, анализ данных. 
 

 
H.H. Tadevosyan 

 
MODELS FOR ASSESSING THE CREDITWORTHINESS OF BORROWERS  

AND DEA MODEL FOR COMMERCIAL BANKS OF RA 
 

The relative  efficiency of banks and banking system has been studied with DEA model. These results can 
be served as a basis  to make the activity of  banks more efficient and in competitive conditions to predict the result 
of their competitor banks. 

Keywords: relative efficiency, bank, data analysis. 
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Ֆակուլտետի, Տնտեսագիտության մեջ Մաթ. Մոդելավորման Ամբիոնի ասպիրանտ 
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Է.Պ. Տեր-Հովհաննիսյան 
 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 

Ներկայացված են որոշումների կայացման և վերլուծության մեթոդների համեմատական եզրերը, 
առանձնահատկությունները, առավելություններն ու թերությունները: Հետազոտական վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ ծրագրային ապահովումը դառնում է պարտադիր և դիրքորոշիչ պայման՝ որոշումների ընդունման 
գործընթացներում: Դիտարկվող խնդրի բարդությամբ պայմանավորված՝ համակարգում կկիրառվի 
բազմաչափանիշ և բազմանպատակ խնդիրների համար նպատակային հանդիսացող հիերարխիաների 
վերլուծական որոշման դասական մեթոդը,  համակարգում կկիրառվի նաև գնահատման նոր մեխանիզմ: 

Առանցքային բառեր. որոշումների ընդունում, վերլուծություն, համեմատական ակնարկ, 
կանխատեսումների տեսություն, գնահատման մեխանիզմ, վերլուծական մեթոդներ: 

 
Ապագային ուղղված  կանխատեսումներին  վերաբերող  ժամանակային  չափումները և 

հստակությունը դեռևս հեռու են կատարյալ լինելուց:  Վճիռներ  և  որոշումներ  ընդունելու համար 
փորձագետներն ապավինում են կանխատեսումների տեսությանը: Կանխատեսումների  
տիպաբանությունը  կառուցվում  է  ինչպես  ապագայի  ժամանակային,  այնպես  էլ  նախապես  
ճշտված  չափանիշների, նպատակների  և  կանխատեսման  ենթակա  առարկաների,  օբյեկտների  
բնույթի,  գործադրվող  մեթոդների  և  այլ  գործոնների  հիման  վրա [1, 2]:     
 Կանխատեսումների տեսությունը շատ կարևոր և անհրաժեշտ գործիք է որոշումներ 
կայացնելու գործընթացում, որի դերը հատկանշական է դիտարկվող նախագծի կառավարման և 
պլանավորման գործառույթներում [1, 3]: Ներկայումս փորձագետները որոշումներ կայացնելու 
համար կիրառում են  մի շարք մեթոդներ և մոդելներ, որոնցից կնշենք հետևյալները՝ օգտակարության 
բազմաչափանիշային մեթոդ (ՕԲՄ), հիերարխիաների անալիտիկ որոշման դասական մեթոդ 
(ՀԱՈԴՄ), կրկնակի դասակարգման մեթոդ (ԿԴՄ) և գնահատման և դասակարգման կազմակերպման 
մեթոդ (ԳԴԿՄ): Օգտակարության բազմաչափանիշային մեթոդը (ՕԲՄ) խնդիրների լուծման 
համեմատաբար պարզ եղանակ է: Մեթոդի կիրառման ժամանակ ի սկզբանե որոշվում են 
նպատակային չափանիշները, դրանց կշիռը, նպատակին հասնելու աստիճանի ցուցանիշը, ինչպես 
նաև շատ դեպքերի համար վերափոխման ֆունկցիաները: Այս մեթոդի կիրառման ժամանակ 
որոշվում են օգտակարության եզակի ֆունկցիաները և որոշակի պայմանների հաշվառմամբ 
չափանիշների կշիռները, որոնք պետք է գործեն օգտակարության ընդհանուր ֆունկցիայի 
սահմանված ձևերի դեպքում:      

 Օգտակարության ընդհանուր ֆունկցիայի կիրառման ժամանակ այդպիսի պայմաններ են 
առաջնայնությունների թույլ կարգի գոյությունը, փոխարինման հնարավորությունը և փոխադարձ 
անկախությունը: Սակայն այս համեմատաբար խիստ պայմանները, որոնք որոշումներ կայացնելիս 
գործում են ոչ բոլոր դեպքերում և  առանձին դեպքերում մեծ պահանջներ են ներկայացնում որոշում 
կայացնող անձին, խիստ սահմանափակում են ՕԲՄ մեթոդի կիրառման ոլորտը [4, 5]: 

                          ՕԲՄ-ի հաշվարկային ֆունկցիան ունի հետևյալ տեսքը՝    

             ( ) ( ) ( ) ( ),...,...,
1

1111 ii

m

i
immmm xUkxukxukxxU ∑

=

=++=                               (1)       

որտեղ mkk ,...,1 -ը օգտակարության ֆունկցիաների կշռային գործակիցներն են`  

( )1...21 =+++ mkkk ,  ( ) :1,...,,0 21 ≤≤ mxxxU  mu -ը օգտակարության ֆունկցիան է, իսկ ( )ii xU -ը՝ 
i-րդ ատրիբուտի օգտակարության ֆունկցիան, որը բավարարում է հետևյալ պայմանին՝ 

( ) 10 ≤≤ ii xU :  
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ՕԲՄ-ի հիմնախնդիրը տվյալների հաշվարկն է: Ինչպես օգտակարության եզակի 
ֆունկցիաները, այնպես էլ կշռադատման գործոնները որոշվում են անտարբերության գնահատման 
միջոցով: Այս գործընթացը պահանջում է ծախսեր, ինչն այս մեթոդի մեկ այլ թերությունն է: 
Հիմնախնդիր է նաև գնահատումների սանդղակի ընտրությունը, հատկապես, որակական բնույթի 
հատկությունների գնահատման համար: Ինչպես և ՀԱՈԴՄ-ի կիրառության մեջ [6], այնպես էլ 
գնահատումների փոխհամաձայնեցվածության ստուգումը, հստակորեն ներառված չէ այս մեթոդում: 

Այս մեթոդի հիմնական առավելություններից է այն հանգամանքը, որ անորոշության գործոնը  
ապագա զարգացման նկատմամբ հստակ ձևով հաշվի է առնված, թեև զգայունության վերլուծության 
կիրառումը նույնպես կարող է օգտակար լինել: ՀԱՈԴՄ-ի համեմատ, ՕԲՄ-ի կիրառման արդյունքում 
միշտ ստացվում է կայուն ռանգային կարգ [4, 5]: 

Հիերարխիաների անալիտիկ որոշման դասական մեթոդը (ՀԱՈԴՄ) ստեղծվել է վճիռների 
կայացման բարդ իրավիճակներում վերլուծության և կառուցման համար: ՀԱՈԴՄ մեթոդի կարևոր 
բնութագիրը հիմնախնդրի մասնատումն է առանձին բաղադրիչ մասերի՝ հիմնախնդրի կառուցման և 
դյուրինացման նպատակով: Յուրաքանչյուր հիմնախնդրի համար կազմվում է հիերարխիա, որը 
պարունակում է տարբեր նպատակներ կամ միջոցառումների մակարդակներ: Բազմանպատակային 
խնդիրների ժամանակ տեղի է ունենում հիմնական նպատակի առանձնացում կամ տարանջատում: 
Հիերարխիային ստորադաս մակարդակներում հաշվի են առնվում այլընտրանքները, որոնք ենթակա 
են գնահատման: ՀԱՈԴՄ-ը թույլ է տալիս քանակապես գնահատել այլընտրանքների 
առաջնայնությունները կամ հիերարխիայի տարրերի առաջնայնությունները:   
 ՀԱՈԴՄ-ը ևս ունի որոշակի թերություններ: Ի տարբերություն ընդունված հարաբերական 
ցուցանիշների սանդղակի՝ այս մեթոդում գոյություն չունի բնական զրոյական նշան: Դա կարող է 
զույգերի համեմատման ժամանակ որոշումներ կայացնելիս սխալների հանգեցնել: Մեթոդում առկա է 
նաև հետևյալ վիճահարույց փաստը. որոշում կայացնող անձն ինչ աստիճանի գնահատում կարող է 
կատարել 9 բալանոց սանդղակի այնպիսի գնահատականների միջև, ինչպիսին են Սաաթիի 
սանդղակի 5-րդ արժեքը` “ավելի բարձր նշանակալիությունը” և 7-րդ արժեքը` “շատ բարձր 
նշանակալիությունը” և դրա հետ մեկտեղ մոդելի մեջ ներառել միջին արժեքներ: Սա վերաբերում է այն 
խնդիրներին, որոնցում առկա են մեծ քանակությամբ չափանիշներ և այլընտրանքներ: Գործնական 
խնդիրներ լուծելիս, վերոնշյալ թերությունները հանգեցնում են այս մեթոդի կիրառման նշանակալի 
դժվարությունների առաջացման   [4, 6]:     

ՀԱՈԴՄ-ի առավելություններից է որակական հիմքի առկայությունը, ինչը թույլ է տալիս 
քանակապես գնահատել այլընտրանքների առաջնայնությունները կամ հիերարխիայի տարրերի 
առաջնայնությունները:          
 ՀԱՈԴՄ-ի կիրառման ժամանակ, զույգերի համեմատման հետ կապված, անհրաժեշտ պայման 
է, որ վճիռ կայացնող անձը կարող է միևնույն մակարդակի A տարրերի բազմությունից i և k զույգերին 
վերագրել հարաբերական ցուցանիշների սանդղակի վրա գնահատված մի v արժեք, որը ցույց է տալիս, 
թե որքանով է i-ն ավելի կարևոր k-ից՝ հաջորդ ավելի բարձր մակարդակում գտնվող որոշված տարրի 
համեմատ: Դրա հետ մեկտեղ պետք է գործի հակադարձ համեմատականության սկզբունքը, այսինքն՝ 
i-ի հարաբերական արժեքը k-ի նկատմամբ պետք է համապատասխանի այն արժեքին, որը կստացվի 
k-ն i-ի հետ համեմատելիս: Հաջորդ՝ ավելի բարձր մակարդակի տարրերի նկատմամբ գործում է 
հետևյալ օրենքը՝     
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= ,  բոլոր i, k∈A համար:                                                    (2) 

Քառակուսի մատրիցաները՝ ( )ijvV = , որտեղ 0>ijv , 
ji

ij v
v 1

= ,   i,j=1,2,...,K, կանվանենք 

դրական, հակադարձ սիմետրիկ մատրիցներ:        
 Կառուցվածքում ընկած բոլոր զույգերի համար տեղի ունի համեմատման անսխալ 
գնահատում, եթե ikv  մատրիցի բոլոր տարրերի համար գործում է հետևյալ օրենքը [4]. 

                                                           :. jkijik vvv =                                                                                 (3) 
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Նպատակային չափանիշների առաջնայնության վեկտորի հաշվարկի ժամանակ ելակետային է 
համարվում զույգերի համեմատման v  մատրիցը: Եթե հայտնի է նաև առանձին k տարրերի kw
նշանակալիությունը, ապա ikv մատրիցի տարրերը կարելի է հաշվարկել հետևյալ կերպ [4]. 

                                              
k

i
ik w

wv = , բոլոր Aki ∈, -ի համար:                                                       (4) 

Հակադարձ համեմատական սկզբունքի հիման վրա գործում է հետևյալ օրենքը [4]. 

                                           1. =
i

k
ik w

wv , բոլոր Aki ∈, -ի համար:                                                   (5) 

Վերջինից հետևում է, որ [4] 
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, բոլոր Aki ∈, -ի համար :                                      (6) 

Կրկնակի դասակարգման մեթոդն (ԿԴՄ) աջակցում է կրկնակի կիրառվող ծրագրային 
ապահովման փնտրմանը, գնահատմանը և ընտրությանը, ինչպես նաև ապահովում է հատուկ 
տեխնիկա գնահատման չափանիշի որոշման, այլընտրանքների ծախսերի և եկամուտների 
համեմատման և որոշումներ ընդունելիս գնահատման արդյունքների միավորման համար: ԿԴՄ-ը 
կրկնակի նպատակներից տալիս է համակարգային և մանրամասն նկարագրություն գնահատման 
չափանիշների համար:         
 Կրկնակի դասակարգման մեթոդի կիրառությունը թույլ է տալիս. 

• արագ և արդյունավետ կերպով գնահատել և ընտրել հստակորեն սահմանված 
գործընթացներից ամենաարդյունավետը, 

• հավասարակշռել ընտրված յուրաքանչյուր բաղադրիչի արժեքը, 
• ճիշտ կոորդինացնել և համադրել տվյալների համախմբման տարբեր մեթոդների 

արդյունքները: 
 

            Մեթոդի կիրառության ժամանակ կատարվող ծախսերի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ 
սկզբունքով. 

                                                                   ,KIECT +++=                                                                            (7) 
որտեղ T-ն ընդհանուր ծախսն է, C-ն՝ նույնականացուցիչների ծախսը, E-ն՝ գնահատման ծախսը, I-ն՝ 
ինտեգրացման ծախսը և K-ն՝ կապիտալի ծախսը [5, 6]: Սակայն պահանջներով չեն որոշվում, թե 
ինչպես պետք է համակարգը գործի և ինչպիսի բաղադրամասեր կարող են կիրառվել պատրաստի 
ծրագրերի միջոցով: Համակարգում ծրագրերի պատրաստի մասերի կիրառման դիտարկման միջոցով 
որոշակի ենթադրություններ կարելի է անել համակարգի կառուցվածքի և նախագծի վերաբերյալ և 
պահանջվում են որոշակի որոշումներ, թե համակարգի առանձնահատկություններն ինչպես պետք է 
քողարկվեն պատրաստի ծրագրերի կողմից: Ինչպես նաև պահանջների հատկությունները կարող են 
բավականին մանրամասնված չլինել պատրաստի ծրագրերի այլընտրանքները գնահատելիս: 
Ծրագրային ապահովման կրկնակի կիրառման նպատակների խմբագրման համար բացատրություն ու 
նախագծման հայեցակարգերի հետագա զարգացում է պահանջվում [4-6]: 

Գնահատման համար նախատեսված  դասակարգման և կազմակերպման մեթոդը (ԳԴԿՄ) 
վճիռների կայացման օժանդակ մեթոդ է: Այս մեթոդում հիմնախնդիրը սահմանափակվում է 
ընդհանրացված չափանիշներով, ինչը սակայն պարտադիր չի համարվում: Ընդհանուր առմամբ, 
վիճելի է վճիռ կայացնող անձի կողմից ստացված առաջնայնությունների արտացոլման ճշտությունը՝ 
ընդհանրացված չափանիշների ընտրման ճանապարհով, ինչպես նաև առաջնայնությունների 
ֆունկցիաների որոշման ճանապարհով: Ինչպես այլ մեթոդների կիրառման ժամանակ, այնպես էլ այս 
դեպքում անորոշությունների ազդեցությունը կարող է հետազոտվել զգայունության վերլուծության 
միջոցով: ԳԴԿՄ-ի առավելություններից  է անհամադրելիության դիտարկումը [5, 6]:  
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Միաչափանիշ խնդիրների դիտարկման ժամանակ ԳԴԿՄ-ի հաշվարկները կատարվում են 
հետևյալ բանաձևով [5, 6]. 

                                         ( ){ },KaafMax ∈                                                                          (8) 

որտեղ K-ն հնարավոր լուծումների բազմությունն է, իսկ 1: RKf → -ը՝ տարբերվող գործողություն-
ների չափանիշը:  

Մինչդեռ բազմաչափանիշ խնդիրների դիտարկման ժամանակ ԳԴԿՄ-ի հաշվարկները 
կատարվում են այլ բանաձևով՝ 

                ( ) ( ) ( ) ( ){ },,...,,...,, 21 KaafafafafMax kh ∈                                                          (9) 

որտեղ ( ) khafh ,.....2,1, = -ն թեև հանդիսանալով k չափանիշ՝ ամբողջապես չի կիրառվում K-ի 
համար: 

Բազմաչափանիշային խնդիրներում որոշում կայացնելու համար ԳԴԿՄ-ի կիրառման 
շրջանակներում օգտագործվում է հետևյալ բանաձևը [6,7].  

                                  ( )
( )

:
1

,

−
=
∑
∈

i

xaIP
aT Ax                                                                        (10) 

Բանաձևի կիրառման ժամանակ չափանիշների ընտրությունը պետք է կատարվի 
հնարավորինս ճշգրիտ և անսխալ, քանի որ հենց ընտրված չափանիշներն են նպաստում ճիշտ 
որոշման կայացմանը:  

(10)-ում IP-ն a գործողության նախապատվությունների ինդեքսն է, իսկ T(a)-ն՝ 
այլընտրանքային ինդեքսը, որի արժեքը ներկայացնում է այլընտրանքի նշանակությունը:  

Այսպիսով, որոշումների կայացման գործիքների կամ որոշումների կայացմանն աջակցող 
համակարգերի կիրառությունը պարտադիր պայման է ծրագրային ապահովման և զարգացման 
գործընթացների կառավարման ժամանակ: Առաջարկվող խնդրի արդյունավետությունը գնահատող 
չափանիշների համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ չկա որոշակի չափանիշ, որի հիման 
վրա հնարավոր կլինի որոշում կայացնել գոյություն ունեցող այլընտրանքների բազմությունից, 
այսինքն՝ նախագծի գնահատման և այլընտրանքներից լավագույնի ընտրության խնդիրը 
բազմաչափանիշ է: Դիտարկվող խնդրի բարդությամբ պայմանավորված՝ կկիրառվի բազմաչափանիշ և 
բազմանպատակային խնդիրների համար նպատակային հանդիսացող հիերարխիաների անալիտիկ 
որոշման դասական մեթոդը: Ինչպես նաև  համեմատական եզրեր անցկացնելով՝ կառաջարկվի 
գնահատման նոր մեխանիզմ: 
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Э.П. Тер-Оганнесян 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И 

АНАЛИЗА 
 

Проводятся сравнительные параллели, показаны преимущества и недостатки методов принятия 
решений и анализа, а также их специфика. Результаты обзора показали, что применение инструментов 
принятия решений или систем, содействующих принятию решений, становится обязательным условием в 
процессе  программного обеспечения.  В зависимости от сложности рассматриваемой задачи применен 
классический метод аналитического определения иерархий, являющийся целевым для многокритериальных и 
многоцелевых задач, а также предлагается  новый механизм оценки.   

Ключевые слова: принятие решений, анализ, сравнительный обзор, теория прогнозов, механизм 
оценки, аналитические методы.  

 
 

E.P. Ter-Hovhannisyan 
 

 
COMPARATIVE REVIEW OF METHODS OF DECISION-MAKING AND ANALYSIS 

 
Comparative parallels of  methods of analysis and decision-making processes, the advantages and 

disadvantages of methods, as well as the application features of those methods are presented. The results of 
comparative review show, that the use of decision-making tools and systems are a necessary condition for the 
software development process. Depending on complexity of the problem  the classical method of analytic hierarchy 
process, which is the target for multi-criteria and multi-task problems is applied. A new evaluation mechanism is 
also proposed.  

Keywords: decision-making, analysis, comparative review, prediction theory, assessment mechanism, 
analytical methods. 
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Լ.Ա.  Հովհաննիսյան  

 

ՀՀ ՀՆԱ-Ի ՃՅՈՒՂԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ԿԵՏԵՐԻ 

ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ 

 
Տնտեսական կառուցվածքով բնորոշվում է երկրի զարգացածության մակարդակը: Մեծ 

նշանակություն ունի կառուցվածքային տեղաշարժերի և վերափոխման կետերի հայտնաբերումը: ՀՀ 
տնտեսության 01.01.2000թ.- 30.06.2014թ. եռամսյակային  տվյալների հիման վրա ուսումնասիրվել են 
գյուղատնտեսության, արդյունաբերության, շինարարության, ծառայությունների ոլորտներում կառուց-
վածքային վերափոխման կետերը: 

Առանցքային բառեր. կառուցվածքային վերափոխման կետեր, ճյուղային կառուցվածք, 
Քուանդտ-Անդրյուս թեստ: 

 

 

Ներածություն: Տնտեսության կառուցվածքը էական նշանակություն ունի դրա կայուն 
զարգացման համար:  Տնտեսության զարգացումը մշտապես ուղեկցվում է կառուցվածքային 
տեղաշարժերով, որոնց մի մասը ներքին գործընթացների արդյունք է, իսկ մյուս մասը՝ արտաքին 
ազդեցությունների հետևանք: Այդ պատճառով էլ առանցքային կարևորություն ունի կառուցվածքային 
տեղաշարժերի և վերափոխման կետի հայտնաբերման գործընթացը: Պարբերաբար երկրի 
տնտեսական գործունեության գնահատման վերաբերյալ էմպիրիկ վերլուծություններ են կատարվում, 
որոնց արդյունքների ճշգրտության աստիճանը մեծապես կախված է դիտարկվող 
ժամանակահատվածի ընտրությունից: Եթե ընտրանքում գոյություն ունի � վերափոխման կետ, ապա 
էմպիրիկ գնհատումը պետք է կատարվի տվյալների �� � 1� ընտրանքների համար:  

Առաջին հայացքից թվում է, որ կառուցվածքային վերափոխման կետը հեշտ է գտնել 
գրաֆիկորեն, սակայն իրականում դրա հայտնաբերման համար անհրաժեշտ է էկոնոմետրիկ 
գնահատումների մեթոդաբանություն, վերջինս մշակվել է Չոուի [1], Բրաունի, Դարբինի և Իվանսի [2], 
Նիբլոմի [3], Հանսենի [4], Քվանդտի [5], Էնդրյուսի [6]  կողմից:  

Քվանդտ- Էնդրյուսի թեստը և հիմնական նշանակումները: Դիցուք ունենք k փոփոխականով 
գծային ռեգրեսիոն մոդել՝ 

�� � 	�
�� � ��,  � 1,2, … , � :                                                    (1) 
Կառուցվածքային փոփոխության բացակայության զրոյական գիտավարկածը հետևյալ տեսքն 

ունի՝ 
��:	�� � �, 

Իսկ այլընտրանքայինը՝ 

��: ��� � �,  � � � կառուցվածքային	վերափոխման	պահ
�� � � � �,  � �	և	� � 0	,

� 
� � � � �  �	, 

! � "
# : 

Երբ �  և !  –ն հայտնի չեն, Քվանդտը առաջարկում է կառուցվածքային փոփոխության 
թեստավորման հետևյալ տարբերակը՝ 

��:	� � 0, 
��:	� � 0	: 

Այս վարկածը ստուգվում է ճշմարտանմանության գործակցի միջոցով, որը որոշվում է հետևյալ 
կերպ՝ 

$%& � max"∈+",,"-. /# 0"#1 � max2∈32,,2-4 /# �!�,	
!5 � "6

# ,	7 � 0,1:	
$%& 	-	 վիճակագրությունը հայտնի է նաև Էնդրյուսի սուպրեմում / - վիճակագրություն 

անվանումով; !�	և	!� 	պարամետրերը համապատասխանաբար զրոյի և մեկի հավասար լինել չեն 



կարող, քանի որ կառուցվածքային
հայտնաբերել: Էնդրյուսի կարծիքով

� և ! –ն որոշվում են հետևյալ

ՀՀ տնտեսության կառուցվածքային
Էմպիրիկ վերլուծության 1  համար
եռամսյակային  տվյալները ստորև

• Համախառն ներքին 
• Գյուղատնտեսություն
• Արդյունաբերություն
• Շինարարություն` CONS
• Ծառայություններ` SER

 

 

Նկ. 1-ում երևում է, որ
տրենդ և սեզոնայնություն, որը
ստացիոնարացնելու համար անհրաժեշտ
տրենդից: Սեզոնային դեկոմպոզիցիան
միջոցով: Սեզոնայնությունից ազատված

Նկ. 2
 

Սեզոնայնությունից ազատված
մեկնաբանելիությունն ապահովելու

                                            

                                                          
1
 Էմպիրիկ վերլուծությունը կատարվել
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կառուցվածքային վերափոխման կետը ընտրանքի սկզբում
կարծիքով նպատակահարմար է վերցնել !� � 0,15 և !

հետևյալ բանաձևերով՝ 

�: � ;<=max" /# 0"#1, 
!> �

"

#
: 

կառուցվածքային վերափոխումների հայտնաբերման
համար վերցվել են ՀՀ տնտեսության 01.01.2000

ստորև բերված ցուցանիշների համար՝ 
 արդյունք շուկայական գներով` Y, 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն
Արդյունաբերություն` IND, 

CONS, 
SER: 

Նկ. 1. Փաստացի տվյալների դինամիկան 

որ փաստացի ժամանակային շարքերն ունեն հստակ
որը վկայում է դրանց՝ ոչ ստացիոնար լինելու
անհրաժեշտ է կատարել սեզոնային դեկոմպոզիցիա

դեկոմպոզիցիան կատարվել է Census X12 մեթոդի 
ազատված շարքերի գրաֆիկը ներկայացված է նկ

 

2. Սեզոնայնությունից ազատված շարքերի դինամիկան

ազատված շարքերը տրենդից ազատելու 
ապահովելու համար հաշվարկվել են շարքերի հավելաճի

                     

                   

կատարվել է Eviews 7.1. ծրագրային փաթեթի օգնությամբ

սկզբում և վերջում դժվար է 
!� � 0,85 արժեքները:  

հայտնաբերման վերլուծություն: 
01.01.2000թ.- 30.06.2014թ. 

անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն` AGR, 

 

հստակ արտահայտված 
լինելու մասին:Շարքերը 

դեկոմպոզիցիա և ազատվել 
 ադիտիվ տարբերակի 
. 2-ում՝ 

 
դինամիկան 

 և տնտեսագիտական 
հավելաճի տեմպերը՝ 

օգնությամբ: 



 
Շարքերի ստացիոնարությունը

Փոփոխական 
t-

վիճակագրություն2 (0,000) 
  
 

Բոլոր շարքերը ստացիոնար
արժեքները փոքր են կրիտիկականներից

Նկ. 4-ում ներկայացված

 
Y_G ժամանակային շարքը

կառուցվածքային փոփոխությունները
ռեգրեսիոն հավասարումները3՝ 

                                                          
2
 Թեստի 1, 5 և 10 տոկոսանոց

2,91, -2,59 
3
 �, @, A, B�-ով ներկայացված
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Նկ. 3. Հավելաճերի տեմպերի դինամիկան 

ստացիոնարությունը ստուգվել է ընդլայնված Դիկի-Ֆուլերի թեստի

Դիկի-Ֆուլերի թեստի արդյունքները 
CONS_G IND_G SER_G 

-8,38 
 

-8,21 (0,000) -8,36 (0,000)

ստացիոնար են, քանի որ չորս դեպքում էլ t-վիճակագրության
կրիտիկականներից: 

ներկայացված է ՀՀ ՀՆԱ-ի հավելաճի տեմպի դինամիկան: 

Նկ. 4. ՀՆԱ-ի հավելաճի տեմպի դինամիկան 

շարքը նույնպես ստացիոնար է: Որպեսզի գտնենք
փոփոխությունները և խզման կետերը(breakpoint), գնահատ

 
C_E� � F� � ��GE&_E� � ��, 

C_E� � FH � �HIJK_E� � @�, 
C_E� � FL � �LMNJO_E� � A�, 

                   

տոկոսանոց կրիտիկական արժեքները համապատասխանաբար

ներկայացված են համապատասխան հավասարումների սխալները

 

թեստի միջոցով՝ 
Աղյուսակ 1 

 AGR_G 
000) -8,9 (0,000) 

վիճակագրության դիտարկված 

 

գտնենք վերոնշյալ ճյուղերի 
գնահատվել են հետևյալ 

համապատասխանաբար հավասար են -3,55,        -

սխալները: 
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C_E� � FP � �POQ&_E� � B�, 
որտեղ  �� , �H , �L , �P  պարամետրերը համապատասխանաբար գյուղատնտեսության, 
արդյունաբերության, շինարարության, ծառայությունների ճյուղերի ծավալների առաձգականության 
գործակիցներն են ՀՆԱ-ի նկատմամբ: 
 

Աղյուսակ 2 
Գնահատված գործակիցները և վիճակագրությունները 

 
Գործակից Արժեք Ստանդ. սխալ t-վիճակ. P-արժեք 

��  
0,241096 

 

 
0,039587 

 

 
6,090284 

 

 
0,0000 

 

�H  
0,530453 

 

 
0,151276 

 

 
3,506533 

 

 
0,0009 

 

�L  
0,182961 

 

 
0,020043 

 

 
9,128310 

 

 
0,0000 

 

�P  
0,854455 

 

 
0,203137 

 

 
4,206304 

 

 
0,0001 

 

 
 
 Աղյուսակ 2-ում ներկայացված գործակիցները նշանակալի են, քանի որ t-վիճակագրության 

դիտարկված արժեքները մոդուլով մեծ են կրիտիկական արժեքներից: 
 Հիմնվելով գնահատված (1)-(4) հավասարումների վրա՝ կատարենք Քուանդտ-

Անդրյուս(Quandt-Andrews) կառուցվածքային վերափոխման կետի հայտնաբերման թեստը` բոլոր չորս 
ճյուղերի համար: Քուանդտ-Անդրյուս թեստի ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ ի 
տարբերություն այլ թեստերի, որոնք ստուգում են տրված ժամանակահատածում վերափոխման կետի 
առկայությունը, այս թեստը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել վերափոխման կետ դիտարկման 
ամբողջ ժամանակահատվածում: 

 
     Աղյուսակ 3 

Գյուղատնտեսության ճյուղի կառուցվածքային  
վերափոխման հայտնաբերման թեստը 

 
Quandt-Andrews unknown breakpoint test 
Null Hypothesis: No breakpoints within trimmed data 
Varying regressors: All equation variables 
Number of breaks compared: 39 
Statistic Value    Prob.   
Maximum LR F-statistic (2008Q4) 2.504744  0.9505 
Maximum Wald F-statistic (2008Q4) 2.504744  0.9505 
Exp LR F-statistic 0.485357  0.8720 
Exp Wald F-statistic 0.485357  0.8720 
Ave LR F-statistic 0.812717  0.8692 
Ave Wald F-statistic 0.812717  0.8692 
Note: probabilities calculated using Hansen's (1997) method 
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        Աղյուսակ 4 
Արդյունաբերության ճյուղի կառուցվածքային վերափոխման  

հայտնաբերման թեստը  
Quandt-Andrews unknown breakpoint test 
Null Hypothesis: No breakpoints within trimmed data 
Varying regressors: All equation variables 
Number of breaks compared: 39 
Statistic Value    Prob.   
Maximum LR F-statistic (2008Q4) 2.778696  0.9184 
Maximum Wald F-statistic (2008Q4) 2.778696  0.9184 
Exp LR F-statistic 0.396512  0.9377 
Exp Wald F-statistic 0.396512  0.9377 
Ave LR F-statistic 0.700529  0.9190 
Ave Wald F-statistic 0.700529  0.9190 
Note: probabilities calculated using Hansen's (1997) method 

 
                                 Աղյուսակ 5 

Շինարարության ճյուղի կառուցվածքային վերափոխման 
 հայտնաբերման թեստը 

Quandt-Andrews unknown breakpoint test 
Null Hypothesis: No breakpoints within trimmed data 
Varying regressors: All equation variables 
Number of breaks compared: 39 
Statistic Value    Prob.   
Maximum LR F-statistic (2011Q1) 2.513196  0.9496 
Maximum Wald F-statistic (2011Q1) 2.513196  0.9496 
Exp LR F-statistic 0.628219  0.7654 
Exp Wald F-statistic 0.628219  0.7654 
Ave LR F-statistic 1.142599  0.7141 
Ave Wald F-statistic 1.142599  0.7141 
Note: probabilities calculated using Hansen's (1997) method 

                                                                                    Աղյուսակ 6 
Ծառայությունների ճյուղի կառուցվածքային  

վերափոխման հայտնաբերման թեստը 
Quandt-Andrews unknown breakpoint test 
Null Hypothesis: No breakpoints within trimmed data 
Varying regressors: All equation variables 
 Number of breaks compared: 39 
Statistic Value    Prob.   
Maximum LR F-statistic (2002Q3) 5.851238  0.4321 
Maximum Wald F-statistic (2002Q3) 5.851238  0.4321 
Exp LR F-statistic 1.604206  0.2762 
Exp Wald F-statistic 1.604206  0.2762 
Ave LR F-statistic 2.517683  0.2585 
Ave Wald F-statistic 2.517683  0.2585 
Note: probabilities calculated using Hansen's (1997) method 

 
Ճշմարտանմանության և Վալդի թեստերի արդյունքների համաձայն՝ գյուղատնտեսության, 

արդյունաբերության, շինարարության, ծառայությունների ճյուղերի կառուցվածքային վերափոխման 
կետերը համապատասխանաբար հետևյալ տեսքն ունեն՝ 

1. 2008թ.-ի չորրորդ եռամսյակ, 
2. 2008թ.-ի չորրորդ եռամսյակ, 
3. 2011թ.-ի առաջին եռամսյակ, 
4. 2002թ.-ի երրորդ եռամսյակ:  
Գյուղատնտեսության և արդյունաբերության ճյուղերի կառուցվածքային վերափոխման կետե-

րը պայմանավորված են 2008թ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով: Ճգնաժամի ժամանակ, չնայած 
այն հանգամանքին, որ տնտեսության բոլոր ճյուղերն անկում են ապրում՝ տնտեսության վերափո-
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խումը տեղի է ունենում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների արտադրության տեսակարար կշռի 
աճի ուղղությամբ, որն էլ ձեռք բերվում վերը նշված երկու ճյուղերի ընդլայնման հաշվին:  

Շինարարության ճյուղի նվազումը սկսում է 2008թ. երրորդ եռամսյակից, բայց ի 
տարբերություն գյուղատնտեսության և արդյուաբերության ճյուղերի՝ շինարարության ճյուղի համար  
կառուցվածքային վերափոխման կետը 2011թ. առաջին եռամսյակն է, քանի որ այդ կետից սկսած տեղի 
է ունենում մակարդակի տեղաշարժ, որն այլևս չի վերադառնում սկզբնական մակարդակին: Մյուս 
բացատրությունն այն է, որ ի տարբերություն այլ ճյուղերի՝ շինարարության ճյուղում անկման 
գործընթացը տեղի չի ունենում ակնթարթորեն, այլ աստիճանաբար, քանի որ պետք է ավարտվեն 
արդեն գոյություն ունեցող նախագծերը: 

Ծառայությունների ճյուղի համար թեստի արդյունքում հայտնաբերված կառուցվածքային 
վերափոխման կետը իրականում կեղծ կետ է. ծառայությունների գրաֆիկը միշտ ցուցաբերում է աճի 
միտում, և թեստի ընտրանքը սկսվում է հենց 2002թ.-ի երրորդ եռամսյակից4, այդ պատճառով էլ թեստը 
կառուցվածքային վերափոխման կետ է համարում սկզբնական վիճակը, այսինքն՝ ծառայությունների 
ճյուղը կառուցվածքային վերափոխումների չի ենթարկվել դիտարկված ժամանակահատվածում:  

Աշխատանքի էմպիրիկ վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ տնտեսության 
կառուցվածքային վերափոխումները հիմնականում տեղի են ունենում արտաքին գործոնների 
ազդեցության ներքո: Այս միտումը երևում է այն փաստից, որ գյուղատնտեսության և 
արդյունաբերության ճյուղերում կառուցվածքային վերափոխման կետերի պահը համընկնում է 
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ժամանակահատվածի հետ:  
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ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ 
 

Экономическая структура характеризует уровень развития страны. Определены  точки 
структурных сдвигов экономики  Армении  квартальных данных за  01.01.2000 - 30.06.2014 гг.  
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BREAKPOINT’S IDENTIFICATION 
 
The economic structure characterizes country's development level. It is very important to identify 

structural breakpoints. Based on 01.01.2000 - 30.06.2014 quarterly data Armenian economy's main 
sectors’ structural breakpoints are analyzed.   

Keywords: structural transformation breakpoints, sectorial structure, Quandt-Andrews test. 
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Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝóáõÙÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëí³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»ó 

Ù³ëÝ³íáñ ¨ å»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ÇÝï»·ñÙ³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ½³ñ·³óáõÙÁ μ³½Ù³ÃÇí å³Ñ³ÝçÝ»ñ ³é³ç 
ù³ß»ó, áñáÝó ÉáõÍáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ³å³Ñáí»É Ï³ÛáõÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ ÇÝãå»ë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
μÝ³Ï³í³ÛñÇ áõ Ï³éáõÛóÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÙμáÕç »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÝÅËï»ÉÇ ¿, áñ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ºñ¨³ÝÇ ¨ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý 
Ù³ñ½»ñÇ ÙÇç¨ Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ ÏÛ³ÝùÇ áñ³ÏÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ëáñ³óÙ³Ý 
Ñ»ï¨³Ýùáí ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ ³ÝÑ³Ù³ã³÷ ¿: ÊÝ¹ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ½μáë³ßñçáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ½³ñ·³óáõÙÁ: 

Առանցքային բառեր. ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ëáñ³óáÕ ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝ, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³éáõó-
í³ÍùÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ, ½μáë³ßñç³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ: 

 
Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ: î³ñ³Íù³ÛÇÝ Ëáñ³óáÕ ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý 

μ³ó³ë³μ³ñ »Ý  ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »ñÏñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³, áõëïÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ 
»ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý μÝáõÛÃÇ áñáß³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ:  

¼μáë³ßñç³ÛÇÝ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óáõÙÁ, Çñ μÝáõÛÃáí, ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ ¿ Ù»ñÓ»óÙ³Ý ¨ Ñ»é³óÙ³Ý 
»½ñáõÛÃÝ»ñáí: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñÅ»ù μÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÝ »Ý ½μáë³ßñçáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ß»ñï³íáñÙ³Ý ¨ 
Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: 

ì»ñÁ Ýßí³Í μÝáñáßáõÙÇó »ÉÝ»Éáíª Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ãí³ñÏ»É ½μáë³ßñçáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý 
Ñ»ï¨Û³É ïÇå»ñÁ. ³ÝÑ³Ù³ã³÷, Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ¨ ã»½áù: ²ÝÑ³Ù³ã³÷ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Ýí³Ý»É áñáß³ÏÇ 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ ïÇåÁ (μÝáõÛÃÁ), áñÇ ¹»åùáõÙ ³Ûë 
Ï³Ù ³ÛÝ óáõó³ÝÇßÇ ·Íáí Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ëÏ½μáõÙ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ÛÝ ³í»É³óÝáõÙ »Ý, ÇëÏ Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý Ñ»ï³ÙÝ³óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ` Ëáñ³óÝáõÙ: Ü»ñ¹³ßÝ³Ï Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Ýí³Ý»É ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÛÝ ïÇåÁ, áñÇ 
¹»åùáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ, Áëï ³é³ÝÓÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÝÏ³ï»ÉÇáñ»Ý 
Ïñ×³ïíáõÙ ¿: â»½áù Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Ýí³Ý»É ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÛÝ ïÇåÁ, áñÇ ¹»åùáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ 
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ãÇ 
÷á÷áËíáõÙ [1]: 

î³ñ³Íù³ÛÇÝ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ 
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿: 

¼μáë³ßñçáõÃÛ³Ý  ½³ñ·³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É  Ù³ñ½»ñÇ Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
½»ñÍ å³Ñ»É Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó μÝ³ÏãáõÃÛ³Ýª ¹»åÇ ù³Õ³ù³Ý»ñ ³ñï³ÑáëùÇ ÑÝ³ñ³íáñ ¨ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ 
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó: ²ÝÑ»ñù»ÉÇ ¿ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ½μáë³ßñçáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É  
Ù³ñ½»ñáõÙª Ñ³ïÏ³å»ë ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ, μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃíÇ ÏïñáõÏ Ýí³½Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
³é³ç³óáÕ ëáóÇ³É-ïÝ»ë³Ï³Ý μÝáõÛÃÇ Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ: 

Ð³Û³ëï³ÝÇ ½μáë³ßñç³ÛÇÝ Ý»ñáõÅÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ ë÷éí³Í »Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý áÕç 
ï³ñ³ÍùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, ãÝ³Û³Í ¹ñ³Ý, ½μáë³ßñç³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùμ ½μ³ÕíáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÙÇ³ÛÝ 
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ, ¨ Ñ»Ýó Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ ½μáë³ßñç³ÛÇÝ ûå»ñ³ïáñÝ»ñÝ »Ý Ó¨³íáñáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ 
³éÏ³ é»ëáõñëÝ»ñÇó ½μáë³ßñç³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÁ, ¨ Çñ»Ýù ¿É ³ÛÝ Çñ³óÝ»Éáí, ëï³ÝáõÙ »Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ, ÇëÏ 
Ñ³Ù³ÛÝùÇ μÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ μÛáõç»Ý ³ÝÙ³ëÝ »Ý ÙÝáõÙ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇó: Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ 
½μáë³ßñçáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë ãÇ ÁÝÏ³ÉíáõÙ áñå»ë Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ μ³½Ù³ÃÇí ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ÙÇçáó, ù³ÝÇ áñ 
Ñ³Ù³ÛÝùÇ μÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ Ù³ëÝ³ÏÇó ã¿ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ: 

Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ μÛáõç»Ý»ñÇ ³ÛÅÙÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ μ³í³ñ³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ã»Ý ëï»ÕÍáõÙ 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÏïÇí³óÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ 
Ó¨³íáñí³Í ã¿ ·áñÍáÕ ½μáë³ßñç³ÛÇÝ ûå»ñ³ïáñÝ»ñÇ ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·: 
àñáß  »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÁ å³ïñ³ëï ã»Ý μ³í³ñ³ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
ëå³ë³ñÏÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: Î³ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý å³Ï³ë, μ³Ûó Ï³ Ý³¨ ³Û¹ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³Éáõ ÑëÏ³Û³Ï³Ý å³Ñ³Ýç³ñÏ: Ð³ñÏ ¿ ÁÝ¹·Í»É, áñ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë  
ÑÛáõñ³Ýáó³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñÁ, áñáÝù áõÝ»Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙ, ³ßË³ïáõÅÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ áõÝ»Ý 
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Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ å³Ñ³Ýç³ñÏ, ó³íáù, Ù³ñ½»ñáõÙ Ñ³×³Ë ³ßË³ïáõÅÁ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ³éáõÙáí Ã»Ïáõ½¨ 
μ³í³ñ³ñ ¿, ë³Ï³ÛÝ áñ³Ï³Ï³Ý ³éáõÙáí ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ í»ñçÇÝÇë å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
ß³ï Ñ³×³Ë ëïÇåí³Í í³ñÓáõÙ »Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ ÑÛáõñ³ÝáóÝ»ñÁ, áñÁ μÝ³Ï³Ý³μ³ñ μ³ó³ë³μ³ñ ¿ 
³½¹áõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ½μ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý  íñ³: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ μÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ, 
Ñ³ïÏ³å»ë »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³Ý³Ûù áõÝ»Ý ½μ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ËÝ¹Çñ: 

Ò¨³íáñí³Í ã¿ ½μáë³ßñç³ÛÇÝ ·áï¨áñÙ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, ÇÝãÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ μ³Å³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ãÇ Ýå³ëïáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³ÝÝ 
áõ ½μáë³ßñç³ÛÇÝ áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ: 

¼μáë³ßñçáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý é»áõñë³ÛÇÝ Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó »Ý  
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñë å»ïù ¿ å³ïñ³ëïí»Ý Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïí»Ý 
³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ: ÎñÃ³Ï³Ý áÉáñïáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý μ³½³ÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý 
Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍí»É μ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý μÝ³·³í³éáõÙ: 
¼μáë³ñçáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ é»ëáõñë »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ý³¨ ÑÛáõñ³ÝáóÝ»ñÁ: ²éÑ³ë³ñ³Ï  ï³ñ³Íù³ÛÇÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
·»ñ³½³ÝóÙ³Ý Ï³ÝËáõÙÝ ¿ Ï³Ù ³Û¹ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ·»ñ³½³ÝóÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ` ¹ñ³ 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÁ [2]: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý 
³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¨ ÏÇñ³éáõÙÁ` áñå»ë ï³ñ³Íù³ÛÇÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõÕ»ÝÇßÝ»ñÇ Ñëï³Ï»óÙ³Ý, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ï»Ýë³·áñÍáõÙÝ 
³å³ÑáíáÕ Ñ»Ýù³ÛÇÝ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý: 

î³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
û·ï³·áñÍ»É ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ μÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ 
í³ñÇ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏóÇ ß³ñÅÁÝÃ³óÁ` Áëï ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ [1], ³ÛëÇÝùÝª áñå»ë ÑÇÙù 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É Ñ»ï¨Û³É μ³Ý³Ó¨Á 
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áñï»Õ σ -Ý  ½³ñ·³óÙ³Ý óáõó³ÝÇßÇ ÙÇçÇÝ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ ß»ÕáõÙÝ ¿, 

x -Ý ½³ñ·³óÙ³Ý óáõó³ÝÇßÇ ÙÇçÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ¿ Áëï μáÉáñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ (ïíÛ³É ¹»åùáõÙ` 

í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ³éí³Í Ù³ñ½»ñÇ), jx -Ý ½³ñ·³óÙ³Ý óáõó³ÝÇßÇ ³ñÅ»ùÝ ¿ j-ñ¹ Ù³ñ½áõÙ, N-Á 

·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»ç Ý»ñ³éí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ, ½μáë³ßñç³ÛÇÝ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÝ ¿ [3]: 
àñù³Ý Ù»Í ¿ í³ñÇ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ, ³ÛÝù³Ý Ù»Í »Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý 

³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
²Ûë μ³Ý³Ó¨Ç ÏÇñ³éÙ³Ùμ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

ÐÐ Ù³ñ½»ñáõÙ ¨ ºñ¨³ÝáõÙ: ²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Áëï Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³ñÏí³Í 
ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ãí»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ: Àëï áñáõÙ, ù³ÝÇ áñ, ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý 
Ñ³Ùá½í»óÇÝù, ºñ¨³ÝÇ ¨ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ïÏ³å»ë ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ 
å³ÛÙ³Ý³íáñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ù³ëáí Ï³Ý ¿³Ï³Ý ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áõëïÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñáõÙ û·ï³·áñÍí»É ¿ í³ñÇ³óÇ³ÛÇ »ñÏáõ 
óáõó³ÝÇß` 11v  ¨ 10v : ²é³çÇÝÁ μÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ Ñ»ï³½áïíáÕ óáõó³ÝÇßÇ í³ñÇ³óÇ³Ý Áëï ÐÐ Ù³ñ½»ñÇ ¨ 

ºñ¨³ÝÇ: ºñÏñáñ¹áõÙ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÝ ³ñí³Í »Ý ³é³Ýó ºñ¨³ÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, ³ÛëÇÝùÝ՝ ³ÛÝ μÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ 
Ñ»ï³½áïíáÕ óáõó³ÝÇßÇ í³ñÇ³óÇ³Ý ÐÐ 10 Ù³ñ½»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
²ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ãí»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
Ñ³ßí³ñÏí³Í 11v  ¨ 10v  ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ` 2007-2013ÃÃ. Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ: 

²ÕÛáõë³Ï 1 
ÐÐ Ù³ñ½»ñÇ  ¨ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñÅÁÝÃ³óÝ Áëï ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý 

½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ãí»ñÇ 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
îÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý 

Ñ³Ù³ÃÇí 11v  
0,18 0,18 0,18 0,24 0,39 0,41 0,34 

10v  0,15 0,12 0,11 0,19 0,29 0,23 0,19 

êáóÇ³É³Ï³Ý 
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ÃÇí 11v  0,15 0,13 0,16 0,15 0,13 0,12 0,14 

10v  0,16 0,14 0,17 0,16 0,13 0,12 0,11 

                                                            
1 êáõÛÝ Ùáï»óÙ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý ûñÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, ï»ë` Постникова Е.А., Шильцин Е.А. Новейшие тенденции 
регионального развития России: некоторые фрагменты // Регион: экономика и социология. – 2009. - N3. – С. 69-70. 
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ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿  Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó, ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý 
½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ëáñ³óÙ³Ý Ï³ÛáõÝ ÙÇïáõÙÝ»ñ »Ý ¹ñë¨áñ»É: 
Àëï áñáõÙ, 10 Ù³ñ½Ç Ïïñí³Íùáí Ñ³ßí³ñÏí³Í ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹Çï³ñÏíáÕ 

Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³×»É »Ý ß³ï ³í»ÉÇ ÷áùñ ã³÷áí: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ  10v  ·áñÍ³ÏÇóÁ 

ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ÃíÇ å³ñ³·³ÛáõÙ í»ñçÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ Ýí³½»É ¿, 
³ÛëÇÝùÝª Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 10 Ù³ñ½»ñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ 
Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óáõÙ ¿ ÝÏ³ïíáõÙ: 

ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ÃíÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ßí³ñÏí³Í ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇÝ, ³å³ ÇÝãå»ë 11v -Ç, ³ÛÝå»ë ¿É 10v -Ç å³ñ³·³ÛáõÙ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ ½³ñ·³óÙ³Ý 

ÙÇçÙ³ñ½³ÛÇÝ ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙ, áñÝ, Ç ¹»å, ³í»ÉÇ ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹ñë¨áñí»É 2010Ã-
Çó ëÏë³Í: 

Ø³ñ½³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³í»ÉÇ Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ í³ñÇ³óÇ³ÛÇ 
¹Çï³ñÏíáÕ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏ»É Ý³¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ÃíÇ ³é³ÝÓÇÝ 
μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ: ²Û¹ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ ³Ù÷á÷í³Í »Ý ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñ 1 ¨ 2-áõÙ: 

 
²ÕÛáõë³Ï 2 

ÐÐ Ù³ñ½»ñÇ ¨ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñÅÁÝÃ³óÝ Áëï ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý 
Ñ³Ù³ÃíÇ ³é³ÝÓÇÝ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ [6] 

 
òáõó³ÝÇßÁ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 

            
¼μáë³ßñç³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáõÃ. Í³í³ÉÁª 
1 μÝ. Ñ³ßíáí 
 

11v  0,53 0,45 0,63 0,70 0,78 1,13 1,24 1,27 1,52 1,54 1.53 

10v  0,54 0,46 0,41 0,54 0,50 0,69 0,82 0,64 0,84 0,86 0.84 
¶ÛáõÕ³ïÝï. 
Ñ³Ù³Ë³éÝ ³ñï. 1 
μÝ³ÏãÇ Ñ³ßíáí 

11v  0,44 0,41 0,41 0,42 0,42 0,44 0,42 0,42 0,41 0,41 0.39 

10v  0,30 0,26 0,26 0,27 0,28 0,30 0,28 0,27 0,26 0,26 0.25 
Ø³ñ½Ç Ñ³Ù³Ë³éÝ 
ÃáÕ³ñÏáõÙÁª Ù»Ï 
½μ³Õí³ÍÇ Ñ³ßíáí 

11v  0,29 0,45 0,53 0,55 0,64 0,71 0,80 0,79 0,81 0,83 0.82 

10v  0,24 0,24 0,34 0,27 0,31 0,49 0,58 0,55 0,52 0,43 0.41 
ÞÇÝ³ñ³ñ. Í³í³ÉÁª 
1 μÝ. Ñ³ßíáí 11v  1,25 1,06 1,13 1,25 1,47 1,60 1,63 1,72 1,93 1,98 1.95 

10v  0,19 0,15 0,16 0,25 0,25 0,26 0,24 0,22 0,26 0,30 0.26 
 

2013Ã.-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñáí 11v  ·áñÍ³ÏóÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ³ñÅ»ùÝ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·áñÍ³ñÏÙ³Ý ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ: Àëï áñáõÙ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
áÉáñïáõÙ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ Ý³¨ Ù»ÏÝ³ñÏ³ÛÇÝ 
2002Ã-ÇÝ, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇÝ ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ 
ß³ï ³í»ÉÇ ó³Íñ ¿ñ: Ø»Ï ³ÛÉ ¹Çï³ñÏáõÙ` 2002-2013ÃÃ. ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ëáñ³óáõÙÝ áõÝ»ó»É ¿ Ï³ÛáõÝ ÙÇïáõÙ (ãÝ³Û³Í 2013-ÇÝ 2012-Ç Ñ³Ù»Ù³ï ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïñ×³ïáõÙ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñí»É, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ¿³Ï³Ý μÝáõÛÃ ãÇ Ïñ»É ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇïáõÙÝ»ñÇ íñ³ 
Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãÇ ÃáÕ»É), ÇëÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ÝÙ³Ý ÙÇïáõÙ ëÏë»É ¿ ¹ñë¨áñí»É 
2002Ã-Çó ëÏë³Í:  

Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ 10v  ·áñÍ³ÏóÇ ³ñÅ»ùÁ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³-

Ñ³ïí³ÍáõÙ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ãÇ ÷á÷áËí»É ¨ ß³ï ³í»ÉÇ ÷áùñ ¿, ù³Ý 11v  ·áñÍ³ÏóÇ ³ñÅ»ùÁ: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, 

áñ ³Ûë áÉáñïáõÙ ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ëáñ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý §¹»ñ³Ï³ï³ñÁ¦ ºñ¨³ÝÝ ¿, ÇëÏ 10 
Ù³ñ½»ñáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý ³× ãÇ ÝÏ³ïí»É: 
ÜáõÛÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ë»É ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûëï»Õ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñ »Ý ·ñ³Ýóí»É 
ÇÝãå»ë 11v , ³ÛÝå»ë ¿É 10v  ·áñÍ³ÏóÇ å³ñ³·³ÛáõÙ: ´³óÇ ³Û¹, 10v  ·áñÍ³ÏóÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ μ³í³Ï³Ý³ã³÷ 

μ³ñÓñ »Ý: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³éÏ³ »Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÇÝãå»ë ºñ¨³ÝÇ ¨ 10 Ù³ñ½»ñÇ ÙÇç¨, ³ÛÝå»ë ¿É ³Û¹ 10 Ù³ñ½»ñÇ Ý»ñëáõÙ: 

²Ù÷á÷»Éáí Ï³ñáÕ »Ýù ÷³ëï»É, áñ ¼μáë³ßñçáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý 
³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ºñ¨³ÝáõÙ ¨ ÐÐ Ù³ñ½»ñáõÙ ³ÏÝÑ³Ûï μ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ 
½μáë³ßñçáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³: ê³Ï³ÛÝ Ù³ñ½»ñáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý 
μ³ñÓñ³óÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ñ³ïí³ÍáõÙ ·ñ³Ýó»É ¿³Ï³Ý  ¹ñ³Ï³Ý 
óáõó³ÝÇßÝ»ñ:  
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Нуне А. Элизбарян, Нарине А. Элизбарян 

 
ТУРИЗМ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДИСБАЛАНСА В РЕГИОНАХ 

 

Переход к рыночной системе создал необходимые условия для интеграции в частном и 
государственном секторах республики. Тем не менее развитие последнего видвинуло множество 
требований, решение  которых даст возможность обеспечить устойчивое экономическое развитие как в 
каждой области, так и во всем мире. Неоспоримым является тот факт, что в связи с углублением 
различий социально-экономических условий, уровня и качества жизни между Ереваном и регионами  
Армении становится очевидным развитие регионов. В качестве одного из приоритетов преодоления этой 
про6лемы  может рассматриваться индустрия туризма. 

Ключевые слова: углубление регионального дисбаланса, совершенствование структуры, улучшение, 
развитие туристической инфраструктуры. 

 

Nune  A. Elizbaryam, Narine A. Elizbaryan 
 

TOURISM REGIONAL DEVELOPMENT IMBALANCES IN YEREVAN AND  
 IN THE  REGIONS OF RA 

 
 The transition to a market system  in the republic created  necessary conditions for the integration of the 

private and public sectors. However, the development of the latest put forward lots of requirements, which solution 
will provide the opportunity for sustainable economic development both in each area and  the structure of the entire 
country. It is undeniable   that the development of the capital Yerevan and the regions of Armenia because of the 
deepening of life standard, social-economic conditions  and differences of life quality is unstable.Tourism industry 
development  can be considered as one of the priorities to overcome the problem. 

Keywords: deepening regional imbalance, regional structural improvement, tourism infrastructure 
development. 
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ПЕРЕДОВАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА КАК ОБРАЗЕЦ НЕОБХОДИМОСТИ 
НАДЛЕЖАЩЕГО НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
“ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ” НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЭС  

 
Представлен передовой опыт обеспечения нормативной подготовленности к широкой 

“интеллектуализации” национальных электроэнергетических систем (ЭЭС) путем внедрения и 
эксплуатации в них различных информационно-управляющих кибернетических (компьютерных/ 
микропроцессорных) комплексов и систем. Предполагается, что данный опыт может послужить 
аналогичному восприятию этой же необходимости также и в странах Южного Кавказа, в том числе в 
связи с имеющимися намерениями их объединенного выхода на рынки электроэнергии соседних и более 
дальних государств. 

Ключевые слова: “интеллектуальная”/”умная” ЭЭС, безопасность, стандарты.  
 
Имеется множество схожестей и общих черт у электроэнергетических систем стран бывшего 

Закавказья – нынешнего южнокавказского региона (ЮКР). В их числе, в частности, наращиваемая 
во все большей мере “интеллектуализация” ЭЭС Азербайджана, Армении и Грузии, проводимая 
практически однотипно в рамках реализации нескольких десятков различных проектов по  
реабилитации, реконструкции, модернизации и нового строительства. Причем направления и 
взятые темпы реализации этого уже таковы [1,2], что есть многие основания ожидать, что еще к 
2020г. практически все основные электросетевые объекты региона и управляющие ими центры 
будут оснащены основательно многими видами современных средств связи и большими 
количествами цифровых, сенсорно-аналоговых и прочего рода “умных” средств (Intelligent 
Electronic Devices - IEDs), объединенных логико-физически в разнообразные программно-
технические комплексы и системы той или иной технологической предназначенности. 

Данный процесс имеет общемировую тенденцию, частными примерами которой являются 
многие аналогичные проекты, реализованные или намеченные к реализации также и в 
сопредельных региону странах – в Турции, Иране и России. Иное дело возникающий вопрос: а 
каков и достаточен ли при этом фактический уровень нормативно-надзорной подготовленности 
стран ЮКР к действительно безопасному проведению такого рода “совершенствующих” работ, 
тем более при наблюдаемом непрерывном росте общей численности, а также способов, 
источников и степеней изощренности реализации разных видов кибернетических и физических 
угроз современным СПАУ - системам промышленной автоматизации и управления (или АСУ ТП 
в более распространенном определении и понимании на постсоветском пространстве), в 
частности, электроэнергетического профиля, реализуемых на практике в форме различных по 
охвату SCADA/EMS/DMS/DCS/DA/SA/AMI и прочих видов СПАУ (IACS-Industrial Automation 
and Control Systems) в обобщенном англоязычном определении и толковании [1,2,4-7] ? 

Отдельные аспекты указанного, крайне важного, как мы считаем, вопроса уже нашли свое 
отражение в ряде публикаций последнего времени, включая [1-3 и др.]. Однако для полного ответа 
на него нужны объективно значительно большие по объемам углубленные целевые изучения, 
причем полагающиеся в основе на передовой и немалый уже соответствующий зарубежный опыт. 

Представленное ниже является кратким изложением результатов одного из таких наших 
исследований.  

В целом в мире практически уже не ставится вопрос нужности или ненужности опережающего 
наличия соответствующей полноценной нормативной базы для проведения работ по 
“интеллектуализации” национальных ЭЭС. Более того, такая необходимость расценивается, по 
сути, как аксиоматичная, в особенности после известных киберинцидентов (в том числе связанных 
с использованием программно-технических решений “брендовых” компаний – как в случае с 
вирусом Stuxnet32, “сработавшим” в отношении систем управления от Siemens  на Бушерской 
АЭС в Иране). В этом полностью убеждают опыт и “лучшие практики” (best practics) большого 
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числа зарубежных стран, причем не только передовых, в которых такая потребность напрямую 
увязывается с обеспечением национальной безопасности. 

В ряду таких примеров одним из наиболее показательных является опыт США, где вопросом 
необходимой нормативно-надзорной подготовленности к “интеллектуализации” различных 
национальных инфраструктур занимаются уже достаточно давно - как минимум, еще с 2003г., 
когда была введена в действие президентская директива (PPD - Presidential Policy Directive) “21 
Steps to Improve Cyber Security of SCADA Networks”. Важно при этом, что в дальнейшем этому 
вопросу придавалась все большая государственная значимость, в результате чего в США: 

1) сформирована и действует достаточно обширная и непрерывно актуализируемая 
нормативная база (в форме директив, распоряжений и иных общесистемных и отраслевых 
решений высших органов власти, преобразованных в достаточные виды и количества введенных в 
действие национальных и/или заимствованных стандартов, регламентов, руководств, методик и 
других типов детализирующих нормативных актов отраслевого и более высокого уровней 
управления), относящаяся ко всем аспектам обеспечения приемлемых уровней безопасности при 
применении рассматриваемого рода кибернетических комплексов в ЭЭС страны;  

2) создана разветвленная система проведения различных контрольно-надзорных действий 
(инспектирование и комплексные проверки на местах, тестирование применяемых программно-
технических средств, экспертиза проектно-технических решений и т.д.) по неукоснительному 
соблюдению требований этой базы всеми звеньями вертикали управления функционированием и 
развитием электроэнергетической отрасли государства.  

Одно из многочисленных ранних и более поздних свидетельств всему этому – появление в 
2009г. документа [4], в котором правительственным Департаментом национальной безопасности 
(U.S. Department of Homeland Security - DHS) определены 19 системных проблем, решение 
которых минимально необходимо для достижения приемлемой безопасности для разного рода 
IACS(ICS), используемых в так называемых критических инфраструктурах государства (на 
данный момент последних в стране определено в целом 18, включая электроэнергетику как одну 
из ключевых). Следствием этого стало, в свою очередь, установление еще к 2011г. порядка 250 
различных комплексных защитных мер (табл.1): 

- оцененных на государственном уровне как первоочередные для надлежащего комплексного 
решения всех этих проблем;  

- детализированных затем для всех уровней управления ЭЭС в большом числе (оценочно -  до 
тысячи) документов (далее для краткости - НТД) нормативно-методического, процедурно-
технического и иного устанавливающе-регламентирующего и рекомендующего содержания. 

 
 Таблица 1 

Mеры по обеспечению безопасности СПАУ/IACS(ICS) производственно-технологического назначения  
критических инфраструктур  страны по версии  DHS (по состоянию на 2011г.) 1) 

 

Охватываемая проблематика 
 (семейства рассматриваемых проблем)  

Число рекомендуемых 
 мер по обеспечению 
комплексного решения 

1 2 3 
1 Security Policy (Политика безопасности) 1 
2 Organizational Security (Организационная безопасность) 6 
3 Personnel Security (Безопасность персонала) 9 
4 Physical and Environmental Security (Физическая и экологическая безопасность) 20  
5 System and Services Acquisition (Приобретение систем и услуг) 14 
6 Configuration Management (Конфигурационное управление) 11 
7 Strategic Planning (Стратегическое планирование) 12 
8 System and Communication Protection (Защита систем и коммуникаций) 34  
9 Information and Document Management (Управление информацией и 

документооборотом) 
11  

10 System Development and Maintenance (Системное развитие и обслуживание) 10 
11 Security Awareness and Training (Понимание безопасности и обучение) 6 
12 Incident Response (Реагирование на происшествия) 18 
13 Media Protection (Защита носителей информации) 7 
14 System and Information Integrity (Система и информационная целостность) 13 
15 Access Control (Управление доступом) 31 
16 Audit and Accountability (Аудит и ответственность) 17 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 
17 Monitoring and Reviewing Control System Security Policy (Мониторинг и актуализация 

политики безопасности системы управления) 
6 

18 Risk Management and Assessment (Управление рисками и оценка рисков) 12 
19 Security Program Management  (Управление программами безопасности) 11 

В с е г о по 19 позициям 249 
Источник: http://www.scadahacker.com/library/Documents/Standards/mappings/Mapping_DHS_Catalog_of_Control_Systems_Security  

 
Так, например, если исходить из данных, приведенных в 2012г. Национальным 

институтом стандартов и технологий США (National Institute of Standards and Technology - 
NIST) в проекте готовившейся концепции (Framework) этой организации по обеспечению 
кибербезопасности в энергосекторе страны, то получится, что еще к тому времени и лишь 
только в этой части проблемы общее число различных детализирующих НТД уже 
составляло для страны более 340 (табл. 2), включая НТД  как общего (general), так и 
секториального (sector-specific) назначения. Из них основная часть (оценочно - не менее 
70%) относилась прямо или косвенно к ЭЭС США, в том числе к используемым в ней 
различным IACS(ICS)/АИУС. 

Таблица 2 
Ориентировочная численность в США НТД по кибербезопасности в энергетике 

(на основании данных NIST 1)  по состоянию на 2012г.)    
 

# Виды документов К-во 
1 Управленческие решения государственного уровня: 

 Федеральные законы (Federal Laws) и регламенты (Federal Regulations) 
 Президентские директивы (PPD - Presidential Policy Directives и HSPD- Homeland Security 

Presidential Directives), Правительственные директивы (Government Directives) и распоряжения 
(EO-Executive Orders) 

15 
6 
9 

2 Стандарты (Standards) и технические требования (TS-Technical Specifications), в том числе *): 
 Национальные - разработки  DOE, ANSI/ISA, IEEE, IETF, ISA, NAESB, NERC, NEI, NIST, NRECA, 

SANS, SAE, US-SERT/DHS,  API,  NFPA, ZigBee Alliance и др.); 
 Международные (ISO, IEC, ISO/IEC, ETSI, FERMA) и разработки зарубежных стран (в частности 

GAEEIT) 

> 255 
> 145 

 
> 110 

3 Руководства (Guidelines) 51 
4 Межведомственные (Interagency) и технические (Technical) отчеты 14 
5 Материалы по передовой практике (Best  practices) 6 

В с е г о > 340  
*) Включая стандарты,  образующие серии, но без учета отсылок на другие нормативные документы в самих учитываемых 
стандартах.  
Примененные сокращения:  DOE - Department of Energy, ANSI-American National Standards, IEEE-Institute of Electrical and 
Electronics Engineers,  IETF-Internet Engineering Task Force,  ISA- International Society of Automation, NAESB - North American Energy 
Standards Board, NERC-North American Electric Reliability Corporation,  NEI- Nuclear Energy Institute, NIST-National Institute of 
Standards and Technology, SAE- Society of Automotive Engineers, SANS- SysAdmin,  Audit,  Networking and Security Institute, US-
SERT - United States Computer Emergency Readiness Team, ISO-International Organization for Standardization, IEC-International 
Electrotechnical Commission, ETSI- European Telecommunications Standards Institute, API -American Petroleum Institute,  NFPA- 
National Fire Protection Association, NRECA-National Rural Electric Cooperative Association; FERMA-Federation of Europeanl Risk 
Management Associations, GAEEIT - German Association for Electrical, Electronic and Information Technologies 
1) См. http://www.nist.gov/itl/cyberframework.cfm 

Надо иметь в виду, что упомянутая концепция не предполагалась всеохватной, а имела по 
определению достаточно общие цели. Основные среди них (сохраненные также и для новой 
версии этой же разработки NIST – 2013 года [8]): 

 - показать роль и быстро нарастающую значимость менеджмента рисков кибербезопасности в 
общей системе мер по обеспечению нормального функционирования всего сообщества бизнес- и 
иных организационных структур в энергетике страны, отличающихся сферами и масштабами 
деятельности, степенью  своей зрелости и т.п.; 

- обосновать важность непосредственного участия высшего руководства этих структур в 
процессах управления рисками кибербезопасности, в том числе в определении, налаживании и 
проведении требуемых превентивно-защитных  действий, в установлении мер ответственности и 
подотчетности в их практической реализации,  равно как и в проведении работ по установлению 
угроз и уязвимостей информационной безопасности руководимой структуры, способных при 
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“слиянии” воздействовать ущербно на ее работу и на последующий возврат к нормальной 
деятельности после возможных кибератак;    

- дать в обобщенном виде некоторые рекомендации по применению тех или иных методов и 
средств борьбы с возможными киберинцидентами (к примеру, в последней версии – середины 
2013г. - эта концепции NIST охватила в качестве таких защитных мер также и 20 наборов из 182 
специфических действий, которые, по мнению  их разработчика - национального Совета по 
вопросам кибербезопасности(CоCS-Council on Cyber Security), способны обеспечить эффективное 
предотвращение последствий от наиболее часто встречающихся видов кибератак). 

Отсюда, в свою очередь, резонно будет считать, что суммарное число документов, образующих 
в США все нормативное поле рассматриваемой предназначенности, значительно больше, чем 
учтено (табл.2) в пересматриваемой сейчас указанной  концепции NIST 2013г. (ныне она 
появилась в версии 2014г., разработка которой произведена согласно распоряжению 
правительства EO 13636 - Improving Critical Infrastructure Cybersecurity от 12.02.2013г.). К такому 
выводу приводит, в частности, и то, что в ней отсутствуют отсылки как на многие известные 
международные стандарты по кибернетической и физической безопасности “интеллектуальных” 
электросетей/Smart Grid, также находящие “хождение” в ЭЭС страны (еще порядка 35...40), так и 
отсылки на многие отраслевые документы той же направленности, включая введенные в 
последнее время в тех же общих целях, что и упомянутая концепция NIST. 

При всей важности нормирующей деятельности NIST для американской действительности эта 
организация известна главным образом как автор многочисленных специальных публикаций (SP – 
Special Publication) и различных отчетов (включая межотраслевыe - Interagency Report), также 
имеющих большое практическое значение, в том числе тем, что: 

- формирует в них перечни действующих и новых национальных и международных стандартов, 
являющихся, по мнению этой организации, наиболее важными на рассматриваемый момент для 
различных критических инфраструктур государства и, в частности, для энергетики;  

- как бы определяет тем самым новые направления необходимой нормотворческой 
деятельности, в том числе в целях приемлемо безопасного (защищенного) применения в стране 
программно-технических комплексов и систем разряда IACS/СПАУ.     

Одним из последних примеров таких разработок этой организации является публикация NIST 
SP 1108R3, относящаяся содержательно к другому важному вопросу в общей проблематике 
безопасного применения такого рода “интеллектуализирующих” средств в ЭЭС страны. Это, в 
данном случае, вопрос интероперабельности (см.рис.1), под которой подразумевают обычно 
совместную способность двух и более телекоммуникационных сетей надежного, эффективного и 
легкого в реализации обмена и использования передаваемой информации, в том числе на уровне 
применяемого оборудования, баз данных и используемых протоколов обмена. 

С рассматриваемых нами позиций, упомянутый конкретный документ NIST (NIST SP 1108R3) 
интересен тем, что со своей стороны может служить одним из фактических свидетельств особой 
важности, отводимой в США надлежащему нормативно-надзорному подкреплению шагов по 
“интеллектуализации” ЭЭС страны.  

В обобщенном виде это показано в табл.3, где в простом перечислении приведено все то 
множество НТД (всего 160), соблюдение требований и условий которых рекомендовано NIST для 
приемлемого решения одной только вышеназванной практической проблемы – достижения 
интероперабельности для разного рода IACS, внедряемых в национальную электроэнергетику. 

Тот же документ NIST может служить хорошей иллюстрацией также и для другого. Точнее - 
того, что даже при имеющемся обилии разнообразных НТД, задействованных  в/для ЭЭС страны 
по различным направлениям и аспектам обеспечения защищенной ее “интеллектуализации”, 
объемы этой нормативной базы постоянно пересматриваются с целями постоянной актуализации 
и еще большего пополнения  -  в связи с новыми вызовами и проблемами, обнаруживающимися в 
ходе реальной практики. В данном частном случае это выражается в том, что в NIST SP 1108R3 в 
качестве нормативных требований и условий даются отсылки на значительно  большее (в два раза) 
число стандартов (всего 160), чем в первой версии (NIST SP 1108R1) этого же документа. 
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Рис. 1. Принятая в США модель доменного рассмотрения “интеллектуальной” ЭЭС/Smart grid 
(в детализации на уровне информационно-коммуникационных связей между доменами системы)  

 
К некоторым факторам, обуславливающим наличие такой потребности, мы вернемся вкратце  

несколько ниже.   
Таблица 3 

НТД, охватываемые NIST SP 1108R3  Домены ( согласно Рис.1)  
Основополагающие: Presidential Policy Directive (PPD)-21:Critical Infrastructure Security and Resilience.//The White 
House,2013; Executive Order 13636 - Improving Critical Infrastructure Cybersecurity.//The White House,2013; Energy 
Independence and Security Act (EISA) of 2007 [Public Law No: 110-140]; American Recovery and Reinvestment Act (АРРА): 
Moving America Toward a Clean Energy Future.//The White House,2009; Bueprint for a Secure Energy Future.//The White 
House,2011; и  т.д. – всего 13 документов 
Стандарты сугубо телекоммуникационного содержания:  
OASIS- EI (Energy Interoperation); OASIS- EMIX(Energy Market Information eXchange)  Рынки электроэнергии 

(ЭЭ) 
Серии IEC 61968 (61968-01, -01-1, -01-2, -03, - 04, -05, -06,  -08, -9, -13, -14-1, -14-2; 
Серии IEC 61970 (61970-1,-2, -301,-401,-403, -404, -405, -407, -450, -454, -455, -552-4);  
OpenADR -Open Automated Demand Response (последний в т.ч. для сервер-провайдеров)  

 
Оперирование/Диспет-

черизация *) 

Серии IEC 60870-6/TASE.2(61870-6-503,-6-702,-6-802); Серии IEC 61850 (61850-1, … , 
 -6,-7-1,-7-2,-7-3,-7-410,7-420,-8-1,-9-2,-10, -90-5); Серий IEEE Std 1547(IEEE 1547-1, …, -
8) и IEEE C37 (C37.118.1, C37.118.2, C37.238, C37.239); NRECA MultiSpeak; IEEE 1588; 
IEEE 1815(DNP3) Network; Open GML-Geospatial Consortium Geography Markup 
Language; NEMA SG-AMI 1 

Генерация (включая 
солнечную, ветровую, от 

малых ГЭС и т.д.), 
передача и распределение 

ЭЭ 
Серии ANSI C12(C12.1,C12.18,…,C12.21); ANSI/ASHRAE135/ISO16484-5; ANSI/CEA 
709.1-B, 709.2-A,709.3, 709.4 (мод. ISO/IEC 14908-1, …,-4); CEA-852.1; IEEE 1588, IEEE 
1815(DNP3) Serial; IEEE 1901&ITU-T G.9972; ITU Recommendation G.9960; NAESB 
REQ18, REQ-21, REQ-22, WEQ19; CSWG IETF RFC 2460 (IPv6) и  IETF RFC 791 (IPv4); 
Internet Protocols for the Smart Grid RFC; 1.x ZigBee Smart Energy Profile 2.0 Technical 
Requirements Document; Industrial Smart Energy Profile 2.0 Public Application Protocol 
Standard v1.0; OPC-UA Industrial и др. 

 

Потребители ЭЭ, сервис-
провайдеры 

НТД по кибербезопасности:  
Стандарты серии IEC 62351 (62351-1,…, -7); IEEE 1686;  Стандарты NERC серии CIP 002-009 (3-ей версии) и 
SANS20 (CSC 1÷ CSC20), Security Profile for Advanced Metering Infrastructure,v 1.0; NIST SP 800-53, DHS Cyber Security 
Procurement Language for Control Systems; DHS Catalog of Control Systems Security: Recommendations for Standards 
Developers.  
Стандарты по электромагнитной совместимости (ЭМС): 
Серии IEC 61000-4-х (61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, -4-6, -4-8, -4-11, -4-18, -4-23, -4-24, -4-25, -4-33, -6-5, -6-6); IEC 60255-
26; IEC 60870-2-1; IEEE P1642; IEEE Std C37.90, C37.90.1, C37.90.2 , C37.90.3. 
Руководства, технические спецификации (требования), “лучшие практики”: 
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Продолжение табл. 3 
 
 

NISTIR 7761; NISTIR 7862;  NISTIR 7628-1, -2, -3;  Smart Grid Testing and Certification Committee (SGTCC) 
Interoperability Process Reference Manual (IPRM);  SGIP 2011-0008-1 PAP 18 Transition from SEP 1 to SEP 2.0; 
OpenHAN; SAE “Communication between Plug-in Vehicles and the Utility Grid”; SAE J1772; SAE J2836/1 
*) Сюда же можно добавить учтенные в рассматриваемом документе  2 трансграничных стандарта (IETF RFC 6272 и OASIS WS-
Calendar), предусмотренные для случая обмена сообщениями на основе IP-протоколов. 
Принятые сокращения: в соответствии с использованными в табл.2. 

Источник: NIST SP 1108R3 [8] 

 

 
Помимо NIST, проблемами надежно защищенной “интеллектуализации” ЭЭС страны заняты в 

США также и многочисленные другие приправительственные, отраслевые и независимые 
структуры и организации, включая более десятка крупных исследовательских лабораторий 
государственного уровня значимости типа ANL, INL, PNNL, SNL и т.д. Одними из важных итогов 
этой большой коллективной работы, общее текущее состояние которой изложено, к примеру, в [9], 
в частности, стали: 

а) подтверждение действия в электроэнергетике страны нескольких сотен известных 
стандартов (национальных и международных) и иных видов НТД, относящихся содержательно к 
различным аспектам обеспечения защищенности секториальных IACS/СПАУ;  

б) дальнейшее восполнение этого перечня новыми документами (стандартами, руководствами и 
прочими нормативно-методическими актами и материалами), считающимися необходимыми и 
действенными в условиях наблюдаемого роста новых рисков/угроз  современным “умным” ЭЭС.   

При необходимости можно, конечно, составить и привести подробный список всех НТД 
рассматриваемой направленности, действующих в настоящее время для электроэнергетики США. 
Однако, исходя в основном из  иллюстрационной цели нашей работы в показе их большой и 
обоснованной необходимости, ограничимся здесь лишь приведением в форме табл.4 некоторых 
обобщающих сведений, относящихся в данном случае к мерам по обеспечению безопасности так 
называемых киберактивов ЭЭС страны, в частности, в лице применяемых в ней программно-
технических комплексов и систем видов SCADA/EMS/DMS/DCS/DA/SA/AMI и т.д. 

Не задаваясь здесь целью представить целиком и в деталях все направления, особенности и 
итоги проведения указанной работы, также основанной во многом на положениях называвшегося 
выше распоряжения ЕО 13636, скажем только, что, по нашим подсчетам, уже к середине 2013г. в  
ЭЭС США действовали и готовились к этому же несколько  сотен  стандартов, методик и общих 
руководств государственно-отраслевого уровней значимости, нацеленных (предъявляемыми 
многочисленными требованиями) на решение тех или иных задач обеспечения безопасности 
“интеллектуализирующих” комплексов и систем семейства IACS. При этом для решения для них 
всего лишь указанной системной проблемы – интероперабельности – оказывалось необходимым 
соблюдение требований около 165 НТД (см.табл.4), среди которых, в свою очередь, одну из 
ключевых ролей играют стандарты серии CIP (Critical Infrastructure Protection) известной 
нормирующей организации NERC - North American Electric Reliability Corporation. 
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Таблица 4 
Состав основных НТД по кибербезопасности, принятых  в ЭЭС США для применяемых  IACS/СПАУ 1)  

 
1. Стандарты NERC серии CIP, обязательные для всех важных активов ЭЭС (всего 9 по состоянию на 2013 и 11 в 
версии 2014г.  
2. Руководства (директивы) NERC по безопасности в электроэнергетическом секторе: всего 13 (по состоянию на 
2013г.)  
3. Другие национальные и международные стандарты:   
ANSI/ISA-95.00.01(mod IEC 62264-1), ANSI/ISA-99.00.01, ANSI/ISA-99.02.01; IEEE 802.11i (2 части), IEEE 1686, IEEE 
1588, IEEE 1547.3, IEEE 1815, IEEE 1815.1, IEEE P37.238, IEEE 1703/ANSI C12.22,  IEEE 2030-2011 (в 3-х частях); 
IEC/TS 62351-х (из 7 отдельных частей/стандартов, отсылающихся в своих требованиях на все части (всего около 60) 
таких известных международных серийных стандартов, как IEC 60870, IEC 61850, IEC 61968 и IEC 61970 (см. табл. 9 
ниже); IEC 62443 (серийный стандарт, состоящий к настоящему времени из 12 отдельных частей/стандартов; ISO/IEC 
21827; отдельные стандарты серии ISO/IEC 2700х (27001/27002/...)  
Принятые сокращения: NERC - North American Electric Reliability Corporation,  IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers, 
NIST -  National Institute of Standards  and Technology,  ANSI/ISA - American National Standards Institute/International Society of 
Automation, ISO/IEC - International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission  
1) По состоянию на 2013г. и в предположении возможной  неполноты представленного, в том числе из-за  неприведения  
распорядительных документов высшего уровня – президентского и правительственного).  
Источник:  на основе результатов собственного изучения различных аналитических материалов США по Smart Grid   

 
К настоящему времени упомянутые  стандарты NERC серия CIP (NERC CIPs) утверждены в 

новой - пятой - редакции, со сроком введения в действие с февраля 2017г. Будучи при этом 
производными от стандартов прежних своих выпусков, они отличаются еще большим 
ужесточнением выдвигаемых требований при одновременном увеличении их состава и числа (см. 
совместно табл. 5 и 6).  

 
Таблица 5 

Стандарты NERC серии CIP по киберзащите ЭЭС США как критической инфраструктуры (в версии 2014г.) 

Наименование 
Число требуемых 
защитных мер 

CIP-002-5  BES Cyber System Categorization [Категорирование киберсистем СМЭС] 7 
CIP-003-5 Security Management Controls [Средства управления менеджментом безопасности] 19 
CIP-004-5 Personnel & Training [Персонал и обучение] 34 
CIP-005-5 Electronic Security Perimeter(s) [Электронные периметр(-ы) безопасности] 10 
CIP-006-5 Physical Security of BES Cyber Systems [Физическая безопасность киберсистем 

СМЭС]  
16 

CIP-007-5 Systems Security Management [Менеджмент систем безопасности] 32 
CIP-008-5 Incident Reporting and Response Planning [Отчетность по инцидентам и планирование 

реакции] 
17 

CIP-009-5 Recovery Plans for BES Cyber Systems [Планы восстановления для киберсистем 
СМЭС]. 

17 

CIP-010-1 Configuration Change Management and Vulnerability Assessments [Менеджмент 
изменений в 
конфигурации и оценки уязвимостей] 

21 

CIP-011-1 Information Protection [Защита информации] 6 
CIP-014-1 Physical Security  [Физическая безопасность] 24 

В с е г о 203 
Примененные  сокращения: BES - Bulk Electric System (на наш взгляд, в наиболее близком по смыслу переводе на русский означает 
“Система массового электроснабжения – СМЭС”; применительно к постсоветским  ЭЭС переводят также как “Система 
электропередачи”. 
Источник: Reliability Standards for the Bulk Electric Systems of  North  America. – NERC. November, 2014 [10] 
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Таблица 6 

 
Обозначения стандартов серии NERC CIP действующих версий (3-ей/4-ой), числа требований Всего требований 

CIP-002-3b *) 17 CIP-004-3 12 CIP-006-3c *) 20 CIP-008-3 7 
138  

CIP-003-3a *) 19 CIP-005-3a 25 CIP-007-3 32 CIP-009-3 *) 6 
*)  В новой своей версии (см. табл. 3) данные стандарты имеют несколько измененные наименования, чем прежде.  
Источник: Reliability Standards for the Bulk Electric Systems of  North  America. – NERC. November, 2014 [10 ] 

 
Как достаточно апробированное защитное средство,  стандарты серии CIP занимают важное 

место в общей структуре мер, предусматриваемых всеми действующими  стандартами  NERC по 
обеспечению надежности систем электропередачи (сейчас их в целом более 160 – см. табл.7). 
Более того, всеми своими выставляемыми требованиями к обеспечению безопасности так 
называемых критических киберактивов электросетей они не только присутствуют практически во 
всех отраслевых и более высокого уровня НТД по кибернетической и физической безопасности 
ЭЭС США, но и привлекают к себе внимание и в других странах мира, включая Россию, где они 
послужили, судя по всему, одним из больших оснований для появления в 2014г. документа-
приказа [11], содержание которого приведено обобщенно в табл. 8. 

 
 

Таблица 7 
Серии действующих стандартов надежности NERC *) 

 

Сокращенное обозначение и общее наименование группы (серий) стандартов/число стандартов, входящих в серии 

BAL Resource and Demand Balancing [Обеспечение баланса  ресурсов и потребления] 13 
CIP Critical Infrastructure Protection [Защита особо важных (критических) инфраструктур] 22 

COM Communications [Коммуникации (телекоммуникации и связь)] 6 
EOP Emergency Preparedness and Operations [Готовность к чрезвычайным ситуациям и 

действия]  
8 

FAC Facilities Design, Connections,and Maintenance [Проектирование, подсоединения и 
обслуживание  установок] 

11 

INT Interchange Scheduling and Coordination [Планирование (энерго)обмена и координация] 5 
IRO Interconnection Reliability Operations & Coordination[Межсистемные действия по 

надежности и координация] 
19 

MOD Modeling, Data, and Analysis [Моделирование, данные  и анализ] 28 
NUC Nuclear [Ядерная энергетика] 2 
PER Personnel Performance, Training, and Qualifications [Качестo  персонала, обучение и поднятие 

квалификации] 
5 

PRC Protection and Control [Защита и управление] 23 
TOP Transmission Operations [Операции (электро)передачи] 13 
TPL Transmission Planning [Планирование (электро)передачи] 5 
VAR Voltage and Reactive [Напряжение и реактивная мощность] 4 
*)  По части стандартов серии  CIP учтены также и все те стандарты заменяемой (3-ей) ее версии, действие отдельных требований 
которых пока не отменено (на переходный период – до февраля 2017г).  
Источник: Reliability Standards for the Bulk Electric Systems of  North  America. – NERC. November, 2014 [10 ] 
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Таблица 8 
Mеры по обеспечению защищенности АСУ производственно-технологическими процессами (АСУ ТП) 

критически важных объектов согласно  Приказу ФСТЭК РФ за № 31 от 14.03.2014 г. [`10]  
 

 
Меры  защиты в АСУ ТП различного назначения 

Число 
комплексны

х 
требований 

I. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа (ИАФ)  8 
II. Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа (УПД)  18 
III. Ограничение программной среды (ОПС)  5 
IV. Защита машинных носителей информации (ЗНИ)  9 
V. Регистрация событий безопасности (РСБ) 9 
VI. Антивирусная защита (АВЗ) 3 
VII. Обнаружение вторжений (СОВ)  3 
VIII. Контроль (анализ) защищенности информации (АНЗ) 6 
IX. Обеспечение целостности (ОЦЛ) 9 
X. Обеспечение доступности (ОДТ) 8 
XI. Защита среды виртуализации (ЗСВ) 11 
XII. Защита технических средств (ЗТС) 6 
XIII. Защита автоматизированной системы и ее компонентов (ЗИС)  31 
XIV. Обеспечение безопасной разработки программного обеспечения (ОБР)  7 
XV. Управление обновлениями программного обеспечения (ОПО)  4 
XVI. Планирование мероприятий по обеспечению защиты информации (ПЛН)  4 
XVII. Обеспечение действий в нештатных (непредвиденных) ситуациях (ДНС) 6 
XVIII. Информирование и обучение персонала (ИПО)  4 
XIX. Анализ угроз безопасности информации и рисков от их реализации (УБИ)  3 
XX. Выявление инцидентов и реагирование на них (ИНЦ)  7 
XXI.Управление конфигурацией автоматизированной системы управления и ее системы защиты (УКФ)  6 

Всего 170 
Источник: http://fstec.ru/rss-lenta/110-tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/prikazy/864-prikaz-fstek-rossii-ot-14-
marta-2014-g-n-31 [11] 

 
Имеются разные основания полагать, что в соответствующей мере указанные стандарты NERC,  

в частности серии CIP, могли бы оказаться полезны также и для ЭЭС стран ЮКР. В особенности, 
если исходить из: а) имеющихся и реализуемых у них планов заметного расширения и усиления 
уже к 2020г. региональных электросвязей [1]; б) применимости этих стандартов  также и для целей 
защиты киберактивов распределительных электросетей (частный пример этому – калифорнийские 
электросети [12]). 

В таком предположении назовем также и механизм, по которому в NERC идентифицируют 
критические киберактивы ЭЭС, т.е. те, которые требуют особой защиты от всевозможных кибер- и 
физических атак. Он состоит в тщательном осуществлении следующих последовательных 
действий [13]: 1) определение всего состава кибернетических средств и систем (киберактивов) во 
всех важных (критических) элементах управляемой ЭЭС; 2) оценка, отбор и группирование этих 
средств и систем (и, в частности, применяемых IACS/АИУС) по уровням важности с позиций 
влияния на надежное функционирование ЭЭС; 3) определение среди них существенных (Essential) 
с последущей их “фильтрацией” по критерию наибольшей важности (критичности); 4) 
формирование на этой основе состава и перечня особо важных (критических) киберактивов ЭЭС, 
подлежащих в максимальной степени надежной защите.  

Выше уже говорилось, что при всей многочисленности и весьма большой  предупредительно-
защитной предусмотрительности нынешняя нормативная база США по киберфизической 
безопасности электроэнергетических IACS страны находится в постоянном обновлении и 
восполнении. По авторитетному мнению специалистов Energy Sector Control Systems Working 
Group (ESCSWG), функционирующей при поддержке и протежировании со стороны DHS,  это 
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связано со многими обстоятельствами и барьерами, которые следует возможно быстро 
преодолеть. В числе основных их причин называется при этом то, что [4,5]:     
 современные киберугрозы малопредсказуемы и множатся быстрее, чем возможности 
электроэнергетической отрасли по разработке  и внедрению адекватных защитных контрмер; 
 модернизации применяемых устарелых систем безопасности препятствуют ограничения, 
присущие оборудованию и архитектуре этих систем; 
 приемочные испытания новых систем телеуправления и связи весьма трудны без прерывания 
реализуемых функций и операций; 
 недостаточный обмен информацией между правительственными и промышленными кругами 
по угрозам кибербезопасности, имеющимся уязвимостям и случающимся киберинцидентам; 
 слабые  в отрасли инвестиции  в  кибербезопасность;   
 сохраняющася в энергосекторе нормативно-правовая неопределенность в вопросе надежных и 
достаточных  средств обеспечения кибербезопасности. 

  Исходя из таких оценок ситуации с обеспечением безопасности национальных IACS, та же 
ESCSWG предложила к реализации широкую программу действий [5], предусматривающих к 
2020г. решение для страны около 130 приоритетных задач. В разбивке по целям эта программа 
представлена вкратце в табл. 9. 

 
Таблица  9 

 

Компоненты и цели стратегии,  предложенной ESCSWG на период до 2020г. 
Приоритеты 

(задачи)  Барьеры 
1. Формирование культуры  безопасности:   Достижение полного понимания  и  принятия в стране  
важности обеспечения  кибербезопасности энергосферы, сделав  практику решения этой большой  и 
сложной современной  проблемы  необходимой  и востребованной для  всех субъектов ЭЭС. 

5 (30) 7 

2. Мониторинг и  оценка  рисков:  Непрерывный  контроль  в  стране  безопасности  поставок 
энергоносителей  с  распространением этой потребности  на  все  домены  архитектуры ЭЭС (всего  
7  в  распространенной в США ее модели   от NIST – см. рис.1) и, в частности, на  применяемые в них  
разнообразные программно-технические комплексы и системы (киберактивы) из  разряда  
IACS/АИУС. 

3 (31) 6 

3. Разработка и внедрение новых защитных мер по снижению рисков:  “Защита вглубь (Defense  in 
Depth)” всей архитектуры системы поставок  электроэнергии  следующего поколения, в том числе 
посредством применения в ней компонент, которые совместимы с  используемыми,  расширяемы и 
способны  продолжить работу также и в деградированных (пораженных) состояниях на всем 
протяжении  киберинцидентов. 

3 (29) 6 

4. Менеджмент инцидентов:  Смягчение последствий возможных киберинцидентов и быстрого 
возврата к нормальной работе для всех акторов/ заинтересованных сторон   энергосектора, в том 
числе путем и благодаря  отслеживанию  хода и воздействий  этих инцидентов, с извлечением из 
этого соответствующих уроков. 

3 (18) 5 

5. Обеспечение улучшения безопасности:  Внедрение достижений  кибербезопасности в 
сотрудничестве с правительственными и научно-промышленными  кругами страны и мира. 

4 (21) 8 

В с е г о: 18 (129) 32 
Источник:  https://www.controlsystemsroadmap.net/Strategies/Pages/default.aspx  [5] 

 
В результате следования представленным важным выводам ESCSWG, перекликающимся во-

многом с рекомендациями DHS-DOE [4], ситуация с  рассматриваемым вопросом уже заметно 
изменилась. Одно из конкретных проявлений этого – все больший выбор в пользу принятия и 
применения в электроэнергетике США наилучших нормативных документов международных и 
иных авторитетных зарубежных организаций и, в первую очередь, стандартов и других 
имеющихся и новых разработок IEC (Международной электротехнической комиссии – МЭК). 
Примерами такой все более усиливающейся тенденции могут служить приведенные в табл. 2 – 4 
данные.  

Анализ показывает, что, в свою очередь, и на международном уровне имеет место самое 
серьезное отношение к необходимости опережающей нормативной подготовленности к 
проведению работ по “интеллектуализации” национальных ЭЭС. Одно из прямых свидетельств 
этому – состав и численность стандартов, рекомендуемых МЭК для IACS/АИУС энергетического 
профиля, включая системы семейства SCADA/EMS/DMS/DCS/DA/SA/AMI, а также иные виды 
такого рода кибернетических комплексов и систем, “интеллектуализирующих” электроэнергетику 
(типа представленных на рис.2 для операционного/диспетчерского уровня управления ЭЭС). 
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Рис. 2. Основные виды “интеллектуализирующих”  информационно-управляющих комплексов  
операционного (диспетчерского) уровня в архитектуре “умных” ЭЭС по версии МЭК [14] 

 
К примеру, согласно [14], для создания и приемлемо защищенного применения в ЭЭС 

указанного рода информационно-управляющих компьютерных/кибернетических комплексов и 
систем МЭК рекомендует к настоящему времени принятие и выполнение соответствующих 
положений (требований и условий) более 500 различных стандартов (точнее - 512, в то время как 
при детальном изучении их оказывается  несколько больше, причем не считая стандартов, 
являющихся для рекомендованных отсылочными, но не в входящими в их состав). 

В частности, для видов таких комплексов и систем, представленных на рис.2, численность 
рекомендованных стандартов близка к 470, что показано обобщенно в табл.10 (составлена нами в 
иллюстрационных целях на основе данных из [14]).    

 
 

Таблица 10 
 

Численность действующих стандартов,  рекомендованных  МЭК(IEC)  
для создателей  национальных “умных сетей” - Smart Grid 

 
 Стандарты  МЭК (всего 275):  IEC 60076, IEC 60193, серии IEC 60255 (12),  серии  IEC 60364 (6), IEC 60633, IEC 

60700-1, IEC 60783, IEC 60784, IEC 60785, IEC 60786, серии IEC 60870 (15),  серии IEC 60904 (10),  IEC 60919, серии 
IEC 61000 (14), IEC 61131, серии IEC 61158  (6), IEC 61326, серии  IEC 61334-4 (6),  IEC 61360, серии IEC 61400 (7), 
IEC 61499, IEC 61512, IEC 61588 (IEEE 1588), IEC 61724, IEC 61727, IEC 61730, IEC 61784-1, IEC 61803, IEC 61804, 
IEC 61836, серии IEC 61850 (30), серии IEC 61851 (5), IEC 61869, IEC 61894, IEC 61897, IEC 61954,  серии IEC 61968 
(10), серии IEC 61970 (11),  серии IEC 61980 (2), IEC 61981, серии IEC 61982 (3), IEC 61987, серии IEC 62056 (18), 
IEC 62196, IEC 62264, серии  IEC 62271 (16), серии IEC 62282(10), серии IEC 62325  (7), серии IEC 62351 (11), IEC 
62357, серии IEC 62361 (3), IEC 62394, IEC 62439, серии IEC 62443 (13),  IEC 62446, IEC 62457, IEC 62480, IEC 
62488-1, серии IEC 62541 (10), серии IEC 62600 (5), IEC 62685, IEC 62689, IEC 62746, IEC 62837, IEC 62872, серии 
IEC 61982 (3); 
 Стандарты других разработчиков (всего 191): европейские стандарты серии EN (24); стандарты ETSI (40); 
стандарты IEEE (20); стандарты  комитета ITU-T  (51); стандарты  IETF серии RFC (34), ISO и ISO/IEC (31), иные (3).  

В том числе рекомендованные: 
1) Для основных видов программно-технических комплексов и информационно-управляющих систем, внедряемых 
обычно (см. рис.2) в технологические/операционные процессы контроля и управления (диспетчеризации)  
”интеллектуализируемых” ЭЭС: 

Second.Generation Control [Управление вторичной 
генерацией]   

190 DMS - Система  менеджмента  
(электро)распределения 

156 

Condition.Monitoring [Мониторинг состояния (системы)] 85 OMS – Система управления  аварийными  
переключениями  

81 

WAMS [Система мониторинга переходных процессов] 59 DRMS - Система управления энергопотреблением 134 
Model Exch. Platform [Система/платформа смены моделей] 103 H - Базовая сеть связи [Backbone Network] 296 
SCADA - Диспетчерское управление и сбор данных  200 L -  Операционная транспортная сеть [OPER 

Backhaul Network] 
235 
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Продолжение  табл. 1 

EMS [Система энергоменеджмента/управления энергией] 123 C - Транспортная сеть системы учета ЭЭ [AMI 
Backhaul Network] 

219 

2)  Для основных видов используемых технических средств управления (неполный перечень): 

Функциональные кластеры 
(домены) 

Типы “умных” устройств/количества регулирующих НТД, рекомендуемых МЭК 
Релейная защита 

(Relay)  
Измерители 

(Oper.& Grid Meters)
Регуляторы напряж. 
(Voltage Regulators) 

Контроллеры 
(Controllers) 

Устройства свя
с объектами (RT

нерация  ЭЭ (Power Plants) 178 107 112 120 191 
анспорт ЭЭ (Generic Substations) 186 71 112 189 189 
пределение ЭЭ  (Distribution) 58 57 65 118 134 

 

Источник: данные по соответствующим  элементам на  Smart Grid Standards Map [14]  

 
Предполагаем, что и в приводимом кратком виде представленное дает полные обоснованные 

основания для утверждения большой необходимости аналогичного достаточного нормативного 
обеспечения и для проводимой “интеллектуализации” ЭЭС ЮКР. В этой связи планируем новую 
публикацию на эту же тему, где, взяв за основу упомянутые рекомендации МЭК (в состав членов 
которой входят также и Азербайджан, Армения и Грузия, равно как и граничащие с регионом 
Турция, Иран и Россия), будут выполнены некоторые ситуационные сопоставления и на этой 
основе  сделаны определенные выводы и практические рекомендации.  
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Ս.Ա. Մինասյան, Հ.Ս. Բաղդասարյան, Տ.Ա. Բաղդասարյան 
 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴԵՄ ՓՈՐՁԸ  ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԷԷՀ-Ի 
<<ՄՏԱՎՈՐԱՅՆԱՑՄԱՆ>> ՊԱՏՇԱՃ  ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿ 

Համառոտ ներկայացվում է ազգային էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի 
լայնամասշտաբ <<մտավորայնացումը>> նորմատիվային պատրաստվածության ապահովման 
առաջադեմ փորձը՝ նրանցում տարբեր ինֆորմացիոն-կառավարման, կիբեռնետիկական 
(համակարգչային-միկրոպրոցեսորային)  համալիրների և համակարգերի ներդրմամբ և 
շահագործմամբ: Ենթադրվում է, որ տվյալ հրապարակումը կծառայի նույն այդ անհրաժեշտության 
նմանատիպ ըմբռնմանը նաև Հարավային Կովկասի երկրներում, այդ թվում նաև կապված նրանց՝ 
հարևան և ավելի հեռավոր  երկրների էլեկտրաէներգետիկական շուկաներ միասնաբար դուրս գալու 
մտադրության հետ: 

Առանցքային բառեր.  խելացի ԷԷՀ , անվտանգություն, ստանդարտներ:  
 
 

S.A. Minasyan, H.S. Baghdasaryan, T.A. Baghdasaryan 

 
PROGRESSIVE FOREIGN PRACTICE AS A NECESSITY SAMPLE FOR 

ENSURING THE APPROPRIATE NORMATIVE OF THE NATIONAL EPS 
“INTELLECTUALIZATION” 

 
The progressive experience for ensuring the normative readiness to the wide “intellectualization” of 

the national electropower systems (EPS/by introducing and maintaining various information-control 
cybernetic  (computer/microprocessor) complexes and systems in them. It is assumed that the present 
publication will serve the analogous comprehension of that very necessity in the countries of South 
Caucasus, as well including the intentions  of their combined entrance into the electropower markets of 
the neighbouring and farther countries. 

Keywords:  intellectual EPS,   security, standards. 
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ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀՈՂՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ  ՏԵՂԱԿԱՅՆՔԻ 

ՀՈՂՄԱԿՈՆՑԵՆՏՐԱՏՈՐԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՇՎԱՐԿԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԸ  
 

 
Դիտարկված են նոր կառուցվածքի հողմաէլեկտրական տեղակայանքի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները և այդ տեղակայանքի հողմակոնցենտրատորի էներգետիկ հաշվարկը: 
Մշակված է բազմաստիճան հողմակոնցենտրատորի մաթեմատիկական մոդելը: 

Առանցքային բառեր. հողմաէլեկտրական տեղակայանք, քամի, օդի հոսք, 
հողմակոնցենտրատոր, թիակ: 

 
1. Հողմաէլեկտրական տեղակայանքի (ՀԷՏ) համառոտ նկարագիրը: Դիտարկվող նոր 

կառուցվածքի հողմաէլեկտրական տեղակայանքը ուղղաձիգ պտտման առանցքով տեղակայանք է, 
որն ունի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված հետևյալ առանձնահատկությունները [1-3]` 

- համեմատաբար փոքր տրամագծով պտտվող մասեր, 
- քամուն հանդիպակաց դիրք ընդունող և օդի հոսքը կառավարող հողմակոնցենտրատոր,  
- կառուցումը համեմատաբար դյուրին է, քանի որ կազմվում է միմյանց վրա տեղադրվող 

միատիպ մոդուլներից: 
Տեղակայանքի սկզբունքային կառուցվածքը պարզաբանվում է նկ.1-ում: 
Տեղակայանքի իրանը անիվների միջոցով տեղակայված է օղակաձև ռելսի վրա և մշտապես 

ընդունում է այնպիսի դիրք, որ հողմակոնցենտրատորը լինի քամուն հանդիպակաց: 
Հողմակոնցենտրատորից օդի հոսքը տրվում է ռոտորի բանող անվին: Ռոտորի լիսեռը 
առանցքակալների միջոցով հենված է տեղակայանքի իրանին: Տեղակայանքի իրանը բազմահարկ է. 
այն բաղկացած է միմյանց վրա տեղակայված հողմակոնցենտրատորի և ռոտորի մոդուլներից: Իրանի 
ստորին մասում տեղակայվում է էլեկտրական գեներատորը:  

Տեղակայանքն աշխատում է հետևյալ ձևով. 
տեղակայանքի դիրքի ավտոմատ կարգավորիչի միջոցով այն շրջադարձվում է օղակաձև ռելսի 

վրա այնքան, որ կոնցենտրատորն ընդունի քամուն հանդիպակաց դիրք: 
Օդի հոսքը, անցնելով կոնցենտրատորի հոսքային մասով և շերտափեղկերով, մեծ 

արագությամբ և լավագույն ուղղությամբ տրվում է բանող անվի թիակներին: Օդի հոսքը բանող 
թիակների կոր մակերևույթով շրջահոսելով` կենտրոնախույս ուժով դրանց հաղորդում է իր կինետիկ 
էներգիայի հիմնական մասը և նվազագույն արագությամբ դուրս է գալիս տեղակայանքից:  

 
2. Հողմակոնցենտրատորի հաշվարկը և մաթեմատիկական մոդելը. Հողմակոնցենտրատորի 

հաշվարկային սխեման ներկայացված է նկ. 2-ում: 
Հողմակոնցենտրատորը ծայրափողակ է, որի ելքային ծայրի կտրվածքի մակերեսը փոքր է 

մուտքային ծայրի կտրվածքի մակերեսից: Ծայրափողակը կազմված է հաջորդաբար տեղադրված 
առնվազն երկու ծայրափողակից (1,2), որոնց միջև կա բացակ (3)` օդի հոսքի արգելակված մասի 
հեռացման համար (նկ. 2): Մյուս տարբերակում ծայրափողակի միջանկյալ մասերում արված են օդի 
հոսքի արգելակված մասի հեռացման պատուհաններ: Հողմակոնցենտրատորում մեծացվում է բանող 
անվին տրվող օդի հոսքի արագությունը ի հաշիվ մուտքի մոտ արգելակված և WՇ արագությամբ 
հողմակոնցենտրատորը շրջանցած օդի հոսքի կինետիկ էներգիայի: Հողմակոնցենտրատորի մեկ 
աստիճանում  օդի  հոսքի  արագությունը  կարող է  մեծանալ  1,2...1,3  անգամ,    ուստի    կիրառվում  
է բազմաստիճան հողմակոնցենտրատոր, որի յուրաքանչյուր աստիճանից դուրս եկած օդի հոսքը 
հաջորդ աստիճանի համար հանդիսանում է սկզբնական օդի հոսք: 
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Նկ. 1. Հողմաէլեկտրական տեղակայանքի սկզբունքային կառուցվածքը 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 2. Հողմակոնցենտրատորի հաշվարկային սխեման 

1 

2 

S0, P0, ρ0, W0, m0 
v1, m1 

3 

m0 - m1 
m1 - m2 

WՇ , SՇ 

  S2, W2, m2 

  WՇ 

  S1, W1, m1 
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Հաշվարկային սխեմայում ներկայացված նշանակումներն են. 
S0, P0, ρ0, W0, m0 -ն հողմակոնցենտրատորի մուտքի կտրվածքի մակերեսը և այդ կտրվածքին 

մոտեցող օդի ճնշումը, խտությունը, արագությունն ու զանգվածը միավոր ժամանակում, 
WՇ  -ն օդի արգելակված հոսքի արագությունը, որով այդ հոսքը շրջանցում է կոնցենտրատորը, 
P0՛, W0՛, m1 -ը հողմակոնցենտրատորի մուտքում օդի ճնշումն ու արագությունն են և ներս մտած 

օդի զանգվածը, 
 S1, W1 -ը հողմակոնցենտրատորի առաջին աստիճանի ելքի կտրվածքի մակերեսն է և օդի 

արագությունն այդ կտրվածքում, 
  S2, W2, m2 -ը հողմակոնցենտրատորի երկրորդ աստիճանի ելքի կտրվածքի մակերեսն է և օդի 

արագությունն ու դուրս եկող օդի զանգվածը այդ կտրվածքում, 
 SՇ  -ն արգելակված օդի հեռացման բացվածքի մակերեսն է: 
   Հաշվարկի նպատակն է` որոշել բազմաստիճան հողմակոնցենտրատորի աստիճանների թիվը, 

կտրվածքների մակերեսները, օդի շարժման արագությունները և օդի զանգվածները: 
   Հաշվարկը հիմնվում է օդի հոսքի էներգիայի պահպանման ու փոխակերպման օրենքի վրա: 

Քանի որ օդի հոսքի արգելակման հետևանքով ճնշման բարձրացումն աննշան է մթնոլորտային 
ճնշման համեմատությամբ, օդի խտությունը հողմակոնցենտրատորում համարվում է հաստատուն 
(ρ=ρ0): 

   Օդի հոսքի դինամիկ ճնշումը հողմակոնցենտրատորից առաջ կազմում է                                                   

                                                                  20
2

0 ρWP =¹ÇÝ0 , 

իսկ հողմակոնցենտրատորի մուտքի կտրվածքում՝ 

                                                                                  20
2

0 ρWP ′=′¹ÇÝ0    : 

   Օդի հոսքի արգելակումը և դինամիկ ճնշման փոքրացումը հանգեցնում է համարժեք ստատիկ 
ճնշման մեծացման հողմակոնցենտրատորի մուտքի կտրվածքում  

)(
2

2
0

2
0

0 WWPPP ′−=′−=∆
ρ

¹ÇÝ0¹ÇÝ0¹ÇÝ :                            (1) 

   Հողմակոնցենտրատորին մոտեցող օդի հոսքի էներգիան հավասար է հեռացող օդի հոսքի 
էներգիային՝  

2

)(

22

2
10

2
11

2
00 ÞWmmWmWm −

+=  :                                      (2) 

   Խնդիրը պարզեցնելու համար դիտարկում ենք սահմանային դեպքը, երբ 
հողմակոնցենտրատորը շրջանցող արգելակված օդի հոսքը հեռանում է զրոյական արագությամբ, 
այսինքն` WՇ=0: 

   Այս դեպքում կստանանք, որ  

22

2
11

2
00 WmWm

= :                                               (3) 

m0=W0ρ0S0 և m1=W1ρ0S1–ը տեղադրելով (3)-ում՝  կստանանք 3
11

3
00 WSWS = , որտեղից 

:
3

1

1

0
01 








=

S

S
WW                     (4) 

   Ըստ նյութական հաշվեկշռի, հողմակոնցենտրատորի S0 և S1 կտրվածքներով անցնում է նույն 

m1 օդի զանգվածը՝ 110
'

0001 WSWSm ρρ == , որտեղից 
0

1
1

'
0 S

S
WW = : 

Տեղադրելով (4)-ից  W1-ի արժեքը 
0

1
1

'
0 S

S
WW = -ում կստանանք՝ 

3
2

1

0
0

1

1

0
3

1

1

0
00

−−
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S

S
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S

S

S

S
WW    :                   (5) 
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   Հողմակոնցենտրատորի S1 կտրվածքում օդի ելքի արագությունը ձևավորվում է քամու հոսքի 
W0 արագության և արգելակված օդի հոսքի ճնշման էներգիայի հաշվին ու որոշվում է հետևյալ 
հավասարումով՝  

¹ÇÝPWW ∆+=
0

2
0

2
1

2

ρ
:                                 (6) 

Տեղադրելով (6)-ում -ի արժեքը (1)-ից, W1-ի արժեքը (4)-ից և -ի արժեքը (5)-ից 

կստանանք՝  
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S
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W :                           (7) 

 Բաժանելով (7)-ի 2 մասերը 2
0W –ի` կստանանք 

3
4

1

0
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2

1

0 2

−−









−=









S

S

S

S
  :                        (8) 

   Լուծելով (8) հավասարումը` ստանում ենք S0/S1=2.058, որը հողմակոնցենտրատորի մեկ 
աստիճանի մուտքի և ելքի կտրվածքների մակերեսների այն հարաբերակցությունն է, որի դեպքում 
էներգիայի նվազագույն կորուստներով ստացվում է օդի հոսքի առավելագույն արագությունը: 

Համապատասխանաբար`  
S1=0.486 S0 :                            (9) 

Տեղադրելով 10 SS -ի արժեքը (4)-ում՝ ստանում ենք հողմակոնցենտրատորի առաջին 

աստիճանի ելքում օդի հոսքի արագությունը՝ 

0

3
1

1

0
01 272.1 W

S

S
WW =








= :                   (10) 

Տեղադրելով W1-ի  արժեքը (3)-ում` որոշում ենք հողմակոնցենտրատորի առաջին աստիճանով 
անցնող օդի m1 զանգվածի հարաբերական մեծությունը՝ 

            
( )

2

272.1

2

2
01

2
00 WmWm

= , 

02
0

1 618.0
272.1

m
m

m == :                                                    (11) 

   Հողմակոնցենտրատորի առաջին աստիճանի համար ստացված (9), (10), (11) 
արտահայտությունները կիրառելի են բազմաստիճան հողմակոնցենտրատորի հաջորդ աստիճանների 
համար, եթե որպես հաջորդ աստիճանի մուտքի կտրվածքի մակերես, օդի հոսքի արագություն և օդի 
զանգված ընդունվի նախորդ աստիճանի ելքի համապատասխան ցուցանիշը: 

Երկաստիճան հողմակոնցենտրատորի համար կստանանք՝  

0
2

12 486.0486.0 SSS == , 

0
2

12 272.1272.1 WWW == , 

0
2

12 618.0618.0 mmm == : 

n-աստիճան հողմակոնցենտրատորի ելքի ցուցանիշները կկազմեն՝  

0486.0 SS n
n = ,                                                                        (12) 

              0272.1 WW n
n =  ,                                                                      (13) 
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                                                           0618.0 mm n
n =  :                                                                      (14) 

   Ներկայացված (12) - (14) արտահայտությունների համախումբը քամու էներգիայի 
առավելագույն օգտագործում ապահովող բազմաստիճան հողմակոնցենտրատորի մաթեմատիկական 
մոդելն է, որում հաշվի չեն առնված էներգիայի կորուստները WՇ արագությամբ հեռացող արգելակված 
օդի հոսքի հետ և աերոդինամիկ դիմադրություն առաջացնող կառուցվածքային թերությունների 
պատճառով կորուստները: Նշված կորուստների ազդեցությունը կարելի է նվազեցնել 
հողմակոնցենտրատորի երկայնական չափերի ճիշտ ընտրության միջոցով` հաշվի առնելով նաև 
կառուցման համար կատարվող ծախսերը:  
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 Т.С. Татикян, Д.А. Гемалмазян 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ ВЕТРОКОНЦЕНТРАТОРА ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ НОВОЙ 
КОНСТРУКЦИИ 

 
   Рассмотрены конструктивные особенности ветроэлектрической установки новой 

конструкции. Произведен энергетический расчет ветроконцентратора этой установки. 
Разработана математическая модель многоступенчатого ветроконцентратора. 

   Ключевые слова: ветроэлектрическая установка, ветер, поток воздуха, 
ветроконцентратор, лопатка. 

 
 

T.S. Tatikyan, D.A. Gemalmazyan 
 

FEATURES OF THE ENERGY CALCULATION AND MATHEMATICAL 
MODEL OF THE WIND CONCENTRATOR OF A  NEW DESIGN WIND POWER 

INSTALLATION 
 
The structural features of the new design wind power installation and its energy calculation are 

observed. Mathematical model of multistage wind concentrator is worked out.  
Keywords: wind power installation, wind, air flow, wind concentrator, blade. 
 

 
Թաթիկյան Տիգրան Սուրենի – տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, ՀԱՊՀ  
Գեմալմազյան Դերենիկ Ահարոնի – ասպիրանտ, <<Էներգետիկայի Գիտահետազոտական 
Ինստիտուտ>> ՓԲԸ  
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Предлагается новый метод построения Z-Y диакоптической математической модели коррекции 

установившегося режима электроэнергетической системы, когда состояние пассивной части электроэнергетической 
сети задается в Z-Y форме. 
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В настоящее время единственным направлением для решения задачи коррекции установившегося 
режима сложной и большой электроэнергетической системы (ЭЭС) является метод, основанный на идее 
диакоптики-декомпозиции, представленный в виде совокупности радиально связанных подсистем [1]. 

Предлагается метод коррекции установившегося режима ЭЭС  при P-U  и P-Q типах станционных 
узлов. Строится соответствующая математическая модель и предлагается метод ее реализации. 

В отличие от существующих математических моделей, в настоящей работе предлагается для 
построения математической модели коррекции сложной и большой ЭЭС пользоваться Z-Y формой задания 
состояния пассивной части сети. 

Рассматривается большая ЭЭС, состоящая из M+1 узлов, которую после удаления определенного 
количества ветвей можно представить в виде совокупности радиально связанных N подсистем. Если 
полученные подсистемы будут состоять соответственно из NMMM ,,, 21 K  независимых узлов, то 
следует, что MMMM N =+++ L21 . 

Предполагалось, что один из станционных узлов первой подсистемы был выбран в качестве 
базисного (балансирующего). 

Для построения соответствующей диакоптической математической модели принимается следующая 
система индексов: 

- для существующих узлов: 
( )NN jijijiji ,;;,;,, 2211 K= ;    (1) 

- для вновь полученных противоположных узлов: 
( )LL γδγδγδγδ ,;;,;,, 2211 K= ,    (2) 
( )LL SSSS ,;;,;,, 2211 lKlll = ,    (3) 

где L - число удаленных ветвей. 
При этом матричное уравнение отдельных подсистем можно представить в виде 
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Здесь 
NN MiMiMi ZZZ ,,,

2211
K  - последние столбцы матриц 

NN jijiji ZZZ ,,,
2211
K ; 

NN SiSiSi ZZZ ,,,
2211
K  - комплексные сопротивления вновь появившихся узлов из-за разделения ЭЭС, 

соответственно принадлежащие N,,2,1 K  подсистемам. 
Принимается следующая дополнительная система индексов: 

( )
( )
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NNNNNNNN ,;
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=
=
=

    (5) 

Для рассматриваемой сложной и большой ЭЭС блочно-диагональную Z-Y диакоптическую 
математическую модель можно представить в виде 
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Можно заметить, что C&  и D&  являются безразмерными комплексными величинами. 
Полученная Z-Y форма (6) является исходной для построения соответствующей диакоптической 

математической модели установившегося режима сложной и большой ЭЭС: 
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В полученной диакоптической Z-Y математической модели установившегося режима отдельные 
блочные уравнения определяются в виде: 

- для первой подсистемы: 
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- для последней N-й подсистемы: 
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Системы нелинейных алгебраических уравнений (8)-(11), входящих в диакоптическую 
математическую модель (7), решаются методом Ньютона-Рафсона, при котором соответствующие 
рекуррентные выражения имеют следующий вид: 

 - для первой подсистемы: 
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- для последней N-й подсистемы: 
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Пользуясь понятиями векторов состояния (X), управления (U) и возмущения (W) [2-6], можем 
написать 

{ }NXXXX ,,, 21 K= ,                               (16) 
{ }NUUUU ,,, 21 K= ,                          (17) 
{ }NWWWW ,,, 21 K= .                          (18) 

Векторы состояния, управления и возмущения имеют следующие структуры: 
- для первой подсистемы: 
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- для N-й подсистемы: 
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   (24) 
В силу принятых векторов X, U, W диакоптическая математическая модель (7) принимает  вид 

( )( ) ,W,U,XF YZ 011111
=      

                (25)

 ( )( ) ;W,U,XF ZY 011111
=    

  O   
   ( )( ) ,W,U,XF NNNYZ NN

0=  

    ( ) ( ) .W,U,XF NNNZY NN
0=  

Если вектор состояния 1X  принимает приращение 1XΔ , то векторы управления 1U  и возмущения 

1W получают соответствующие приращения 1UΔ  и 1WΔ , и для первой подсистемы можем написать 
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- для последней N-й подсистемы: 
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Скорректированные векторы состояния для первой подсистемы имеют вид 
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где "Н" означает новый режим, а "Ф'' - функционирующие установившиеся режимы. 
Аналогичным образом можем написать соответствующие выражения для N-й подсистемы: 
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Следует отметить, что на практике чаще изменяются активные и реактивные мощности нагрузочных 
узлов, т.е. компоненты вектора возмущения W. 

При этом получим следующие матричные выражения: 
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Построенная диакоптическая математическая модель коррекции установившихся режимов больших и 

сложных   ЭЭС обеспечивает не только необходиму ю ин женерную наглядность для восприятия физических 
процессов, но и высоку ю работоспособность и большую маневренность. 
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ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 
 

 Առաջարկվում է էլեկտրաէներգետիկական համակարգի կայունացված ռեժիմի վերահաշվման  
դիակոպտիկական  Z-Y  մաթեմատիկական  մոդելի կառուցուման նոր մեթոդ, երբ  տեսքի կայանային 
էլեկտրաէներգետիկական ցանցի պասիվ  մասի վիճակը տրվում է Z-Y տեսքով:  
 Առանցքային բառեր. մեթոդ, մոդել, մատրից, համակարգ, ռեժիմ, ճշտորոշում, կայան,  հզորություն, 
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НОВЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ

 
     Проведен расчет передаваемых

обобщенных параметров схемы замещения
линии электропередачи, с помощью
линий электропередачи сверхвысокого
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передаваемая мощность.  
 

Воздушные линии электропередачи
современных электроэнергетических
они являются межсистемными
обеспечивают большие пото
учитывать особенности схем замещения

характеризующие режимы передачи
применения. 

Учитывая важное значение межсистем
предлагаются: 
• новые формулы передаваемых мощносте
• новые формулы для расчета потерь

Преимуществами новых формул
• универсальность;  
• компактность. 

 
Рассмотрим ветвь ij ЛЭП

(см. рис.). 
 

 
Величина комплексной мощности

 

где ��� - комплексное напряжени

��
∗

- комплексно-сопряженная  
полная проводимость ветви ij . 

Учитывая выражение (2), формула

или  
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ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ МОЩНОСТЕЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  

передаваемых мощностей линий электропередачи, построенных
замещения. Предлагаются формулы для оценки уровня

помощью которых можно рассчитать  характерные режимы
окого напряжения.  

воздушная линия электропередачи, формула, обобщенный

линии электропередачи (ВЛЭП) сверхвысокого напряжения имеют
электроэнергетических системах [1]. Обладая большой пропускной

ми и повышают надежность и экономичность
большие потоки мощностей. При оценке потоков мощностей

особенности схем замещения и параметры линии электропередач
режимы передачи ЛЭП [2-3], требуют усовершенствовани

значение межсистемных ВЛЭП в региональных энергетических

передаваемых мощностей; 
расчета потерь мощностей линии электропередачи. 
новых формул являются:  

ЛЭП [4], представляемую продольной комплексной

 
Рис. Схема продольной ветви ЛЭП 

комплексной мощности, вытекающей от узла i  к узлу j, определяется

���� � ��� ∙ 
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напряжение i-го узла; 
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сопряженная  величина  напряжения j-го узла; ���
∗

- комплексно
.  

выражение (2), формула  (1) принимает следующий вид: 

���� � ��� ∙ ��
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ЭНЕРГЕТИКА 

ПЕРЕДАВАЕМЫХМОЩНОСТЕЙ ЛИНИЙ 

построенных на основе 
оценки уровня потерь мощностей 

характерные режимы межсистемных 

обобщенный параметр, 

напряжения имеют важную роль в 
большой пропускной способностью, 
экономичность системы. ВЛЭП 
потоков мощностей необходимо 

линии электропередачи. Формулы, 
усовершенствования в аспекте 

региональных энергетических проектах, 

продольной комплексной проводимостью 

определяется формулой 

                                                            (1) 

сопряженный ток ветви ij, равный 

                                                            (2) 

комплексно-сопряженная  

                                                          (3) 

                                                       (4) 
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где 
��� � �� ∙ exp	������;                                                                     (5) 

 
��� � �� ∙ exp	������;                                                                     (6) 

 
���� � ��� ∙ exp������� ;                                                        (7) 

 

��
∗
� �� ∙ exp	�������;                                                                 (8) 

         

��
∗
� �� ∙ exp	�������;                                                                   (9) 

 

���
∗
� ��� ∙ exp������.                                                                      (10) 

Подставляя выражения (5)-(10) в формулу (4) и  группируя действительные и мнимые части, 
после несложных алгебраических преобразований для передаваемых активных и реактивных 
мощностей ЛЭП получим 

��� � ��� ∙  �� � �� ∙ �� ∙ ! �� ∙ cos���� � ���� � %�� ∙ sin���� �����(;                        (11) 
 

)�� � ��� ∙ %�� � �� ∙ �� ∙ ! �� ∙ sin���� � ���� * %�� ∙ cos���� � ����],                        (12) 
где  ��	- взаимная активная проводимость линии; %�� - взаимная реактивная проводимость линии. 

Введем следующее обозначение: 
 

���� � ��� � ���.                                                                     (13) 
С учетом  (13)  формулы (11) и (12) принимают вид 

 
��� � ��� ∙  �� � �� ∙ �� ∙ � �� ∙ cos���� � %�� ∙ sin�����;                                (14) 

 
)�� � ��� ∙ %�� � �� ∙ �� ∙ � �� ∙ sin���� * %�� ∙ cos�����,                                  (15) 

 
где  ����  -  угол передачи. 

Для мощностей, вытекающих из узла i  к узлу j, получим 
 

��� � ��� ∙  �� � �� ∙ �� ∙ � �� ∙ cos���� � %�� ∙ sin�����;                                         (16) 
 

)�� � ��� ∙ %�� � �� ∙ �� ∙ � �� ∙ sin���� * %�� ∙ cos�����.                                         (17) 
 

Используя формулы взаимных проводимостей [5, 6], получим 
 

 �� � +��,- ∙ cos����./ � ���0�;                                                                  (18) 
 

%�� � +��,- ∙ sin����./ ����0�.                                                                   (19) 
 

Подставляя (18) и  (19) в выражения  (14)-(17) и проведя некоторые преобразования, получим 
формулы передаваемых активных и реактивных мощностей ЛЭП углового вида: 

 
 ��� � ��� ∙ +��,- ∙ cos����./ � ���0� � �� ∙ �� ∙ +��,- ∙ cos�	���� * ���./ ����0�;                           (20) 

 
)�� � ��� ∙ +��,- ∙ sin����./ � ���0� � �� ∙ �� ∙ +��,- ∙ sin�	���� * ���./ ����0�;                              (21) 

 
��� � ���� ∙ +��,- ∙ cos����./ � ���0� * �� ∙ �� ∙ +��,- ∙ cos�	���./ � ���0 ������;                          (22) 

 



80 

)�� � ���� ∙ +��,- ∙ sin����./ ����0� * �� ∙ �� ∙ +��,- ∙ sin�	���./ � ���0 � �����.                           (23) 
 

Используя выражения (20)-(23), можно легко определить величины потерь мощностей в ветви 
ЛЭП. Для потери активных мощностей имеем 

Π2 � ��� � ��� .                                                                               (24) 
Подставляя формулы  (20) и  (22) в выражение  (24), после некоторых преобразований 

получим 
 

Π2	 � ���� * ���� ∙ +��,- ∙ cos����./ � ���0� � 2�� ∙ �� ∙ +��,- ∙ cos����./ ����0� ∙ 	456����  .     (25) 
Потери реактивных мощностей определяются следующим выражением 
 

Π7 � )�� �)�� .                                                             (26) 
 
Подставляя формулы (21) и (23) в выражение (26), после некоторых преобразований получим 
  

Π	7 � ���� * ���� ∙ +��,- ∙ sin����./ � ���0� � 2�� ∙ �� ∙ +��,- ∙ sin����./ ����0� ∙ 	689����  .     (27) 

 
Полученные формулы можно использовать для расчета потерь мощностей ЛЭП углового 

типа. 
Исследования проводились для проектирования линии 400 кВ Армения-Иран. Результаты 

приведены в табл.1-2. 
                                                                                               Таблица 1 

Исходные  данные ВЛЭП 
Марка l, км Uн, кВ :В,Ом 

 

		<= :В� , град 
 

>?,км-1 
 

<= >?� , град 

АС-2x500/64 280 400 303.140613 -2.514749 1.060092 2.752319 
     

                                                                                    Таблица 2 
Расчетные результаты  ВЛЭП 

+�� , 
     Ом

 

���./, 
град 

���0, 
град 

���� , 
град 

���, 
МВт 

���, 
МВт 

Π2, 
МВт 

88.670145 87.328805 -2.514749 16.830226 527.299382 513.32721 13.972172 
 

Выводы 
1. Предлагаемые формулы расчета передаваемых мощностей углового вида, полученные на базе 

обобщенных ЛЭП, позволяют рассчитать и анализировать характерные режимы 
межсистемных ВЛЭП сверхвысокого напряжения. В режиме передачи натуральной мощности 
���=527,299382 МВт. 

2. Полученные формулы потери мощностей  позволяют оценить уровень потерь и разработать 
энергосберегающие мероприятия межсистемных ВЛЭП. Потери активных мощностей 
составляют Π2 =13,972172 МВт (2,64%). 

3. Предлагаемые формулы приемлемы для сложных системообразующих электрических сетей. 
4. Компьютерная программа C#, составленная на базе высокоэффективного вычислительного 

алгоритма, обеспечивает широкие границы применения.  
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Վ.Պ. Առաքելյան   
 

ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴՎՈՂ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐ 

ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ 
 

Ստացված են էլեկտրահաղորդման գծերի փոխարինման սխեմայի ընդհանրացված 

պարամետրերի հիման վրա կառուցված հաղորդվող հզորությունների հաշվարկման նոր բանաձևեր: 

Առաջարկվում են էլեկտրահաղորդման գծերի կորուստների մակարդակի գնահատման նոր տեսքի 
բանաձևեր: Նոր բանաձևերը հնարավորություն են տալիս հաշվարկել գերբարձր լարման միջհամա-

կարգային էլեկտրահաղորդման գծերի բնութագրական ռեժիմները:  

Առանցքային բառեր. օդային էլեկտրահաղորդման գիծ, բանաձև, ընդհանրացված պարամետր, 
հաղորդվող հզորություն:  
 

 

V.P. Arakelyan  
 

NEW FORMULAE FOR CALCULATION OF THE TRANSMISSON LINES 
TRANSMITTED POWER     

 
Calculating of transmitted power of the transmission lines constructed on the basis of generalized 

equivalent circuit parameters is obtained. Formulae for estimating the level of power losses of 
transmission lines are  proposed, with the help of which it is possible to  calculate the characteristic 
regims of intersystem E.H.V. lines.      

Keywords:  air transmission line, formula, generalized parameter, transmitted power.  
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Ս.Գ. Ներսեսյան, Մ.Դ. Խաչատրյան 

 

էԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐՈւՄ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐՈւՄ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԱՆՑՈՂԻԿ 

ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈւՄԸ 
 

Որոշվում է էլեկտրական մեքենաներում և ապարատներում ջերմային անցողիկ 
գործընթացների տևողությունը՝ կախված ջերմափոխանակության վրա ազդող գործոններից 
ներկայացված է  արտահայտություն, որով կարելի է որոշել ինչպես կայունացման ռեժիմի, 
այնպես էլ ցանկացած ջերմաստիճանի հասնելու ժամանակամիջոցը: 

Առանցքային բառեր. կայունացման ռեժիմ, անցողիկ գործընթաց, ջերմափոխանակու-
թյուն, հաշվարկային ջերմաստիճան, էլեկտրական մեքենա: 

 
էլեկտրական մեքենաների և ապարատների ջերմային հաշվարկների ժամանակ  

ջերմատվության գործակիցն ընդունվում է հաստատուն մեծություն [1,2]: Սակայն անցողիկ 
գործընթացների դեպքում, երբ մարմնի ջերմաստիճանը անընդհատ փոփոխվում է,  
ջերմատվության գործակիցը նույնպես փոփոխվում է մինչև կայունացման ռեժիմ: Որոշել 
ջերմային անցողիկ գործընթացի տևողությունը, որով և գնահատվում է տվյալ մեքենայի 
կայունացման ռեժիմը: Այն լուծելու համար նախապես ընդունվում է, որ ջերմատվության 
գործակիցը տվյալ մեքենայի կամ ապարատի մակերևույթի վրա փոփոխվում է մակերևույթի 
ջերմաստիճանից կախված` հետևյալ օրինաչափությամբ` 

              α = α0  θ,                                                                         (1) 
որտեղ ( � -ն ջերմաստիճանը հաշվի առնող գործակից է և այն որոշվում է հետևյալ 
արտահայտությամբ` 

θ � θ

θ�
�
� � �միջ

�Ï��միջ
, 

որտեղ t-ն, tկ-ն համապատասխանաբար մակերևույթի ջերմաստիճաններն են ընթացիկ և 
կայունացած ռեժիմի համար, tմիջ-ը` հովացնող միջավայրի ջերմաստիճանը, α0-ն` 
ջերմատվության գործակիցը կայունացված ռեժիմի դեպքում, որը և բնական կոնվեկցիայի 
դեպքում կարելի է որոշել հետևյալ բանաձևով [3]: 

     		� � 0,63 ∙ λ ��β��
υ�� �

�,��
,          (2) 

որտեղ (�-ն հովացնող միջավայրի ջերմահաղորդականության գործակիցն է,Վտ/մ. աստ. g-ն` 
հովացնող միջավայրի ազատ անկման արագացումը, Ù/í2, (�-ը՝  կինեմատիկ մածուցիկության 
գործակիցը, մ2/վ, α-ն` ջերմաստիճանահաղորդականության գործակիցը, մ2/վ, l-ը` մարմնի 
երկարությունը կամ բարձրությունը կամ որևէ որոշիչ չափ, մ: 

էլեկտրական մեքենաներում և ապարատներում ջերմային անցողիկ պրոցեսների 
տևողությունը որոշելու համար օգտվում ենք ջերմային հաշվեկշռից [2], որը կարելի է 
ներկայացնել հետևյալ տեսքով` 

                   ��τ � Gcdϑ � � �!
��

�τ,                                                              (3) 

որտեղ  w-ն մարմնում ներքին ջերմաղբյուրների հզորությունն է, Վտ, G-ն՝ մարմնի զանգվածը, 
կգ, c-ն` մարմնի տեսակարար ջերմունակությունը, կՋ/կգ. աստ., F-ը` մարմնի կողմնային 
մակերևույթը, մ2, ( "-ն՝  անցողիկ պրոցեսի տևողությունը, վրկ: 

Կատարելով որոշակի պարզ ձևափողություն, (3) դիֆերենցիալ հավասարումը կարելի է 
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ներկայացնել հետևյալ կանոնավոր տեսքով` 
 

     �τ � #$
% �%&��� 

�
�,�
∙ '(
)�(!   ,                                                                  (4) 

որտեղ 

z � ��� +��
�
�,�
∙ ϑ: 

 
Ինտեգրելով (4) դիֆերենցիալ հավասարումը " =0; միանիշության պայմաններից 

ելնելով` ստանում ենք անցողիկ պրոցեսի տևողության հաշվարկման հետևյալ 
արտահայտությունը: 

 
 

                                                           τ � ,-
�+ ∙ X ln 1

23�
2��1 ,                                                                 (5) 

որտեղ` 
 

4 � �+���� 
�
�,�

: 

 
Ստացված (5) արտահայտության թվային վերլուծության համար հաշվարկվում է ТВМА- 

25 ուժային յուղային տրանսֆորմատորի մագնիսապարփակչի ձողի տաքացման գործընթացը: 
Ձողում ներքին ջերմանջատումների հզորությունը կազմում է` w=75,8 կՎտ. Այն հավաքված է 
սառը գլոցված էլեկտրական պողպատից, որի կշիռը` G=24 կգ, տեսակարար 
ջերմունակությունը` с=0,475 կՋ/կգ.աստ:  Ձողն ունի l=0,4 մ բարձրություն և d=0,1 մ 
տրամագիծ, կողմնային մակերևույթը՝ F=0,1256 մ2: Մագնիսապարփակչի ձողը հովանում է 
տրանսֆորմատորային յուղի միջավայրում, որի ջերմաստիճանը` tմիջ =20oC է, իսկ 
մակերևույթի կայունացած ռեժիմի ջերմաստիճանը` tկ=85oC: Ջերմատվության գործակցի 
արժեքը կայունացված ռեժիմի համար ընդունվում է  α0 = 45 Վտ/մ2 աստ. 

Տեղադրելով TBMA-25 տիպի յուղային ուժային տրանսֆորմատորի 
մագնիսապարփակչի ձողի համապատասխան մեծություններ` ստանում ենք "=2178,3 վ, որը 
17  %-ով պակաս է, քան ջերմատվության գործակիցը հաստատուն ընդունելիս: 
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С.Г. Нерсесян, М.Д. Хачатрян 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕПЛОВЫХ ПЕРЕХОДНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ И АППАРАТАХ 
 

Определяется продолжительность  тепловых переходных процессов в электрических 
машинах и аппаратах в зависимости от факторов воздействия на теплообмен. Приведено 
выражение, с помощью которого можно определить продолжительность как режима 
стабилизации, так и  достижения любой температуры. 

Ключевые слова: режим стабилизации, переходной процесс, теплообмен, расчетная 
температура, электрическая машина. 

 
 
 

S.G. Nersesyan, M.D. Khachatryan 
 

THERMAL TRANSIENT PROCESS TIME DEFINING IN ELECTRIC MACHINES 
AND APPARATUSES  

 
Thermal transient process time in electric machine and apparatuses depending on influence factors 

on heating transfer is specified. The expression defining both the stabilization regime time and any 
temperature achieving time is presented. 

Keywords: stabilization regime, transient process, heating transfer, design temperature, electric 
machine. 
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Դիտարկվում է դատարկ գլանային ինդուկտորում էլեկտրական և ջերմային կորուստների 

հետազոտությունը: Բերված է ինդուկտորի փաթույթում էլեկտրական, ինդուկտորի ներքին պատին հալքանոթից 
եկած ջերմային և գումարային կորուստների կախվածությունը հաճախականությունից օդային բացակի տարբեր 
արժեքների համար: 

Առանցքային բառեր. ինտուկտոր, հալքանոթ,  ջերմային և էլեկտրական կորուստներ, օդային բացակ, 
հաճախականություն: 

 
Վերջին տասնամյակներին ՀՀ-ում լայն տարածում են ստացել ազնիվ մետաղների և դրանց 

համաձուլվածքների (ոսկերչական գործ) ինչպես նաև գունավոր մետաղների ձուլումը` փոքր 
գեղարվեստական իրերի համար, պղնձի փոքր ծավալների ձուլումը (մալուխային գլոցուկի անընդհատ 
ձուլման տեղակայանքներ գրաֆիտային բյուրեղարարով), պատրաստվածքների տաքացումը զոդման 
նպատակով (կարծրահամաձուլվածքային գործիքների պատրաստում), գրաֆիտե և պլատինե 
հալքանոթներում ապակու հալումը, թուջի ձուլումը ինդուկցիոն եղանակով: 

Ինդուկցիոն տաքացման վերաբերյալ գոյություն ունեն բազմաթիվ հրատարակումներ` նվիրված 
էլեկտրամագնիսական երևույթների ընդհանուր տեսությանը [1,2] և ինդուկցիոն տաքացման տարբեր 
կիրառության տեղակայանքների ուսումնասիրություններին [3]: 

Հոդվածի նպատակն է հետազոտել գլանային ինդուկտորում էլեկտրական կորուստները և 
համեմատել տեսականորեն և փորձնականորեն ստացված արդյունքները: 

Ինդուկտորի հաշվարկային սխեման բերված է նկ.1 – ում: 

 
Նկ. 1. Երկշերտ համակարգի հաշվարկային սխեման. 

1 – ինդուկտոր, 2 – տաքացվող գլան, 3 – խոռոչ 
 

Այս դեպքի համար դաշտի հավասարումների որոշումը տրված է [1,3,4]-ում:  
Տաքացվող գլանի պատում էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի լարվածությունների համար 

ստացվել են հետևյալ արտահայտությունները. 
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2
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1
μ
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ):jmNjmjmjmNm,mF

,jmNjmjmjmNm,mF

,jmNjmjmjmNm,mF

,jmNjmjmjmNm,mF

1303130301

1313131311

030030300

031031310

−⋅−Ι−−Ι⋅−=

−⋅−Ι−−Ι⋅−=

−⋅−Ι−−Ι⋅−=

−⋅−Ι−−Ι⋅−=

            (3) 

Մեկ միավոր երկարության գլանի դիմադրությունը՝ 

:
H
ER2z

m

m
2 &

&
π−=  

Փոխարինելով Բեսսելի և Նեյմանի ֆունկցիաները (3) - ում, դրանց արժեքներով և 
առանձնացնելով իրական և կեղծ մասերը` գտնում ենք ակտիվ և ռեակտիվ դիմադրությունների 
արտահայտությունները. 

 2
23

2
23

23232323
222 BC

DBCAm2r
+
+

πρ= , (4) 

 2
23

2
23

23232323
222 DC

DACBm2x
+
−

πρ= , (5) 

23342323 amaA ′β+= , 

23342323 bmbB ′β+= , 

23342323 cmcC ′β+= , 

23342323 dmdD ′β+= , 

որտեղ ,R2m
2

2
2 Δ

=
2

3
3

R2m
Δ

= հարաբերական շառավիղներն են, 
2

4 2
1
μ

=β −μ2( ը հարաբերական 

մագնիսական թափանցելիությունն է) և օգտագործված են հետևյալ նշանակումները. 

2323232323 minemrbemrnemibemibemrnembermneia ′′−′′−′′+= , 

2323232323 minembeimrnembermibemneimrbemnera ′+′−′−′=′ , 

2323232323 minemibemrnemrbemibeminemrbemrneb ′′+′′−′′−′′= , 

2323232323 mibemnermrbemneiminembermrnembeib ′−′−′+′=′ , 

2323232323 mneimrbemnermibembeimrnemberminec ′−′−′+′= , 

2323232323 mneimbeimnermbermbeimneimbermnerc +−−=′ , 

2323232323 mneimibemnermrbembeiminembermrned ′+′−′−′= , 

2323232323 mbeimnermbermneimneimbermnermbeid −−+=′ : 

2323 da ′⋅⋅⋅ ֆունկցիայի արժեքները բերված են տարբեր աղբյուրներում [5] – ում: 
Հոծ և դատարկ գլանի դեպքերի համար ակտիվ դիմադրության արժեքների վերլուծությունը ցույց 

է տալիս, որ հաճախությունների որոշակի միջակայքում խոռոչի առկայությունը նպաստում է 
հալքանոթի պատի մեջ ինդուկտված հոսանքի հավասարաչափ բաշխմանը, հետևաբար` փոքրանում 
են հալքանոթի տաքացման և բեռնվածքի հալման ժամանակները: Այդ երևույթը բացատրվում է 
հալքանոթի գրաֆիտե պատի և ներքին օդային խոռոչից (երկու միջավայրերի բաժանման սահմանից) 
ընկնող ալիքի մասնակի անդրադարձմամբ:  

Հոծ և դատարկ գլանների դեպքում ակտիվ դիմադրության արժեքները, երբ էլեկտրամագնի-
սական ալիքի ներթափանցման խորությունը գերազանցում է խողովակի հաստությունը, էականորեն 
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տարբերվում են: Օրինակ, 4000 Հց հաճախության համար  60D2 = մմ, 30D3 =  մմ, 

( ) 152DD 32 =−  մմ (հալքանոթի պատի հաստությունը) 214 =β , ունենք. 

282 =Δ  մմ, ,75,0m3 =  ,47,0a23 −=  ,42,0a23 −=′ ,042,0b23 −= 15,0b23 −=′ , ,45,0c23 −=′  

2,0c23 −= , ,83,0d23 =   ,04,0d23 −=′  63,0A23 −= , 37,0C23 −= , 2,0B23 −= , 81,0D23 = : 

Տեղադրելով (4) - ը  (5)-ում, բաժանելով հալքնոթի բարձրությանը (hհլք 110=  մմ)՝ ստացվել է. 

     
r2դատ.գլ. 410865,1 −⋅= Oհմ/գալ2:    (6) 

Նույն բարձրության հոծ գլանի համար դիմադրությունը որոշվել է հետևյալ բանաձևով. 

 r2հոծ.գլ. a2
2

2
22

h
D

2
ψ⋅

Δ
ρ

⋅
π

=
ÑÉù

: (7) 

Տեղադրելով a222 ¨,D, ψΔρ  արժեքները ([3] - ում բերված համապատասխան կորերից), ստացվել 

է` 410724,1r −⋅=·É.2ÑáÍ Օհմ/գալ2: 

Տարբերությունը` %56,7100
865,1

724,1865,1% ≈⋅
−

=δï³ñ. : 

Հաճախության ավելացմանը զուգընթաց` այդ տարբերությունը նվազում է, օրինակ` 20000 Հց 
հաճախության դեպքում ունենք.  

 2·³ÉúÑÙ·É.2ÑáÍ
41014r −⋅= , 2·³ÉúÑÙ2¹³ï.·É.

41015r −⋅= ,  %7,6% =δï³ñ. : 

Ստորև 1-3 աղյուսակներում բերված են ինդուկտորի փաթույթում էլեկտրական կորուստների 

ÇPΔ , ինդուկտորի ներքին պատին հալքանոթից եկած ջերմային կորուստների ç.Çq
, 
արդյունքները` 

կորուստների գումարի ∑ΔP  ( ç.ÇÇ qΔPPΔ +=∑ ), ինդուկորի վրա լարման ÇU , լարման արժեքները: Նկ. 

2-4 - ում բերված են ÇΔP , ç.Çq  և ∑ΔP , կախումների կորերը μδ  բացակի մեծությունից տարբեր 

հաճախությունների համար (հալքանոթի պատի հաստությունը`  ÙÙå³ï 15=δ ):  
 
     Աղյուսակ 1 

ƒ=4000 Հց, w=17 (դատարկ գլանի համար) 

μδ , մմ 5 10 15 20 25 30 35 40 

ÇPΔ , Վտ 663 757 847 933 1016 1095 1170 1241 

ç.Çq , Վտ 846 453 322 255 215 188 169 154 

∑ΔP , Վտ 1510 1210 1168 1188 1231 1283 1339 1395 

Ç.U , Վ 67 84 104 126 149 173 199 226 
           

 
                                Աղյուսակ 2 

ƒ=12000 Հց, w=17 (դատարկ գլանի համար) 

    μδ , մմ 5 10 15 20 25 30 35 40 

ÇPΔ , Վտ 252 298 346 393 441 488 536 582 

ç.Çq , Վտ 846 453 322 255 215 188 169 154 

∑ΔP , Վտ 1098 752 688 648 656 676 705 736 

Ç.U , Վ 77 104 134 168 206 246 290 336 
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                                                                                       Աղյուսակ 3 
ƒ=20000 Հց, w=17 (դատարկ գլանի համար) 

 

μδ , մմ 5 10 15 20 25 30 35 40 

ÇPΔ , Վտ 210 251 294 337 380 423 466 509 

ç.Çq , Վտ 846 453 322 255 215 188 169 154 

∑ΔP , Վտ 1056 705 616 592 595 611 635 663 

Ç.U , Վ 87 124 166 214 266 322 383 447 
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Նկ. 2. ΔΡΣ, ΔΡի  և  qջ.ի  կախումների 
կորերը δբ բացակի մեծությունից 
ƒ=4000 Հց հաճախության համար 

Նկ. 3. ΔΡΣ, ΔΡի  և  qջ.ի  կախումների 
կորերը δբ բացակի մեծությունից 

ƒ=12000 Հց հաճախության համար 

Նկ. 4. ΔΡΣ, ΔΡի  և  qջ.ի  կախումների 
կորերը δբ բացակի մեծությունից 

ƒ=20000 Հց հաճախության համար 
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Բերված բնութագրերի դիտարկումը հնարավորություն է տալիս հանգել հետևյալ եզրակացու-
թյուններին. 
1. Ուսումնասիրվող բոլոր հաճախությունների համար գոյություն ունի գումարային (ընդհանուր) 

կորուստների արտահայտված մինիմում, 
2. Կորուստները նվազագույնին են հասնում 20 մմ բացակի դեպքում (բոլոր հաճախությունների 

համար, բացի 4 կՀց հաճախությունից), 
3. Ինդուկտորի հաշվարկային լարմանը (138 Վ) առավել մոտ է ƒ=12 կՀց և   - ի տարբերակը: 

Չնայած այս տարբերակում գումարային կորուստները նվազագույնը չեն (տարբերությունը 
կազմում է 40 Վտ – 5,8 %), այն պետք է ընդունել լավարկային, քանի որ քիչ տարբերությունը 
կորուստներում կփոխհատուցվի կոնդենսատորային մարտկոցի փոքրացմամբ: Բացի դրանից, 
նվազագույն կորուստների ռեժիմում ( 20µ =δ մմ) անհրաժեշտ է ինդուկտորում լարումը պահպանել 

168 Վ - ին հավասար (նախագծային հզորության` 3000 Վտ հասնելու համար), ինչը կապված է 
սխեմայի` նկատելի բարդացման, հետևաբար, նաև` լրացուցիչ կապիտալ ծախսերի հետ: 
Հաշվարկները հաստատում են՝ դատարկ գլանի համար չպետք է կիրառել ¿Ùμ Δ≥δ 57.1 պայմանը [3], 

որովհետև դա հանգեցնում է սխալ հետևությունների` կախված հալքանոթի պատի հաստության 
ընտրումից: Դատարկ գլանի (հալքանոթի) տաքացման արդյունավետությունը, հոծ գլանի համեմատ, 
կարելի է գնահատել` համեմատելով ինդուկտված հոսանքների գոտում անջատվող հզորության հետ: 
Այդ հզորությունը Pի  ինդուկտորի ակտիվ հզորության և նրա ÇPΔ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ПОЛОМ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ ИНДУКТОРЕ 

 

Проводится исследование электрических потерь в полом цилиндрическом индукторе. Приведены 
зависимости электрических потерь в обмотках индуктора, тепловых потерь на внутренней стенке 
индуктора, поступающих  от тигеля, и суммарных потерь от частоты для разных значений воздушного 
зазора. 

Ключевые слова: индуктор, тигель, электрические и тепловые потери, воздушный зазор, частота. 
 

V.A. Tonoyan 
 

THE RESEARCH OF ELECTRIC LOSSES IN EMPTY  
CYLINDRICAL INDUCTOR 

 
The research of electric losses in empty cylindrical inductor is observed. Below are electrical, flashed from  

the inner wall of inductor thermal and cumulative frequency-dependent losses for different values of air clearance in 
inductor convolution.  

Keywords: inductor, flash point, thermal and electrical losses, air gap, frequency. 
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Ա.Գ. Մուխսի-Հովեյան  

 
ԿԱՇԵՆԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԵՌԱՍՏԻՃԱՆ ՄՈԴԵԼԸ 

 
Կատարվել են Կաշենի պղինձ (մոլիբդեն) - պորֆիրային հանքավայրում երկրաբանահետախուզական 

աշխատանքներ, որոնք հիմնականում կենտրոնացած են եղել հանքային դաշտի հարավային թևում:  Կատարված 
աշխատանքների վերլուծության արդյունքում առանձնացվել է հանքայնացման եռաստիճան համակարգ՝ ըստ 
ուղղահայաց կտրվածքի: 

Առանցքային բառեր. եռատիճան մոդել, պղինձ-պորֆիրային հանքայնացում, Մեհմանայի հանքային 
հագույց, ինտրուզիվ զանգված: 

 
Ըստ Փոքր Կովկասի մետաղածին շրջանացման սխեմայի, Կաշենի հանքային դաշտը մտնում է 

Վիրահայոց - Ղարաբաղի մետաղածնական գոտու Մեհմանայի հանքային հանգույցի մեջ [1], որտեղ 
բացի պղինձ (մոլիբդեն) -պորֆիրային հանքայնացումներից տարածված են նաև պղինձ (ոսկի) կոլչե-
դանային և բազմամետաղային մի շարք հանքային երևակումներ: Հանքային դաշտի սահմաններում 
տարածված են միջին-վերին յուրայի լիպարիտադացիտային պորֆիրիտները, անդեզիտները, 
անդեզտադացիտները և վերին յուրա-ստորին կավճի կրային ավազաքարերի, արգիլիտների, տուֆերի 
և մերգելների ենթաշերտերով կրաքարերի հաստվածքները: 

Մեհմանայի բլոկի սահմաններում է տեղադրված վերին յուրա-ստորին կավճի հասակի 
Ծաղկաշեն-Կավարտի գրանիտոիդների ինտրուզիվ համալիրը, որը հանքային դաշտի հանքայնաց-
ման տեղայնացման գործում զգալի դեր է կատարում:  Ինտրուզիվը պատռում է միջին յուրայի 
հրաբխաքարերը, իսկ արևելքում՝ ծածկվում վերին կավճի կրաքարերով: Արևմուտքում ինտրուզիվը 
սահմանափակվում է Վարդաձորի խզվածքով, ինչը հաստատում է խզվածքի ինտրուզիվ մագմատիզմը 
ղեկավարելու հանգամանքը [2]: 

Մեհմանայի ինտրուզիվ զանգվածը զբաղեցնում է մոտ 65 կմ2 մակերես: Այն հյուսիսարևմտյան 
տարածմամբ շտոկանման մարմին է: Ինտրուզիվ զանգվածի ապարները ձևավորվել են խորքային 
մագմայի գործունեության մի փուլում և կազմում են ֆացիալ անցումային և աստիճանաբար իրար 
փոխարինող ապարների միասնական շարք:  Այդ շարքը ներկայացված է հետևյալ կերպ` սիենիտ-
դիորիտներ, դիորիտներ, տոնալիտներ, բանատիտներ, գրանոդիորիտներ, գրանոսիենիտներ՝ իրենց 
պորֆիրանման տարատեսակներով  [1, 3, 4]: 

 Կաշենի հանքային դաշտի սահմաններում հորատման աշխատանքներ կատարվել են դեռևս 
Խորհրդային Միության (1980-1981 թթ.) տարիներին, այնուհետև, 2009-ից 2012 թվականներին ‹‹Վալեքս 
գրուպ›› ընկերության կողմից կատարվել են երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ, որոնց 
ժամանակ հորատվել են բազմաթիվ հորատանցքեր և հանքային դաշտի որոշ հատվածներում 
կատարվել են մանրամասն հետախուզական աշխատանքներ` ավելի խիտ ցանցով:  

Հեղինակը մասնակցել է երկրաբանահետախուզական աշխատանքներին և կատարել է 2009-
2012 թթ. կատարված հորատման արդյունքում ստացված տվյալների վերլուծություն:  Ամբողջ 
հանքային դաշտի վերաբերյալ իրականին ավելի մոտ և հավաստի տվյալներ ստանալու համար. 
ընտրվել է մոտ 30 հորատանցք, որոնք հորատվել են իրար մոտ հորիզոններում և հանքային դաշտի 
տարբեր հատվածներում: Կատարվել են ստացված արդյունքների համախմբում և միջինացման 
աշխատանքներ՝ հավասարակշռված բաշխվածության մեթոդով, այսինքն` պղնձի (Cu), մոլիբդենի (Mo) 
և ծծմբի (S) արժեքները՝ արտահայտված մետրատոկոսներով (մ/%), իսկ ոսկու (Au) և արծաթի (Ag) 
արժեքները` մետրագրամներով (մ/գ): Այս մեթոդով ստացված արժեքները կախված են լինում ինչպես 
քիմիական տարրերի պարունակությունից, այնպես էլ` բաշխվածության տիրույթից, ուստի և ստաց-
վում են իրականին հնարավորինս մոտ արդյունքներ:  

Նկար 1-ում պակերված է պղնձի (Cu) բաշխվածությունը ըստ խորության, որտեղ հստակ 
երևում է, որ պղինձը համեմատաբար բարձր արժեքներ է ցույց տալիս 50…80 մ հորիզոններում և 
ամենացածր արժեքներ 0…50 մ հորիզոններում: Նկար 2-ում պատկերված է   ծծմբի (S) արժեքներով 
պատկերված դիագրամը, որտեղից հստակ երևում է, որ այն բարձր արժեքներ է ընդունել 80 մ –ից  
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Նկ. 1. Պղնձի (Cu) արժեքներով 
արտահայտված 

դիագրամ 

Նկ. 2. Ծծմբի (S) արժեքներով 
արտահայտված 

դիագրամ 

Նկ. 3.  Մոլիբդենի (Mo) 
արժեքներով արտահայտված 

դիագրամ 

Նկ. 4.  Արծաթի (Ag) արժեքներով 
արտահայտված 

դիագրամ 

Նկ. 5.  Ոսկու (Au) արժեքներով 
արտահայտված 

դիագրամ 
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ցածր հորիզոններում: Նկ. 3 և 4-ում պատկերված են համապատասխանաբար մոլիբդենի (Mo) և 
արծաթի (Ag) արդյունքները, որտեղ արծաթի (Ag) համար այն նմուշները, որտեղ արժեքները եղել են 
փոքր 0,5 գ/տ–ից, ընդունվել է պայմանականորեն 0,25 գ/տ` հաշվարկներ կատարելու և դիագրամային 
տեսքը ստանալու նպատակով: Նկար 5-ում պատկերված է ոսկու (Au) արժեքներով արտահայտված 
դիագրամը: Այն նմուշներում, որտեղ ոսկու (Au) արժեքները եղել են փոքր 0,005 գ/տ–ից 
պայմանականորեն ընդունվել է 0,0025 գ/տ: Ստացված դիագրամները հստակ թույլ են տալիս Կաշենի 
պղինձ-պորֆիրային հանքավայրի համար ըստ ուղղաձիգ կտրվածքի առանձնացնել երեք համակարգ:  
 

1. Օքսիդացման գոտի:  
2. Երկրորդային հարստացման գոտի կամ սուպերգեն: 
3. Առաջնային հարստացման գոտի կամ հիպոգեն: 

Սկզբնապես Կաշենի պղինձ-պորֆիրային հանքավայրում հանքայնացումները ներկայացված 
են եղել սուլֆիդային հանքաքարով, այսինքն՝ ծծմբային միացություններով: Այնուհետև ծծումբը (S) 
մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի գործունեության հետևանքով լուծվել է ջրի մեջ, և առաջացել է 
ծծմբական թթու (H2SO4): Տեղի է ունեցել օքսիդացման պրոցես. ծծմբական թթուն իր մեջ լուծել է 
պղինձը և իջեցրել է ավելի խորը հորիզոններ՝ առաջացնելով երկրորդային հարստացման գոտին: Այդ 
իսկ պատճառով ծծումբը և պղինձը ցածր արժեքներ են ցույց տվել 0-ից 50 մ հորիզոններում (±5 մետր 
շեղումով)՝ առաջացնելով օքսիդացման գոտի: Երկրորդային հարստացման գոտին գտնվում է 50-ից 80 
մետր հորիզոններում (±5 մետր շեղումով), որտեղ պղինձը ցույց է տալիս բարձր արժեքներ: 
Առաջնային հարստացման գոտին տեղակայված է 80 մ–ից ցածր հորիզոններում (±5 մետր շեղումով), 
որտեղ պղնձի պարունակությունը մնացել է իր սկզբնական արժեքներով: Նույնը նկատվում է նաև ըստ 
հանուկների փաստագրման: Արծաթը, մոլիբդենը և ոսկին մնացել են նույն արժեքներով, քանի որ 
կայուն են ծծմբական թթվի նկատմամբ: 
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А.Г. Мухси-Овеян  
 

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ МОДЕЛЬ КАШЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Проведены геологоразведочные работы Кашенского медно (молибден)–порфирового месторож-
дения, сосредоточенные в основном в южном крыле рудного поля. В результате анализа проводимых работ 
по вертикальному разрезу месторождения выделена трехступенчатая система оруденения.  

Ключевые слова: трехступенчатая модель, медно-порфировое оруденение, Мехманский рудный 
узел, интрузивный массив.  

 
 

A.G. Mukhsi-Hoveyan 
 

THE THREE-STAGE MODEL OF KASHEN DEPOSIT 

            Geological exploration works were done in the copper (molybdenum) – porphyritic deposit of 
Kashen, which were mainly focused on the south side of the ore field. In the result of the work analysis a 
three-stage system of metalizing was separated due to the vertical section. 
            Keywords: a three-stage model, oxidation zone, supergene, hipogen, copper-porphyritic 
mineralization, Mehmana ore knot, intrusive massif.  
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94 

ISSN  1829 - 0043    ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԼՐԱԲԵՐ (ՀՃԱԼ). 2015. Հ.12, N 1 
 

ՀՏԴ 721. 001                                     ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ                  
                                     ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Ա.Ա. Ալոյան 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՐԴԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Քննարկվում են Երևանի ՙԿենտրոնի՚ ճարտարապետահատակագծային զարգացման հիմնահարցերը:  
Բացահայտվում են  տարածական կազմակերպման արդի վիճակի հակասությունները: Կատարվում է նախկինում 
կատարված նախագծային աշխատանքների համեմատական վերլուծությունը: Առանձնացվում են կենտրոնի  
տարածահատակագծային կանոնակարգման և կարգավորման հիմնական տարրերը և տարածքային 
ստորաբաժանումները ըստ դրանց քաղաքաշինական արժեքի, տրվում է հետագա հատակագծատարածական 
զարգացման ռազմավարությունը: 

Առանցքային բառեր. գլխավոր հատակագիծ, բարձր քաղաքաշինական արժեքի տարածքներ,  
կենտրոնի տարածահատակագծային կառուցվածք, քաղաքային համակարգեր, ռազմավարություն, 
ճարտարապետահատակագծային զարգացում, կառուցապատում, հատակագծային գոտիներ, հավասարաչափ 
և համազոր զարգացում, վերակառուցում, ստորգետնյա տարածություն, լանդշաֆտային կազմակերպում, 
փողոցամայրուղային ցանց: 

 
Երևանի ՙԿենտրոն՚ վարչական շրջանի տարածահատակագծային կառուցվածքը կանխորոշել 

են խորհրդային ժամանակաշրջանում քաղաքի էքստենսիվ տարածքային  զարգացումը, ձևավորված 
քաղաքային համակարգերի  ստատիկությունը, բարդ ռելիեֆը, քաղաքի տարածքի 
մասնատվածությունը: Նախորդ հատակագծային շրջանում ձևավորվել էր քաղաքի կենտրոնական 
մասի հատակագծային կառուցվածքը` չորս-հինգ հարկանի պարագծային կառուցապատումը: ԸՆդ 
որում, քաղաքի 1971թ. գլխավոր հատակագծի և կենտրոնի 1982թ. մանրամասն հատակագծման 
նախագծի իրացումը կառուցվածքահատակագծային առումով գրեթե չի իրականացվել: Այսօր դեռևս 
վերջնականապես չի կազմավորվել հետիոտն փողոցների համակարգը, և չեն իրականացվել գլխավոր 
հատակագծով և կենտրոնի մանրամասն հատակագծման նախագծով նախատեսված միջոցառումները՝  
փողոցամայրուղային ցանցի վերակառուցման, ստորգետնյա տարածության իրացման, տարածքի 
լանդշաֆտային կազմակերպման ծրագրերը: Չունեցան զարգացում նաև հյուսիս-հարավ, կենտրոն-
հարավ և կենտրոն-հարավ-արևմուտք հատակագծային առանցքները: Այս ժամանակաշրջանում 
հիմնական շեշտը դրվում էր բնակելի շինարարության վրա: Պետք է նշել, որ խոշոր քաղաքաշինական 
ծրագրերի իրականացման վրա բացասաբար անդրադարձավ մոսկովյան օլիմպիադային չմասնակցող 
քաղաքներում քաղաքացիական օբյեկտների շինարարության  սահմանափակման 
ռազմավարությունը:  Իսկ 1988-1991թթ. հանրապետության հիմնական միջոցները գերակշիռ մասով 
ուղղվեցին Սպիտակի երկրաշարժից տուժած քաղաքների վերականգնմանը: Հյուսիսային պողոտայի, 
Գլխավոր պողոտայի և դրա կենտրոնական և հարավարևելյան շարունակությունների, ՙԿասկադ՚ 
համալիրի, մարզադաշտի շրջակայքում մեծ սպորտային կենտրոնի, ՙԿոնդ՚ և ՙՁորագյուղ՚ 
պատմական գոտիների համալիր վերակառուցման աշխատանքները հիմնականում սկսվեցին նոր՝  
2005թ. գլխավոր հատակագծի նախագծի հաստատումից  հետո:  

Հետխորհրդային ժամանակաշրջանի (1991թ. հետո) վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ օբյեկտիվ 
գործոնների համադրությամբ Երևանի ենթակառուցվածքները էքստրեմալ պայմաններում գործելուն 
պատրաստ չեղան [1]: Արդյունքում, քաղաքի կառուցապատումը, որոշ բացառություններով, 
իրականացվում էր առանց հաշվի առնելու ռեսուրսախնայողության սկզբունքները, գործող 
շինարարական նորմերը,  տարածքի համալիր զարգացումը և նրա գործառական նշանակությունը, 
շրջակա միջավայրի պահպանությունը: Զանգվածային բնույթ ստացավ ապօրինի շինարարությունը: 
Քաղաքի կարևոր տրանսպորտային հանգույցներում և մայրուղիներում, հրապարակներում և 
պուրակներում քաոսային ձևով գոյացան առևտրական կենտրոններ, որոնք կլանեցին սահմանակից 
ազատ տարածքները, կանաչը, փողոցները, մայթերը, ստորգետնյա անցումները և հասարակական 
տրանսպորտի կանգառները:  
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Քաղաքի 2005թ. գլխավոր հատակագծի նախագծով  ՙԿենտրոն՚ վարչական շրջանն իր եզակի 
միջավայրով և գործառույթներով Երևանի հատակագծային համակարգում առանձնացվում է որպես 
առանձին հատակագծային գոտի [2,3]: Կազմավորվող հատակագծային գոտիները այստեղ դիտվում են 
որպես կայուն զարգացման սկզբունքներին համապատասխան իքնաբավարար շրջանաձև 
մետաբոլիզմ ունեցող համակարգեր, որոնք խթանելու են քաղաքի բազմակենտրոն (պոլիցենտրիկ) 
հավասարակշռված զարգացումը՝ ապահովելով ագլոմերացիոն ամբողջ բարդ համակարգի 
զարգացման դինամիկայի և ուղղվածության պայմանները: Բոլոր հատակագծային գոտիները 
խմբավորվում են հիմնական հատակագծային-հաղորդակցական ուղղությունների և Երևանյան 
ագլոմերացիայի քաղաքները կապող արագընթաց շարժման մայրուղիների շուրջը, որոնք հատուկ 
կազմակերպվող կառուցվածքահատակագծային հանգույցներում և տանգենցիալ արագընթաց 
ուղիներով շոշափելով քաղաքի կենտրոնը, կապվում են իրար և ագլոմերացիայի այլ բնակավայրերի և 
ռեկրեացիոն գոտիների հետ: Հատակագծային գոտիների իրականացումը և հավասարաչափ, և 
համազոր զարգացումը թույլ կտա Երևանի կենտրոնից դուրս բերել արագընթաց -միջանցիկ շարժումը 
և կատարել համաքաղաքաին գործառույթների վերաբաշխումն ամբողջ քաղաքի տարածքով, ինչը նոր 
պայմաններում խթան կհանդիսանա կենտրոնի բեռնաթափման և ավելի կանոնակարգված 
ծավալատարածական զարգացման համար:  

Կենտրոնի համաքաղաքային գործառույթների տարածքային տարածման և զարագացման 
համար վարչական շրջանի սահմաններում առանձնացվում են նոր համաքաղաքային գործառույթների 
և հեռանկարային հատակագծային կանոնակարգման և պոտենցիալ զարգացման ռեզերվային 
գոտիներ: Հնարավոր չափով կանոնակարգվում և լրացվում են համաքաղաքային նշանակության 
կանաչ տարածքները:  Հյուսիս-հարավ առանցքը հյուսիսից կամբողջացնի Կասկադի նոր համալիրը: 
Հարավում` կենտրոնի կորիզին կից Տիգրան Մեծ պողոտայի շրջակայքում գտնվող արտադրական և 
պահեստային տարածքների կառուցապատումը նախատեսվում է վերափոխել խառը 
կառուցապատման` հարավային ուղղությամբ ձգվող ՙՄոլի՚ կազմակերպման միջոցով՝ այստեղ 
ապահովելով ՙԿենտրոն՚  համայնքի, հատկապես` հասարակական և հասարակաարտադրական 
գործառույթների գերակշիռ աճը: Այսպիսով, կընդգծվի կենտրոնական գործառույթների զարգացման 
հարավային հատակագծային ուղղությունը: 

 Կենտրոնական գործառույթների զարգացման մյուս կարևորագույն հատակագծային 
ուղղությունը` հարավարևմտյան առանցքն է, որը զարգանում է դեպի Երևանյան լիճն ու Դալմայի 
այգիներում կազմակերպվող մեծ այգեպուրակային տարածքները: Զարգացվող տարածքի 
հատակագծային կառուցվածքը կանխորոշել է դրա պատմական արժեքը, Հրազդանի կիրճի 
գեղատեսիլ բնական լանդշաֆտը, Երևանյան լիճը և անմիջական կապը քաղաքի կենտրոնի հետ:  

 Դեռևս քաղաքի 1971թ. գլխավոր հատակագծում և քաղաքի կենտրոնի 1982թ. մանրամասն 
հատակագծման նախագծում, Հրազդանի կիրճը դիտարկվել է որպես համաքաղաքային հանգստի 
գոտի, իսկ դիտարկվող տարածքը` Երևանյան գոտու զբոսաշրջության գլխավոր կենտրոն, 
վերակառուցվող պատմական տարածքների ընդգրկմամբ:  Տվյալ գոտու առանցքն է հանդիսանում 
քաղաքի երկու գլխավոր հորինվածքային առանցքներից կազմված հատվածը. հարավ-արևմուտք-
կենտրոնական հրապարակ–հյուսիս-արևելք, իսկ ՙՊասկևիչի բլուրը՚ ժամանակին նախատեսվել էր 
ռուս-հայկական հուշահամալիրի կառուցման համար, որը պետք է ընդգրկվեր դեպի կենտրոն ձգված 
հետիոտն գոտու, զբոսայգիների և հրապարակների կառուցվածքի մեջ և հանդիսանում էր ՙհարավ-
արևմուտք-կենտրոն առանցքի քաղաքաշինական դոմինանտ, ինչը նախանշված էր դեռ 
թամանյանական գլխավոր հատակագծում (Կասկադ-Հյուսիսային պողոտա- Հանրապետության 
հրապարակ-Մյասնիկյանի հրապարակ-Պասկևիչի բլուր): Երևանի 2005թ. գլխավոր հատակագիծը 
հիմնականում պահպանել է վերոհիշյալ հատակագծային լուծումների ժառանգականությունը, սակայն 
դրանց իրացումը նոր պայմաններում դարձել է ավելի արդիական:  

Գլխավոր հատակագծով նախատեսված՝ Լենինգրադյան փողոց-ադմիրալ Իսակովի պողոտա-
Արշակունյաց պողոտա կապող արագընթաց կենտրոնական տրանսպորտային օղակի արևմտյան 
մասով անցնելն ուժեղացնում է տարածքի քաղաքաշինական արժեքը:  Ադմիրալ Իսակովի պողոտայի 
վրա նախատեսվող նոր տրանսպորտային հանգույցը փաստորեն հանդես կգա որպես քաղաքի 
«հանդիսավոր մուտք» «Զվարթնոց» օդանավակայանից դեպի քաղաքի կենտրոնական մաս, իսկ 
ՙԵրևանի բերդ՚ համալիրը կդառնա Երևանի այցեքարտը: 

Արդի փուլում առավելապես կարևորվում են կենտրոնի տարածահատակագծային հորինվածքի 
զարգացման, գոտևորման օպտիմալացման և առանձին տարածքային կազմավորումների 



96 

ճարատարապետահատակագծային կազմակերպման ռեժիմների սահմանման և կանոնակարգման 
հարցերը [4]: Որպես Երևանի «Կենտրոն՚ վարչական շրջանի կանոնակարգման և կարգավորման 
տարածահատակագծային հիմնական տարրեր և բարձր քաղաքաշինական արժեքի տարածքներ 
առանձնանում են. 

• Քաղաքի կենտրոնի միջուկը, որն ընդգրկում է Հանրապետության հրապարակին և Օպերային 
հարող արդեն կազմավորված թաղամասերն ու հանդիսանում է համաքաղաքային գործառույթների 
առավելագույն կենտրոնացման գոտի,  

• Քաղաքի կենտրոնական կորիզը, որն ընդգրկում է հիմնականում Օղակաձև բուլվարի 
սահմաններում գտնվող տարածքները, որտեղ արդեն կազմավորվել է ամենաարժեքավոր և 
հազվադեպ համաքաղային նշանակության օբյեկտների ճարատարապետահատակագծային 
միասնությունը. 

• Կենտրոնի մեջտեղի / միջնամասային գոտին, որն ընդգրկում է «Կենտրոն՚ վարչական շրջանի  
հատակագծային, տարածական և ճարտարապետական առումով արդեն կազմավորված 
տարածքները. 

• Հատակագծային կենտրոնը, որն  ընդգրկում է նաև քաղաքի կենտրոնի հեռանկարային 
զարգացման համար նախատեսվող հիմնական ուղղություններն ու ռեզերվային տարածքները: 

Երևանի դեմքը ձևավորող՝ արդեն կազմավորված գոտիներին պետք է վերապահվի 
տարածքների և համալիրների կանոնակարգման, վերակառուցման, վերանորոգման և 
վերականգնման ռեժիմ` հուշարձաններ հանդիսացող շենքերի և  արդեն ձևավորված անսամբլների 
հատուկ հաշվառումով [2]: Քաղաքի միջուկի և կենտրոնական կորիզի տարածահատակագծային և 
հորինվածքային հիմնական դոմինանտներն են մնում մայրաքաղաքի դեմքը հանդիսացող 
Հանրապետության հրապարակն ու Օպերայի հանգույցը, որոնք իրենց մասշտաբայնությամբ, 
ճարտարապետությամբ և դիրքով ձևավորում են  հիմնական հորինվածքային առանցքների` Գլխավոր 
և Հյուսիսային պողոտաների ուղղվածությունն ու ճարտարապետատարածական կերպարը: Այսօր 
արդեն շրջանառության մեջ է մտցվում «փոքր կենտրոն» հասկացությունը, որի սահմաններում 
օրենսդրորեն պետք է կանոնակարգվի և խստացվի վերոնշյալ տարածքների արդիականացումը, 
շահագործման ռեժիմները և հետագա ճարտարապետահատակագծային զարգացումը:  

Կենտրոն համայնքի առանձին մեծ թաղամասերն, օրինակ` Ներքին Այգեստանը, Կոնդը, Սարի 
թաղը, Կիլիկիան այսօր բավականին խայտաբղետ հատակագծային և ճարտարապետական 
կազմավորումներ են, և դրանց համալիր միաժամանակյա վերակառուցումը բարդ գիտապրակտիկ 
հիմնախնդիր է: Այդ պատճառով այս տիպի տարածքների համար անհրաժեշտ է սահմանել 
աստիճանական վերակառուցման ռեժիմ՝ գոտևորման, կառուցապատման և ծավալատարածական 
հատուկ չափորոշիչների սահմանմամբ: 

Գլխավոր պողոտայում, այժմյան Սիլ Պլազայից մինչև Կողբացու փողոց ընկնող տարածքում, 
Երևանի 2005թ. գլխավոր հատակագծի նախագծով արդեն նախատեսվել է բուֆերային գոտի, որտեղ 
հնարավորություն է տրվում հավաքել, վերականգնել և քաղաքաշինական արդի պահանջներին 
համապատասխան ներկայացնել հին Երևանի ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի 
առանձին տարրերը:  

Երևանի կենտրոնի` ամբողջ հայության մայրաքաղաքի և արդի պահանջների 
համապատասխան գլոբալ քաղաքի [5,6] հատակագծային զարգացման  հիմնական գործառական 
լուծումներում արդեն  մոտակա հեռանկարում պետք է հաշվի առնվեն.  

• ՀՀ քաղաքաշինական ռազմավարության գերակայությունները՝ նկատի առնելով 
կայուն զարգացման միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքները, 

• քաղաքաշինական ծրագրերի և փաստաթղթերի իրականացման և վերահսկման 
մեխանիզմների կատարելագործումը, 

• երկարաժամկետ ծրագրերի գերակայության ապահովումը կարճաժամկետ ծրագրերի 
նկատմամբ՝ ստեղծելով կարգավորող համակարգ և ներգրավելով համապատասխան ներդրողների՝ 
քաղաքաշինական ծրագրերի համալիր իրականացման համար ( ինժեներական, տրանսպորտային  և 
այլ ենթակառուցվածքների միաժամանակյա իրականացում), 

• քաղաքաշինական ծրագրերի  պլանավորման և իրականացման գործում 
քաղաքացիական հասարակության դերի բարձրացումը, 

• պատմական գոտիների հատակագծային միասնական կապերի ստեղծում, 
պահպանվող և արդիականացվող օբյեկտների՝ հատակագծային կառուցվածքի մեջ ընդգրկումը,      
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• զվարճանքի և հանգստի միջազգային պահանջներին համապատասխանող 
համաքաղաքային գոտիների զարգացումը, 

•   կանաչ գոտիների, ջրային մակերեսների և բնական լանդշաֆտի պահպանումը և 
ընդլայնումը`համապատասխան լրացուցիչ տարածությունների ստեղծմամբ,  

• միջազգային մշակութային կենտրոնների ստեղծումը` բազմաթիվ հանդիսատեսային 
դահլիճներով, թանգարանային և ցուցասրահային տարածքներով,  

• միջազգային ներկայացուչությունների և միջազգային կազմակերպությունների 
գրասենյակների տարածքների կազմակերպումը, ՄԱԿ-ի անվտագության խորհրդի մշտական անդամ 
երկրներին և այլ միջազգային կազմակերպություններին առանձին հողակտորների հատկացմամբ 
մշակութաազգագրական կենտրոնների և դիվանագետների բնակելի թաղամասերի ստեղծման 
համար,  

• Երևան-սիթի` համապատասխան ենթակառուցվածքներով հագեցված միջազգային 
գործարարական բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնի կազմակերպումը (բանկեր, առևտրի կենտրոններ, 
միջազգային ներկայացուչություններ, հյուրանոցներ և այլն),  

• գոյություն ունեցող սոցիալական ենթակառուցվածքների՝ միջազգային ցուցանիշներին 
համապատասխանեցումը, բնակելի տների, դպրոցների, մանկապարտեզների, մարզահրապարակ-
ների և մարզադահլիճների տեղակայման և կազմակերպման ընդհանուր մակարդակի բարձրացումը: 
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А.А. Алоян 
 

СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРА  Г. ЕРЕВАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Рассматриваются  вопросы архитектурно-планировочного развития центра г. Еревана. Выявляются 

проблемы его современной пространственной организации. Дается анализ существующих  проектных 
материалов. Выделяются основные элементы пространственно- планировочной организации регулирования 
современного центра крупного города и  его  территориальные подразделения в зависимости от их  
градостроительной ценности. Формулируются предложения по дальнейшей стратегии пространственно-
планировочного развития центра г. Еревана. 

Ключевые слова: генеральный план, территории высокой градостроительной ценности, 
пространственно-планировочная структура центра, городские системы, стратегия, архитектурно-
планировочное развитие, застройка, планировочные зоны, равномерное и равноценное развитие, 
реконструкция, подземное пространство, ландшафтная организация, улично-дорожная сеть. 

 
 
 

A.A. Aloyan 
 

SPATIAL-PLANNING DEVELOPMENT STRATEGY OF THE YEREVAN 
CENTER AT THE PRESENT STAGE 

 
The problems of architectural and planning development of the Yerevan center are considered. The issues of 

its existent spatial organization are revealed. Comparative analysis of the preceding projects is given. The modern 
city center main regulation elements of  spatial  and planning organization and  territorial subdivisions depending 
on their urban enviroment values  are singled out.  The proposals on further spatial-planning development strategy 
of  the Yerevan center are formulated. 

Keywords: master plan, territories of high urban values, space-planning structure of the center, 
urban systems, strategy, architectural-planning development, building, planning zones, uniform and 
equitable development, reconstruction, underground space, landscape organization, street and road 
network. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ВУЛКАНИЧЕСКОГО ШЛАКА 
 

Исследован электрокинетический или дзета-потенциал фильтрующих материалов на 
электрофоретической установке. В качестве фильтрующего материала использован вулканический шлак 
Мастаринского месторождения Республики Армения. 

Ключевые слова: фильтр, вулканический шлак, загрузка, электрофорез,  раствор, дзета-потенциал. 
 
Важным фактором, оказывающим влияние на технологические параметры фильтрования, 

являются  физико-химические свойства поверхности зерен фильтрующих материалов, в частности 
электрокинетический потенциал. Фильтрующий материал и частицы загрязнений в очищаемой 
воде имеют одинаковый заряд. Взаимодействие молекулярных (вандерваальсовых) сил, 
обеспечивающих притяжение частиц загрязнений к поверхности зерен фильтрующего материала, 
протекает благодаря скачку потенциала, возникающему между раствором и загрузкой. Этот 
процесс ускоряется путем применения электролита. Скачок потенциала, возникающий между 
частью жидкости, увлекаемой коллоидной частицей, и всем остальным раствором, носит название 
электрокинетического или дзета-потенциала. 

Электрокинетические свойства вулканического шлака определены методом электрофореза, 
демонстрирующего явления относительного движения фаз вдоль поверхности раздела, 
обусловленного внешним электрическим полем, или приводящего к возникновению 
электрического поля [1]. Для этого нами смонтирована электрофоретическая установка с 
использованием элементов известных приборов Кена и Чайковского [2]. Совмещение элементов 
этих приборов в одной установке продиктовано тем, что в приборе Кена сравнительно легко 
можно разместить боковую жидкость и золи, а прибор Чайковского практически исключает 
поляризацию электродов благодаря наличию агар-агаровых ключей. 

На рисунке показаны схема и общий вид электрофоретической установки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. Электрофоретическая установка: 1 – U – образная трубка; 2 – регулирующие вентили;                                    

3 – питательная трубка; 4 – воронка; 5 – стакан; 6 – агар-агаровый ключ; 7 – медный электрод;                                 
8 – краник питательной трубки 
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Испытуемый материал подвергали дроблению на лабораторной щековой дробилке ДЩ-

100×60 и измельчению в порошок на шаровой мельнице. Смесь, состоящую из 25 г порошка и            
200 мл воды, помещали в колбу и взбалтывали при помощи лабораторной шюттель-машины в 
течение двух суток. Затем ей давали отстояться в течение 15 … 20 мин,  в результате чего 
получали коллоидный раствор – золь, а из золя путем центрифугирования - боковую жидкость. 
Золь и боковую жидкость использовали для определения знака заряда и электрофоретической 
подвижности. 

Прибор тщательно промывали дистиллированной водой и боковой жидкостью. Затем через 
воронку 4 вливали в него боковую жидкость до отметки “5”, регулируя краниками. Над боковой 
жидкостью помещали слой динамитного глицерина высотой 4 … 5 мм. Далее прибор дополняли 
золем до отметки “4”, при этом динамитный глицерин служил границей раздела между боковой 
жидкостью и золем. Для более отчетливого наблюдения за процессом золь подкрашивали                  
10% - ым раствором хромовокислого калия  K2CrO4 . 

Уровень боковой жидкости доводился до отметки  “10”. В прибор вставлялись агар-агаровые 
ключи 6 до отметки “8”, а в стаканы 5, заполненные 5%-ым раствором медного купороса, 
опускались медные электроды 7  и   вторые концы агар-агаровых ключей 6.  

В прибор через реостат-выпрямитель подавался ток напряжением 100 B. При пропускании 
тока наблюдается передвижение облака в среде бокового раствора. Фиксируя пройденный путь 
золя S см в среде боковой жидкости за определенное время t с, можно определить скорость 
передвижения золя Vпз (см/с) на правой и левой сторонах прибора: 

Vпз = S / t. 
Градиент потенциала Н (В/см) определяется при известной разности потенциалов Е (В)  и 

расстоянии между электродами L (см): 
Н = Е / L. 

Тогда идеальная (абсолютная) скорость движения золя находится по формуле 
Vид = Vпз / Н см/с. 

Электрокинетический потенциал определяется по следующей зависимости: 
ς = 4π·μ· Vид / D мВ, 

где  μ – коэффициент динамической вязкости жидкости, Па·с;  D – диэлектрическая постоянная 
воды. 

Электрокинетические показатели вулканического шлака и кварцевого песка приведены в 
таблице. 

                                                                                 Таблица  
Электрокинетические показатели вулканического шлака и кварцевого песка 

 
Наименование фильтрующего материала Дзета-потенциал по электрофорезу, мВ 
Кварцевый песок -47,6 
Вулканический шлак “Мастара” -15,3 

 
Из таблицы видно, что вулканический шлак имеет отрицательный по знаку ξ -  потенциал. 

Величина ξ- потенциала вулканического шлака не превышает значение ξ – потенциала эталонного 
волжского песка. 

Большинство частиц механических примесей сточных вод текстильной промышленности  в 
диапазоне  pH = 7,5 ... 11,5  имеют на грануле отрицательный заряд. Максимальная сила 
отталкивания, возникающая между одноименно заряженными разнородными частицами, по Б.В. 
Дерягину, зависит от заряда частицы, заряженной слабее [3]. 

В случае движения жидкости за счет сил межмолекулярного притяжения мелкие частицы 
примесей воды сближаются с зернами фильтрующей загрузки, преодолев при этом 
электрокинетические силы отталкивания. Считается оптимальным, если электрокинетические 
потенциалы раствора и фильтрующего материала равны или близки к нулю, так как мелкие 
частицы несут небольшие электрические заряды и значительно легче прилипают к крупным 
зернам фильтрующего материала, лишенных зарядов, чем друг к другу. Эксперименты показали, 
что характерной особенностью применения фильтрующего материала, имеющего меньшее 
значение дзета-потенциала, является большая скорость процесса в сочетании с высоким эффектом 
при меньших затратах коагулянта. 
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Выводы. Сравнительные исследования шлаков по физико-химическим свойствам 

поверхности зерен показали, что они обладают преимуществом по сравнению с традиционным 
материалом - кварцевым песком, применяемым в качестве фильтрующей загрузки на 
фильтровальных сооружениях. 
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ДИФРАКЦИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ В КВАРЦЕВЫХ 
МОНОКРИСТАЛЛАХ 

 
 

Исследовано рассеяние рентгеновских лучей в кварцевых монокристаллах. Показано, что даже в 
толстых монокристаллах кварца происходит кинематическое рассеяние и возникают маятниковые полосы. 
Экспериментально показано, что в двухкристальных кварцевых интерферометрах   получается только диф-
ракционная картина зазора, а в трехкристальных интерферометрах муаровые картины  не возникают. 
Пучок, отраженный от одной части кристалла, больше не отражается от других частей данного крис-
талла.  

Ключевые слова: кристалл кварца, совершенный кристалл, мозаичный кристалл, маятниковые 
полосы, муаровые картины, пьезоэлектрический эффект. 

 
 
Введение.  Кварц – замечательный материал с удивительными свойствами. Он имеет весьма широкое 

применение в науке, технике и производстве �1, 2�. Монокристаллы кварца используются для изготовления 
пьезоэлектрических преобразователей, фильтров, ультразвуковых (УЗ) линий задержки, призм для 
спектрографов, монохроматоров, линз для  УФ оптики и др. Многочисленные физические явления и 
процессы, происходящие в кварцевых кристаллах, такие как  пьезоэлектрический эффект, фазовые переходы, 
двойникование, энантиоморфизм, окрашивание, память и т.д., обусловлены их сложной структурой 
(тригонально-трапецеэдрический класс 32) и примесями. Эти свойства кристаллов кварца  и их оттенки 
зависят как от структуры, так и от несовершенств пространственных решеток кристаллов. Поэтому 
естественно, что наряду  со  свойствами  кварцевых кристаллов проводились и исследования зависимости 
этих свойств от несовершенств  кристаллов.  

Исследования структурных несовершенств кварцевых кристаллов проводились в двух аспектах:  
а) изучение ростовых дефектов; 
б) выявление несовершенств (структурных изменений), возникающих под действием постоянного и 

переменного электрических  полей  и ионизирующего излучения.  
При рентгенографических исследованиях характера пьезоэлектрических колебаний атомов кристаллов 

кварца  возникла необходимость определения влияния пьезоэлектрических колебаний кристаллической 
решетки на интенсивность  рассеяния  рентгеновских  лучей. Такие исследования за рубежом проводились  
начиная с 1931 года, а в Армении - с 1963 года. При этом они проводились вначале на довольно низком 
научно-техническом уровне. В течение последних семи десятилетий, когда были разработаны рент-
генотопографические и рентгеноинтерферометрические методы, их уровень значительно повысился. 

1. Экспериментальные исследования дифракции рентгеновских  лучей кварцевых монокрис-
таллах. Рентгенодифракционные картины, полученные от кристаллов кварца, очень сложны, и их не всегда 
удается однозначно интерпретировать, что не дает возможности обнаружить истинные структурные 
несовершенства, возникающие под действием различных факторов.  

Выдвинутые в настоящей работе вопросы формировались в ходе исследования эффектов динами-
ческого рассеяния рентгеновских лучей в кварцевых кристаллах в зависимости от накладываемого на них 
электрического поля.  Цель работы - исследовать влияние постоянного электрического поля на эффект 
Бормана, краевой эффект, поток энергии и маятниковые полосы, возникающие в однокристальных образцах 
�3 � 5�, на полосы смещения и муаровые картины, возникающие в двухкристальных интерферометрах �6 � 8�, 
и на интерференционные картины, возникающие в трехкристальных интерферометрах. При выполнении этой 
задачи возникли  трудности, связанные с особенностями дифракции рентгеновских лучей в несовершенных 
(мозаичных) кристаллах вообще и в кристаллах кварца в частности.  

2. Эффекты, зафиксированные при исследовании дифракции рентгеновских лучей в кварцевых 
кристаллах. Для достоверного определения характерных особенностей дифракции рентгеновских лучей в 
кварцевых кристаллах было исследовано рассеяние рентгеновских лучей в отдельных кристаллах и в 
системах, состоящих из двух и трех кристаллов (двухкристальных и трехкристальных интерферометрах). 
Были получены следующие результаты: 

1) Получены маятниковые полосы от толстых клинообразных кристаллов кварца (излучение ��∝, 
пучок - немонохроматический, толщина основания клина – 4 мм,  угол клинности - 5,4�).  
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Как известно  �3, 4�,  маятниковые полосы получаются в результате интерференции волн первого и 
второго полей (в двухполевом приближении), распространяющихся почти в одном и том же направлении. 
Однако в результате аномального  поглощения    первое поле   в  достаточно  толстых  кристаллах  ( 10≥tµ ,  

где � � коэффициент поглощения, а � �	толщина кристалла), почти полностью поглощается, и поэтому 
маятниковые полосы могут возникать только в тонких кристаллах ���~1�,  между тем от толстых образцов 
кварца  �μt � 10�  получены четкие маятниковые полосы (рис.  1).  
            2) При дифракции рентгеновских лучей в двухкристальных интерферометрах вместо полос смещения  
была получена дифракционная картина зазора между блоками. Как известно �6, 7	�, в результате дифракции 
рентгеновских сферических волн в системе, состоящей из двух близко расположенных кристаллов кремния, 
получается интерференционная картина, состоящая из системы линий (полос) – линий  смещения (рис. 2а). 

Однако в аналогичных интерферометрах, состоящих из кварцевых кристаллов, линий смещения не 
возникало даже при их идеальной геометрии. Во всех исследованных двухкристальных интерферометрах  
была получена только картина зазора (рис.  2б).  

3) При дифракции рентгеновских лучей в трехкристальных  ЛЛЛ интерферометрах, как известно  
�9, 10�,  в  первом кристалле первичная волна расщепляется (получаются волны, дифрагированные в направ-
лениях падения и отражения); во втором кристалле эти волны отражаются от противоположных сторон 
отражающих плоскостей, в третьем кристалле - налагаются друг на друга. За третьим кристаллом получается 
6 пучков (см. рис. 3б), два из которых содержат интерференционные картины (полосы).  В трехкристальных 
кварцевых интерферометрах, во-первых, вместо шести пучков получено четыре  (см. рис. 3а),   во-вторых, эти 
пучки не содержат интерференционных картин (полос).  

Для исследования влияния электрического поля на интерференционную картину трехкристального 
интерферометра нами были изготовлены трехкристальные кварцевые интерферометры.  Из десяти тщательно 
изготовленных нами интерферометров ни один не работал нормально: во-первых, вместо шести пучков 
получено  четыре,  во-вторых, эти пучки не содержали интерференционных картин (полос).  

Рис. 1. Маятниковые 
полосы от толстых 
кварцевых кристаллов 
��� � 1� 

� 

                а)                                                      б) 

Рис.   2.  Дифракция рентгеновских лучей в системе, состоящей из двух 
близко расположенных кристаллов: а –  кристаллы интерферометра–
совершенные кристаллы (отраженные волны налагаются друг на друга, 
в результате чего получаются линии смещения); б – кристаллы 
интерферометра – мозаичные монокристаллы (наложения 
отраженных пучков не происходит, в дифрагированном пучке 
получается картина зазора, в зоне 	�  интенсивность равна нулю) 
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4) Наконец, при первичном монохроматическом падающем пучке наблюдалось сильное ослабление 
проходящего пучка и усиление отраженного пучка.  

Как известно �11 � 14�, электрические поля  (как постоянные, так и переменные), подаваемые на 
кварцевые монокристаллы, в зависимости от их направления усиливают интенсивности отражения 
рентгеновских  лучей, а  при монохроматическом падающем пучке под влиянием переменного поля  энергия 
первичного пучка почти полностью может перейти  в дифрагированный (отраженный) пучок  �15	�. 

 Обсуждение полученных результатов  
1. В первом пункте отмечено, что получены маятниковые полосы от толстых кристаллов ��� � 10�.  

Казалось бы, это противоречит выводам динамической теории рассеяния рентгеновских лучей. 
Действительно, с одной стороны, если от кристалла получаются маятниковые полосы, то можно полагать, что 
он совершенный. С другой стороны, в совершенных кристаллах имеет место аномальное поглощение – для 
достаточно толстых кристаллов ��� � 10� первое поле почти полностью поглощается, и в таких кристаллах 
маятниковые полосы не возникают.  

Это кажущееся противоречие можно  объяснить следующими предположениями: 
а) в кварцевых монокристаллах, по крайней мере в исследованных нами, аномальное поглощение 

(эффект Бормана) не имеет места: оба поля поглощаются одинаково, и поэтому в исследованных толстых 
��� � 10� кристаллах кварца возникают маятниковые полосы;  

б) в толстых кристаллах кварца из-за мозаичности может отсутствовать аномальное поглощение 
(эффект Бормана), но могут возникнуть маятниковые полосы. 

2. Во втором пункте указано, что при дифракции в двухкристальных кварцевых интерферометрах 
линии смещения не возникают, получается лишь картина зазора. Это может иметь место только в том случае, 
когда из-за несовершенства кристаллов пучок, отраженный от какой-либо части кристалла, не отражается 
больше от других частей данного кристалла. На рис. 2 показана картина дифракции рентгеновских лучей в 
системе, состоящей из двух близко расположенных кристаллов: а - кристаллы интерферометра – совершенные 
монокристаллы: oтраженные волны налагаются друг на друга и получаются линии смещения; б - кристал-
лы интерферометра - мозаичные кристаллы: наложения отраженных пучков не происходит, в зоне � 
интенсивность равна нулю. В дифрагированном пучке получается картина зазора. 
            3. В пункте 3  отмечалось, что в кварцевом трехкристальном интерферометре вместо шести пучков 
получено четыре,  при этом они не содержали интерференционных картин. Нетрудно убедиться,  что это 
явление – результат того, что в таких системах пучок, дифрагированный в одном кристалле, в другом  
кристалле не будет находиться в положении отражения. 

 Действительно, как показано в работе �16	�, лучи, дифрагированные в первом и  втором кристаллах, от 
последующих кристаллов не отражаются: кристаллы интерферометра мозаичные. В интерферометре, 
кристаллы которого  совершенные  (рис. 3б), пучки, отраженные в первом и  втором кристаллах  в точках  !  и  
", вторично отражаются в точках  #  и  $,  причем в точке $ пучки, отраженные  в точках " и #, когерентно 
налагаются  друг на друга, и поэтому пучки % и & содержат интерференционные картины. 

             a)                                                        б)                          
Рис. 3.  Дифракция рентгеновских лучей в трехкристальных 
системах: а - кристаллы интерферометра   мозаичные; 
б – кристаллы интерферометра   совершенные 
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На рис. 3 показаны картины дифракции рентгеновских лучей в трехкристальных системах: а - 
кристаллы интерферометра мозаичные, наложения отраженных пучков не происходит. Получены только 
четыре пучка 1- 4, которые не содержат интерференционных картин; б - кристаллы интерферометра – 
совершенные. Отраженные волны в точке $ третьего кристалла налагаются друг на друга. Пучки  %  и 	&  
содержат интерференционные картины.  

4. Почти полную перекачку энергии первичного падающего пучка  в отраженный пучок, о чем уже 
отмечалось в четвертом пункте,  можно объяснить тем, что в несовершенном кристалле независимо от 
толщины происходит кинематическое рассеяние. При кинематическом рассеянии по мере углубления 
первичного пучка  в кристалл происходит отражение, как показано на рис.  4. 

На рис.  4 показан ход  лучей  в  кристаллах  при  отражении  в случае: а - кинематического рассеяния; 
б – динамического  рассеяния. Причем из-за несовершенства кристалла один раз отраженный пучок больше 
не отразится от других частей данного кристалла, как это показано на рис. 4а. При динамическом рассеянии 
кристалл совершенный, и в нем происходит взаимодействие между отраженными  и проходящими волнами. 
Поэтому при кинематическом рассеянии в случае Лауэ энергия первичного пучка при достаточной толщине 
кристалла может почти полностью перейти в отраженный пучок, тогда как при динамическом рассеянии 
энергия первичного пучка в среднем разделяется между отраженными и проходящими пучками. 

3. Об изменении интенсивности  расщепленных Лауэ-пятен при пьезодеформации. Как известно, в 
совершенных кристаллических шлифованных и полированных толстых образцах наблюдается расщепление 
рентгеновских дифракционных пятен. Явление расщепления Лауэ-пятен, полученных от кристаллов кварца, 
впервые было обнаружено в работе �17�.  Рядом авторов  �18 � 23� предложены различные и порой противо-
речивые объяснения этого явления. Особенно четко противоречивость проявляется при объяснении вопроса 
увеличения интенсивности рентгеновских дифракционных максимумов, полученных от колеблющихся и 
статически деформированных  кристаллов. 

Для изучения  колебаний  кварца  разных  срезов  некоторыми  авторами �11, 12, 24 � 26� применен 
метод рентгеновской дифракционной топографии, позволяющий картографировать распределение механи-
ческих напряжений в колеблющемся с резонансной частотой кристалле. При этом считается, что рост 
интенсивности рентгеновского рефлекса обусловлен как искривлением отражающих плоскостей, так и 
изменением межплоскостного расстояния. 

                 a )                                                 б)                          
Рис.  4.  Схемы дифракции: а -  кинематического рассеяния;  
б – схема динамического рассеяния                                                    
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Рис. 5.  Вид стоячей волны, образовавшейся: а - при колебании кварце-
вого бруска  на первой гармонике; б - когда кристалл колеблется на 
второй гармонике  
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В работах �13 � 15� рентгенотопографическим методом Ланга на кристаллах кварца различных срезов 
получено, что в колеблющемся на основной частоте кристалле образуется стоячая волна  (рис. 5а),  узел кото-
рой находится в центре  образца, а пучности - на краях. Когда кристалл колеблется на второй гармонике, то 
стоячая волна имеет две пучности, находящиеся от краев бруска на расстоянии около 1 4⁄  его длины                        
(рис. 5 б). Рост интенсивности наблюдается в дифрагированных от мест пучностей кристалла рентгеновских 
лучах. Однако объяснение эффекта роста интенсивности никак не связывают с дефектно-дислокационной 
структурой самого образца.  

В процессе роста интенсивности рентгеновских дифракционных максимумов  важнейшую роль играют 
существующие  в пластинке в поле неоднородной пьезодеформации дефекты  разного  вида. 

Увеличение интенсивности дифрагированных рентгеновских лучей происходит и в  , �	срезе крис-
талла кварца при действии электростатического поля,  следовательно,  пьезодеформации неоднородны                  
(рис. 6 а). В  - �	срезе увеличение интенсивности наблюдается  не только во всей подэлектродной области, но 
и вне электродов (рис. 6 б). В косых срезах �!., ".,			#.		и		др. � сильное увеличение интенсивности 
наблюдается в подэлектродной области, но это увеличение  имеет иной характер, чем в срезах  ,  и  -                    
(рис. 6 в).  

Вопросам увеличения интенсивности дифрагированных рентгеновских волн от кристалла кварца при 
резонансных колебаниях и воздействии статического поля посвящено много работ			�27 � 31�. В этих работах 
причиной  увеличения считают в конечном счете искривление отражающих плоскостей и изменение меж-
плоскостного расстояния. Искривление происходит по различным причинам: в одном случае из-за  
контурного изменения колеблющегося кристалла, в другом – из-за  поляризации диэлектрика под влиянием 
электростатического поля и т.д. �23�. И в том, и в другом случаях не учитывается  изменение дефектной 
структуры исследуемых образцов, несмотря на то, что во всех вышеуказанных работах образцы являлись 
дефектными. Действительно, при искривлении колеблющегося образца интенсивность дифрагированных 
рентгеновских лучей увеличивается в результате создавшегося градиента механических напряжений. В колеб-
лющемся бездефектном образце пьезодеформация приводит к его контурному искривлению, создавая неодно-
родность упругих напряжений. В результате происходит изменение межплоскостного расстояния и иск-
ривление отражающих плоскостей �32,33�. Соответственно уменьшается первичная экстинкция и увеличи-
вается интенсивность дифрагированных лучей. В дефектных образцах создавшееся контурное искривление 
вызывает в нем градиент механических напряжений. В этих образцах, кроме ярко выраженных  дефектов, ста-
новятся видимыми и дефекты, невидимые до деформации. Выявленные дефекты, в свою очередь, ослабляют 
первичную экстинкцию, увеличивая интенсивность дифрагированных лучей. Следовательно, нововыявленные 
дефекты вносят свой вклад в увеличение интенсивности расщепленных  Лауэ-пятен.  

В статически деформированном кристалле степень неоднородности зависит от среза исследуемого 
образца �30�. В образцах среза  ,  пьезодеформация неоднородна  только на краях электродов, так как здесь 
поле неоднородно  (рис.  6 а).  На приведенной топограмме видны только вертикальные края электродов и не 
видны горизонтальные. Этот эффект обусловлен дифракционным контрастом, а не неполным сцеплением 
металлической пленки с кристаллом.  Отражающие плоскости �101/	0�  на снимке расположены вертикально, 
вектор рассеяния горизонтален. На нижнем и верхнем краях электрода смещение в кварце, вызванное 
присутствием серебряной пленки и перпендикулярное к отражающим плоскостям, обращается в нуль.  

В срезе - (рис. 6 б) пьезодеформация сдвига не локализуется  под электродом, а распространяется на 
весь образец, изменяя интенсивность лучей, дифрагированных не только на дефектах, но и на идеальной 
матрице.  

В образцах среза  !. 	�31�  неоднородная пьезодеформация возникает из-за большого числа пьезо-
модулей и увеличивается в сильных полях. Неоднородность в статически деформированном кристалле также 
является причиной выявления слабо видимых и невидимых в недеформированном состоянии дефектов. 
Неоднородная пьезодеформация как в статически деформированном, так и в колеблющемся  кристаллах 
усиливает поле упругих напряжений имеющихся в кристалле дефектов.  

                        а)                                    б)                           в) 

Рис. 6. Топограмма от пластинки: а - , �	среза под воздействием поля  с    напря-
женностью 40 кВ/см; б - - �	среза  под  воздействием  поля  с   напряженностью  
30 кВ/см; в - !. �	среза под воздействием поля с напряженностью 40 кВ/см 
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Следовательно, сильное увеличение интенсивности дифрагированных рентгеновских лучей  от 
колеблющихся и статически деформированных кристаллов можно объяснить также  вкладом дефектов, 
возбуждаемых в поле неоднородной пьезодеформации. 

Выводы   
1. В  кварцевых достаточно толстых кристаллах происходит кинематическое рассеяние. 
2. В толстых  кристаллах кварца  ��� � 10�,  в которых отсутствует эффект Бормана, возникают маятниковые 

полосы. 
3. Исследование влияния неоднородной пьезодеформации на дефектную структуру кристалла кварца    

показало, что неоднородность приводит к возбуждению слабо выраженных дефектов. Доказано, что 
нововыявленные дефекты вносят свой  вклад  в увеличение интенсивности расщепленных Лауэ-пятен.  
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Ա.Հ. Աբոյան, Ս.Գ. Աղբալյան 

 

ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ  ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐԻ ԴԻՖՐԱԿՑԻԱՆ 

ՔՎԱՐՑԻ  ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐՈՒՄ 
 

Ուսումնասիրվել է ռենտգենյան ճառագայթների ցրումը քվարցի միաբյուրեղներում:  Ցույց  է 

տրվել,  որ նույնիսկ հաստ քվարցի  միաբյուրեղներում տեղի է ունենում կինեմատիկ ցրում,  և առաջա-

նում են ճոճանակային շերտեր: Փորձնականորեն գույց է տրվել, որ  քվարցի երկբյուրեղ ինտերֆերաչա-

փերից ստացվում է միայն ճեղքի դիֆրակցիոն պատկերը, իսկ եռաբյուրեղ ինտերֆերաչափերից 
մուարի պատկերներ չեն ստացվում: Բյուրեղի մի  մասից անդրադարձած ճառագայթն այլևս չի անդրա-

դառնում նրա մյուս  մասերից:  

Առանցքային  բառեր.   քվարցի   բյուրեղ,  կատարյալ  բյուրեղ, խճանկարային  (մոզայիկ)  
բյուրեղ, ճոճանակային շերտեր, մուարի  պատկերներ, պիեզոէլեկտրական էֆեկտ: 

 
 

 
A.H. Aboyan,  S.G. Aghbalyan 

 
X - RAYS  DIFFRACTION  IN  QUARTZ  MONOCRYSTALS 

 
 
The  scattering  of  X – rays  in  quartz  monocrystals  has  been  investigated. It  is shown  that  the  kinematic 

scattering took place even in thick quartz monocrystals and pendular  bands  appear.  It  is  demonstrated  
experimentally, that  only  a  diffraction image of clearance was obtained in bicrystal quartz interferometers, while in 
tricrustal  interferometers  the  moiré  patterns  are  not  produced. The bundle of rays reflected from one part of the 
crystal is no longer reflected from other parts of the same crystal.  

Keywords: quartz crystal, perfect crystal, mosaic crystal, pendulum bands,  moiré  patterns, piezoelectric 
effect.   
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ՀՏԴ 669.2/.8                               ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱ 

 
Լ.Ե. Սարգսյան, Ա.Մ. Հովհաննիսյան, Ա.Ա. Ֆրանգուլյան 

 

ՊՂՆՁԻ ԵՎ ԵՐԿԱԹԻ ԿՈՐԶՈՒՄԸ Cu2+-Fe2+-Fe3+-SO4
2--H2O ՏԱՐՐԱԼՈՒԾՄԱՆ  

ԼՈՒԾՈՒՅԹԻՑ ԷՔՍՏՐԱԿՑԻԱՅԻ ԵՎ ՀԻԴՐՈԼԻԶԻ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՈՎ 
 

Ներկայացված են պղնձակոլչեդանային խտանյութի սուլֆատացված բովվածքի տարրալուծման լուծույթից 
պղնձի և երկաթի կորզման գործընթացի տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները: Ցույց է տրված Cu2+-Fe2+-
Fe3+-SO42--H2O սուլֆատ-թթվային լուծույթից բարձր մաքրության մետաղական պղնձի և երկաթի օքսիդի  
արդյունավետ կորզման համար համապատասխանաբար էքստրակցիայի և հիդրոլիզի եղանակների գերա-
կայական կիրառման  նպատակահարմարությունը: 

Առանցքային բառեր. պղնձակոլչեդանային խտանյութ, բովվածքի տարրալուծման սուլֆատ-թթվային 
լուծույթ, հաջորդական-ընտրողական կորզում, էքստրակցիա, հիդրոլիզ: 

 

Ներածություն. Հետազոտության համար որպես ելանյութ հանդիսացող տեղական պղնձակոլչե-
դանային խտանյութի սուլֆատացված բովվածքի 2 %-անոց ծծմբաթթվային տարրալուծման 
լուծույթում  պղինձը և երկաթը առկա են բացարձակապես իրենց սուլֆատների տեսքով (CuSO4, FeSO4, 
Fe2(SO4)3), որը, ինչպես հայտնի է, բարենպաստ պայման է` հիդրոմետալուրգիական եղանակներով 
այդ մետաղների արդյունավետ կորզման համար:  

Աշխատանքի նպատակն է` ուսումնասիրել նշված լուծույթից անկորուստ ձևով դրանում 
պարունակող պղնձի և երկաթի հաջորդական-ընտրողական կորզման գործընթացը և հաստատագրել 
դրա օպտիմալ տեխնոլոգիական պարամետրերը` ստանդարտ որակի կաթոդային պղնձի և երկաթի 
եռավալենտ օքսիդի ստացման համար:  

Փորձարկման մեթոդները. Մետաղական իոնների կոնցենտրացիաները լուծույթներում չափվել 
են ատոմային-աբսորբցիոն սպեկտրասկոպիայի մեթոդով (AAS): Հիմնական եվ օժանդակ 
բաղադրիչների պարունակությունները պինդ արգասիքներում որոշվել են քիմիական և էմիսիոն-
սպեկտրային վերլուծության եղանակներով: Պինդ նյութերի ֆազային բաղադրություններն 
ուսումնասիրվել են ռենտգենաֆազային վերլուծության մեթոդով: 

Հետազոտության արդյունքների քննարկումը. Հետազոտվող փորձարարական լուծույթում 
(աղյ.1) հիմնական բաղադրիչները պղինձն ու երկաթն են, որոնք հանդես են գալիս բացարձակապես 
իրենց երկվալենտ (CuSO4, FeSO4) և եռավալենտ (Fe2(SO4)3) սուլֆատների տեսքով: Տարբեր տեսակի 
անցանկալի խառնուրդ-իոնների (Zn2+, Bi2+, Sn2+, As2+) կոնցենտրացիաները բավականին ցածր են 
(կորզվելիք մետաղների, հատկապես, պղնձի մաքրության ապահովման առումով), քանի որ ցածր է 
եղել նաև դրանց պարունակությունները ելային խտանյութում (0,45% Zn, 0,005% Bi, 0,50% Sb, 0,12% 
As), որի պատճառով տվյալ գիտափորձի շրջանակներում դրանք կարող են անտեսվել: Չնայած 
արտադրական պայմաններում, լուծույթների բազմակի վերացիկլման հետևանքով, դրանց 
պարունակությունները կարող են զգալիորեն աճել, ուստի բարձր մաքրության պղինձ (տվյալ դեպքում 
նաև երկաթի օքսիդ) ստանալու համար տարրալուծման լուծույթը, նախքան պղնձի կորզումը, 
համապատասխան մեթոդներով պետք է մաքրվի բիսմութի, անտիմոնի և արսենի իոններից: Ինչ 
վերաբերում է ցինկին, ապա այն նախընտրելի մեթոդներով (տվյալ դեպքում ցեմենտացման կամ 
էքստրակցիայի) պղնձի կորզման ժամանակ կարող է մնալ մայրակ-լուծույթում [1]: Դա հնարա-
վորություն կտա պղնձի կորզումից հետո, լուծույթից էլեկտրոլիզել ցինկը, երբ այն իր 
կոնցենտրացիայով հասնի որոշակի բարձր արժեքի: Այս առումով չնչին քանակությամբ Zn2+ իոնների 
նախնական հեռացման անհրաժեշտություն տվյալ դեպքում չկա: 

                                                                                                                                                       Աղյուսակ 1  
Փորձարարական մայրակ-լուծույթի ատոմային-աբսորբցիոն վերլուծության տվյալները*  

Հիմնական և խառնուրդային իոնների կոնցենտրացիաները լուծույթում, գ/լ 
Cu2+ Fe2+ Fe3+ Zn2+ Pb n+ Bin+ Sbn+ Asn+ 
19,12 26,21 2,38 2,1.10-3 չի հայտն. 0,8.10-3 1,5.10-3 1,3.10-3 

   * Վերլուծությունը կատարված է “Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ” ՓԲԸ – ում:  
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Կապարի, որի պարունակությունը ելային խտանյութում եղել է 0,51 %, բացակայությունը 
լուծույթում ապացույց է, որ PbS–ը` սուլֆիդային խտանյութից, և դրա բովման արգասիքը` PbSO4–ը, 
սուլֆատացված բովվածքից, անլուծելի են ծծմբական թթվի ջրային լուծույթներում (անկախ թթվածնի 
առկայությունից):  

Այսպիսի լուծույթից պղնձի ընտրողական կորզման համար կարող են կիրառվել ինչպես երկաթի 
տաշեղներով ցեմենտացման [2], այնպես էլ էքստրակցիայի [3] մեթոդները: Սակայն հաշվի առնելով 
լուծույթում պարունակող պղնձի երկվալենտ և երկաթի եռավալենտ իոնների վերականգնման 
ռեակցիաների ստանդարտ պոտենցիալների զգալի մոտիկությունը (օրինակ, EoCu2++ 2 e = Cu = 0,340 Վ, իսկ 
EoFe3++ 3e = Fe2+ = 0,771 Վ [4])` որպես վերականգնիչի կողմից ռեակցիայի լիարժեք ընտրողականությանը 
խանգարող գործոն, լուծույթից առաջին հերթին պղնձի ընտրողական կորզման գործընթացը 
հետազոտվել է <էքստրակցիա → ռեէքստրակցիա → էլեկտրակորզում> տեխնոլոգիական ցիկլի 
կիրառմամբ (նկ. 1), իսկ երկաթի համար ընտրելով հիդրոլիզի տարբերակը, դրանց արդյունքների 
հիման վրա արտադրական պայմանների համար բարձր մաքրության պղնձի ու երկաթաօքսիդի 
ստացման առավել օպտիմալ գործընթացների երաշխավորման նպատակով: 
                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Պղնձի էքստրակցիայի փուլում, լուծույթում առկա Cu2+ իոնների կորզման փորձերում, ժամանա-

կակից պրակտիկայում [5] հայտնի <aldoximes-ketoximes> դասի օրգանական էքստրագենտները դրանց  
դժվար մատչելիության պատճառով փոխարինվել են զտված արևածաղկի,  սոյայի, ձիթապտղի և 
եգիպտացորենի բուսական յուղերով, որոնք ըստ [6] արտոնագրի հեղինակների, երկաթի իոններ 
պարունակող ջրային միջավայրերում, Cu2+ իոնների նկատմամբ օժտված են բարձր կատիոնափոխա-
նակիչ ընտրողականությամբ: Այդ նպատակով 200-ական մլ ծավալով փորձարարական մայրակ-
լուծույթի փորձանմուշներին ավելացվել է 120-ական մլ ծավալով էքստրագենտ (բուսական յուղ) և 
խառնվել սենյակային ջերմաստիճանի ու մթնոլորտային ճնշման պայմաններում 4,5 ժամ 
տևողությամբ` խառնուրդի            pH–ը պահելով 10,5...11,0 սահմաններում (NaOH-ի պարբերաբար 
ներմուծմամբ): Էքստրակցիայից հետո խառնուրդները թողնվել են հանգստանալու 24 ժամվա 
ընթացքում, որպեսզի օրգանական և ջրային ֆազերը միմյանցից առանձնանան:  

Հանգստից հետո փորձանոթների վերին մակարդակներում կուտակված օրգանական ֆազերը            
(Cu2+ իոններով հագեցած էքստրագենտները) խնամքով անջատվել են ջրային ֆազերից: AAS մեթոդով 
չափվել է Cu2+-իոնի մնացորդային կոնցենտրացիան ջրային ֆազերում և յուրաքանչյուր փորձի համար 
որոշվել են պղնձի կոնցենտրացիան օրգանական ֆազում և էքստրակցիայի ժամանակ Cu2+ իոնների 
բաշխման գործակիցը`        

                                      Dբաշխ = Cօրգ / Cջր,                                                                            (1) 
որտեղ Cօրգ-ը օրգանական ֆազում պղնձի կոնցենտրացիան է, Cջր-ը` ջրային ֆազում մնացած պղնձի 
կոնցենտրացիան:  

Պղնձի ռեէքստրակցիան Cu2+ իոններով հագեցած օրգանական բաժնեմասից իրականացվել է 
թորած ջրով պատրաստված ուժեղ ծծմբաթթվային լուծույթով (225 գ/լ H2SO4), միատեսակ ջերմաստի-

Պղնձի  
էքստրակցիա

Օրգանական
էքստրագենտ

Մայրակ 
լուծույթ 

Պղնձազուրկ
ջրային ֆազ

Պղնձով բեռնված 
օրգանական ֆազ 

H2SO4-ի  
խիտ լուծույթ 

Պղնձի ռե- 
էքստրակցիա

Օրգանական 
էքստրագենտ

Fe2+ օքսիդացում մինչև 
Fe3+, Fe(OH)3 գոյացում  

 O2                 NaOH

CuSO4 
լուծույթ

Պղնձի 
էլեկտրակորզում

Fe(OH)3 

նստվածք 
Թրծում 
1100 0C 

Fe2O3 

Պղնձի 
կաթոդներ 

Բանեցրած 
էլեկտրոլիտ Վերաօգտագործում

    Na2SO4  
     լուծույթ 

Նկ. 1. Cu2+-Fe2+-Fe3+-SO42--H2O սուլֆատ-թթվային լուծույթից պղնձի և երկաթի 
          համալիր կորզման տեխնոլոգիական սխեման 
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ճանային և ժամանակային պայմաններում: Ընդ որում, ռեէքստրակցիայի լուծույթի ծավալը վերցվել է 2 
անգամ ավելի պակաս (100 մլ), քան էքստրակցիայի լուծույթինը, որպեսզի ապահովված լինի նրանում 
պղնձի հարմար կոնցենտրացիա` հետագա էլեկտրակորզման համար: Cu2+ իոններից  բեռնաթափված 
էքստրագենտների հեռացումից հետո ստացված ջրային ֆազերում (ռեէքստրակտներում) AAS վերլու-
ծության մեթոդով չափվել են Cu2+ իոնների կոնցենտրացիաները: Երկաթի ու ցինկի իոնների 
առկայությունը դրանցում պարզաբանվել է որակական քիմիական վերլուծության միջոցով: 
Վերլուծությունների և հաշվարկների արդյունքները բերված են աղյ.2-ում:  

                                                Աղյուսակ 2 
Էքստրակցիայի մեթոդով տարբեր տեսակի բուսական յուղերով Cu2+-Fe2+-Fe3+-SO42--H2O լուծույթի 

փորձանմուշներից երկվալենտ պղնձի կորզման տվյալները 

Էքստրագենտի տեսակը 
 
 

Էքստրակցիա Ռեէքստրակցիա Cջր,  

գ/լ 
 

 

Cօրգ, 

գ/լ 
 

 

Երկաթի 
առկայութ. 
էքստրակ-

տում 

Ցինկի 
առկայութ.
էքստրակ-

տում 

Dբաշխ 

 

 

. 

Լուծույթի 
pH 

Տևող, 
ժամ 

Լուծույթի 
pH 

Տևող, 
ժամ 

Արևածաղկի յուղ 10,5...11,0 4,5 4,0...4,5 4,5 0,122 18,998 Չի հայտն. Չի հայտն. 156 
Սոյայի յուղ 10,5...11,0 4,5 4,0...4,5 4,5 0,135 18,985 Հետքեր Չի հայտն. 141 
Ձիթապտղի յուղ 10,5...11,0 4,5 4,0...4,5 4,5 0,018 19,102 Չի հայտն. Չի հայտն. 1061 
Եգիպտացորենի յուղ 10,5...11,0 4,5 4,0...4,5 4,5 0,005 19,115 Չի հայտն. Չի հայտն. 3823 
 * Վերլուծությունները կատարվել են “Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ” ՓԲԸ-ում: 

 
Էքստրակցիայի եղանակով ստացված փորձնական արդյունքները ցույց են տալիս, որ 

սկզբունքորեն բոլոր նշված յուղերը կիրառելի են սուլֆատ-թթվային լուծույթներից պղնձի երկվալենտ 
իոնների ընտրողական կորզման համար: Ընդ որում, կարելի է հաստատագրել, որ այդ գործընթացի 
համար լավագույն էքստրագենտ է եգիպտացորենի յուղը` Dբաշխ = 3823 ցուցանիշով, որի դեպքում 
ջրային ֆազից դեպի էքստրագենտ է անցել երկվալենտ պղինձի մոտ 99,97 %-ը: Դրանից ավելի թույլը 
ձիթապտղի յուղն է, այնուհետև` արևածաղկինը: Վատագույն էքստրագենտը սոյայի յուղն է, որի 
դեպքում Dբաշխ = 141, ինչը համեմատելի է գրականական տվյալների հետ [6]:  

Երկաթի ու ցինկի իոնների բացակայությունը էքստրակտներում վկայում է, որ փորձարկված 
էքստրագենտներն օժտված են բարձր ընտրողականությամբ միայն պղնձի իոնների նկատմամբ, ինչը 
լավագույն նախադրյալ է այդ էքստրակտներից բարձր մաքրության կաթոդային պղնձի կորզման 
համար: 

Եգիպտացորենի յուղի էքստրակտից` պղնձի սուլֆատ-թթվային լուծույթից (∼38,24 գ/լ Cu2+ CuSO4 
տեսքով, ∼225 գ/լ H2SO4) պղնձի կորզման համար նախապատվությունը տրվել է չլուծվող անոդներով 
էլեկտրակորզման գործընթացին [7-10]: Կաթոդային հիմքերը պատրաստվել են Х18Н9Т մակնիշի 
չժանգոտվող պողպատի 2 մմ հաստությամբ թիթեղից: Որպես անոդներ օգտագործվել են Pb-0,8% Ag 
համաձուլվածքից [11] պատրաստված սալիկները: 

Այդպիսի կոնստրուկցիայի էլեկտրոլիզային վաննայում 1,19 Վ լարման տակ էլեկտրական 
հոսանքի ազդեցության տակ տեղի է ունենում պղնձի սուլֆատի դիսոցումը ըստ հետևյալ ռեակցիայի` 

     CuSO4 → Cu2+ + SO42-,                       (2) 
իսկ պղնձի երկվալենտ կատիոնները, ուղղվելով դեպի կաթոդ, վերականգնվում են` գոյացնելով 
կաթոդային նստվածք. 

     Cu2+ + 2e = Cu:                                 (3) 
Անոդի վրա տեղի ունեցող սուլֆատ-իոնների և ջրի ռեակցիայի հետևանքով էլեկտրոլիտն 

աստիճանաբար հարստանում է ծծմբական թթվով (յուրաքանչյուր CuSO4 մոլեկուլի դիսոցմանը 
համապատասխանում է մեկ մոլեկուլ H2SO4 – ի գոյացում)` 

     SO42- + H2O – 2e → H2SO4 + 1/2O2 ,               (4) 
որի արդյունքում նաև մոլեկուլային թթվածին է գոյանում: 

Աղյ. 3-ում բերված քիմիական և էմիսիոն սպեկտրային վերլուծության տվյալներից երևում է, որ 
էլեկտրակորզման օպտիմալ ռեժիմներով (հոսանքի խտությունը 130…140 Ա/մ2, էլեկտրոլիտի 
ջերմաստիճանը 74...750C է, լուծույթի անընդհատ խառնում) ստացված կաթոդային պղինձն իր 
մաքրությամբ չի զիջում М0 մակնիշի ստանդարտին, այսինքն` այսպիսի տեխնոլոգիայով պղնձի 
լրացուցիչ ռաֆինացման անհրաժեշտությունը բացառվում է: 
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<Էքստրակցիա-ռեէքստրակցիա-էլեկտրակորզում> տեխնոլոգիական ցիկլով ստացված 
կաթոդային պղինձն ավել մաքուր է, քան նախկին [12] աշխատանքում կորզվածը (М1 մակնիշի պղնձի 
համարժեքը): 

 
                             Աղյուսակ 3 

       Կաթոդային նստվածքի քիմիական բաղադրության փորձարարական վերլուծության արդյունքները 
 

Մակնիշը 

Cu, %
 (ոչ 
պա-
կաս) 

Բնութագրիչ խառնուրդները, % (ոչ ավել) 
Bi Sb As Fe Ni Pb Sn S Zn O 

Փորձարարական 
կաթոդային 
նստվածքը 

99,96 0,001 0,001 0,001 0,003 0,002 0,003 0,001 0,004 0,004 Հետքեր 

М1 ԳՕՍՏ 859-78 99,90 0,001 0,002 0,002 0,005 0,002 0,005 0,002 0,005 0,005 - 
М0 ԳՕՍՏ 859-89 99,95 0,001 0,002 0,002 0,004 0,002 0,004 0,002 0,004 0,004 - 
Կաթոդային  
պղինձ [12] 99,94 0,001 0,001 0,001 0,005 Չի.հ. Չի.հ. Չի.հ. 0,005 0,004 Հետքեր 

 
Պղնձի կորզումից հետո ստացված ծծմբաթթվային հարստացված լուծույթը կարող է 

օգտագործվել տարրալուծման գործընթացներում: 
Գիտափորձի երկրորդ փուլում պղնձի ամբողջական էքստրակցիայից հետո մնացած Fe2+-Fe3+-

SO42--H2O լուծույթից երկաթի հիդրոլիզային կորզման համար հիմք է ծառայել այն, որ երկաթի 
եռավալենտ սուլֆատը` Fe2(SO4)3-ը լուծույթի pH-ի փոքր արժեքների դեպքում լուծվում է առանց 
հիդրոլիզի ենթարկվելու: Սակայն pH = 5,5...6,0 սահմաններում (այսինքն, երբ բացակայում է ազատ 
H2SO4-ը) սկսվում է երկաթի սուլֆատի հիդրոլիզն ըստ հետևյալ հայտնի ռեակցիայի` 

  Fe2(SO4)3 + 6H2O = 2Fe(OH)3 + 3H2SO4:                                                     (5) 
Նշված պայմանների ապահովման համար մայրակ լուծույթում ավելացվել է NaOH-ի լուծույթ 

(ստեխիոմետրիկ քանակությամբ), որի շնորհիվ գոյանում է երկաթի հիդրօքսիդի նստվածք ըստ 
հետևյալ ռեակցիայի` 

   Fe2(SO4)3 + 6NaOH = 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4:                                            (6) 
Գոյացած հիդրօքսիդն անջատվում է մայրակ լուծույթից (ֆիլտրումով), լվացվում, չորացվում 

110…120 0C-ում, այնուհետ թրծվում օդի միջավայրում (1100…11500C-ում): Կապակցված հիդրօքսիլ 
իոնի հեռացումով ստացվում է երկաթի օքսիդ` 

    2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O,                                                            (7) 
որը, ինչպես ցույց են տալիս նկ. 2-ում և աղյ. 4-ում բերված տվյալները, առանձնանում է իր միաֆազ 
կառուցվածքով և շատ բարձր մաքրությամբ, ինչը համեմատելի է ստանդարտ տվյալների հետ: 
 

 
Նկ. 2. Պղնձակոլչեդանային խտանյութի սուլֆատացված բովվածքի տարրալուծման լուծույթից hիդրոլիզի  
            եղանակով կորզված երկաթի հիդրօքսիդի թրծմամբ ստացված երկաթաօքսիդի ռենտգենագիրը  
             (միջհարթությունային հեռավորությունների արժեքները` անգստրեմ) 
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                                                                                                                                                           Աղյուսակ 4 
Fe3+-SO42--H2O լուծույթից երկաթի հիդրոլիզային կորզման արգասիքի` եռավալենտ հիդրօքսիդի թրծմամբ ստացված հեմաթիտի 

էմիսիոն սպեկտրային վերլուծության արդյունքները` ստանդարտ տվյալների համեմատությամբ 
 

Երկաթի եռօքսիդ (հեմաթիթ) Fe2O3 – ի պարունակությունը, 
%  (ոչ պակաս) 

Ալկալիական և հողալկալիական 
մետաղների պարունակությունը, % 

Փորձարարական Fe2O3   99,92 Ոչ ավել 0,1 
Fe (III) օքսիդ [18] 98,5 (միջինը) 1,5 (միջինը) 
Երկաթի օքսիդ ЧДА ԳՕՍՏ 4173-77 99,9 Ոչ ավել 0,1 

 
Փորձարարական եղանակով ստացված հեմաթիտն իր մաքրությամբ չի զիջում երկաթի 

եռավալենտ “ЧДА” օքսիդին ըստ ԳՕՍՏ 4173-77, ինչը հիմք է տալիս երաշխավորելու այն կիրառվելու 
էլեկտրոնային տեխնիկայում` ֆերրիտների կամ հիշողության տարրերի արտադրության համար: 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
1. Պղնձակոլչեդանային խտանյութի սուլֆատացված բովվածքի տարրալուծման Cu2+-Fe2+-Fe3+-

SO42--H2O սուլֆատ-թթվային լուծույթից բարձր մաքրության մետաղական պղնձի և երկաթի օքսիդի 
արդյունավետ ընտրողական կորզման համար առավել նպատակահարմար է էքստրակցիայի և դրան 
հաջորդող հիդրոլիզի գերակայական կիրառումը: 

2. Սուլֆատ-թթվային լուծույթից <էքստրակցիա–ռեէքստրակցիա-էլեկտրակորզում> տեխնոլո-
գիական ցիկլով ստացված կաթոդային պղինձն իր մաքրությամբ չի զիջում М0 մակնիշի պղնձին ըստ       
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Л.Е. Саргсян, А.М. Оганесян, А.А. Франгулян 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕДИ И ЖЕЛЕЗА ИЗ РАСТВОРА ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ  
Cu2+-Fe2+-Fe3+-SO4

2--H2O МЕТОДАМИ ЭКСТРАКЦИИ И ГИДРОЛИЗА 
 

Представлены технологические особенности извлечения меди и железа из раствора выщелачивания 
сульфатизированного огарка медно-колчеданного концентрата. Показана целесообразность 
преимущественного применения методов экстракции и гидролиза для эффективного извлечения из 
сульфатно-кислого Cu2+-Fe2+-Fe3+-SO4

2--H2O раствора выщелачивания меди высокой чистоты и оксида 
железа.  

Ключевые слова: медно-колчеданный концентрат, сульфатно-кислый раствор выщелачивания 
огарка, последовательно-избирательное извлечение, экстракция, гидролиз. 

 
 

L.Ye. Sargsyan, A.M. Hovhannisyan, A.A. Frangulyan 
 

COPPER AND IRON EXTRACTION FROM Cu2+-Fe2+-Fe3+-SO4
2--H2O LEACH  

SOLUTION BY THE METHODS OF EXTRACTION AND HYDROLYSIS 
 

 The technological particularities of copper and iron from the leach solution of sulphatized roast calcine of 
copper-pyrite concentrate are presented. The expediency of the pre-emptive use of extraction and hydrolysis 
methods for the efficient extraction from Cu2+ - Fe2 +-Fe3 +-SO4 2 - - H2O sulfate-acidic leaching solution high purity 
copper and iron oxide is shown.  

  Keywords: copper-pyrite concentrate, roast calcine sulfate-acidic leach solution, consistently selective 
extraction, extraction, hydrolysis. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА УВЛАЖНЕНИЯ НА БАЛАНС ПО-СЕРОМУ В ЛИСТОВОЙ 

ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ 

 
Основной отличительной особенностью плоской офсетной печати является разделение печатающих 

и пробельных элементов физико-химическим способом, который обеспечивает печатающим элементам 

гидрофобные, а пробельным – гидрофильные свойства на стадии изготовления печатной формы. Стабильное 

поддержание гидрофильных свойств пробельных элементов в процессе печатания обеспечивается нанесением 

на эти элементы увлажняющего раствора валиками увлажняющего аппарата. Этот технологический узел 

печатной секции является важнейшим отличительным конструкционным и технологическим признаком 

машин плоской офсетной печати. Проведено экспериментальное исследование влияния режимов увлажнения 

в широких пределах возможностей современных увлажняющих аппаратов на такой качественный параметр 

оттисков, как баланс по-серому, при печати тремя сериями красок, отличающихся составом жидкой фазы 

связующего, а следовательно, и эмульгирующей способностью. 

Ключевые слова: офсетная печать, увлажняющий раствор, режим увлажнения, баланс по-серому. 

 

Введение.  Увлажнение пробельных элементов печатной формы – важнейший отличительный 

фактор технологического процесса плоской офсетной печати, во многом определяющий качество 

печатной продукции. Стабильность этого печатного процесса с учетом качества печатной продукции 

определяется такими факторами, как состав увлажняющего раствора и его параметры (pH, 

электропроводность, содержание изопропилового спирта (ИПС), температура), взаимодействие 

раствора с печатной краской (эмульгирование печатной краски в растворе) [1,2], режим увлажнения 

(количество раствора, подаваемого на форму), который значимо влияет на стабильность печатного 

процесса, например, на скорость и полноту закрепления краски на оттиске [3]. 

Современные увлажняющие аппараты листовых печатных машин позволяют варьировать 

подачу увлажняющего раствора на форму в очень широких пределах. 

На практике печатники используют возможности увлажняющих аппаратов в широком 

диапазоне – от 25 до 80%. Причины этого разные: неудовлетворительное физическое состояние 

валиков красочных и увлажняющих аппаратов, а также точность их юстировки, отклонение от 

требуемых параметров увлажняющих растворов и краски, несоответствие климатических условий 

рабочего помещения, недостаточная квалификация печатника. 

Постановка задачи исследования. Настоящая работа посвящена экспериментальному 

исследованию влияния режимов увлажнения в широких пределах возможностей современных 

увлажняющих аппаратов на такой важный качественный параметр оттиска, как баланс по-серому [4]. 

Исследования проводились на красках трех серий, отличающихся содержанием различных 

масел и, естественно, эмульгирующей способностью относительно увлажняющего раствора. 

Объекты и методы исследования. Исследования проводились по оттискам, полученным с 

тестовых форм SM74_PCS_ColorCalibration_ECI2002_44x63_X4, изготовленных на пластинах 

KODAKELECTRAXDPlate по технологии CtP, включающих, в том числе элемент для оценки 

баланса по-серому (рис. 1). 

 
 

Рис.1.  Тестовые элементы для оценки баланса по-серому 
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Тестовая печать производилась на машине HEIDELBERGCD 74-5+L, оснащенной 

увлажняющим аппаратом CombiStarbeta.c и устройством контроля качества axiscontrol на матовой 

мелованной бумаге 120 г/м2, которая по белизне и микрогеометрии поверхности находится между 

глянцевой мелованной и офсетной бумагой. Контроль оптических плотностей полученных 

цветных оттисков осуществлялся по нормам ISO 12647-2:2004. 

 

В качестве печатных красок применяли три серии CMYK производства FlintGroup: 

 Novavit 918 (минеральное + растительное масло); 

 Novavit 700 (синтетическое + растительное масло); 

 Novaplast (растительное масло). 

Состав увлажняющего раствора: 

 концентрат Varn Supreme – 3%; 

 изопропиловый спирт – 9% 

с параметрами: 

 pH – 5,2; 

 электропроводность – 1200 µS; 

 температура – 10 oC. 

 

Жесткость воды определяли с помощью набора реагентов фирмы MerckChemicals, а 

параметры увлажняющих растворов (pH, электропроводность и температура) измеряли 

приборомWTWMulti 340i. 

Режимы увлажнения при тестовой печати: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 (%) подачи по дукторным 

валам. 

Микроклимат цеха: 

 температура - 23 oC; 

 относительная влажность – 55%. 

Изменения баланса по-серому в зависимости от режима увлажнения оценивали по уравнению [5] 

 

                            , (1) 

 

где            - координаты серых сбалансированных оттисков. 

Эмульгирующую способность исследованных красок оценивали по методу Дюка (Duke) – 

ASTMD4942 [6]. 

 

Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение. В таблице представлены 

экспериментальные значения CIELab полей тестовой шкалы для трех серий красок в исследованном 

интервале режимов увлажнения: 25…60 (%), по которым оценивали   - изменение баланса по-

серому. Визуальное представление об изменении баланса по-серому дает информация рис. 2, 

представляющая собой изображение, сканированное с полей тестовой шкалы машинных оттисков. 
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Таблица 

Значения L, a, b и     трех серий красок в зависимости от режима увлажнения 

 
К

р
ас

к
 

Реж. 
увл. 

C 25%; M 18%; Y 18% C 50%; M 40%; Y 40% C 75%; M 64%; Y 64% 

L* a* b* ∆E L* a* b* ∆E L* a* b* ∆E 

N
o
v
av

it
 9

1
8

 

25% 81,56 1,23 -0,32 0 64,90 0,99 -1,37 0 46,07 -0,12 -2,49 0 

30% 82,13 1,19 -0,09 0,62 65,69 1,22 -1,16 0,85 46,52 0,39 -1,6 1,12 

35% 82,21 2,04 -0,91 0,76 65,51 2,4 -0,86 1,62 46,99 1,84 -1 2,63 

40% 81,98 1,72 -0,85 0,59 65,38 2,73 -0,65 1,82 47,80 1,78 -0,72 3,12 

45% 81,92 0,84 -0,81 0,72 66,23 0,77 -0,71 1,5 48,63 0,11 -0,55 3,22 

50% 82,27 1,1 -0,11 0,75 66,13 1,05 0,04 1,87 49,03 1,04 -0,16 3,94 

60% 82,08 1,09 0,02 0,64 67,13 1,08 1,47 1,76 49,14 0,31 0,31 4,18 

N
o
v
av

it
 7

0
0

 

25% 80,63 0,74 -0,08 0 64,22 -0,02 -1,49 0 46,39 -0,98 -2,31 0 

30% 81,22 1,1 -1,1 1,23 64,41 0,61 -1,83 0,74 47,61 -0,43 -3,51 0,5 

35% 81,14 -0,02 -1,56 1,74 65,08 -0,56 -1,46 1,02 47,25 -1,96 -2,98 0,82 

40% 81,48 0,48 -1,26 1,48 65,01 0,34 -1,96 0,99 46,93 -0,59 -2,6 0,73 

45% 81,97 0,45 -0,88 1,59 64,77 0,09 -0,89 0,82 47,00 -0,53 -2,39 0,76 

50% 81,52 0,3 -1,52 1,75 65,18 -0,38 -1,68 1,04 46,74 -0,79 -3,38 1,03 

60% 81,25 0,47 -1,65 1,71 65,11 -0,17 -1,31 0,92 47,02 -0,54 -2,74 0,88 

N
o
v
ap

la
st

 25% 80,37 1,07 -0,62 0 63,25 1,24 -0,85 0 45,30 -0,37 -1,19 0 

30% 80,38 1,08 -0,03 0,59 63,57 1,76 -0,37 0,63 45,68 -0,13 0,22 1,48 

40% 80,79 1,05 0,47 1,17 63,54 0,34 0,69 1,76 48,69 -0,98 0,79 3,97 

50% 81,25 0,46 0,85 1,82 64,58 0,28 1,72 3,05 48,15 -0,39 1,98 4,26 

60% 80,78 0,22 0,83 1,73 63,42 0 1,92 3,03 49,07 -1,3 0,74 4,34 

 

 

 
 

Рис. 2. Фрагменты изменения баланса по-серому в зависимости от подачи 

 увлажняющего раствора, сканированные с тестовых шкал  

машинных оттисков 

 

Графические зависимости    от режимов увлажнения представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость баланса по-серому от режима увлажнения: a-C25,M19,Y19; б - C50,M40,Y40; в – C75,M64,Y64 

 

Как видно из графиков, общей закономерностью зависимости баланса по-серому от 

количества подаваемого на печатную форму раствора является увеличение    с увеличением 

подачи раствора. Интенсивность и количественные значения изменения этого показателя для 

исследованных серий красок различны. Различие изменения    трех красок наблюдается и по 

полям тестовой шкалы 25, 50 и 75 (%). 

Так, по полю 25% различие    между 25 и 60 (%) подачи раствора составляет: Novavit 918 – 

0,62; Novavit 700 – 1,60; Novaplast – 1,69. Количественные значения этого различия красок на 

полях 50 и 75 (%) существенно изменяются по сравнению с полем 25% и соответственно 

составляют: Novavit 918 – 2,84 и 4,16; Novavit 700 – 0,25 и 0,78; Novaplast – 3,11 и 4,07 (  ). 

Таким образом, из этих полей видно, что по изменению баланса по-серому краски Novavit 

918 и Novaplast близки и существенно отличаются от серии Novavit 700 в сторону его увеличения. 

В связи с различием изменения баланса по-серому от количества подаваемого раствора на 

печатную форму для каждой из исследованных серий красок представляло существенный интерес 

изучение взаимосвязи изменения баланса по-серому с взаимодействием этим красок с 

увлажняющим раствором, т.е. с их эмульгирующей способностью. 

На рис. 4 представлены графические зависимости эмульгируемости пурпурных красок трех 

серий, наиболее критичных к взаимодействию с увлажняющим раствором из-за свойств пигмента 

(a), и CMYK серии Novavit 918 (б), для которой характерно наибольшее изменение баланса по-

серому с увеличением подачи увлажняющего раствора. 

а 

 

б 

 

в 
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Рис. 4. Кинетика эмульгирования  пурпурных красок сeрий Novavit 918, Novavit 700, Novaplast (a) и  

CMYK серии Novavit 918 (б) 

Как следует из графиков рис. 4, наименьшей эмульгирующей способностью из трех серий 

обладает пурпурная краска серии Novavit 700. По этому показателю она практически соответствует 

идеальной [6]. Уже через 3…4 мин взаимодействия с раствором она воспринимает 43% раствора, и 

это количество в краске при их дальнейшем взаимодействии остается неизменным. 

Пурпурная краска двух других серий продолжает воспринимать раствор во всем 

исследованном интервале времени. Содержание раствора в краске серии Novaplast через 10 мин 

достигает 55%, а в краске серии Novavit 918 – 60%. 

Можно с уверенностью утверждать, что такое же соотношение эмульгируемости будет и 

между тремя остальными красками CMYK исследованных серий, только с меньшими 

количественными значениями, как это показано на примере красок серии Novavit 918 (рис. 4б). 

Итак, увеличение эмульгирующей способности трех серий красок наблюдается в ряду 

Novavit 700 <Novaplast ≈ Novavit 918, что точно соответствует ряду этих же серий по увеличению 

значений такой характеристики, как баланс по-серому в исследованном интервале режимов 

увлажнения. 

Это объяснимо, так как баланс по-серому значимо зависит от таких характеристик красок, 

как вязкость и липкость, которые, в свою очередь, существенно зависят от содержания в них 

увлажняющего раствора [7]. 

  

а 

 

б 

Время 
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Выводы 

1. Исследовано влияние режимов увлажнения печатной формы на такую качественную 

характеристику оттисков, как баланс по-серому, при печати тремя сериями красок, 

отличающихся составом жидкой фазы связующего. 

2. С увеличением подачи увлажняющего раствора на форму увеличиваются и значения 

показателей баланса по-серому. Их количественные значения и интенсивность изменения 

различны для исследованных серий красок и соответствуют ряду: Novavit 700 <Novaplast ≈ 

Novavit 918. 

3. Установлена взаимосвязь между эмульгирующей способностью красок и влиянием 

количества подаваемого раствора на показатель баланса по-серому. Увеличение 

эмульгируемости исследованных красок точно соответствует ряду увеличения показателя 

баланса по-серому. 
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․

Հարթ օֆսեթ տպագրության հիմնական տարբերակիչ առանձնահատկությունը տպագրական և 
բացակային տարրերի տարանջատումն է ֆիզիկաքիմիական եղանակով, ինչը տպաձևի պատրաստման 
ժամանակ ապահովում է տպագրական տարրերին հիդրոֆոբ, իսկ բացակայիններին՝ հիդրոֆիլ հատ-
կությամբ։ Բացակային տարրերի կայուն  հիդրոֆիլ հատկությունը պահելու նպատակով տպագրության 
ընթացքում տպաձևի վրա քսվում է խոնավացնող լուծույթի բարակ շերտ խոնավացնող հանգույցի 
օգնությամբ։ Այդ տեխնոլոգիական հանգույցը օֆսեթ տպագրական մեքենայի կառուցվածքային և 
տեխնոլոգիական ամենակարևոր առանձնահատկությունն է։ Փորձնական ճանապարհով 
ուսումնասիրվել է տարբեր խոնավացման ռեժիմների ազդեցությունները տպվածքի այնպիսի 
որակական պարամետրի վրա, ինչպիսին է մոխրագույնի բալանսը երեք տարբեր սերիաների 
ներկերով, որոնք տարբերվում եմ միմյանցից կապող հեղուկ բաղադրիչի բաղադրությամբ, որն էլ իր 
հերթին ազդում է ներկերի էմուլսացման հատկության վրա։ 

Առանցքային բառեր. օֆսեթ տպագրություն, խոնավացնող հեղուկ, խոնավացման ռեժիմ, մոխ-
րագույնի բալանս։ 
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Ü»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ×³Ý³å³ñÑ³ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ å³ï³Ñ³ñÇÝ (Öîä) Ù³ëÝ³ÏÇó 
³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ (²îØ) ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÷áõÉ»ñÁ ¨ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´»ñí³Í ¿ ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ¨ åÝ¨Ù³ïÇÏ 
ß³ñÅ³μ»ñÝ»ñáí ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á:  

Առանցքային բառեր. ³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáó, ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, ³ñ·»É³ÏáõÙ, 
×³Ý³å³ñÑ³ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ å³ï³Ñ³ñ: 

 
²îØ-Ý»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ ëÏëíáõÙ ¿ ¹ñ³ ³ñï³ùÇÝ ½ÝÝáõÃÛ³Ùμ, áñÇ 

Ýå³ï³ÏÝ ¿ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó»éù μ»ñ»É ïíÛ³É ²îØ-Ç Ù³ÏÝÇßÇ, Ã³÷ùÇ, ß³ëÇÇ ¨ ß³ñÅÇãÇ Ñ³Ù³ñÝ»ñÇ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ²îØ-Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: ²îØ-Ç ³ñï³ùÇÝ ½ÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï 
¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É íÝ³ëí³ÍÝ»ñÇÝ (¹»ýáñÙ³óÇ³Ý»ñÇÝ), ¹ñ³Ýó ï»Õ³Ï³ÛÙ³ÝÁ, μÝáõÛÃÇÝ ¨ 
Ù»ÍáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ã³÷»É ³éÏ³ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó 
Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·»ïÝÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó ¨ ²îØ-Ç ·³μ³ñÇï³ÛÇÝ Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²îØ-Ç ³ñï³ùÇÝ 
½ÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, å»ïù ¿ ï³ñμ»ñ ÏáÕÙ»ñÇó Éáõë³ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»É ²îØ-Ý, 
¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñÁ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë íÝ³ëí³Í Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³¨ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ 
ÝÏ³ñ³·ñ»É ¹ñ³Ýó ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

²ÛÝáõÑ»ï¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÝóÝ»É §²îØ-Ý»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ñ»ï³½áõÃÛáõÝ¦ 
³íïáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ²îØ-Ç Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ¨ ³·ñ»·³ïÝ»ñÇ  
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³ÝÁ: ²Ûëï»Õ, ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë 
Ïû·ï³·áñÍí»Ý áñáß Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñ, ï³Ýù ¹ñ³ÝóÇó ÙÇ ù³ÝÇëÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ [1]. 

§²ñ·»É³ÏáõÙ¦. ²îØ-Ç ÁÝÃ³óùÁ ¹³Ý¹³Õ»óÝ»Éáõ Ï³Ù ²îØ-Ý Ï³Ý·Ý»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ß³ñÅÙ³ÝÝ 
³ñÑ»ëï³Ï³Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÝ ¿: 

§²ñ·»É³ÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ¦. ²îØ-Ç ß³ñÅÙ³ÝÝ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍ»ÉÇë 
³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ μÝáõÃ³·ñáÕ áñ³Ï³Ï³Ý ã³÷³ÝÇß ¿: ²ñ·»É³ÏÙ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù å³ñ³Ù»ïñ»ñáí, ÇÝãåÇëÇù »Ý, ûñÇÝ³Ïª ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍ»Éáõ Ñ³å³ÕÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ, ¹³Ý¹³Õ»óÙ³Ý ³×Ç Å³Ù³Ý³ÏÁ, Ï³ÛáõÝ³óí³Í ¹³Ý¹³Õ»-
óáõÙÁ, ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ ¨ ³ÛÉÝ: 

§²ßË³ïáõÝ³Ï íÇ×³Ï¦. ²îØ-Ç áñ¨¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÛÝ íÇ×³ÏÝ ¿, áñÇ ¹»åùáõÙ ³ÛÝ ÁÝ¹áõÝ³Ï ¿ 
Ï³ï³ñ»É ³é³ç³¹ñíáÕ μáÉáñ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ:  

§î»ËÝÇÏ³å»ë ë³ñùÇÝ íÇ×³Ï¦. ²îØ-Ç áñ¨¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ïáõÝ³Ï íÇ×³ÏÝ ¿, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 
ïíÛ³É ¹»åùáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç μáÉáñ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ¨ »Éù³ÛÇÝ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ å»ïù ¿ ·ïÝí»Ý ïíÛ³É 
²îØ-Ç Ñ³Ù³ñ ï»ËÝÇÏ³å»ë ë³ÑÙ³Ýí³Í ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

²îØ-Ý»ñÇ ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÛáõë Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ¨ 
³·ñ»·³ïÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ ëÏëíáõÙ ¿ ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñï³ùÇÝ 
½ÝÝáõÃÛ³Ùμ: ²ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñï³ùÇÝ ½ÝÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Áëï ¹ñ³ ÏÇÝ»Ù³ïÇÏ ßÕÃ³ÛÇª 
Ï³é³í³ñÙ³Ý ûñ·³ÝÇó (³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ áïÝ³ÏÇó Ï³Ù Ó»éùÇ ÉÍ³ÏÇó) ÙÇÝã¨ Ï³ï³ñáÕ ûñ·³ÝÁ 
(³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ μ³ÝáÕ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ): ²ñï³ùÇÝ ½ÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ 
¹³ñÓÝ»É ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³ÝÁ (μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³ÝÁ), 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï³ññ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý, Ñá¹³Ï³å»ñÇ ¨ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³ÝÁ, ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ 
Ñ»ÕáõÏÇ (åÝ¨Ù³ïÇÏÇ ¹»åùáõÙª û¹Ç ×ÝßÙ³Ý) ³ñï³ÑáëùÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³ÝÁ (μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³ÝÁ), ¹»ï³ÉÝ»ñÇ 
¹»ýáñÙ³óÇ³Ý»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³ÝÁ (μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³ÝÁ), ¨ »Ã» Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³éÏ³ »Ý íÝ³ëí³ÍùÝ»ñ, ³å³ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³ñ½»É ¹ñ³Ýó μÝáõÛÃÁ, ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ, Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÁ: 

²ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñï³ùÇÝ ½ÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ áñ¨¿ íÝ³ëí³Íù Ï³Ù ³Ýë³ñùáõÃÛáõÝ 
ãÑ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÝóÝ»É ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÇÝª 
Ññ³ï³å ³ñ³ïáñáßÙ³ÝÁ: ²ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³Ûë 
÷áõÉáõÙª Ññ³ï³å ³ñ³ïáñáßÙ³Ý ÷áõÉáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëïáõ·»É ¨ ·ñ³Ýó»É ¹ñ³ª ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, 
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ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÁ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ μáÉáñ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ [2]: 
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É Ñ»ï¨Û³É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 
- ÐÇ¹ñ³íÉÇÏ ß³ñÅ³μ»ñáí μ³ÝáÕ ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·: êïáõ·»É ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏÇ 

³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ·ÉË³íáñ ·É³ÝÇ μ³ùÇÏáõÙ ¨ ã³÷»É ¹ñ³ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: â³÷»É ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ áïÝ³ÏÇ 
³½³ï ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÁÝÃ³óùÝ»ñÁ: â³÷»É μ³ó³ÏÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñáõÙ: 
Î³ï³ñ»É ²îØ-Ç ÁÝÃ³óù³ÛÇÝ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñ: ÆëÏ »Ã» íÃ³ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ß³ñÅÇãÁ ·áñ-
Í³ñÏ»É, ³å³ ëïáõ·»É ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ³ÝÇíÝ»ñÇ Ï³Ëí³Í 
íÇ×³ÏáõÙ: Üßí³ÍÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ ³Ý»É ïíÛ³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: 

- äÝ¨Ù³ïÇÏ ß³ñÅ³μ»ñáí μ³ÝáÕ ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·: ¶áñÍ³ñÏ»É ²îØ-Ç ß³ñÅÇãÁ, áñå»ë½Ç 
åÝ¨ÙáÑ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÏáÙåñ»ëáñÇ ÙÇçáóáí Ñ³í³ùíÇ ë»ÕÙí³Í û¹Ç ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: ºÃ» 
íÃ³ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ²îØ-Ç ß³ñÅÇãÁ ·áñÍ³ñÏ»É ÑÝ³ñ³íáñ ã¿, ³å³ åÝ¨ÙáÑ³Ù³Ï³ñ·Á ëÝáõó»É 
³ñï³ùÇÝ ³ÕμÛáõñÇó: ²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ»ï¨»É ×ÝßÙ³Ý Ù³ÝáÙ»ïñ»ñÇ óáõóÙáõÝùÝ»ñÇÝ: 
äÝ¨ÙáÑ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³é³í»É³·áõÛÝ ×ÝßÙ³Ý ¹»åùáõÙ ã³÷»É ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ áïÝ³ÏÇ ³½³ï ¨ 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÁÝÃ³óùÝ»ñÁ, Ý³¨ 0,5 Ï·/ëÙ2 ã³÷áí ×ÝßÙ³Ý ³ÝÏÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ 
áïÝ³ÏÇ ÇÝãå»ë ë»ÕÙí³Í, ³ÛÝå»ë ¿É μ³óÃáÕÝí³Í íÇ×³ÏáõÙ: ²ñ·»É³Ï³ÛÇÝ áïÝ³ÏÇ ÉñÇí ë»ÕÙí³Í 
íÇ×³ÏáõÙ ã³÷»É ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ëó»ñÇ ÓáÕ»ñÇ (ÏáÃ»ñÇ) ÁÝÃ³óùÝ»ñÁ: Î³ï³ñ»É ²îØ-Ç ÁÝÃ³óù³ÛÇÝ 
÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñ, ÇëÏ »Ã» íÃ³ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ß³ñÅÇãÁ ·áñÍ³ñÏ»É, ³å³ ëïáõ·»É ³ñ-
·»É³Ï³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ³ÝÇíÝ»ñÇ Ï³Ëí³Í íÇ×³ÏáõÙ: Üßí³ÍÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ ³Ý»É ïíÛ³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: 

- ØÛáõë ïÇåÇ ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ë Ï³ï³ñ»É ¹ñ³Ýó ³ñï³ùÇÝ ½ÝÝáõÃÛáõÝ, »Éù³ÛÇÝ 
å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ ¹áõñë·ñáõÙ, ¨ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ ³Ý»É ïíÛ³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ: 

ºÃ» ²îØ-Ç ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ññ³ï³å ³ñ³ïáñáßÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ »½ñ³Ï³óíáõÙ ¿, áñ 
³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ·ïÝíáõÙ ¿ ³ßË³ïáõÝ³Ï íÇ×³ÏáõÙ, ³å³ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ÷áõÉáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
³í³ñï»É: ÆëÏ »Ã» Ññ³ï³å ³ñ³ïáñáßÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ »½ñ³Ï³óíáõÙ ¿, áñ ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ·ïÝíáõÙ ¿ 
³Ýë³ñù Ï³Ù ³Ý³ßË³ïáõÝ³Ï íÇ×³ÏáõÙ, ³å³ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³Ýë³ñùáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ, ¹ñ³ 
³é³ç³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ¨ å³ï×³éÝ»ñÁ å³ñ½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ß³ñáõÝ³Ï»É 
ï³ññ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí: ÀÝ¹ áñáõÙ, ÝÙ³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñ»É áñáß³ÏÇ 
Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμª Ï³Ëí³Í ïíÛ³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ïÇåÇó ¨ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: 

ä³ï³Ñ³ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇó ²îØ-Ç ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ññ³ï³å ³ñ³ïáñáßáõÙÇó Ñ»ïá ï³ññ³ÛÇÝ 
»Õ³Ý³Ïáí Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ ãå»ïù ¿ μ³í³ñ³ñí»É ÙÇ³ÛÝ ïíÛ³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
³Ýë³ñù Ñ³Ý·áõÛóÁ (³·ñ»·³ïÁ) Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáí: ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³¨ å³ñ½»É ³Û¹ 
³Ýë³ñùáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ, Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÁ (³ÛÝ ³é³ç³ó»É ¿ ÙÇÝã¨ Öîä-Ý, 
Öîä-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ, Ã»± Öîä-Çó Ñ»ïá), ³å³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Û¹  Ñ³Ý·áõÛóÝ ³å³ÙáÝï³Å»É: ÀÝ¹ áñáõÙ, 
ïíÛ³É Ñ³Ý·áõÛóÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ½·áõßáñ»Ý, áñå»ë½Ç ¹ñ³ ³å³ÙáÝï³ÅÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ ³Û¹ Ñ³Ý·áõÛóÇª ¹ñ³ μ³ÕÏ³óáõóÇã ï³ññ»ñÇ íñ³ Ýáñ Ñ»ïù»ñ ¨ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñ ã³é³ç³Ý³Ý: 
´³óÇ ³Û¹, å»ïù ¿ ÙÇßï ÑÇß»É, áñ ²îØ-Ç ³Ýë³ñù Ñ³Ý·áõÛóÁ å»ïù ¿ ³å³ÙáÝï³ÅíÇ ¹ñ³Ý Ñ³ñ³ÏÇó 
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ï³Ù ¹»ï³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ: ¸³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ ïíÛ³É ³Ýë³ñù 
Ñ³Ý·áõÛóÇ Ñ»ï ÏÇÝ»Ù³ïÇÏáñ»Ý Ï³åí³Í ÙÛáõë Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ Ï³Ù ¹»ï³ÉÝ»ñÁ ¨ë μ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ³×³Ë 
Çñ»Ýó íñ³ ÏñáõÙ »Ý ëå»óÇýÇÏ Ñ»ïù»ñ Ï³Ù íÝ³ëí³ÍùÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ 
Ñ³Õáñ¹»É ïíÛ³É ³Ýë³ñùáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ, Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ áõ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ: Üß»Ýù, áñ 
³å³ÙáÝï³Åí³Í Ñ³Ý·áõÛóÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ëÏë»É ³Û¹ Ñ³Ý·áõÛóÇ ¨ ¹ñ³ μ³ÕÏ³óáõóÇã 
ï³ññ»ñÇ Ù³Ýñ³½ÝÇÝ ½ÝÝáõÃÛ³Ùμ, áñÇ Ýå³ï³ÏÁ áã ÙÇ³ÛÝ ³éÏ³ Ñ»ïù»ñÇ ¨ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ ýÇùëáõÙÝ ¿, 
³ÛÉ Ý³¨ ¹ñ³Ýóª ³Û¹ Ñ³Ý·áõÛóÇ μ³ÕÏ³óáõóÇã ï³ññ»ñÇ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ÃáÕ³ñÏáÕ 
·áñÍ³ñ³ÝÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ áõ ¹ñ³ÝóáõÙ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý (μ³ó³-
Ï³ÛáõÃÛ³Ý) Ñ³ñóÇ å³ñ½³μ³ÝáõÙÁ: ÆÝãå»ë óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý, ùÇã ã»Ý 
¹»åù»ñÁ, »ñμ ²îØ-Ç áñ¨¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ý³ßË³ïáõÝ³Ï íÇ×³ÏáõÙ Ñ³ÛïÝí»ÉÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ 
ïíÛ³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç áñ¨¿ Ñ³Ý·áõÛóáõÙ ¹ñ³ Ï³éáõóí³Íùáí ãÝ³Ë³ï»ëí³Í ¹»ï³ÉÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ùμ Ï³Ù 
³Û¹ ¹»ï³ÉÝ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ Ù³ßí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí: ÆëÏ ÇÝã 
í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ áñ¨¿ Ñ³Ý·áõÛóáõÙ ³Ýë³ñùáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇÝ, Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇÝ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ 
(³ÛÝ ³é³ç³ó»É ¿ ÙÇÝã¨ Öîä-Ý, Öîä-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ, Ã»± Öîä-Çó Ñ»ïá), ³å³ ¹ñ³Ýó í»ñ³μ»ñÛ³É 
μ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ »Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ ïíÛ³É ¹»ï³ÉÇ íñ³ ³éÏ³ Ñ»ïù»ñÁ, Ïáïñí³ÍùÝ»ñÇ 
Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ μÝáõÛÃÁ, ï³ñμ»ñ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ: ´³óÇ ³Û¹, Ñ³Ý·áõÛóáõÙ 
³Ýë³ñùáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ, Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ï³ï³ñ»ÉÇë ãå»ïù ¿ Ùáé³Ý³É ³Û¹ Ñ³Ý·áõÛóÇ ÏÇÝ»Ù³ïÇÏ Ï³åÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÛáõë ï³ññ»ñÇ Ñ»ï: 
ì»ñçÇÝë å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³½ÙáõÙ ïíÛ³É Ñ³Ý·áõÛóÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 
ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ. ³ÛÝ ¿ª ïíÛ³É Ñ³Ý·áõÛóáõÙ ³½¹áÕ áõÅ»ñÇ ¨ ÙáÙ»ÝïÝ»ñÇ μÝáõÛÃÇ, ¹ñ³Ýó 
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ïíÛ³É Ñ³Ý·áõÛóÇ íñ³ ¹ñ³Ýó ÏáÕÙÇó ÃáÕÝíáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ [3]: 
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ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ å»ïù ¿ Ý³¨ å³ñ½³μ³Ý»É å³ï³Ñ³ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇó ²îØ-Ç 
³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ÛïÝ³μ»ñí³Í 
³Ýë³ñùáõÃÛ³Ý áõ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í å³ï³Ñ³ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í å³ï×³é³Ï³Ý Ï³åÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ 
(μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ): 

²ÛëåÇëáí, ³Ù÷á÷»Éáí ¨ Ç ÙÇ μ»ñ»Éáí í»ñÁ Ýßí³ÍÁ, Ñ³Ù³éáï³μ³ñ ÷³ëï»Ýù, áñ ²îØ-Ç 
³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÷áõÉ»ñÁ. 
- ²îØ-Ç ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñï³ùÇÝ ½ÝÝáõÃÛáõÝ: Üå³ï³ÏÝ ¿ª å³ñ½»É ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ÃáÕ³ñÏáÕ ·áñÍ³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó 
Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³éáõóí³ÍùÇÝ, Ý³¨ ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ ·ï³Í ³ñï³ùÇÝ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ 
Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙÁ: 

- ²îØ-Ç ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ññ³ï³å ³ñ³ïáñáßáõÙ: Üå³ï³ÏÝ ¿ª ã³÷»É ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
³ñï³ùÇÝ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ ¨ ëïáõ·»É ¹ñ³ ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: 

- ²îØ-Ç ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï³ññ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÙ: Üå³ï³ÏÝ ¿ª Ññ³ï³å ³ñ³ïáñáßÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ý³ßË³ïáõÝ³Ï ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ ³ñí³Í ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³Û¹ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ý³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñáÕ ³Ýë³ñùáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙÁ, ïíÛ³É 
³Ýë³ñùáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ, Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇ (å³ï³Ñ³ñÇó ³é³ç, 
å³ï³Ñ³ñÇ å³ÑÇÝ Ï³Ù å³ï³Ñ³ñÇó Ñ»ïá): 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ-УЧАСТНИКОВ                 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
 

Представлены этапы и особенности исследования технического состояния тормозных систем 

автотранспортных средств (АТС) - участников дорожно-транспортных происшествий. Показан 
порядок процесса проверки работоспособности тормозных систем с гидравлическими и 
пневматическими приводами. 

Ключевые слова: автотранспортное средство, тормозная система, торможение, дорожно-
транспортное происшествие. 

 
S.R. Aghayan, R.S. Aghayan, K.S. Aghajanyan 

 
TECHNICAL STATE RESEARCH STUDY OF BRAKE SYSTEMS 
FOR VEHICLES AS PARTICIPANTS IN TRAFFIC ACCIDENTS  

 
Investigation stages and peculiarities of technical states for vehicle brake systems as participants in 

transport accidents are presented. The process order of the test of the brake systems operability with hydraulic and 
pneumatic drives is shown.  

Keywords: vehicle, brake system, block, traffic accident. 
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Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙ, é»½Çëïáñ, ÏáÝ¹»Ýë³ïáñ:  

 

ÆÝï»·ñ³É ëË»Ù³Ý»ñáõÙ (Æê) û·ï³·áñÍíáÕ é»½ÇëïáñÝ»ñÇ ¨ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÝ áõÝÇ 
20...30 ïáÏáë ×ßïáõÃÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ³ñ·»Éù ã¿ í»ñçÇÝÝ»ñÇë µ³ñÓñ ³ëïÇ×³ÝÇ ×ß·ñÇï 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³ÝÁ: Æê-Ç µáÉáñ ï³ññ»ñÁ ßñç³å³ïí³Í »Ý ëÇÉÇóÇáõÙÇ ÝáõÛÝ ïÇñáõÛÃáí, ³ÛëÇÝùÝ` 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ß»ÕáõÙÝ»ñÁ ¹ñ³Ýó íñ³ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ó¨áí »Ý ³½¹áõÙ:  

êïáñ¨ ¹Çï³ñÏí³Í »Ý é»½ÇëïáñÝ»ñÇ ¨ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 
³ñ¹Ç ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ:  

²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ. ²Ý³Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ Ï³ñáÕ 
»Ý ÉÇÝ»É å³ï³Ñ³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý å³ï×³é Ï³ñáÕ 
»Ý ÉÇÝ»É ï³ñ³Í³Ï³Ý Ù³Ýñ³¹Çï³Ï³ÛÇÝ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ, ûùëÇ¹Ç Ñ³ëïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ å³ñ³Ù»ïñ»ñ: 
âÝ³Û³Í ³Ûë ëï³ïÇÏ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ ³ÙµáÕç³å»ë í»ñ³óí»É, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýó 
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ëóí»É Ýí³½³·áõÛÝÇ: Ð³Ù³Ï³ñ·í³Í ëË³ÉÝ»ñÇ å³ï×³é Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É 
ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ß»ÕáõÙÝ»ñÁ, ÙÇçÙÇ³óáõÙÝ»ñÇ Ù³Ï³µáõÛÍ ï³ññ»ñÁ, 
Ë³Í³ïÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹Çýáõ½ÇáÝ ÷áË³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý 
×ÝßáõÙÝ»ñÁ, ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý³ÛÇÝ ·ñ³¹Ç»ÝïÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: 

ä³ï³Ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: Æê-Ç µáÉáñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÝ ¿É ¹ñë¨áñáõÙ »Ý Ù³Ýñ³¹Çï³Ï³ÛÇÝ 
ï³ï³ÝáõÙÝ»ñ Ï³Ù ß»ÕáõÙÝ»ñ: ²Û¹ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ýª [1] 

� å»ñÇý»ñÇ³É, ÙÇ³ÛÝ ë³ñùÇ »½ñ»ñáõÙ ï³ñ³ÍíáÕ, 
� Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ, ë³ñùÇ ³ÙµáÕç Ù³Ï»ñ»ëáí ï³ñ³ÍíáÕ:  
Ø³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áíª [1] 

s = m� �
��  ,                                                                   (1) 

áñï»Õ m-Á ¨ s-Á A ³ÏïÇí Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ë³ñùÇ áñáß³ÏÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ ÙÇçÇÝ ¨ ëï³Ý¹³ñï 
ß»ÕáõÙÝ»ñÝ »Ý, Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý k ·áñÍ³ÏÇóÁ ÏáãíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇó: ²Ûë 
·áñÍ³ÏóÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï»ë³ÏÇó: 

²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëï³Ý¹³ñï ß»ÕáõÙÁ »ñÏáõ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ÙÇç¨ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É 
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµª [1] 

s� = �	 
���
� + 	 
���

� ,                               (2) 

áñï»Õ m1-Á ¨ m2-Á áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ å³ñ³Ù»ïñÇ ÙÇçÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý: s1-Á ¨ s2-Á Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ë³ñùÇ 
Ñ³Ù³ñ ïíÛ³É å³ñ³Ù»ïñÇ ëï³Ý¹³ñï ß»ÕáõÙÝ»ñÝ »Ý:  

Üßí³Í »ñÏáõ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ å³ï³Ñ³Ï³Ý ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
µ³Ý³Ó¨»ñÝ »Ý: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý é»½Çëïáñ³ÛÇÝ ¨ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñ³ÛÇÝ ¹»åù»ñÝ ³é³ÝÓÇÝ-
³é³ÝÓÇÝ: 

ÎáÝ¹»Ýë³ïáñ³ÛÇÝ ¹»åù: ¸Çï³ñÏí»É ¿ ½áõ·³Ñ»é ÃÇÃ»ÕÝ»ñáí ÏáÝ¹»Ýë³ïáñ: àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ 
å³ñ³Ù»ïñÝ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿: ºÃ» Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ëË³ÉÝ»ñÝ ³Ýï»ëí»Ý, ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÇ 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏáñáßíÇ [1] 
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s = ����
�   ,                           (3) 

áñï»Õ kc-Ý áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿, áñÇ ã³÷áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ã³÷áÕ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²Ûë Ñ³í³ë³ñáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ û·ï³·áñÍí»É 
ó³ÝÏ³ó³Í »ñÏáõ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 
¹»åùáõÙ, »ñµ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ »Ý, ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ³Û¹ 
ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÏÉÇÝÇ` [1] 

s� = ����������
����� ,                          (4) 

áñï»ÕÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³í»ÉÇ Ù»Í ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ ³í»ÉÇ ÷áùñ ÝáÙÇÝ³É 
áõÝ»óáÕ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÁ: ºÃ» »ñÏáõ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÇó ÷áùñ³·áõÛÝÁ å³ïñ³ëïí³Í ¿ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ Ù»Í 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³å³ Ù»Í ÝáÙÇÝ³Éáí ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÁ Ïå³Ñ³ÝçÇ ã³÷³½³Ýó Ù»Í 
Ù³Ï»ñ»ë: ²Ûë ËÝ¹ÇñÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏí»É ¿ ÷áùñ ³ñÅ»ùáí ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÁ å³ïñ³ëï»É 
Ñ³çáñ¹³µ³ñ ÙÇ³óí³Í ë³ñù»ñÇó: ²Ûë ÉáõÍáõÙÁ Ï³ßË³ïÇ µ³í³Ï³ÝÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï, »Ã» ³ÛÝ 
Ù³Ï³µáõÛÍ ãÑ³Ý¹Çë³Ý³ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÇ í»ñÇÝ ÃÇÃ»ÕÇ Ñ³Ù³ñ: ºÃ» ¹³ ÑÝ³ñ³íáñ ¿, ³å³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
Ù»ñÅ»É ³ÛÝ ë³ñù»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ, áñáÝù å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Ù»Í ã³÷»ñÇ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙ:  

è»½Çëïáñ³ÛÇÝ ¹»åù: ¸Çï³ñÏí»É ¿ áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ³Ó¨ é»½Çëïáñ, áñÇ A Ù³Ï»ñ»ëÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ Ýñ³ L 
»ñÏ³ñáõÃÛ³Ý ¨ W É³ÛÝáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñÛ³ÉÇÝ, ÇëÏ R ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁª Ýñ³ Rs ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý 
¨ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý áõ É³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý (L/W) ³ñï³¹ñÛ³ÉÇÝ [2,3]: ²Ûë »ñÏáõëÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É` 

A = �
��W�        (5) 

¨, û·ïí»Éáí (5) µ³Ý³Ó¨Çó, Ï³ñáÕ »Ýù ·ñ»É` 

s = �
���∗��

�  ,        (6) 

áñï»Õ kR-Á ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿, áñÇ ã³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ úÑÙ*ÙÏÙ2 ¿: 
Ð³í³ë³ñ ³ñÅ»ùÝ»ñáí é»½ÇëïáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëï³Ý¹³ñï ß»ÕáõÙÁ ÏÉÇÝÇ` 

s� = �
����

�  ,        (7) 

³Ûëï»ÕÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ÙÇ ÏáÕÙÇóª å³ï³Ñ³Ï³Ý ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëßï³µÝ»ñÁ Ñ³Ï³¹³ñÓ 
Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý »Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ù³é³ÏáõëÇ ³ñÙ³ïÇÝ, áñÁ ÝÙ³Ý ¿ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñ³ÛÇÝ ¹»åùÇÝ, ÙÛáõë 
ÏáÕÙÇóª ³ÛÝ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ¿ é»½ÇëïáñÇ É³ÛÝáõÃÛ³ÝÁ: ä³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ  Ù»Í ³ñÅ»ùáí 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí³Í é»½ÇëïáñÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³í»ÉÇ Ý»Õ ëï³Ý³É, ù³Ý ÷áùñ ÝáÙÇÝ³Éáí 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí³ÍÝ»ñÁ: 

ºñµ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí³Í é»½ÇëïáñÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³í³ë³ñ ã»Ý, Ñ³í³ë³ñáõÙÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ 
Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁ` 

s� = �
�����������

����� ,        (8) 

áñÁ ß³ï ÝÙ³Ý ¿ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñ³ÛÇÝ ¹»åùÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ`  ³ÝÑ³í³ë³ñ ã³÷»ñ áõÝ»óáÕ é»½ÇëïáñÝ»ñÇ ÙÇç¨ 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³í»ÉÇ ÷áùñ ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ é»½Çëïáñáí 
[4]: 

è»½ÇëïáñÇ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý kR ·áñÍ³ÏÇóÁ Ï³Ëí³Í ¿ é»½ÇëïáñÇ ÝÛáõÃÇ ï»ë³ÏÇó: 
Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÇë³Ñ³Õáñ¹ã³ÛÇÝ é»½ÇëïáñÇ Ñ³Ù³ñ ëï³óí»É ¿` 

�� = � !"#� ,           (9) 

áñï»Õ Rs-Á ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿, dg-Ý óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Ï³éáõóí³ÍùÇ ÙÇçÇÝ ïñ³Ù³·ÇÍÁ, �-Ý 
³é³Ýó ã³÷áÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÝ ¿, áñÇ ³ñÅ»ùÁ 2 ¿: Ð³í³ë³ñáõÙÁ ×ß·ñÇï ¿ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ 
é»½ÇëïáñÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ Ù»Í ¿, ù³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ dg ÙÇçÇÝ ïñ³Ù³·ÇÍÁ, ÇÝãÇ å³ï×³éáí 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ é»½ÇëïáñÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ 1 ÙÏÙ-Çó å³Ï³ë ãÇ 
ÁÝïñíáõÙ: 

²ñï³¹ñí³Í ëÇÉÇóÇáõÙÇ ã³÷»ñÝ áõ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ »ñµ»ù ×ß·ñÇï ã»Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï: ¸ñ³Ýù Ýí³½áõÙ Ï³Ù ³ÖáõÙ »Ý 
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ýáïáÉÇïá·ñ³ýÇ³ÛÇ, Ë³Í³ïÙ³Ý, ¹Çýáõ½Ç³ÛÇ ¨ ÇáÝ³ÛÇÝ ÇÙåÉ³Ýï³óÇ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ä³ïÏ»ñí³Í ¨ 
ëï³óí³Í ã³÷»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ áñ³Ï³íáñíáõÙ ¿ áñå»ë ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáí 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ß»ÕáõÙ: 

 Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí³Í ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÁ ¹³éÝáõÙ »Ý ·áñÍÁÝÃ³ó³ÛÇÝ ß»ÕáõÙÝ»ñÇó ³ÝÏ³Ë, 
»ñµ ¹ñ³Ýó Ù³Ï»ñ»ë-å³ñ³·ÇÍ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³ñ Ñ³í³ë³ñ »Ý: Ð³í³ë³ñ ³ñÅ»ùÝ»ñáí 
ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¹ñ³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ëÝ»Éª »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ ¿É ÙÇ¨ÝáõÛÝ »ñÏñ³ã³÷áõÃÛáõÝÁ 
û·ï³·áñÍ»Éáí [5,6]: ÜáõÛÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí³Í ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ áõÝ»Ý 
ù³é³Ïáõëáõ ï»ëù: àñáß ¹»åù»ñáõÙ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ ³ÛÝåÇëÇÝ »Ý, áñ ¹Åí³ñ ¿ 
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»É: ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ ÷áùñ ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý 
ù³é³Ïáõëáõ, ÇëÏ Ù»Í»ñÁ` áõÕÕ³ÝÏÛ³Ý ï»ëù` ÝÏ.1:  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
ÜÏ. 1. ÜáõÛÝ³Ï³Ý Ù³Ï»ñ»ë-ÏáÕ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí³Í ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñ 

ÜÏ. 1-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í ÷áùñ ³ñÅ»ùáí C1 ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÇ ã³÷»ñÝ »Ý L1*L1, ÇëÏ Ù»ÍÇÝÁ` L2*W2, 
áñáÝù Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ßí»É û·ïí»Éáí Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨»ñÇó [2] 

$� = %�
%� &1 + �1 − ��

��) ,     (10) 

W� = ��
�� &1 − �1 − ��

��) :     (11) 

¶áñÍÁÝÃ³ó³ÛÇÝ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïáõÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý: ¸ñ³Ýù Ï³Ëí³Í »Ý ã³÷»ñÇ 
»ñÏñ³ã³÷áõÃÛáõÝÇó, ûñÇÝ³Ï` ³ÛÝ ï³ñµ»ñ Ó¨áí Ï³½¹Ç ù³é³Ïáõë³Ó¨ ¨ áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ³Ó¨ 
ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÇ íñ³: àõÕÕ³ÝÏÛáõÝ³Ó¨ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÇ íñ³ ³×áõÙ »Ý å³ï³Ñ³Ï³Ý 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ÏáÕ³ÛÇÝ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ: 

ºñµ Ï³éáõóíáõÙ »Ý ×ß·ñÇï Ó¨áí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí³Í é»½ÇëïáñÝ»ñ, Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝíáõÙ Ý³¨ 
é»½Çëïáñ³ÛÇÝ Ù³ïñÇóÇ ë»·Ù»ÝïÝ»ñÁ ÙÇ³óÝáÕ Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

Ð³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷áùñ³óÝ»É ³é³ÝÓÇÝ ë»·Ù»ÝïÝ»ñÇ 
¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³óÝ»Éáí, ë³Ï³ÛÝ ¹³ Ñ³×³Ë å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ã³÷³½³Ýó Ù»Í Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñ: Ø»Ï ³ÛÉ 
ÉáõÍáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÷áùñ³óÝ»Éáõ ÙÇçáóáí, áñÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ëÝ»Éª 
÷áùñ³óÝ»Éáí »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ³í»É³óÝ»Éáí  ÙÇ³óáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: Ø»Ï ³ÛÉ ï³ñµ»ñ³Ï ¿ Ý³¨ ³Û¹ 
Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙÁ: 

Ð³Õáñ¹ãÇ áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ëóí»É Ýí³½³·áõÛÝÇ ³é³ÝÓÇÝ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÇ 
ã³÷»ñÇ Ù»Í³óÙ³Ùµ, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ ÉáõÍáõÙÁ ÏÇñ³é»ÉÇ ã¿ ÙÇ ÏáÕÙÇóª Ù³Ï»ñ»ëÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ å³ï×³éáí, ÙÛáõë 
ÏáÕÙÇóª ë³ñù»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ÏáÝÏñ»ï ³ñÅ»ùÝ»ñáí ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñ: Î³ñ»ÉÇ ¿ Ý³¨ Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ 
ã³÷»ñÁ ÷á÷áË»É` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáí ¹ñ³Ýó Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÇ 
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»ï: 

öáñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ý³Ë³·Íí»É ¿ ¹Çý»ñ»ÝóÇ³É áõÅ»Õ³ñ³ñ ¨ ëï³óí»É 
»Ý áõÅ»Õ³ñ³ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ (ÝÏ.2): 

 

C1 

մակերես=1 

C2 

մակերես=1.3 

L2 

L1 

L1 

W2 



128 

 

  
ÜÏ. 2. ¸Çý»ñ»ÝóÇ³É áõÅ»Õ³ñ³ñÇ ëË»Ù³Ý 

 
 êË»Ù³ÛÇ É³í³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá Çñ³Ï³Ýóí»É ¿ »ñÏáõ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÇÍ՝ ï³ñµ»ñ Ùáï»óáõÙÝ»ñáí 

³) ¹»åùáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙ ãÇ ÏÇñ³éí»É, ÇëÏ µ) ¹»åùáõÙ ÏÇñ³éí»É ¿ é»½Çëïáñ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙ (ÝÏ.3): 

 
³) ¹»åù      µ)  ¹»åù 

ÜÏ.3. ¸Çý»ñ»ÝóÇ³É áõÅ»Õ³ñ³ñÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ: ³-³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí³Í ¹»åù, µ - 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí³Í ¹»åù 

 
öáñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 

³ÕÛáõë³ÏáõÙ: 
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      ²ÕÛáõë³Ï                                       

ÐÇÙÝ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñ 

Ì³Ûñ³·áõÛÝ ¹»åù»ñ 
Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙÇó 
³é³ç 

Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙÇó 
Ñ»ïá 

TT, 
25ºC 

SS, 
125ºC 

FF, 
-40ºC 

TT, 
25ºC 

SS, 
125ºC 

FF, 
-40ºC 

êÝÙ³Ý È³ñáõÙ (ì) 1.8 
àõÅ»Õ³óÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇó (¹µ) 26,2 25,4 32,1 35,7 34,7 38,2 
Øáõïù³ÛÇÝ ß»ÕáõÙ (Ùì) 15 9 11 3 1 2 
ΔR (úÑÙ) (R1 ¨  R2 
¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ) 

 
10,7 
 

8,2 12,7 
 
2,4 
 

1,2 1,9 
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МЕТОД СНИЖЕНИЯ РЕЗИСТИВНЫХ И КОНДЕНСАТОРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ 
РАСХОЖДЕНИЙ ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АНАЛОГОВЫХ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 
 
 Исследуется метод снижения влияния резистивных и конденсаторных случайных  расхождений на 

конечные результаты физического проектирования аналоговых интегральных схем. 
Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, случайные расхождения, согласование, резистор, 

конденсатор. 
     

 
V.Sh. Melikyan, H.G. Kasarjyan 

 
A  METHOD TO DECREASE RANDOM STATISTICAL FLUCTUATIONS 

OF    RESISTOR AND CAPACITOR IN ANALOG INTEGRATED CIRCUITS LAYOUT 
 
A  method to decrease the influence of random statistical fluctuations of resistor and capacitor on the final 

results of the physical design of analog circuits is studied. 
Keywords:  permittivity, random fluctuations, matching, resistor, capacitor. 
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Կասարջյան Հովհաննես Գևորգի - Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիա - ասպիրանտ, 

Վիէմուեր որակի վերահսկման ինժեներ               
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Դիտարկվել են ջերմաստիճանի և Արևի ճառագայթների կոնցենտրացիայի աստիճանի ազդեցությունները 

հիբրիդային համակարգերում օգտագործվող ֆոտոէլետրական մարտկոցների արդյունավետության վրա։ 
Ստացվել են արտահայտություններ, որոնց միջոցով  որոշվում են մոնոբյուրեղային մեկ     անցումով 
սիլիցիումային, երկու     անցումներով կոնցենտրատորային և երեք     անցումներով  կոնցենտրատորային 
ֆոտոէլեկտրական մարտկոցների արդյունավետությունները՝ կախված և ջերմաստիճանից և ճառագայթների 
կոնցենտրացիայի աստիճանից:    

 ֆոտոէլեկտրական մարտկոց, ջերմաստիճան, կոնցենտրացիա, արդյունավետություն:  

 
Ներածություն: Արևային ֆոտոէլեկտրական և ջերմային հիբրիդային համակարգերը կազմված են 

արևային էներգիայի ֆոտոէլեկտրական մարտկոցներից և Արևի ճառագայթների կոնցենտրատոր-

ներից, որոնք լինում են հայելային կամ ոսպնյակային տիպերի: Հիբրիդային համակարգերը 

տնտեսապես շահավետ սարքեր են, քանի որ ապահովում են միաժամանակ էլեկտրական և ջերմային 

էներգիաներ: Վերջին տարիներին հրապարակվել են բազմաթիվ աշխատանքներ՝ նվիրված այդ 

համակարգերի հետազոտություններին և մշակմանը [1 - 5]: Չնայած բազմաթիվ հրապարակումներին, 

դեռևս լիարժեքորեն հետազոտված չեն ջերմաստիճանի և Արևի ճառագայթների կոնցենտրացիայի 

աստիճանի ազդեցությունները ֆոտոէլետրական մարտկոցների արդյունավետության վրա, 

բացակայում է համապարփակ մաթեմատիկական մոդելը ֆոտոէլեկտրական և ջերմային հիբրիդային 

համակարգերի օպտիմալացման և ավտոմատացված նախագծման համար: Տվյալ աշխատանքը 

նվիրված է ջերմաստիճանի և Արևի ճառագայթների կոնցենտրացիայի աստիճանի ազդեցությունների 

հետազոտությանը ֆոտոէլետրական մարտկոցների արդյունավետության վրա: 

Արևային կոնցենտրատորային հիբրիդաին համակարգերի ֆոտոէլեկտրական մարտկոցների 

արդյունավետությունը: Արևային ֆոտոէլեկտրական և ջերմային հիբրիդ համակարգն ապահովում է 

միաժամանակ էլեկտրական և ջերմային էներգիաներ: Էլեկտրական հզորությունը, որը գեներացվում է 

համակարգի ֆոտոէլեկտրական մարտկոցների կողմից, միավոր մակերեսի վրա միավոր 

ժամանակում, որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ [6,7]. 

 էլ                 ,                                                    (1) 

որտեղ   -ն Արևի հզորության հոսքն է (Վտ մ ),   -ն արևային մարտկոցի արդյունավետությունն է 

(ՕԳԳ-ն), որի արժեքը չափված է  նորմալ փորձարկումների պայմաններում  այսինքն՝     -ի և 1000 

Վտ մ  ճառագայթման դեպքում,   -ն արևային մարտկոցի ջերմաստիճանային գործակիցն է,   – ն՝ 

արևային մարտկոցի աշխատանքային ջերմաստիճանը:  

Ըստ (1) արտահայտության, արևային ֆոտոէլեկտրական և ջերմային հիբրիդ համակարգի 

արդյունավետության էլեկտրական բաղադրիչը կլինի` 

 էլ  
 էլ

 
                                                               (2) 

Վերջին արտահայտության միջոցով տրվում է սովորական կառուցվածքի, մեկ     անցումով 

արևային ֆոտոէլեկտրական մարտկոցի արդյունավետության ջերմաստիճանային կախվածությունը, 

համաձայն որի արդյունավետությունը նվազում է արևային մարտկոցի աշխատանքային 

ջերմաստիճանի մեծացմանը զուգընթաց: Այստեղ կարևոր նշանակություն ունի   ջերմաստիճանային 

գործակիցը: Համաձայն [7]-րդ աշխատանքում հրապարակված արդյունքների, ներկայումս առավել 

մեծ տարածում ստացած մոնոբյուրեղային և բազմաբյուրեղային սիլիցիումային արևային 

մարտկոցների համար            : Ջերմաստիճանային գործակիցը ամորֆ սիլիցիումի դեպքում 
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ընդունում է            արժեքը, CdTe-ի դեպքում`           , իսկ CIS-տիպի արևային մարտկոցների 

դեպքում`            [8]: 

Արևային ֆոտոէլեկտրական և ջերմային հիբրիդ համակարգերում, եթե կիրառվեն մեծ 

արդյունավետությամբ բազմանցումային, երկու կամ ավելի     անցումներով արևային մարտկոցներ, 

ապա արևային ֆոտոէլեկտրական մարտկոցի արդյունավետության ջերմաստիճանային 

կախվածությունը կորոշվի հետևյալ արտահայտությամբ [9]. 

 էլ                                                                        (3) 

Այստեղ   -ն մարտկոցի արդյունավետությունն է սենյակային պայմաններում, երբ          K k և  

կարող է ընդունել   =40% արժեքը, k-ն ջերմաստիճանային գործակիցն է և ընդունում է  0,05%/K 

արժեքը [10]:  

Արևային ֆոտոէլեկտրական մարտկոցների արդյունավետությունը փոփոխվում է նաև` կախված 

Արևի ճառագայթների կոնցենտրացիայի աստիճանից: Հետևաբար անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև 

կոնցենտրացիայի ազդեցությունը, որը կարող է ընդունել մինչև  C = 1000 արժեքը: 

Կոնցենտրացիաների` մինչև  C = 200  արժեքների դեպքում արևային ֆոտոէլեկտրական մարտկոցի 

արդյունավետության կախվածությունը միաժամանակ Արևի ճառագայթների կոնցենտրացիայի 

աստիճանից և ջերմաստիճանից որոշելու համար [11] աշխատանքում օգտվել են հետևյալ 

արտահայտությունից՝ 

ղ
էլ

                                                               (4) 

Հարկ է նշել, որ գործնական կիրառական տեսանկյունից հետաքրքրրական է գնահատել 

ֆոտոէլեկտրական մարտկոցի արդյունավետությունը ավելի լայն տիրույթում, մինչև 

արդյունավետության առավելագույն արժեքը, որը որպես կանոն ստացվում է  200-ից ավելի մեծ 

արժեքների դեպքում: Բացի այդ, բերված արտահայտությունը նկարագրում է տվյալ ֆոտոէլեկտրական 

մարտկոցի արդյունավետությունը, և այն ընդհանրացված չէ այլ տիպի մարտկոցների համար: 

Գնահատականները ցույց են տալիս, որ այդ արտահայտության միջոցով ստացված արդյունքները չեն 

համապատասխանում այլ տիպի մարտկոցների արդյունավետությունների փորձնական արժեքներին:  

Հաշվի առնելով վերոհիշյալը, օգտվելով այլ հեղինակների կողմից ստացված հետազոտու-

թյունների արդյունքներից՝ վերլուծաբար նկարագրենք տարբեր տիպի արևային ֆոտոէլեկտրական 

մարտկոցների (մոնոբյուրեղային մեկ     անցումով սիլիցիումային, երկու     անցումներով 

կոնցենտրատորային և երեք     անցումներով  կոնցենտրատորային) արդյունավետությունները՝ 

կախված ջերմաստիճանից և կոնցենտրացիայի աստիճանից:  

Մոնոբյուրեղային մեկ     անցումով սիլիցիումային ֆոտոէլեկտրական մարտկոցներ: Մեկ 

    անցումով սիլիցիումային ֆոտոէլեկտրական 

մարտկոցները հաճախ օգտագործվում են 

արևային էներգիայի փոխակերպիչներում, ճառա-

գայթների համեմատաբար փոքր կոնցենտրացիա-

ների դեպքում: Այդպիսի ֆոտոէլեկտրական 

մարտկոցների արդյունավետության կախվածու-

թյունը կոնցենտրացիայի աստիճանից, ստացված 

փորձնական եղանակով [12, 13], ունի հետևյալ 

տեսքը (նկ. 1): Ինչպես երևում է նկարից, 

մարտկոցի արդյունավետությունն աճում է 

գծայնորեն կոնցենտրացիայի մեծացմանը զուգըն-

թաց մինչև կոնցենտրացիայի՝ մոտավորապես 250 

արժեքը, որից հետո աճը գրեթե դադարում է, իսկ 

սկսած 500–ից՝ այն նվազում է: Այդ պատճառով 

նպատակահարմար է դիտարկել ֆոտոէլեկտրա-

կան մարտկոցի արդյունավետության կախվածու-

թյունը մինչև կոնցենտրացիաների  C = 250  ար-

ժեքը: Այդ տիրույթի համար ներկայացնենք արդյունավետության կոնցենտրացիոն կախվածությունը 

հետևյալ տեսքով.  

                                                                           (5) 

Նկ. 1. Մեկ      անցումով սիլիցիումային 

ֆոտոէլեկտրական մարտկոցի 

արդյունավետության կախվածությունը 

կոնցենտրացիայի աստիճանից 
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որտեղ      -ը արդյունավետության արժեքն է՝ արտահայտված տոկոսներով C = 1 և T = 25 0C –ի 

դեպքում: Օգտվելով (2)-ից՝ գրենք արդյունավետության  կախվածությունը միաժամանակ Արևի 

ճառագայթների կոնցենտրացիայի աստիճանից և ջերմաստիճանից հետևյալ տեսքով. 

  էլ                              ,             (6) 

որտեղ   –ն մարտկոցի աշխատանքային ջերմաստիճանն է 0C – ով: Ստացված (6)  արտահայտությունը 

սիլիցիումային արևային մարտկոցների համար կընդունի հետևյալ տեսքը. 

  էլ                                  :      (7) 

Երկու     անցումով կոնցենտրատորային ֆոտոէլեկտրական մարտկոցներ: Արևային 

կոնցենտրատորային համակարգերում, էլեկտրական էներգիայի մեծ արժեքներ ստանալու 

նպատակով, որպես կանոն, օգտագործվում են 

երկու կամ ավելի     անցումով մեծ 

արդյունավետությամբ օժտված մարտկոցներ: 

Դիտարկենք երկու     անցումով ֆոտոէլեկ-

տրական մարտկոցների արդյունավետու-

թյունը: Այդ նպատակով օգտվենք [14] 

աշխատանքում նկարագրված տեսական 

արդյունքներից (նկ. 2): 

Ինչպես երևում է նկարից, մարտկոցի 

արդյունավետությունն աճում է կոնցենտրա-

ցիայի մեծացմանը զուգընթաց գծայնորեն 

մինչև կոնցենտրացիայի՝ մոտավորապես                

C = 1000 արժեքը, որից հետո աճը դանդաղում է 

մինչև C = 2000  արժեքը, և սկսած 2000–ից՝ այն 

նվազում է: Այդ պատճառով նպատակահար-

մար է դիտարկել ֆոտոէլեկտրական 

մարտկոցի արդյունավետության կախվածու-

թյունը մինչև կոնցենտրացիաների  C = 1000 

արժեքը: Այդ տիրույթի համար ներկայացնենք 

արդյունավետության կոնցենտրացիոն 

կախվածությունը հետևյալ տեսքով.  

                                                       (8) 

որտեղ      -ը արդյունավետության արժեքն է՝ արտահայտված տոկոսներով C = 1 և T = 25 0C –ի 

դեպքում: Օգտվելով (3) արտահայտությունից՝ գրենք արդյունավետության  կախվածությունը 

միաժամանակ Արևի ճառագայթների կոնցենտրացիայի աստիճանից և ջերմաստիճանից հետևյալ 

տեսքով՝ 

  էլ                            ,        (9) 

որտեղ   –ն մարտկոցի աշխատանքային ջերմաստիճանն է   – ով:  

Երեք     անցումով  կոնցենտրատորային ֆոտոէլեկտրական մարտկոցներ: Արևային 

կոնցենտրատորային համակարգերում, որպես 

կանոն, օգտագործվում են երեք      անցումով 

մեծ արդյունավետությամբ օժտված մարտկոցներ: 

Դիտարկենք երեք       անցումով ֆոտոէլեկտրա-

կան մարտկոցների արդյունավետությունը: Այդ 

նպատակով օգտվենք [15]  աշխատանքում 

նկարագրված տեսական արդյունքներից (նկ. 3): 

Ըստ նկարի, երեք      անցումով ֆոտո-

էլեկտրական մարտկոցի արդյունավետությունն 

աճում է գծայնորեն կոնցենտրացիայի մեծացմանը 

զուգընթաց մինչև կոնցենտրացիայի մոտավորա-

պես C = 250 արժեքը, որից հետո այն նվազում է: Այդ 

պատճառով տվյալ դեպքում նպատակահարմար է 

դիտարկել ֆոտոէլեկտրական մարտկոցի 

արդյունավետության կախվածությունը մինչև 

Նկ. 2. Երկու      անցումով ֆոտոէլեկտրական 

մարտկոցի արդյունավետության կախվածությունը 

կոնցենտրացիայի աստիճանից 

 

Նկ. 3. Երեք      անցումով ֆոտոէլեկտրական 

մարտկոցի արդյունավետության 

կախվածությունը կոնցենտրացիայի աստիճանից 
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կոնցենտրացիաների  C = 250 արժեքը: Այդ տիրույթի համար ներկայացնենք արդյունավետության 

կոնցենտրացիոն կախվածությունը հետևյալ տեսքով.  

                                                      (10) 

որտեղ      -ը արդյունավետության արժեքն է՝ արտահայտված տոկոսներով C = 1 և T = 25 0C –ի 

դեպքում: Օգտվելով (3)-րդ արտահայտությունից՝ գրենք արդյունավետության  կախվածությունը 

միաժամանակ Արևի ճառագայթների կոնցենտրացիայի աստիճանից և ջերմաստիճանից հետևյալ 

տեսքով՝ 

  էլ                           ,       (11) 

որտեղ   –ն մարտկոցի աշխատանքային ջերմաստիճանն է   – ով:  

Այսպիսով, ստացված (7), (9) և (11) արտահայտությունների միջոցով կարելի է որոշել 

մոնոբյուրեղային մեկ     անցումով սիլիցիումային, երկու     անցումով կոնցենտրատորային և 

երեք     անցումով  կոնցենտրատորային ֆոտոէլեկտրական մարտկոցների 

արդյունավետությունները՝ կախված ջերմաստիճանից և ճառագայթների կոնցենտրացիայի 

աստիճանից:   

Որպես օրինակ, օգտավելով (11) արտահայտությունից, կառուցենք երեք      անցումով 

արևային մարտկոցների արդյունավետության կախվածությունը ջերմաստիճանից արևի 

ճառագայթների կոնցենտրացիայի տարբեր  արժեքների դեպքում (նկ․4)։  Ինչպես և սպասվում էր, 

արդյունավետությունը գծայնորեն նվազում է մարտկոցի ջերմաստիճանի մեծացմանը զուգընթաց։ Այն 

ընդունում է մեծ արժեքներ արևի 

ճառագայթների կոնցենտրացիայի մեծ 

արժեքների դեպքում։ 

Եզրակացություն: Արևային կոնցեն-

տրատորային ֆոտոէլեկտրական և ջեր-

մային հիբրիդային համակարգերի օպտի-

մալացման և ավտոմատացված նախա-

գծման համար անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել ջերմաստիճանի և Արևի ճառա-

գայթների կոնցենտրացիայի աստիճանի 

միաժամանակյա ազդեցությունները 

ֆոտոէլետրական մարտկոցների արդյու-

նավետության վրա։ Ստացված (7), (9) և 

(11) արտահայտությունները հնարավո-

րություն են տալիս  որոշել մոնոբյու-

րեղային մեկ     անցումով սիլի-

ցիումային, երկու     անցումով 

կոնցենտրատորային և երեք     անցու-

մով  կոնցենտրատորային ֆոտոէլեկտրական մարտկոցների արդյունավետությունները՝ կախված և 

ջերմաստիճանից և ճառագայթների կոնցենտրացիայի աստիճանից:   
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А.А. Норсоян, Р.Р. Варданян 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

СОЛНЕЧНЫХ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ 

ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ  

 
Рассмотрено влияние температуры и степени концентрации солнечных лучей на эффективность 

фотоэлектрических преобразователей, используемых в гибридных системах. Получены выражения, с 

помощью которых определяется эффективность фотоэлектрических преобразователей: 

монокристаллических кремниевых с одним     переходом, концентраторных с двумя     переходами и 

концентраторных с тремя     переходами, в зависимости от температуры и степени концентрации 

солнечных лучей. 

Ключевые слова: фотоэлектрические преобразователи, температура, концентрация, эффек-

тивность. 

 

A.A. Norsoyan, R.R. Vardanyan 

 

EFFICIENCY ASSESSMENT OF SOLAR CELLS OF SOLAR CONCENTRATED 

ELECTRIC AND THERMAL HYBRID SYSTEMS 

 
The influence of temperature and solar rays’ concentration rate on the efficiency of solar cells, used in the 

hybrid systems  is assessed. The mathematical formulas are obtained with the help of which the temperature and 

solar rays’ concentration rate dependences of efficiencies of monocrystalline silicon one p-n junction, concentrated 

two p-n junction and concentrated three p-n junction solar cells are determined.  

Keywords:  solar cells, temperature, concentration, efficiency. 
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РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ  
                        АНТЕННЫ СО СПИРАЛЬНЫМ ОБЛУЧАТЕЛЕМ 

 
Представлен алгоритм проектирования параболической антенны со спиральным облучателем,  

расположенным в фокусе зеркала антенны. Показано, какой должна быть диаграмма направленности 
облучателя, чтобы при синфазном распределении поля антенна имела максимальный коэффициент 
направленного действия. 

 Ключевые слова: параболическая антенна, спиральный облучатель, аппроксимация, диаграмма 
направленности, облучение края. 
 

Чтобы спроектировать антенну,  концентрирующую излучаемую электромагнитную энергию в узкий 
пучок, необходимо иметь  устройство,  преобразующее радиально расходящиеся лучи в параллельные, т.е.  
преобразующее сферический фронт электромагнитной волны в плоский. Таким устройством  является 
параболическая однозеркальная антенна со спиральным облучателем. 

В настоящей работе приводится алгоритм проектирования  такой параболической антенны со 
спиральным облучателем, расположенным в фокусе антенны. 

Диаграмма направленности (ДН) облучателя антенны должна быть такой, чтобы облучатель излучал 
большую часть электроэнергии  в сторону зеркала, а к краям зеркала мощность излучения должна спадать 
до некоторой определенной величины для уменьшения краевого эффекта зеркала. Угол, под которым виден 
край зеркала ψ0, определяется из уравнения параболы 

                                           )2/(20 farctg ρψ = ,                                           (1) 
где ρ – радиус раскрыва параболы; f – фокусное расстояние параболы, и если ρ = f, то ψ0 = 53,150.  
             Выбором уровня облучения края зеркала  можно получить определенную оптимальную величину 
коэффициента полезного  действия (КПД) параболической антенны. 

Считается, что проектируемый спиральный облучатель  имеет осесимметричную ДН, которую 
аппроксимируем косинусоидальной функцией [1] 

                                    ( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=Ψ 2
ψο nscF ,  01800 ≤≤ψ . (2) 

                            
          
                            Рис.1. Аппроксимированная ДН спирального облучателя: 
                                       1 – кривая аппроксимации; 2 - кривая ДН спирального облучателя 
 
При n =10  ошибка аппроксимации в пределах  ψ ≈ 580 для четырехвитковой спиральной антенны и при 

длине волны λ =18 см меньше 0,7 дБ (рис. 1).                              
После аппроксимации ДН спирального облучателя можно получить зависимость КПД q 

параболической антенны от угла раскрыва антенны ψ0 и  показателя степени n [2]: 
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Из формулы (2) получим, что выраженный в децибелах  уровень облучения края зеркала N равен 
 

                                         )
2

lg(cos10 02 ψnN = .   (4) 

Из выражений  (3) и (4) для определенного угла ψ0 можно получить зависимость  q от N (рис. 2).                                    
                                            

                
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                  
                Рис.2. Зависимость КПД параболической антенны q от уровня облучения края зеркала N         

 
 Из рис. 2 видно, что q имеет максимум, равный  0,7958, что соответствует значению N = 9,79 дБ. 
 Задаваясь допустимым снижением КПД в 2% от оптимального значения, получим, что в пределах 

рабочих частотных диапазонов проектируемый облучатель должен обеспечивать уровень облучения края 
зеркала в пределах -7,51 … -11,58 дБ. 
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ՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹՉՈՎ ՊԱՐԱԲՈԼԱՅԻՆ ԱՆՏԵՆԱՅԻ 
 ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 

 
 Ðá¹í³ÍáõÙ μ»ñíáõÙ ¿ å³ñáõñ³Ó¨ ×³é³·³ÛÃãáí å³ñ³μáÉային  ³Ýï»Ý³ÛÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ³É·áñÇÃÙÁ: 

Ð³Ù³ñíáõÙ ¿, áñ Ý³Ë³·ÍíáÕ ×³é³·³ÛÃãÇ ¹Ç³·ñ³Ùը ëÇÙ»ïñÏ ¿ ¨ ³åñáùëÇÙ³óí³Í ¿ ÏáëÇÝáõëáÇ¹³յին 
ýáõÝÏóÇ³Ûáí: Պ³ñ³μáÉային ³Ýï»Ý³ÛÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ýù ëï³Ý³É ûåïÇÙ³É û·ï³Ï³ñ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 
·áñÍ³ÏÇó` աÝï»Ý³ÛÇ »½ñÇ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ùμ: 

²é³Ýóù³ÛÇÝ μ³é»ñ. å³ñ³μáÉային ³Ýï»Ý³, å³ñáõñ³Ó¨ ×³é³·³ÛÃÇã, ³åñáùëÇÙ³óÇ³, 
ուղղվաÍության դիագրամ, »½ñÇ Éáõë³íáñáõÙ: 

 
 

N.G. Yolchyan, E.S. Tagvoryan, M.I. Ivanyan 
 

CALCULATION OF PARAMETERS OF PARABOLIC  
ANTENNA WITH SPIRAL FEED 

 
The algorithm of the parabolic antenna’s design with spiral feed is presentel. The feed pattern is considered 

symmetric and approximate with cosine function. We can have optimal value of efficiency coefficient of parabolic 
antenna by selection of the border illumination of the antenna.  

   Keywords: parabolic antenna, spiral feed, approximation, directional pattern, illumination of the border. 
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ՀՏԴ 536.5 (35)                         ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ 

                   ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ա.Ս. Շաղգամյան, Լ.Կ. Բեգոյան 
 

ՄԻԿՐՈԿՈՆՏՐՈԼԵՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՈՎ  ԹՎԱՅԻՆ  ՋԵՐՄԱՉԱՓ 
 
Մշակվել է միկրոկոնտրոլերային կառավարումով թվային ջերմաչափի կառուցվածքային սխեմա պլատինե 

դիմադրության ջերմակերպափոխիչով (ԴՋ), որի  աշխատանքը  հիմնված է ԴՋ-ի դիմադրության ջեր-
մաստիճանային գործակցի ուղղակի կոդավորման և հաշվարկային բանաձևերով ջերմաստիճանի որոշման 
եղանակի վրա: Բերված են  հաշվարկային բանաձևեր և հաշվարկների արդյունքները: 

Առանցքային բառեր. թվային ջերմաչափ, դիմադրության ջերմակերպափոխիչ,  անալոգաթվանշանային 
կերպափոխիչ: 
 

Ջերմաստիճանի չափման համակարգերում լայն տարածում են ստացել ջերմաէլեկտրական  
կերպափոխիչները (ՋԿ) և դիմադրության ջերմակերպափոխիչները (ԴՋ), որոնց  շահագործման 
ընթացքում առաջանում է լրացուցիչ սխալանք` կախված շահագործման պայմաններից, այդ պատ-
ճառով անհրաժեշտ է իրականացնել դրանց պարբերական ստուգաչափում: Սովորաբար այդ նպա-
տակով տվիչները հանվում են օբյեկտից և ուղարկվում են չափագիտական լաբորատորիա, որը 
պահանջում է լրացուցիչ ծախսեր, իսկ որոշ դեպքերում հանգեցնում է նաև  օբյեկտի տեխնոլոգիական 
ռեժիմի խախտման: Նշված թերությունների վերացման համար նպատակահարմար է տվիչների ստու-
գաչափումն իրականացնել տեղում, օբյեկտում տեղադրելով համապատասխան ճշգրտությամբ տվիչ` 
ստուգաչափվող տվիչի հարևանությամբ:  Արդյունաբերական օբյեկտներում տեղադրված  տվիչների 
ստուգաչափման նպատակով առաջարկվում է մշակել մալուխային պլատինե տվիչով աշխատող  
բարձր ճշգրտության թվային ջերմաչափ` մինուս 200˚C–ից  մինչև 800˚C տիրույթում ջերմաստիճանի 
չափման համար: Համաձայն ԳՕՍՏ 8.558-2009-ի [1] ջերմաստիճանի 3-րդ կարգի աշխատանքային 
էտալոնի և աշխատանքային տվիչի վստահելի սխալանքների սահմանների հարաբերությունը պետք է 
լինի 0,5-ից փոքր: Հետևաբար նպատակահարմար է մշակել թվային ջերմաչափ, որի ցուցմունքային 
հանգույցի ցածր կարգի միավորը պետք է լինի 0,01 °C: 

Միջպետական ԳՕՍՏ 6651-2009 ստանդարտի համաձայն պլատինե ԴՋ-ի միջոցով ջերմաստիճան 

չափելիս կարելի է օգտվել նորմավորված ստատիկ բնութագրի հակադարձ ֆունկցիայից և ըստ 

դիմադրության արժեքի որոշել ջերմաստիճանը մինչև ±0,002°C  սխալանքով [2]` 

                   � � ������	
���
����

�� � �������
������
�� 	,	երբ � � 0°�,                                 (1) 

որտեղ θ-ն ջերմաստիճանն է ըստ ՄՋՍ-90-ի, °C, Rθ-ն` ԴՋ-ի դիմադրությունը θ ջերմաստիճանում, Օմ, 
R0-ն` ԴՋ-ի դիմադրությունը θ=0°C ջերմաստիճանում, Օմ, A և B - գործակիցներ, որոնց արժեքները 
բերված են ԳՕՍՏ 6651-2009 -ում: 

Դրական ջերմաստիճանների համար կստանանք` 

� � �
���1 � ��

�� �1 ���� � �
�� � � �

�� �1 � �1 � ��
�� �1 �����:                                      (2)	

Տեղադրելով գործակիցների արժեքները` α=0,00391°C
-1 գործակցով ԴՋ-ի համար կստանանք`                                      

� � 3397,53$1 � �1,14831497 � 0,14831497��':                                 (3) 
Ամբողջ թվերով գործողություններ կատարելու նպատակով բանաձևը բերենք հետևյալ տեսքի`  

� � 10�( ∗ 339753$10* � �1148315 � 148315��' :                           (4) 

Նկ.-ում բերված է պլատինե ԴՋ-ով աշխատող թվային ջերմաչափի կառուցվածքային սխեման: 
ԴՋ-ով անցկացվում է հաստատուն հոսանք՝ I0, որը ստեղծվում է հոսանքի կայունարարով (ՀԿ), և դրա 
վրա լարման անկումն ուժեղացվում է դիֆերենցիալ ուժեղարարով (ԴՈւ) ու տրվում է 
անալոգաթվանշանային կերպափոխիչի (ԱԹԿ) մուտքին: ԱԹԿ-ի հենային լարումը ԴՋ-ի հետ 
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հաջորդաբար միացված R1 ռեզիստորի վրա լարման անկումն է, որի շնորհիվ գործնականում 
վերացվում է հոսանքի փոփոխության ազդեցությունը չափման ճշգրտության վրա: 

Նկ. Թվային ջերմաչափի կառուցվածքային սխեման 

Ներկայումս բարձր ճշգրտության չափիչ համակարգերում ու սարքերում լայն տարածում են 

ստացել սիգմա դելտա ԱԹԿ-ները (ՍԴ ԱԹԿ), որոնք ունեն բարձր ճշգրտություն և աղմկապաշտպան-

վածություն: Այդ ԱԹԿ-ների հիմնական բնութագրերից են` ելքային կոդի կարգերի թիվը, աղմուկից 

զերծ կոդի կարգերի թիվը, մուտքային լարման դինամիկ տիրույթը, հենային լարման արժեքը, ներքին 

աղմուկների միջին քառակուսային արժեքը: ՍԴ ԱԹԿ-ի ելքային կոդին համապատասխան թիվը 

որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

+, � -մ
. � -մ

-հ/�0 � 223մ/3հ,    (5) 

որտեղ Uմ-ն ԱԹԿ-ի մուտքային լարումն է, Uհ-ն` ԱԹԿ-ի հենային լարումը, q-ն` ԱԹԿ-ի մուտքային 

լարման քվանտը, N-ը`ԱԹԿ-ի կոդի կարգերի թիվը:  

Բերված կառուցվածքային սխեմայի համար կստանանք` 

 

+4 � 22 56��7ու

568
� 229ու

6

68
��,     (6) 

որտեղ Kու-ն ԴՈւ-ի ուժեղացման գործակիցն է: 

Եթե ՍԴ ԱԹԿ-ի կարգերի թիվը N է, ուստի կոդի ցածր կարգի միավորին (ՑԿՄ,q) համապա-
տասխան լարումը կստացվի` 

: � 3հ/22   :                                                                   (7) 
AD7799 տիպի ՍԴ ԱԹԿ-ի N=24, Uհ=2,5 Վ, հետևաբար կստանանք` 

:զ � 2,5 ∗ 10;մկՎ/2�� � 0,149 մկՎ: 

Այս ԱԹԿ-ի աղմուկից զերծ կարգերի թիվը Nզ=20, եթե ներքին ուժեղարարի ուժեղացման 

գործակիցը Kու=1 և կերպափոխման հաճախությունը 4 Հց է: Այս դեպքում աղմուկից զերծ ելքային կոդի 

ՑԿՄ-ին համապատասխան լարումը կստացվի` 

  3հ � 2�: � 16 ∗ 0,149 մկՎ � 2,384 մկՎ:   
Եթե ԴՋ-ի սկզբնական դիմադրության (R0) թույլտվածքն է δ0, ապա սխեմայի կարգաբերման 

որոշակի θկ ջերմաստիճանում Wθ-ի ճշգրիտ արժեքն ստանալու համար պետք է բավարարվի հետևյալ 

պայմանը` 

                                                           +կ � 229ու
6�
=>�

68
�կ,                                                                               (8) 

որտեղ Wկ-ն կարգաբերման θկ ջերմաստիճանին համապատասխան  Wθ-ի ճշգրիտ արժեքն է, Nկ-ն` 

դրան համապատասխան թիվն է ԱԹԿ-ի ելքում: 
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Որտեղից կստանանք` 

									229ու
?@�1 A B@�?
 � +կ

�կ
	և			+, � +C � +կ

�կ
��:		

Պլատինե ԴՋ-ի համար -200°C ≤ θ ≤ 800°C  տիրույթում, qθ=0,01°C  փոփոխության դեպքում ∆W-ն 

կփոփոխվի  3,2*10-5≤∆W0,01 ≤4,4*10-5 տիրույթում: Հետևաբար նպատակահարմար է ընտրել  

qw=W0,01°C =3*10-5: Այդ դեպքում ջերմաստիճանային գործակիցը կարելի է ներկայացնել հետևյալ 

տեսքով` 

�� � :C	+C:                                                          (9) 
Որպեսզի օգտագործվի այս ԱԹԿ-ի լրիվ դինամիկ տիրույթը, աղմուկից զերծ ելքային կոդի (Nզ=20) 

ՑԿՄ-ին համապատասխան լարումը պետք է լինի` 

:′ � DE-հ
�� � �E

.F∗��3հ	, 
որտեղ qw=W0,01°C =3*10-5: 

Եթե ընտրենք Uհ=2,5Վ, ապա θm=800°C  դեպքում (Wm=3,8014) կստանանք` 

∆3.C � :′ � �E-հ
��.F � 1,2084325153հ � 3,0211	մկՎ	:	

ԱԹԿ-ի ելքային կոդին համապատասխան թիվը կստացվի` 

+C � �θ/:C, 
հետևաբար, +C � 0,33333 ∗ 10(��, +G � 0,33333 ∗ 10( ∗ 3,8014 � 1,267 ∗ 10(: 

Ընտրում ենք ∆3.C=3 մկՎ: Ստացված արժեքը մեծ է աղմուկի սահմանային արժեքից (Uու=2,384 

մկՎ): Այս դեպքում նկատի ունենալով, որ ԴՋ_ի վրա լարման անկումը ուժեղացվում է սարքային 

ուժեղարարով, ՍԴ ԱԹԿ-ի մուտքային լարման ՑԿՄ-ի համար կստանանք`  
∆3.C � 9սու:C?@I@	,												 

որտեղից  I@9սու � ∆-JF
.F6 � *

*∗
@KL∗
@@ 	մկԱ � 10	մԱ : 

Նկատի ունենալով, որ Kսու=2m, ընտրում ենք Kսու=16, որի դեպքում կստանանք I0=0,625 մԱ : Այդ 

դեպքում AD7799 ԱԹԿ-ի համար պետք է ընդունել Kու=1, որի դեպքում Nզ=20,  որը բավարար է 

Nm=1,267*105-ի կոդը բարձր ճշգրտությամբ ստանալու համար: 

Տեղադրելով Wθ–ի արժեքը բանաձև (4)-ից, կստանանք`  

� � 10�( ∗ 339753$10* � �1148315 � 148315:C+C' : 

Ջերմաստիճանների արժեքը հաշվելու համար ԱԹԿ-ի ելքում ստացված Wθ-ի կոդը (Nx=Nw) պետք 

է տրվի միկրոկոնտրոլեր, որը պետք է իրականացնի ջերմաստիճանի հաշվարկը հետևյալ բանաձևով 

(Wθ-ի քվանտը`qw=3*10-5)`            

� � 10�( ∗ 339753$10* � �1148315 � 4,44945+C':   (10) 

Ընտրում ենք ATMEL 8535 տիպի միկրոկոնտրոլեր, որով միաժամանակ կկատարվի նաև ՍԴ 
ԱԹԿ-ի կառավարումը: 
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А.С. Шахкамян, Л.К. Бегоян  

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР С МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 Разработана структурная схема цифрового термометра с микроконтроллерным управлением, рабо-
тающего с платиновым термопреобразователем сопротивления (ПТС), в которой непосредственно 
кодируется температурный коэффициент ПТС и вычисляется температура по формулам. Приведены 
расчетные формулы и результаты  расчетов. 

Ключевые слова: цифровой термометр, термопреобразователь сопротивления, аналого-цифровой 
преобразователь. 

 

A.S. Shaghgamyan, L.K. Begoyan  

DIGITAL THERMOMETER USING A MICROCONTROLLER 

Schematic diagram of digital thermometer has been cultivated using a microcontroller, which  works  with a 
resistive temperature transducer, wherein temperature coefficient of resistance transducer is encoded and 
calculating temperature is based on equations. Design formulas and calculation results are presented. 

Keywords: digital thermometer, resistive temperature transducer, digital-to-analog convertor. 
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АВТОНОМНАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  УСТАНОВКА С УПРАВЛЕНИЕМ 
ТОЧКОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

 
 

Рассматривается управляемая автономная ветроэнергетическая установка (ВЭУ). Предложена 
схема каскадного повышающего/понижающего преобразователя для управления ВЭУ во всем диапазоне 
скорости ветра. Для малых скоростей ветра целью процедуры управления является следование за 
максимумом коэффициента использования энергии ветра путем изменения скорости вращения генератора. 
Это управление осуществляется с помощью преобразователя DC/DC, который изменяет свое входное 
напряжение, в результате чего меняется напряжение машины, и, следовательно, скорость вращения 
ротора генератора становится переменной величиной. Предлагаемая ВЭУ анализируется с помощью 
компьютерного моделирования. Система управления показывает хорошие характеристики при ее 
применении к автономным ВЭУ. 

Ключевые слова: преобразователь DC/DC, ветроэнергетическая установка, коэффициент 
использования энергии ветра, быстроходность. 
 
 Введение. Ветровую энергию можно эффективно использовать только в определенных 
типах местности. Это, в основном, изолированные, отдаленные территории, лишённые   
стабильного централизованного электроснабжения, где подвод электроэнергии затруднён, 
невозможен или лишён экономического смысла [1-3]. Последние являются одним из основных  
потенциальных заказчиков для коммерческого применения  ВЭУ.  Обычно в мировой практике 
принято считать, что если   среднегодовая  скорость  ветра  в  данной  местности  превышает 5…6 
м/с, то использование ВЭУ весьма перспективно. Ветроэнергетические    установки с переменной 
скоростью вращения ветроколеса в последние десятилетия довольно подробно изучены и показали 
высокую эффективность и хорошие выходные характеристики в отличие от установок с 
постоянной скоростью вращения ветроколеса или неуправляемых систем,  даже в условиях низкой 
мощности [1-6]. Для маломощных ветроэнергетических систем ветровых турбин  (ВТ), менее      
50 кВт, в частности в самом низком диапазоне мощности, в основном выбирают синхронный 
генератор с постоянными магнитами из-за своей низкой стоимости, малых потерь электроэнергии, 
простой конструкции и отсутствия внешних характеристик намагничивания [7]. Большинство 
импульсных электронных преобразователей энергии, начиная от небольших DC/DC (“постоянный 
ток/постоянный ток”)  до крупных трехфазных  AC/AC, используются для получения эффективной 
передачи мощности от ротора BT к электрической системе. Уровень мощности системы 
определяет электронный преобразователь соответствующей мощности: преобразователи DC/DC 
для зарядки аккумуляторов  и для приложений с низким энергопотреблением постоянного тока 
[3,4,6],  а также инверторы напряжения или тока для подключения к системам переменного тока 
[8,9]. Электрические драйверы  машин  являются оптимальным дополнением для процедуры 
управления классическими аэродинамическими ветровыми турбинами. 
 Целью данной работы является разработка управляемого каскадного преобразователя 
DC/DC, позволяющего  корректировать скорость генератора для получения максимально 
доступной энергии ВЭУ.  
          1. Предлагаемая силовая цепь для управления выходной энергией ВЭУ. 
Рассматриваемая в данной статье маломощная ВЭУ состоит из: трехлопастной  ветротурбины с 
горизонтальной осью (ВТГО), редуктора, трехфазного синхронного генератора с постоянными 
магнитами  (СГПМ), трехфазного диодного моста, преобразователя DC/DC  и системы хранения 
электроэнергии - аккумуляторной батареи (рис. 1).  
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Рис. 1. Предлагаемая ветроэнергетическая установка 

 
           Выбор подобной ВТГО объясняется тем, что она  имеет более высокий аэродинамический 
коэффициент использования энергии ветра и оптимальную скорость вращения ротора, чем у 
других типов ВЭУ. Эти характеристики делают ее наиболее эффективной и лучше всего подходят 
для применения производимой электроэнергии. Редуктор позволяет согласовать скорости  
вращения ротора ВТ и СГПМ. СГПМ является наиболее подходящим генератором для 
маломощных ветроэлектрических установок из-за своей простоты и сравнительно низкой 
стоимости. В частности, СГПМ предложенной схемы можно выбирать от готовой продукции; они 
не должны быть специально разработаны для такого рода приложений.  
          Подобные схемы были ранее предложены,  изучены и проверены, но основными отличиями 
от предложенной структуры являются СГПМ и преобразователь DC/DC. Повышающий 
преобразователь используется для повышения производства электроэнергии при слабом ветре �3�, 
а понижающий/повышающий преобразователь  - для управления скоростью вращения ротора �4�.  
         Предлагаемая схема с переменной скоростью  сочетает в себя основные преимущества 
предыдущих подходов: непрерывный сигнал во входной цепи и возможность понижающего и 
повышающего преобразования напряжения (рис. 2). 

 
Рис. 2.  Каскадный преобразователь DC/DC 

 
Предлагаемый каскадный преобразователь содержит входную последовательную 

индуктивность ��, и при наличии этого элемента входной ток имеет основную составляющую 
постоянного тока, а пульсации  зависят от конструкции преобразователя. Конденсатор 
повышающего преобразователя увеличивает рабочий диапазон в случае слабых ветров за счет 
уменьшения минимальной скорости ветра системы, а также позволяет следовать за точкой 
максимальной мощности. Конденсатор понижающего преобразователя позволяет уменьшить 
напряжение в генераторе, когда скорость ветра выше номинального значения,  осуществляя таким 
способом слежение за номинальной мощностью. ВЭУ имеет батарею для хранения энергии. 
Полупроводниковыми приборами каскадного преобразователя являются силовые IGBT 
транзисторы и быстро восстанавливающиеся диоды для высоких частот переключения. 
 Скорость ротора изменяется с помощью управляющего напряжения преобразователя. Таким 
образом, напряжение генератора регулируется  для получения желаемой скорости вращения 
ротора. Предлагаемый контроль скорости отслеживает быстроходность и максимизирует 
коэффициент использования энергии ветровой турбины для малых скоростей ветра. 
         2. Предлагаемая схема управления. Процедура системы управления основана на двух 
разъединенных схемах (схема Master/Slave), первая из которых (Master) генерирует постоянное 
опорное напряжение, чтобы получить желаемую скорость ротора с помощью процедуры 
управления с обратной связью, а  вторая  (Slave) представляет собой управляемый 
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преобразователь, который позволяет достичь желаемого значения напряжения с помощью 
системы управления без обратной связи. 
        2.1.  Контроль скорости вращения ротора генератора. Известно, что механическая энергия 
ВТ  зависит от плотности  воздуха, площади развертки лопасти, скорости ветра и коэффициента 
использования энергии ветра.  Плотность воздуха и площадь развертки лопасти можно 
рассматривать как постоянные параметры, а скорость  ветра, хотя и  изменяется, но не является 
контролируемым параметром. Коэффициент использования энергии ветра является 
характеристикой ВТ,  и его значение зависит от окружной скорости конечной точки лопасти. 
Ранее было отмечено, что существует оптимальное значение �, которое максимизирует �	, 
поэтому для каждого значения скорости ветра существует оптимальная скорость вращения ротора, 
которая максимизирует выходную энергию ВЭУ. Известная формула энергии ветра для ВТ имеет 
следующий  вид: 

                                                           
 = �� ∙ � ∙ �	 ∙ �� ,                                                          (1) 

где  - плотность воздуха; А - площадь, ометаемая лопастями ветроколеса  при его вращении; �	 – 
коэффициент использования энергии ветра;  �	- скорость ветра.              

Механические характеристики ВТ определяются аэродинамикой ВТ и могут быть получены 
из аэродинамической характеристики ВТ, представляющей собой зависимость �	 от 
быстроходности /R vλ = Ω  (Ω  - угловая скорость ВТ, а R - длина лопасти). Так как кривая 
зависимости �	 от � нелинейная и имеет единственный максимум в точке λ ∗ , то для 

максимальной выходной энергии tP∗  ВЭУ из (1) получим соотношение  

                                                                 
�∗ = ����	∗ ���∗��Ω�.                                                                (2) 

Поскольку СГПМ не имеет цепи возбуждения, то целью системы управления является 
регулирование напряжения машины для корректировки скорости вращения ротора. Управление 
напряжением генератора осуществляется преобразователем DC/DC, который изменяет свое 
входное напряжение (или выходное напряжение диодного моста) с помощью рабочего цикла. 
Таким образом, регулирование скорости ротора осуществляется косвенным путем. Если 
измерение скорости ветра доступно, то опорная угловая скорость ротора легко вычисляется по 
формуле для быстроходности. Преимуществом этого подхода является прямое и простое 
соотношение. Но точное измерение скорости ветра затруднено  и требует  использования дорогого 
анемометра. Другой метод предлагает следовать максимальной мощности по ускорению ротора  с 
точки зрения неравновесия механической и электрической энергий. Метод не использует 
измерения скорости ветра, но могут произойти колебания в непосредственной близости от 
рабочей точки, и  отслеживание  быстрых изменений может быть ограничено. Другие подходы 
предлагают схему управления на основе заранее определенного соотношения между 
электрической частотой генератора и выходной мощностью или между частотой и постоянным 
напряжением системы. В этих методах измерения скорости ветра не требуется, но электрическая 
частота или скорость ротора и выходная мощность (в одном случае) или напряжения постоянного 
тока (в другом случае) должны быть измерены. Для метода с измерением напряжения постоянного 
тока  модели для генератора, диодного моста и преобразователя DC/DC должны быть включены в 
систему управления. В общем случае схемы управления требуют измерения угловой скорости 
ветроколеса для целей управления с обратной связью: 

                                                                     Ω∗ = �∗� � .                                                                              (3)                                   

         После того, как измеренное значение выходной мощности известно,  опорная угловая 
скорость ветроколеса может быть получена  из следующей формулы: 

                                                            Ω∗ = �∗� � ���∙�� ∗!
� �⁄

 .                                                                        (4) 

          Из-за простоты уравнение (3) используется в данной работе для проверки предложенной 
силовой схемы. Для этого должны быть известны радиус лопасти R ветровой турбины и 
оптимальная быстроходность �∗. 
         Скорость ротора СГПМ управляется пропорционально-интегрально-дифференциальным 
(ПИД) регулятором. Контрольным выходным сигналом является опорное напряжение для 
каскадного преобразователя. На рис. 3 показана предложенная схема управления скоростью. 



Рис. 3.  Блок-
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- диаграмма предлагаемой системы управления скоростью

описывается следующей системой алгебраических уравнений
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тогда для повышающего преобразователя стационарным значением управляющей переменной 
является ?9@@A�, которое определяется формулой 

                                                              	?9@@A� = 1 − 8GHIJK8DEFF 		.                                                                  (9) 

На рис. 4 показана предложенная схема управления без обратной связи для каскадного 
преобразователя постоянного тока на основе схемы   широтно-импульсной модуляции (ШИМ), где 
рабочий цикл для каждого преобразователя рассчитывается и преобразуется в соответствующие 
сигналы для затвора. Опорное напряжение постоянного тока сравнивается с напряжением батареи, 
чтобы определить действующий преобразователь, и простая цифровая схема осуществляет 
выполнение этой задачи.  

 
 Рис. 4. Блок-диаграмма для каскадного преобразователя  

 
Логическая функция И используется для управления повышающим преобразователем, 

поскольку последний работает как преобразователь DC/DC, только когда опорное постоянное 
напряжение ниже напряжения батареи.  Силовой транзистор должен оставаться открытым в 
другом месте. 

Логическая функция ИЛИ позволяет контролировать понижающий преобразователь, когда 
требуемое постоянное напряжение выше, чем напряжение батареи. Силовой транзистор должен 
оставаться в закрытом состоянии, когда повышающий преобразователь работает. 

3. Полученные результаты. Выполнена оптимизация коэффициентов ПИД регулятора с 
использованием объектно ориентированной библиотеки нелинейных систем среды MATLAB, 
которая позволяет найти параметры регулятора, соответствующие  критерию оптимальности [9].  
Модель ВТ получается из уравнения (1) с учетом зависимости кривой �� от быстроходности N�O. 
Следовательно, входными сигналами для модели ВТ являются скорость ветра и скорость ротора 
системы. Редуктор был смоделирован как усилитель по соображениям простоты. СГПМ был 
выбран из списка предустановленных генераторов SymPowerSystems [9]. 

С целью правильного наблюдения и анализа поведения предлагаемых силовых и 
контрольных систем ветер рассматривается как известный и контролируемый параметр.  

Предлагаемая автономная ВЭУ была проверена путем моделирования. Параметры системы 
представлены в таблице. Результаты контроля скорости ротора показаны на рис. 5 и 6. Рис. 5 
иллюстрирует поведение скорости ротора для двух последовательных шагов повышения скорости 
ветра (от 3 до 4 м/с, а потом 5 м/с), а рис. 6 - шаги вниз. Как видно из рисунков, предлагаемая 
система управления корректно может следовать за опорной скоростью.  

В случае, когда шаг скорости ветра возрастает, наблюдается менее чем 20%-е отклонение от 
среднего значения. Тем не менее, когда шаг скорости ветра уменьшается, полученное отклонение 
гораздо выше и составляет около 50%. Некоторые небольшие колебания наблюдаются также в 
стационарном состоянии.  Эти эффекты могут быть исправлены путем регулирования параметров 
контроллера и объясняются  нелинейной и высокочастотной динамикой, которая пренебрегается 
системой управления. Наблюдаются некоторые колебания контролируемого постоянного 
напряжения; это более очевидно при низких напряжениях.  
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                                                                                                                                    Таблица   
 

Параметр Значение 
Длина лопасти  ВТ R = 1,8 м 
Оптимальная быстроходность λ* = 6,8 
Сопротивление, 
индуктивность, магнитный 
поток и число полюсных пар 
PMSG 

Rs=0,9585 Ом,  
Ls = 5 мГн,  
ψr = 0,1827 Вб,  
p = 4 

Коэффициент трансформации 
редуктора 

M = 30/7 

Компоненты повышающего 
преобразователя 

L = 5 мГн,  
C = 6 мкФ 

Компоненты понижающего 
преобразователя 

L = 6 мГн,  
C = 33 мкФ 

Напряжение батареи VBatt = 72 В 
ПИД регулятор для контроля 
скорости ротора 

KP = 0,2, PQ = 1/100 
 

 
 
 

 
 

Рис. 5. Результаты моделирования при шаговом изменении                                                                      
скорости ветра от 3 до 4 м/с и от 4 до 5 м/с  
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 Рис. 6. Результаты моделирования при шаговом изменении                                                                                     

скорости ветра от 5 до 4 м/с  и от 4 до 3 м/с 
 
 

Наблюдается пограничная зона, когда скорость ветра составляет 4 м/с. В этой зоне ток 
должным образом не контролируется. Этот эффект обусловлен тем, что опорное напряжение 
почти равно напряжению аккумулятора. Оба преобразователя находятся почти вне диапазона: 
рабочий цикл повышающего преобразователя находится  вблизи 1, а понижающего 
преобразователя - вблизи 0, и система подпрыгивает между этими двумя преобразователями. В 
нормальных рабочих диапазонах силовых преобразователей ток остается правильно 
регулируемым параметром. Некоторые колебания присутствуют, когда скорость ветра составляет 
3 м/с, что можно объяснять резонансом в силовой цепи, содержащей небольшие реактивные 
элементы, или наличием пульсаций тока на выходе диодного выпрямителя. В нормальных 
рабочих  диапазонах силовых преобразователей ток остается правильно регулируемым 
параметром.    
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ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՏԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՄԲ ԻՆՔՆԱՎԱՐ 

ՀՈՂՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ 
 

Ներկայացված է ղեկավարվող ինքնավար հողմային էներգետիկ սարքավորում(ՀԷՍ): Քամու արագության 
ամբողջ միջակայքում ՀԷՍ-ն ղեկավարման համար առաջարկվել է կասկադային բարձրացնող/ցածրացնող DC/DC 
փոխակերպչի տոպոլոգիան: Քամու փոքր արագությունների դեպքում ղեկավարման պրոցեդուրայի նպատակն է 
հետևել քամու էներգիայի օգտագործման գործակցի առավելագույն արժեքին գեներատորի պտտման արագության 
փոփոխության միջոցով: Այս ղեկավարումն իրականացվում է փոխակերպչի միջոցով, որը փոխելով իր մուտքային 
լարումը՝ հանգեցնում է մեքենայի լարման փոփոխությանը, և հետևաբար, գեներատորի ռոտորի պտտման 
արագությունը դառնում է փոփոխական: Առաջարկվող ՀԷՍ-ի նախագծման պարամետրերը որոշվել են 
համակարգչային մոդելավորման միջոցով: Առաջարկված ղեկավարման համակարգը ցույց է տվել բավականին 
լավ բնութագրեր, երբ այն կիրառվել է ինքնավար ՀԷՍ-ի նկատմամբ: 

Առանցքային բառեր: DC/DC փոխակերպիչ, հողմային էլեկտրական տեղակայանք, քամու էներգիայի 
օգտագործման գործակից, արագընթացություն: 
 

 
 

K.A. Avetisyan, G.H. Kirakosyan, L.G. Kirakosyan, V.G. Khachaturyan,                                                          
V.D. Barseghyan,  A.H. Manukyan 

 
STAND-ALONE WIND ENERGY SYSTEM WITH MAXIMUM POWER P OINT 

CONTROL 
 

A controlled wind energy system for a stand-alone application is examined. A cascaded step-up/step-down 
power electronic converters topology is proposed to control the wind energy system in the whole wind speed range. 
For the low wind speed range, the control procedure is aimed to follow the wind turbine’s maximal power 
coefficient by adjusting the generator’s rotational speed. This control is made by the DC/DC converter, which 
modifies its input voltage, changing the machine voltage and consequently varying the generator’s rotor speed. The 
proposed system is validated by computer simulation. The proposed control system shows a good performance for 
its application in autonomous wind energy systems. 

Keywords: DC/DC converter, wind energetic plant, power coefficient, tip-speed ratio. 
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Առաջարկվում է մի մոտեցում պարզ սիմետրիկ բազմաչափ ավտոմատ կառավարման 

համակարգերի (ՊՍԲԱԿՀ) կարգավորիչների ընտրության համար, որը հնարավորություն է տալիս 
նախագծել ՊՍԲԱԿՀ-երը՝ կառավարման դասական տեսության սովորական մեթոդների կիրառմամբ: 
Արտածվել են համարժեք միաչափ համակարգերի փոխանցման ֆունկցիաների հաշվարկման 
բանաձևեր: Կատարվել է մոդելային համակարգի կայունության վերլուծություն՝ Նայքվիստի 
չափանիշի կիրառմամբ: 

Առանցքային բառեր. միաչափ և բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգեր,  
կարգավորիչ, բնութագրիչ փոխանցման ֆունկցիա, Նայքվիստի չափանիշ: 

Բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի (ԲԱԿՀ) կարևոր դաս են կազմում  
ցիրկուլյանտ բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերը (ՑԲԱԿՀ), որոնք գործնականում 
շատ տարածված են և ունեն միայն իրենց բնորոշ անհատական հայտանիշներ ու  բնութագրեր: 
ՑԲԱԿՀ-երի գլխավոր բնորոշ հատկանիշն այն է, որ դրանց կանոնական բազիսները կախված չեն s  
կոմպլեքս փոփոխականից: 

Ցիրկուլյանտ ավտոմատ կառավարման համակարգերի ( )W s  փոխանցման մատրիցը 
ցիրկուլյանտ մատրից է, այսինքն այնպիսի մատրից, որի յուրաքանչյուր հաջորդ  տող ստացվում է 
նախորդից` տարրերը մեկ դիրքով աջ տեղաշարժելով (բացի N -րդից), իսկ  նախորդ տողի N -րդ 
տարրը դառնում է հաջորդ տողի առաջին տարր: 
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...................................................................

( ) ( ) ( ) ....... ( )

N

N N

N N N

s s s s
s s s s

W s s s s s

s s s s

w w w w
w w w w
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⎛ ⎞
⎜
⎜
⎜=
⎜
⎜
⎜
⎝ ⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

:

                                           

(1) 

( )W s  ցիրկուլյանտ մատրիցի ( )iq s  բնութագրիչ փոխանցման ֆունկցիաները (ԲՓՖ)  ցանկացած 

N -ի դեպքում ներկայացվում են հետևյալ անալիտիկ բանաձևով [1]` 
1

0
1

2 ( 1)( ) ( ) ( ) exp , 1, 2, ... , :
N

i n
n

iq s s s j n i N
N

w w π−

=

−⎧ ⎫= + =⎨ ⎬
⎩ ⎭

∑
                              

(2) 

Ցիրկուլյանտ համակարգը կարող է լինել սիմետրիկ (կենտ N -երի համար) կամ  
հակասիմետրիկ  (զույգ N -երի համար):   

Սիմետրիկ ցիրկուլյանտ համակարգերի մեջ առանձնանում են այսպես կոչված պարզ  
սիմետրիկ ԲԱԿՀ-երը: Այդպիսի համակարգերում բոլոր փոխադարձ կապերի փոխանցման  
ֆունկցիաները համընկնում են, այսինքն՝ 

1( ) ( ) ( 2, ... , 1)k s s k Nw w= = − : 
Պարզ սիմետրիկ ԲԱԿՀ-երը լայնորեն տարածված են տարբեր տեխնոլոգիական  

կիրառություններում, ինչպիսիք են, օրինակ, թրթռամեկուսիչ հարթակների ավտոմատ  կառավարման 
համակարգերը, հիրոսկոպիկ կայունացման համակարգերը և այլն [2]: 

Պարզ սիմետրիկ ԲԱԿՀ-երի ( )W s  փոխանցման մատրիցն ունի հետևյալ տեսքը՝ 
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(3) 

Պարզ սիմետրիկ համակարգերի էական առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք ունեն միայն 
երկու տարբեր ԲՓՖ-ներ՝ 

1 0 1( ) ( ) ( 1) ( )q s s N sw w= + −
                                                          

(4) 

և 

2 3 0 1( ) ( ) ....... ( ) ( ) ( ) :Nq s q s q s s sw w= = = = −
                                         

(5) 

Այսպիսով, պարզ սիմետրիկ ԲԱԿՀ-երի դեպքում, անկախ առանձին կապուղիների N  թվից,  
գոյություն ունեն ընդամենը երկու իրարից տարբեր բնութագրիչ համակարգերի փոխանցման  
ֆունկցիաներ: Բազմաչափ կառավարման տեսության մեջ առաջին՝ 1( )q s  (4) ֆունկցիան հաճախ  
անվանում են միջինացված շարժման փոխանցման ֆունկցիա, մնացած (5) փոխանցման  
ֆունկցիաները՝ հարաբերական շարժման: 

Պետք է նշել, որ պարզ սիմետրիկ օբյեկտների բոլոր ( )iq s  (4), (5) ԲՓՖ-ները նկարագրվում են  
սովորական, իրական գործակիցներով փոխանցման ֆունկցիաներով, որը սկզբունքորեն  տարբերում է 
դրանց ցիրկուլյանտ համակարգերի ( )iq s  (2) ԲՓՖ-ներից, որոնք, ընդհանուր  դեպքում,  ունեն 
կոմպլեքս գործակիցներ [3]: 

( )iq s  ԲՓՖ-ների անալիտիկ տեսքով գրառման հնարավորությունը ցանկացած N  
չափողականության դեպքում էապես պարզեցնում է ՊՍԲԱԿՀ-երի հետազոտման ու նախագծման  
գործառույթը:  

ԲԱԿՀ-երի նախագծում ասելով հասկանում են ( )W s  փոխանցման մատրից ունեցող տրված  
կառավարվող օբյեկտով համակարգին հաջորդաբար միացված այնպիսի ( )K s  մատրիցային  
կարգավորիչի ընտրությունը, որն ապահովում է փակ ԲԱԿՀ-ի պահանջվող որակական  
ցուցանիշները: Այն դեպքում, երբ կառավարվող օբյեկտը բնութագրվում է պարզ սիմետրիկ (3)  
մատրիցով, որպես ( )K s  կարգավորող մատրից նպատակահարմար է օգտագործել կարգավորիչ,  որի 
փոխանցման մատրիցը նույնպես պարզ սիմետրիկ է [4], և որի ( )ip s  ԲՓՖ-ները կունենան հետևյալ 
տեսքերը՝ 

1 0 1( ) ( ) ( 1) ( ) ,p s k s N k s= + −
                                                                

(6) 

2 3 0 1( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) :Np s p s p s k s k s= = = = −
                                               

(7) 

Դիտարկենք N -չափանի ( )W s  (3) պարզ սիմետրիկ փակ համակարգը, որի ( )K s  (8) 
կարգավորիչը նույնպես  պարզ սիմետրիկ է`(նկ. 1)  

 
Նկ. 1. Պարզ սիմետրիկ ԲԿԱՀ–ի մատրիցային կառուցվածքային սխեման 

0 1 1 1

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 0

( ) ( ) ( ) ...... ( )
( ) ( ) ( ) ...... ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ...... ( )
............................................................

( ) ( ) ( ) ...... ( )

k s k s k s k s
k s k s k s k s

K s k s k s k s k s

k s k s k s k s

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠                                                 

(8) 
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( )K s  կարգավորիչը կարող է ներկայացվել 0 1( ) , ( )k s k s  տարրերի միջոցով հետևյալ կերպ՝ 
1

0 1
1

( ) ( ) ( )
N

n

n
K s k s I k s U

−

=

= + ∑ ,                                                           (9) 

որտեղ U -ն օրթոգոնալ տեղափոխությունների մատրիցն է: 

Ենթադրենք, ցանկանում ենք ապահովել պարզ սիմետրիկ համակարգի կայունության պաշարը 
(գուցե նաև համակարգի վարքը բնութագրող այլ ցուցանիշներ ևս) ( )K s  պարզ սիմետրիկ 
կարգավորիչի մեջ ընտրելով և փոփոխելով կամ միայն առանձին կապուղիների 0 ( )k s փոխանցման 
ֆունկցիան, կամ էլ փոխադարձ կապերի 1( )k s  փոխանցման ֆունկցիան: 

( )K s  փոխանցման մատրիցի 1,2 ( )p s
 
ԲՓՖ-ները կներկայացվեն համապատասխանաբար 

1 0 1( ) ( ) ( 1) ( ),p s k s N k s= + −
                                                         

(10) 

2 0 1( ) ( ) ( )p s k s k s= −
                                                              

(11) 

բանաձևերով, որոնք կարելի է գրել 

1,2 0 1,2 1( ) ( ) ( )p s k s k sα= +
                                                         

(12) 

ընդհանուր տեսքով, որտեղ 

1 1Nα = − , 2 1α =− :                                                                (13) 
Հաշվի առնելով (12) և (13)-ը՝ նկ. 1-ի պարզ սիմետրիկ համակարգի փակ բնութագրիչ 

համակարգերը կարող են ներկայացվել նկ. 2-ում պատկերված տեսքով՝ 

 
Նկ. 2. Պարզ սիմետրիկ համակարգի փակ բնութագրիչ համակարգերը ( 1,2i = ) 

 
Նկ. 2-ի սխեմայում x  և y ազդանշանների կապն արտահայտվում է  

1
0

1,2
( ) , ( ) ,

1 ( ) ( )
i

i
i

i
q sx y y k s x

q s k s
α == − =

+                                    
(14) 

բանաձևերով, իսկ սխեման կարելի է ներկայացնել նրան համարժեք (նկ. 3) տեսքով՝  

 
Նկ. 3. Միաչափ պարզ սիմետրիկ համակարգի փակ բնութագրիչ համակարգերը ( 1,2i = ) 

 
որտեղ ( )iF s  փոխանցման ֆունկցիաները՝ 

0

( )( ) , 1,2
1 ( ) ( )

i
i i

i

q sF s i
q s k s

α= =
+

:                                                        (15) 

Եթե նշանակենք 

1( ) ( ) ( ) , 1,2i iQ s F s k s i= =  ,                                                                (16) 
ապա այն կլինի նկ. 3-ի բաց միաչափ համակարգի փոխանցման ֆունկցիան:  

Քանի որ  նկ. 3-ի միաչափ համակարգերը և նկ. 2-ի համակարգերը համարժեք են, ուստի 
( )K s կարգավորիչ մատրիցով սկզբնական պարզ սիմետրիկ համակարգի կայունությունը կարող է 

հետազոտվել նկ. 3-ի երկու միաչափ համակարգերի միջոցով:  
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Քանի որ ( )K s պարզ սիմետրիկ մատրիցային կարգավորիչը կախված է երկու սկալյար 0 ( )k s  և 1( )k s  
փոխանցման ֆունկցիաներից, ուստի, փաստորեն, ունենք երկու այլընտրանքային համարժեք 
տարբերակ՝ դրանցից որևէ մեկի ընտրության և փոփոխման միջոցով ( )K s  կարգավորիչի նախագծման 
համար:  

Դիցուք տրված է սկզբնական ( )K s  պարզ սիմետրիկ կարգավորիչը: Նախ՝ անհրաժեշտ է նրա 

0 ( )k s  և 1( )k s  փոխանցման ֆունկցիաներից ընտրել այն, որն առավել հարմար է խնդրի լուծման 
համար: Այսպիսով, պարզ սիմետրիկ կարգավորիչների նախագծման նկարագրված մեթոդը 
հնարավորություն է տալիս N -չափանի տեղափոխությունների ( )K s (9) կարգավորիչով նախագծման 
խնդիրը պարզեցնել՝ այն հանգեցնելով երկու միաչափ խնդիրների լուծման կառավարման դասական 
տեսության մեթոդներով: 

Օրինակ. Վերջին տասնամյակների ընթացքում այսպես կոչված հեքսապոդները լայն 
կիրառություն են գտել գիտության տարբեր ճյուղերում  (մեծ աստղադիտակների երկրորդական 
հայելիների կառավարում, սարքավորումների լաբորատոր թեստավորում և այլն) [5]: 

Ֆիզիկապես հեքսապոդը բաղկացած է փոփոխական երկարությամբ վեց հենակների վրա 
տեղադրված շարժական հարթակից: Յուրաքանչյուր հենակի երկարությունը X, Y  և Z առանցքների 
երկայնքով կարող է ինքնուրույն կարգավորվել առանձին գծային կարգաբերի և տվիչի միջոցով: 
Սխեմատիկորեն հեքսապոդի կառուցվածքը ցուցադրված է նկ. 4-ում: 

 
Նկ. 4. Հեքսապոդի կառուցվածքը 

Ընդհանրապես, հեքսապոդն ունի շարժական հարթակի ազատության վեց աստիճան: Եթե 
հենակների յուրաքանչյուր զույգ սինքրոն է աշխատում, ապա հարթակի ազատության աստիճանը 
դառնում է երեք: Շնորհիվ հեքսապոդի կառուցվածքային համաչափության, համապատասխան 
կառավարման համակարգը կբնութագրվի 3 3×  կարգի մատրիցով, որն ունի հետևյալ տեսքը՝  

0 1 1

1 0 1

1 1 0

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

s s s

W s s s s

s s s

w w w
w w w
w w w

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 :                                                         (17) 

Ինչպես երևում է մատրիցի տեսքից, հեքսապոդի կառավարման համակարգը պատկանում է 
պարզ սիմետրիկ համակարգերի դասին:  

Դիցուք դիտարկվող օրինակում 0 ( )sw  և 1 ( )sw  ֆունկցիաները համապատասխանաբար ունեն 
հետևյալ տեսքերը՝ 

0 1

20 0.8
( ) , ( )

(0.4 1) 0.2 1
s s

s s s
w w= =

+ +
  :                                           (18) 

Այդ ժամանակ միջինացված շարժման 1( )q s  (4) փոխանցման ֆունկցիան կլինի՝ 
2

0 1 21 3

0.64 5.6 20
( ) 2

0.08 0.6
( ) ( ) s s

q s
s s s

s sw w+
+ +

= =
+ +

,                                           (19) 

իսկ հարաբերական շարժման 2 ( )q s  (5) բոլոր փոխանցման ֆունկցիաները՝ 
2

1 22 0 3

0.32 3.2 20
( )

0.08 0.6
( ) ( ) s s

q s
s s s

s sw w − + +
= − =

+ +
:                                           (20) 

1( )q s  և 2 3( ) ( )q s q s=  ԲՓՖ-ների հաճախականային բնութագրերը բերված են նկ. 5 ա,բ-ում, որտեղից 
երևում է, որ ( )W s (17) փոխանցման մատրիցով պարզ սիմետրիկ համակարգը անկայուն է:  
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  ա )                                                                       բ ) 

Նկ. 5.  ( )W s համակարգի հաճախական բնութագրերը՝ (ա) Նայքվիստի, (բ) Նիքոլսի 

Քանի որ, կառավարվող օբյեկտը պարզ սիմետրիկ է, որպես ( )K s  կարգավորող մատրից՝ 
ընտրում ենք պարզ սիմետրիկ մատրից: Դիցուք ( )K s  կարգավորիչն ունի հետևյալ փոխանցման 
մատրիցը՝ 

8 0.5( 8) 0.5( 8)
10 10 10 1 0.5 0.5

0.5( 8) 8 0.5( 8) 8( ) 0.5 1 0.5
10 10 10 10

0.5 0.5 10.5( 8) 0.5( 8) 8
10 10 10

s s s
s s s

s s s sK s
s s s s

s s s
s s s

+ + +⎡ ⎤
⎢ ⎥+ + + ⎡ ⎤⎢ ⎥

+ + + + ⎢ ⎥⎢ ⎥= = ⎢ ⎥⎢ ⎥+ + + +
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦+ + +⎢ ⎥

⎢ ⎥+ + +⎣ ⎦

 :                     (21) 

0 ( )sk  և 1 ( )sk  փոխանցման ֆունկցիաները տրվում են հետևյալ բանաձևերով. 

0 1( ) , ( )
8 0.5( 8)

10 10
s k s

s sk
s s

= =
+ +
+ +

:                                                  (22) 

Ճշգրտված ( ) ( ) ( )G s W s K s=  պարզ սիմետրիկ համակարգի 1( )q s  և 2 ( )q s  ԲՓՖ-ների 
հաճախականային բնութագրերը կունենան նկ. 6 ա,բ-ում պատկերված տեսքերը, որտեղից երևում է,  
որ համակարգը կայուն է, սակայն ունի կայունության փոքր պաշար՝ տատանողականության M 
ցուցանիշը 2,9 է:  

 
  ա )                                                            բ ) 

Նկ. 6 .   Ճշգրտված  ( ) ( ) ( )G s W s K s=  համակարգի հաճախական բնութագրերը՝ 
(ա) Նայքվիստի, (բ) ամպլիտուդահաճախական  

Բանաձև (15)-ից  1 1 2Nα = − =  և 2 1α =−  դեպքում կստանանք՝ 
3 2

1
1 1 4 3 2

1 0

( ) 1.28 24 162 400( )
1 ( ) ( ) 0.08 2.04 17.72 74.8 160

q s s s sF s
q s k s s s s s

α + + +
= =

+ + + + +
 ,                           (23) 
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3
2

2 2 4 3 2
2 0

( ) 0.32 52 200( )
1 ( ) ( ) 0.08 0.36 7.64 55.6 160

q s s sF s
q s k s s s s s

α − −
= =

+ + + + +
                             (24) 

և (16)-ում 1( )k s փոխանցման ֆունկցիան հավասար կլինի՝ 

1
0.5( 8)( )

10
sk s

s
α +

=
+

,                                                                      (25) 

որտեղ α -ն իրական սկալյար գործակից է, որը պետք է որոշվի այնպես, որ ապահովի համակարգի 
կայունությունը և տատանողականության M ցուցանիշը չգերազանցի 1,8-ը: Փոփոխելով α -ի արժեքը՝ 
գտնում ենք, որ 1, 4α =  դեպքում ստացվում է կայուն համակարգ՝ պահանջվող 1,8M =  
տատանողականության ցուցանիշով: 1( ) ( ) ( ) , 1,2i iQ s F s k s i= =  (16) փոխանցման ֆունկցիաներով բաց 
համակարգին համապատասխանող նկ. 3-ի միաչափ փակ համակարգի ամպլիտուդահաճախական 
բնութագրերը բերված են նկ. 7-ում: 

 
 

Նկ. 7.  Նկ.3-ի միաչափ փակ համակարգի ամպլիտուդահաճախական բնութագրերը 

 

 Եզրակացություն: Այսպիսով, օգտագործելով կառավարման դասական տեսության մեթոդները,  
առաջարկվող մոտեցման օգնությամբ կարողացանք պարզ սիմետրիկ բազմաչափ ավտոմատ 
կառավարման համակարգերի (ՊՍԲԱԿՀ) կարգավորիչն ընտրել այնպես, որ ապահովվեն 
համակարգի կայունությունն ու որակական պահանջները: 
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В.Г. Манукян 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОСТЫХ СИММЕТРИЧНЫХ МНОГОМЕРНЫХ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ КЛАССИЧЕСКИХ  

МЕТОДОВ  УПРАВЛЕНИЯ 
 

Предлагается подход к выбору регуляторов для простых симметричных многомерных систем 
автоматического регулирования, который позволяет проектировать многомерные системы с помощью 
классических методов теории одномерных систем автоматического регулирования. Выведены 
аналитические формулы для вычисления передаточных функций эквивалентных одномерных систем. С 
помощью критерия Найквиста проведен анализ устойчивости конкретной двумерной системы.  

Ключевые слова: одномерные и многомерные системы автоматического регулирования, регулятор, 
характеристическая передаточная функция, критерий Найквиста. 

 
 

V.H. Manukyan 
 

DESIGN OF SIMPLE SYMMETRICAL MULTIDIMENSIONAL AUTOMATIC 
CONTROL SYSTEMS BY  APPLYING CLASSICAL REGULATION METHODS  

 
An approach to selecting regulators for multidimensional simple symmetrical automatic control systems is 

proposed allowing to design multidimensional systems by methods of the classical theory of single-input single-
output control systems. Analytical formulas for calculating the transfer functions of the equivalent one-dimensional 
systems are derived. The stability analysis of a two-dimensional circulant system is carried out by the Nyquist 
criterion. 

Keywords: one-dimensional and multidimensional feedback control systems, regulator, characteristic 
transfer function, the Nyquist criterion. 
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Վ.Կ. Ավետիսյան 
 

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՍՏԵՐԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ  

ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Տրվում է թեստերի որակական բնութագրերի, ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդների 
վերլուծությունը: Բերված է թեստերի որակական փորձաքննության անցկացման էլեկտրոնային 
համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեսությունը: 

Առանցքային բառեր. գիտելիքների թեստավորում,CTT տեսություն, IRT տեսություն, թեստի 
հուսալիություն, վավերություն, տարբերակիչ ունակություն, բարդություն: 

 
Ներածություն: Գիտելիքների ստուգման և գնահատման թեստային մեթոդն ուսման 

գործընթացի արդյունավետության բարձրացման առավել հուսալի և հեռանկարային միջոցներից է: 
Թեստային մեթոդն ունի մի շարք ակնհայտ առավելություններ գիտելիքների ստուգման մի շարք այլ 
ձևերի նկատմամբ՝ օբյեկտիվություն և անկախություն, փորձարկվողների համար  միևնույն 
պայմանների ապահովում, մեծ թվով ուսանողների օպերատիվ գնահատման և արդյունքների 
վերլուծության, ինչպես նաև ուսումնասիրվող դասընթացի ամբողջական նյութից գիտելիքի ստուգման 
հնարավորություն:  

Թեստերի դասական տեսության (Classical Theory  of  mental  tests) հիմնադիրը համարվում է 
բրիտանացի հայտնի հոգեբան Չարլզ Էդուարդ Սպիրմենը (Charles Edward Spearman) (1863-1945թ.): 
Թեստերի դասական տեսության զարգացման գործում մեծ ավանդ ունի Լուիզ Գութմանը (Louis 
Guttman, 1916-1987): Թեստերի դասական տեսությունը ժամանակակից շարադրանքով ներկայացված 
է Crocker L., Aligna J. (1986թ.) գրքում [1]: Ռուսաստանում այս տեսության առաջին նկարագրողներից է 
Վ. Ավանեսովը(1989թ.) [2]: Մ. Չելիշկովայի (2002թ.) [3] աշխատանքում բերված են թեստի որակի 
վիճակագրական հիմնավորման վերաբերյալ հետազոտություններ: 

Բացի թեստերի դասական տեսությունից, ներկայումս մեծ զարագացում ունի թեստավորման 
ժամանակակից տեսությունը (մաթեմատիկական տեսություն)՝ Item Response Theory (IRT) [4], որն 
ուղղված է  փորձարկվողի և առաջադրանքների պարամետրերի լատենտային որակների 
գնահատմանը: Այս տեսության մեջ լայնորեն կիրառություն են գտել մաթեմատիկական մոդելները: IRT 
մեկ պարամետրով մոդելն առաջարկվել է Գեորգ Ռաշի (G.Rasch) [5] կողմից:  IRT–ի մեկ պարամետրով 
մոդելի կատարելագործված տարբերակներն են Բիրնբաումի երկու և երեք պարամետրերով մոդելները 
[6]: IRT տեսության զարգացման ուղղությամբ մեծ գործունեություն է ծավալվել Դ.Էնդրիչի (D.Andrich 
[7]) և Բ.Ռայտի (B.Wright [8]) կողմից: 

Խնդրի դրվածքը. Եթե սկզբնական շրջանում ուսումնական գործընթացում թեստավորման 
ավտոմատացված համակարգի ներդրման ժամանակ հիմնական ուշադրությունը դարձվում էր 
թեստավորման գործընթացի կազմակերպման ծրագրային և տեխնիկական ապահովման խնդիրների 
լուծմանը, ապա ներկայումս արդիական խնդիր է համարվում փորձարկման արդյունքների 
վիճակագրական մշակումը և այդ տվյալների հիման վրա թեստային առաջադրանքների որակական 
բնութագրերի  վերլուծության և գնահատման նոր արդյունավետ գործիքների (միջոցների) մշակումը: 

Ներկայումս գործնականում կիրառվում են թեստեր, որոնք հիմնականում չեն ենթարկվում 
վերլուծության, որակի գնահատման  և փորձաքննության, բնութագրվում են հուսալիության և 
վավերության ցածր, որոշ դեպքերում՝ անբավարար ցուցանիշներով, որի արդյունքում էլ չի 
ապահովվում գիտելիքների ստուգման օբյեկտիվությունը, արդյունքների համապատասխանությունը, 
և հետևաբար նմանատիպ թեստերը չեն ապահովում ուսման որակի բարձրացում [9]:   

Այդ իսկ պատճառով թեստերի վերլուծության և որակական բնութագրերի գնահատման 
ժամանակակից մեթոդիկաների մշակումը արդիական և գիտական կարևոր խնդիր է: 

Աշխատանքում կատարված են հետևյալ նշանակումները. 
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N- թեստի փորձարկվողների թիվը,  
n- փորձարկվողի համարը,  
M- թեստի թեստային առաջադրանքների քանակը,  
m- թեստում թեստային առաջադրանքի համարը, 
 � = (���, � ∈ �	: ��,� ∈ �	:�) −թեստավորման արդյունքների մատրիցը, որտեղ ���-ն n-րդ 

փորձարկվողի m-րդ առաջադրանքից ստացած գնահատականն է,  
Xn –n-րդ փորձարկվողի անհատական միավորի արժեքը՝ �� = ∑ ������� , ��- փորձարկվողների միջին անհատական միավորը՝ 

�� = ∑ ������� 	, 
��	- կրկնակի թեստավորման դեպքում  n-րդ փորձարկվողի անհատական միավորի արժեքը 

առաջին թեստավորումից, ���- կրկնակի թեստավորման դեպքում  n-րդ փորձարկվողի անհատական միավորի արժեքը 
երկրորդ թեստավորումից, ��� - թեստի կիսման դեպքում  n-րդ փորձարկվողի անհատական միավորի արժեքը՝ ըստ թեստի 
զույգ (even) թվով առաջադրանքների, �� - թեստի կիսման դեպքում  n-րդ փորձարկվողի անհատական միավորի արժեքը՝ ըստ  թեստի 
կենտ (odd) թվով առաջադրանքների, ��	�-m-րդ առաջադրանքը կատարած փորձարկվողների միջին անհատական միավորը, ��!� -m-րդ առաջադրանքը չկատարած փորձարկվողների միջին անհատական միավորը, �	� -m-րդ առաջադրանքը կատարած փորձարկվողների թիվը,  �!� -m-րդ առաջադրանքը չկատարած փորձարկվողների թիվը, 

Rm –m-րդ առաջադրանքին տրված ճիշտ պատասխանների քանակը՝ 

"� = #���
�

���
,		 

Wm –m-րդ առաջադրանքին տրված սխալ պատասխանների քանակը՝ $� = � − "�	,	 
pm –ճիշտ  պատասխանների մասը՝ 

%� 	= "�� 	,	 
qm –սխալ  պատասխանների մասը` 

&' = 1 − %�				կամ	&� = $�� 	,	 
pm1m2-m1 և m2 առաջադրանքներին (երկուսին միասին) տրված ճիշտ պատասխանների մասը, )*�-N փորձարկվողների անհատական միավորների ցրվածքը՝ 

+,- = 1� − 1#(�� − ��)-
�

���
	,															 (1) 

)�� - m-րդ առաջադրանքից ստացված արդյունքների   ցրվածքը՝ 

+�- = 1� − 1.# ���- −�
���

(∑ ���)���� -
� /	, 

)�0-կրկնակի թեստավորման դեպքում  i-րդ թեստավորումից N փորձարկվողների անհատական 
միավորների`��1 միջինից շեղումների քառակուսիների գումարը՝ 

+21 = #3��1 − (∑ ��1 )����� 4-
�

���
= #(��1 )-

�

���
− (∑ ��1 )���� -

� 	,		 
)�	,��- կրկնակի թեստավորման դեպքում  ��� և  ��-  մեծությունների միջին արժեքներից 

շեղումների արտադրյալների գումարը՝ 

)�	,�� = #3��� − (∑ ���)����� 4 ∗ 3��- − (∑ ��-)����� 4
�

���
= #��� ∗ ��- − 1�#���

�

���
∗#��-

�

���

�

���
 

6�	,�� - ��� և  ��-մեծությունների միջև կոռելյացիայի գործակիցը՝ 

72�,2- = )�	,��+2� ∗ +2-	, (2) 

)�- թեստի կիսման դեպքում  N փորձարկվողների` զույգ թվով թեստային առաջադրանքներից 
ստացած անհատական միավորների`��8  միջինից շեղումների քառակուսիների գումարը՝ 
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+8 = #3��8 − (∑ ��8)����� 4-
�

���
= #(��8)-

�

���
− (∑ ��8)���� -

� 	,		 
) - թեստի կիսման դեպքում  N փորձարկվողների`կենտ թվով թեստային առաջադրանքներից 

ստացած անհատական միավորների`��օ  միջինից շեղումների քառակուսիների գումարը՝ 

+9 = #3��9 − (∑ ��9)����� 4-
�

���
= #(��9)-

�

���
− (∑ ��9)���� -

� 	,		 
)� - թեստի կիսման դեպքում  ��8 և  ��9  մեծությունների միջին արժեքներից շեղումների 

արտադրյալների գումարը՝ 

)� = #3��8 − (∑ ��8)����� 4 ∗ 3��9 − (∑ ��9)����� 4
�

���
= #��8 ∗ ��9 − 1�#��8

�

���
∗ #��9

�

���

�

���
 

6�  - ��8 և  ��9մեծությունների միջև կոռելյացիայի գործակիցը՝ 

789 = )� :;∗:< ,  (3) 

E- փորձարկվողի անհատական միավորի սխալի վեկտորը, 
Կրկնակի թեստավորման դեպքում E մեծության արժեքը՝ =�2�,2- = 	��� − ��-,s 
Թեստի կիսման դեպքում E մեծության արժեքը՝ =�89 = 	��8 − ��9 , )>�- N փորձարկվողների անհատական միավորների  E սխալների ցրվածքը,  
Կրկնակի թեստավորման դեպքում )>�  մեծության արժեքը՝ 

+?(2�,2-)- = 	#(=�2�,2-)-
�

���
− (∑ =�2�,2-)���� -

� 	,	 (4) 

Թեստի կիսման դեպքում )>�   մեծության արժեքը՝ 

+?(89)- = 	#(=�89)-
�

���
− (∑ =�89)���� -

� 	,		 
@�	,��- m1 և m2  առաջադրանքների կոռելյացիայի Պիրսոնի գործակիցը, 6�����- m-րդ առաջադրանքի կոռելյացիայի գործակցի միջին արժեքը, A� - թեստի առաջադրանքների կոռելյացիայի գործակիցների  միջին արժեքը՝ 

"� = ∑ 7�����'��B 		, (5) 

6C-  t թեստի հուսալիության  գործակիցը: 
1.Թեստի որակական բնութագրերը. Թեստի որակի գնահատման խնդիրը թեստային 

առաջադրանքների վերլուծության հիմնախնդրի մի մասն է կազմում: Թեստային առաջադրանքների 
վերլուծությունը լինում  է ռացիոնալ (գնահատման) և էմպիրիկ (վիճակագրական): Թեստային 
առաջադրանքների ռացիոնալ վերլուծության դեպքում ենթադրվում է թեստի յուրաքանչյուր 
առաջադրանքի չձևայնացված վերլուծություն և իրականացվում է ուսուցման ավտոմատացված 
համակարգի գործառնությունների սահմաններից դուրս: Թեստային առաջադրանքների էմպիրիկ 
վերլուծությունն իրականացվում է փորձնական թեստավորման միջոցով ստացված արդյունքների 
վերլուծության հիման վրա, որի ժամանակ վերլուծվում են այնպիսի բնութագրեր, ինչպիսիք են՝ թեստի 
հուսալիությունը, վավերությունը, բարդությունը, տարբերակիչ ունակությունը (дискриминативность) 
[3] և այլն: 

1.1. Թեստի հուսալիություն. Հուսալիությամբ  որոշվում են թեստավորման արդյունքների 
վերարտադրելիությունը և ճշտությունը: Ենթադրենք ունենք փորձարկվողների հիպոթետիկ խումբ, 
որը թեստավորումը ավարտելուց հետո անմիջապես մոռանում է թեստի բովանդակությունը: Այդ 
դեպքում  հուսալի թեստի պարագայում բազմաթիվ անգամ կրկնելով թեստավորումը՝ պետք է 
ստացվեն միևնույն անհատական միավորները: Իսկ փոքր հուսալիության թեստերի դեպքում ամեն 
անգամ արդյունքները կփոփոխվեն: Թեստի դասական տեսության մեջ թեստի հուսալիությունը 
որոշվում է հետևյալ բանաձևով [10]. 

7D = 1 − :EF	:GF  ,  

+?-	 և +,- արժեքները կարելի է որոշել համապատասխանաբար (4) և (1) բանաձևերի միջոցով [10]: 
Թեստի հուսալիության հաշվարկի համար անհրաժեշտ են երկու փորձարկման արդյունքներ, որոնք 
կազմակերպվում են հետևյալ մեթոդներով [11]. 
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1-ին մեթոդ - թեստավորում երկու զուգահեռ թեստերի միջոցով (հուսալիությունն այս դեպքում 
կոչվում է  parallel-form reliability), 

2-րդ մեթոդ-կրկնակի թեստավորում նույն թեստի միջոցով (հուսալիությունն այս դեպքում 
կոչվում է  test-retest reliability), 

3-րդ մեթոդ- թեստի կիսում  (split-half method): 
Նշված մեթոդներից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելություններն ու թերությունները [12] [13]:  
Կրկնակի թեստավորման մեթոդով հուսալիությունը կարելի է որոշել կիրառելով երկու ՝��� և  ��- 

մեծություններիմիջև կոռելյացիայի գործակցի որոշման (2) արտահայտությունը [11][12], որտեղից 
ստացվում է հետևյալ բանաձևը. 

7D(2�,2-) = � ∗ ∑ �����- −���� (∑ ������� ) ∗ (∑ ��-���� )
H�� ∗ ∑ (���)- − (∑ ������� )-� ∗ �� ∗ ∑ (��-)- − (∑ ��-���� )-���������

∶ (6) 

Թեստը կարելի է օգտագործել, եթե նրա հուսալիության գործակիցը պակաս չէ +0,7-ից [11]: 
Գոյություն ունեն հուսալիության մի շարք  գործակիցներ [12]: 
Թեստի կիսման մեթոդով հուսալիությունը կարելի է որոշել Սպիրման-Բրաունի (Spearmen-

Brown) կոռելյացիայի գործակցի միջոցով: Այստեղ որոշվում է թեստի զույգ և կենտ առաջադրանքների 
արդյունքների միջև կոռելյացիան: Բանաձևն ունի հետևյալ տեսքը [12]՝ 

7D(89) = 27891 + 789			,	 
որտեղ 7D(89)-ը հուսալիության  ճշգրտված գործակիցն է, 789-ն թեստի հուսալիության գործակիցն է ըստ 
կիսված թեստի մասերի, որը հաշվարկվում է (3) բանաձևով: 

Սպիրմեն-Բրաունի բանաձևը թույլ է տալիս գնահատել տրված հուսալիության արժեքի դեպքում 
թեստի անհրաժեշտ երկարությունը (թեստային առաջադրանքների քանակը): 7DL հուսալիության գործակիցը  թեստի երկարության փոփոխման դեպքում՝ [3]. 

7DL = M7D(89)1 + (M − 1)7D(89) 			 , 
որտեղ k-ն թեստի երկարության չափման գործակիցն է: 

Օրինակ, ենթադրենք թեստի նախնական հուսալիությունը 0,758 է, և  թեստում 
առաջադրանքների քանակը կրկնապատկվում է: Այդ դեպքում նոր թեստի հուսալիությունը կլինի՝ 

7DL = 2 ∗ 0,7581 + (2 − 1) ∗ 0,758 = 0,862:	 
Կարելի է որոշել թեստի անհրաժեշտ երկարության  k գործակցի արժեքը` ունենալով 7DL  և 7D(89) 

արժեքները: Ընդունենք, որ թեստի նախնական հուսալիությունը 0,758 է և պետք է այն հասցնել 0,862-ի: 
Քանի՞ անգամ է հարկավոր մեծացնել թեստի երկարությունը: Հաշվարկի համար օգտագործվում է 
հետևյալ  արտահայտությունը [3]. 

M = 7DL	(1 − 7D(89))7D(89)	(1 − 7LD) 	 ∶ 
Մեր օրինակում   

M = 0,862(1 − 0,758)0,758(1 − 0,862) = 1,994 ≈ 2, 
այսինքն թեստի երկարությունն անհրաժեշտ է մեծացնել երկու անգամ: 

Մեկանգամյա թեստավորման եղանակով թեստի հուսալիությունը կարելի է  հաշվարկել նաև 
Կյուդեր-Ռիչարդսոնի KR-20  բանաձևի (F. Kuder & M. Richardson,20-համապատասխան 
հրատարակության մեջ 20-րդ համարով)  միջոցով [14]. 

7D(LV-W) = B(B − 1)31 −
∑ %'	&'�'��+,- 4 ∶ 

Թեստի հուսալիությունը գնահատվում է գերազանց, եթե 7D(LV-W) –ն կազմում է 0,90 … 0,99, լավ ՝ 
0,80…0,89, բավարար՝ 0,70…0,79, 0,69-ից փոքր արժեքների դեպքում՝ անբավարար [15]: Գիտելիքների 
ընթացիկ գնահատման համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել 0,80-ից ոչ պակաս հուսալիության 
գործակից ունեցող թեստ, իսկ վերջնական քննության դեպքում՝ 0,90-ից ավել [11]: Կարևոր է նշել, որ 
KR-20 բանաձևով է որոշվում այնպիսի հայտնի թեստերի հուսալիությունը, ինչպիսիք SAT և TOEFL-ն 
են:  

Բազմաճյուղ  գնահատման սանդղակների դեպքում, այսինքն երբ թեստի միավորը սահմանվում 
է որևէ թվային միջակայքում (0,1,2,3 և այլն) կիրառվում է Կրոնբախի ալֆա գործակցի բանաձևը, որն 
ունի հետևյալ տեսքը [10]՝ 
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7XD = B(B − 1)31 −
∑ +�-����+,- 4 ∶ 

Թեստի հուսալիությունը կարելի է որոշել նաև թեստի առաջադրանքների միջև կոռելյացիայի 
Պիրսոնի գործակցի միջոցով [11], որը երկճյուղային գնահատման սանդղակների (թեստից ստացված 
միավորն ընդունում է 0 կամ 1 արժեքը) դեպքում կոչվում է «ֆի» գործակից և որոշվում է հետևյալ 
բանաձևով [3]. 

Y��,�- = %��,�- − %�� ∗ %�-H%�� ∗ &�� 	 ∗ %�- ∗ &�- 	 ∶ 
Առաջադրանքների միջև կոռելյացիան չպետք է լինի շատ բարձր (@�	,�� ≤ !, [), հակառակ 

դեպքում՝ առաջադրանքներն սկսում են  իրար կրկնել [2]: Եթե երկու առաջադրանքների միջև 
կոռելյացիան մոտ է 1-ին, ապա դրանցից մեկն ավելորդ է: 

Թեստի հուսալիությունը՝ ըստ թեստի առաջադրանքների միջև կոռելյացիայի գործակցի, 
հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով [12]՝ 

7D(\) = B"�1 + (B − 1)"� 		 ∶ 
1.2.  Թեստի վավերություն. Թեստի կարևոր որակական բնութագրերից է նաև վավերությունը 

(անգլերեն validate): Վավերություն նշանակում է թեստային արդյունքների պիտանիություն 
նախատեսված նպատակով  կատարվող թեստի համար  [16]: 

Առանձնացվում են վավերության երեք տեսակ. կոնցեպտուալ, հատկանիշային և 
բովանդակային [11]: 

Թեստի կոնցեպտուալ վավերությունը որոշվում է այն դեպքերում, երբ փորձարկվողի չափվող 
հատկության ներկայացումը տրված է ինչ – որ վերացական կերպարի, մոդելի տեսքով, այսինքն՝ 
փորձարկվողի անձի որոշակի որակները բացահայտելու համար ստեղծվում է կոնցեպտուալ մոդել, 
որը թեստի օգնությամբ հաստատվում է կամ հերքվում:  

Թեստի բովանդակային վավերությունը բնութագրում է, թե ինչքանով է թեստը 
համապատասխանում առարկայական տիրույթին: Բովանդակային վավերությունը պարտադիր չէ որ 
արտացոլի առարկաների լրիվությունը: Օրինակ, նորմատիվ – կողմնորոշված թեստի համար բոլոր 
թեմաների ընդգրկման լրիվությունը կարող է լինել ավելի փոքր, քան հայտանիշ – կողմնորոշված 
թեստի համար: Այստեղ կարևոր է առանձին ենթաթեմաների ու հայտերի ուսումնասիրման 
խորությունը: Դա թույլ կտա մեծ արդյունավետությամբ տարբերակել սովորողներին:  

Հատկանիշային վավերությունը ենթադրում է արտաքին հատկանիշի առկայություն, որի հետ 
կոռելյացիայի մեծությունը որոշում է թեստի վավերությունը:Հատկանիշային վավերությունը լինում է 
ընթացիկ և կանխատեսվող: Ենթադրենք՝  որևէ փորձարկվող ինչ – որ առարկայից թեստով ցույց տվեց 
գերազանց գիտելիքներ, իսկ այդ նույն առարկայից դասավանդողի նշանակած գնահատականները 
անբավարար են: Եթե որպես արտաքին հայտանիշ ընտրվում են դպրոցական գնահատականները, 
թեստի հատկանիշային  վավերությունը կլինի ցածր, նույնիսկ եթե թեստն ունի բարձր հուսալիություն: 
Թեստի կանխատեսվող  վավերությունը բնութագրում է թեստավորման արդյունքների կոռելյացիան 
ապագայում հանդես եկող արտաքին հատկանիշի հետ:  

Ընդհանուր դեպքում որպես վավերության գործակից ընդունվում է թեստավորման 
արդյունքների և հայտանիշի հարաբերության արժեքը, վավերության Vt գործակիցը կարելի է հաշվել 
հետևյալ բանաձևով [17]. 

]D =
∑ (2;̂G_∗2^	)`̂ab � − ��8,c ∗ ��+2(8,c) ∗ +2 ∗ �� − 1		,			 

որտեղ ��8,c = ∑ 2;̂G_`̂ab� - փորձագետի կողմից նշանակած գնահատականների միջին արժեքն է,+2(8,c) =
d∑ (2;̂G_e2�;G_	)F`̂ab �e�  - փորձագետի կողմից նշանակած գնահատականներից ստանդարտ շեղումն է: 

Վավերության ]D գործակցի 0,7 … 0,9 արժեքը փաստում է թեստի բարձր վավերության մասին: 
Եթե այդ գործակիցը 0,45 … 0,55 միջակայքում  է, ապա թեստի վավերությունը համարվում է 
բավարար, իսկ ավելի ցածր արժեքների դեպքում այն համարվում է անբավարար [17]: Այս մեթոդի 
թերություններն են՝ փորձարկվողների խմբի սովորողների ընտրության որակից մեծ կախվածությունը 
և դասավանդողների սուբյեկտիվ գնահատականների օգտագործումը: 

Թեստային առաջադրանքների վավերությունը կարելի է որոշել առաջադրանքի կոռելյացիայի 
կետային բիսերիալ գործակցի միջոցով: Այս գործակիցը բնութագրում է  յուրաքանչյուր առաջադրանքի 
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կոռելյացիան փորձարկվողի թեստային միավորի (անհատական միավորի) հետ՝ 7cf� : 7cf�  –ն չափվում է 
հետևյալ բանաձևով [11]` 

7cf� = 2�b	ge2�h	g:G d �bg∗�hg�∗(�e�),  
որտեղ +, -ը բոլոր փորձարկվողների անհատական միավորների ստանդարտ շեղումն է` 

+, = H+,-: 
Վ. Ս. Ավանեսովը նշում է,  որ թեստային առաջադրանքի վավերության համար պետք է 

ապահովվի  7cf� ≥ 0,5	պայմանը [2]: 
1.3.  Թեստի բարդություն. Թեստի բարդությունը թեստի այն բնութագրիչն է, որն արտացոլում է 

թեստը լուծելու վիճակագրական ցուցանիշը: Թեստի բարդությունը բնութագրվում է թեստի 
բարդության ինդեքսով և որոշվում է թեստին տրված ճիշտ պատասխանների քանակի և 
փորձարկվողների քանակի հարաբերությամբ[10]:  

j� = 1 − �bg� : 

Բարդության ինդեքսի միջոցով թեստից հանվում են չափազանց բարդ և չափազանց դյուրին՝ 
առաջադրանքները: Այն արժեքներ է ընդունում 0-ից 1 միջակայքից,  թեստային առաջադրանքի 
բարդության ինդեքսը  պետք  է ունենա արժեք 0,3 … 0,8 միջակայքում:  Լավագույն  է համարվում 0,5 
արժեքը: Թեստի կազմման ժամանակ բարդության ցածր գործակից ունեցող թեստային 
առաջադրանքները տեղադրվում են թեստի սկզբում, իսկ բարդության բարձր գործակից ունեցողները՝ 
թեստի վերջում: 

1.4. Թեստի տարբերակիչ ունակություն. Թեստի տարբերակիչ ունակությունը բնութագրում է 
թեստի՝ ուժեղ և թույլ փորձարկվողներին տարբերակելու ունակությունը: Թեստային առաջադրանքի 
տարբերիչ ունակությունը (D) հաշվելու համար այդ առաջադրանքի կատարումը հանձնարարվում է 
փորձարկվողների՝ ըստ ունակության երկու հակադիր («բարձր» – «ցածր») խմբերի: Այս գործակիցը 
որոշվում է հետևյալ սկզբունքով [10]. 

• իրականացվում է փորձարկվողների բավականին մեծ խմբի թեստավորում (N>100), 
• թեստավորման արդյունքների հիման վրա առանձնացվում է փորձարկվողների մոտ 25 … 27% 

բարձր ցուցանիշներով խումբ՝ pbest  և ցածր ցուցանիշներով խումբ՝ pworst, համապատասխանաբար Nb և 
Nw փորձարկվողների թվով, 

• հաշվարկվում է վերոնշյալ խմբերում ճիշտ պատասխանների քանակները՝ �f� և  �k� , 
• հաշվարկվում է տարբերակիչ ունակության D գործակիցը հետևյալ բանաձևով՝ [10] 

l = �mb�m − �nb�n: 

Եթե D> 0.3, ապա դիտարկվող թեստի տարբերակիչ ունակությունը բավարար է [10]: 
D ցուցանիշը արժեքներ է ընդունում [-1,+1] հատվածում: Եթե D=1, ուրեմն  առաջադրանքն ունի 

առավելագույն տարբերիչ ունակություն: D = 0 –ն  նշանակում է, որ առաջադրանքը բոլորովին չի 
տարբերում ուսումնական նյութին տիրապետող և չտիրապետող փորձարկվողներին: D = -1 
տարբերակը հանդիպում է շատ հազվադեպ և նշանակում է, որ առաջադրանքը տարբերում է 
փորձարկողներին,բայց հակադարձված, այսինքն` ճիշտ պատասխանում են ուսումնական նյութին 
չտիրապետողները, իսկ նյութին տիրապետողները պատասխանում են սխալ: 

2. Թեստավորման մաթեմատիկական IRT տեսություն. Չնայած մի շարք առավելություններին և  
արդյունքների մշակման պարզությանը, թեստերի դասական տեսությունն  ունի որոշակի 
թերություններ:  Փորձարկվողների անհատական միավորները հիմնականում կախված են թեստում 
թեստային առաջադրանքների բարդությունից, իսկ թեստային առաջադրանքի բարդությունն էլ, որն 
ստացվում է վիճակագրական տվյալների վերլուծության հիման վրա, կախված է փորձարկվողների  
խմբի ընտրությունից [11]: Դասական տեսության մեծ թերություններից է նաև փորձարկվողների 
միավորների ոչ գծայնությունը:   

IRT –ի հիմնական առավելություններն են [18]. 
• IRT –ում իրականացված թեստային միավորների չափումները փոխվում են գծայինի, որի 

արդյունքում էլ որակական տվյալները վերլուծվում են քանակական մեթոդների միջոցով, 
• Գեորգ Ռաշի [5] մոդելի պարամետրերը գծային են, ինչն էլ թույլ է տալիս օգտագործել չափման 

արդյունքների վերլուծության լայն վիճակագրական ընթացակարգերի շրջանակ, 
• Թեստային առաջադրանքի բարդության գնահատականը կախված չէ փորձարկվողների խմբի 

ընտրությունից, 



162 

• Փորձարկվողների պատրաստվածության մակարդակի գնահատականը կախված չէ կիրառվող 
թեստային առաջադրանքների բանկից:  

Ռաշի մոդելի առավելություններն ամբողջությամբ  ներկայացված են Wilson M.-ի 
աշխատանքում [19]: 

IRT-ում n-րդ փորձարկվողի գիտելիքների մակարդակը նշանակվում է o�- ով և որոշվում 
հետևյալ բանաձևով՝ o� = pq(%�/&�): 

m-րդ առաջադրանքի բարդության լոգարիթմը նշանակվում է s�-ով և որոշվում  հետևյալ 
բանաձևով՝ s� = pq(%�/&�): 

Ենթադրվում է, որ IRT-ում s�-ի և o�-ի միջև գոյություն ունի որոշակի կախվածություն: 
Գործնականում  առաջադրվում է  հետևյալ խնդիրը. ըստ թեստին տված փորձարկվողի 
պատասխանների,  գնահատել s� և o� լատենտային պարամետրերի արժեքները: 

Ըստ Գեորգ Ռաշի՝  փորձարկվողի պատրաստվածության մակարդակը՝ o�և թեստային 
առաջադրանքի բարդության մակարդակը՝ s� գտնվում են միևնույն սանդղակում և չափվում են  նույն 
միավորներով: Փորձարկվողի թեստը հաջողությամբ հանձնելու ֆունկցիայի արգումենտը o� և s� 
մեծությունների տարբերությունն է՝ |o� − s�|:  Եթե տարբերությունը մեծ է և բացասական, ապա տվյալ 
m-րդ թեստային առաջադրանքը բարդ է տվյալ n-րդ փորձարկվողի համար: Եթե տարբերությունը մեծ է 
և դրական, ապա տվյալ m-րդ թեստային առաջադրանքը շատ հեշտ է տվյալ n-րդ փորձարկվողի 
համար: Ռաշի մոդելում փորձարկվողի հաջողության հասնելու ֆունկցիան ունի մեկ պարամետր՝ 
|o� − s�| , որի պատճառով էլ այն երբեմն կոչվում է  IRT մեկ պարամետրով մոդել:  

Ռաշի մոդելի կատարելագործված տարբերակում, որը կոչվում է Բիրնբաումի [6] երկու 
պարամետրով մոդել, փորձարկվողի թեստը հաջողությամբ հանձնելու ֆունկցիայի պարամետրերի 
շարքում ներառվում է նաև տվյալ առաջադրանքի տարբերակիչ ունակության գործակիցը՝ item 
descrimination parameter: Իսկ Բիրնբաումի երեք պարամետրերով մոդելում ներառվում է նաև տվյալ 
թեստային առաջադրանքի ճիշտ պատասխանը գուշակելու հավանականությունը: 

Եզրակացություն. Թեստավորման մեջ լայնորեն կիրառություն գտած դասական (CTT) և 
մաթեմատիկական (IRT) տեսությունների միջոցով որոշվում են թեստերի, թեստային 
առաջադրանքների որակական բնութագրերը: Կարելի է առանձնացնել այս երկու տեսությունների 
հետևյալ գլխավոր բնութագրական հատկանիշները. 

• CTT-ում ուսումնասիրվող օբյեկտը ոչ թե թեստային առաջադրանքն է, այլ առաջադրանքների 
համակարգը՝ թեստն ամբողջությամբ, իսկ IRT-ում՝ թեստային առաջադրանքն է (Item analysis): 

• CTT-ում թեստային առաջադրանքի և փորձարկվողի պատրաստվածության մակարդակի միջև 
կախվածությունը չի դիտարկվում, իսկ IRT-ում հաշվիէ առնվում և կոչվում է թեստային 
առաջադրանքի բնութագրական ֆունկցիա:  

• Ի տարբերություն CTT-ի, IRT-ի մոդելներում որպես վիճակագրական ցուցանիշներառվում է  
նաև թեստային առաջադրանքին ճիշտ պատասխանելու հավանականության գործակիցը: 

• CTT –ում թեստի որակը գնահատելու համար խմբում փորձարկվողների թիվը պետք է լինի 
մոտ 200 ... 500, իսկ IRT-ում կախված մոդելի ընտրությունից որոշ դեպքերում այդ թիվը գերազանցում է 
500-ը: 

• CTT –ի միջոցով կարելի է որոշել թեստի հուսալիության և երկարության միջև կապը: 
• IRT-ի միջոցով կարելի է որոշել թեստային առաջադրանքի ինֆորմացիոն ֆունկցիան: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ТЕСТОВ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
 

Дается анализ методов расчета качественных характеристик, показателей теста. Приведен обзор  
для разработки в дальнейшем электронной системы проведения качественной экспертизы тестов. 

Ключевые слова: тестирование знаний, классическая теория тестов - CTT, математическая 
теория тестов-IRT, надежность, валидность, дискриминативность, сложность теста. 

 
 

V.K. Avetisyan 
 

INVESTIGATION OF KNOWLEDGE CONTROL TESTS 
 QUALITY CHARACTERISTICS 

 
The investigation of the characteristics of test quality, indicators, their calculation methods is given. A 

review is carriet out  for future development of electronic system for  tests quality expertise.  
Keywords: knowledge control testing, Classical Test Theory, Item Response Theory, tests reliability, validity, 

discrimination ability,difficulty. 
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  ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Վ.Ս. Բաբայան 

 
ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

ՄԱՍՇՏԱԲԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՄԲ ԷՆԵՐԳԱՍՊԱՌՄԱՆ 
ՆՎԱԶԱՐԿՈՒՄԸ  

 
Բացահայտված են հեռահաղորդակցական սարքավորումների սնման լարման մասշտաբավորման 

իրագործման եղանակները: Նկարագրված են տեխնոլոգիական մասշտաբավորման ազդեցության հաշվառմամբ 
հեռահաղորդակցական սարքավորումների էներգասպառման նվազարկման մեթոդը և էներգասպառման 
հաշվարկի գործընթացը: 

Առանցքային բառեր. հեռահաղորդակցական սարքավորումներ, էներգասպառման նվազարկում, 
տեխնոլոգիական մասշտաբավորում: 

 
Նախաբան: Կոմպլեմենտար մետաղ օքսիդ կիսահաղորդիչ (ԿՄՕԿ) հեռահաղորդակցական 

սարքավորումների (ՀՀՍ) գնի ժամանակի ընթացքում նվազումը, ինչպես նաև դրանց ֆիզիկական 
չափերի փոքրացումը, հանգեցնում են վերջիններիս միջուկների երկրաչափական չափերի [1] 
կրճատմանը: Մյուս կողմից՝ ջերմահեռացման անընդհատ դժվարացումը [1] հանգեցնում է ինտեգրալ 
սխեմաների (ԻՍ) տեսքով իրագործվող ՀՀՍ-ների պատյանների մեծացմանը: Բացի այդ, անալոգային և 
թվային ՀՀՍ-ների ինտեգրումը նույն պատյանում դարձել է տնտեսապես շահավետ [2]: 

 Հայտնի է [2,3], որ ԻՍ-երի տեսքով իրագործվող ՀՀՍ-ների էներգասպառման նվազարկման 
ամենաարդյունավետ եղանակներից մեկը սնման VDD լարման մասշտաբավորումն է, քանի որ 
էներգասպառման և սնման լարման կախվածությունն ունի քառակուսային բնույթ [3]: Սնման VDD 
լարման մասշտաբավորումն իրագործվում է տարբեր եղանակներով. 

1. Տեխնոլոգիական մասշտաբավորմանը զուգընթաց փոքրանում են ԻՍ-երի տեսքով 
իրագործվող ՀՀՍ-ներում տրանզիստորների չափերը, որոնք արդեն կարող են սնվել ավելի փոքր VDD 
լարմամբ: 

2. Հեռահաղորդակցական ԻՍ-երի տարբեր հատվածներ, կախված դրանց աշխատանքային 
հաճախականություններից, սնվում են տարբեր VDD լարումներով (նկ. 1): Նույն VDD լարմամբ սնվող ԻՍ-
ի հատվածները կոչվում են լարման կղզյակներ [3], իսկ համապատասխան եղանակը՝ 
բազմավոլտային նախագծման մեթոդ: 

Նկ. 1. Հեռահաղորդակցական ԻՍ-երի լարման կղզյակների բաժանումը  

VDD=1,1 Վ

VDD=1,2 Վ VDD=0,8 Վ 

Հեռահաղորդակցական ԻՍ 

Լարման կղզյակ 1 Լարման կղզյակ 2 

Լարման կղզյակ 3 
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�

Աղավաղում 
Շրջում 
Շեղում 
Թողունակություն 
… 

Համաձայնեցում 
Սպիտակ աղմուկ 
1/f աղմուկ 
… 

3. Հեռահաղորդակցական ԻՍ-երում սնման լարման դինամիկ մասշտաբավորման էությունն այն 
է, որ առանձին լարման կղզյակների (նկ. 1) սնման լարումը ՀՀՍ-ի աշխատանքի ընթացքում 
հաստատուն չէ, այլ փոփոխվում է` կախված ժամանակի ընթացիկ պահին սարքի աշխատանքի 
արագությունից: 

Չնայած սնման լարման մասշտաբավորումն ազդում է ՀՀՍ-ի էներգասպառման ինչպես դինամիկ, 
այնպես էլ ստատիկ (կորստի) բաղադրիչների վրա, ներկայումս ավելի արդիական է դարձել [2] այդ 
ազդեցության նվազարկումը հատկապես երկրորդ բաղադրիչի դեպքում: Բանն այն է, որ 
տեխնոլոգիական մասշտաբավորմանը զուգընթաց ՀՀՍ-ների ստատիկ և դինամիկ բաղադրիչների 
հարաբերակցությունն էապես փոխվում է՝ հօգուտ ստատիկի, և 65 նմ-անոց տեխնոլոգիաներից սկսած՝ 
ստատիկ էներգասպառումը նույնիսկ դարձել է գերակշռող [1,3] (նկ. 2): 

Այդ պատճառով ստորև նկարագրված է ԻՍ-երի տեսքով իրագործվող ՀՀՍ-ների կորստի 
էներգասպառման վրա տեխնոլոգիական մասշտաբավորման ազդեցության գնահատման մշակված 
մեթոդը [4,5]:  

Նկ. 2. ՀՀՍ-ների էներգասպառման ստատիկ և դինամիկ բաղադրիչների հարաբերակցությունը 

 Հեռահաղորդակցական սարքավորումների էներգասպառման վրա տեխնոլոգիական 
մասշտաբավորման ազդեցությունը: Որպես հետազոտման առարկա դիտարկված է ուժեղարարի 
պարզ կասկադը (նկ. 3), որում հոսանքի աղբյուրը շրջված ՄՕԿ տրանզիստորի միջոցով ղեկավարում 
է ունակային բեռը:   

Նկ. 3. Միատրանզիստորանի ուժեղարարի կասկադը 

Նույն նպատակով հնարավոր էր նաև բազմաթիվ այլ սխեմաների դիտարկումը (դիֆերենցիալ 
զույգ, աղբյուրին հետևող սխեմա, երկկասկադանի օպերացիոն ուժեղարար (ՕՈՒ) և այլն [3]): Սակայն 
ընտրված սխեմային բնորոշ են ընդհանուր նպատակի ավելի ցայտուն իրագործումը և պարզությունը: 
Մյուս կողմից՝ ստացված արդյունքները հեշտությամբ կարելի է կիրառել նաև այլ սխեմաների 
դեպքում: Պարզության համար հոսանքի աղբյուրն ու ունակային բեռը համարվել են իդեալական, 
այսինքն՝ պարազիտային ունակություններից, դիմադրություններից և աղմուկի աղբյուրներից զերծ:  
 ՀՀՍ-ների էներգասպառման վրա տեխնոլոգիական մասշտաբավորման ազդեցության 
գնահատման մշակված մեթոդի ստորև բերված նկարագրությունում օգտագործվել են  նախագծման մի 
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քանի հայտնի [3] սահմանումներ՝ թողունակություն, ազդանշանի Fազդ հաճախականություն, HD2 կամ 
HD3 աղավաղում, դինամիկ միջակայք (ԴՄ) և այլն: 
  ՀՀՍ-ի նվազագույն կորստի հզորության հաշվարկի համար անհրաժեշտ է տեղեկություն՝ 
տեխնոլոգիական գործընթացի և համակարգային մակարդակի պահանջների վերաբերյալ: 
Տեխնոլոգիական գործընթացին վերաբերող տվյալներն են՝ օքսիդի շերտի Tօքսիդ հաստությունը և սնման 
VDD լարման արժեքը: Ենթադրվում է, որ օքսիդի շերտի հաստությունը համամասնական է 
տեխնոլոգիայի նվազագույն Lնվ  չափին և որոշվում է՝ 

ÝíûùëÇ¹ LT λ= ,                                                                          (1) 

 
որտեղ 03,0≈λ (նկ. 4): Սնման VDD լարման համար ենթադրվում է, որ 0,7 մկմ-ից փոքր չափերի 

դեպքում այն նվազում է տեխնոլոգիային (Lնվ) համամասնորեն: 0,7 մկմ-ից մեծ չափերի դեպքում 
սնման VDD  լարումը հաստատուն է և հավասար 5 Վ-ի (նկ. 5): Հայտնի է [1], որ  ասվածը ճիշտ է մինչ 
այժմ ստեղծված բոլոր տեխնոլոգիաների համար, և ենթադրվում է, որ այդ օրինաչափությունը չի 
խախտվի նաև մոտ ապագայում [2]:  

Լարման É³ñáõÙη  արտադրողականությունը որոշվում է՝ 

DDV
V pp³½¹,

É³ñáõÙ
−=η  :                                                           (2) 

 
Դա նշանակում է, որ սխեմայում ազդանշանի տատանումը սնման VDD լարման հաստատուն 

մաս է կազմում: Սովորաբար այդ մեծությունը մոտ է լինում 80%-ին: Ենթադրվում է նաև, որ հոսանքի 
հաստատուն Ñáë³Ýùη  արտադրողականությունը որոշվում է՝ 

DDI
I³ñ

Ñáë³Ýù =η ,                                                               (3) 

 
որը նշանակում է՝ սնման VDD աղբյուրի ընդհանուր հոսանքը, բազմապատկած հաստատունով, 
նվազագույն շրջման հոսանքն է: Սովորաբար այդ մեծությունը մոտ է լինում 25%-ին:  Այն 
օգտագործվում է շրջման համար՝ պահելով որոշակի միջակայք դիֆերենցիալ իրագործմամբ 
բաժանիչների համար:  

Նկ. 4. Օքսիդի հաստության և համաձայնեցման հարաբերությունը հոսքուղու նվազագույն 
երկարությանը 
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 Համակարգային մակարդակում անհրաժեշտ է սահմանել նախագծման նպատակները՝ 
սխեմայի անհրաժեշտ թողունակությունը կամ ազդանշանի առավելագույն Fազդ հաճախականությունը, 
շրջման գործակիցը (ՇԳ), աղավաղումների անհրաժեշտ մակարդակը (ԱԱՄ) և անհրաժեշտ ԴՄ-ը: 
Վերջինս որոշվում է՝ 

,
2∑

=
V

V

³Ýó³ÝÏ³ÉÇ

Øø²³½¹,¸Ø                                                                      (4) 

 
որտեղ Vանցանկալի-ն կարող է բաղկացած լինել սպիտակ Vn,սպիտակ աղմուկներից, 1/f տիպի Vn,1/f աղմուկից, 
շեղման  Vշեղման լարումից և ազդանշանի ՄՔԱ-ից՝ 

22/pp³½¹,Øø²³½¹, −=VV :                                                      (5) 

  

Նկ. 5. Սնման լարման և ազդանշանի տատանման հարաբերությունը հոսքուղու նվազագույն 
երկարությանը  

 
Էներգասպառման հաշվարկի գործընթացը: Իրական նախագծման ժամանակ ճշգրիտ ԴՄ-ը 

ստանալու համար անհրաժեշտ է ավելացնել յուրաքանչյուր անցանկալի ազդանշանի հզորությունը: 
Այդ պատճառով հաշվարկի ընթացքում յուրաքանչյուր դեպքում մի տեսակի անցանկալի ազդանշանը 
կլինի գերակշռող:  

Անցանկալի ազդանշանի հզորության առավելագույն արժեքը որոշվում է՝ 

2

Øø²³½¹,

³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ¸Ø

2
2 V

V = :                                                   (6) 

 Հաշվարկի մշակման գործընթացում (նկ. 6), սնման VDD լարումից սկսած, օգտագործելով 
լարման É³ñáõÙη  արտադրողականությունը, հաշվարկվում է շեղման Vազդ ազդանշանը: Համատեղելով 

շեղման Vազդ ազդանշանը և օգտագործելով ցանկալի ԴՄ-ը, հաշվարկվում է սխեմայում թույլատրելի 
առավելագույն անցանկալի Vանցանկալի ազդանշանը: Իր հերթին, անցանկալի Vանցանկալի  ազդանշանը 
որոշում է ունակային Cբ բեռի չափերը: Ունակային Cբ բեռի արժեքը ստանալուց հետո, օգտագործելով 
թողունակությունը, շեղումը, շրջման գործակիցը կամ աղավաղումները, հաշվարկվում է նախագծմանն 

 

1,0 

0,1 

10 

Ազդանշանի տատանում

Սնման VDD լարում

0,1 1 Lնվ, մկմ 

V, Վ 
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VDD Vազդ. Vանցանկալի Cբ P IDD Iար 

Աղ. 

ՇԳ

Շեղ.

Թ

VDD �� ԴՄ 1/f աղմուկ

Աղմուկ

Համաձայնեցում

անհրաժեշտ շեղման Iար հոսանքը: Սնման IDD հոսանքը հաշվարկվում է՝ օգտագործելով հոսանքի 

Ñáë³Ýùη  արտադրողականությունը, որը բազմապատկելով սնման VDD լարմամբ՝ ստացվում է P 

էներգասպառումը: 

 
Նկ. 6. Հաշվարկի գործընթացը 

 Անհրաժեշտ ԴՄ-ի մակարդակը պահելու համար օգտագործվող ունակային բեռի չափի 
որոշման նպատակով օգտագործվում են կամ համաձայնեցման ջերմային աղմուկները, կամ 1/f տիպի 
աղմուկը:   

Եզրակացություն: Հեռահաղորդակցական սարքավորումների էներգասպառման նվազարկումը 
արդիական խնդիր է և առաջադրված մեթոդը թույլ է տալիս գնահատել դրանց վրա տեխնոլոգիական 
մասշտաբավորման ազդեցությունը: 
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В.С. Бабаян 

 
МИНИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
УСТРОЙСТВ С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ 

 
Выявлены способы реализации масштабирования напряжения питания телекоммуникационных 

устройств. Описаны метод уменьшения энергопотребления телекоммуникационных устройств с учетом 
влияния технологического масштабирования и  процесс расчета энергопотребления. 

Ключевые слова: телекоммуникационные устройства, минимизация энергопотребления, 
технологическое масштабирование. 

 
 

V.S. Babayan 
 

POWER CONSUMPTION REDUCTION FOR TELECOMMUNICATION DEVICES 
TAKING INTO ACCOUNT TECHNOLOGY SCALING 

 
Implementation methods of supply voltage scaling are identified. The proposed methods for reducing power 

consumption of telecommunication devices taking into account effect of technology scaling and power consumption 
calculation method are described.  

Keywords: telecommunication devices, power reduction, technology scaling.  
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AN APPLICATION PACKAGE FOR SOLUTION OF PARAMETRIC MATRIX 
EQUATIONS BASED ON DIFFERENTIAL TRANSFORMS 

An application package for solution of non-autonomous matrix equations based on differential transforms is 
developed. The package models are implemented using C++, and UI is implemented using Qt cross-
platform application framework. 

Keywords: differential transforms, non-autonomous (parametric) matrix equations, Schur decomposition, 
Tikhonov regularization, Bartels-Stewart method.  

 
Introduction. In many areas of science there are problems where we need to solve non-

autonomous matrix equations [1-4]. For solution variety of problems related with non-autonomous 
systems differential transforms are efficiently applicable [5]. The description of a developed 
application package for solution of parametric matrix equations is given. 

 
Structure and basic characteristics.  The application package consists of the following 

components: 
1. Differential transforms 
2. Matrix invariants 
3. Matrix equations. 

The detailed structure of the package is presented in Fig.1. 
 

 
Fig. 1. Structure of Package 

 
The “Differential transforms” section is intended to calculate discretes (direct transforms) 

of non-autonomous matrices and for restoring the original functional matrices (inverse 
transforms) based on Differential-Taylor or Differential-Pade transforms [5]. 

The “Matrix invariants” section consists of variety of methods to define matrix invariants 
of non-autonomous matrices [5]. 

The “Matrix equations” section consists of the following methods to solve non-
autonomous (parametric) linear and nonlinear matrix equations: 

1. Differential method based on Schur decomposition [4]. 

Differential transforms 
(direct/inverse) 

 Computing of discretes 
for non-autonomous 
matrices 

 Differential-Taylor 
transforms 

 Differential-Pade 
transforms 

 

Matrix invariants 

 Inverse matrix 
 Pseudo inverse matrix 
 Eigen value/vector 

functions  
 Proper polynomial 
 Matrix decompositions  

 

Matrix equations

 Linear equations 
 Non linear equations 
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2. Differential method based on Tikhonov regularization method [3]. 
3. D-analogue of Bartels-Stewart’s algorithm [1]. 
4. D-analogue of simple nonlinear matrix equation solution method [6]. 
5. D-analogue of nonlinear matrix equation solution method [2]. 

Main characteristics of the package are functions and encapsulated classes, the data points 
are implemented as integer, complex and/or double matrices (vectors). The package is designed 
by using object oriented principles which will allow to extend it with variety of methods and 
tools. 

Basic algorithms are implemented using C++ programming language [7], and the graphical 
user interface is developed using Qt library [8]. 

Environment. The main window is provided in Fig. 2a), which will be loaded after 
execution of SystemAnalysis.exe. 

The main window consists of the following sections: 
1. Menus. 
2. Tools. 
3. Problems.  
4. Multiple document interface (MDI). 

 
 

 
a) 

 

        

b)       c) 
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                 d)                      e) 
Fig. 2.  The main window (a), Menus (b), Tools (c), Problems (d),  
            Multiple document interface (MDI) (e) 

 

The control tools are intended to organize and analyze the process of the solution (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. The control tools of application  

Analytical, discrete and graphical views of the solution are provided in Fig. 4.  
The Matrix equations section consists of buttons for each developed aforementioned 

methods (Fig. 5). For each method appropriate dialog wizard will be shown. 

Create/Modify Matrix 

Show discretes of input matrix 

Discretes of A(t) matrix 

Discretes of B(t) matrix

Discretes of C(t) matrix  Show solution in alalytical
mode 

Graphical view (Plot )

Start calculation (Calculate)

Show discretes of solution
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        a)       b) 

   
c) 

Fig. 4. Analytical (a), discrete (b) and graphical (c) views of the solution 
 

   
  

Fig. 5. The button of method definition 
 

Conclusion. The graphical interface of application package is simplified using dialog 
boxes. Each of them are reinforced with usage helpers and hints. This will allow to use the 
package without any prior technical knowledge. For each problem importing of parameters can 
be easily done using dialog wizards. 

The results of each problem can be viewed either analytically or graphically. The analytic 
or numerical results are represented as matrix tables into appropriate windows. The graphical 
view is done for each element in the matrices based on their indices. 

Several problems can be solved simultaneously, and the results can be compared using 
multiple document interfaces. 
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В.Р. Авинян 
 

 ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МАТРИЧНЫХ УРAВНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 

Разработан пакет прикладных программ для решения матричных урaвнений на основе 
дифференциальных преобразований. Основные модули разработаны на языке программирования C++, 
графический интерфейс реализован с использованием Qt кросс-платформенного инструментария. 

Ключевые слова: дифференциальные преобразования, неавтономые (параметрические) матричные 
уравнения, декомпозиция Шура, регуляризация Тихонова, метод Бартелса-Стюарта. 

 
 

Վ.Ռ. Ավինյան 

ՊԱՐԱՄԵՏՐԱԿԱՆ ՄԱՏՐԻՑԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈւԾՄԱՆ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ 
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՓԱԹԵԹ՝ ՀԻՄՆՎԱԾ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ  

ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՒՆԵՐԻ ՎՐԱ 
 

Մշակված է մատրիցային հավասարումների լուծման կիրառական ծրագրերի փաթեթ՝ հիմնված 
դիֆերենցիալ ձևափոխությունների վրա: Փաթեթի հիմնական ալգորիթմներն իրականացված են 
ծրագրավորման C++ լեզվով, շահագործողական գրաֆիկական ինտերֆեյսն իրականացվել է QT 
գրադարանի օգտագործմամբ: 

Առանցքային բառեր. դիֆերենցիալ ձևափոխություններ, ոչ ավտոնոմ (պարամետրական) 
մատրիցային հավասարումներ, Շուրի վերլուծություն, Տիխոնովի ռեգուլյարացում, Բարտելս-
Ստյուարտի մեթոդ: 

Avinyan Vahe Romen – applicant (NPUA) 
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TRANSMITTER OUTPUT IMPEDANCE CALIBRATION METHOD 

Calibration of receiver and transmitter input/output resistances is very imperative for high-speed link stand-
ards such as Peripheral Component Interconnect (PCI), Universal Serial Bus (USB), X Attachment Unit Interface 
(XAUI), etc. As the interface speeds are growing up, it is critical to match the IO drivers with the transmission lines 
to avoid signal reflections on the lines. A method of designing the transmitter output driver with less sensitivity to 
process, voltage and temperature (PVT) variations is presented. The proposed architecture uses both analog and 
digital compensation circuits for producing biasing analog voltages and calibration codes to generate 50 Ohm out-
put termination impedance.  

Keywords: transmitter, termination, impedance, resistance calibration, reflection. 
 
Introduction. Scaling of integrated circuit technology has continually increased the data rates in 

high-speed links. On the other hand, data communication has continually caused bottlenecks in these sys-
tems at various levels of system hierarchy. The challenges and demand associated with overcoming these 
bottlenecks have caused a boom in the development of the systems and techniques that improve the effi-
ciency of data communication [1]. Table 1 illustrates data rates for most popular protocols. 

                                                                                                      
                                                                           Table1 

Data rates for several protocols 

Protocol Minimal bit    
time(ps) 

Max Data 
rate(GB/s) 

PCI2 200 5 

USB3 200 5 

XAUI double rate 160 6.25 

USB3.1 100 10 

 
 

 
There are two ways to increase data rates in interconnects. The first is increasing input/output (I/O) 

pin count, thus to transfer data from one chip to another using parallel interconnects and the second is 
development of architectures that will be able to transfer information through serial links. Adding more 
pins negatively impacts on die, package and board costs, whereas serial links are more common solution. 
That is why most links are realized as serial links. In Fig.1a typical high-speed serial link structure is de-
picted. It consists of following main blocks: Transmitter (TX), Receiver (RX), Phase Locked Loop (PLL), 
Clock and Data Recovery (CDR) and electrical channel.  Transmitter serializes input parallel data and 
drives it to electrical channel synchronized by PLL clocks. Receiver samples incoming data, amplifies it 
after channel losses and recovers it via CDR. Then RX deserializes output binary data.  

 



 

 

While high-performance I/O circuitry can leverage the 
creased core performance, unfortunately the bandwidth of the electrical channels used for chip to chip 
communication has not scaled in the same manner. The reason is that electrical channel has low pass fr
quency filter characteristics. Thus, rather than being technology limited, current high
signs are becoming channel limited. In order to continue scaling data rates, link designers implement s
phisticated equalization circuitry to compensate for 
channel. Although, with this additional complexity 
vances in low-power serial I/O design techniques and consideration of alternate I/O technologies, such as 
optical inter-chip communication links [2].

As electrical channel’s frequency
ers in data rate scaling it is imperative to eliminate all undesirable phenomena occurring in transmission 
lines such as signal reflections and intersymbol interferences [3]. 

A signal travelling along an electrical transmission line will be partly, or wholly, reflected back in 
the opposite direction when the travelling signal encounters a discontinuity in the characteri
ance of the line, or if the far end of the line is not terminated in its characteristic impedance. This can 
happen, for instance, if two lengths of dissimilar transmissi

In general, the amplitude of the wave reflecte
reflection coefficient, ρ:             

 

where Z0 is the characteristic impedance of transmission line, Zterm is the termination re
end of line. When a voltage wave with amplitude Vwave hits the end of transition line, a wave with a
plitude ρ. Vwave is reflected.  

 As it is seen from (1), in order to have no reflections (
matched (i.e., the same).  If source impedance 
line as well. Each end of the line has its own value of 

In proposed configuration, the transmission line impedance is assumed 50
avoid reflections, 50 Ohm terminations in the near and far 
ibration method provides relatively constant 50
driver for all PVT conditions. 

Compensation schemes used for transmitter output resistance calibration
drivers can be classified either voltage con
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 Fig.1. High-Speed Serial link structure 

performance I/O circuitry can leverage the technology improvements that enable i
creased core performance, unfortunately the bandwidth of the electrical channels used for chip to chip 
communication has not scaled in the same manner. The reason is that electrical channel has low pass fr

Thus, rather than being technology limited, current high
signs are becoming channel limited. In order to continue scaling data rates, link designers implement s
phisticated equalization circuitry to compensate for the frequency dependent loss of the band limited 
channel. Although, with this additional complexity come both power and area costs, necessitating a

power serial I/O design techniques and consideration of alternate I/O technologies, such as 
chip communication links [2]. 

As electrical channel’s frequency-dependent loss and impedance discontinuities become major limi
ers in data rate scaling it is imperative to eliminate all undesirable phenomena occurring in transmission 

as signal reflections and intersymbol interferences [3].  
A signal travelling along an electrical transmission line will be partly, or wholly, reflected back in 

the opposite direction when the travelling signal encounters a discontinuity in the characteri
ance of the line, or if the far end of the line is not terminated in its characteristic impedance. This can 
happen, for instance, if two lengths of dissimilar transmission lines are joined together

In general, the amplitude of the wave reflected at the end of a transmission line is determined b

� �
�������	

�����
�	
,                                                                    

Z0 is the characteristic impedance of transmission line, Zterm is the termination re
When a voltage wave with amplitude Vwave hits the end of transition line, a wave with a

(1), in order to have no reflections (ρ=0), termination resistance and Z0 must be 
matched (i.e., the same).  If source impedance is not equal Z0, then reflections occur at the near end of the 
line as well. Each end of the line has its own value of ρ.  

roposed configuration, the transmission line impedance is assumed 50 
terminations in the near and far ends of the line are required. 

ibration method provides relatively constant 50Ohm termination impedance in the transmitter output

Compensation schemes used for transmitter output resistance calibration
drivers can be classified either voltage controlled or current controlled (Fig. 2). 

 
 

Fig.2. Compensation schemes 
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Z0 is the characteristic impedance of transmission line, Zterm is the termination resistor in the far 
When a voltage wave with amplitude Vwave hits the end of transition line, a wave with am-

=0), termination resistance and Z0 must be 
not equal Z0, then reflections occur at the near end of the 

 Ohm (Z0=50 Ohm). To 
ends of the line are required. The proposed cal-

n impedance in the transmitter output       

Compensation schemes used for transmitter output resistance calibration. Existing transmitter 



 

 

Current controlled drivers use analog biasing voltages to control Vgs 
currents flowing through the driver’s output transistors. Whereas voltage controlled drivers use logic le
els to turn on or turn off output drivers
ers are sensitive to noises [4]. Voltage controlled output drivers suggest higher noise immunity due to 
their discrete performance. Besides that digitally controlled drivers are easier to implement and manage.  
There are many versions for voltage controlled drivers, but 
grammable I/O driver and poly resistance I/O driver

A. Simple programmable I/O driver. 
sists of a pull-up PFET array and a pull
pull-up and pull-down I/O FETs. During output low to high transition, driver output resistance is equal to 
the pull-up PFET array effective resistance. During output high to low transition, driver output resistance 
is a function of the effective pull
grammable NFET and PFET arrays take on a range of resistances to ensure the driver output resistance 
equals the transmission line impedance. Impedance matching is accom
binations of NFETs and PFETs to drive logic lows and highs. Each driver stage has twice more conduc
ance than the previous one, i.e. conductance
the word [5]. 

 

 
Pull-up and pull-down drivers can have equivalent conductances

schemes. Instead of changing conductance by changing a binary calibration word, conductance would be 
increased or decreased by adding/subtracting driver FETs of equal conductance in thermometer fashion.

B. Poly Resistance I/O Driver.
sistance response is the poly resistance I/O driver as shown in Fig
grammable I/O driver, Poly Driver contains poly resistors in series with the 
NFETs and PFETs. Resistance calibration is accomplished in much the same manner as the simple pr
grammable I/O driver. However, some fraction of the resistance in each array’s leg is divided be
FET and poly resistor [5]. 
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Current controlled drivers use analog biasing voltages to control Vgs voltages, which in turn control
currents flowing through the driver’s output transistors. Whereas voltage controlled drivers use logic le

urn off output drivers which are connected in parallel. Current or analog controlled dri
]. Voltage controlled output drivers suggest higher noise immunity due to 

their discrete performance. Besides that digitally controlled drivers are easier to implement and manage.  
There are many versions for voltage controlled drivers, but the most famous of them are: simple pr
grammable I/O driver and poly resistance I/O driver [5]. 

Simple programmable I/O driver. Simple programmable I/O driver, as depicted in Fig.
up PFET array and a pull-down NFET array. It has the ability to independently calibrate the 

down I/O FETs. During output low to high transition, driver output resistance is equal to 
up PFET array effective resistance. During output high to low transition, driver output resistance 

f the effective pull-down NFET Rds. Controlled by on-chip calibration circuitry, the pr
grammable NFET and PFET arrays take on a range of resistances to ensure the driver output resistance 

transmission line impedance. Impedance matching is accomplished by enabling various co
binations of NFETs and PFETs to drive logic lows and highs. Each driver stage has twice more conduc

i.e. conductances are corresponding to their binary we

 
Fig.3. Simple programmable I/O driver [5] 

down drivers can have equivalent conductances also using thermometer coded 
schemes. Instead of changing conductance by changing a binary calibration word, conductance would be 
increased or decreased by adding/subtracting driver FETs of equal conductance in thermometer fashion.

Driver. The next architecture developed to help flatten driver output r
sistance response is the poly resistance I/O driver as shown in Fig. 4. Similar to the design of simple pr
grammable I/O driver, Poly Driver contains poly resistors in series with the binary weighted conductance 
NFETs and PFETs. Resistance calibration is accomplished in much the same manner as the simple pr
grammable I/O driver. However, some fraction of the resistance in each array’s leg is divided be

 
Fig.4. Poly resistance I/O driver [5] 
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]. Voltage controlled output drivers suggest higher noise immunity due to 

their discrete performance. Besides that digitally controlled drivers are easier to implement and manage.  
of them are: simple pro-
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chip calibration circuitry, the pro-
grammable NFET and PFET arrays take on a range of resistances to ensure the driver output resistance 
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The next architecture developed to help flatten driver output re-
. Similar to the design of simple pro-
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grammable I/O driver. However, some fraction of the resistance in each array’s leg is divided between the 

 



 

 

For many protocols (USB3, PCI EXPRESS2 etc.) transmission line impedance standard is 50
matching driver output resistance should also be 50
poly driver leg poly resistance, the output resistance response flattens, but at the expense of dramatically 
increasing the output capacitance.

C. Analog Compensation.
compensation circuits. Some of them are presented in Fig.

 

 
Fig.5. TX output resistance calibration using analog bias generation scheme: 

 
These schemes are based on equalizing the voltage drop across a resistor and transistor [6]. The 

compensating device (NMOS or PMOS) is compared to a known external resistor (R3 or R6)
voltage is fed back to an operational amplifier (OA1 or OA2). The operational amplifier compares this 
voltage to a known reference voltage. Regardless of the c
is generated to make the device drains match the reference voltage. Using this compensation voltage, the 
I/O buffers can be biased. The strengths of drivers and pre
widths with respect to the compensated N and P devices. Before the compensating voltage can be used, it 
has to be distributed on the chip to each buffer. Since the distributed interconnection can couple noise 
from other digital signal lines and be le
dition of power interconnects in parallel with the compensation voltage interconnect. For example, the 
analog voltage delivery scheme using Ground wires to shield and charge share the injec

Proposed architectures of analog and digital compensation circuits.
circuit is shown in Fig. 6 [7]. Compensation circuit contains both analog and digital blocks. 
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For many protocols (USB3, PCI EXPRESS2 etc.) transmission line impedance standard is 50
matching driver output resistance should also be 50Ω to avoid reflections. By increasing the percentage of 

driver leg poly resistance, the output resistance response flattens, but at the expense of dramatically 
increasing the output capacitance. 

Analog Compensation. There are different implementations of analog PVT 
of them are presented in Fig. 5.  

. TX output resistance calibration using analog bias generation scheme: 
a- PFET, b- NFET bias generation  

These schemes are based on equalizing the voltage drop across a resistor and transistor [6]. The 
compensating device (NMOS or PMOS) is compared to a known external resistor (R3 or R6)
voltage is fed back to an operational amplifier (OA1 or OA2). The operational amplifier compares this 
voltage to a known reference voltage. Regardless of the chip processing (fast or slow), the correct voltage 
is generated to make the device drains match the reference voltage. Using this compensation voltage, the 
I/O buffers can be biased. The strengths of drivers and pre-drivers can be adjusted by rationing the
widths with respect to the compensated N and P devices. Before the compensating voltage can be used, it 
has to be distributed on the chip to each buffer. Since the distributed interconnection can couple noise 
from other digital signal lines and be lengthy, it should be closely shielded. An effective shield is the a
dition of power interconnects in parallel with the compensation voltage interconnect. For example, the 
analog voltage delivery scheme using Ground wires to shield and charge share the injec

tures of analog and digital compensation circuits. An example of calibr
]. Compensation circuit contains both analog and digital blocks. 

Fig. 6. Pull-down calibration circuit structure [7] 

 

For many protocols (USB3, PCI EXPRESS2 etc.) transmission line impedance standard is 50Ω, thus 
 to avoid reflections. By increasing the percentage of 

driver leg poly resistance, the output resistance response flattens, but at the expense of dramatically 

There are different implementations of analog PVT  

 

. TX output resistance calibration using analog bias generation scheme:  

These schemes are based on equalizing the voltage drop across a resistor and transistor [6]. The 
compensating device (NMOS or PMOS) is compared to a known external resistor (R3 or R6),  and the 
voltage is fed back to an operational amplifier (OA1 or OA2). The operational amplifier compares this 

hip processing (fast or slow), the correct voltage 
is generated to make the device drains match the reference voltage. Using this compensation voltage, the 

drivers can be adjusted by rationing the gate 
widths with respect to the compensated N and P devices. Before the compensating voltage can be used, it 
has to be distributed on the chip to each buffer. Since the distributed interconnection can couple noise 

ngthy, it should be closely shielded. An effective shield is the ad-
dition of power interconnects in parallel with the compensation voltage interconnect. For example, the 
analog voltage delivery scheme using Ground wires to shield and charge share the injected noise. 

An example of calibration 
]. Compensation circuit contains both analog and digital blocks.  

 



 

 

Pull-up calibration block generates the PMOS bias voltage for TX output driver, which controls Vgs 
voltage of Mpull transistor, which in turn controls currents flowing through the driver’s output transistors 
during pull-up mode. The current patch in Driver Replica is shown with pointers. The feedback loop is 
negative and Pmos_bias is driven to a value that sets operati
tive input, which is vptx/2. Vptx is a low power supply de
nominal voltage as a low vdd). 

 

TX driver usually consists of 
number of enabled slicers. Pull-
voltage which controls pull-up resistance. 24 slicers are always on. The tota
by 6 bit termination code (0-64) (
practice 44 slicers are always on
Ohm, over PVT.  

Unfortunately big numbers of slicers cause
bad reflection characteristics), b) big die area, c) driving issues for clock and data (from serializer to ou
put drivers).  

As in practice only 44 slicer
ber of slicers in twice and make both pull
and Nmos_bias analog voltages.  The implementatio

 

 
Proposed TX calibration circuit generates Pmos

Nmos_bias generation are used digital binary codes obtained by 
OA2, which duplicates the same voltage for replica and predriver, thus equalizing pull
resistances. 

Simulation results. Simulations have been performed using circuit level simulator Hspice
PVT corners, including SS (slow
with supply voltage and temperature variations. Simulation results of the three main corners for termin
tion actual value using proposed calibratio
nation resistance variation of transmitter is 

Unit
TT(55)
SS(125)
FF(-
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block generates the PMOS bias voltage for TX output driver, which controls Vgs 
transistor, which in turn controls currents flowing through the driver’s output transistors 

up mode. The current patch in Driver Replica is shown with pointers. The feedback loop is 
negative and Pmos_bias is driven to a value that sets operational amplifier’s positive input equal to neg
tive input, which is vptx/2. Vptx is a low power supply dedicated to the transmitter driver (has the same 

 
TX driver usually consists of 88 slicer cells connected in parallel. Output resistance 

-up resistance is equalized to pull-down resistance by analog Pmos_bias 
up resistance. 24 slicers are always on. The total number of slicers is defined 

64) (Fig.7). The minimum internal spec for termination code is 20, so in 
practice 44 slicers are always on and another 44 slicers are used to keep the output resistance close to 50 

ly big numbers of slicers cause: a) spec violations for output cap (slow edges at TX out, 
bad reflection characteristics), b) big die area, c) driving issues for clock and data (from serializer to ou

As in practice only 44 slicers are used during compensation, possible solution is to reduce the nu
ber of slicers in twice and make both pull-up and pull-down resistances controlled by analog Pmos_bias 
and Nmos_bias analog voltages.  The implementation of this approach is shown in F

Fig.7. Proposed TX calibration circuit 

Proposed TX calibration circuit generates Pmos-bias using negative feedback loop of OA1. For 
Nmos_bias generation are used digital binary codes obtained by pull-down calibration circuit (F

ich duplicates the same voltage for replica and predriver, thus equalizing pull

Simulations have been performed using circuit level simulator Hspice
PVT corners, including SS (slow-slow), TT (typical-typical), FF (fast-fast), SF (slow
with supply voltage and temperature variations. Simulation results of the three main corners for termin
tion actual value using proposed calibration method are presented in Table 2. The results show that term
nation resistance variation of transmitter is up to 3.6% from the nominal 50 Ohm value

Table 2 
Simulation results of the three main corners 

 TX output driver 
Unit Ract (Ohm) Var. (%) Step 

TT(55) 50.3 0.6 36 
SS(125) 48.2 -3.6 54 

-40) 51.4 2.8 24 

 

block generates the PMOS bias voltage for TX output driver, which controls Vgs 
transistor, which in turn controls currents flowing through the driver’s output transistors 

up mode. The current patch in Driver Replica is shown with pointers. The feedback loop is 
onal amplifier’s positive input equal to nega-
icated to the transmitter driver (has the same 

88 slicer cells connected in parallel. Output resistance is controlled by a 
down resistance by analog Pmos_bias 

l number of slicers is defined 
g.7). The minimum internal spec for termination code is 20, so in 

e output resistance close to 50 

: a) spec violations for output cap (slow edges at TX out, 
bad reflection characteristics), b) big die area, c) driving issues for clock and data (from serializer to out-

s are used during compensation, possible solution is to reduce the num-
down resistances controlled by analog Pmos_bias 

n of this approach is shown in Fig. 8. 

 

bias using negative feedback loop of OA1. For 
down calibration circuit (Fig. 6) and 

ich duplicates the same voltage for replica and predriver, thus equalizing pull-up and pull down 

Simulations have been performed using circuit level simulator Hspice [8] for 75 
fast), SF (slow-fast), FS (fast-slow) 

with supply voltage and temperature variations. Simulation results of the three main corners for termina-
. The results show that termi-

value.  
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Conclusion. Proposed architecture has the following advantages compared with the existing TX 
drivers discussed in introduction: a) smaller area by ~7000 �� TX area, b) reduced TX output capaci-
tance (up to 2 times), c) simplified and shorter clock/data routing from serializer to drivers, d) constant 
numbers of enabled slicers over PVT. There is also one disadvantage: usage of extra current for biasing 
cell  ~1.5 mA. 
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Ա.Գ. Հայրապետյան 

ՀԱՂՈՐԴՉԻ ԵԼՔԱՅԻՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱԲԵՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴ 

Ընդունիչ և հաղորդիչ հանգույցների ելքային և մուտքային դիմադրությունների չափաբերումը 

շատ կարևոր է արագագործ համակարգերի համար, որոնք աշխատում են այնպիսի ստանդարտներով, 

ինչպիսիք են` PCI, USB, XAUI և այլն: Էլեկտրական հոսքուղիներում տվյալների փոխանցման 
արագությունները անընդհատ աճում են, ուստի հրամայական է համարվում ելքային և մուտքային 

դիմադրությունների համաձայնեցումը դիմադրությունների հաղորդման գծերի հետ, որպեսզի 

հնարավոր լինի խուսափել ազդանշանների անդրադարձումներից: Ներկայացված է հաղորդիչ 

հանգույցի ելքային դիմադրության կարգաբերման սխեմայի մշակման մեթոդը, որի միջոցով 
հնարավոր է ստանալ պրոցեսից, սնուցման լարումների և ջերմաստիճանի փոփոխություններից 

անկախ դիմադրություն: Նախատեսված ճարտարապետության մեջ օգտագործվում են անալոգային և 

թվային սխեմաներ, հենակային լարումների և չափաբերման կոդերի գեներացման համար, ինչի 

արդյունքում ստացվում է 50 Օհմ համաձայնեցման դիմադրություն: 

Առանցքային բառեր. հաղորդիչ, համաձայնեցման դիմադրություն, չափաբերում, անդրադարձում: 
 

А.Г. Айрапетян 
МЕТОД КАЛИБРОВКИ ВЫХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКА 

Калибровка входных и выходных сопротивлений приемника и передатчика имеет важное значение для 
высокоскоростных систем, работающих с такими стандартами, как PCI, USB, XAUI и т.д. Так как 
скорости интерфейсов постоянно растут, следует обратить внимание также на наличие 
соответствующих драйверов ввода-вывода для согласования с линиями электропередач  во избежание 
отражения сигнала с входных и выходных нагрузок. Представлены метод проектирования драйвера на 
выходе передатчика с меньшей чувствительностью к разбросу производственного выхода, вариации 
напряжения и температуры. Предложенная архитектура использует как аналоговые, так и цифровые 
методы компенсации выходного сопротивления для согласования с линией 50 Ом. 

Ключевые слова: передатчик, калибровочное сопротивление, калибровка, отражение. 
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Վ.Վ. Գաբրիելյան 

 
ՄՅՈՒՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԳԾԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑ 

 
 

Նկարագրվում է մյուոն մասնիկների հետագծի որոշման ալգորիթմը։ Այն հնարավորություն է 
տալիս օպտիմալ եղանակով հաշվարկել և բացահայտել մասնիկների հետագծերը` օգտվելով 
գրանցված մասնիկների տվյալներից: Ներկայացվում է նաև մշակված ծրագրային միջոց, որը 
հնարավորություն է տալիս կիրառել նշված ալգորիթմը: Տարբեր արագագործ սարքավորումների վրա 
կիրառելու շնորհիվ, մշակված ալգորիթմը հնարավորություն է տալիս որոշել ալգորիթմի կիրառման 
օպտիմալ գործիքային միջավայրը և բարձրացնել տվյալների մշակման որակը, ինչն իր հերթին 
կնպաստի նոր երևույթների հայտնաբերմանը։       
         Առանցքային բառեր. մասնիկներ, գրանցում, դետեկտոր, ATLAS, դրեյֆի տևողություն, 
ազդանշանային համակարգ: 

 

ATLAS  դետեկտորի կառուցվածքի նկարագրություն: ATLAS-ը (A Toroidal LHC Apparatus) 
տարբեր մասնիկների ուսումնասիրության գիտափորձ է, որն իրականացվում է LHC (Large Hadron 
Collider) – ում: Ուսումնասիրությունները հիմնված են գերբարձր էներգիաներ ունեցող պրոտոնների 
բախումներից ստացված արդյունքների հետազոտությունների վրա:  

ATLAS դետեկտորի կառուցվածքային սխեման պատկերված է նկ. 1-ում: 

 

Նկ.1. ATLAS դետեկտորի կառուցվածքային սխեման 

Դետեկտորի բաղկացուցիչ մասերից մեկը` մյուոնային սպեկտրոմետրը, ծառայում է 
մյուոնների դետեկտման և դրանց մոմենտների չափման համար:      

Սպեկտրոմետրը կառուցված է ArCO2 գազով լցված խողովակներով խցիկներից: MDT 
(Monitored Drift Tube) դետեկտորի համակարգը կազմված է 1150 MDT խցիկներից, որոնք միասնաբար 
ունեն 354000 գազալցված խողովակներ: Այս խցիկները ATLAS-ի ճշգրիտ հետևման  համակարգի 
գլխավոր բաղադրիչներն են:  
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        Սույն աշխատանքում քննարկվում են այն խցիկները, որոնք բաղկացած են 6 շերտ պարունակող 
խողովակներից և գտնվում են MDT դետեկտորի մեջտեղի և արտաքին շերտերում: Այս խցիկների 
համար հաշվարկային համակարգը պատկերված է նկ. 2-ում (mdt parameter book). 

  

Նկ. 2. Խցիկի կոորդինատային համակարգ [1] 

Խցիկի առաջին խողովակի կենտրոնի (լարի) Z կոորդինատը +15 մմ է: Y և Z առանցքները միշտ 
ուղղված են մասնիկների բախման կետից դեպի դուրս: 

Խցիկի գազալցված խողովակների միջով անցնելիս մասնիկն առաջացնում է իոնացում: 
Խողովակում առկա լարման հետևանքով մասնիկները առաջացման կետից գնում են դեպի խողովակի 
կենտրոն` անոդի լար: Այն ժամանակը, որի ընթացքում մասնիկը հասնում է խողովակի կենտրոն, 
կոչվում է դրեյֆի տևողություն (drift time): Այդ ժամանակը տվյալ խողովակների դեպքում կարող է 
լինել առավելագույնը 750 նվ: Հետագայում բազային աղյուսակի տվյալների հիման վրա այս 
ժամանակները փոխակերպվում են դրեյֆային շառավիղների: 

LHC-ի 1034 սմ-2վ-1 պայծառությունը այս պահից հետո մեկ տասնամյակում 5..7 անգամ աճելու 
դեպքում ATLAS L1-ի ազդանշանային համակարգի ընտրողական հնարավորությունը 
կատարելագործման անհրաժեշտություն կունենա, թույլատրելի առավելագույն 100 կՀց 
հաճախականության պայմաններում գործելու համար: ATLAS սպեկտրոմետրի L1 ազդանշանային 
համակարգի համար սա նշանակում է առանձին մյուոնների դեպքում PT շեմի բարձրացում: Սակայն 
ազդանշանային խցիկների տարածական սահմանափակ լուծունակության պատճառով, ներկա Լ1 
մյուոնային ազդանշանային համակարգում գործող PT շեմը շատ հստակ չէ: Դրա հետևանքով 
մյուոնային ազդանշանների մեծ մասը հայտնվում է շեմից ցածր և չի գրանցվում: [2] 

Արագ ընթերցման համակարգի ներմուծում (fast readout).  L1 ազդանշանային համակարգի PT 
լուծորդությունը բարելավելու հիմնական գաղափարը հետևյալն է. ազդանշանային խցիկների լավ 
ժամանակային լուծունակությունը միավորել մոտ գտնվող MDT խցիկների գերազանց դիրքային 
լուծունակության հետ: Սրա համար անհրաժեշտ է բախումների ճշգրիտ կոորդինատներն ունենալ 
մասնիկի անցնելու պահից քիչ հետո` L1-ի որոշում կայացնելու պահին: 

Այս կարևորագույն խնդրի լուծման առաջարկներից է MDT խցիկի էլեկտրոնային ընթերցման 
համակարգում փոփոխություն կատարելը: 

Ներկա համակարգում օգտագործվում է տվյալների դանդաղ ընթերցման համակարգը (slow 
readout): Առաջարկվող համակարգում ավելանում է նաև արագ ընթերցման ենթահամակարգը (fast 
readout), որը ենթադրում է ընդհանուր համակարգում արագագործ FPGA-ի ավելացում, վերջինիս 
որպես TDC (իհարկե ոչ այնքան ճշգրիտ, որքան  “slow readout”-ում օգտագործվող HPTDC-ն [3] է) 
ծրագրավորում: Նպատակը մասնիկի հետագծի հնարավորինս արագ վերականգնումն է և գրանցված 
դեպքի իրական լինելու մասին ավելի վաղ տեղեկանալը: Այս համակարգի ներդրումը կնպաստի 
ժամանակի խնայողությանը, ինչպես նաև կլուծի ինֆորմացիայի փոխանցման լարերի 
ծանրաբեռնվածության հետ կապված մի շարք հարցեր: 

Համակարգն արագ ընթերցման ենթահամակարգով համալրելու համար անհրաժեշտ է ունենալ մի 
նախագիծ, որը բաղկացած կլինի մեկ արագագործ FPGA-ից և կունենա խողովակներից դրեյֆային 
ինֆորմացիա ստանալու հնարավորություն: Խնդիրն այն է, որ FPGA-ի գրեթե ամբողջ կառուցվածքը 
պետք է ծրագրավորել  մաթեմատիկական ֆուկցիաների միջոցով: Այնուհանդերձ, շատ բարդ է 
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ստուգել այդ ֆունկցիաների ճշգրիտ աշխատանքը` առանց ավելի պարզ միջավայրում աշխատող և 
նույն գործողությունները կատարող ծրագրի: 

Այս դեպքում կարելի է երկու ծրագրի մուտքին փոխանցել նույն տվյալները և, համեմատելով 
ելքային տվյալները, հասկանալ, թե արդյոք ճի՞շտ են աշխատում FPGA-ի մաթեմատիկական 
ֆունկցիաները, թե՞ ոչ:  
     Ստուգման ծրագիրը ստեղծվել է Windows և Linux միջավայրերում աշխատելու համար: Հարկ է նշել, 
որ վերջինիս միջոցով ստուգված հազարավոր դեպքերի փորձարկումներն անցել են բարեհաջող ու 
առանց վրիպակների: Փաստերը հիմնավոր կերպով վկայում են , որ ծրագիրը կարող է ծառայել 
հետագայում ծրագրավորվող FPGA-ի աշխատանքը հաջողությամբ և հուսալիորեն ստուգելու համար: 
Ծրագրի կառուցվածքային բլոկ-սխեման պատկերած է նկ. 3-ում: 

 

 

Նկ. 3. Ծրագրային միջավայրի աշխատանքային բլոկ-սխեմա 

 

Ծրագրի նկարագրությունը. Ծրագիրը բաղկացած է երկու հիմնական մասից. 
Մաս 1 

Առաջին մասում ներմուծվում են երկու պարամետր. 
• Ծրագրի աշխատանքային ցիկլերի քանակ <No>  
• Մասնիկի առկայության դեպքի հավանականություն <K> 

Այս երկու պարամետրը մուտքագրելուց հետո ծրագիրն սկսում է աշխատանքային առաջին ցիկլը 
և գեներացնում է պատահական թիվ: 

Մուտք արված հավանականությամբ և գեներացված թվով պայմանավորված` ստեղծվում է 
«Ճշմարիտ» կամ «Կեղծ» պատահար: Հետաքրքիր է կոչվում այն պատահարը, որտեղ գոյություն ունի 
իրական մասնիկ: 

Ճշմարիտ պատահար 
Տվյալ դեպքում դիտարկված (նկ. 2) 6 շերտանոց խողովակային համակարգի համար գեներացվում 

է ROI միջակայք, այդ միջակայքի խողովակների համար գեներացվում են անհատական դրեյֆային 
ժամանակներ: Այս ամենը գեներացվում է այնպես, որ ROI տիրույթից վերցնելով այդ խողովակներից 
մի քանիսի ժամանակները և դրանցից ստանալով մասնիկի հետքի կետեր, վերջիններով  հնարավոր 
լինի կառուցել իրական մասնիկի հետագիծ: Այս կետերին համապատասխան ժամանակներ 
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1244  
5277  
7971  
4138  

ն ընտրում է 
ան արտապա
ն է` ավելի
ծ հաշվարկն
4 տիրույթում
եքները հատ
ի մեջ:  

ության արտապ

հավասարում
z*cos(θ)+

լուց հետո ստ
ի հիման վրա
նակ` եթե d
ան դրեյֆայ
միայն 70% խ
տո ստեղծվո
տասխան դրե
ագրի ցիկլի թ

տտա անկյու

ոորդ., y կոոր
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(θ) անկյուն 
ատկերումն 
ի պատկերա
ները: 
մ ընկած որև
տուկ ընտրվե

ապատկերում ե

մը կարելի է 
+y*sin(θ)-P=0
տեղծվում է 
ա ROI տիրո
d=100, ապա
յին ժաման
խողովակներ
ում է ֆայլ
եյֆային ժամ
թիվ 

ւն 

րդ., դրեյֆ. շա

և (P) հեռավ
է երկչափ հա
ավոր և պա

ևէ արժեք: Իս
ել են այնպե

 

երկչափ հարթ

ներկայացն
0: 
ROI տիրույթ

ույթում ընկա
ա ROI տիրո
ակներ, իսկ
րի համար: 
լ` <data.txt>
անակները: 

առավիղ 

վորության պ
արթության մ
արզ ձևով ն

սկ P պարամ
ես, որ մասն

թության մեջ 

նել հետևյալ կ

թ, “ROI width
ած խողովակ
ույթի բոլոր 
կ եթե d=70

>, որտեղ գ
Օրինակ` 

պարամետր: 
մեջ:  
ներկայացնե

մետրը կարո
նիկի հետագ

կերպ.  

h” պարամետ
կների մեջ գր
խողովակնե

0, այդ ժամ

գրվում են 

 Նկ. 4-ը նկ.

ել մասնիկի

ող է լինել 0,1
գիծը գտնվի

տրով: 
րանցվում են
երի համար
մանակները

խողովակի

. 

ի 

1 
ի 

ն 
ր 
ը 

ի 



45 
75 
105 
30 
60 
  
  
 Կ
հետագի

Կ
մասնիկի
մասնիկն

            Ծ
գրված ե
 Քա
կետերը 

որտեղ z
Հաջորդ 

     Սա հ
բոլոր

130 4.39
130 1.00
130 4.35
160 14.1
160 8.79

 
 

Կարմիրով ն
իծը: 
Կեղծ պատա
ի հետագիծ
ների պատա

Ծրագրի առա
են «Ճշմարիտ
անի որ ամեն
հաշվում են

z0-ն և y0-ն տ
քայլով պտտ

      
     

նարավորու
ր կետերի պր

կետերի

9959  
0896  
5787  
1863  
9762  

  
  

նշված են ա

ահար: Այս դ
ծ: Պարզապ
ահական բախ

աջին մասի ա
տ» կամ «Կեղ
ն խողովակի
նք հետևյալ կ

z(+)
y(+)

տվյալ խողով
տում ենք այս
              z_ro
             z_rot

ւթյուն է տալի
րոյեկցիաներ
ի «կուտակո

այն խողովա

դեպքում ամ
պես ընտրվո
խումներից ա

ավարտից հե
ղծ» տվյալներ
ի դրեյֆային 
կերպ. 
)=z0+r*cos(Th
)=y0+r*sin(Th
վակի կենտրո
ս կոորդինա
tated(+)=z(+)
tated(-)=z(-)*

լիս Z առանց
րը: Արդեն կա
ւմ» և հաստա

Նկ. 5. Z առա
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կները, որոն

մեն ինչ գրեթ
ում է կամա
առաջացած դ

Մաս
ետո, այսինքն
ր, սկսվում է 
շառավղից հ

heta), 
heta), 
ոնի կոորդին
տները հետև
*cos(theta)+y
cos(theta)+y(

 
ցքի վրա ունե
արելի է գնա
ատել, որ այդ

անցքի վրա պր

 
 
նց միջով գե

թե նույնն է,
այական ROI
դրեյֆային ժ
ս 2 
ն` երբ ունեն
ծրագրի կատ
հնարավոր է

z(-)=z0-
y(-)=y0-

նատներն են
ևյալ կերպ. 

y(+)*sin(theta)
(-)*sin(theta)

ենալ մասնիկ
ահատել Z առ
դ կետերով ա

րոյեկտված կետ

եներացվել է

, սակայն գո
I տիրույթ, 
ժամանակներ

նք <data.txt> ա
տարման եր
է ստանալ 2 

-r*cos(Theta),
-r*sin(Theta):
ն: 

) 

կի անցած ճա
ռանցքի այն 
անցել է մաս

  
ետեր 

  
 
էր «ճշմարիտ

ոյություն չու
որտեղ ստ
ր: 

անունով ֆա
րկրորդ մասը
հնարավոր կ

, 
: 

անապարհի
տիրույթը, ո
նիկ (նկ. 5): 

տ» մասնիկի

ւնի իրական
եղծվում են

այլ, որտեղ 
ը. 
կետ, այդ 

ի վրա ընկած
որտեղ կա 

ի 

ն 
ն 

ծ 
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Եզրակացություն: MDT L1 ազդանշանային համակարգի արագագործության բարելավման 
նպատակով մշակվել է մյուոնների հետագծի որոշման ալգորիթմի ծրագրային միջոց, որը 
հնարավորություն է տալիս որոշել այդ մասնիկների հետագծերի պարամետրերը: 

Հիմք ընդունելով բազմաթիվ փորձարկումների միջոցով ստացված մշակված ծրագրի 
արդյունքներն ու տվյալները` կարելի է հաստատել, որ առաջարկվող ծրագրային միջոցը/մեթոդը 
կարող է արդյունավետ կերպով կիրառվել MDT Լ1 ազդանշանային համակարգի կատարելագործմանն 
ուղղված հաջորդ փուլերում: 
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АЛГОРИТМ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТРАЕКТОРИИ МЮОНОВ 

 
Представлены алгоритм реконструкции и программное обеспечение, работающее на 

основе этого алгоритма. Программа позволяет реконструировать траекторию мюонов в 
компьютерной среде, сравнивать полученные результаты с результатами других приборов, 
данные которых анализируются в более сложных средах. 

Ключевые слова: частицы, регистрация, детектор, ATLAS, длительность дрейфа, 
триггерная система. 
 

V.V. Gabrielyan 
 

ALGORITHM AND SOFTWARE FOR MUON TRACK RECONSTRUCTION 
 
A muon track reconstruction algorithm and a software that work  based on that algorithm are  

introduced. They allow simulation data to be tested in a user-friendly computer environment and later be 
compared with the output data from other devices that have more complicated debug mechanisms. 

Keywords: particles, registration, detector, ATLAS, drift time, trigger system. 
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ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՏԱՐԲԵՐ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ 
 
Քննարկված են բնակչության կողմից վայրի բանջարների օգտագործման խնդիրները, դրանց պահպանման, 

եկամտաբերության, ավտանգության հարցերը: Ուսումանսիրվել է փիփերթում ծանր մետաղների քանակական  
պարունակությունը ծովի մակերևույթից տարբեր բարձրությունների վրա: Պարզվում է՝ ծանր մետաղները հողում 
և բույսերում շատ են 1200, այնուհետև 600 և 1800 մ ծովի մակերևույթից բարձրության վրա: Բոլոր դեպքերում 
փիփերթի ընձյուղում գերակշռում են երկաթը, մանգանը, բարիումը, ցինկը, պղինձը, քրոմը: 

Առանցքային բառեր. վայրի բանջար, ծանր մետաղներ, պատրաստի բուսական սնունդ, էկոլոգիա, 
ուղղահայաց գոտիականություն: 

 
Մարդկությանը միշտ հետաքրքրել են վայրի օգտակար բույսերը, այդ թվում` բանջարեղենը: Դրանք 

ոչ միայն բուսական լավագույն ռեսուրս և սելեկցիոն արժեքավոր գենոֆոնդ, այլև արժեքավոր սնունդ 
են: Մարդը շարունակելու է բնությունից վերցնել այն, ինչը դեռևս չի հասցրել մշակության մեջ մտցնել 
[1,2]: 

Վայրի բանջարը, որպես գյուղատնտեսության արտադրության նոր բնագավառ, ներկայումս 
առավել կարևոր է սակավահող, գյուղատնտեսության համար անօգտագործելի, քարքարոտ, թեք, 
զառիթափ լանջերով հողատարածքներ ունեցող երկրների, այդ թվում նաև՝ Հայաստանի համար: 
Չնայած գյուղմթերքների առատության նպատակով կատարելագործվում են մշակաբույսերի գիտական 
մշակման բազմատարր տեխնոլոգիաները, այնուամենայնիվ, անհրաժեշտություն է դառնում 
արդյունավետ օգտագործել բնական բանջարեղենը: Բնության կողմից կարգավորվող պայմաններում 
առանց մարդու  միջամտության և լրացուցիչ ծախսերի, այն բնությունից վերցնում է սննդի համար 
արժեքավոր հումք: Այսօր այն որպես ապրանք վաճառվում է շուկայում, և բնակչությունը դրանով 
հնարավորություն է ունենում լուծելու որոշակի սոցիալական խնդիր [3]: 

Հայաստանի ֆլորան հարուստ է վայրի բանջարներով, որոնց թիվը հասնում է տասնյակների: Այն 
բազմատարր բնապատմական, հողակլիմայական պայմանների և լեռների առկայության արդյունք է: 
Հայաստանում վայրի բույսերից մարդիկ օգտվել են շատ հին ժամանակներից: Բույսերի 
խայտաբղետության ֆլորիստիկական բազմազանությամբ Հայաստանը միշտ գրավել է աշխարհի 
բուսաբանների ուշադրությունը, որը գալիս է դեռ հունական, հռոմեական, ռուսական հին 
պատմիչներից և գիտնականներից: Սակայն մինչև օրս չի կանոնակարգվել մարդու կողմից վայրի 
բանջարների անվտանգության ապահովման, խնայողաբար օգտագործման, բազմազանության ու 
բազմաձևության քանակի դրսևորման պահպանության, գույքագրումը: Չկան դրանց պետական  
պահպանության համար տարածքներ [1]: 

Վայրի բանջարներից էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ սնունդ ստանալը գիտության 
ամենակարևոր խնդիրներից է, որոնցից անժխտելի է ծանր մետաղների հարցը  [5]: Բույսերի 
աղտոտվածությունը ընդհանրապես և աղտոտվածությունը ծանր մետաղներով մասնավորապես 
ուղղակի ձևով կապված է ջրի, մթնոլորտի, հատկապես հողի աղտոտվածության հետ ու տնտեսության 
համար խիստ կարևոր գործընթացների, այդ թվում մարդածին գործունեության հետևանքով 
տեխնածին գործոնների հետևանք է [4, 6-8]: 

Ծանր մետաղներով աղտոտված միջավայրը և նրա բաղադրիչները բույսերում կարող են 
առաջացնել ֆիզիոլոգիական և ձևաբանական նկատելի կենսաբանական փոփոխություններ: Փաստ է 
նաև, որ բույսերի նորմալ գործունեությունը անհնարին է առանց միկրոտարրերի, որոնց հիմնական 
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մասը ծանր մետաղներ են, բայց այդ տարրերի քանակությունը բույսի համար հաշվում են տոկոսի 
հարյուրերորդական, հազարերորդական չափերով: Ծանր մետաղները մասնակցում են բույսերում 
տեղի ունեցող օքսիդավերականգնման գործընթացներին, ածխաջրերի, ազոտային տարբեր 
միացությունների, վիտամինների, բուսահորմոնների փոխանակությանը: Դրանք ինչ- որ չափով 
բարձրացնում են բույսերի դիմացկունությունը արտաքին միջավայրի անբարենպաստ պայմանների, 
հիվանդությունների և վնասատուների հանդեպ դիմացկունության բարձրացմանը՝ իմունիտետի 
առաջացմանը: Միկրոտարրերը նպաստում են նաև բույսերի ֆոտոսինթեզի և տրանսպիրացիայի 
արդյունավետության բարձրացմանը: Այդ տարրերը նուկլեինաթթուների հետ կազմում են կոմպլեքս 
միացություններ, ինչով ազդում են բջջապլազմայի առանձին օրգանոիդների կառուցվածքի, 
ֆիզիոլոգիական հատկությունների, ֆունկցիաների վրա [7-10]: 

Բույսերում ծանր մետաղների քանակի ավելացումը պայմանավորված է հանքարդյունաբերության, 
ծանր մետալուրգիայի, մեքենաշինության, գալվանական արտադրության, ցեմենտի, կաշվի 
արտադրության, թեթև և սննդի արտադրության թափոններով, հողում դրանց գաղթի, ոռոգվող ջրերով, 
տեղումներով և այլն: Ծանր մետաղները բույսերից սննդային շղթայով անցնում են մարդու օրգանիզմ, 
աղտոտելով այն, առաջացնում են տարբեր տիպի հիվանդություններ, ազդելով մարդու գենետիկական 
ապարատի (գենոմի)  վրա` առաջացնում ժառանգական հիվանդություններ, որոնք փոխանցվում են 
սերունդներին  [10]: 

Այսօր ճշտված չէ առանձին ծանր մետաղների առավելագույն թույլատրելի (ПДК) քանակը վայրի 
բույսերում, որը խիստ մտահոգիչ է: 

Հայաստանի ուռուցքաբանության կենտրոնի տվյալներով քաղցկեղը ինչպես հիվանդների թվով, 
այնպես էլ մահացությամբ, ամենից բարձրն է Լոռու մարզում [5]:  

Ելնելով մեր ուսումնասիրության արդյունքներից, ըստ որի մարզի բնակչությունը ամենից շատ է 
օգտվում վայրի բանջարներից,  ենթադրում ենք, որ դրանցում առկա ծանր մետաղները կարող են 
նպաստել քաղցկեղի առաջացմանը, չանտեսելով տարածաշրջանի գունավոր մետալուրգիայի 
գործոնը: Այս ուղղությամբ գիտական գրականության մեջ տվյալներ համարյա չկան: Մենք խնդիր ենք 
դրել ուսումնասիրել մարզի բնակչության կողմից օգտագործվող հիմնական վայրի բույսերում, այդ 
թվում` փիփերթում ծանր մետաղների պարունակության քանակի և որակի խնդիրները: 
Տարածաշրջանում վայրի բանջարի պատրաստի հումքը բնությունից առանց մարդու մասնակցության, 
բնակչության մի մասը հավաքում և օգտագործում է, իսկ շատերը բնությունից վերցրածը, որպես 
պատրաստի ապրանք, վաճառում են շուկայում և ստանում որոշակի եկամուտ, որով լուծում են 
սոցիալական խնդիրներ: Մեր ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ վայրի բանջարներից 
ամենաեկամտաբերը ավելուկն է, ապա սինդրիկը, բալդրղանը, փիփերթը, սիբեխը, երկտուն եղինջը 
համեմատաբար պակաս եկամտաբեր է գնարբուկը: Մեկ մարդը տարվա ընթացքում փիփերթից կարող 
է ստանալ 551 և 67 դրամ եկամուտ: 

Փիփերթը (Malve negteata waeler) պատկանում է փիփերթազգիների (մոլոշազգիներ, 
տուղտազգիներ,  Malvacae Suss) մալվա,  (Malva Լ,) ցեղին, փիփերթը վաղ գարնանային (մարտ-
ապրիլ) բանջար է: Տերևները կիսաշրջանակաձև են, առաջացնում են վարդակ, ունեն 7...10 սմ 
երկարությունª 6...7 մասնյա, կլոր ատամնաեզրերով, թույլ ալիքավոր, 6...7 իրար հավասարվող 
կենտրոնական ջղերով: Տերևաթիթեղը հարթ է, նուրբ, առանց թավի կամ նուրբ թավոտ: Վարդակում 
տերևների թիվը կազմում է 10...17 հատ: Բույսը վեգետացիայի սկզբից արմատավզիկից 
ճյուղավորվում է, ցողունները հիմքի մասում պակաս են: Տերևները դասավորված են հերթադիր, ունեն 
երկար տերևակոթ (35ĒĒĒ45 սմ), որոնք աճում են մինչև աշուն` անընդհատ ձևավորելով նոր ծաղիկներ: 
Փիփերթի բույսերը սկսում են ծաղկել մայիսի սկզբից, որը շարունակվում է մինչև օգոստոսի վերջը: 
Բույսը ծաղկի հետ իր վրա կրում է պտուղներ, ցողունը պառկում է: Ծաղիկը երկսեռ է, 5...7 սմ 
երկարությամբ ծաղկակոթերով, ծաղկի բանաձևը` Ca(5)Co5An(-)G(-), նոր տերևածոցերի հետ  ծաղկի 
առաջացումը զուգակցվում է նաև հին տնրևածոցերում ծաղիկների առաջացմամբ: Սեկ տերևածոցում 
միջին հաշվով առաջանում է 5...6 ծաղիկ: Պտուղը չոր պտղապատով բազմասերմ, տափակ և կլոր 
տուփիկ է: Արմատը առանցքային է, բույսը բազմամյա է, հանդիպում է ամենուրեք, ծովի 
մակերևույթից տարբեր բարձրությունների վրա: Լոռու մարզում ամենատարածված և շատ 
օգտագործվող վայրի բանջարն է: 

Համալիր տվյալներ որոնելու համար փիփերթի ընձյուղում ծանր մետաղները որոշել ենք տարբեր 
էկոլոգիական պայմաններում, բույսի աճելատեղերը ընտրել ենք ծովի մակերևույթից 600 (Շնող)1200 
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(Դսեղ) և 1800 մ բարձրության վրա, որտեղ տարբեր են բույսի համար կարևոր արտաքին միջավայրի 
էկոլգիական հիմնական բաղադրիչները: Կյանքի պայմանների այդ բաղադրիչներն ազդում են բույսի 
կենսազանգվածի որակի և քանակի, ձևաբանակենսաբանական հատկությունների և հատկանիշների 
կազմավորման վրա: Գիտական գրականության մեջ հարուստ տվյալներ կան բույսերի և արտաքին 
միջավայրի առանձին բաղադրիչների փոխազդեցության մասին, որը վերաբերում է փիփերթին: 

Հայկական լեռնաշխարհի բազմաբնույթ հողակլիմայակամ պայմանները ըստ գոտիների և ծովի 
մակերևույթից բարձրությունը՝ բույսերի աճի և զարգացման վրա որոշակիորեն տարբերվող 
կենսապայմաններ են ստեղծում, որոնց համապատասխան ինչպես ընդհանուր ֆլորայում, այնպես էլ 
կենսացենոզում ընթանում է օրգանական զանգվածի կուտակումը իր բաղադրիչներով: 

Արտաքին միջավայրի փոփոխությունը այն բնական պաշարն է, որն ապահովում է բույսերի աճը և 
զարգացումը ձևաբանական և բազմազանության գործընթացները, վերարտադրությունը, էներգետիկ 
ռեսուրսների սինթեզը, ընդհանուր կենսազանգվածի կազմակերպումն ընդհանրապես և 
բերքատվությունն ու բերքի որակը մասնավորապես՝ դրանցում ծանր մետաղների քանակը և որակը: 
Դրանց հետ պաշարային նյութերի կուտակումը, բույսերի հարմարվողականությունը և 
դիմացկունությունը տարաբնույթ անբարենպաստ պայմաններին: Դրանք ավելի լիրարժեք տվյալներ 
ստանալու  հիմք են  հանդիսանում: Այս առումով տարաբնույթ պայմաններում փիփերթի 
ուսումնասիրությունը խիստ կարևոր է: 

Ուսումնասիրության լաբորատոր անալիզի տվյալները բերված են աղյուսակում, ընդ որում ծանր 
մետաղները որոշվել են փիփերթի ընձյուղում և բույսի աճելատեղերի հողերում: 

Աղյուսակից երևում է, որ 2013թ.,  Շնողի պայմաններում բոլոր ծանր մետաղները հողում ավելի 
շատ են, քան բույսերում: Հողում ավելի շատ է երկաթը (38214,0), հետոª մանգանը (592,0), բարիումը 
(248,8), ցինկը (163,2), քրոմը (162,1) և պղինձը (98,7) մգ/կգ: Սակայն այս ցուցանիշները նույն 
քանակով ուղղակիորեն չեն անցնում բույսին: Այսպես, այդ ցուցանիշով փիփերթի ընձյուղում ամենից 
շատը երկաթն է (528,16), ապաª ցինկը (24,62), բարիումը (13,83), մանգանը (8,16), պղինձը (6,18) և 
քրոմը (5,31), նիկելը (3,18) մգ/կգ:  Մնացած մետաղները մեկ միավորով պակաս են: 

Աղյուսակ  
Ծանր մետաղների պարունակությունը փիփերթի ընձյուղում (մգ/կգ) 

Ծանր 
մետաղներ 

2013թ.  նմուշառման վայրը և ծովի մակերևույթից 
բարձրությունը 

2014թ. նմուշառման վայրը և ծովի մակերևույթից 
բարձրությունը 

Շնող 600 մ Դսեղ 1200 մ 
Մարգահովիտ 

1800 մ 
Շնող 600 մ Դսեղ 1200 մ 

Մարգահովիտ 
1800 մ 

Բույս Հող Բույս Հող Բույս Հող Բույս Հող Բույս Հող Բույս Հող 

Cr 5,31 162,1 1,06 42,7 4,91 36,5 4,07 141,0 4,07 42,0 4,07 36,50 

Fe 528,16 38214,0 113,62 40724,0 519,7 28812,0 377,48 38037,0 516,76 40665,0 2157,51 28776,5

Cu 6,18 98,7 13,71 84,3 4,89 62,4 3,13 92,7 4,79 81,1 7,20 42,70 

Zn 24,62 163,2 19,19 186,3 22,61 171,8 12,49 67,1 23,72 217,0 25,64 159,81 

Mo 0,32 0,98 0,56 0,1 0,28 1,14 0,14 0,70 0,25 0,89 19,41 1,04 

Ba 13,83 248,8 18,92 431,3 12,91 294,6 25,66 243,0 12,5 474,0 21,91 262,0 

Co 0,68 15,3 1,19 16,1 0,72 13,8 0,44 14,0 0,52 15,8 1,62 11,32 

Pb 0,16 10,6 0,94 24,8 0,18 20,18 0,13 8,1 0,09 36,6 0,09 20,18 

Ni 3,18 13,2 2,22 14,1 3,21 12,10 2,41 <10 1,68 <10 2,27 12,33 

Cd 0,16 1,4 15,71 1,7 0,14 1,18 0,2 <1,2 <0,01 <1,2 <0,001 1,04 

Mn 8,16 592,0 17,06 816,3 9,31 952,0 2,82 586 10,33 7,97 32,91 662,0 
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Դսեղի հողում` երկաթը` 40724, մանգանը` 826,3, բարիումը` 431,3, ցինկը` 186,3, պղինձը` 84,3, քրոմը` 42,7, 
կապարը` 24,8, իսկ բույսում այդ ցուցանիշը հետևյալն էª երկաթը` 519,7, ցինկը` 22,61, բարիումը` 12,91, 
մանգանը` 9,31: Մարգահովիտում արձանագրվել են հետևյալ տվյալները` հողում բնականաբար նորից բոլոր 
մետաղները շատ են, քան բույսում և ըստ քանակի բաշխվածության հետևյալ ցուցանիշն է` նորից շատ են 
երկաթը` 28812,0, մանգանը` 952, բարիումը` 294, ցինկը` 171,8, պղինձը` 62,4, իսկ բույսում` երկաթը` 519,7, 
ցինկը` 22,61, 14,32, բարիումը  ̀12,91, քրումը` 4,91, պղինձը` 4,89 և այլն:  

Համեմատելով էկոլոգիական տարբեր պայմանների տվյալներըª նկատվում է, որ աճելատեղի հողում նվազող 
հաջորդականությամբ ծանր մետաղները համեմատաբար շատ են Շնողում, Դսեղում, Մարգահովիտում, այսինքնª 
ծովի մակերևույթի բարձրությանը զուգընթաց հողում պակասում է ծանր մետաղների քանակը, և այդ 
օրինաչափությունը նկատվում է նաև բույսի մեջ:  

2014թ, ցուցանիշները որոշ բացառություններով, հիմնականում համադրելի են 2013թ. տվյալների հետ. 
այսպես` այդ տարում հողում նորից ամենից շատը երկաթն է, որը 2013թ. ցուցանիշից պակաս է 137 մգ/կգ-ով: 
Երկաթին հաջորդում է մոլիբդենը` 6, բարիումը  ̀5,8, քրոմը` 21,1 և պղինձը` 6,0 մգ/կգ: Ցինկի պարունակության 
քանակի տարբերությունը ավելի մեծ է (96,1): 

2014թ. տվյալներով բույսի մեջ նույնպես կան որոշ քանակական առանձնահատկություններ, որոնք այնքան էլ 
մեծ չեն: 2014թ. Շնողում ամենից շատ է երկաթը` 377,48 (այն 2013թ. պակաս է 25 մգ/կգ), բարիումը` 25,66, որը 
2013 թ. տվյալից ավելին է 18,3 մմգ/կգ-ով: Երրորդը ցինկն է, որի ցուցանիշը պակաս է 12,3 մգ/կգ-ով: 

Նույն ցուցանիշների տվյալները Մարգահովիտի աճելատեղի հողում Շնողի և Դսեղի համեմատությամբ 
պակաս են, որը այս կամ այն չափով ազդել է բույսում ծանր մետաղների պարունակության քանակի վրա: Սակայն 
հողում նորից շատ է երկաթը ՝28821,5, որին հաջորդում է մանգանը՝ 662, բարիումը՝ 262, ցինկը՝ 159 և պղինձը՝ 42,7: 
Մարգահովիտի աճելահողում մանգանը նորից ավելին է 99,7 մգ/կգ, ցինկը՝ 92,7 մգ/կգ, իսկ մնացածը 
համեմատաբար պակաս են: 

Մարգահովտից վերցրած փիփերթի նմուշում շատ է երկաթը՝ 215,51, մանգանը՝ 32,91, բարիումը՝ 21,9 և 
մոլիբդենը՝ 19,41: Ծանր մետաղները հողում և բույսում շատ են 1200, այնուհետև 640 բարձրության վրա, որից հետո 
քանակը պակասում է 1800 մ բարձրության պայմաններում: Բոլոր դեպքերում ծովի մակերևույթից տարբեր 
բարձրությունների  վրա աճելատեղի հողում և բույսում գերակշռում է Fe, Mn, Ba, Zn, Cu, Cr:  
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Р.А. Едоян, Т.В. Едоян 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ В ПОБЕГЕ МАЛЬВЫ НА РАЗНЫХ ВЫСОТАХ НАД УРОВНЕМ 

МОРЯ 

Обсуждаются проблемы охраны, безопасности использования населением, продуктивности 
диких съедобных листостебельных  растений. Изучено количественное содержание тяжелых 
металлов в мальве на разных высотах над уровнем моря. Определено, что количество тяжелых 
металлов в почве и в растении больше всего содержится на высоте 1200 м, меньше - на высоте          
600 м и 1800 м над уровнем моря. Установлено, что на всех высотах в побеге мальвы преобладают 
железо, марганец, барий, цинк,  медь,  хром.  
       Ключевые слова:  дикие овощи, тяжелые металлы, готовая растительная пища, экология, 
вертикальная зональность.  

 
 

R.H. Yedoyan, T.V. Yedoyan 
 

QUANTITATIVE INVESTIGATION OF THE HEAVY METAL CONTENT IN THE 
MALLOW SPROUT AT VARIOUS HEIGHTS ABOVE SEA LEVEL 

    

   Some problems related to different wild edible greens used by the population, as well as their 
preservation profitableness and security matters are touched upon. Quantitative content of heavy metal in 
the mallow at various heights above sea level has been investigated. It has been revealed that the number of 
heavy metals is great in the soil and plants (1200, 600), whereas 1800 at height above sea level. It has been 
established that at all heights iron, manganese, barium, zinc, copper, chromium prevail in the mallow 
sprout. 
      Keywords:   wild edible greens, heavy metals, ready plant raw material, ecology, vertical zonality.. 
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UDC 541.124.2        CHEMICAL, BIOLOGICAL AND                         
NATURE PROTECTION TECHNOLOGIES  

 

V.V. Vardanyan, V.Sh. Avagyan 

COMPARING OF METAL-CERAMIC BONDING METHODS FOR                                     
ULTRA HIGH VACUUM 

 
Different methods for brazing and welding of ceramic to metals are investigated. Structural features, properties, 

applications, advantages, disadvantages and comparing results of metal-ceramic brazingmethods are presented.  
Keywords:metal to ceramic bonding, brazing, welding, metallization, ultra high vacuum (UHV), vacuum tight 

junctions, ceramic, alumina. 
 
Introduction. There are many types of metal-ceramic bonding. Depending on working conditions 

different methods can be used for vacuum, structural, electrical and packing applications. Metals to non-
metals bonding methods include two main types – mechanical means of fastening, such us screws, bolts, 
rivets and other fasteners, - elevated-temperature means, such as soldering and brazing. In high energy 
physics, in particle accelerators there are many junctions that contain high requirements – electrical 
resistance, mechanical strength, magnetic parameters and high vacuum tight structure and characteristics 
[1-4].  

One of the most commonly used engineering ceramic materials is alumina. Alumina has high hardness 
and excellent electrical insulation properties. Alumina ceramic is commonly available in purities ranging 
from 88 to 99.9%, with high temperature glasses making up the balance of the composition.  

For vacuum tight junctions of ceramic to metals metallization layers on ceramic surface are necessary. 
There are several metallization methods for high vacuum tight metal to ceramic junctions. Molybdenum-
manganese/nickel plating method and physical-vapor deposition or thin-film methods are mainly used for 
metallization of alumina ceramic for UHV tight junctions. 

 
Molybdenum-Manganese/Nickel Plating Method. The most widely known metallization process is 

the molybdenum-manganese process [5]. The sequence of metallization process of molybdenum-
manganese/nickel plating method  is presented in Fig. 1 a. The molybdenum-manganese/nickel plating 
methods, also known as moly-manganese metallization, provide high mechanical strength 13 MPa [6], 
thermal, electrical properties, precision production tolerance and structural tension low level.  

The metal-ceramic junction must satisfy the possible temperature fluctuations during operation. The 
temperature fluctuations influence vacuum tight level and also mechanical strength of metal – ceramic 
junctions. The main problem is poor wettability of ceramics by filler alloys. The wettability of ceramic 
influences metal-ceramic junction tension level. To decrease the tension level of junction nickel plate 
after moly-manganese metallizationis used. Nickel plate gives possibilities to exclude intermetallic 
junctions between ceramic and metal [7], that gives possibility to increase quality characteristics of metal-
ceramic junction – vacuum tight, mechanical strength, reliability, also to decrease gas release level.To 
increase the wettability level of ceramic high temperature glasses mixture with Mo-Mn or other mixtures 
based on Mn-Mn  - Mo 70%, Mn20%, Mo2B5 10% - Mo 80%, Mn 20%, Si 5% (total -100%) – Mo 75%, 
Mn 20%, V2O5 5%, etc. are used. Wettability level depends on ceramic types, metallization powder types, 
concentrations, methods of paintings, temperature regimes and metallization environments.  
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                              a)                                                                                b) 
 

Fig.1. a) Moly-manganese/nickel plating method, b) Physical –vapor deposition methods 
 
The powder mixture based on Mo-Mn may be hand painted, sprayed, or robotically applied on 

ceramic surface. Depending on quantity of ceramic that is necessary for metallization for one of the above 
methods for efficiency metallization is used. 

For efficiency coating the metallization process is realizedin hydrogen environment (15…300C dew 
point) at 1350…16000C. Moly-Manganese metallization method gives possibility to obtain 5…20 micron 
thickness of metallization layers.  

The 99.7% purity alumina ceramic to copper brazed junction is presented in Fig. 2 (Produced by 
FRIATEC ) [8-10]. 

The moly-manganese metallization methods have some advantages and disadvantages. Some of the 
advantages of the molybdenum-manganese/nickel plating methods are presented below.  

‐ Having been developed in the 1930s moly-manganese metallization is a mature technology with a 
proven history of success. 

‐ Molybdenum-manganese/nickel method gives to obtain vacuum tight ceramic to metal junction 
using standard metallic powder mixtures, brazing alloys as silver, copper based alloys. 

‐ This method gives possibility to metallization of ceramics with different configuration with high 
repetition [11].  

 
The molybdenum-manganese/nickel plating methods also have several disadvantages. 
‐ For realizing moly-manganese metallization method specialized high-temperature furnaces and 

plating equipments are necessary. 
‐ Process development for small quantities  often costs  prohibitive. 

 

 
Fig.2.   The 99.7% purity alumina ceramic to copper brazed junction – Produced by FRIATEC 
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Active Filler Metal Brazing.Active Filler Metal Brazing [12] method include metallization alloys 
basted on titanium. Depending on ceramic types, the consistence of active brazing alloys can be different. 
Active metallization methods give possibility to increase technological processes for joing ceramic to 
metals and give opportunity to obtain high mechanical strength depending on temperature fluctuation, 
operation duration,  reliability comparing with moly-manganese method [13].   

InStephen’s (Stepanen’s, etc.)article elevated temperature mechanical properties of the 62Cu-35Au-
2Ti-1Ni active alloys [14,15] are mentioned. In this work are mentioned experiments results about 
mechanical, physical properties of  62Cu-35Au-2Ti-1Ni active alloys depending on temperature factor.    

As active metallization solders can be used solders based on Zr (Ag-2Zr and Ag-1Cu-2Zr) that give 
possibility to braze metal to ceramic and obtain high mechanical and physical parameters depending on 
temperature factors [16,17].  

 
Conclusion. There are many brazing, welding technologies for bonding ceramic to metal for UHV 

technology. Each method is effective for special ceramic to metal junctions. Based on reviewed articles 
and materials there are some directions for detailed research and developing.  

1. Activation process of ceramic surface using metallization, different friction methods and 
temperature conditions in activation process and in ceramic is not enoughfor detailed research 
and developing. 

2. Brazing alloys and solders influences on ceramic and metals depending on temperature is not 
enoughfor detailed research and developing. 

3. RF parameters and electron, proton beam influences on ceramic to metal junctions is not 
enoughfor detailed research and developing. 

 
The work is supported by State Committee of Science MES RA in the frames of the research project                    
N 13Ap_2k22. 
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Վ.Վ. Վարդանյան, Վ.Շ. Ավագյան 

ՄԵՏԱՂ-ԿԵՐԱՄԻԿԱԶՈԴՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 
ԳԵՐԲԱՐՁՐՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱՐ 

Ուսումնասիրվել են մետաղները կերամիկային եռակցման և զոդման բազմաթիվ եղանակներ: 
Ներկայացված են մետաղները կերամիկայինի հետ զոդման տարբեր եղանակների կառուցվածքային 
հատկությունները, բնութագրերը, առավելությունները, թերությունները և համեմատական 
արդյունքները: 

Առանցքային բառեր. մետաղ-կերամիկա միացումներ, զոդում, եռակցում, մետաղապատում, 
գերբարձր վակուում, վակուումահերմետիկ միացումներ, կերամիկա, ալյումինի օքսիդի կերամիկա. 

 
В.В. Варданян, В.Ш. Авагян 

 
СРАВНЕНИЕ  МЕТОДОВ  СОЕДИНЕНИЯ  МЕТАЛЛ-КЕРАМИЧЕСКИХ 

КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СВЕРХВЫСОКОВАКУУМНЫХ СИСТЕМ 

Исследованы различные методы пайки и сварки керамики с металлами. Показаны 
структурные особенности, свойства, области применения, преимущества, недостатки и 
сравнительные результаты методов пайки металлокерамических соединений. 

Ключевые слова: соединения, пайка и сварка металлокерамических компонентов, 
металлизация, сверхвысокий вакуум, вакуумоплотные соединения, керамика, керамика на основе 
алюминия. 

 
Vardanyan Vahagn Vanik – PhD student, CANDLE Synchrotron Research Institute 
Avagyan Vardan Shavarsh  - Doctor  of Technical Sciences, CANDLE Synchrotron Research Institute 
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• “Разработка технологии и компьютерной системы для оценки состояния сетчатки глаза” при 
финансировании Международного научно-технического центра (МНТЦ). 

Учитывая, что направление в области развития методов создания систем на базе микроэлектронных 
устройств имеет прикладное значение, НПО “Позистор” на базе ВЦ АН   АрмССР и ЕрГУ под руководством 
профессора А.А. Аракеляна реализовало открытие совместной лаборатории по проектированию  
диалоговых систем контроля, а также разработку на базе микропроцессоров изделий медицинского 
назначения. Результаты его научной деятельности и созданные им методы были высоко оценены со стороны 
таких фондов, как НАТО и МНТЦ, и сыграли определяющую роль при присуждении грантов руководимой 
им группе научных работников за оригинальность и новизну предложенных подходов. Некоторые 
сотрудники его команды, защитившие кандидатские диссертации, прошли по конкурсу и были приняты на 
работу в ведущих научных центрах Великобритании, Израиля, Австралии, Италии и США, где продолжают 
развивать научные исследования, начатые по постановке и обоснованию своего руководителя. 
 В настоящее время, являясь  заведующим кафедрой Математического моделирования в экономике 
ЕрГУ,  профессор А.А. Аракелян успешно сочетает  академическую деятельность с подготовкой  научных 
кадров  в области применения в экономике  разработанных им методов Теории исследования операций 
(Теории игр, Теории релятивов и Теории оптимизации) и Теории обработки сигналов.  Созданные им 
оригинальные подходы по изучению и развитию экономико-математических методов и их применению в  
мониторинге окружающей среды, сетях предложения, логистике и информационных системах  
менеджмента, а также результаты  исследований в области микроэкономики успешно внедрены для 
экономического анализа деятельности организации, где работает руководимая им группа научных 
сотрудников.  
 А.А. Аракелян является признанным специалистом в области информатики и исследования 
операций. Он избран техническим председателем нескольких международных конференций, в том числе 
проводимых в течение 2010 года Американским Институтом инженеров по электронике и электричеству 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) в США, Индии и Индонезии. Вместе с этим он был 
избран рецензентом Международной конференции по менеджменту, инженерии и информатике (MEI2009), 
проведенной в 2009 году, и в знак профессионального реферирования представленных на конференцию 
докладов избран рецензентом той же конференции, проводимой с 2010 года  (MEI2010). 
 Арам Амаякович Аракелян  придает большое значение подготовке научных кадров и способствует 
тому, чтобы используемые его учениками методы и изучаемые научные направления получили признание 
со стороны международной научной общественности. Молодые члены его команды с достоинством 
принимали и продолжают  принимать участие в международных форумах и конференциях. Разработанные 
профессором А.А. Аракеляном методы Теории исследования операций и Теории обработки сигналов 
внедрены в учебный процесс Экономического факультета ЕрГУ.  Благодаря этому работа по  анализу 
временных рядов, представляющих макроэкономические данные более одного десятка развитых стран, 
позволила не только определить циклы экономик этих стран, но и некоторые свойства и связи между 
факторами, характеризующими  экономики этих стран, а исследование  руководимого им молодого ученого 
получило одну из вторых премий (первая премия не присуждалась) на Втором Нобелевском международном 
форуме по экономике (Second International Nobel Economic Forum) в 2010  г. 
 В 2007 году А.А. Аракелян совместно с сотрудниками  Института технологического образования 
имени Александра  (Салоники, Греция) представил программу сотрудничества в области мобильности 
студентов и научных работников, что позволило гражданам Армении пройти переподготовку или 
продолжить свое образование в ведущих вузах Европейского Союза. 
 В течение последних лет, учитывая важность производства и потребления энергии, а также влияние 
экономического роста на степень  выбросов вредных веществ в атмосферу, профессор А. Аракелян 
совместно со своими учениками провел исследования, посвященные изучению проблем повышения 
эффективности потребления и сбережения энергетических ресурсов. Проведенные исследования являются 
значимыми как для Армении - страны с ограниченными природными ресурсами и являющейся 
потребителем энергоресурсов, так и для мировой экономики в целом. Это способствовало тому, что 
Министерство образования и науки Германии учредило программу исследований, посвященных 
повышению эффективности энергопотребления и сбережения энергетических ресурсов. Проект программы 
был подготовлен профессором А. Аракеляном совместно с Институтом экономического образования 
Университета имени Карла фон Осецкого (Ольденбург, Германия). Финансирование работ по этой 
программе начато с 2014 года, а профессор  А. Аракелян является научным руководителем исследований, 
проводимых в Армении.  Помимо научных исследований, в рамках проводимого проекта запланировано 
создание магистрской и аспирантской программы с присуждением совместных дипломов.  

 
Президиум Инженерной академии Армении, члены ИАА и редакция Вестника ИАА поздравляют 

юбиляра с днем рождения и желают ему новых творческих успехов.  
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Ïáñ»ñ Ï³Ù Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇó): 
 ²ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý í»ñÝ³·ñ³ÛÇÝ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙ, áñáÝù ïñíáõÙ 
»Ý  Italic, 9 ï³é³ã³÷áí, ÇëÏ ³ÕÛáõë³ÏÇ ·ÉË³Ù³ëÇ ëÛáõÝ³ÏÝ»ñÁª Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ-
Ý»ñáí: ²ÕÛáõë³ÏÇ Ãí³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ ÏñÏÝ»Ý Ñá¹í³ÍÇ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ: ²ÕÛáõë³ÏÇ ÙÇ 
Ñ³ïí³ÍÁ Ñ³çáñ¹ ¿ç ï»Õ³÷áË»Éáõ ¹»åùáõÙ å³ñï³¹Çñ ¿ ëÛáõÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙÁ, áñÁ ÏñÏÝíáõÙ ¿ 
ï»Õ³÷áËí³Í ³ÕÛáõë³ÏÇ Ñ³ïí³ÍÇ ·ÉË³Ù³ëáõÙ: Ð³çáñ¹ ¿çÁ Ï³Ù Ý»ñù¨ ï»Õ³÷áËí³Í ³ÕÛáõë³ÏÇ 
Ñ³ïí³ÍÇ íñ³ ÝßíáõÙ ¿ª … ²ÕÛ. …- Ç ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ…(Italic, 9 ï³é³ã³÷áí): 
 ´áÉáñ ï»Õ»ñáõÙ (Ñ³Ù³éáï³·Çñ, ï»ùëï, ÝÏ³ñ, ³ÕÛáõë³Ï) ã³÷áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñíáõÙ »Ý Italic, 
10 ï³é³ã³÷áí: 
 ´³Ý³Ó¨»ñÁ ¨ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñíáõÙ »Ý Microsoft Equation, Italic,          
11 ï³é³ã³÷áí: ´³Ý³Ó¨»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ ïáÕáí ¨ Ù»çï»ÕáõÙ, ÇëÏ ÑÇÙÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ý³¨ 
Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉíáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ¿çÇ ³ç ³ÝÏÛáõÝáõÙª ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç: ò³ÝÏ³ÉÇ ¿ μ³Ý³Ó¨»ñáõÙ Ïáïáñ³Ï³ÛÇÝ 
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó¨³íáñ»É a/b Ï³Ù ab-1 ïÇåÇ ëÇÙíáÉÝ»ñáí: 
 Ðá¹í³ÍáõÙ û·ï³·áñÍ³Í ·ñ³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ, Áëï û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, å»ïù ¿ 
áõÝ»Ý³Ý ÙÇç³ÝóÇÏ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙ ¨ ï»ùëïáõÙ Ýßí»Ýª [1], [2],… ï»ëùáí: 
 Ðá¹í³ÍÇ í»ñçÝ³Ù³ëÇó »ñÏáõ ïáÕ Ý»ñù¨, Ù»çï»ÕáõÙ ÝßíáõÙ ¿ª ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ   ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ 
(÷áùñ³ï³é, bold, 11 ï³é³ã³÷áí) ¨ Áëï ÁÝ¹áõÝí³Í ëï³Ý¹³ñïÇ, 10 ï³é³ã³÷áí ïñíáõÙ ¿ 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏÁ, áñáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ(Ý»ñÇ) ²½·³ÝáõÝÁ ².Ð.-Ý Ï³Ù ³é³çÇÝ μ³éÁ Ó¨³íáñíáõÙ ¿  bold, 10 
ï³é³ã³÷áí: ò³ÝÏ³ÉÇ ¿ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏ»É 6-8 ³Ýí³ÝáõÙÇó áã ³í»ÉÇ ³ñ¹Ç 
Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÝ»ñ: 

Ø»Ï ïáÕ  Ý»ñù¨ ïñíáõÙ »Ý Ñá¹í³ÍÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ ï³ñ»ÃÇíÁ: 
 î»ùëïÇ í»ñçáõÙ, »ñÏáõ ïáÕ Ý»ñù¨ Ñá¹í³ÍÇ ï»ùëïÇ Ñ»ï ãÑ³ÙÁÝÏÝáÕ »ñÏáõ ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáí ÝáõÛÝ Ó¨áí 
ÏñÏÝíáõÙ ¿ Ñá¹í³ÍÇ ·ÉË³Ù³ëÁª Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ(Ý»ñÇ) ².Ð. ²½·³ÝáõÝÁ, Ñá¹í³ÍÇ í»ñÝ³·ÇñÁ ¨ Ñ³Ù³éáï³·ÇñÁ: 
 Ø»Ï ïáÕ Ý»ñù¨ ïñíáõÙ »Ý Ñá¹í³ÍÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ(Ý»ñÇ) ²½·³ÝáõÝ(Ý»ñ), ²ÝáõÝ, Ð³Ûñ³ÝáõÝÁ,  ·Çï, 
³ëïÇ×³ÝÁ, ·Çï. ÏáãáõÙÁ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³éáï ³Ýí³ÝáõÙÁ (÷³Ï³·Í»ñáõÙ) ¨ Ñ»é³ËáëÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ: 
  Ðá¹í³ÍÁ å³ñï³¹Çñ ·ñ³ËáëíáõÙ ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ μÝ³·³í³éÇ Ñ³ÛïÝÇ Ù³ëÝ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó, áñÁ  
Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ËÙμ³·ñáõÃÛ³Ý Ùß³Ï³Í Ó¨³Ã»ñÃÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 
 Ðá¹í³ÍÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 8 ¿çÁ: ÄáÕáí³ÍáõÇ Ó¨³íáñáõÙÁ ¨ Ñ³í³ùáõÙÁ 
Ñ»ßï³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ÉñÇí û·ï³·áñÍ»É Ñá¹í³ÍÇ í»ñçÇÝ ¿çÇ ¹³ßïÁ: 
 ì»ñáÑÇßÛ³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ μ³í³ñ³ñ»Éáõó Ñ»ïá Ñá¹í³ÍÁ ª A4 ýáñÙ³ïÇ íñ³, ïåí³Í 2 ûñÇÝ³Ïáí ¨ 
·ñí³Í 3.5 ýáñÙ³ïÇ ëÏ³í³é³Ïáí Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÅáÕáí³ÍáõÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ù³ñïáõÕ³ñÇÝ: 
Ðá¹í³ÍÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ËÙμ³·ñáõÙÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇó 
Ù»ÏÇ ï»ùëïÁ ïå³·ñ»É  12  ï³é³ã³÷áí ¨ ïáÕ»ñÇ  1,5 Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ùμ: 
 ÊÙμ³·ñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñå³Ý»É ï»ñÙÇÝ³μ³Ý³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ÝáñÙ»ñÁ, 
Ïñ×³ï»É å³ñ½áõÝ³Ï, ÏñÏÝíáÕ ¨ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï ÝÛáõÃ»ñÁ ¨ í»ñçÝ³Ï³Ý ËÙμ³·ñ»É Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ: ÊáñÑñ¹Ç 
ÏáÕÙÇó Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý ã»ñ³ßË³íáñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ñá¹í³ÍÇ Ù»Ï ûñÇÝ³ÏÁ ÙÝáõÙ ¿ ËÙμ³·ñáõÃÛáõÝáõÙ: 
  

ÊÙμ³·ñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ 



Ïðàâèëà ïðåäñòàâëåíèÿ ñòàòåé 
 

Ñòàòüè ïðåäñòàâëÿþò íà àðìÿíñêîì, ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. Øðèôòû: àðìÿíñêèé – 
Sylfaen (ðàçìåð 10), ðóññêèé è àíãëèéñêèé  - Times New Roman  (ðàçìåð 11) ìåæñòðî÷íûé 
èíòåðâàë – 1; ôîðìàò ñòðàíèöû – À4, ðàáî÷åå ïîëå - 165×252 ìì; ïîëÿ ñëåâà – 25 ìì, ñâåðõó – 20 
ìì, ñïðàâà – 20 ìì, ñíèçó – 25 ìì. 

Â âåðõíåé ñòðîêå 1 – ãî ëèñòà â ëåâîì óãëó óêàçûâàþò ÓÄÊ ñîãëàñíî ñòàíäàðòó (ìèíèìóì 
6 öèôð), à â ïðàâîì – ðàçäåë ñáîðíèêà çàãëàâíûìè áóêâàìè (âñÿ ñòðîêà – bold, ðàçìåð 11). 
Ñòðîêîé íèæå, â ñåðåäèíå, óêàçûâàåòñÿ È.Î. Ôàìèëèÿ àâòîð(îâ) (ñòðî÷íûìè áóêâàìè, bold, 
ðàçìåð 11). Íà äâå ñòðîêè íèæå – â ñåðåäèíå, çàãëàâíûìè áóêâàìè íàçâàíèå ñòàòüè (bold, ðàçìåð 
12), åùå íà äâå ñòðîêè íèæå – àííîòàöèÿ íà ÿçûêå ñòàòüè ñ êëþ÷åâûìè ñëîâàìè (ðàçìåð 10, 
Italic). ×åðåç äâå ñòðîêè äàåòñÿ îñíîâíîé òåêñò ñòàòüè. Íîâàÿ ñòðîêà äàåòñÿ îòñòóïîì – 10 
ìì. 

Ôîðìóëû è ìàòåìàòè÷åñêèå âûðàæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â Microsoft Equation, Italic,     ðàçìåð 
11. Ôîðìóëû ïðåäñòàâëÿþò íà îòäåëüíîé ñòðîêå, â ñåðåäèíå, à ïðè íåîáõîäèìîñòè – íóìåðóþò 
â ïðàâîì óãëó òîé æå ñòðîêè, â ñêîáêàõ. Äðîáíûå âûðàæåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ îôîðìèòü â  âèäå 

ba /  èëè 1−ab  è èñïîëüçîâàòü ñèìâîë exp.  
Ëèòåðàòóðíûå èñòî÷íèêè â òåêñòå óêàçûâàþòñÿ ïîñëå ñòàòüè è ïðåäñòàâëÿþòñÿ â 

ñêâîçíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: [1],[2], .... 
Íà îäíó ñòðîêó íèæå äàåòñÿ äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ ñòàòüè. 
Äàëåå ïðèâîäÿòñÿ àííîòàöèè äà äâóõ ÿçûêàõ, íå ñîâïàäàþùèõ ñ ÿçûêîì òåêñòà. 
Íà îäíó ñòðîêó íèæå äàþòñÿ: Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî àâòîðà(îâ), ó÷. ñòåïåíü, çâàíèå, 

ñîêðàùåííîå íàçâàíèå îðãàíèçàöèè, ãäå ðàáîòàåò àâòîð, № òåëåôîíà. 
Ñòàòüÿ îáÿçàòåëüíî ðåöåíçèðóåòñÿ èçâåñòíûì ñïåöèàëèñòîì èëè íàó÷íûì ðàáîòíèêîì 

äàííîé îáëàñòè è ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà ñáîðíèêà. Îáùèé 
îáúåì ñòàòüè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 8 ñòð. 

Ñòàòüþ, íàïå÷àòàííóþ íà ôîðìàòå  À4, â 2 ýêçåìïëÿðàõ, à òàêæå íà äèñêå ôîðìàòà 3,5, 
ïðåäñòàâëÿþò îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ ñáîðíèêà. Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïðîöåññà 
îêîí÷àòåëüíîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ îäèí ýêçåìïëÿð ñòàòüè íàïå÷àòàòü ðàçìåðîì 
øðèôòà 12 è ìåæñòðî÷íûì èíòåðâàëîì 1,5. 

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò èìååò ïðàâî ïðîèçâîäèòü îêîí÷àòåëüíîå ðåäàêòèðîâàíèå.  
Â ñëó÷àå îòêàçà â îïóáëèêîâàíèè îäèí ýêçåìïëÿð ñòàòüè îñòàåòñÿ â ðåäàêöèè. 
 
Ðåäàêöèîííûé ñîâåò 
 

Rules for presenting articles 
 

The articles can be presented in Armenian, Russian and English. The  fonts are for Armenian – 
Sylfaen (font size 10), Russian and English – Times New Roman (font size 11); spacing – 1; page format 
– A4, working field - 166×252 mm; the margins: left – 25 mm, top 20 mm, right – 2 mm, bottom 25 mm. 

In the above line of the first page on the left angel UDC must be written, according to the standard 
(minimum 6 digits), on the right angle – the section of the collection with capital letters (the whole line in 
bold typeface size 11). 

With a line below in the middle of the page – Name, Patronymic, Surname of the author(s) with 
small letters in bold typeface (size 11).  

Two lines below, in the centre of the page with capital letters – the title of the article (bold typeface, 
size 12) and two lines below – the abstract in the language of the article with keywords (size 10, Italic). 

Two lines below the main text of the article is given. The new line is given with indentation – 10 mm.. 
The formulas and mathematical expressions have the form of Microsoft Equation, Italic, size 11. 
The formulas are submitted on a separate line, and, if necessary, they must be numbered on the 

right angle of the same line, in brackets. The fractions are recommended in the form ba /  or 1−ab  and the 
symbol exp must be used.  

The references in the text are written after the article and submitted sequentially [1],[2]... 
One line below the date of submitting the article is given. 
Afterwards the abstracts in two languages not coinciding with the language of the text. 
One line below are written: Surname, Name, Patronymic of the author(s), scientific degree, title,, 

the name of the organization in short, the working place of the author, the phone number. 
The article should be reviewed by a well known specialist or scientific worker in the given field and 

submitted for examining to the editorial board of the collection. The total volume of the article must not 
exceed 8 pages. 

The article must be typed by format A4, in two copies, as well as on a disk in format 3,5 and 
submitted to the executive secretary of the collection. To facilitate the process of final editing, it is 
recommended to type one copy with typeface 12 and in-between spacing 1,5.  

The editorial board has the right to make the final editing. 
In case of rejection to publish one copy of the article must be kept in the editorial office. 
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