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Հայազգի արտագնա աշխատողների կողմից ՀՀ ուղարկվող դրամական փոխանցումներն 

առանձնանում են իրենց համեմատաբար ավելի մեծ տատանողականությամբ: Աշխատանքում 

կատարվել է այս փոխանցումների ժամանակային շարքի սպեկտրային վերլուծություն: Հիմնական 

արդյունքն այն է, որ դրամական փոխանցումների պարբերականությունն ու տատանողականությունը 

մեծապես բացատրվում են ՌԴ շինարարության, առևտրի և ծառայությունների ոլորտների 

ցիկլայնությամբ: 

 դրամական փոխանցումներ, Շուստերի պարբերագիր, սպեկտրային 

վերլուծություն, պարբերականություն, ոչ արտահանելի սեկտոր: 

 

 
Ներածություն: Աշխատանքը նվիրված է միջազգային միգրանտների կողմից դրամական 

միջոցների պարբերական բնույթի ուսւոմնասիրությանը, հիմնված Շուստերի պարբերագրի վրա: 

Բացահայտվել է դրամական փոխանցումների պարբերական բնույթը, ուստի առաջարկվել է դրանց 

պարբերականության գնահատականները:  

Դրամական փոխանցումների պարբերականության ուսումնասիրություն: 1990-ականների 

վերջերից սկսած` միջազգային միգրանտների կողմից ծագման երկիր ուղարկվող դրամական 

փոխանցումների ծավալը գերազանցեց պորտֆելային ներդրումների և երկրների զարգացմանն 

ուղղված պաշտոնական աջակցությունների մեծությունը: Դեպի զարգացող երկրներ ուղղվող 

փոխանցումների մեծությունը անվանական արտահայտությամբ 2013-ին կազմեց 404 մլրդ դոլար, իսկ 

2009-ին այն 325 մլրդ դոլար էր: Ընդ որում, 1999թ.-ից մինչև 2009թ.-ի համաշխարհային ճգնաժամի 

ժամանակ դրամական փոխանցումների միջին իրական աճի տեմպը կազմեց 12.9%, որն ավելին էր, 

քան օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների աճի տեմպը նույն ժամանակահատվածում (11%) [1]: 

Վերջապես, ի տարբերություն օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների, դրամական փոխանցումներն 

աչքի ընկան համեմատաբար ավելի փոքր տատանողականությամբ (ըստ Համաշխարհային բանկի 

տվյալների` 2008-2009 ճգնաժամի ընթացքում դրանց ծավալը նվազեց ընդամենը 5.2%-ով, իսկ ՕՈՒՆ-

երի ծավալը` 39.7%-ով): 

Վերջին քսան տարվա ընթացքում ՀՀ-ից տնտեսական միգրացիան հասել է այնպիսի 

ծավալների, որ հայազգի արտագնա աշխատողների կողմից ՀՀ մուտք գործող ոչ առևտրային 

դրամական փոխանցումները (այսուհետ` դրամական փոխանցումներ) սկսել են բավականին կարևոր 

դեր կատարել երկրի տնտեսական կյանքում: Հայ միգրանտների կողմից իրենց ընտանիքներին 

ուղարկվող զուտ դրամական միջոցները 2004-2008թթ.-ին աճել են 194%-ով՝ 2008-ին կազմելով գրեթե 

1.4 միլիարդ ԱՄՆ դոլար կամ ՀՆԱ-ի 13.5%-ը: Ընդ որում, համաշխարհային ճգնաժամի պատճառով 

զուտ դրամական փոխանցումները նվազեցին մոտ 33%-ով, և դրանց  նախաճգնաժամային (2008) 

ծավալը վերականգնվեց միայն 2012թ.-ին: Նկ. 1 և 2-ում պատկերված են ՀՀ ուղարկվող դրամական 

փոխանցումների (ՈԱԴՓ), օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների (ՕՈՒՆ) և արտահանման ծավալները 

2004-2012թթ.-ին համապատասխանաբար դրանց աճի տեմպերով (2008թ.-ը ընդունելով որպես 100%) և 

բացարձակ արժեքով:  Դրամական փոխանցումների ծավալը մշտապես գերազանցել է ՕՈՒՆ-ի 

մեծությունը և ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո ավելի արագ է վերականգնվել, մինչդեռ ՀՀ 

ՕՈՒՆ-ի մակարդակն  անկում գրանցեց նաև 2010թ.:  

Ըստ ՀՀ ԿԲ կողմից 2015թ.-ին կատարված տնային տնտեսությունների վերջին հետազոտության` 

հարցվածների 84%-ը (1932 տնային տնտեսություն 2300-ի մեջ) դրամական փոխանցումներ ստանում է 
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ՌԴ-ում աշխատող իր ազգականից: Ավելին, միգրանտների 90% աշխատում է շինարարության, 

առևտրի և ծառայությունների ոլորտում: Համաձայն Էրսադոյի` (2010թ.) 2009թ.-ին արտագնա 

աշխատողների 87%-ը աշխատել է շինարարության և առևտրի ոլորտում [2]: Այս տվյալները վկայում 

են, որ վերը նշված ոլորտները կարևոր ազդեցություն ունեն հայազգի միգրանտների եկամտի և, 

հետևաբար, ծագման երկիր ուղարկվող դրամական միջոցների վրա:  

 
 
 
 
 

Նկ.1. Ոչ առևտրային դրամական փոխանցումներ և այլ դրամական ներհոսքերի աճ (2004-2012թթ.)  
2008=100 

Նկ.2. Ոչ առևտրային դրամական փոխանցումներ և այլ դրամական ներհոսքեր 2004-2012թթ. (մլն դոլար) 
Աղբյուրը. ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն և ՀՀ ԿԲ 

 

Չնայած, որ դրամական փոխանցումները համարվում են ֆինանսական համեմատաբար ավելի 

կայուն աղբյուր, սակայն ՀՀ ուղարկվող դրամական փոխանցումները աչքի են ընկնում իրենց ավելի 

մեծ տատանողականությամբ (զարգացող և ԱՊՀ երկրների համեմատ) [3]: Հավանաբար սրա 

պատճառն այն է, որ վերջիններս առավելապես կախված են ՌԴ տնտեսության զարգացումից և 

հատկապես ՌԴ շինարարության, առևտրի և ծառայությունների ոլորտների զարգացումից:  

Այս հետազոտությունը նվիրված է ՀՀ ուղարկվող դրամական փոխանցումների ժամանակային 

շարքի ուսումնասիրությանը սպեկտրային վերլուծության միջոցով: Նշված մեթոդը կիրառվել է նաև 

Առաքելյան-Մխիթարյանի` գնաճի ժամանակային շարքի վերլուծությանը նվիրված հոդվածում (2013) 

[4]: Մասնավորապես, մեր նպատակն է պարզել փոխանցումների պարբերականությունը և 

համեմատել այն ՌԴ վերը նշված ոլորտների պարբերականության հետ: Աշխատանքի կառուցվածքը 

հետևյալն է. նախ կբնութագրենք ժամանակային շարքերը, ապա կորոշենք դրանց 

պարբերականությունը, իսկ վերջում կամփոփենք արդյունքները:  

Ժամանակային շարքերի նկարագրությունը: Նկար 3-ում պատկերված է ՀՀ ուղարկվող 

դրամական փոխանցումների և ՌԴ շինարարության ծավալների դինամիկան 2004թ.-ից մինչև 2014թ-ի 

հոկտեմբեր ամիսը: Վերջին մի քանի ամիսների տվյալները չենք ներառել, քանի որ սկսած 2014թ.-ի 
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նոյեմբեր ամսից՝ ՌԴ նկատմամբ ԱՄՆ-ը և Եվրոմիության երկրները սկսեցին կիրառել տնտեսական 

արգելքներ, ինչպես նաև արհեստականորեն աճեց նավթի առաջարկը, որոնք իրենց բացասական 

ազդեցությունն ունեցան ՌԴ տնտեսության և հատկապես ռուսական արժույթի վրա (2014թ.-ի 

նոյեմբերի սկզբից մինչև դեկտեմբերի կեսն ընկած ժամանակահատվածում ռուսական ռուբլին ԱՄՆ 

դոլարի նկատմամբ արժեզրկվեց մոտ 60%-ով): 

 

 
Նկ. 3. Ոչ առևտրային դրամական փոխանցումներն (հազ. դոլար) ու ՌԴ շինարարությունը (հար. հազ. 

դոլար) ամսական կտրվածքով 2004-2014թթ. 
Աղբյուրը. ՀՀ ԿԲ և ՌԴ պետական վիճակագրության դաշնային ծառայություն 

 

Ինչպես տեսնում ենք, այս երկու շարքի ցիկլայնությունը նույնն է` աճ, ապա յուրաքանչյուր 

հաջորդ տարվա սկզբում անկում, և նորից աճ…, ընդ որում, ակնհայտ է, որ ՌԴ շինարարության 

ոլորտը ավելի տատանողական է (ինչը տրամաբանական է):  

Ժամանակային շարքերի պարբերությունների որոշումը: ժամանակային շարքերի 

պարբերությունները հայտնաբերելու համար կօգտագործենք Շուստերի պարբերագրի մեթոդը: Այն 

ներկայացվում է հետևյալ բանաձևի միջոցով` 

 

                                          
 

 
        

   

 

 
    

 
        

   

 

 
    

 
 ,      (1) 

որտեղ   -ն,             մեր ունեցած տվյալներն են: Դիտարկվող տվյալներն ամսական են` սկսած 2004-ից 

մինչև 2014թ.-ի հոկտեմբերը` թվով 130 տվյալ (       ), ընդ որում, երկու շարքի համար դիտարկելու 

ենք 30 պարբերություն (            ): Նկ. 4 և 5-ում հաշվարկված են      -ի արժեքները 

համապատասխանաբար՝ դրամական փոխանցումների շարքի և ՌԴ շինարարության, առևտրի և 

բնակչությանը մատուցվող վճարովի ծառայությունների ամբողջական մեծության համար:  Եթե 

տվյալներում առկա է   պարբերությամբ անդամ, ապա      -ն այդ կետում պետք է ունենա գագաթ [5]: 
 

Նկ.4. ՀՀ ուղարկվող դրամական փոխանցումների ժամանակային շարքի պարբերագրի արժեքները 
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Նկ.5. ՌԴ շինարարության, առևտրի և բնակչությանը մատուցվող վճարովի ծառայsությունների մեծության 
ժամանակային շարքի պարբերագրի արժեքները 

 
Ինչպես երևում է նկարներից, շարքերն ունեն հինգ նշանակալի գագաթ` 5, 10, 19, 23, 29 

պարբերություններում (ընդ որում, ՌԴ միայն շինարարության ոլորտի վերլուծության արդյունքում ևս 

ստացանք միևնույն 5 գագաթները):  

Շարքերում առկա ամսական պարբերականությունը ստանալու համար կօգտվենք հետևյալ 

բանաձևից` 

 

  
   

 
 

    

 
  

 
որտեղ m-ը պարբերությունների թիվն է:  

Փաստորեն, երկու շարքերում էլ պարբերականության մեծ ցիկլն ունեցել է 12 ամիս, միջինը` 6, 

իսկ փոքր ցիկլը՝ մոտ 3 ամիս տևողություն:  

 

Եզրակացություն: Կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀ ուղարկվող դրամական միջոցները 

առավելապես կախված են ՌԴ տնտեսության ոչ արտահանելի սեկտորներից, այս առումով ՀՀ-ն 

բավականին խոցելի է այնպիսի արտաքին շոկերի նկատմամբ, որոնք կարող են ազդել ՌԴ 

տնտեսության վրա. նույնիսկ եթե ՀՀ տնտեսության վրա տվյալ շոկը չունի ուղղակի ազդեցություն, 

այնուամենայնիվ, այն կարող է անուղղակիորեն ազդել մեր տնտեսության վրա ՌԴ-ի վրա ներգործելու 

միջոցով (օրինակ, ՌԴ արժույթի արժեզրկումը տնտեսական արգելքների և նավթի գնի նվազման 

պատճառով, որը բավականաչափ կրճատեց ՀՀ կատարվող փոխանցումների մեծությունը դրամական 

կամ դոլարային արտահայտությամբ):  

Այսպիսով, անհրաժեշտություն է առաջանում մշտապես հետևել ՌԴ հիմնական 

մակրոտնտեսական ցուցանիշներին, կատարել կանխատեսումներ, որպեսզի հնարավոր լինի 

նվազեցնել ակնկալվող շոկերի բացասական ազդեցությունը ՀՀ արտաքին հաշվի վրա: 
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А.А. Аракелян, А.А. Ширханян 

 

СВЯЗЬ ПЕРИОДИЧНОСТИ ОТПРАВЛЯЕМЫХ В РА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ С 

НЕЭКСПОРТНЫМИ СЕКТОРАМИ РФ 

 

Денежные переводы, отправляемые в РА мигрантами армянской национальности, отличаются 

своей относительно повышенной волатильностью. Проведен спектральный анализ этих переводов. 

Показано, что периодичность и изменчивость денежных переводов в значительной степени объясняются 

цикличностью строительства, торговли и сферы услуг РФ. 

Ключевые слова: денежные переводы, периодограмма Шустера, спектральный анализ, 

периодичность, неэкспортный сектор. 
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THE RELATION BETWEEN NON-TRADABLE SECTORS OF RF AND THE 

PERIODICITY OF REMITTANCES TO RA 

 

Remittances sent to RA by Armenian migrants are characterized by their relatively higher volatility. A 

spectral analysis of remittances is done. It is shown that the periodicity and volatility of the transfers are mostly 

explained by the cyclicity of construction, trade and service sectors of RF.   

Keywords: remittances, Schuster periodogram, spectral analysis, periodicity, non-tradable sector. 
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МАТРИЧНЫХ 

НЕПРЕРЫВНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА )t(C)t(A)t(X)t(X)t(AT =⋅+⋅  
 

Предложены аналитический, а также последовательный и параллельный численно-
аналитические методы решения линейных однопараметрических матричных уравнений 
отмеченного типа. Численно-аналитические методы основаны на дифференциальных 
преобразованиях Г.Е. Пухова, позволяющих решение исходной задачи в основном свести к 
рекуррентным численным вычислительным процедурам при последовательном методе и 
поточным вычислительным процедурам при параллельном методе. Рассмотрен модельный 
пример. 

Ключевые слова: линейное однопараметрическое матричное уравнение, аналитическое 
решение, дифференциальные преобразования, численно-аналитическое решение, последова-
тельные и параллельные вычислительные процедуры, модельный пример. 

Введение. В различных областях науки и техники, в частности в задачах автоматического 
управления [1-5], достаточно часто встречаются линейные матричные уравнения с постоянными 
матрицами, методам решения которых посвящено большое количество научных исследований, в 
частности, [6-10]. Что касается линейных однопараметрических непрерывных уравнений и 
методов их решения, то в этой области, очевидно, замечается определенное отставание. В связи с 
этим  возникает необходимость некоторого заполнения этого пробела, чему и посвящена 
настоящая работа. 

Итак, рассмотрим линейное однопараметрическое матричное непрерывное уравнение типа 
)()()()( tCtAtXtXAT =⋅+⋅ ,      (1) 

где )(tA , )(tX  и )(tC  – матрицы порядка m с аналитическими элементами. Требуется найти 
неизвестную матрицу 

.
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Аналитическое решение. Следуя [6,11,12], матричное уравнение (1) представим в виде 
следующего гиперматрично-гипервекторного эквивалента: 

[ ] 1m

^^

1mmm
TTT

2222 )t(C)t(X)t(D)t(X)t(AEE)t(A ××

∧

× =⋅=⋅⊗+⊗ ,   (3) 
где Е – единичная матрица порядка m; выражения 

( )Tmmmmm txtxtxtxtxtxtX )(,),()(,),()(,),()( 1221111 KMLMKMK=
∧

, 

( )Tmmmmm tCtCtCtCtCtCtC )(,),()(,),()(,),()( 1221111 KMLMKMK=
∧

 
- гипервекторы решения задачи (3) и ее правой части соответственно, а символ ⊗  – знак 
кронекерова произведения матриц. 

Полагая, что 
2)( mtrangD = ,        (4) 

из (3) получим 

[ ] ^
1
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Нахождение аналитического решения (5), очевидно, связано с большими 
вычислительными трудностями в общем случае. Поэтому перейдем к численно-аналитическим 
решениям, к счастью, оказывающимся сравнительно легко реализуемыми, основанным на 
дифференциальных преобразованиях [13,14]. 
 

Последовательное численно-аналитическое решение. Предположим, что для матриц
)(tA , )(tC  и )(tX  с аналитическими элементами имеют место дифференциальные преобразования 

k

kk

dt
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где )(KA , )(KC  и )(KX  – матричные дискреты матриц )(tA , )(tB  и )(tX   соответственно; 

∞= ,0K  – целочисленный аргумент; H – масштабный коэффициент;  νt  – центр аппроксимации;  
символ     •  – знак перехода из области оригиналов в область дифференциальных изображений и 
наоборот; )()( 31 •−• χχ  – некоторые аппроксимирующие функции, восстанавливающие оригиналы 

)(tA , )(tC  и )(tX  соответственно. 
Теперь с учетом (6)-(8) и правил алгебры дифференциальных преобразований [13] 

матрично-гипервекторное представление (3) из области оригиналов переведем в область 
дифференциальных изображений. Получим: 

при K=0: 
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если, конечно, имеет место условие 
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откуда при выполнении условия (11) имеем 
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Итак, имея матричные дискреты (10), (13), (15),…, (17), в соответствии с обратным 
дифференциальным преобразованием (8) можно восстановить решение ).(tX  

Замечание 1. При невыполнении условия (11) необходимо поменять центр аппроксимации 
νt , достичь выполнения этого условия и далее использовать вычислительные процедуры (10), (13), 

(15), …, (17). 
Параллельное численно-аналитическое решение. Нетрудно убедиться, что, объединив 

рекуррентные соотношения (10), (13), (15), …, (17), можно прийти к следующему гиперматрично-
гипервекторному представлению: 
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где с учетом результатов, полученных в [14], имеем 
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И, наконец, имея гипервектор (21), в соответствии с некоторым обратным 
дифференциальным преобразованием (8) можно найти решение )(tX . 

Замечание 2. Ввиду выполнения условия (11) в общем случае и специальной структуры 
матрицы )(•D  из системы (18) или (19) непосредственно следует и условие 

,0)(det ≠•D  
при  котором, естественно, имеет место решение (21). 

Модельный пример. Пусть задано матричное уравнение 
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а) Рассмотрим применение последовательных процедур (10), (13), (15), …, (17). Имеем: 
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Следовательно, маклореновское решение задачи имеет вид 
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в точности которого можно легко удостовериться его подстановкой в исходное матричное 
уравнение. 

б) Теперь рассмотрим применение параллельной процедуры (18)-(21). Имеем 
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(заметим, что вычисления в действительности проводились с использованием ППП MATLAB [15] 
с точностью до 510− , несмотря на то, что матрица )(1 •−D  здесь представлена с точностью до               

210− ). Следовательно, и при этом  получим приведенное маклореновское точное решение. 
Замечание 3. Используя известный факт (см. [6], стр. 92) применительно к  числовым  

непрерывным матричным уравнениям Сильвестра об однозначной разрешимости при любых 
правых частях, для однопараметрического матричного уравнения (1) получим условие 

,,1,,0))(())(( mjitAtA T
ji =∀≠+ λλ      (23) 
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где ))(( tAiλ  и ))(( tAT
jλ  – собственные функции матриц )(tA  и )(tAT  соответственно. Однако 

ввиду того, что собственные функции матриц )(tA  и )(tAT  совпадают, то условия однозначной 
разрешимости (23) трансформируются в условия 

.,1,,0))(())(( mjitAtA ji =∀≠+ λλ      (24) 
Очевидно, что для рассматриваемого модельного примера условия (24) приводят к 

неравенствам 024,023,023,022 ≠+−≠+−≠+−≠+− tttt , иначе говоря, решение задачи не 
может быть получено, если t=1; 1,5; 1,5; 2, ибо в этих точках нарушается условие (4), т.е. 

 )43)((0)(det <=⇔= trangDtD .     (25) 
Определение. Корни уравнения (25) назовем особыми точками, в которых нарушаются  

условия (24). 
Аналогичные условиям (24) соотношения имеют место и для числовых непрерывных 

матричных уравнений Сильвестра – рекуррентных процедур (10), (13), (15) и (17) по определению 
матричных дискрет )(),...,2(),1(),0( KXXXX  соответственно с инвариантной матрицей 

),0()0()0,0( TT AEEAD ⊗+⊗=  т.е. 

.,1,,0))0(())0(( mjiAA ji =∀≠+ λλ     (26) 
Действительно, нетрудно убедиться, что для рассмотренного модельного примера: 
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при tυ=2: 
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и, следовательно, в особых точках (центрах аппроксимации): 
-  нарушается условие (11) , ибо при всех этих точках ;4)0,0( <rangD  
- нарушается хотя бы одно условие из условий (26), ибо при всех этих точках  хотя бы одно

0))0(())0(( =+ AA ji λλ . 

Замечание 4.  Все величины ))0(())0(( AA ji λλ +  для каждой матрицы )0(A  полностью 
совпадают с собственными числами соответствующей гиперматрицы )0,0(D . 

Действительно: 
при tυ=2: 
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,4)0,0( =rangD и условие (11) имеет место. При этом имеют место и условия (26),  что 
подтверждает единственность найденного решения. Таким образом, можно сформулировать 
следующее важное утверждение: для однозначной разрешимости однопараметрического 
линейного матричного  непрерывного уравнения типа (1) необходимо и достаточно выполнение 
условия (11), полностью идентичного условиям (26). 

Заключение. Предложенные последовательный и параллельный численно-аналитические 
методы в основном оперируют численными процедурами, что позволяет свести решение 
непрерывных исходных задач к решению некоторых множеств цифровых задач и широко 
использовать возможности средств современных информационных технологий [16] на первом 
этапе вычислений (определение матричных коэффициентов-дискрет решения). Восстановление 
непрерывных решений-оригиналов на втором этапе вычислений осуществляется несравнимо 
легко. 
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Առաջարկվել են նշված տեսքի գծային միապարամետրական մատրիցային անընդհատ 

հավասարումների լուծման անալիտիկ, ինչպես նաև հաջորդական և զուգահեռ թվաանալիտիկ 
մեթոդներ: Թվա-անալիտիկ մեթոդները հիմնված են Գ.Ե. Պուխովի դիֆերենցիալ ձևափոխությունների 
վրա, որոնք հնարավորություն են տալիս նախնական խնդրի լուծումը հիմնականում հանգեցնել 
անդրադարձ թվային հաշվողական ընթացակարգերի՝ հաջորդական մեթոդի դեպքում և հոսքային 
հաշվողական ընթացակարգերի՝ զուգահեռ մեթոդի դեպքում: Դիտարկվել է մոդելային օրինակ: 

Առանցքային բառեր. գծային միապարամետրական մատրիցային հավասարում, անալիտիկ 
լուծում, դիֆերենցիալ ձևափոխություններ, թվաանալիտիկ լուծում, հաջորդական և զուգահեռ 
հաշվողական ընթացակարգեր, մոդելային օրինակ:  
 
 

S.H. Simonyan G.V. Adamyan A.S. Simonyan R.A. Papovyan 
 

METHODS FOR SOLVING LINEAR MATRIX CONTINUOUS ONE-PARAMETER 
EQUATIONS FOR )t(C)t(A)t(X)t(X)t(AT =⋅+⋅  TYPES 

 
An analytical, as well as serial and parallel numerical-analytical methods for solving linear equations of 

one-parameter matrix marked type are proposed. Numerical and analytical methods are based on differential 
transformations by G.E. Pukhov, allowing the solution of the original problem to mainly reduce the recurrent 
numerical computational procedures with sequential method and in-line computational procedure for parallel 
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Դիտարկվում են լոգիստիկական ծառայությունների շուկայի ձևավորման խնդիրները և 
լոգիստիկական աուտսորսինգի ռազմավարության իրականացման հիմնահարցերը: Ներկայացված են 
լոգիստիկական աուտսորսինգի սկզբունքները և արդյունավետության գնահատման մոտեցումները: 
Ուսումնասիրվել են Հայաստանում լոգիստիկական աուտսորսինգի իրականացման խնդիրները և 
զարգացման հեռանկարները: 

Առանցքային բառեր. լոգիստիկա, ռազմավարություն,  աուտսորսինգ, ինսորսինգ, 
լոգիստիկական միջնորդ: 
 

Լոգիստիկական ռազմավարությունը սահմանում է այն բոլոր երկարաժամկետ որոշումները, 
որոնք կապված են կազմակերպության լոգիստիկական գործունեության հետ: Այն լոգիստիկայի 
զարգացման որակապես որոշակի, երկարաժամկետ ուղղություն է, որը վերաբերում է 
կազմակերպությունում լոգիստիկական գործունեության իրականացման ձևերին և միջոցներին՝ նրա 
կորպորատիվ նպատակներին համապատասխան [1, էջ 528]: Մասնագիտական գրականության մեջ 
լոգիստիկական ռազմավարությունը սահմանվում է նաև որպես մրցակցային պայքարի գործիք, որն 
ընդգրկում է բազմաթիվ գործոններ, որոնք նպաստում են շուկայի փոփոխություններին արագ և 
արդյունավետ արձագանքմանը [2]: 

Լոգիստիկական ռազմավարությունն ընդգրկում է բոլոր այն ռազմավարական որոշումները, 
որոնք կապված են մատակարարման շղթայի կառավարման հետ և հնարավորություն են տալիս 
իրացնել կազմակերպության արդեն ձևավորված ռազմավարությունը: Այլ կերպ ասած, 
լոգիստիկական ռազմավարությունը միջոց է կազմակերպության հիմնական նպատակի՝ 
առաքելության իրականացման համար: 

Լոգիստիկական ռազմավարության ուղղություններից ներկայումս առանձնացվում են 
լոգիստիկական ծախսերի նվազեցումը, լոգիստիկական սպասարկման որակի բարելավումը և 
լոգիստիկական աուտսորսինգը: 

Լոգիստիկայում աուտսորսինգի ռազմավարությունը ներկայումս արդյունաբերական 
կազմակերպությունների լոգիստիկական հիմնական ռազմավարություններից մեկն է: Դա կապված է 
լոգիստիկական ծառայությունների շուկայի ինտենսիվ զարգացման, աուտսորսինգի դեպքում 
ծախսերի էական իջեցման հնարավորությունների և բիզնեսի առանցքային վերջնարդյունքների վրա 
կենտրոնացման անհրաժեշտության հետ: 

Ժամանակակից արդյունաբերական կազմակերպությունների գործունեության հիմնական 
ուղղություններից մեկը դառնում է կենտրոնացումը գործարարության առաջնահերթ ձևերի վրա, իսկ 
գործունեության ոչ հիմնական ձևերը փոխանցվում են դրսի կազմակերպություններին՝ 
աուտսորսինգային ընկերություններին: Այդպիսի մոտեցումը նպաստում է կազմակերպության 
ռեսուրսների արդյունավետ բաշխմանը գործարարության այն ձևերի միջև, որոնք մրցունակ են և 
որոնց գծով կազմակերպությունն ունի մրցակցային առավելություններ: 

Լոգիստիկական աուտսորսինգի սկզբունքը  լոգիստիկական գործառույթների կազմակերպման 
համար սեփական ռեսուրսների օգտագործման անհրաժեշտության բացակայությանն է՝ այդ 
գործառույթները դրսի գործընկերներին վստահելով: Բոլոր գործընթացները, որոնք չեն վերաբերում 
գործունեության հիմնական ձևերին, կարող են գնահատվել դրանց աուտսորսինգի հնարավորության 
տեսանկյունից: 

Աուտսորսինգը տնտեսագիտության մեջ և բիզնես միջավայրում նոր հասկացություն է, թեև 
նրա էությունը սահմանվել է Ա. Սլոունի կողմից XX  դարի սկզբին [3]: 

Աուտսորսինգի կիրառման շրջանակները շատ լայն են. արտադրություն, ծառայություններ, 
ֆինանսներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, աշխատանքային ռեսուրսներ և այլն:  
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Ընդհանուր ձևով աուտսորսինգը հասկացվում է որպես կազմակերպության բիզնես-
գործառույթների կամ բիզնես-գործընթացների առանձին մասերի փոխանցումը դրսի 
կազմակերպությանը [4]: Օգտագործելով աուտսորսինգային երկրորդական գործառույթները՝ 
պատվիրատու կազմակերպությունը կարող է կենտրոնանալ այն գործառույթների վրա, որոնք հատուկ 
են իրեն: 

Լոգիստիկական աուտսորսինգը գործընկերոջ՝ լոգիստիկական միջնորդի, օպերատորի կամ 
պրովայդերի (լոգիստիկական ծառայություններ մատուցողի) նպատակաուղղված ներգրավումն է 
լոգիստիկական որոշակի ծառայություններ մատուցելու համար [1, էջ 539]:  

Լոգիստիկական միջնորդները (պրովայդեր, օպերատոր) առևտրային ընկերություններ են, 
որոնք լոգիստիկայի ոլորտում մատուցում են ծառայություններ և կատարում են լոգիստիկական 
առանձին գործառնություններ կամ համալիր գործառույթներ (պահեստավորում, փոխադրում, 
պաշարների կառավարում, ֆիզիկական բաշխում և այլն), ինչպես նաև իրականացնում են 
կազմակերպություն – սպառող լոգիստիկական շղթաների կառավարում:  

Մասնագիտական գրականության մեջ և գործնականում լոգիստիկական միջնորդները (PL - 
Providers Logistics) բաժանվում են ըստ իրենց կատարած գործառույթների: Այսպես, 1PL – 
լոգիստիկական միջնորդ, որը ծառայություններ է մատուցում սեփական ստորաբաժանումներին, 2PL - 
լոգիստիկական միջնորդ, որը մատուցում է մեկ, պարզագույն ծառայություն, 3PL - լոգիստիկական 
միջնորդ, որը մատուցում է համալիր լոգիստիկական ծառայություններ՝ փոխադրում, 
պահեստավորում, մաքսային ձևակերպումներ, տեղեկատվական սպասարկում, բեռների 
ապահովագրություն և այլն, 4PL - լոգիստիկական միջնորդ, որը զուգակցում է խորհրդատվական 
ընկերությունների և 3PL  միջնորդի գործառույթները և մատուցում է  լոգիստիկական բիզնես - 
գործընթացների կառավարման (կոնտրոլինգ, նախագծում, պլանավորում, մոնիտորինգ, լիզինգ և այլն) 
ծառայություններ   և այլն [5]: 

Ի տարբերություն կապալային սովորական ծառայությունների մատուցման, որոնք 
գործընկերային սովորական փոխգործակցություն են, ունեն եզակի բնույթ և սահմանափակվում են 
իրականացման սկզբի և ավարտի ժամկետներով, աուտսորսինգը, որպես կառավարման 
ռազմավարություն,  կատարում է ենթակառուցվածքի և նրա առանձին համակարգերի անխափան 
աշխատունակության մասնագիտական ապահովման գործառույթներ՝ երկարատև պայմանագրային 
հիմունքներով: Միաժամանակ լոգիստիկական աուտորսինգի էական գիծը բիզնես-գործընթացների 
առկայությունն է, ինչով էլ այն տարբերվում է ծառայությունների մատուցման այլ ձևերից: Ինսորսինգը, 
իր հերթին, ենթադրում է լոգիստիկական գործունեության ինքնուրույն իրականացում և սեփական 
լոգիստիկական ենթակառուցվածքի ստեղծում: 

Ներկայումս լոգիստիկական ծառայությունների շուկան առավելապես զարգանում է 
առաջարկվող համալիր ծառայությունների քանակի ավելացման ուղղությամբ:  Ընդ որում, 
առաջարկվող լոգիստիկական ծառայությունների ծավալի աճին զուգընթաց մշտապես տեղի են 
ունենում դրանց որակական փոփոխություններ: Լոգիստիկական դասական ծառայությունների 
(փոխադրում, պահեստավորում, բեռնամշակում, մաքսային ձևակերպում) հետ միաժամանակ 
առաջանում են նոր, փոխլրացնող ծառայություններ, որոնք կապված են խորհրդատվական 
գործունեության և լոգիստիկական շղթայի ռազմավարական կառավարման (պաշարների 
կառավարում, լոգիստիկական ցանցերի նախագծում, որակի կառավարում և այլն) գործընթացների 
հետ: 

Լոգիստիկական աուտսորսինգի արդյունավետությունը բնութագրվում է ժամանակի 
տնտեսմամբ, լոգիստիկական ցիկլի կրճատմամբ, ազատված ռեսուրսների հիմնական բիզնես - 
գործընթացների վրա օգտագործելու հնարավորությամբ, միջնորդին ռիսկի մի մասի փոխանցմամբ, 
սպառողների նախապատվություններին ճկուն արձագանքմամբ, արտաքին միջավայրին արագ 
հարմարվելու կարողությամբ: 

Լոգիստիկական միջնորդների հետ գործընկերության դեպքում ծախսերի տնտեսումը ձեռք է 
բերվում տրանսպորտի ծանրաբեռնվածության լավարկման, գործունեության մասշտաբի մեծացման և 
լոգիստիկական գործառույթների կատարման վրա ծախսերի նվազեցման օպերատորի 
հնարավորությունների հաշվին: 

<<Ինսորսի՞նգ>> թ՞ե <<Աուտսորսինգ>> հարցադրումը լոգիստիկայում ռազմավարական 
<<պատրաստել կամ գնել>> խնդրի տարատեսակն է: Հարցի լուծումը կատարվում է ըստ նվազագույն 
ընդհանուր ծախսերի - Total Cost  of Ownership (TCO), ընդ որում, իրականացվում է մանրակրկիտ 
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վերլուծություն և այդ երկու տարբերակների ընդհանուր ծախսերի բաղկացուցիչների գնահատում [1, 
էջ 539]: 

<<Ինսորսինգի>> կամ <<Աուտսորսինգի>> ընտրությունը կատարվում է ըստ նկարի:    
 
 
 

 

 

 

  

                                               

                                                

                                                  TCO  - նվազագույն 

Նկ. <<Պատրաստել կամ գնել>> որոշման ընդունումը լոգիստիկայում 
 
TCO - ի կազմում <<Պատրաստել>> որոշման դեպքում ներառվում են սեփական 

լոգիստիկական ենթակառուցվածքի ձևավորման ծախսերը, լոգիստիկական գործունեության 
ծախսերը, լոգիստիկայի ծառայության կառավարչական, վերադիր ծախսերը և այլն: 

TCO - ի կազմում <<Գնել>> որոշման դեպքում ներառվում են լոգիստիկական միջնորդների 
ծառայությունների ծախսերը, լոգիստիկական ծառայությունների մատակարարների շուկայի 
վերլուծության և ուսումնասիրության մարքեթինգային ծախսերը, լոգիստիկական միջնորդների 
ընտրության և նրանց հետ գործարար կապերի (գործուղում, հեռախոսային հաղորդակցություն, 
տեղեկատվության մշակում) հաստատման տրանսակցիոն ծախսերը, լոգիստիկական միջնորդների 
գործունեության պլանավորման և վերլուծության ծախսերը, կառավարչական ծախսերը և այլն: 

Ընդհանուր տեսքով <<Պատրաստել>> կամ <<Գնել>> որոշման ընդունման հիմնական 
դրդապատճառները ներկայացված են աղյուսակում: 

Աղյուսակ  
<<Պատրաստել>> կամ <<Գնել>> որոշման դրդապատճառները 

Որոշում 
               <<Պատրաստել> 

Որոշում 
<<Գնել>> 
 

• Առանցքային վերջնարդյունքների 
պահպանումը, 

• Մատակարարների անորոշությունը, 
• Լոգիստիկական հզորությունների և 

անձնակազմի առկայությունը, 
• Սպասարկման ցանկալի որակի 

պահպանումը, 
• Անձնակազմի պահպանումը, 
• Կազմակերպության ներուժի և չափերի 

պահպանումը, 
• Լոգիստիկական գործընթացների բարձր 

ինտեգրումը: 

• Կենտրոնացումը առանցքային 
վերջնարդյունքների վրա, 

• Հիմնական ֆոնդերի վրա ծախսերի 
իջեցումը, 

• Ճկունության բարձրացումը, 
• Պաշարների և ակտիվների 

շրջանառության ավելացումը, 
• Լոգիստիկական ծախսերի կրճատումը, 
• Անհրաժեշտ հզորությունների 

բացակայությունը, 
• Տեխնոլոգիական և կառավարչական 

անհամապատասխան ռեսուսները: 
 

 
Սակայն լոգիստիկական աուտսորսինգը չպետք է ընկալել որպես խնդիր, որը հիմնվում է 

միայն տնտեսական արդյունավետության վրա: 

Ծախսերի որոշում 

Որոշման ընդունում

Պատրաստել 
(ինսորսինգ) 

Գնել 
(աուտսորսինգ) 
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Լոգիստիկական գործառույթները միջնորդին փոխանցելու որոշման ընդունմանը պետք է նա-
խորդի այդ շուկայի զարգացման միտումների և տվյալ ծառայության նկատմամբ առաջարկի և պա-
հանջարկի վերլուծությունը, ծախսերի հաշվարկը,  օգուտների ռիսկերի գնահատումը, անձնակազմի 
մոտիվացիան: 

Աուտսորսինգի ընտրության ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել նաև ռազմավա-
րական տեսանկյունների վրա՝ գործառույթների կատարման բարդությունը և ազդեցությունը կազմա-
կերպության մրցունակության վրա: Այդ պատճառով էլ որոշման ընտրության վրա ազդում են հետևյալ 
հիմնական գործոնները. 

• տնտեսական՝ ծառայությունների վրա ծախսերը կազմակերպության   ներսում կամ 
արտաքին աղբյուրներից ձեռքբերման դեպքում, 

• ծառայությունների որակը, 
• կազմակերպության տվյալ ծառայության ռազմավարական նշանակությունը, 
• կազմակերպության ներսում տվյալ ծառայության կատարելագործման 

հնարավորությունը կամ թաքնված ներուժը:  
Աուտսորսինգի իրականացման առավելությունները կազմակերպության համար հանգում են 

հետևյալին. 
• վերադիր ծախսերի նվազեցում, 
• հաստատուն ծախսերի վերափոխումը փոփոխականի, 
• կառավարման պարզեցում, 
• ճկունության բարձրացում, 
• կենտրոնացում գործունեության հիմնական ոլորտների վրա, 
• դեպի շուկա կողմնորոշման ուժեղացում: 
Միաժամանակ աուտսորսինգը կապված է մի շարք ռիսկերի հետ, որոնք կազմակերպությունը 

պետք է հաշվի առնի որոշում կայացնելիս: Դրանք են. 
• տրանսակցիոն ծախսերի մեծացումը, 
• գործընթացների վրա ազդեցության և հսկողության աստիճանի նվազումը, 
• գործընթացների վրա հսկողության աստիճանի նվազումը, 
• գործառնությունների կատարման որակի հնարավոր իջեցումը: 
Հետևաբար, աուտսորսինգի դեպքում կազմակերպությունը ռիսկի է գնում գործառույթների 

իրականացման վրա հսկողության կորստի, ծախսերի մեծացման, ինչպես նաև շուկայական իրա-
վիճակի գնահատման կարողության թուլացման ուղղությամբ: Այդ պատճառով էլ լոգիստիկական 
աուտսորսինգի ռազմավորության արդյունավետ իրականացումը ենթադրում է փոխադարձ վստա-
հություն, նպատակների համաձայնեցում, որոշումների համատեղ կայացում: 

Լոգիստիկական աուտսորսինգը անհրաժեշտ է փոքր և միջին կազմակերպություններին և, 
առաջին հերթին՝ զարգացող ընկերություններին, որտեղ ներքին լոգիստիկայի կազմակերպման 
ծախսերը դառնում են ավելի ու ավելի էական: Խոշոր ընկերություններում, որտեղ տնտեսական 
արդյունավետության բարձրացումը հնարավոր է միայն արտադրանքի ինքնարժեքի իջեցման հաշվին, 
ՙսեփական՚ լոգիստիկան կապված է մեծ ծախսերի հետ, օրինակ, լոգիստիկական ծառայության, այդ 
թվում տրանսպորտային հավաքակայանի և պահեստների պահպանումը կատարվում է ամբողջ 
տարին, անկախ դրանց բեռնվածությունից: 

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ լոգիստիկական  
աուտսորսինգի շուկան, ներկայումս գտնվելով կայացման փուլում, ունի մեծ հեռանկարներ 
զարգանալու ինչպես արտասահմանում, այնպես էլ՝ Հայաստանում:  

Սակայն այսօր Հայաստանում չկան այնպիսի կազմակերպություններ, որոնք կարող են 
տրամադրել լոգիստիկական  ծառայությունների ամբողջ հավաքածուն: 

Ներկայումս լոգիստիկական ծառայությունների հայկական շուկայում գերակշռում են նեղ 
մասնագիտացված լոգիստիկական միջնորդներ, որոնք մատուցում են նույնատիպ ծառայություններ: 
Նրանք մատուցում են ավանդական տեսակի ծառայություններ՝ կատարելով մեկ կամ մի քանի 
լոգիստիկական գործառույթներ՝ բեռների տեղափոխում, պահեստավորում, բեռնամշակում և նման այլ 
աշխատանքներ: Ընդ որում, դրանց մեծ մասը ներկայացված է բեռնափոխադրման ծառայություններ 
մատուցող ընկերությունների կողմից, մյուս մասը մատուցում է պահեստավորման ծառայություններ: 
Լոգիստիկական համալիր ծառայությունների մատուցումը հասանելի է ոչ բոլորին: Միաժամանակ 
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բնական է, որ ծառայությունների մատուցման համակարգը կողմնորոշված է հայրենական լոգիստի-
կական նեղ մասնագիտացված շուկային: 

Արտաքին լոգիստիկական միջնորդի օգտագործումը կարող է դյուրին դարձնել հայրենական 
ապրանքարտադրողների աշխատանքը, որոնց գործունեությունը հիմնվում է ապրանքների արտա-
հանման – ներմուծման վրա: Լոգիստիկական ծառայությունների ամբողջ համալիրը իր մեջ կարող է 
ներառել սահմանից կամ մինչև սահման ապրանքների տեղափոխումը, բեռների մաքսային ձևակեր-
պումը, պահեստային տարածքների տրամադրումը և դրանցում ապրանքային պաշարների պահպա-
նումը: 

Լոգիստիկական ծառայությունների հայկական շուկայի զարգացման հիմնական խնդիրներից 
մեկը մայրաքաղաքի և մարզերի զարգացման անհամաչափությունն է: Հանրապետության տարածքում 
որակյալ լոգիստիկական ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ են համապատասխան 
տրանսպորտային և պահեստային ենթակառուցվածքներ:  

Լոգիստիկական ծառայությունների շուկան Հայաստանում դեռևս կայացման փուլում է և 
բնութագրվում է մի շարք առանձնահատկություններով: ՙԼոգիստիկական աուտսորսինգ՚ հասկա-
ցությունը առավելապես նույնացվում է միայն տրանսպորտային, պահեստավորման կամ մաքսային 
ձևակերպումների առանձին ծառայությունների հետ: Միջազգային գործնական կյանքում այնպիսի 
տարածված գործընթացներ, ինչպիսիք՝ 3PL - լոգիստիկական միջնորդի համալիր ծառայություններն 
են կամ լոգիստիկական բիզնես - գործընթացների կառավարումը, մեր լոգիստիկական ընկերություն-
ների համար դեռևս անհասանելի են: Արդյունաբերության ներկայիս վիճակը անմիջականորեն իր 
ազդեցությունն է թողնում լոգիստիկական ծառայությունների շուկայի վրա: Մյուս կողմից՝ հայկական 
կազմակերպությունների մեծ մասը դեռևս հնարավորություններ ունի իջեցնելու իր արտադրական և 
իրացման ծախսերը: Շատ կազմակերպություններ ունեն իրենց լոգիստիկական տնտեսությունը՝ 
որպես պահեստների և տրանսպորտային ցանց, և չեն պատրաստվում դրանցից ազատվել: Միաժա-
մանակ ընդունելի գնով բարձր որակի ծառայություններ մատուցող լոգիստիկական միջնորդների 
շուկան շատ փոքր է: Այնուամենայնիվ հնարավորությունները, որ Հայաստանում կարող են ձևավորվել 
մի քանի լոգիստիկական ընկերություններ, մոտ ապագայում  իրական են: 
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СТРАТЕГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА 
 

Рассматриваются задачи формирования рынка логистических услуг и проблемы реализации 
стратегии логистического аутсорсинга. Представлены принципы логистического аутсорсинга и подходы к 
оценке его эффективности. Изучены задачи реализации логистического аутсорсинга в Армении и 
перспективы его развития. 

Ключевые слова: логистика, стратегия, аутсорсинг, инсорсинг, логистический посредник. 
 

L.L. Aghajanyan 
STRATEGY OF THE LOGISTICS OUTSOURCING 

 
The issues of formation of the logistics service market and the problems of implementation of logistics 

outsourcing strategy are considered.  The principles of the logistics outsourcing and the approaches to efficiency 
assessment are presented. The problems arising from the implementation of logistics outsourcing in Armenia and 
the pеrspectives of its  development are reviewed. 

Keywords: logistics, strategy, outsourcing, insourcing, logistics provider. 
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Գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետ վարման համար կարևոր նշանակություն 

ունի արտադրատեխնիկական ծառայությունների ոլորտի զարգացումը, և որպես հիմնական ուղղու-
թյուն հոդվածում նշվել է մեքենատեխնոլոգիական կայանների ձևավորման անհրաժեշտությունը: 
Ցույց է տրվել դրանց ստեղծման կազմակերպատնտեսական մեխանիզմը, գնահատվել է կայանների 
գործունեության արդյունավետությունը ինչպես գյուղատնտեսական ապրանքարտադրողների, այն-
պես էլ սեփական շահերի տեսանկյունից: 

Առանցքային բառեր. Արարատի մարզ, գյուղատնտեսական տեխնիկա, ինտենսիվացում, մեքե-
նատեխնոլոգիական կայաններ, արդյունավետություն: 

  
Տեխնիկական առաջընթացի և սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում գյուղատնտեսական 

արտադրության վարման առավել բարձր արդյունքի ապահովման հիմնական ուղին արտադրության 
ինտենսիվացումն է։ Սակայն հանրապետությունում, այդ թվում` Արարատի մարզում, գյուղացիական 
տնտեսությունների փոքր չափերի և խիստ մասնատված հողակտորների պայմաններում ինտենսիվ 
տեխնոլոգիաների կիրառությունը լուրջ դժվարությունների է հանդիպում։ Ավելին, մի կողմից` գյուղա-
տնտեսական տեխնիկայի անբավարարությունը, դրա ծայրաստիճան բարձր մաշվածությունը, մյուս 
կողմից` փոքր տնտեսություններում դրանց ոչ արդյունավետ շահագործումը խոչընդոտներ են ստեղ-
ծում ճյուղի ինտենսիվության մակարդակի բարձրացմանը։ Բացի այդ, գյուղատնտեսական տեխնիկան 
առանձին անձանց մենաշնորհը լինելու պատճառով մարզում ամեն տարի աստիճանաբար բարձրա-
նում են գյուղտեխնիկայի ծառայությունների սակագները` զուգահեռաբար վատթարանում մատուց-
ված ծառայությունների որակը, իսկ արդյունքում` գյուղատնտեսական արտադրության ծախսերի ավե-
լացումը չի ուղեկցվում մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացմամբ, թանկանում է գյուղմթերքը, 
արտադրանքը շուկայում դառնում է անմրցունակ, իջնում է արտադրության արդյունավետությունը: 
Այսպիսի պայմաններում առավել արդիական է դառնում տեխնոլոգիական գործընթացների տեխնի-
կական ապահովման համակարգի` տնտեսավարման նոր պայմաններին հարմարեցման հիմնախնդի-
րը [1]: 

Այս առնչությամբ գյուղատնտեսական արտադրության տեխնիկական ապահովման համար 
առաջադիմական ենք համարում մեքենատեխնոլոգիական կայանների (ՄՏեխԿ) ստեղծումը, որոնք 
արդյունավետ գործում են ԱՊՀ երկրներում, մասնավորապես ՌԴ-ում [2]: Մեր կարծիքով, ՄՏեխԿ-ն 
ագրոարդյունաբերական համալիրում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման համար նախա-
պայմաններ կստեղծեն` ապահովելով տեխնիկական, տեխնոլոգիական, կազմակերպատնտեսական և 
ֆինանսավարկային միասնական համակարգ և վերարտադրության գործընթացների անընդհատու-
թյուն:  

Հաշվի առնելով ուսումնասիրվող մարզի աշխարհագրական ու հողային պայմանները, գյուղա-
տնտեսական հողատարածքների մասնատվածության հանգամանքը` կազմել ենք գյուղատնտեսական 
հիմնական մշակաբույսերի (վաղահաս կարտոֆիլի, հացահատիկի, բանջարեղենի (լոլիկի), ձմերուկի, 
առվույտի) և բազմամյա տնկարկների (խաղողի և ծիրանենու) մշակության տեխնոլոգիական քարտեր` 
ընտրելով գյուղատնտեսական տեխնիկայի ու գործիքների լրակազմ: Նպատակահարմար ենք գտել 
տեխնոլոգիական քարտում ընդգրկել ռուսական և բելառուսական արտադրության գյուղատնտեսա-
կան տեխնիկա, որը մյուս համազոր տեխնիկական միջոցներից ֆինանսապես անհամեմատ մատչելի 
է, պահեստամասերը հեշտությամբ են ձեռք բերվում և շահագործումը մեծ խնդիրներ չի առաջացնում: 
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ու գործիքների լրակազմի ընտրությունը կատարվել է այն նկատա-
ռումով, որ անհրաժեշտության և հնարավորության դեպքում նույն տեխնիկան օգտագործվի մեկ այլ 
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մշակաբույսի (տնկարկի) մշակության համար (մակնիշային կազմը ներկայացված է աղյ.3-ում): 2014թ. 
միջին գներով հաշվարկված առաջարկվող տեխնիկական միջոցները մեկական միավորով ձեռք բեր-
ման ընդհանուր գումարը կկազմի 120.95 մլն. դրամ: Հաշվարկում ընդունել ենք, որ առաջարկվող գյուղ-
տեխնիկան ձեռք է բերվելու փոխառու միջոցների հաշվին` տարեկան 6% տոկոսադրույքով (համա-
ձայն գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման 
կարգի): Դրա նպատակն է պարզել ներկայացվող առաջարկի արդյունավետությունը փոխառու միջոց-
ների ներգրավման պայմաններում: ՄՏեխԿ-ի կազմավորման համար նախատեսել ենք նաև տեխնիկա-
կան միջոցների պահպանման կայանատեղի` անցուղիներով, մեքենաների տեխնիկական սպասարկ-
ման և ընթացիկ նորոգման ծածկ, գյուղտեխնիկայի լվացման կայան, նավթամթերքի պահպանման և 
լցավորման կայան, ինչպես նաև վարչական անձնակազմի համար ծառայողական տարածք`1070 
քառ.մ ընդհանուր մակերեսով: Դրա շինարարության և մոնտաժման աշխատանքների համար կպա-
հանջվի 48150 հազ.դրամ:  

Գյուղատնտեսական տեխնիկական միջոցների լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելու դեպ-
քում ՄՏեխԿ-ի պահպանման և շահագործման տարեկան ծախսումները կկազմեն 180962.6 հազ.դրամ, 
որից 70199.3 հազ. դրամը (կամ 38.79%-ը) բաժին է ընկնում վառելիքաքսայուղերին (աղյ.1):  

Աղյուսակ 1 
 ՄՏեխԿ-ի պահպանման և շահագործման տարեկան ծախսերը  

  
Ցուցանիշներ Մեծությունը, 

հազ.դրամ 
Տեսակարար 
կշիռը, % 

1 
Տրակտորիստ-մեքենավարների և օժանդակ բանվորների 
աշխատավարձը 

16119,0 8,91 

2 Վառելիքի և քսայուղերի արժեքը 70199,3 38,79 
3 Ընդամենը ամորտիզացիոն հատկացումներ, որից` 23062,9 12,74 
 տրակտորների, կոմբայնի և ավտոմեքենայի 9887,3 5,46 
 գյուղմեքենաների 12212,6 6,75 
 շենքերի և օժ. կառույցների (2%) 963,0 0,53 
4 Տեխ.սպասարկման և ընթացիկ նորոգման ծախսեր 24888,5 13,75 
5 Վերադիր ծախսեր (վարչ. ապարատի պահպ.) 26853,9 14,84 
6 Շենքերի և կառույցների ընթ. նորոգման ծախսեր (4%) 1926,0 1,06 
7 Փոխառու միջոցների փոխհատուցման ծախսեր 17800,0 9,84 
8 Այլ ծախսեր 113,0 0,06 
9 Ընդամենը ծախսեր 180962,6 100,00 

 
ՄՏեխԿ-ի կազմավորման անհրաժեշտության հարցը բարձրացնելիս նպատակ ենք ունեցել հաշ-

վարկել հողամշակման առանձին աշխատանքների, բերքահավաքի, բարձման-բեռնաթափման և բեռ-
նափոխադրումների վճարովի ծառայությունների սակագները, ինչպես նաև այդ ծառայությունների 
մատուցումից ստացվող դրամական եկամուտներն ու շահույթը Այդ նպատակով ուսումնասիրվող 
մշակաբույսերի (տնկարկների) շրջանակներում հաշվարկել ենք տեխնոլոգիական քարտով նախա-
տեսված յուրաքանչյուր գործընթացի ինքնարժեքը: Հետագա հաշվարկներում գյուղատնտեսական 
վճարովի ծառայությունների սակագները սահմանելիս հիմք ենք ընդունել նվազագույնը 20% շահութա-
բերության մակարդակ ապահովելու պայմանը: Առաջարկվող ՄՏեխԿ-ի գործունեության արտադրա-
տեխնիկական արդյունավետությունը ակնհայտ է հետևյալ համեմատությունից (աղյ.2):  

Ներկայացված տվյալները վկայում են, որ առաջարկվող ծառայությունների սակագները նկատե-
լիորեն ցածր են մարզում գործող գյուղտեխնիկայի վարձակալության փաստացի ցուցանիշներից: Բա-
ցի այդ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ժամանակակից տեխնիկական միջոցների օգտագործ-
ման, մշակության աշխատանքները ժամանակին կատարելու և ագրոկանոնների պահպանման դեպ-
քում կունենանք բերքատվության մակարդակի 15...20%-ով բարձրացում և բերքի կորուստների մինչև 
20...25%-ով կրճատում, կարող ենք փաստել, որ առաջարկվող ՄՏեխԿ-ի պահմանման ու շահագործ-
ման ծախսերը 1հա-ի հաշվով նկատելիորեն զիջում են առաջարկվող ծառայությունների ներկայիս սա-
կագներին, այլ կերպ` մեքենատեխնոլոգիական կայանի կազմավորումը տնտեսապես նպատակահար-
մար է: 
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Աղյուսակ 2 
Մեքենայական աշխատանքների առաջարկվող և գործող սակագների (վարձավճարների) 

համեմատական տվյալները (Արարատի մարզի պայմաններում) 

ՀՀ 
 

Մեքենատրակտորային 
աշխատանքների անվանումը 

 

Մեքենայական աշխատանքների սակագինը 
(վարձավճարը) 1հա-ի հաշվով, հազ.դրամ 

ՄՏեխԿ-ի սպասարկման 
դեպքում 

առանձին 
անհատների կողմից 

սպասարկման 
դեպքում 

1 Վար 30,0 40,0...45,0 
2 Միջշարային վար (այգում) 18,0 25,0...30,0 
3 Կուլտիվացում 10,0 15,0...20,0 
4 Տոփանում 10,0 15,0...20,0 
5 Հացահատիկի ցանք շարքացանով 10,0 20,0...25,0 
6 Մեքենայացված սրսկում (դաշտում) 4,0 10,0...15,0 
7 Հացահատիկի բերքահավաք կոմբայնով 43,0 45,0...50,0 
8 Խոտհունձ 10,0 15,0...20,0 

 

 ՄՏեխԿ-ի կազմավորման տնտեսական արդյունավետությունն անհրաժեշտ է դիտարկել երկու 
տեսանկյունից. 

1. որպես սեփական գործունեության արդյունավետություն,  
2. որպես սպառողների (գյուղացիական տնտեսությունների) գործունեության արդյունավետու-

թյուն`մատուցվող ծառայությունների հաշվին: 
Առաջին դեպքում արդյունավետության չափանիշը ՄՏեխԿ-ի սեփական գործունեության արդ-

յունքում ստացվող շահույթն է, երկրորդ դեպքում` սպառողների (գյուղացիական տնտեսությունների)` 
այդ ծառայություններից օգտվելու արդյունքում ստացվող լրացուցիչ շահույթը: 

Մեքենատեխնոլոգիական կայանի` որպես սեփական գործունեության արդյունավետությունը 
գնահատելիս հիմք ենք ընդունել, որ տեխնիկական միջոցները տարվա ընթացքում պետք է աշխատեն 
լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ` կատարելով շուրջ 9400 պայմ. էտ. հա: Այս, ինչպես նաև մեքենայական 
աշխատանքների առաջարկվող սակագների պայմաններում ՄՏեխԿ-ն տարեկան կարող է ապահովել 
մոտ 228,6 մլն դրամի հասույթ կամ 49,6 մլն դրամի շահույթ (աղյ. 3): Հիմնավորվել է, որ առաջարկվող 
կայանի շահագործումը տնտեսապես նպատակահարմար է տարեկան 4700 պայմ. էտ. հա-ից ոչ պա-
կաս աշխատանքներ կատարելու պայմաններում:  

Հիմնվելով դրամի արժեզրկման հիմնադրույթի վրա` հաշվարկվել է, որ առաջարկվող մեքենա-
տեխնոլոգիական կայանի կազմավորումը ներկայիս գների և ձեռք բերման հնարավորությունների 
պայմաններում տնտեսապես արդարացված է, քանի որ համեմատաբար կարճ ժամկետում (4,66 տա-
րում) ապահովվում է դրամական զուտ հոսքերի դրական արժեք (111133,6 հազ.դրամ) և ապահովում 
շահութաբերության ներքին բարձր նորմա`23,4%: 

Մեքենատեխնոլոգիական կայանի գործունեության արդյունավետությունը նրա ծառայություննե-
րից օգտվող գյուղացիական տնտեսությունների տեսանկյունից դիտարկելիս նպատակ ենք ունեցել լու-
ծելու երկու կարևորագույն խնդիր. ա) գյուղատնտեսական ապրանքարտադրողներին ապահովել ար-
տադրատեխնիկական ծառայություններով, բ) ապահովել գյուղատնտեսական ապրանքարտադրողնե-
րի կողմից գյուղատնտեսական մշակաբույսերի (տնկարկների) մշակության առաջադիմական տեխնո-
լոգիաների յուրացումը: 

Բարձր արտադրողական տեխնիկայի, մասնագիտական որակավորում ունեցող կադրերի, աշ-
խատանքի արդյունավետ կազմակերպման հաշվին ՄՏեխԿ-ն առաջին խնդիրը լուծում է բարձր ար-
տադրողականությամբ և նվազագույն ծախսումներով, իսկ երկրորդը լուծվում է տվյալ տարածաշրջա-
նի համար առաջադիմական տեխնոլոգիայի կիրառմամբ: Վերջին հաշվով, դրանք կնպաստեն գյուղա-
տնտեսական արտադրության տնտեսական արդյունավետության բարձրացմանը գյուղացիական 
տնտեսություններում:  

Հիմք ունենալով Արարատի մարզի գյուղացիական տնտեսությունների գործունեության 2011-
2013թթ փաստացի միջին տվյալները, ինչպես նաև առաջարկվող ՄՏեխԿ-ի պահպանման ու շահա-
գործման տարեկան ծախսերը հիմնական մշակաբույսերի (տնկարկների) 1հա-ի մշակության հաշվով 
և մշակության ագրոկանոններով նախատեսվող բոլոր ծախսումները (նորմատիվային) ներկայացնենք  
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Աղյուսակ 3 
ՄՏեխԿ-ի շահագուծումից ստացվող շահույթը (Արարատի մարզի պայմաններում) 

Հ /Հ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Խոզանի երեսվար ЛДГ-5А 1901 4,50 8553,2 5,5 10454,4 1901,2 

2 Դաշտի տափանում ЗКВГ-1.4 385 8,31 3197,8 10,0 3847,5 649,7 

3 Հացահատիկի ցանք СЗТ-3.6А 374 6,95 2600,6 10,0 3744,0 1143,4 

4 Ցանքի ցաքանում БСО-4А 308 5,33 1641,2 6,5 2000,7 359,5 

5 Սրսկում (դաշտում) ОН-400 702 2,90 2035,2 4,0 2808,0 772,8 

6 Օրգ.պարարտ. ցրում РОУ-6А 1458 5,89 8585,7 7,0 10206,0 1620,3 

7 Հանք.պարարտ. ցրում МВУ-6 3038 2,.83 8603,9 4,0 12150,0 3546,1 

8 Խորը վար ПЛН-4-35П 276 28,04 7751,2 30,0 8294,4 543,2 

9 
Նախացանքային 
կուլտիվացիում 

КПС-4Г 882 6,68 5888,8 10,0 8820,0 2931,2 

10 Բերքահավաք հացահատիկի 
СК-5МЭ- 
НИВА 

162 35,83 5804,7 43,0 6966,0 1161,3 

11 Հակավորում` բարձումով ПТ-165 М 130 27,37 3547,3 30,0 3888,0 340,7 

12 Հունձ КДС-4 570 6,13 3494.4 10,0 5700,0 2205,6 

13 
Փոցխում, շրջում, 
լասավորում 

ГВК-6 720 3,62 2607,6 5,0 3600,0 992,4 

14 Դաշտի սկավառակում БДН-3.6 505 6,62 3341,1 10,0 5049,0 1707,9 

15 Կարտոֆիլի տնկում Л-202 137 20,95 2859,4 25,0 3412,5 553,1 

16 Կուլտիվացում սնուցումով КОУ-4/6 250 17,98 4492,2 20,0 4998,0 505,8 

17 
Կարտոֆիլի հավաք`քանդող 
մեքենայով 

КСТ-1.4А 87 27,99 2445,2 32,0 2795,5 350,3 

18 
Կանաչ զանգվածի (փրերի) 
հունձ 

БМК-475 320 13,84 4429,0 16,0 5120,0 691,0 

19 Ցանք СБН-3 296 10,50 3110,7 13,0 3852,6 741,8 

20 Սածիլների տնկում МР-6 39 139,24 5368,5 170,0 6554,5 1186,1 

21 Փոշոտում ОШУ-50А 408 5,11 2084,8 8,0 3264,0 1179,2 

22 Միջշարային վար (խաղող) УНЛМ-3.5 320 14,48 4630,2 18,0 5756,4 1126,2 

23 Այգու էտ УСВ-4 67 47,87 3190,8 58,0 3865,7 674,9 

24 Ճյուղերի հեռացում շարքերից СВ-1А 255 9, 95 2536,1 12,0 3060,0 523,9 

25 Օրգ.պարարտ. ցրում (այգում) УОМ-50 275 27,59 7597,7 30,0 8262,0 664,3 

26 
Միջշարային փխրեցում 
(սկավառում) (խաղող) 

БДН-2,4 327 9,87 3230,6 15,0 4908,8 1678,2 

27 
Միջշարային կուլտիվացում 
(խաղող) 

КНВ-3.0 302 12,07 3649,1 15,0 4536,0 886,9 

28 Սրսկում (այգու) ОПВ-2А 250 8,15 2035,2 10,0 2496,0 460,8 

29 
Շարքերից խաղողի բերքի 
հանում 

АВН-0.5А 1894 2,70 5116,5 5,0 9471,0 4354,5 

30 
Միջշարային կուլտիվացում 
(այգում) 

КСЛ-5 880 4,51 3970,2 7,0 6160,0 2189,8 

31 Միջշարային վար (այգում) ПС-4-30 290 26,34 7646,4 30,0 8709,1 1062,7 

32 Ցաքանում (այգում) БДС-3,5 264 10,08 2659,1 15,0 3958,9 1299,8 

33 Միջբնային ֆրեզում (այգում) ФА-0,76 179 17,52 3127,8 20,0 3570,0 442,2 

 
Ընդամենը մշակության և 
բերքահավաքի 
աշխատանքներ 

 x x 141832,1 x 182279,0 40446,85 
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Աղյուսակ 3-ի շարունակությունը 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Օրգ.պարարտ. բարձում 
ПЭ-Ф-
1БМ 

17280 0,36 6287,0 0,50 8640,0 2353,0 

2 Հատիկի բարձում ЗП-20 6460 0,34 2180,1 0,40 2584,0 403,9 
3 Սերմի ախտահանում ПСШ-5 765 1,66 1267,1 2,00 1530,0 262,9 
4 Հատիկի զտում ОС-4,5А 1040 1,69 1756,3 2,00 2080,0 323,7 
5 Ծղոտի դեզավորում СНУ-0.8 2400 1,60 3833,8 2,00 4800,0 966,2 

6 Բերքի տեղափոխում (մինչև 5կմ) 
2ПТС-

6М 
18000 0,65 11727,0 0,80 14400,0 2673,0 

7 Սերմի տեղափոխում (մինչև 5կմ) УЗСА-40 10240 0,64 6582,7 0,80 8192,0 1609,3 

8 
Աշխատանքային լուծույթի պատրաս-
տում և տեղափոխում (մինչև 5կմ) 

АПЖ-12 1170 3,02 3536,7 3,50 4095,0 558,3 

9 
Ընդամենը բարձման (զտման, ախտա-
հանման, դեզավորման) և այլ աշխա-
տանքներ 

 x x 37170,7 x 46321,0 9150,3 

 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՈԼՈՐ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

 x x 179002,85 x 228599,96 49597,11 

 
տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշները` միավոր արտադրանքի ինքնարժեքը և լրացուցիչ 
շահույթը (աղյ. 4): 

 
Աղյուսակ 4 

Հիմնական մշակաբույսերի (տնկարկների) գծով ստացվող լրացուցիչ շահույթը` ՄՏեխԿ-ի ծառայություններից 
օգտվելու պայմաններում 

Մշակաբույսերի 
անվանումը 
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Աշնանացան 
ցորեն 

30,42 50,0 11,43 7,67 14,3 2,87 6,63 87,3 331,7 244,4 

Կարտոֆիլ 
(վաղահաս) 

308,40 350,0 6,26 4,79 11,1 4,84 6,31 1492,7 2208,91 716,3 

Բանջարեղեն 
(լոլիկ) 

398,60 550,0 7,10 3,86 10,1 3,00 6,24 1195,8 3433,05 2237,3 

Բոստանային 
(ձմերուկ) 

430,50 450,0 2,73 2,00 8,5 5,77 6,50 2484,0 2925,20 441,2 

Պտղատու այգի 
(ծիրան) 

146,40 150,0 6,28 6,32 13,7 7,42 7,38 1086,3 1107,57 21,3 

Խաղողի այգի 201,50 230,0 8,77 7,15 15,0 6,23 7,85 1255,3 1804,69 549,3 
 

Կատարված հաշվարկները ցույց են տալիս, որ առաջարկվող մեքենատեխնոլոգիական կայանի 
ծառայություններից օգտվելու պայմաններում տնտեսությունները կկարողանան ապահովել բարձր 
բերքատվություն, ցածր ինքնարժեք, լրացուցիչ շահույթ: Այսպես, ցորենի միջին բերքատվությունը  
30,42 ց-ից կբարձրանա` հասնելով 50 ց-ի: 1ց հացահատիկի ինքնարժեքը 11430 դրամից կիջնի մինչև 
7665 դրամ: Ներկայիս գների պայմաններում հացահատիկ մշակող տնտեսությունները 1հա-ի հաշվով 
կապահովեն 244,4 հազ. դրամի լրացուցիչ շահույթ: Համանման ցուցանիշներ ենք ստացել նաև մնացած 
մշակաբույսերի և տնկարկների առումով: Ընդ որում զգալի լրացուցիչ շահույթ են ապահովում բանջա-
րեղենը (լոլիկը) և վաղահաս կարտոֆիլը. համապատասխանաբար 2237,3 և 716,3 հազ.դրամ: 

 Ընդհանրացնելով հաշվարկման արդյունքները` կարելի է ասել. որ առաջարկվող ՄՏեխԿ-ի 
կազմակերպումը տնտեսապես նպատակահարմար է, քանի որ և՛ սեփական գործունեությունն է շա-
հավետ, և՛ նրա ծառայություններից օգտվող գյուղացիական տնտեսությունների գործունեությունն է 
ապահովում զգալի եկամուտ և բարձր արդյունավետություն:  
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Հարկ ենք համարում անդրադառնալ նաև ՄՏեխԿ-ի իրավաբանական կարգավիճակին, որը 
որոշվում է` ելնելով դրա կազմավորման միջոցների աղբյուրից: Եթե ՄՏեխԿ-ն ստեղծվում է գյուղա-
ցիական տնտեսությունների և առևտրային ձեռնարկությունների միջոցների հաշվին, ապա նպատա-
կահարմար է գյուղատնտեսական սպառողական սպասարկող կոոպերատիվի կարգավիճակը: Եթե 
նյութատեխնիկական բազան կազմավորվում է մատուցած ծառայությունների և այլ ներդրողների (այդ 
թվում նաև պետության) միջոցների հաշվին, ապա այն պետք է ունենա բաժնետիրական ընկերության 
կարգավիճակ: Եթե ՄՏեխԿ-ն ստեղծվում է պետության միջոցների հաշվին, ապա այն պետք է լինի 
միացյալ ձեռնարկություն և վերահսկվի գյուղատնտեսական արտադրության կառավարման տեղական 
կամ պետական մարմինների կողմից [3]: Մեր կարծիքով ՄՏեխԿ-ի նորմալ և արդյունավետ գործու-
նեության ապահովման համար առաջադիմականը սպառողական սպասարկող կոոպերատիվներն են 
կամ էլ բաժնետիրական ընկերությունները, ընդ որում այն նկատառումով, որ որպես բաժնետերեր 
պարտադիր պետք է ներգրավվեն տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու գյուղատնտեսական 
ապրանքարտադրողները: Այս պարտադիր պայմանի խախտումը հետագայում կարող է հանգեցնել մե-
նաշնորհային երևույթի առաջացմանը` իր բոլոր բացասական կողմերով, այսինքն այն, ինչ նկատվում 
է այժմ:  
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МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

УСЛОВИЯХ АРАРАТСКОГО МАРЗА 
 

Для эффективного функционирования сельского хозяйства важно иметь развитую сферу 
производственно-технических услуг. Показана необходимость создания машинно-технологичес-
ких станций. Представлен организационно-экономический механизм их создания, оценено функ-
ционирование машинно-технологических станций как с позиций интересов сельхозпроизво-
дителей, так и с позиций собственных интересов. 

Ключевые слова: Араратский марз, сельскохозяйственная техника, интенсификация, 
машинно-технологические станции, эффективность. 
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MACHINE - TECHNOLOGICAL STATIONS AS A DEVELOPMENT FACTOR OF 
LOGISTIC PROVIDING SYSTEM OF THE AGRICULTURE IN THE 

CONDITIONS OF ARARAT MARZ 
 

It is important to have a well-developed field of production and technical services for the effective 
functioning of agriculture. The necessity of formation machine-technological stations is presented.The 
organizational and economic mechanism of their formation is shown, the functioning of machine-
technological stations is assessed from the standpoint of agriculture farmers as well as their own interest.  
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Դիտարկված են համալսարանական հարցումների տվյալների մշակման ուղղագծային ռեգրեսիայի մեթոդը 

և մեդիանային հավասարումների պարամետրերի հաշվարկները, կախված տվյալների ծավալից և փոփոխման 
բնույթից (ստոխաստիկ, դետերմինացված և համատեղ գործող): Տրված են նշված հավասարումների վստահական 
միջակայքերի կառուցման եղանակները ուղղագծային և կորագծային ռեգրեսիայի դեպքերում: Ստացված են 
ռեգրեսիայի քվանտիլային գծերի ընտանիքների հավասարումները, որոնցով հնարավոր է իրականացնել 
արդյունքների հավանականային գնահատումները:  

 համալսարանական հարցումներ, ուղղագծային ռեգրեսիոն վերլուծություն, 
տվյալների ձևափոխում, մեդիանային գիծ, վստահական միջակայք, քվանտիլային հավասարում, 
հավանականության մակարդակ 

 
Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություններում, որոնց վերաբերում է նաև համալսարանական 

հարցումների մեթոդը, լայնորեն կիրառվում են տվյալների մշակման մաթեմատիկական վիճակա-

գրության հիմնադրույթները, որոնց միջոցով ստացվում են հետազոտվող գործընթացների (երևույթ-

ների) կամ օբյեկտների մաթեմատիկական մոդելները, որոնցով էլ հնարավոր է իրականացնել դրանց 

քանակական գնահատումները [1]:  

Հաշվարկների կատարման արդյունքով ստանում են հետազոտվող գործընթացի (երևույթի) 

մաթեմատիկական մոդելը հիմնականում 1-ին աստիճանի միջնարժեքային (մեդիանային) 

հավասարման տեսքով, որը համապատասխանում է հավանականությունների  %)x(P 50  

մակարդակին: Նշված գործընթացների պարամետրերի զգալի ցրվածքների առկայության դեպքում 

էական է դառնում նաև երևույթի հավանականային գնահատումը, որի օգնությամբ ճշգրտվում և 

հավաստի են դառնում ստացված արդյունքները: Մինչ այժմ սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն-

ներում վիճակագրական հաշվարկներ կատարելիս սահմանափակվել են միայն մեդիանային գծերի 

հավասարումների ստացմամբ, սակայն բարձր մակարդակով հավանականային գնահատումներ 

իրականացնելու դեպքում անհրաժեշտ է ձևավորել ռեգրեսիայի քվանտիլային գծերի համակարգը, ուր 

յուրաքանչյուր գիծ համապատասխանում է հավանականության որոշակի մակարդակի (սովորաբար 

%...)x(P 9995 ): 

[1]-ում տրված են համալսարանական հարցումների տվյալների մշակման մեթոդը և հաշվարկ-

ներն իրականացնելու համար կազմված հաշվեգրաֆիկական ալգորիթմը ուղղագծային ռեգրեսիայի 

շրջանակում: Ներկայացված են տվյալների մեդիանային գծի հավասարման պարամետրերի որոշման 

և ուղղագծային կապի ինտենսիվության գնահատման մեթոդները: Ուսումնասիրված են հարցումների 

տվյալների բաշխման առանձնահատկություններն ըստ ծավալի, ցրման ստոխաստիկ և դետեր-

մինացված բնույթի և դասակարգված են բաշխումների հնարավոր բոլոր տարբերակները: Տրված են 

տվյալների ուղղագծային ձևափոխման և օպտիմալ ձևափոխիչ ֆունկցիայի ընտրության ընթա-

ցակարգերը: 

Սույն հոդվածը [1]-ի տրամաբանված հաջորդականությունն է, որտեղ դիտարկվում են գծային 

ռեգրեսիայի մեդիանային հավասարման պարամետրերի որոշման և նշանակալիության ստուգման 

եղանակներն ըստ տվյալների ծավալի, հավասարման վստահական միջակայքի կառուցումը և ստաց-

ված արդյունքների հավանականային գնահատումները, որոնք համալսարանական հարցումների 

ոլորտում նորույթ են: 

Դիտարկենք [1]-ում ներկայացված հաշվեգրաֆիկական ալգորիթմի թթ. 2-5 կետերը: 

2. Ուղղագծային ռեգրեսիայի հաշվարկային ընթացակարգի վրա էական ազդեցություն են 

թողնում տվյալների ընտրանքային համախմբի ծավալը և “կորելյացիայի դաշտում” դրանց ցրման 

առանձնահատկությունները: Այդ կապակցությամբ հաշվարկները դասակարգվում են հետևյալ               

կերպ [2]:   
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2.1. n > 30, իսկ ,x y  պարամետրերը պատահական մեծություններ են (նկ. 1, [1]): Այս դեպքում 

“կորելյացիայի դաշտը”, համաձայն [2]-ով առաջադրած սխեմայի, մասնատում են միջակայքերի և 

որոշում ,x y -ի միջակայքային և միջին արժեքները (նկ. 1). 

1xxR nx  , minmaxy yyR  , m/Rx x , k/Ry y , 
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Նկ. 1. Հաշվարկային սխեման 30n -ի դեպքում 

Ձևավորում են ,x y -ի պայմանական համախմբերը և հաշվարկում դրանց վիճակագրական 

ցուցանիշները. 
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ինչպես նաև միջինացված ընտրանքային պայմանական ցրվածքը՝ 
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2 1 :            (5) 

Ըստ (1) - (5)-ի կազմում են վիճակագրական աղյուսակ (աղ. 1): 
2

/ ixys ցրվածքների համասեռությունը ստուգում են ըստ Բարտլետի չափանիշի [3]. 
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Աղյուսակ 1 

Լրացուցիչ վիճակագրական աղյուսակ ( 30n ) 

 
 

Եթե բավարարվում է (6) պայմանը, որոշում են գծային ռեգրեսիայի հավասարման 

ընդհանրացված պարամետրերը. 
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                                (7) 

Գծային ռեգրեսիայի վերլուծության ընթացքում կարևոր է նաև x, y պարամետրերի միջև 

գծայնության չափանիշի ստուգումը, որը կատարվում է Ֆիշերի F չափանիշի միջոցով. 

   21

212 k,k,x/Yx/Yx/y F))(m()r)(mn(F   ,           (8) 

որտեղ yx/yx/Y ss -ը ընտրանքային ռեգրեսիայի հարաբերությունն է, իսկ 


 


m

i

k

j

iijxy nyyns
1 1

2

/ )1()( -ը՝ y -ի նկատմամբ iy  միջինների միջին քառակուսային շեղումը, 

21 k,k,F -ը՝ F - բաշխման քվանտիլը α, k1, k2 արժեքների դեպքում: 

Եթե չի բավարարվում է (6) պայմանը, ապա պայմանական ընտրանքների 
2

/ ixys  ցրվածքները 

նշանակալիորեն տարբերվում են իրարից և այդ պատճառով հետագա հաշվարկներում y-ի 

հավանականային գնահատումներ կատարելու նպատակով անհրաժեշտ է որոշել  )x(fs
ix/y 2

2   

ֆունկցիան , կիրառելով փոքրագույն քառակուսիների մեթոդը [4]: 

2.2. n > 30, x-ը դետերմինացված մեծություն է, իսկ y-ը՝ պատահական (նկ. 2, [1]): Դիտարկվում է 

այն դեպքը, երբ y պատահական մեծությունների ընտրանքային համախմբերը բաշխված են x-ի 

որոշակի մակարդակներով, ընդ որում 
2

/ ixys  ցրվածքները կարող են հանդես գալ ինչպես ֆունկցիոնալ 

տեսքով, այնպես էլ որոշակի հաստատուն արժեքով:    )x(fs
ix/y 2

2  -ի դեպքում գծային ռեգրեսիայի 

հավասարման պարամետրերը որոշվում են հետևյալ կերպ.    
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2

/ ixys  ցրվածքների շարքի համասեռությունը ստուգում են ըստ (6)-ի, եթե հաստատվում է (6) 

պայմանը, (9)-ում ընդունվում է, որ 12 )x(f : 

x, y-ի միջև գծայնությունը ստուգում են ըստ F չափանիշի՝ 
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2 FssF ,           (12)  
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Եթե բավարարվում է (12) պայմանը, 
2

1s  և 
2

2s  ցրվածքները միավորվում են մեկ ընդհանրական 

գնահատականի մեջ՝  
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2 2 :          (16) 

Եթե չի բավարարվում է (12) պայմանը, նույն ձևով որոշվում է )x(fs
ix/y 2

2  ֆունկցիան:  

(9) - (16) բանաձևերով հաշվարկներ կատարելու համար կազմվում է համահավաք 

վիճակագրական աղյուսակ (աղ. 2): 

Աղյուսակ 2 
Համահավաք վիճակագրական աղյուսակ 

Աղ. 2-ի շարունակությունը 

 

 

_ _ _ _ _ 

_ _ _ 

_ _ 
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Աղ. 2-ի շարունակությունը 

 

2.3. n<30, իսկ x, y պարամետրերի փոփոխման բնույթը համապատասխանում է            [1]-ի նկ. 3-

ում ներկայացված տարբերակներին: Այս դեպքում գծային ռեգրեսիայի հավասարման պարամետրերը 

որոշում են համաձայն [1]-ի, իսկ x, y-ի միջև գծայնության գնահատականը տրվում է ըստ 750,r   

պայմանի կամ էլ գրաֆիկական եղանակով: 

3. Գծային ռեգրեսիայի հավասարման պարամետրերն ընտրանքային, հետևաբար և՝ 

պատահական մեծություններ են, որոնք կրկնակի հարցումների արդյունքով կարող են այլ արժեքներ 

ստանալ: Դրանց մեջ հատկապես կարևորվում է ընտրանքային գծային կորելյացիայի r  գործակցի 

նշանակալիությունը, որը բնորոշում է պարամետրերի միջև գծային կապի առկայությունը և 

ինտենսիվությունը: Հավասարման բոլոր պարամետրերի նշանակալիության մակարդակը ստուգվում 

է դրանց “զրոյական” վարկածի առաջադրմամբ և ժխտմամբ, որը տվյալների ընտրանքային համախմբի 

n>30 ծավալի դեպքում իրականացվում է Ստյուդենտի չափանիշով [3].      

    ,t)r()n(|r|t k,r  212            (17) 

   ,tsat k,aa     ,tsbt k,bx/yb       ,tsyt k,yy           (18) 

որտեղ yba sss ,, -ը համապատասխան պարամետրերի միջին քառակուսային շեղումներն են.  
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          (19) 

իսկ k,t -ն Ստյուդենտի չափանիշի կրիտիկական արժեքն է 050,a   և  2 nk -ի դեպքում: 

Տվյալների փոքր ծավալի դեպքում (n<30) r -ի բաշխման օրենքը տարբերվում է նորմալ 

բաշխումից, որի պատճառով ներմուծվում է այդ օրենքին համապատասխանող մի ձևափոխված 

պատահական մեծություն. 

    )],r/()rln[()/(u  1121             (20) 

որի միջին արժեքը և ցրվածքը հետևյալն են՝ 

,
)n(

lna}u{M u
121

1

2

1
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12




n
}u{D u :          (21) 

r -ի “զրոյական” վարկածը ստուգում են՝ 

     ,z|u| u)/(  21             (22) 

որտեղ )/(z 21  -ը նորմալ բաշխման երկկողմանի քվանտիլն է a -ի նկատմամբ: 
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4. Ռեգրեսիայի մեդիանային գծի հավասարման և դրա պարամետրերի վստահական 

միջակայքերը որոշելիս առավել տարածված է վերցնել տվյալների հավանականության %)x(P 90  

վստահական միջակայքն իր P(x)1 = 5% և P(x)2 = 95% սահմաններով՝ օգտագործելով նորմալ բաշխման 

za և z1-a  քվանտիլները, որոնք համապատասխանում են  05,0 և 95,0 նշանակալիության 

մակարդակներին: Եթե ապահովվում են (17), (18) և (22) պայմանները, հաշվարկվում են նշված 

պարամետրերի վստահական միջակայքերը. 

   21 rr   ,   ,aAa 21      ,bb x/yx/y 21
      ,yYy 21          (23) 

որտեղ ,strr rk,, 21  ,staa ak,, 21    ,stbb bk,x/yx/y , 
21

   :styy yk,, 21  

Մեդիանային գծի նշանակալիությունը գնահատվում է՝ կառուցելով դրա վստահական 

միջակայքը: Այդ նպատակով ըստ (1)-ի վերցվում են ,,...,,...,, 21 mi XXXX միջակայքային 

սահմանները և xbay yxx   հավասարմամբ որոշվում են այդ սահմաններին համապատասխանող 

mi YYYY ,...,,...,, 21  արժեքները, ինչպես նաև iY -ի ցրվածքները 

    ]s)n/()xX(n/[ss xjxyxY j

2222 11             (24) 

և վստահական միջակայքերը՝ 

    ,YaY jyj j 21
     k,xYjj tsYY

j, 
21

:           (25) 

Ըստ (24), (25)-ի կազմում են վիճակագրական աղյուսակ, ուր ավելացնում են նաև ընտրանքային 

համախմբի բաշխման A կենտրոնին համապատասխանող տվյալները (աղ. 3) և կառուցում ռեգրեսիայի 

մեդիանային գիծն իր վստահական միջակայքով (նկ. 2):  

Եթե հաշվարկային գործընթացում իրականացված է տվյալների ձևափոխում և անցում 

գծայնացնող (u,v) կոորդինատային համակարգին, ստացված արդյունքների գործնական կիրառման 

նպատակով կարելի է հետանցում կատարել իրական (y,x) կոորդինատային համակարգին, ըստ 

,  ձևափոխիչ ֆունկցիաների և աղ. 3-ի հաշվարկային մեծությունների կառուցել 

 մեդիանային ֆունկցիան և դրա վստահական միջակայքը (y,x)  համակարգում (նկ. 3): 

                                                                                                                                        Աղյուսակ 3 
Ռեգրեսիայի գծի հավասարման վստահական միջակայքը 

jX  jY  
jxYs  

jxYk,j stY   
jxYk,j stY   

1X  1Y  
1xYs  

1xYk,1 stY   
1xYk,1 stY   

2X  2Y  
2xYs  

2xYk,2 stY   
2xYk,2 stY   

3X  3Y  
3xYs  

3xYk,3 stY   
3xYk,3 stY   

x  y  
xYs  xYk, sty   xYk, sty   

4X  4Y  
4xYs  

4xYk,4 stY   
4xYk,4 stY   

5X  5Y  
5xYs  

5xYk,5 stY   
5xYk,5 stY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Նկ. 2. Ուղղագծային ռեգրեսիայի մեդիանային գիծը և վստահական միջակայքը 

y 

x 

yn 

Y5 

yi 
Y4 

Y2 

Y1 
y1 

y  

x  xn 
X5 

xi 
X3 X2 X1 

x1 
X4 

k,x/Y ts 5
 

)y,x(A  
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5. Կկ. 1-4-ում դիտարկված հաշվարկային մեթոդներում որպես բազիսային օգտագործվել է 

գծային ռեգրեսիայի մեդիանային գծի հավասարումը [1], որը համապատասխանում է 

հավանականությունների P(x) = 50% մակարդակին: Սակայն արդի վիճակագրական հաշվարկներում 

ստացված արդյունքների ճշտությունը և հավաստիությունը բարձրացնելու նպատակով առավելապես 

օգտագործում են տվյալների հավանականային արժեքները P(x) = 95…99% մակարդակներով, 

որոնցում հաշվի են առնվում այդ տվյալների բնական և անխուսափելի ցրումները: Այդ առումով 

նպատակահարմար է տվյալների հավանականային գնահատումներ իրականացնելիս օգտագործել 

այդ տվյալների ռեգրեսիայի քվանտիլային գծերի ընտանիքի հավասարումը, որպես պարամետր 

վերցնելով հավանականության ընտրված մակարդակին համապատասխանող նորմալ բաշխման 

նորմավորված ֆունկցիայի zp քվանտիլը, որի արժեքները տրված են վիճակագրական 

տեղեկատուներում [3, 4]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Նկ. 3.  կորագծային մեդիանային ֆունկցիան իր վստահական միջակայքով 
 

Հաշվի առնելով տվյալների “կորելյացիայի դաշտի” տարաբնույթ փոփոխությունները, որոնք 

դասակարգված են [1]-ում, տվյալների yxp հավանականային արժեքները որոշելու համար կարելի է 

ստանալ նշված քվանտիլային գծերի ընտանիքների հավասարումները: 

5.1. Եթե տվյալների ցրման դաշտերի սահմանները կորագծային բնույթ են կրում         (նկ. 1ա, 2ա, 

[1]), հաշվի առնելով ռեգրեսիայի գծի հավասարման պարամետրերի համապատասխանությունը 

նորմալ բաշխման օրենքին, հավանականությունների տրված P(x) մակարդակի համար -ի 

հավանականային արժեքը հետևյալն է. 

  կամ                 

որտեղից՝                                                                                                   (26) 

այսինքն՝  :                                           (27) 

Այս դեպքի համար բնորոշ են ռեգրեսիայի գծի հավասարման պարամետրերի ցրվածքների 

հետևյալ փոփոխությունները. 

r,    հետևաբար    ֆունկցիան կորագծային է:  

5.2. Եթե նույն ցրման դաշտերի սահմանները փոփոխական և ուղղագծային բնույթ են կրում (նկ. 

1բ, 2բ, [1]), կստացվեն նույն (26), (27) առնչությունները, բայց. 
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 ,    հետևաբար    ֆունկցիան ուղղագծային է:  

5.3. Եթե ցրման դաշտերի սահմաններն իրար և ռեգրեսիայի գծի հետ մոտավորապես զուգահեռ 

են (նկ. 1գ, 2գ, [1]), այդ դեպքում. 

 ,    հետևաբար  :                    (28) 

5.4. Թթ. 5.1-5.4-ի հաշվեգրաֆիկական ընթացակարգերը վերաբերում են տվյալների 

ընտրանքային համախմբերի մեծ ծավալներին, փոքր ծավալների դեպքում (n<30, նկ. 3, [1]) հնարավոր 

են հետևյալ տարբերակները. 

ա) n=15 ... 25, x և y մեծությունները պատահական են (նկ. 3ա, [1]) կամ էլ միան y-ն է 

պատահական (նկ. 3բ, [1]) – նշված երկու դեպքերի համար, որպես կանոն, մեծամասամբ տվյալների 

ցրման դաշտերն աննշան են և գործնականում դրանք կարելի է անտեսել. 

: Նման դեպքում կարելի է սահմանափակվել միայն մեդիանային գծի 

 և դրա վստահական միջակայքի (նկ. 2) պարամետրերի հաշվարկներով, 

բ) n=8 ... 10, իսկ x, y մեծությունները դետերմինացված են (նկ. 3գ, [1]) – այս դեպքում միայն 

կարելի է հաշվարկել մեդիանային գծի պարամետրերը: 

Դիտարկված հաշվարկներում գծային ռեգրեսիայի քվանտիլային հավասարումների ընդգրկումն 

ավելի բարձր ճշտության և հավաստիության աստիճան է ապահովում ստացված արդյունքներին, որը 

կարևոր է հիմնավորված որոշումներ կայացնելիս: 

Հաշվի առնելով հետազոտվող գործընթացների (երևույթների) պարամետրերի՝ տարբեր 

զուգորդումներով արտահայտվող փոխադարձ կապերը, կարևորվում է նաև բազմապարամետրական 

վիճակագրական կապերի բացահայտումը, որոնց գործնական կիրառման նպատակով կարելի է 

ձևավորել պարամետրական հավասարումների համակարգեր, իսկ արագ և գրաֆիկական եղանակով 

պարամետրերի հավանականային արժեքները որոշելու համար կիրառել տվյալների ներկայացման 

նոմոգրաֆիական մեթոդը: 

Առաջադրված հաշվեգրաֆիկական գործողությունների բազմազանությունը և վիճակագրական 

հաշվարկների զգալի ծավալները ենթադրում են մեկ համընդհանուր ծրագրային փաթեթի մշակում, 

ուր ստանդարտ վիճակագրական ծրագրերը կլրացվեն հատուկ հաշվեգրաֆիկական 

գործողություններ իրականացնող ենթածրագրերով, որոնց գումարային արդյունքով հնարավոր կլինի 

կատարել վերոհիշյալ ընթացակարգերը:      
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С.О. Токмаджян, Ю.М. Стакян 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ОПРОСОВ 

ВЕРОЯТНОСТНЫМИ ОЦЕНКАМИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ  

 
Рассмотрены метод прямолинейной регрессии и расчеты параметров медианных линий регрессии 

для обработки данных университетских опросов в зависимости от их объема и характера рассеяния 

(стохастический, детерминированный и совместно действующий). Даны способы построения 

доверительных интервалов указанных уравнений при прямолинейной и криволинейной регрессиях. Получены 

уравнения семейств квантильных линий регрессии, с помощью которых возможно реализовать 

вероятностные оценки результатов. 

Ключевые слова: университетские опросы, прямолинейный регрессионный анализ, модификация 

данных, медианная линия, доверительный интервал, квантильное уравнение, уровень вероятности.    
 

 

S.H. Tokmajyan, Yu.M. Stakyan  

INTRODUCING THE RESULTS OF UNIVERSITY SURVEYS BY PROBABILISTIC 

GRADES OF RECTILINEAR REGRESSION 

 

The method of rectilinear regression is considered. The calculations of the regression median line 

parameters are introduced for processing the data of university surveys depending on their volume and nature 

of dispersion.  Ways of constructing confident intervals of the mentioned equations at rectilinear and 

curvilinear regressions are brought. Equations of the families of quantile line regression are obtained by 

means of which  it is possible to carry out probabilistic evaluation of the results. 

Keywords: university surveys, rectilinear regression analysis, data modification, median line, confident 

interval, quantile equation, probability level. 
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ՀՏԴ   330.42                                                       ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 

Ժ.Ս. Մխիթարյան 
 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՆՈՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 
 Տրվում են տվյալների բնականոնացման մեթոդները, որոնց միջոցով անհամադրելի տվյալները 
դարձվում են համադրելի: Այս քայլի իրականացումը պարտադիր է համաթվերի կառուցման համար: 
Ներկայացված է նաև տվյալների բնականոնացման մեթոդների կիրառությունը ՀՆԱ-ի ժամանակային 
շարքի նկատմամբ: 
 Առանցքային բառեր. բնականոնացում, ցուցիչներ, համաթվեր: 
 

Տարատեսակ ցուցիչների (indicators) հետ աշխատելիս մշտապես պետք է հաշվի առնել 
«խնձորները նարինջների հետ խառնելու» հնարավոր ռիսկը և քայլեր ձեռնարկել դրա ազդեցության 
չեզոքացման ուղղությամբ: Այս խնդիրն առավել ընդգծված կարևորություն է ստանում ցուցիչների 
համախմբման՝ բաղադրյալ ցուցիչների (composite indicators) կամ որ նույնն է՝ համաթվերի (index) 
կառուցման համատեքստում, քանի որ չափման տարբեր միավորներ ունեցող ցուցիչների 
միասնացումը՝ իրենց բացարձակ մեծություններով, հղի է ստացվող վերջնարդյունքում էական 
աղավաղումների առաջացման վտանգով: Այդ հիմնահարցի լուծմանն է ուղղված տվյալների 
բնականոնացման (normalization) գործիքակազմը: Վերջինս պարտադիր նախաքայլ է տվյալների 
ցանկացած ագրեգացման (aggregation) համար: 

Ինչպես նշեցինք, ցուցիչներն անհրաժեշտ է բնականոնացնել՝ դրանք համադրելի դարձնելու 
նպատակով: Այս քայլն անհրաժեշտ է. ա) ընտրելու համար բնականոնացման պատշաճ 
գործընթաց(ներ), որոնք կբավարարեն ինչպես տեսական ձևաչափին, այնպես էլ տվյալների 
հատկություններին, բ) քննարկելու տվյալների հենքում օրինաչափությունից շեղված տվյալների 
(outliers) առկայությունը, քանի որ դրանք կարող են դառնալ չնախատեսված հենանիշեր (benchmarks) և 
ազդել համաթվի կառուցման գործընթացի հաջորդական քայլերի վրա, գ) որպեսզի անհրաժեշտության 
դեպքում իրականացվեն սանդղակային ճշգրտումներ, դ) որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում 
փոխակերպվեն բարձր ձգվածությամբ (skewness) ցուցիչները: 

Նախ կատարենք հետևյալ նշանակումները՝ -ն  ցուցիչի արժեքն է  երկրի համար, 
ժամանակի  պահի դրությամբ, -ն հղման երկիրն է,  օպերատորը տալիս է փոփոխականի նշանը 
(+1, եթե փոփոխականը դրական է և -1, եթե այն բացասական է), -ն հարցված փորձագետների 
ընդհանուր թիվն է, -ն  ցուցիչի բաշխման -րդ պերցենտիլն (percentile) է և -ն կամայական շեմ է 
միջինի շուրջ: Բնականոնացման մեթոդներն են [1, էջ 15, 20, 27-31, 83-88]. 

1. Վարկանշում (ranking). բնականոնացման պարզագույն եղանակն է՝ : Այս 
մեթոդը չի ազդվում օրինաչափությունից շեղված տվյալների կողմից և թույլ է տալիս հետևել երկրների 
դիրքափոխությանը ժամանակի ընթացքում: Այնուամենայնիվ, երկրի վիճակը բացարձակ մեծությամբ 
գնահատել հնարավոր չէ, քանի որ այդ տեղեկատվությունը կորսվում է և դրա հիման վրա 
համեմատությունների իրականացումը դառնում է անհնար: 

2. Ստանդարտացում կամ z-միավորներ (standardization or z-scores). փոխակերպում է ցուցիչները 
զրո միջինով և մեկ ստանդարտ շեղումով ընդհանուր չափման: Տվյալ դեպքում ծայրահեղ արժեքներով 
ցուցիչներն ունեն ավելի մեծ ազդեցություն համաթվի վրա, ինչը կարող է անցանկալի լինել: 

Բնականոնացման բանաձևն է՝ , որտեղ 
∑

-ն միջինն է, իսկ  

∑
-ն՝ ստանդարտ շեղումը: Այդպիսով, դրական (բացասական) արժեքները տվյալ երկրի 

համար կնշանակեն միջինից բարձր (ցածր) կարգավիճակ [2, էջ 10]: 
3. Նվազագույն-առավելագույն (Min-Max) մեթոդ. բնականոնացնում է ցուցիչները, որպեսզի 

դրանք ունենան միանման միջակայք՝ հանելով նվազագույն արժեքը և բաժանելով ցուցիչի արժեքային 
միջակայքի երկարությանը: Այնուամենայնիվ, օրինաչափությունից շեղված տվյալները կարող են 
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խեղաթյուրել փոխակերպված ցուցիչը: Բացի այդ, տվյալ բնականոնացումը կարող է ընդլայնել փոքր 
միջակայքում ընկած ցուցիչների երկարությունը՝ այդպիսով մեծացնելով ազդեցությունը համաթվի 
վրա ավելի շատ, քան նախորդ մեթոդի պարագայում: Յուրաքանչյուր  ցուցիչ  երկրի համար  

ժամանակաշրջանում փոխակերպվում է -ի, որտեղ -ն և -ն -ի 

նվազագույն և առավելագույն արժեքներն են բոլոր երկրների շրջանում t ժամանակաշրջանում: 
Այդպիսով, ստացված բնականոնացված ցուցիչները կստանան արժեքներ զրոյից մեկ միջակայքում: 

Այս մեթոդի ձևափոխված տարբերակն է՝ 

_ _ _ , որտեղ _ -ն և 

_ -ն ցույց են տալիս միջակայքի առավելագույն և նվազագույն սահմանները, որոնց 
շրջանակներում ցանկանում ենք, որ տեղակայվեն բնականոնացված տվյալները [3, էջ 114]: Դրանց 
փոխարեն տեղադրելով 1 և 0` կստանանք նախորդ բանաձևը:  

4. Հղման կետից հեռավորության մեթոդ (Distance to a reference). չափում է տվյալ ցուցիչի 
հարաբերական դիրքը հղման կետի նկատմամբ: Հղման կետ ասելով կարելի է հասկանալ. ա) որոշակի 
թիրախային մակարդակ, որին պետք է հասնել ժամանակի ընթացքում, բ) արտաքին հենանիշ 
հանդիսացող երկիր, ինչպես օրինակ՝ ԱՄՆ կամ Ճապոնիա, գ) խմբի միջին երկիրը, որին կտրվի 1 
արժեք, իսկ մնացած երկրները կստանան միավորներ՝ կախված միջինից ունեցած իրենց 
հեռավորությունից, դ) խմբի առաջատար երկիրը, որին կտրվի 1 արժեք, իսկ մնացած երկրները 
կստանան նրանից հեռացող տոկոսային կետեր: Այնուամենայնիվ, տվյալ մոտեցումը հիմնվում է 
ծայրահեղ արժեքների վրա, որոնք կարող են լինել նաև անհուսալի օրինաչափությունից շեղված 
տվյալներ: 

Այս մեթոդը փոխակերպում է ցուցիչները՝ դիտարկելով հետևյալ հարաբերակցությունը՝  

,  որտեղ -ն հղման կետի կամ հղման երկրի արժեքն է սկզբնական՝  

ժամանակահատվածում:  հայտարարն օգտագործելով՝ փոխակերպումը հաշվի է առնում 
ցուցիչների էվոլյուցիան ժամանակի ընթացքում: Որպես այլընտրանք կարող է օգտագործվել  
հայտարարը՝ որպես հղման կետ ընդունելով -րդ ժամանակահատվածը: 

Մեկ այլ մոտեցմամբ հենց երկիրն ինքն է դիտարկվում որպես հղման կետ և հաշվարկվում է 

հեռավորությունը սկզբնական ժամանակահատվածի նկատմամբ՝ : Բնականոնացման համար 

այլընտրանքային հեռավորություն է՝ , որը պարունակում է նույն իմաստը, ինչ նախորդը, 

միայն 1-ի նկատմամբ կենտրոնացման փոխարեն կենտրոնացումն իրականացվում է 0-ի նկատմամբ: 
5. Տարակարգային սանդղակի մեթոդ (categorical scale method). յուրաքանչյուր ցուցիչի դասում է 

որոշակի տարակարգի: Վերջինս կարող է լինել թվային, օրինակ՝ մեկ, երկու կամ երեք աստղեր կամ 
որակական, օրինակ՝ «լրիվ ազատ», «մասնակի ազատ», «ոչ ազատ»: Հաճախ տարակարգերի 
միավորները հիմնված են լինում երկրների շրջանում ցուցիչի բաշխման պերցենտիլների վրա: 
Օրինակ՝ լավագույն 5%-ին պատկանող երկրները ստանում են 100 միավոր, 85…95%-ին 
պատկանողները՝ 80, 65…85%-ին պատկանողները՝ 60 և այդպես շարունակ՝ 
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Այնուամենայնիվ, տվյալ մեթոդի կիրառությամբ դժվարանում է ժամանակի ընթացքում հետևել 
աճերին: Բացի այդ, տարակարգային սանդղակները բացառում են փոխակերպված ցուցիչների 
վարիացիայի վերաբերյալ մեծածավալ տեղեկատվությունը: 

6. Ցուցիչները միջինից վերև կամ ներքև լինելու մեթոդ (indicators above or below the mean). 
դիտարկում է ցուցիչները, որոնք վերև կամ ներքև են միջինի շրջակայքում կամայականորեն 
սահմանված  շեմից՝ 
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1, 1
0, 1 1

1, 1
, որտեղ՝ : 

Բնականոնացման տվյալ մեթոդը պարզ է և չի ազդվում օրինաչափությունից շեղված տվյալների 
կողմից: Այնուամենայնիվ, շեմային մակարդակի կամայականությունը և բացարձակ արժեքների 
վերաբերյալ տեղեկատվության կորուստը հաճախ քննադատվում են: Օրինակ, եթե տրված ցուցիչի 
արժեքը Ա երկրի համար գերազանցում է միջինը 3 անգամ (300%), իսկ Բ երկրինը՝ 25%-ով, ապա երկու 
երկրներն էլ կստանան «միջինից բարձր» գնահատական՝ միջինի շուրջ 20% շեմի պայմաններում: 

Ժամանակային կախվածությամբ հետազոտություններում երկրի վիճակը գնահատելու համար 
 միջինը երկրների շրջանում կհաշվարկվի հղման կետի հանդեպ՝ սովորաբար սկզբնական 

ժամանակային պահի  նկատմամբ: 
7. Պարբերաշրջանային ցուցիչների մեթոդներ (methods for cyclical indicators). երբ ցուցիչներն 

ունեն ժամանակային շարքի տեսք, փոխակերպումը կարող է իրականացվել՝ հանելով միջինը 
ժամանակի ընթացքում և այնուհետև բաժանելով այդ տարբերության բացարձակ արժեքների միջինին: 
Բնականոնացված շարքն այնուհետև կփոխարկվի համաթվի տեսքի՝ ավելացնելով 100՝  

:  

8. Վերոնշյալ մեթոդը կարծիքների հաշվեկշռի մեթոդի (balance of opinions) մասնավոր դեպքն է, 
երբ տնտեսության տարբեր հատվածներում գործող և տարբեր չափեր ունեցող 
կազմակերպությունների կառավարիչների շրջանում իրականացվում է հարցում, որի ընթացքում 
նրանք պետք է արտահայտեն իրենց կարծիքը իրենց կազմակերպությունների գործունեության 
վերաբերյալ՝ ∑ : 

9. Հաջորդական տարիների ընթացքում տարեկան տոկոսային տարբերությունների մեթոդ 
(percentage of annual differences over consecutive years). յուրաքանչյուր ցուցիչ փոխակերպվում է՝ 

օգտագործելով հետևյալ բանաձևը` : 

Այսպիսով, ներակայացրինք տվյալների բնականոնացման հիմնական մեթոդները: 
Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է կատարել մի քանի դիտարկումներ բնականոնացման գործընթացի 
վերաբերյալ: Օրինաչափությունից շեղված տվյալների բացահայտումը կարևոր նախաքայլ է 
բնականոնացման իրականացման համար, քանի որ դրանք կարող են բացասաբար ազդել 
բնականոնացման, ինչպես նաև համաթվի կառուցման ողջ հետագա ընթացքի վրա: Դրանց 
բացահայտման եղանակներից է այն արժեքների հայտնաբերումը, որոնք ընկած են 1,5 միջքառորդային 
հեռավորությունից (interquartile range) դուրս: Կիրառելով % 1,5 % %  բանաձևը ստորին 
սահմանի նկատմամբ և % 1,5 % % -ը՝ վերինի նկատմամբ, կբացահայտվեն 
օրինաչափությունից շեղված բոլոր տվյալները: 

Միաչափ (univariate) տվյալների համար օգտագործվում են ձգվածության (skewness) և 
կուրտոսիսի (kurtosis) միաժամանակյա արժեքների վերաբերյալ կանոնները: Մասնավորապես, եթե 
ձգվածությունը (բացարձակ արժեքով) մեծ է 1-ից, իսկ կուրտոսիսը՝ 3,5-ից, դա վկայում է 
խնդրահարույց տվյալների առկայության մասին, որոնց նկատմամբ պետք է ձեռնարկվեն 
համապատասխան քայլեր [4, էջ 461] (մասնավորապես՝ լոգարիթմական ձևափոխություն կամ շարքի 
հատում, օրինակ՝ 2,5% և 97,5% պերցենտիլներից դուրս արժեքների հատում) [5, էջ 36]: 

Այժմ ներկայացնենք տվյալների բնականոնացման գործիքակազմի կիրառությունը ԱՊՀ և ԿԱԵ 
երկրների ՀՆԱ-ների ժամանակային շարքի նկատմամբ [6]: Նախ՝ օրինաչափությունից շեղված 
տվյալների բացահայտման նպատակով հաշվարկվել են ձգվածության և կուրտոսիսի ցուցանիշները, 
որոնք կազմել են, համապատասխանաբար, 4,5 և 21, այսինքն՝ դուրս են թույլատրելի սահմաններից: 
Այդ իսկ պատճառով իրականացվել է նախնական ժամանակային շարքի լոգարիթմում, որի 
արդյունքում վերոնշյալ ցուցանիշները դարձել են, համապատասխանաբար, 0,6 և 0,4, այսինքն՝ մուտք 
են գործել թույլատրելի տիրույթ: Այնուհետև, կիրառվել են բնականոնացման մեթոդները, որոնց 
արդյունքները ներկայացված են աղյուսակում: Կատարված են հետևյալ նշանակումները՝ 1) Երկիր, 2) 
ՀՆԱ, 3) Ln(ՀՆԱ), 4) Վարկանիշ, 5) Ստանդարտացում, 6) Մին-Մաքս, 7) Հղման կետից հեռավորություն 

,  7.1.  հարաբերակցություն, 7.2. տարբերություն, 7.1.1. c=միջին, 7.1.2. c=լավագույն, 7.1.3. 
c=վատագույն, 7.2.1. c=միջին, 7.2.2. c=վատագույն, 8) Միջինից բարձր/ցածր, 9) Պերցենտիլ, 10) 
Տարակարգային սանդղակ, *Բարձր արժեքը լավագույնն է, **5%-անոց շեմի պայմաններում: 
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 Եզրակացություն: Իրականացված վերլուծության արդյունքում ձևավորվեց տվյալների 
բնականոնացման գործիքակազմը: Վերջինիս կիրառությունը ցույց տվեց, որ տարբեր մեթոդներ տալիս 
են տարբեր արդյունքներ: Ուստի յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում բնականոնացման մեթոդի 
ընտրությունը պետք է լինի հիմնավորված և համապատասխանի տվյալների հատկություններին: 
 

Աղյուսակ 
 

1 2 3 4* 5 6 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2.1 7.2.2 8 9 10 
Ալբանիա 12923240278 23,3 6 -1,01 0,10 0,94 0,82 1,03 -0,06 0,03 -1 0,23 20 
Հայաստան 10432169571 23,1 5 -1,16 0,06 0,93 0,81 1,02 -0,07 0,02 -1 0,18 20 
Ադրբեջան 73560484385 25,0 17 0,22 0,41 1,01 0,88 1,10 0,01 0,10 0 0,68 60 
Բելոռուս 71709513654 25,0 16 0,21 0,40 1,01 0,88 1,10 0,01 0,10 0 0,64 40 
Բուլղարիա 54479873100 24,7 13 0,01 0,36 1,00 0,87 1,09 0,00 0,09 0 0,55 40 
Խորվաթիա 57868674298 24,8 15 0,05 0,37 1,00 0,87 1,09 0,00 0,09 0 0,59 40 
Չեխիա 208796024646 26,1 22 0,96 0,59 1,06 0,92 1,15 0,06 0,15 1 0,86 80 
Էստոնիա 24880264958 23,9 8 -0,54 0,22 0,97 0,84 1,05 -0,03 0,05 0 0,32 40 
Վրաստան 16140047012 23,5 7 -0,85 0,14 0,95 0,83 1,04 -0,05 0,04 0 0,27 40 
Հունգարիա 133423898612 25,6 19 0,64 0,51 1,04 0,90 1,13 0,04 0,13 0 0,77 60 
Ղազախստան 231876282134 26,2 23 1,04 0,61 1,06 0,92 1,15 0,06 0,15 1 0,91 80 
Ղրղզստան 7226303261 22,7 1 -1,42 0,00 0,92 0,80 1,00 -0,08 0,00 -1 0,00 0 
Լատվիա 30956691628 24,2 9 -0,39 0,26 0,98 0,85 1,06 -0,02 0,06 0 0,36 40 
Լիտվա 45931968474 24,6 11 -0,11 0,33 0,99 0,87 1,08 -0,01 0,08 0 0,45 40 
Մակեդոնիա 10195404131 23,0 4 -1,17 0,06 0,93 0,81 1,02 -0,07 0,02 -1 0,14 0 
Մոլդովա 7969618966 22,8 2 -1,35 0,02 0,92 0,80 1,00 -0,08 0,00 -1 0,05 0 
Լեհաստան 525865974815 27,0 24 1,61 0,76 1,09 0,95 1,19 0,09 0,19 1 0,95 100 
Ռումինիա 189638162013 26,0 21 0,89 0,58 1,05 0,92 1,14 0,05 0,14 1 0,82 60 
Ռուսաստան 2096777030571 28,4 25 2,59 1,00 1,15 1,00 1,25 0,15 0,25 1 1,00 100 
Սլովակիա 97707323420 25,3 18 0,42 0,46 1,02 0,89 1,11 0,02 0,11 0 0,73 60 
Սլովենիա 47987303638 24,6 12 -0,08 0,33 1,00 0,87 1,08 0,00 0,08 0 0,50 40 
Տաջիկստան 8508103456 22,9 3 -1,30 0,03 0,93 0,81 1,01 -0,07 0,01 -1 0,09 0 
Թուրքմենստան 41850877193 24,5 10 -0,18 0,31 0,99 0,86 1,08 -0,01 0,08 0 0,41 40 
Ուկրաինա 177430609756 25,9 20 0,85 0,56 1,05 0,91 1,14 0,05 0,14 0 0,81 60 
Ուզբեկստան 56795656325 24,8 14 0,04 0,36 1,00 0,87 1,09 0,00 0,09 0 0,58 40 
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Ж.С. Мхитарян 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К  

НОРМАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ 
 

 
 Представлены методы нормализации данных, с помощью которых несопоставимые данные 
становятся сопоставимыми. Этот шаг является обязательным для построения индексов. Рассмотрено 
также применение методов нормализации данных на примере временного ряда ВВП. 
 Ключевые слова: нормализация, индикаторы, индексы.  
 

 
 

Z.S. Mkhitaryan 
 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE  
NORMALIZATION OF DATA 

 
 
 The methods of normalization of data are presented, with the use of which non-comparable data are 
becoming comparable and this step is obligatory for construction of indices. The application of methods of 
normalization based on the example of time series of GDP is considered, too. 
 Keywords: normalization, indicators, indices. 
 
Մխիթարյան Ժիրայր Սամվելի – ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտ 
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ՀՏԴ 338       ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 

Է.Մ. Հովհաննիսյան 
 

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ  ԻՆԴԵՔՍԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴԻՍԱԳՐԵԳԱՑՎԱԾ 
ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Համեմատվում են գնաճի կանխատեսման համար կիրառվող ժամանակակից երկու մեթոդ կանխատեսման 

որակի բարելավման, ինչպես նաև դրամավարկային քաղաքականության փոխանցումային մեխանիզմի 
արդյունավետության բարձրացման նպատակով: Հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ 
դիսագրեգացման մեթոդի կիրառությունը անհրաժեշտ նախապայմանների առկայության պարագայում թույլ է 
տալիս բարելավել կանխատեսումների որակը միջին քառակուսային շեղման տեսանկյունից: 

Առանցքային բառեր. կարճաժամկետ կանխատեսումներ, գնաճ, դիսագրեգացիա, բայեսյան մեթոդներ, 
վեկտոր ավտոռեգրեսիոն մոդելներ: 

 
Ներածություն: ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գնաճի նպատակադրման ռազմավարության 

իրականացման հիմքում ընկած է ԿՔՎՀ-ն1 (կանխատեսման և քաղաքականությունների վերլուծության 
համակարգ): Եռամսյակային կանխատեսումների մոդելին զուգընթաց տվյալ համակարգում 
առանցքային նշանակություն ունեն նաև մակրոտնտեսական մի շարք փոփոխականների, հատկապես 
գնաճի կարճաժամկետ կանխատեսման համար օգտագործվող մոդելները: Փորձ է արվել համեմատել 
երկու հիմնական մոտեցում, որոնք ներկայումս լայն տարածում ունեն գրականության մեջ: 
Այլընտրանքային մոդելներից առաջինը ենթադրում է սպառողական զամբյուղի դիսագրեգացում 
համապատասխան ապրանքախմբերի ըստ որոշ ընդհանուր հատկանիշների, յուրաքանչյուր 
ապրանքախմբի առանձին կանխատեսման իրականացում համապատասխան մոդելների միջոցով, 
այնուհետև կանխատեսումների ագրեգացում՝ ընդհանուր սպառողական զամբյուղի գնաճի 
կանխատեսման համար: Երկրորդ մեթոդը ենթադրում է ՍԳԻ ագրեգացված կանխատեսում՝ բոլոր 
դիսագրեգացված բաղադրիչերից մեկ ընդհանուր բայեսյան վեկտոր ավտոռեգրեսիոն մոդելի 
կառուցման միջոցով: 

 
Գրականության նկարագրություն: Կանխատեսումների ագրեգացման հարցի շուրջ առաջին 

հաջողությունները հիմնված են եղել տեսական հետազոտությունների վրա: Այդ տեսական 
հետազոտությունների հիմքում դրվել է տվյալների գեներացման գործընթացի ուսումնասիրությունը: 
Ռոզը (1977) ենթադրում է, որ առանձին կոմպոնենտները ARIMA գործընթացներ են և ուսումնասիրում 
է դրանց կանխատեսումների ագրեգացումը տեսական մակարդակով: Նման աշխատանքներ կատարել 
են նաև Տիաոն և Գատմանը (1980), Կոնը (1982), Լյուտկեպոլը (1984a, 1984b): Վերջինս իր 
հետազոտության արդյունքում ցույց է տալիս, որ կանխատեսման սխալները, ընդհանուր առմամբ 
կարող են ավելի փոքր լինել, եթե հայտնի են առանձին կոմպոնենտները գեներացնող գործընթացները: 
Հակառակ դեպքում, երբ այդ գործընթացները անհրաժեշտ է գնահատել, արդյունքը միարժեք չէ, և 
առավելապես կախված է տվյալներից: Որոշ ժամանակ դադարից հետո Եվրոպական Արժութային 
Միությունը կրկին բարձրացրեց կանխատեսումների ագրեգացման վերաբերյալ կատարվող 
հետազոտությունների շուրջ հետաքրքրությունը [1]: Հաշվի առնելով տեսական ոլորտում կատարված 
հետազոտությունների սահմանափակ հաջողություններըª հետագա ուսումնասիրությունները սկսեցին 
առավելապես հենվել էմպիրիկ տվյալների վրա: Վերջիններս բաժանվում էին երկու հիմնական ճյուղի՝ 
ըստ դիսագրեգացված շարքերի օգտագործման բնույթի: Առաջին և ամենատարածված մոտեցումը 
ենթադրում է դիսագրեգացված բաղադրիչերի համար առանձին մոդելների կառուցում, 
կանխատեսումների իրականացում և ագրեգացում [2, 3]: Երկրորդ մոտեցումը ենթադրում է մեկ 

                                                 
1 https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/DVQ/FPAS%20hajeren.pdf 
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միասնական մոդելի մեջ բաղադրիչերի ներառում ամբողջական ցուցանիշի կանխատեսման համար: 
Այս մոտեցման օրինակ են հանդիսանում Հենդրիի և Հուբրիքի (2006, 2010) աշխատությունները: 
Վերոնշյալ երկու ուղղության հիմնական արդյունքը այն է, որ դիսագրեգացված բաղադրիչերի 
ներառումը բարելավում է կանխատեսելիությունը, սակայն ընտրանքից դուրս կանխատեսման 
սխալների մեծությունը կախված է տվյալների այնպիսի առանձնահատկություններից, ինչպիսիք են՝ 
մոդելների ընտրությունը, ընտրված գնահատման մեթոդների անճշտության աստիճանը, 
կառուցվածքային փոփոխությունները եւ դիտարկվող բաղադրիչերի միջև կոլինեարության 
աստիճանի փոփոխությունները ժամանակի ընթացքում: Սույն աշխատանքում համեմատվում են 
վերոնշյալ երկու մեթոդը կանխատեսման որակի և մոդելների պիտանիության տեսանկյունից՝ որպես 
չափանիշ վերցնելով ընտրանքից դուրս կանխատեսումների միջին քառակուսային շեղումը: 
 

Տվյալների նկարագրություն: Հետազոտության համար էկզոգեն տվյալների ընտրությունը, 
ինչպես նաև սպառողական զամբյուղի դիսագրեգացիան մի քանի ապրանքախմբերի հիմնված է 
միաժամանակ մի քանի մոտեցումների վրա: Առաջին հերթին հաշվի են առնվել մեր սպառողական 
զամբյուղը կազմող ապրանքների և ծառայությունների առանձնահատկությունները: Ըստ այդմ, 
սպառողական զամբյուղը տարանջատվել է հետևյալ խմբերի. կարգավորվող ծառայություններ, 
սեզոնային սննդամթերք և այլ ապրանքեր և ծառայություններ, որոնց հիման վրա հաշվարկվում է 
բնականոն գնաճը: Կարգավորվող ծառայությունների՝ վիճակագրական մեթոդներով կանխատեսման 
անհրաժեշտության բացակայության պատճառով նշված ապրանքախմբի համար առանձին մոդել չի 
կառուցվել, քանի որ նշված ապրանքախմբի գնաճի կանխատեսումը իրականացվում է պետական 
համապատասխան մարմինների կողմից կարգավորվող ապրանքների և ծառայությունների գների 
փոփոխության վերաբերյալ ինֆորմացիայի հիման վրա: Բնականոն գնաճի ապրանքախմբի կշիռը 
սպաողական զամբյուղում կազմում է 69,2%, ուստի նպատակահարմար է այն ևս տրոհել 
բաղադրիչների [4]: Առանձնացված ապրանքախմբերը հետևյալն ենª ներմուծվող պարենային 
ապրանքներ, տեղական արտադրության պարենային ապրանքներ, ոչ պարենային ապրանքներ, 
ծառայություններ առանց կարգավորվող ծառայությունների և ներմուծվող վառելիք: Էկզոգեն 
փոփոխականների ընտրության հարցում հաշվի են առնվել մի կողմից՝ գնաճի դիսագրեգացիայի 
մեթոդով կատարված հետազոտությունների միջազգային փորձը և դրանց արդյունքները [5], մյուս 
կողմից՝ յուրաքանչյուր ապրանքախմբում ներառված ապրանքների և ծառայությունների շուկայական 
գնագոյացման վրա ազդող թե° առաջարկի, թե° պահանջարկի գործոններ: Յուրաքանչյուր 
ապրանքնախմբի համար նախ՝ կառուցվել է առանձին բայեսյան վեկտոր ավտոռեգրեսիոն մոդելª 
օգտագործելով Մինեսսոտայի պրայորները, որի գործակիցների մատրիցը ստուգվել է յուրաքանչյուր 
ապրանքախմբի համար առանձին գնահատված բաշխված լագերով մոդելների գործակիցների հետ 
համապատասխանության առումով [6]: Ինչպես արդեն նշել ենք, կառուցվել է նաև մեկ միասնական 
մոդել, որի մեջ ներառվել են բնականոն գնաճի ապրանքախումբը կազմող բաղադրիչերը, ինպես նաև 
մի քանի էկզոգեն փոփոխականներ: Մոդելների գնահատման համար գրվել է հատուկ ծրագիր Matlab 
ծրագրավորման միջավայրում IRIS-toolbox գործիքակազմի հնարավորությունների հիման վրա: 
Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել կանխատեսումների գրեթե ողջ գործընթացը, 
տվյալների ներբեռնումից և մշակումից մինչև կանխատեսումների վերաբերյալ հաշվետվությունների 
կազմումը և հրապարակումը: Տվյալների մշակումը կատարվել է հետևյալ կերպ: Նախ այն մուտքային 
տվյալները, որոնք հրապարակվում են ամսական հաճախականությամբ, դարձվել են եռամսյակային՝ 
եռամսյակի վերջին ամսվա ինդեքսների միջոցով: Այնուհետև շարքերը, ըստ անհրաժեշտության, 
լոգարիթմվել են, և հաշվարկվել են առաջին կարգի տարբերությունները ստացիոնարության 
ապահովման համար: Քանի որ առաջին կարգի տարբերությունների հաշվարկման միջոցով ստացվում 
է եռամսյակի գնաճը նախորդ եռամսյակի նկատմամբ, գնաճի ցուցանիշները տարեկանացվել են: 
Սեզոնային ապրանքների գնաճի շարքը հարթվել է սեզոնային X12 ֆիլտրով: Կառուցվածքային 
փոփոխությունները հաշվի առնելու համար շարքերը մշակվել են տեղային մակարդակային ֆիլտրով, 
ինչից հետո միայն կիրառվել են մոդելների կառուցման և գնահատման համար: Տվյալների 
աղբյուրներն են Ազգային վիճակագրական ծառայությունը, ինչպես նաև ՀՀ ԿԲ վիճակագրական 
տվյալների շտեմարանը: 
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Մոդելների գնահատումը եւ պատմական կանխատեսումների իրականացումը: Բաշխված 
լագերով մոդելները պարզագույն դեպքում ունեն հետևյալ տեսքըª 
 

,         (1) 
 
որտեղ  -Ý ստացիոնար փոփոխականներ են, իսկ -ն սպիտակ աղմուկ պրոցես է և կոորելացված 
չէ բացատրող և բացատրվող փոփոխականների հետ: Ընդհանուր դեպքում մոդելների տեսքը հետևյալն 
էª 
 

,            (2) 
 
որտեղ` 
 

1 ,                                                             (3) 
 

: 
 

Ապրանքախմբերից յուրաքանչյուրի համար տվյալների մշակումից հետո կառուցվել և 
գնահատվել են բաշխված լագերով ավտոռեգրեսիոն մոդելներ բայեսյան վեկտոր ավտոռեգրեսիոն 
մոդելում գործակիցների ճշգրտման նպատակով: Բոլոր մոդելները անցել են անհրաժեշտ թեստերը 
Գաուս-Մարկովի նախապայմանները բավարարելու համար, իսկ գործակիցները նշանակալի են 
հիմնականում 5% նշանակալիության մակարդակի համար, բացառությամբ մի քանի գործակիցների, 
որոնք նշանակալի են 10% մակարդակի համար:  Մոդելներից առաջինը վերաբերում է տեղական 
արտադրության պարենային ապրանքախմբի գնաճին: Որպես գործոններ ներառվել են իրական 
արդյունավետ փոխարժեքի աճի տեմպը՝ առաջին լագով, իրական ՀՆԱ աճի տեմպը՝ 2-րդ լագով, 
ինչպես նաեւ սեփական 1-ին եւ 2-րդ լագերը: Երկրորդ մոդելը վերաբերում է ներմուծվող պարենային 
ապրանքների գնաճին: Այս մոդելում ներառվել են անվանական արդյունավետ փոխարժեքի աճի 
տեմպը, ներմուծվող պարենային ապրանքների գների ինդեքսը,  ինչպես նաեւ սեփական առաջին 
լագը: Երրորդ ապրանքախմբի՝ ոչ պարենային ապրանքների գնաճի համար կառուցված մոդելում 
ներառվել են միջին անվանական փոխարժեքի աճի տեմպը, ինչպես նաեւ սեփական  1-ին եւ 2-րդ 
լագերը: Ծառայությունների ապրանքնախմբի մոդելում ներառվել են միավոր աշխատուժի ծախսերի 
աճի տեմպի երկրորդ լագը, ինչպես նաեւ սեփական 1-ին եւ 2-րդ լագերը: Վերջին մոդելը, որը 
վերաբերում է ներմուծված վառելիք ապրանքախմբին, որպես բացատրող գործոններ ներառում է 
միջին անվանական փոխարժեքի աճի տեմպը, ինչպես նաեւ «Բրենթ» տեսակի նավթի միջազգային 
գների ինդեքսի աճի տեմպը: Ինպես կարելի է տեսնել ստորեւ բերված աղյուսակներում, ստացված 
բոլոր գործակիցները տնտեսագիտորեն իմաստավորված են եւ ունեն ճիշտ նշաններ: 
 

   Աղյուսակ 1.1 
 

Տեղական արտադրության պարենային ապրանքներ 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

DOM_FOOD (-1) 0.748933 0.108886 6.878157 0.0000 
DOM_FOOD (-2) -0.466691 0.110184 -4.235565 0.0002 

REER_LD(-1) -0.037670 0.019500 -1.931775 0.0613 
R_GDP_LD(-2) 0.045651 0.017410 2.622201 0.0127 

 
   Աղյուսակ 1.2 

Ներմուծվող պարենային ապրանքներ 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -1.836148 0.598812 -3.066316 0.0041 
IMP_FOOD (-1) 0.227892 0.071682 3.179207 0.0030 

NEER_LD -0.082963 0.040606 -2.043121 0.0484 
IFI_LD 0.131892 0.018991 6.945083 0.0000 
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                                                                                                                               Աղյուսակ 1.3 
Ոչ պարենային ապրանքներ 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
NON_FOOD_WP (-1) 0.537954 0.098127 5.482225 0.0000 
NON_FOOD_WP (-2) -0.172716 0.096265 -1.794170 0.0798 

EXCH_AVG_LD 0.036559 0.019167 1.907400 0.0632 
   
 Աղյուսակ 1.4 

Ծառայություններ (բացի կարգավորվող ծառայությունները 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

SERVICES_444(-1) 0.490366 0.096404 5.086586 0.0000 
SERVICES_444(-2) -0.449551 0.097923 -4.590848 0.0000 

ULCS_LD(-2) 0.043333 0.024680 1.755775 0.0864 
    
Աղյուսակ 1.5 

Ներմուծվող վառելիք 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

EXCH_AVG_LD 0.468295 0.151464 3.091782 0.0034 
BRENT_LD 0.401192 0.028459 14.09721 0.0000 

 
Ինչ վերաբերում է բայեսյան վեկտոր ավտոռեգրեսիոն մոդելին, այն ընդհանուր տեսքով կարելի է 
ներկայացնել հետևյալ կերպª 
 

, ~ 0, Ω ,           (4) 
որտեղ X-ը փոփոխականների n չափանի վեկտորն է, At(L)-ը՝ պոլինոմիալների nxn չափանի մատրիցը: 
Եթե բացված տեսքով գրենք X-ի տարրերը, ապա կունենանք�  
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    (5) 

Գործակիցների համար նախնական գնահատակնները տրվում են հետևյալ կերպ՝ 
 

),(~ 11 AaNa ii     (6) 

)0,,0,1,0,0,0,0( KK=ia  
 

(i-1)*p+1 տարրեր 

(7) 

 
 
 
  
 
   

               (8) 
 
 

 
Գործակիցները ժամանակի ընթացքում որոշվում են հետևյալ օրենքովª  

),0(~,)1( 313 VNvvaaa tt
ii

t
i
t +−+= − ππ , (9) 

որտեղ V-ն համամասնական է A1-ին որոշակի համեմատականության գործակցով: 

, , 

, : 

 
 
 
 

,



255 

Այլընտրանքային մոդելների կանխատեսումների որակի համեմատության համար 
իրականացվել է ընտրանքից դուրս պատմական կանխատեսումների սիմուլյացիա՝ սկսած 2006թ-ի 
առաջին եռամսյակից, ինչի արդյունքում ստացվել են մինչև չորս եռամսյակ կանխատեսումների միջին 
քառակուսային շեղման գնահատականները, որոնք ներկայացված են համապատասխանաբար 2.1-ում 
եւ 2.2-ում: Աղյուսակից հստակ երևում է, որ առանձին մոդելներով իրականացված կանխատեսումների 
միջին քառակուսային շեղումը նշանակալիորեն փոքր է մեկ միասնական մոդելով իրականացված 
կանխատեսումների շեղումից: 

    Աղյուսակ 2.1 
     Դիսագրեգացված ապրանքնախմբերի մոդելներով կանխատեսումների միջին քառակուսային շեղման  

արմատը 

  1q 2q 3q 4q 
RMSE of imported food 2.10 2.96 3.62 4.16 
RMSE of domestic food 1.42 2.03 2.49 2.88 
RMSE of services 2.03 2.86 3.52 4.08 
RMSE of non-food food wp 1.41 1.97 2.34 2.85 
RMSE of petrol 1.05 1.53 1.94 2.27 
     

 
                                                                                                                                                    Աղյուսակ 2.2 

Մեկ միասնական մոդելով կանխատեսումների միջին քառակուսային շեղման արմատը 
 

 
  1q 2q 3q 4q 

RMSE of imported food 3.72 5.70 6.97 8.04 
RMSE of domestic food 2.75 3.94 4.88 5.71 
RMSE of services 4.03 5.69 6.96 8.09 
RMSE of non-food food wp 2.22 3.15 3.84 4.42 
RMSE of petrol 1.81 2.12 3.39 4.01 

 
Ամփոփում: Ստացված արդյունքները վկայում են, որ գնաճի և այլ մակրոտնտեսական 

բաղադրյալ ցուցանիշների կանխատեսման համար դիսագրեգացիայի մեթոդի կիրառությունը 
նշանակալիորեն բարելավում է կանխատեսման որակը մինչեւ 4 եռամսյակ կանխատեսման հորիզոնի 
համար միջին քառակուսային շեղման տեսանկյունից, այն պայմանով, որ դիսագրեգացված խմբերից 
յուրաքանչյուրի տվյալների գեներացման գործընթացը կախված է իրար հետ թույլ կոռելացվող 
գործոններից:  
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Э.М. Оганисян 
 

СРАВНЕНИЕ АГРЕГИРОВАННЫХ И ДИСАГРЕГИРОВАННЫХ ПРОГНОЗОВ 
ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

 
Cравниваются методы агрегирования и дисагрегирования для краткосрочного  прогнозирования 

 индекса потребительских цен с целью повышения качества прогнозов и усовершенствования 
 трансмиссионного механизма монетарной политики.  Полученные  результаты  свидетельствуют о том, 
что при наличии соответствующих условий метод дисагрегации для прогнозирования инфляции в 
значительной степени увеличивает качество прогнозов с точки зрения средней квадратической ошибки. 

Ключевые слова: краткосрочные прогнозы, инфляция, дисагрегация, байесовские методы, вектор-
авторегрессионные модели. 
 
 
 

E.M. Hovhannisyan 
 

COMPARISON OF AGGREGATED AND DISAGGREGATED CONSUMER PRICE 
INDEX FORECASTS 

 
Methods for CPI forecasting are compared to increase the accuracy of forecasts and improve the 

quality of transmission mechanism of the monetary policy. The results show that using disaggregation 
methodology for CPI significantly improves the quality of forecasts in terms of mean square error under 
certain conditions.  

Keywords: short-term forecasts, inflation, disaggregation, bayesian methods, vector autoregression models. 
 
Հովհաննիսյան Էդգար Մնացականի – ԵՊՀ ասպիրանտ 
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Ն.Գ. Գևորգյան 
 

ՊՐՈՄԵԹԵՅ ԲԱՆԿԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ՇԱՐՔԵՐԻ 
ՍՊԵԿՏՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Կատարվել է առևտրային բանկի ֆինանսական ժամանակային շարքերի սպեկտրային վերլու-
ծություն՝ հիմնված Շուստերի պարբերագրի մեթոդի վրա: Որոշվել են ուսումնասիրվող շարքի պարբե-
րությունները:  

Առանցքային բառեր. կապիտալի շահութաբերություն, ակտիվների շահութաբերություն, ֆի-
նանսական լծակի բազմապատկիչ, Շուստերի պարբերագիր, սպեկտրային վերլուծություն: 

 
Հիմնական նշանակումները և սահմանումները: Նշանակենք.  
ա) կապիտալի շահութաբերությունը ՝ 

 
բ) ակտիվների շահութաբերությունը՝ 

 
գ) ֆինանսական լծակի բազմապատկիչը՝ 

 
Տվյալները: Որպես տվյալներ ուսումնասիրվել են Պրոմեթեյ բանկի կապիտալի շահութաբերու-

թյան, ակտիվների շահութաբերության և ֆինանսական լծակի բազմապատկիչի 2009-2014 թթ.-ի 
ամսական ժամանակային շարքերը, որոնց գրաֆիկները տրված են նկ. 1 -3-ում:  
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Նկ. 1. Կապիտալի շահութաբերության ժամանակային շարքը 

 

-0,0006
-0,0004
-0,0002

0
0,0002
0,0004

0,0006
0,0008
0,001

0,0012
0,0014
0,0016

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ROA

 
Նկ. 2. Ակտիվների շահութաբերության ժամանակային շարքը 
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Նկ. 3. Ֆինանասկան լծակի բազմապատկիչի ժամանակային շարքը 

 
Ֆինանսական ժամանակային շարքերի սպեկտրային վերլուծությունը: Ժամանակային շարքերի 

սպեկտրային վերլուծությունը կատարվել է՝ կիրառելով Շուստերի պարբերագիրը, որը ներկայացվում 
է հետևյալ բանաձևով [1] 
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որտեղ njx j ,1, =  տվյալներն են: Եթե տվյալները պարունակում են 0ω  պարբերությամբ անդամ, 

ապա ( )ωnI -ն այդ կետում կունենա գագաթ [2]: 
Կիրառենք Շուստերի պարբերագրի մեթոդը կապիտալի շահութաբերության ժամանակային 

շարքի նկատմամբ: Այդ նպատակով ուսումնասիրում ենք 35 պարբերություններ, 69 տվյալների 
համար: Արդյունքում ստացվել է ( )ωnI -ի արժեքները, որոնք ներկայացված են նկ. 4-ում: 
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Նկ. 4. Կապիտալի շահութաբերության Շուստերի պարբերագիրը 

 
Գծապատկերից երևում է, որ Պրոմեթեյ բանկի կապիտալի նկատմամբ զուտ շահույթն ունեցել է 

հինգ նշանակալի գագաթ՝ 7, 12, 16, 18, 29 պարբերություններում: Գագաթների արժեքները ամիսներով 
արտահայտելու համար կիրառվում է հետևյալ բանաձևը [3] 

 
rm

j ππ 2
= ,  որտեղից  

j
r 352 ⋅
= :  (2) 

Այսպիսով, Պրոմեթեյ բանկի կապիտալի նկատմամբ զուտ շահույթի ժամանակային շարքն 
ունեցել է՝ 2.5,  4, 4.5, 6, 10 ամսական պարբերություններ:  

Կիրառելով Շուստերի պարբերագրի մեթոդը ակտիվների շահութաբերության ժամանակային 
շարքի նկատմամբ՝ ստացվել են ( )ωnI  պարբերագրի արժեքները, որոնք ներկայացված են նկ. 5-ում: 
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Նկ. 5. Ակտիվների շահութաբերության Շուստերի պարբերագիրը 

 
Գծապատկերից երևում է, որ Պրոմեթեյ բանկի ակտիվների նկատմամբ զուտ շահույթն ունեցել է 

հինգ նշանակալի գագաթ՝ 12, 18, 29, 36, 40 պարբերություններում:  
Այսպիսով Պրոմեթեյ բանկի ակտիվների նկատմամբ զուտ շահույթի ժամանակային շարքը 

ունեցել է՝ 1.75, 2, 2.5, 4, 6 ամսական պարբերություններ: 
Պրոմեթեյ բանկի ֆինանսկան լծակի բազմապատկչի ժամանակային շարքի Շուստովի 

պարբերագիրը տրված է նկ. 6-ում:  
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Նկ. 6. Ֆինանսկան լծակի բազմապատկչի ժամանակային շարքի Շուստերի պարբերագիրը 

 
Գծապատկերից երևում է, որ Պրոմեթեյ բանկի ֆինանսական լծակի բազմապատկիչն ունեցել է 

մեկ նշանակալի գագաթ՝ 12 պարբերությունում:  
Այսպիսով Պրոմեթեյ բանկի ֆինանսական լծակի բազմապատկչի ժամանակային շարքը ունեցել 

է 6 ամսական պարբերություն: 
Եզրակացություն: Ամփոփելով հարկ է նշել, որ բոլոր երեք ժամանակային շարքերի համար 6 

ամիսը հանդիսանում է հիմնական պարբերություն: 
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Н.Г. Геворкян 
 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ БАНКА 
“ПРОМЕТЕЙ” 

 
Проведен спектральный анализ финансовых временных рядов коммерческого банка на 

основе метода периодограммы Шустера. Определяется периодичность финансовых временных 
рядов. 

Ключевые слова: рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, 
мультипликатор финансового рычага, периодограмма Шустера, спектральный анализ. 

 
N.G. Gevorgyan 

 
SPECTRAL ANALYSIS OF  “PROMETEY” BANK FINANCIAL TIME SERIES 

 
Spectral analysis of financial time series of a commercial bank on the basis of the Schuster 

periodogram is done. Тhe frequency of financial time series is defined. 
Keywords: return of equity, return of assets, financial leverage multiplier, Schuster periodogram, 

spectral analysis. 
 

Գևորգյան Նունե Գեղամի - ԵՊՀ տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական 
մոդելավորման ամբիոնի մագիստրանտ 
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Л.С. Оганесян, Р.Г. Хачатрян 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 
 
С целью повышения эффективности работы конденсационных тепловых электрических станций 

(ТЭС) предлагаются различные варианты применения высокоэффективного теплонасосного оборудования. 
Наиболее распространённым вариантом являются тепловые насосы (ТН) парокомпрессионного типа, 
характеризующиеся высокими коэффициентами трансформации. Однако на крупных энергетических 
объектах наиболее целесообразным является применение абсорбционных ТН, которые, в отличие от 
первых, характеризуются наименьшими затратами энергии на собственные нужды. 

Ключевые слова: тепловой насос, энергоэффективность, конденсационная ТЭС. 
 
Развитие человечества на современном этапе невозможно без широкого использования 

электрической и тепловой энергии. Наше время характеризуется большим потреблением 
энергетических ресурсов, его дальнейшим ростом и, как следствие, усилением загрязнения 
окружающей среды и, в первую очередь, атмосферного воздуха. С другой стороны, обеспечение 
экологической безопасности технологических процессов выработки тепловой и электрической 
энергии – приоритетное направление деятельности государства и общества. Следовательно, 
охрана окружающей среды и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов – 
две взаимосвязанные проблемы современности. 

Большая часть электроэнергии вырабатывается турбинами, имеющими конденсаторы. 
Давление пара за последней ступенью в таких турбинах значительно ниже атмосферного, что 
требует поддержания относительно низкой температуры в конденсаторе. Для отвода теплоты 
конденсации паровых турбин ТЭС и АЭС в зависимости от местных условий и поставленных 
задач применяются: 

- прямоточные системы технического водоснабжения; 
- системы с охлаждением воды в прудах-охладителях; 
- оборотные системы охлаждения с испарительными градирнями и брызгальными 

бассейнами; 
- оборотные системы охлаждения с “сухими” охладителями циркуляционной воды; 
- оборотные системы с комбинированными охладителями, включающими базисные “сухие” 

охладители и пиковые испарительные охладители. 
Работа конденсационного устройства оказывает существенное влияние на эффективность 

турбоустановки. Даже при неизменных начальных параметрах пара турбины (P0, t0) условия работ 
её выхлопной части в значительной степени зависят от давления в конденсаторе Pk. Повышение Pk 
из-за уменьшения расхода охлаждающей воды или увеличения её начальной температуры, а также 
из-за нарушения работы конденсационного устройства уменьшает располагаемый теплоперепад в 
турбине, что приводит к снижению термического КПД цикла. Дефицит воды в районах 
строительства ТЭС и АЭС, а также попытка сохранить экологическое равновесие привели к 
необходимости применения “сухих” систем охлаждения с промежуточным теплоносителем, т.е. 
“сухих” градирен со смешивающими или поверхностными конденсаторами. 

Несмотря на известные недостатки “сухих” систем охлаждения (большие 
капиталовлажения, значительное снижение мощности турбин в летнее время и др.), по сравнению 
с оборотными и прямоточными системами охлаждения, они имеют ряд преимуществ [1]: 

• в качестве охлаждающей среды используется воздух – практически неограниченный 
ресурс; 

• исключается потребность в воде, забираемой из постороннего источника (кроме 
незначительных расходов на подпитку); 

• устраняются проблемы, связанные с распространением паровлажностного факела из 
испарительных градирен и потерями охлаждающей воды; 
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• исключается проблема сбросов продувочных вод испарительных градирен, засоление 
почвы и воды охлаждающих водоемов; 

• местоположение ТЭС и АЭС не привязано к источнику водоснабжения, что упрощает 
проблему выбора площадок для новых электростанций и даёт возможность располагать их 
вблизи источников топлива; 

• улучшается водно-химический режим турбоустановок, что значительно повышает их 
надежность. 

Кроме того, выброс в атмосферу паровлажностных потоков из испарительных градирен 
может вызвать обледенение линий электропередачи (ЛЭП), зданий и сооружений в зимнее время, 
туманообразование, выпадение кислотных осадков, что полностью иключается при эксплуатации 
сухих градирен. Электростанции с сухими градирнями предполагают применение как 
поверхностных, так и смешивающих конденсаторов. 

Известные зарубежные энергомашиностроительные фирмы отдают предпочтение как тем, 
так и другим конденсаторам. Например, фирма GEA (Германия) проектирует и поставляет “сухие” 
системы охлаждения с поверхностными конденсаторами, а такие фирмы, как EGI (Венгрия), 
Lummus (Голландия), предпочитают конденсаторы смешивающего типа (КСТ) [2, 3]. 

КСТ имеет следующие преимущества по сравнению с поверхностным конденсатором: 
• более низкий температурный напор (0,5…1,0°C против 4…5°C в поверхностном 

конденсаторе); 
• меньшая (~ 1,5 раза) кратность охлаждения; 
• отсутствие трубной системы, что влечёт за собой меньшую стоимость КСТ, исключение 

проблем загрязнения и гидравлической плотности; 
• простота и надёжность в эксплуатации. 
Оценка показывает, что усовершенствованная система Геллера способствует повышению 

экономической эффективности водосберегающей системы охлаждения. Исходя из текущей 
стоимости, система Геллера с естественной тягой может конкурировать с системой 
испарительного охлаждения даже при средней стоимости подпиточной воды [4]. 

Начиная с середины 70-х годов прошлого века ТЭС достигли предела своего 
термодинамического совершенства, определяемого начальными параметрами пара, которые 
ограничиваются свойствами применяемых материалов в котлотурбостроении и конечным 
вакуумом, технически и экономически рационально достижимым. Дальнейшее повышение 
технико-экономических показателей ТЭС требует поиска новых нетрадиционных путей. Одним из 
возможных решений этой задачи может рассматриваться применение теплонасосных технологий 
для рекуперации энергетического потенциала сбросных низкотемпературных потоков, имеющихся 
в достаточном количестве в технологической схеме ТЭС. 

Важнейшей предпосылкой для широкомасштабного внедрения теплонасосных установок 
(ТНУ) в систему оборотного водоснабжения ТЭС служат достаточно большие объёмы теплоты, 
выбрасываемой в градирнях. В комбинированных схемах тепловой насос выполняет роль 
своеобразного утилизатора теплоты, одновременно повышающего её потенциал от температуры 
низкопотенциального истичника Ти до уровня генерирования Тк за счёт использованной 
механической или электрической энергии.  

Достижения последних лет в теплонасосостроении, связанные с увеличением единичной 
мощности агрегатов, ростом температуры теплоносителя в контуре высокого давления, 
повышением энергетической эффективности преобразования энергии, позволяют рассматривать 
возможность внедрения ТН в технологические схемы ТЭС. В этом случае традиционно теряемая с 
циркуляционной водой теплота конденсации пара или сбросная теплота, отводимая с жидкостями, 
охлаждающими энергетическое оборудование, может быть преобразована в ТН и повторно 
использована, например, для подогрева подпиточной химически очищенной воды, подогрева 
магистральной воды в тепловых сетях, отопления и горячего водоснабжения помещений станции 
и пристанционного посёлка. При этом появляется возможность вытеснения пара 
теплофикационного отбора в сетевых подогревателях и его использования в части низкого 
давления турбины для производства дополнительной электрической мощности. Известно, что 
потери теплоты в конденсаторах паровых турбин являются наиболее значительными при оценке 
экономической эффективности ТЭС. В конденсационных турбоустановках с циркуляционной 
водой в окружающую среду сбрасывается до 60…70% общей теплоты на турбоустановку. Потеря 
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теплоты в конденсаторах теплофикационных турбоустановок достигает значений 20…60% в 
зависимости от режима (теплофикационного или конденсационного) и графика работы. 

Из-за низкого температурного уровня теплота, отводимая при охлаждении 
электрогенераторов, от охлаждаемого масла подшипников и системы регулирования, от систем 
вентиляции и др. также рассеивается в окружающую среду. 

С целью определения эффективности применения ТН в схеме конденсационных турбин 
рассмотрим один из возможных вариантов утилизации тепла циркуляционной воды для турбины 
К-210-130 ЛМЗ при работе в конденсационном режиме [5]. 

Мощные конденсационные турбины семейства К-200 предназначены прежде всего для 
выработки электроэнергии, весь отработанный пар поступает в конденсатор, и тепло его полезно 
не используется. В таких турбоустановках возможно также покрытие незначительной тепловой 
нагрузки (это, в основном, собственные нужды станции, отопление и горячее водоснабжение 
прилегающих посёлков), которое осуществляется путём организации нерегулируемых отборов 
пара сверх регенерации. Так, например, для турбины К-210-130 ЛМЗ основной подогреватель 
сетевой воды (ПСВ1) питается паром из пятого отбора давлением 0,27 МПа (2,77 ата), 
максимально допустимый отбор пара на подогреватель составляет 25 т/ч. Пиковый подогреватель 
сетевой воды питается паром четвертого отбора давлением 0,63 МПа (6,44 ата), а максимально 
допустимый отбор пара равен 20 т/ч. При этом одна тонна пара, отпущенная из нерегулируемого 
отбора, недорабатывает в проточной части турбины соответственно 170 кВт/(т пара) для пятого 
отбора (на ПСВ-1) и 230 кВт/(т пара) для четвертого отбора (на ПСВ-2). Видно, что организация 
теплофикации для турбины К-210-130 (вследствие отсутствия регулирующих органов, 
поддерживающих давление в теплофикационном отборе) осуществляется паром значительно 
более высокого потенциала, чем для теплофикационных турбин, где отопительные отборы 
регулируемые, что позволяет поддерживать давление пара на уровне 0,049…0,196 МПа (0,5…2 
ата) в нижнем отборе и 0,059…0,245 МПа (0,6…2,5 ата) в верхнем отборе. 

Тепловая мощность нерегулируемых отборов К-210-130 при расходе пара из нижнего отбора 
на ПСВ-1 и верхнего отбора на ПСВ-2 в количестве 25 т/ч и 20 т/ч соответственно составляет 
около 26 Гкал/ч. 

Для покрытия большей тепловой нагрузки используются соответственно отборы пара 
нескольких турбин или водогрейные котлы. Известно много случаев, когда конденсационные 
турбины реконструировали с организацией как регулируемых, так и дополнительных 
нерегулируемых отборов пара для целей теплофикации в условиях возросших тепловых нагрузок. 
При этом существенное повышение экономичности работы сопряжено со значительными 
конструктивными изменениями в проточной части и компоновке турбоустановки, а также 
ухудшением маневренности турбины. Применение теплового насоса для утилизации сбросного 
тепла и предварительного подогрева сетевой воды позволит увеличить тепловую мощность 
турбоустановки без реконструкции её проточной части при сохранении маневренности. Возможен 
также вариант увеличения конденсационной выработки электроэнергии за счет предварительного 
подогрева обратной сетевой воды тепловым насосом и, как следствие, замещения части 
нерегулируемого теплофикационного отбора пара высоких параметров (6,44 и 2,77 ата) с 
пропуском его в конденсатор и выработки дополнительной электрической мощности. 

Анализ работы теплового насоса показывает, что он способен все тепло, теряемое в 
конденсаторе паровой турбины, преобразовать в доступное для использования, но, как показывает 
практика, тепловая мощность такого производства часто бывает настолько большой, что трудно 
найти потребителя. 

На рис. 1 представлена принципиальная тепловая схема установки парокомпрессионного 
теплового насоса на подводящем и отводящем трубопроводах охлаждающей воды конденсатора. 
Данная схема позволяет таким образом получать низкопотенциальное тепло от подводимой или 
отводимой охлаждающей воды в зависимости от температур окружающей среды (воздуха).  
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Рис. 1. Принципиальная тепловая схема установки парокомпрессионного теплового насоса на подводящем и 

отводящем трубопроводах охлаждающей воды конденсатора: 
ПК - паровой котёл; ПП - промежуточный пароперегреватель; ЦВД, ЦСД, ЦНД - цилиндры высокого, 

среднего и низкого давлений турбины; Г - электрический генератор; К - конденсатор;  
ТИ, ТК - теплообменник-испаритель и теплообменник-конденсатор теплового насоса соответственно;  
П1, П2, … , П6 - регенеративные подогреватели; ПН, КН, ДН - питательный, конденсатный и дренажный 

насосы; ДПВ – деаэратор питательной воды  

Экономичность работы ТЭС в этом случае увеличивается за счет того, что теплота, 
полученная от охлаждающей воды, полезно используется, нагревая конденсат турбины, а 
высвободившийся пар регенеративного отбора, направленный в турбину, вырабатывает 
дополнительную электроэнергию. Экономичность электростанции возрастает также за счет того, 
что при снижении температуры охлаждающей воды улучшается вакуум в конденсаторе и 
возрастает полезный теплоперепад турбины (рис. 2).  
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Рис. 2. Диаграмма расширения пара h-s в цилиндре низкого давления 

 
 
Снижение давления в конденсаторе приводит к увеличению теплоперепада в последнем 

отсеке ЦНД турбины на величину )( Ф
кPh ΔΔ  (см. рис. 1) и соответствующему повышению 

мощности ЦНД на величину 
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ЦНДD – расход пара через ЦНД в режиме с пониженным давлением в конденсаторе; эмη – 

электромеханический КПД турбогенератора; 
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Ф
кко hh , – теплосодержание пара в конденсаторе при нормальном давлении и в текущем режиме.  
Наряду с этим понижение давления в конденсаторе приводит к уменьшению температуры 

конденсации пара и соответствующему понижению температуры конденсата перед первым по 
ходу конденсата подогревателем низкого давления (ПНД), и при постоянной температуре 
конденсата на выходе из этого ПНД произойдет увеличение величины отбора пара на величину 
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где кtΔ – уменьшение температуры конденсации пара в конденсаторе:  

 Ф
ккк ttt −=Δ , (3)

Ф
кк tt , – температура конденсации при базовом и фактическом давлениях; отд hh ,  – 

теплосодержание дренажа пара и отборного пара. 
Увеличение отбора пара в ПНД на величину отDΔ  приводит к уменьшению мощности ЦНД 

в отсеке между отбором пара в ПНД и конденсатором: 

эмкототЦНД hhDN η)( −Δ=Δ . 
Расход пара, поступающего в конденсатор, в текущем режиме составит 

отоЦНДЦНД DDD Δ−=* . 
Таким образом, общее повышение мощности турбины при снижении давления в 

конденсаторе на величину Ф
кPΔ  составит 

( )[ ] эм
Ф
к

Ф
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Ф
коЦНД PhhhDPhDN η)()( ΔΔ−−Δ−ΔΔ=Δ . 

В настоящее время предлагаются различные способы применения и подключения тепловых 
насосов, обеспечивающих оптимизацию сетевых установок и систем технического водоснабжения 
ТЭС. Эффективность работы рассматриваемых систем достигается путем применения 
парокомпрессионных тепловых насосов (ПКТН), позволяющих обеспечить перераспределение 
тепловых потоков между подогревателями и снизить утечки тепловой энергии в холодных 
источниках. Оценка целесообразности применения ПКТН в составе технологического цикла 
электростанции выполнялась на примере энергоблока ТЭС мощностью 300 МВт [6]. 
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По результатам проведённого сравнительного анализа установлено, что применение ПКТН в 
технологическом цикле ТЭС может способствовать увеличению установленной мощности 
электростанции на 3344,72…7706,19 кВт, а её КПД – на 0,5…1,1%. Однако, учитывая затраты 
энергии на собственные нужды энергоблока при работе компрессора теплового насоса, которые 
значительно превышают показатели стандартной схемы на 6024,02…11683,39 кВт, фактические 
значения установленной мощности и КПД электростанции будут на 0,75…1,4% ниже 
относительно традиционной компоновки. 

Таким образом, применение ПКТН позволит обеспечить экономичность работы только 
турбоустановки за счет повышения её электрического КПД, но не позволит увеличить 
экономичность электростанции в целом из-за повышенных расходов энергии на собственные 
нужды. Следовательно, применение ПКТН можно считать нецелесообразным. 

Наиболее перспективным способом повышения эффективности работы ТЭС может быть 
применение абсорбционного бромисто-литиевого теплового насоса (АБТН) в технологическом 
цикле станции [7]. 

Развернутая тепловая схема турбоустановки К-300-240-2 ХТГЗ с АБТН представлена на 
рис. 3. 

Отличительной особенностью данного схемного решения является наличие испарительного 
контура на подающей и отводящей циркуляционных линиях системы технического 
водоснабжения и полное замещение последнего ПНД системы регенерации на конденсатор 
теплонасосной установки. 

В данном случае ТНУ обеспечивает тепловую мощность как ПНД, так и подогревателя 
сетевой установки, обеспечивающей отопительную нагрузку энергоблока. Пар последнего 
регенеративного отбора турбоустановки не используется для подогрева основного конденсата 
системы регенерации, а участвует в выработке электрической мощности. 

При этом теплопотери в холодном источнике будут существенно меньше, так как часть 
отведённого тепла будет утилизироваться испарительным контуром теплового насоса. 

Технологический пар, требуемый для работы теплонасосной установки, отбирается из 
третьего регенеративного отбора паровой турбины К-300-240-2 с давлением 1,48 МПа, параметры 
которого обеспечивают условия эксплуатации деаэрационной установки энергоблока и ПВД №3. 

Отработав в генераторе теплового насоса, пар сбрасывается в виде конденсата в 
подогреватель системы регенерации П8, обеспечивая таким образом дополнительный подогрев 
основного конденсата парового цикла. 

Аналитические исследования данного схемного решения показали, что удельный расход 
теплоты на энергоблок удалось сократить на 16,55…34,21 кДж/(кВт ч) по сравнению со 
стандартной компоновкой, а КПД энергоблока электростанции повысить на 0,2…0,3%. 

На основе проведённого анализа можно сделать вывод о целесообразности реализации 
рассмотренного схемного решения по оптимизации тепловой схемы ТЭС за счёт применения 
АБТН. 
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Выводы 
1. ТЭС представляет собой идеальный объект для применения ТНУ, поскольку является 

одновременно источником низкопотенциальной (сбросной) теплоты и потребителем теплоты 
более высокого потенциала. 

2. Парокомпрессионные тепловые насосы в технологическом цикле ТЭС способствуют 
повышению КПД турбоустановок на 0,6…1,3% за счет увеличения их единичной мощности, 
но из-за высоких расходов энергии на собственные нужды (до 4% от установленной мощности 
энергоблока) негативно влияют на КПД электростанции в целом. 

3. На основе проведённого анализа существующих схемных решений ТЭС установлено, что 
наиболее перспективными, с точки зрения повышения тепловой экономичности работы 
энергоблоков электростанции, являются тепловые насосы абсорбционного типа, так как они 
используют только тепловую энергию основного технологического цикла электростанции и не 
нуждаются в дополнительных затратах электрической мощности. 

4. Применение тепловых насосов в циркуляционном контуре системы технического 
водоснабжения ТЭС способствует повышению КПД энергоблоков электростанций на 
0,2…2%. 

5. Применение испарительного контура теплового насоса на подающих трубопроводах 
охлаждающей воды конденсаторов паровых турбин ТЭС способствует поддержанию 
оптимального вакуума 3,7…7,4 кПа в паровом пространстве конденсатора и снижению 
расхода энергии электростанции на собственные нужды за счёт утилизации части 
низкопотенциальной тепловой энергии. 

6. Подключение подогревателя низкого давления системы регенерации и нижнего сетевого 
подогревателя сетевой установки ТЭС к конденсационному контуру теплового насоса 
способствует повышению термического КПД регенеративного цикла на 1,6…1,8% и КПД 
электростанции в целом на 0,2%. 

7. Применение ТНУ повышает экологичность ТЭС, так как способствует снижению тепловых и 
химических вредных выбросов в окружающую среду. 
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Լ.Ս. Հովհաննիսյան, Ռ.Գ. Խաչատրյան 

ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՊՈՄՊԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ԹԵՐՄՈԴԻՆԱՄԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Կոնդենսացիոն ջերմային էլեկտրակայանների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման 
նպատակով առաջարկվում են բարձր արդյունավետությամբ ջերմապոմպային սարքավորումների կիրառման 
տարատեսակ տարբերակներ: Առավել տարածված տարբերակն է շոգեկոմպրեսորային տիպի ջերմային պոմպերի 
օգտագործումը, որոնք բնութագրվում են բարձր փոխակերպման գործակիցներով: Սակայն խոշոր 
էներգետիկական օբյեկտներում առավել նպատակահարմար է աբսորբցիոն ջերմային պոմպերի կիրառումը, 
որոնք ի տարբերություն առաջինների, բնութագրվում են սեփական կարիքների վրա էներգիայի նվազագույն 
ծախսերով: 

Առանցքային բառեր.  ջերմային պոմպ, էներգաարդյունավետություն, կոնդենսացիոն ՋԷԿ: 
 

 
L.S. Hovhannisyan, R.G. Khachatryan 

THERMODYNAMIC ANALYSIS OF USE OF HEAT PUMPS TO INCREASE THE 
ENERGY EFFICIENCY OF THERMAL POWER PLANTS 

To increase the performance of condensation of thermal power plants different variants to use highly 
efficient heat pump equipment are proposed. The use of vapour compression heat pumps, characterized by high 
COP, is the most widely spread variant. However, on large energy facilities the use of absorption heat pumps, 
which,  unlike the first ones are characterized by the least auxiliary power consumption, is the most expedient. 

Keywords: heat pump, energy efficiency, condensation TPP. 
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Ուսումնասիրվել  են  էներգիայի  վերականգնվող  աղբյուրների  հիման  վրա  ինքնավար  հիբրիդային  
էներգետիկական  համակարգերը: Ներկայացված  են  ինքնավար  հիբրիդային  էներգետիկական  համակարգերի  
աշխատանքային  ռեժիմների  առանձնահատկությունները, էներգակուտակիչ  համակարգերի  ընտրությանը  
ներկայացվող  պահանջները:    

 ինքնավար  հիբրիդային  էներգետիկական  համակարգեր, էներգիայի  
վերականգնվող  աղբյուրներ, էներգիայի  կուտակման  համակարգեր, աշխատանքային  ռեժիմ:   

 

Ներածություն: Էներգիայի  վերականգնվող  աղբյուրները (ԷՎԱ)  էներգետիկ  անվտանգության  

գլոբալ խնդիրների լուծման և  շրջակա միջավայրի պահպանության առաջնային ուղղություններից  են: 

Այսօր, երբ  բնական  էներգակիրների  պաշարների  վերաբերյալ  տվյալներն  առավել  քան  մտահոգիչ  

են, արդիական  է  դարձել  էներգիայի  այլընտրանքային  աղբյուրների  հնարավորությունների  

ուսումնասիրությունը  և  յուրացումը: Այդ  հարցը  կենսական  նշանակություն  ունի  հատկապես  

բնական  վառելիքային  պաշարներից  զուրկ  և  աղքատ  երկրների  համար: Ուստի  նմանօրինակ  

երկրներում  շեշտը  պետք  է  դնել  այլընտրանքային  էներգետիկայի  հնարավորությունների  

գնահատման  և  զարգացման  հեռանկարների  վրա: Այդ  երկրներից է Հայաստանի  

Հանրապետությունը (ՀՀ), որը  էներգետիկ  կախվածության  մեջ  է  գտնվում  արտասահմանից: Հենց  

այդ  հանգամանքն  էլ  առանցքային  դեր  է  խաղում  երկրի  տնտեսության  զարգացման  

գործընթացում: Չունենալով  նավթի, բնական  գազի  և  այլ  էներգակիրների  պաշարներ՝ մեր  երկիրը  

հարուստ  է  արևային  էներգիայի  հսկայական  պաշարով  և  հողմաէներգիայի  որոշակի  

պոտենցիալով, որի  մասին    վկայում  են բազմաթիվ  օդերևութաբանական  տվյալները՝  տարեկան  

մոտ  2500 արևային  ժամերով  և  հորիզոնական  մակերևույթի  վրա  տարեկան  միջինը  շուրջ                   

1720 կՎտժ/մ2  արեգակնային  ճառագայթմամբ, և  հողմային  ռեսուրսների  միջինից  մինչև  գերազանց  

գնահատված  ընդհանուր  2205 կմ2  մակերևույթի  մակերեսով, իսկ  այդ  տարածքների  հողմահոսի  

պոտենցիալը  գնահատված  է  300…800 Վտ/մ2  և  ավելի [1]: Սակայն  ՀՀ-ում  այլընտրանքային  էներ-

գետիկայի  զարգացման  ուղղությամբ  կատարվող  հետազոտությունները  սակավաթիվ  են: 

Այդուհանդերձ, աշխարհում  մեծ  թափ  են  առել  ԷՎԱ-ի  հիման  վրա  էներգետիկական  

տեխնոլոգիաների  ուսումնասիրությունները  և  նոր՝  առավել  արդյունավետ  ու  էժան  տարբերակ-

ների  որոնումները:  

ԷՎԱ-երի  օգտագործման  համաշխարհային  փորձը  ցույց  է  տալիս, որ այդ  աղբյուրների  

հիման  վրա  էներգակայանքներից էներգիայի  թողարկումը  խիստ  կախված  է  տարվա  ժամանակից  

և  եղանակային  պայմաններից, ինչն  էլ  պայմանավորում  է  էներգայի  հասանելիության  որոշակի  

խնդիրներ: Վերջին  տարիներին  մշակվել  և  իրականացվել  են  բազմաթիվ  էներգետիկական  

նախագծեր, որոնք  ապահովում  են  կայուն  էներգամատակարարում, այսպես  կոչված, հիբրիդային  

էներգետիկական  համակարգերի (ՀԷՀ)  կողմից [2]:  Այդ  գաղափարը  ամենալայն  տարածում  գտել  է  

գյուղական  բնակավայրերի  էլեկտրամատակարարման  և  հեռավոր  կամ  մեկուսացված  օբյեկտների 

(օրինակ, հիդրոօդերևութաբանական  կայաններ, հեռախոսային  կապի  բազային  կայաններ և  այլն) 

էլեկտրականությամբ  ապահովման  բնագավառներում:   

Հաշվի  առնելով  ՀՀ  գյուղական  ցանցերի  գերմաշված  լինելու  հանգամանքը, որը  պատճառ  է  

դառնում  էլեկտրաէներգիայի  զգալի  կուրուստների (միջինը  10-16%  0,4 կՎ  ցանցերում), ինչպես  

նաև  էլեկտրամատակարարման  հաճախակի  խափանումների, և  էլեկտրաէներգիայի  սակագնի  

անընդհատ  աճը, անհրաժեշտ  է  խորը  ուսումնասիրություններ  կատարել  ՀՀ-ի  գյուղական  

տարածքների    ԷՎԱ-ի  պոտենցիալը  պարզելու  համար  և, նպատակահարմար  տարբերակների  

դեպքում, հրաժարվել  կենտրոնացված  ցանցային  էլեկտրամատակարարումից՝  կառուցելով  

ինքնավար  արևահողմային հիբրիդային  էլեկտրակայաններ, որոնք  կբավարարեն  տվյալ  վարչական  
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միավորի  էներգետիկ  պահանջները: Այդ  նպատակի  իրականացմանը  նպաստում  են  նաև  ԷՎԱ-երի  

հիման  վրա  էլեկտրակայանների  կառուցման  տեսակարար  կապիտալ  ներդրումների  տարեցտարի  

նվազման  և արդյունավետության  բարձրացման  միտումները [3]: 

Աշխատանքի  նպատակն  է՝  ներկայացնել ԷՎԱ-ի  հիման  վրա  ինքնավար  հիբրիդային  

էներգետիկական  համակարգերի  կիրառական  առանձնահատկությունները  և  էներգակուտակիչ  

սարքավորումների  նշանակությունը  այդ համակարգերում: 

Ինքնավար  ՀԷՀ-ի  կիրառական  առանձնահատկությունները: ԷՎԱ-ի  շահագործման  հիման  

վրա  ինքնավար  էներգետիկական  համակարգերը  ցույց  են  տվել  և՛  շահավետ, և՛  էկոլոգիապես  

բարենպաստ  տեխնոլոգիական  լուծումներ  գյուղական  և  մեկուսացված  սպառիչների  

էլեկտրամատակարարման  համար [4]: Սակայն  տեղակայման  կապիտալ  ծախսերը  բավականին 

մեծ  են, չնայած՝  որոշ  դեպքերում  շահագործման  և  պահպանման  ծախսերը  նույնպես  մեծ  են:  Այդ  

հարաբերականորեն  բարձր  շահագործման  ծախսերը  սահմանափակելու  և  համակարգի  

հուսալիությունը  բարձրացնեու  նպատակով  առաջարկվում  է  հետևյալ  լուծումը. տեղակայել  երկու  

և  ավելի  ԷՎԱ-ի  հիման  վրա  զուգահեռ  աշխատող  տեղակայնք, այսինքն՝  ինքնավար  հիբրիդային  

էներգետիկական  համակարգի  տեղակայում: 

Ինքնավար  ՀԷՀ-ն  ներառում  է  էլեկտրաէներգիայի  արտադրման  երկու  և  ավելի  

տեղակայանքներ, որոնք  հիմնված  են ԷՎԱ-ի  և/կամ  ջերմային  էլեկտրական  ագրեգատի  (օրինակ, 

դիզել-գեներատոր, փոքր  գազատուրբին  և  այլն)  օգտագործման  վրա, համապատասխան  

էներգակուտակիչ համակարգով  և  օժանդակ  էլեկտրոնային  սարքերով (երկկողմանի  ինվերտոր, 

հոսանքի  կարգավորիչ, ուղղիչ  և  այլն): 

ԷՎԱ-երի հիման վրա ինքնավար ՀԷՀ-ի հիմնական առավելություններն են [5]. 

 ՀԷՀ-ի  բարձր  հուսալիություն, քանի  որ  այն  հիմնված  է  մեկից  ավելի  էլեկտրականության  

գեներացման  աղբյուրների  վրա: 

 Էներգակուտակչի  ունակության  կրճատում, հատկապես  այն վայրերում, որտեղ 

օգտագործվող տարբեր տեսակի ԷՎԱ-ը ցուցաբերում են փոխլրացնող բնույթ: 

 Սահմանափակ  շահագործման  և  պահպանման (ՇՊ)  ծախսեր:  

 Օպտիմալ  էկոլոգիական  վարք, հատկապես  այն  դեպքում, երբ ՀԷՀ-ն  օրգանական  

վառելիք  չի  օգտագործում: 

 ՀԷՀ-ի ողջ  ծառայության ընթացքում  էներգիայի  արտադրության  նվազագույն  ծախսեր, 

հատկապես, եթե  ՀԷՀ-ի  կազմում  չկա  օրգանական  վառելիքով  աշխատող  ջերմային  ագրեգատ: 

Մյուս  կողմից՝  ՀԷՀ-երն  ունեն   որոշ  թերություններ. 

 Շատ  դեպքերում  ՀԷՀ-ն  գերչափորոշված է, քանի  որ  համակարգի  նախագծողները  

փորձում  են  համակարգի  յուրաքանչյուր  բաղադրիչ  պատրաստել  բեռի  պահանջարկն  առանձին  

ծածկելու  համար: 

 Տեղակայման  կապիտալ  ծախսերը  շատ  մեծ  են, և չնայած  երկարաժամկետ  ծախսերը  

սովորաբար  փոքր  են, տեղակայման  այս  բարձր  ծախսերը  հաճախ  հետ  են  մղում  որոշ  

պոտենցիալ  ներդրողների: 

 Տարբեր  տեխնոլոգիաների  կիրառությունը  ներկայացնում  է  որոշակի  բարդության  

աստիճան (հատկապես  հսկող  էլեկտրոնային  սարքերում  ու  շահագործման  և  պահպանման  

գործընթացներում), որը  բավականին  լուրջ  խնդիր  է  հեռավոր  սպառիչների  համար: 

 Ջերմային  ագրեգատների  առկայությունը, ինչպես  նաև  կուտակիչ  մարտկոցների  

օգտագործումը  կապված  են  էկոլոգիական  ազդեցությունների  հետ, որոնք  նվազեցնում  են  այս  

համակարգերի  էկոլոգիապես  բարենպաստ  լինելու  վերագրումները: 

Համաշխարհային   գրականության  մեջ  կարելի  է  գտնել  ԷՎԱ-ի  հիման  վրա  ՀԷՀ-ի  հետևյալ  

կազմաձևերը [6]. 

 հաջորդական  հիբրիդային  էներգետիկական  համակարգեր, 

 խառը  հիբրիդային  էներգետիկական  համակարգեր, 

 զուգահեռ  հիբրիդային  էներգետիկական  համակարգեր: 

Տիպային  ինքնավար  ՀԷՀ-ի  ընդհանուր  տեսքը  պատկերված  է  նկ. 1- ում: Տիպային  ինքնավար  

ՀԷՀ-ն հիմնված  է  հետևյալի  վրա. 

 No  հզորությամբ  մեկ  կամ  ավելի  հողմատուրբիններ, 
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 n  քանակի  մոդուլներով  ֆոտովոլտայիկ  տեղակայանք (յուրաքանչյուր  մոդուլի  Np 

պիկային  հզորությամբ), որը  համապատասխան  կերպով  միացված  է  հոսանքի  կարգավորիչին՝  

անհրաժեշտ  լարումով  և  հզորությամբ  սնելու  համար,  

 համապատասխան  էներգակուտակիչ  սարքավորում, օրինակ  կապարաթթվային  

էլեկտրաքիմիական  կուտակիչ  մարտկոց, որն  ունակ  է  ապահովել ինքնավարության  ho  ժամեր, 

կամ համարժեք    Qmax էներգակուտակման ունակությանը և Qmin թույլատրվող լիցքաթափման  

ունակությանը,   

 Nr հզորությամբ փոփոխական հոսանք/հաստատուն հոսանքի (ՓՀ/ՀՀ)  կոնտրոլեր, եթե 

էներգակուտակիչ տեղակայանքն աշխատում է հաստատուն  հոսանքով, 

 Nc  հզորությամբ հոսանքի  կարգավորիչ,  

 Np  հզորությամբ  ՀՀ/ՓՀ  ինվերտոր՝  ՓՀ-ի  բեռի  դեպքում: 

Տիպային  ինքնավար  ՀԷՀ-ի  երկարաժամկետ  շահագործման  ընթացքում  կարող  են  ի  հայտ  

գալ  հետևյալ  իրավիճակները (օրինակը  բերված  է  հողմային-ֆոտովոլտայիկ-ջերմային  ագրեգատ  

ՀԷՀ-ի  համար). 

 
Նկ. 1. Տիպային  հիբրիդային  էներգետիկական  համակարգի  ընդհանուր  տեսքը 

  

 Բեռի  Nս  հզորության  պահանջարկը ավելի  փոքր  է, քան  հողմատուրբինի  հզորության   Nհ  

թողարկումը (Nս< Nհ): Այս  դեպքում  էներգիայի  ավելցուկը  (∆N=Nհ - Nս)  կուտակվում  է  ուղղիչի  և  

մարտկոցի  հոսանքի  կարգավորչի միջոցով՝ ֆոտովոլտայիկ կայանի թողարկած էներգիայի հետ  

միասին: 

  Հզորության  պահանջարկը մեծ է հողմատուրբինի կողմից թողարկվող հզորությունից (Nհ< 

Nս), բայց  փոքր  է  հողմատուրբինի  և  ֆոտովոլտայիկ  կայանի  գումարային  հզորության  

թողարկումից (ներառյալ  փոխակերպման  կորուստները), այսինքն՝ Nս< Nհ+ NՖՎ: Այդ  դեպքում  

մնացած  բեռի   պահանջարկը ծածկվում  է  ֆոտովոլտայիկ (ՖՎ) կայանի  կողմից՝  ՀՀ/ՓՀ  ինվերտորի  

միջոցով: ՖՎ  կայանի ավելցուկային էներգիան կուտակվում է կուտակիչ մարտկոցում հոսանքի 

կարգավորիչի  միջոցով:  

 Հզորության  պահանջարկը  մեծ  է  ՖՎ կայանի  և  հողմատուրբինի  կողմից  թողարկվող  

գումարային  հզորությունից, այսինքն՝   Nս> Nհ+ NՖՎ, որտեղ  Nհ+ NՖՎ>0: Այդ  դեպքում  հզորության  

պակասորդը  ծածկվում  է  կուտակիչ  տեղակայանքի  կողմից՝  ՀՀ/ՓՀ  ինվերտորի  միջոցով: 

 Վերականգնվող  էներգիայի  արտադրություն  չկա, այսինքն՝  Nհ+ NՖՎ 0: Այս  դեպքում  

էներգիայի  ողջ  պահանջարկը  ծածկվում  է  կուտակչի  կողմից՝  ՀՀ/ՓՀ  ինվերտորի  միջոցով, 

պայմանով, որ՝ Q Qmin: Եթե       Q  Qmin, ապա  հնարավոր  է  երկու  լուծում. 

 Անջատվում  են  սպառիչները, ինչը  բնականաբար  անցանկալի  է: 

 Միանում  է  ջերմային  ագրեգատը, որն  ունի  Nջ  տեղակայված  հզորություն, և  բեռի  

պահանջարկը  մասամբ  կամ  ամբողջությամբ  ծածկվում  է  վերջինիս  հաշվին, ինչպես  նաև  
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լիցքավորում  է  կուտակիչը: Հնարավոր  է  նաև  ջերմային  ագրեգատը  պահել  տաք  պահուստի  

ռեժիմում՝  էլեկտրամատակարարման  հուսալիությունը  բարձրացնելու  նպատակով: 

Վերջին  դեպքում  ծախսվող  վառելիքի  հաշվին  համակարգի  շահագործման  ծախսերը  

մեծանում  են, սակայն  դա  սովորաբար  կարճաժամկետ  բնույթ  է  կրում: Մեծանում  են  նաև  

կապիտալ  ծախսերը, սակայն  ավելանում  է  համակարգի  հուսալիության  մակարդակը:  

 

Ինքնավար  ՀԷՀ-ի  էներգակուտակման  անհրաժեշտությունը: ԷՎԱ-ը, հատկապես  հողմային  

էներգիան  և  արևային  ճառագայթումը,  ունեն  փոփոխական  բնույթ: Ուստի  դրանց  հիման  վրա  

աշխատող  էլեկտրակայանների  կողմից  թողարկվող  էլեկտրաէներգիան  ունի  փոփոխական  բնույթ: 

Բացի  այդ, սպառիչների  բեռի  պահանջարկը  նույնպես  փոփոխական  է. կարճաժամկետ  

կտրվածքով  դա  կանխատեսելը  չափազանց  բարդ  է: Այդ  պատճառով, որպեսզի  համաձայնեցվի  

փոփոխական  հողմաէներգիայի  և  արևային  էներգիայի  արտադրությունը համակարգի    

փոփոխական  և  դժվար  կանխատեսելի  պահանջարկին, ԷՎԱ-ի  հիման  վրա  էլեկտրակայանները  

նախագծվում  և  կառուցվում  են  համապատասխանորեն  չափորոշված  էներգակուտակիչ  

համակարգով (ԷԿՀ), ինչը  զգալիորեն  փոքրացնում  է  էներգիայի  արտադրության  ծախսերը 

(գեներացնող  հզորության  խնայողություններ):  

ԷՎԱ-ի  հիման  վրա  ինքնավար  էլեկտրակայանների  ճնշող  մեծամասնությունը  օգտագործում  

է  տարբեր  տեսակի  էներգակուտակիչ սարքավորումներ՝  արևային  և/կամ  հողմային  էներգիաները  

քամու  բարձր  արագության  և/կամ  բարձր  արևային  ճառագայթման  դեպքում  և  ցածր  սպառման  

ժամանակահատվածներում  կուտակելու  և  քամու  ցածր  արագության  և/կամ  ցածր  արևային  

ճառագայթման  ու  բեռի  բարձր  պահանջարկի ժամանակահատվածներում  էլեկտրաէներգիա  

ապահովելու  համար:  

Ինքնավար  էներգետիկական  համակարգերում ամենից  հաճախ  օգտագործվող  էներգիայի  

կուտակման  համակարգերն  են [7] ՝ 

 էլեկտրաքիմիական  մարտկոցները, 

 հիդրոկուտակիչները: 

ԷԿՀ-ի  կիրառման  հիմնական  առավելություններն  են [5]. 

 Ավելցուկային էներգիայի օգտագործում, որը հակառակ  դեպքում  պետք  է  դեն  նետվեր, 

 Էներգետիկ  ինքնավարության/անկախության  մեծացում  և  բաշխված  արտադրության  

գաղափարի  խթանում՝  տեղական  ԷՎԱ-ի  պոտենցիալի  առավելագույն  շահագործման  միջոցով, 

 Էներգամատակարարման  ավելի  մեծ  հուսալիություն (քանի  որ  լրացուցիչ  էներգիայի  

աղբյուր  կա), 

 Ավելի  մեծ  էներգետիկ  արդյունավետություն  և  արտանետումների  կրճատում՝  տրված  

էներգետիկ  համակարգի  օպտիմալ  էներգետիկական  մենեջմենթի  միջոցով, 

 Պիկային  պահանջարկի  և  գեներացնող  հզորության  աճի չեզոքացում,  

 Ռիսկի կրճատում վառելիքի գների անորոշության  հետևանքով՝  նախատեսելով, որ ԷԿՀ-ի 

ներդրմամբ ԷՎԱ-ի պոտենցիալը արդյունավետ է  օգտագործվում, 

 Վերջնական  սպառողներին  առաքված  էներգիայի  բարձր  որակի  ապահովում, 

 Էլեկտրաէներգիայի  արտադրման  ծախսերի  կրճատում:  

Մյուս  կողմից  ԷԿՀ-ի՝  հիմնական  թերություններն  են. 

 Մեծամասամբ, համակարգի տեղակայման  բարձր կապիտալ ծախսեր, 

 Փոխակերպման  և  այլ  տեսակի  կորուստների  առկայություն, 

 Օրգանական  վառելիքների  համեմատ  զգալիորեն  փոքր  էներգետիկ  խտություն, 

 Շրջակա  միջավայրի  վրա  ազդեցության  և  անվտանգության  մտահոգությունների  

առաջացման  աղբյուր, 

 Էներգակուտակման  որոշ  տեխնոլոգիաների  ոչ  բավարար  զարգացում: 

Ինքնավար  էլեկտրակայանների կուտակիչ համակարգերի նկատմամբ  ներկայացվում  են  

բազմաթիվ  պահանջներ: Տարբեր  կիրառություններում  դրանց  կարևորությունը  տարբեր  է: 

Հետևաբար  տարբեր  կուտակիչների նկատմամբ հնարավոր չէ ներկայացնել միևնույն պահանջները: 

Ինքնավար  ՀԷՀ-ի  կուտակիչ  համակարգերի  նկատմամբ  ներկայացվող  պահանջներն  են [8]. 

 Բարձր  արդյունավետություն, 

 Երկար  ծառայության  ժամկետ և շահագործման  բարձր  հուսալիություն, 

 Երկար  ծառայության ժամկետ  էներգիայի  թողունակության  առումով, 
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 Փոքր  կապիտալ  ծախսեր  և  լայն  հասանելիություն, 

 Լիցքավորման  բավարար  արդյունավետություն նույնիսկ  շատ  փոքր  հոսանքների  դեպում, 

 Փոքր  ինքնալիցքաթափման  արագություն, 

 Ցածր  պահպանման  պահանջներ, 

 Լիցքի  և  շահագործման  վիճակների  հեշտ  գնահատում, 

 Թույլ  մեկուսացում, 

 Հեշտ  և  արագ  վերալիցքավորում, 

 Պատրաստման  համար  կիրառված  նյութերի  փոքր  թունավորություն, 

 Լարման  և  հզորության  հեշտ  փոփոխման  հնարավորություն՝  հաջորդական  և  զուգահեռ  

միացումների  միջոցով, 

 Լիցքավորման  և  լիցքաթափման  միջև  լարման  փոքր  տարբերություն, 

 Պայթելու  փոքր  պոտենցիալ: 

Տիպային  ԷԿՀ-ի  աշխատանքի  սկզբունքը: ԷԿՀ-ի  աշխատանքի  սկզբունքն  է  էներգիայի  

կուտակումը  էներգիայի  փոքր  պահանջարկի  ժամանակահատվածներում (եթե  առկա  է  

արտադրվող  էներգիայի  ավելցուկ)  և  կուտակված  էներգիայի  առաքումը  էներգիայի  բարձր  

սպառման  ժամանակահատվածներում: Տիպային  ԷԿՀ-ի  լիցքավորման  և  լիցքաթափման  

պարզեցված  մոդելը  ներկայացված  է  նկ. 2-ում: 

Էներգիայի  օրական  պահանջարկի  տիպային  գրաֆիկի  համաձայն  ուշ  երեկոյան  և  

գիշերային  ժամերին  սպառումը  պահպանվում  է  բազիսային  մակարդակում, ուստի  էներգիայի  

արտադրության  ավելցուկը  կարող  է  օգտագործվել  ԷԿՀ-ը  լիցքավորելու  համար (լիցքավորման  

ժամանակահատված): Առավոտյան  մոտավորապես  ժամը  7-ից  սկսած՝  սպառումն  աստիճանաբար  

աճում  է, և  էներգիայի  ողջ  արտադրությունը  օգտագործվում  է  պահանջարկը  բավարարելու  

համար: Երեկոյան  մոտ  ժամը  15-ից  սկսած՝  էներգիայի  նկատմամբ  սպառիչների  պահանջարկը  

մեծանում  է, և  ինքնավար  էներգետիկ  համակարգից  էներգիայի  արտադրությունը  չի  բավարարում  

այդ  սպառման  պահանջարկը: Ուստի  էներգիայի  պակասորդը  մատակարարվում  է  ԷԿՀ-ի  

կուտակած  էներգիայի  հաշվին (լիցքաթափման  ժամանակահատված): 

 
Նկ. 2. Էներգիայի  արտադրության  մենեջմենթը  և  հաճախականություն-լարում  կարգավորումը  

էներգակուտակման  համակարգի  միջոցով 
 

Երեկոյան  ժամը  18-ից  սկսած՝    էներգիայի  պահանջարկը  աստիճանաբար  նվազում  է,  և  

կուտակիչը,  որոշակի  պահից  սկսած,  կրկին  սկսում  է  լիցքավորվել, որը  մինչ  այդ  մասամբ  կամ  

ամբողջությամբ  լիցքաթափվել  էր: Այնուհետև  նկարագրված պրոցեսը կրկնվում  է: 

Գործնականում  ինքնավար  էներգետիկական  համակարգի  տեսակից  կախված, ինչպես  նաև  

հաշվի  առնելով  տեղական  ԷՎԱ-երի  պոտենցիալը՝ ԷԿՀ-ի  աշխատանքը  կարող  է  էականորեն  

տարբերվել  վերը  նկարագրված  սկզբունքից,  հատկապես,  եթե  խոսքը  վերաբերում  է  ինքնավար  

ֆոտովոլտայիկ  էլեկտրակայանին, որի  դեպքում  էներգիայի  արտադրությունը  իրականացվում  է  

միայն  ցերկային  ժամերին: 



275 

Էներգակուտակիչ  համակարգը,  էներգիա  կուտակելու  և  պահանջարկի  մեծացման  դեպքում  

այդ  էներգիայի  որոշակի  մասը  սպառման  ուղղելուց  բացի, նաև հաճախականության  և  լարման  

կարգավորիչ  օղակ 1 [9]:    

 

Եզրակացություն: ԷՎԱ-երի  հիման  վրա  ինքնավար հիբրիդային  էներգետիկական  

համակարգերը  տարեցտարի  ավելի  արդիական  են  դառնում, քանի  որ  դրանք  չեզոքացնում  են  

միայն  մեկ   էներգիայի վերականգնվող  աղբյուրի  հիման  վրա  ինքնավար  էլեկտրակայանի  

թերությունները, ապահովում  են  ավելի  մեծ  ծավալի  էլեկտրաէներգիայի  թողարկում  և  

հիմնականում  տնտեսապես  ավելի  շահավետ  են, քան  միայն  մեկ  էներգաաղբյուրով  

էլեկտրակայանները: Այդպիսի  էլեկտրակայանների  միջոցով  կարելի  է  ապահովել  էներգետիկ  

բարձր  հուսալիություն  և  անկախություն, որի  նպատակով  նախագծման  կարևորագույն  խնդիրն  է՝  

օպտիմալ  կերպով  չափորոշել  համակարգի  հիմնական  բաղադրիչները (հողմաէլեկտրակայանի, 

ֆոտովոլտայիկ  կայանքի, էներգիայի  կուտակման  համակարգի, ինվերտորների, ուղղիչների, 

օրգանական  վառելիքով  աշխատող  ջերմային  ագրեգատի  հզորությունները  և  այլն): 
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  АВТОНОМНЫЕ ГИБРИДНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  НА  ОСНОВЕ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  ИСТОЧНИКОВ  ЭНЕРГИИ   

 

Рассмотрены автономные гибридные энергетические системы, основанные на 

возобновляемых источниках энергии. Представлены характеристики режимов работы 

гибридных энергетических систем  и  требования по выбору систем накопления энергии. 

Ключевые слова: автономные гибридные энергетические системы, возобновляемые 

источники энергии, системы накопления энергии, рабочий режим. 
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STAND-ALONE  HYBRID  ENERGY  SYSTEMS  BASED  ON  RENEWABLЕ ENERGY  

SOURCES 

 

Stand-alone hybrid energy systems based on renewable energy sources are  investigated. The 

specifications of hybrid energy systems working modes and  the selection requirements for energy  

storage  systems are represented. 

Keywords: stand-alone  hybrid  energy  systems, renewable  energy  sources, energy  storage  

systems, operating  mode. 

 

 - տ.գ.թ.,  դոցենտ  (ՀԱՊՀ)   

- ասպիրանտ  (ՀԱՊՀ)    

 

 



277 

 
¸Çï³ñÏí»É ¿ ·³½³ïáõñµÇÝ³ÛÇÝ ï»Õ³Ï³Û³ÝùÇ í³é»ÉÇù³ÛÇÝ ÏáÙåñ»ëáñ Ù³ïáõóíáÕ Ù»Ã³ÝÇ 

ç»ñÙ³ùÇÙÇ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ Ø³ÃÎ³¹ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÇ 
ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ×ßïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: 

 ·³½³ïáõñµÇÝ³ÛÇÝ ï»Õ³Ï³Û³Ýù, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ, 
í³é»ÉÇù³ÛÇÝ ÏáÙåñ»ëáñ, Ù³ÃÏ³¹: 

 

 
¶³½³ïáõñµÇÝ³ÛÇÝ ï»Õ³Ï³Û³ÝùÝ»ñÇ ç»ñÙ³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÇ áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ ËáõÙµÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ³Ý×ßïáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²Û¹åÇëÇ ÙÇ Ã»ñáõÃÛáõÝ ¿ 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³Û³ÝùÇ í³é»ÉÇù³ÛÇÝ ÏáÙåñ»ëáñÇ ç»ñÙ³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏáõÙ í³é»ÉÇùÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ 

Ñ³ßí³ñÏÇ ³ÕÛáõë³Ï³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ç ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ [1]: êïáñ¨ ÷áñÓ ¿ ³ñíáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ³É·áñÇÃÙÇ ¨ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Íñ³·ñáõÙ ¹ñ³ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ßÝáñÑÇí Ëáõë³÷»É Ýßí³Í 

Ã»ñáõÃÛáõÝÇó:      

¶³½³ïáõñµÇÝ³ÛÇÝ ï»Õ³Ï³Û³ÝùÝ»ñÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ 

×ß·ñÇï áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É í³é»ÉÇù³ÛÇÝ ÏáÙåñ»ëáñáõÙ Ï³ï³ñíáÕ 

³ßË³ï³ÝùÁª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áñáß»É ¹ñ³ÝáõÙ í³é»ÉÇùÇ Çñ³Ï³Ý ç»ñÙ³ÝÏáõÙÁ ¨ »ÉùáõÙ í³é»ÉÇùÇ 

Çñ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ: ¶îî í³é»ÉÇù³ÛÇÝ ÏáÙåñ»ëáñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ ÝÙ³Ý ¿ ó³ÝÏ³ó³Í ÏáÙåñ»ëáñÇ 

Ñ³ßí³ñÏÇ ¨ ëÏëíáõÙ ¿ ÏáÙåñ»ëáñÇó ³é³ç Ù³ïáõóíáÕ í³é»ÉÇùÇ ¿ÝÃ³ÉåÇ³ÛÇ ¨ ¿ÝïñáåÇ³ÛÇ  (  կ , Ïæ/Ï·, 

  կ , Ïæ/Ï·) áñáßáõÙÇóª Ï³Ëí³Í ¹ñ³ ×ÝßáõÙÇó ¨ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇó (Pí³é, tí³é) [2]: 

Ø»Ã³ÝÇ ¿ÝÃ³ÉåÇ³ÛÇ ¨ ¿ÝïñáåÇ³ÛÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇó ¨ ×ÝßáõÙÇó Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý 

µ³Ý³Ó¨»ñÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÝ »Ý [3]` 

µ³½³ÛÇÝ ×ÝßáõÙ ¨ ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý`  

                                                                   P0_CH4=101325 ä³,                                                              (1) 

   T0_CH4=100 Î,                                                                   (2) 

                                                               MCH4=Mí³é=16,0426 ·/ÙáÉ:                                                       (3) 

 

î»ë³Ï³ñ³ñ ·³½³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÝÁ Ñ³í³ë³ñ ÏÉÇÝÇ` 

 

                                                             RCH4=
       

    
=518,277 æ/(Ï·Î):                                                    (4) 

 

´³½³ÛÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ¹»åùáõÙ ï»ë³Ï³ñ³ñ ¿ÝïñáåÇ³Ý ¨ ¿ÝÃ³ÉåÇ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 

Ñ³í³ë³ñ »Ý` 

 

                                                    S0_CH4=17,9779* RCH4=9317,531 æ/(Ï·Î),                                           (5) 

 

                                           h0_CH4=3,9823* RCH4* T0_CH4=206,393*103 æ/(Ï·Î):                                      (6) 

 

Ð³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÝ »Ý` 

 

                                                               bCH4=

(

 
 
 
 

 
           
          
           
          
           
          )

 
 
 
 

                                                              (7) 
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                                                      aCH4=

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

               

              

               

               

                 

                

                 

                

                 

               )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         (8) 

 

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ µ³Ý³Ó¨»ñÝ »Ý` 

ï»ë³Ï³ñ³ñ Ç½áµ³ñ ç»ñÙáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ`  

cp_0_CH4_t(T)=Res* RCH4,                                                             (9) 

áñï»Õ 

Res=∑              
   +∑           (

 

  
)
 

  
   ,                                       (10) 

áñï»Õ 

TR=
 

      
:                                                                      (11) 

î»ë³Ï³ñ³ñ ¿ÝÃ³ÉåÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ` 

h0_CH4_t(T)=∫        
      

 

      
 h0_CH4,                                             (12) 

ï»ë³Ï³ñ³ñ ¿ÝïñáåÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ` 

s0_CH4_t(T)=∫
       

   

 
   

 

      
 S0_CH4,                                              (13) 

s0_CH4_t(P,T)= s0_CH4_t(T)- RCH4*ln(
 

      
):                                            (14) 

Ð³Ï³¹³ñÓ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÝ »Ý` 

æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ` áñå»ë ï»ë³Ï³ñ³ñ ¿ÝÃ³ÉåÇ³ÛÇ ýáõÝÏóÇ³ ` 

tCH4_h0(h0)=[
           

    (      
        )  

                                                     (15) 

æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ` áñå»ë ï»ë³Ï³ñ³ñ ¿ÝïñáåÇ³ÛÇ ýáõÝÏóÇ³ ` 

tCH4_S0(S0)=[
           

    (      
        )  

                                                     (16) 

tCH4_h0(h0)=[
           

    (       
          )  

                                                  (17) 

 

²Ûëï»Õ û·ï³·áñÍí³Í root ýáõÝÏóÇ³Ý Ø³ÃÎ³¹ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Íñ³·ñáõÙ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ 

÷³Ï³·ÍÇ í»ñ¨áõÙ Ýßí³Í ³ñÅ»ùÁ` áñå»ë ³é³çÇÝ Ùáï»óÙ³Ùµ Ïé³ÑáõÙ ¨ ê»Ï³ÝïÇ Ï³Ù ØÛáõÉÉ»ñÇ 

Ù»Ãá¹áí ·ïÝáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý áñáÝíáÕ ³ñÅ»ùÁ:  

ì³é»ÉÇù³ÛÇÝ ÏáÙåñ»ëáñÇó Ñ»ïá í³é»ÉÇùÇ ×ÝßáõÙÁ ¨ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 

Ñ³í³ë³ñ »Ý` 

   կհ
 = կհ     խ  Øä³,                                                         (18) 

   կհ
  , ˚C:                                                                        (19) 

æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ í»ñ¨áõÙ µ»ñí³Í ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÇ ÙÇçáóáí: 

Ð³çáñ¹ ù³ÛÉáõÙ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ í³é»ÉÇù³ÛÇÝ  ÏáÙåñ»ëáñáõÙ Ç½á¿Ýïñáå ë»ÕÙáõÙÇó Ñ»ïá í³é»ÉÇùÇ 

¿ÝÃ³ÉåÇ³Ý`   կհ
  ,Ïæ/Ï·: 

ì³é»ÉÇù³ÛÇÝ ÏáÙåñ»ëáñáõÙ Ç½á¿Ýïñáå ë»ÕÙÙ³Ý ç»ñÙ³ÝÏáõÙÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ ÏáÙåñ»ëáñÇó Ñ»ïá 

í³é»ÉÇùÇ ¿ÝÃ³ÉåÇ³ÛÇ ¨ ÏáÙåñ»ëáñ Ù³ïáõóíáÕ í³é»ÉÇùÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¿ÝÃ³ÉåÇ³ÛÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³ÝÁ` 

   կ
 =  կհ

    կ , Ïæ/Ï·:                                                          (20) 

ì³é»ÉÇù³ÛÇÝ ÏáÙåñ»ëáñáõÙ Çñ³Ï³Ý ë»ÕÙÙ³Ý ç»ñÙ³ÝÏáõÙÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ Ç½á¿Ýïñáå ë»ÕÙÙ³Ý 

ç»ñÙ³ÝÏÙ³Ý ¨ í³é»ÉÇù³ÛÇÝ ÏáÙåñ»ëáñÇ Ç½á¿Ýïñáå ú¶¶-Ç Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³ÝÁ` 

   կ=
   կ

 

  կ
, Ïæ/Ï·:                                                                (21) 

ì³é»ÉÇùÇ ¿ÝÃ³ÉåÇ³Ý Çñ³Ï³Ý ë»ÕÙáõÙÇó Ñ»ïá ÏÉÇÝÇ` 

  կհ=  կ +   կ, Ïæ/Ï·:                                                           (22) 
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ì»ñÁ ÝÏ³ñ³·ñí³Í Ñ³Ï³¹³ñÓ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÇ ÙÇçáóáí Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ í³é»ÉÇùÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 

Çñ³Ï³Ý ë»ÕÙáõÙÇó Ñ»ïá`    կհ ,˚C: 

Üßí³Í µ³Ý³Ó¨»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ¨ Ø³ÃÎ³¹ Íñ³·ñÇ ÙÇçáóáí Ï³éáõóí»É »Ý ·ñ³ýÇÏÝ»ñ, áñáÝù ÝÏ³ñ³-

·ñáõÙ »Ý Ù»Ã³ÝÇ ¿ÝÃ³ÉåÇ³ÛÇ, ¿ÝïñáåÇ³ÛÇ ¨ ç»ñÙáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇó, 

áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ÝÏ³ñÝ»ñ 1, 2 ¨ 3 -áõÙ: 

 

                             
ÜÏ.1. Ø»Ã³ÝÇ ¿ÝÃ³ÉåÇ³ÛÇ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇó 

 

 
ÜÏ.2. Ø»Ã³ÝÇ ¿ÝïñáåÇ³ÛÇ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇó 

 

 
ÜÏ.3. Ø»Ã³ÝÇ ç»ñÙáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇó 
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Р.А. Рафян 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ MathCad ПРИ ТЕПЛОВОМ РАСЧЕТЕ 

ТОПЛИВНОГО КОМПРЕССОРА ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ТЕПЛОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МЕТАНА 
 

Рассмотрены вопросы использования функций математической программы MathCad при 
вычислении теплохимических параметров подаваемого в топливный компрессор газотурбинной 
установки метана для повышения точности расчетов.   

Ключевые слова: газотурбинная установка, энергетические показатели, топливный 
компрессор, MathCad. 

 

 

 

R.A. Rafyan 

 

THE USE OF MATHCAD FUNCTIONS IN GAS TURBINE FUEL COMPRESSOR 

THERMAL CALCULATION FOR THE CALCULATION OF THERMOCHEMICAL 

PARAMETERS OF METHANE 
 

The issues of the usage of functions of MathCad mathematical programme in calculation of thermochemical 

parameters of methane supplied to GT fuel compressor for increase of calculation accuracy are considered.  

Keywords: gas turbine, energy indicators, fuel compressor, MathCad. 
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Կ.Մ. Մուրադյան 
 

ՀՀ ԳԱԱ  ՀԱՆՔԱԲԱՆ –ԵՐԿՐԱԲԱՆՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ 
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ՄԵՏԱՂԱԳՈՅԱՑՄԱՆ  

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
(1935 – 2015 թթ.) 

 
Քննարկվում է ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ հանքաբան-երկրաբանների ավանդը Հայաստանի Հանրապետության 

բնատարածքի օգտակար հանածոների հանքավայրերի և մետաղագոյացման ուսումնասիրության ոլորտում: 
1935թ. Երկրաբանական ինստիտուտի հիմնադրման օրվանից մինչև այժմ  հանքաբանական գիտությունների 
ուսումնասիրության պատմության մեջ առանձնացվում է չորս հիմնական փուլ` 1) 1935-1942թթ. երբ չկար 
օգտակար հանածոների հանքավայրերի և մետաղագոյացման առանձին բաժին, 2) 1943-1960թթ. Հայաստանում 
Գիտությունների Ակադեմիայի ստեղծումից մինչև 1960թ. ընկած ժամանակաշրջանը, որը բնորոշվում է օգտակար 
հանածոների հանքավայրերի և մետաղագոյացման բաժնի ստեղծմամբ, 3)1960-1990թթ. և 4) 1991-2015թթ. ՀՀ 
բնատարածքի հիմնական հանքային ֆորմացիաների հանքավայրերի, հանքային դաշտերի, հանքային 
շրջանների, հանքային գոտիների մանրամասն ուսումնասիրությամբ [1‐9]:  

Առանցքային բառեր. օգտակար հանածոների հանքավայրեր, հանքային ֆորմացիաներ, 
մետաղագոյացում, երկրադինամիկական տիպայնացում, ծագումնաբանություն: 

 
         

Հայաստանը՝ լեռնահանքային գործի և մետաղաձուլության հնագույն օջախ: Հայկական 
Լեռնաշխարհը և նրա հյուսիսարևելյան մաս կազմող Հայաստանի Հանրապետության բնատարածքը՝ 
որպես Ալպհիմալայան (Միջերկրածովային) մետաղագոյացման գոտու կենտրոնական մաս, 
նորագույն հրաբխականության, հնահրաբխականության և դրանց ներժայթուքային տարաբնույթ 
մագմայական ֆորմացիաների հետ սերտորեն զուգորդվող բազմատեսակ հանքային ֆորմացիաների 
(ծծմբահրաքարային ոսկեբեր, պղինձհրաքարային ոսկեբեր, հրաքարա-բարիտա-բազմամետաղային 
ոսկեբեր, արծաթաբեր, ոսկի սուլֆիդային, երկաթաքարային ոսկեբեր, պղինձ-մոլիբդենային ոսկեբեր և 
այլն) ձևավորման դասական օրինակ է [1‐9]: Այդ պատճառով Հայաստանը քաղաքակրթությանը` 
Առաջավոր Ասիայում, հայտնի է որպես գունավոր, ազնիվ, սև և հազվագյուտ մետաղների (ինչպես և 
թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերի) հանքանյութերի արդյունահանման և վերամշակման 
համաշխարհային հնագույն օջախներից մեկը: Բնական է, որ Հայաստանը իր բարդ երկրաբանական 
կառուցվածքով ու բազմատեսակ օգտակար հանածոներով հնուց ի վեր, իր վրա է գրավել բազմաթիվ 
ճանապարհորդների, բնախույզների, եվրոպացի ու ռուս գիտնականների (հատկապես 
աշխարհագետների ու երկրաբանների) ուշադրությունը, որոնք դեռևս անցած դարերի կեսերից 
այցելելով Հայաստան, գրի են առել նրա երկրաբանության և հանքաբերության միայն 
ամենաընդհանուր գծերը: 
        Հնագույն ասորական և հին հայկական (Ուրարտական) սեպագրերի տվյալները, հնագիտական 
պեղումների նյութերը և լեռնային փորվածքների ու ձուլող հնոցների հետքերը նույնպես վկայում են, որ 
Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս բնատարածքում (Սոտք, Ծակերի դոշ, Ալավերդի, Շամլուղ, 
Ախթալա, Հանքաձոր, Արծրունի, Երկաթի ծակեր, Կապան-Կավարտ և այլն) և ամբողջ Հայկական 
Լեռնաշխարհում (Արտվին, Վան, Մուշ, Սասուն, Էրգանի-Մադեն, Կյուրե, Ղարաղու և այլն) դեռևս մեր 
թվարկությունից երեք հազարամյակ առաջ լեռնահանքարդյունաբերողների կողմից մշակվել են 
պղնձի, ոսկու, արծաթի, կապարի, ցինկի, անագի և փոքր-ինչ ավելի ուշ՝ երկաթի հանքանյութերը:    
         Օգտակար հանածոների հանքավայրերի ու մետաղագոյացման  ուսումնասիրությունը՝  որպես  
երկրաբանական  գիտահետազոտական  աշխատանքների  ազգային  ավանդական  ուղղություն  
պատմական  Հայաստանում  (Հ.Վ. Աբիխ,  Ա.Դ. Էրն,  Ֆ.Կ. Օսվալդ, Վ. Մելլեր, Ջ. Մորգան, Մ.Ա. 
Շոստակ, Լ.Կ. Կոնյուշևսկի, Ն.Ա. Մորոզով, Ա.Ա. Իեսսեն, Հ. Չայլդ, Ս.Վ. Կոնստանտով, Ե.Գ. 
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Բագրատունի, Հ.Տ. Կարապետյան, Հ.Գ. Մաղաքյան և ուրիշներ), Խորհրդային Հայաստանի առաջին 
հանրապետության (1918 թ.) հռչակումից  հետո  և  1935թ.  Երկրաբանական  գիտությունների  
ինստիտուտի  հիմնադրման  օրվանից մինչև այժմ  եղել և մնում  է  առաջնային  ՀՀ  լեռնահանքային  
արդյունաբերության  զարգացման համար [1‐9]: 

Հայաստանի Հանրապետությունում հանքաբանական գիտությունների ուսումնասիրության 
հիմնական փուլերը: Վերլուծելով Գիտություններ Երկրի մասին ֆոնդային և հրատարակված 
գիտական  նյութերը Երկրաբանական  ինստիտուտի  հիմնադրումից  մինչև ներկա  
ժամանակաշրջանը, Հայաստանում հանքաբանական գիտությունների զարգացման 
ուսումնասիրության  պատմության  մեջ,  կարելի  է  առանձնացնել  չորս  հիմնական  փուլ.   

1. 1935–1942թթ,, երբ չկար օգտակար հանածոների հանքավայրերի և 
մետաղագոյացման համակարգված ուսումնասիրության առանձին բաժին: 
Հետազոտությունները կատարվում էին հիմնականում Հանրապետության 
նորաստեղծ երկրաբանության  ինստիտուտի  աշխատակիցների (Հ.Տ. 
Կարապետյան, Հ.Ս. Ստեփանյան, Ս.Հ. Մովսեսյան  և  ուրիշներ) և 
Ռուսաստանի տարբեր  երկրաբանական  կազմակերպություններից  
Հայաստան  եկած  անվանի  երկրաբանների ուժերով (Ֆ.Յու.  Լևինսոն-Լեսինգ, 
Ա.Ն. Զավարիցկի, Լ.Ա. Վարդանյանց, Կ.Ն. Պաֆենհոլց, Ա.Գ. Բետեխտին, Վ.Գ. 
Գրուշեվոյ, Վ.Ն. Կոտլյար, Ա.Վ. Կրժեչկովսկի, Ի.Վ. Բարկանով, Մ.Պ. Ռուսակով, 
Յու.Ա. Արապով,Ն.Վ. Գզովսկի, Պ.Ֆ. Սոպկո  և  ուրիշներ): 

2. 1943–1960թթ.  Հայաստանում  Գիտությունների  Ակադեմիայի  
ստեղծումից  մինչև  1960թ. ընկած ժամանակաշրջանը, որը բնորոշվում է Օգտակար հանածոների  
հանքավայրերի  երկրաբանության  և  մետաղագոյացման  բաժնի  ստեղծմամբ,  հանքային  
ֆորմացիաների հիմնական հեռանկարային ուղղություններով հիմնարար ուսումնասիրությունների 
ինտենսիվ ծավալմամբ (Հ.Տ. Կարապետյան, Հ.Ս. Ստեփանյան, Ս.Հ. Մովսեսյան, Հ.Գ. Մաղաքյան, Ս.Ս. 
Մկրտչյան, Ա.Տ. Ասլանյան, Ա.Ե. Քոչարյան, Է.Ա. Խաչատրյան, Գ.Հ. Փիջյան, Կ.Ա Քարամյան, Շ.Հ. 
Ամիրյան, Է.Ա. Սաղաթելյան, Մ.Ա. Սատիան, Ա.Ի. Կարապետյան, Բ.Մ. Մելիքսեթյան, Ռ.Տ. Ջրբաշյան, 
Ռ.Լ. Մելքոնյան  և  ուրիշներ): 

3. 1960-1990թթ. և 4. 1991-2015թթ. Հայաստանի  Հանրապետության  բնատարածքի  հիմնական  
հանքային  ֆորմացիաների  արդյունաբերական  հանքավայրերի,   հանքային  դաշտերի,  հանքային  
շրջանների,  հանքային  գոտիների  մանրամասն  ուսումնասիրություններ` տիեզերական-
վերբարձունքային և խոշորամասշտաբ աերոֆոտոնկարների երկրաբանակառուցվածքային 
վերծանման, ֆացիալ–ֆորմացիոն, երկրադինամիկական, հնահրաբխածնական, իզոտոպային, 
մետասոմատիկական, միներալաերկրաքիմիական, մետաղագոյացման  նորագույն մեթոդների  
կիրառման  հենքի  վրա (Կ.Մ. Մուրադյան, Ս.Հ. Աչիկգյոզյան, Ս.Ա. Զոհրաբյան, Գ.Բ Մեժլումյան, 
Հ.Գ.Միրզոյան, Ռ.Ն. Տայան, Մ.Ա. Հարությունյան և ուրիշներ): 

Հովհաննես Տիգրանի Կարապետյանը*) (1875-1943թթ.) հայկական երկրաբանական 
ծառայության ավագ սերնդի նշանավոր գործիչներից առաջինն էր, որը շուրջ 40 տարի բազմակողմանի 
և բեղմնավոր գործունեությամբ զգալի դեր է կատարել Անդրկովկասի հանրապետությունների 
օգտակար հանածոների հետախուզման և հատկապես Հայաստանի Հանրապետության 
լեռնահանքային արդյունաբերության վերականգնման ու զարգացման բնագավառում: Այդ գործին 
օգնության է գալիս 1923թ. կազմակերպված «Համամիութենական լեռնային բաժինը» 
(աշխատակիցներ` Տ.Ա. Ջրբաշյան, Պ.Պ. Ղամբարյան և ուրիշներ), որի հետագա աշխատանքներին 
մասնակից են դառնում Մոսկվայի և Լենինգրադի հայտնի երկրաբաններ` Ֆ.Յու. Լևինսոն-Լեսինգը, 
Կ.Ն. Պաֆենհոլցը, Լ.Ա. Վարդանյանցը, Վ.Գ. Գրուշեվոյը, Վ.Ն. Կոտլյարը և ուրիշներ: 

1934թ. Հայաստանի կառավարության հրավերով Հ.Տ. Կարապետյանը Թբիլիսիից գալիս է 
Երևան` կիրառական երկրաբանության և միներալոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ 
կազմակերպելու համար: Կարճ ժամանակում Հայաստանի Ժողկոմխորհի նախագահ Ս. Տեր-
Գաբրիելյանի օժանդակությամբ ստեղծում է ապագա ինստիտուտի լաբորատոր բազան, 
հավաքագրում կադրեր և կազմակերպում գիտական աշխատանքներ:  

 
*)  1936թ. ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահությունը Հ.Տ. Կարապետյանին Անդրկովկասի երկրաբանական կառուցվածքի 
ուսումնասիրության բնագավառում կատարած աչքի ընկնող ծառայությունների համար, առանց ատենախոսություն 
պաշտպանելու, շնորհում է երկրաբանական-հանքաբանական գիտությունների դոկտորի աստիճան: 

Վ.Ն. Կոտլյար 
1902-1981
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1935թ. սկզբին կազմակերպվում է ԽՍՀՄ-ի Գիտությունների Ակադեմիայի հայկական 
մասնաճյուղը (ԱՐՄՖԱՆ), որի կազմում մտնում է Երկրաբանական ինստիտուտը: Հ.Տ. Կարապետյանը 
նշանակվում է նորաստեղծ Երկրաբանական ինստիտուտի առաջին տնօրեն, ղեկավարելով այն մինչև 
1939թ.: Տեղին է նշել, որ այդ տարիներին Հ.Տ. Կարապետյանը կազմակերպում է  ինստիտուտի 
երկրաբանական թանգարանը` հավաքելով այնտեղ ոչ միայն Հայաստանից, այլև հարևան երկրներից 
բերած օգտակար հանածոների հիանալի նմուշներ: Հ.Տ. Կարապետյանը, 1934թ-ից սկսած, պրոֆ. 
Տիգրան Ջրբաշյանի հետ Երևանի պետական համալսարանում կազմակերպում է նաև 
երկրաբանության-աշխարհագրության ֆակուլտետը, որը մինչև այժմ Հայաստանում երկրաբանական 
կադրերի պատրաստման հիմնական դարբնոցն է:   

 Հայաստանի տարածքի մետաղային օգտակար հանածոների հանքավայրերի և 
մետաղագոյացման մանրամասն հետազոտական աշխատանքներ սկսվեցին Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի և հետպատերազմյան տարիներին, երբ 1943թ. կազմակերպվեց 
Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիան, որի կազմում ընդգրկվեց արդեն ստեղծված 
Երկրաբանական ինստիտուտը [1‐9]: 
        Սուրեն Համբարձումի Մովսեսյանն (1911-1982 թթ.) իր գիտական գործունեությունը նույնպես 
սկսել է ԽՍՀՄ Գիտությունների Ակադեմիայի հայկական բաժանմունքի՝ 1935թ. ստեղծված 
Երկրաբանական ինստիտուտում: 1939-1941 թթ. նա եղել է Երկրաբանական ինստիտուտի տնօրեն: 
Նրա ամենավաղ շրջանի հետազոտությունների արդյունքները նվիրված են Մեղրու ներծին զանգվածի 
երկրաբանությանը, ապարագրությանը, ապարաբանությանը և հանքաբերությանը, որոնք ամփոփված 
են  «Պարագաչայի անդալուզիտի հանքավայրը» (1939թ.), «Կոնգուր-Ալանգյոզի լեռնաշղթայի 
կենտրոնական մասի ինտրուզիաները և նրանց հետ կապված օգտակար հանածոները» (1941թ.) և այլ 
աշխատանքներում [1, 7]: 

1973-1981 թթ. Ս. Մովսեսյանը կազմակերպել և ղեկավարել է Հանքային հումքի 
երկրաբանահետախուզական աշխատանքների տնտեսագիտության Համամիութենական 
ինստիտուտի Կովկասյան լաբորատորիան: Նրա վերջին ուսումնասիրությունների արդյունքում լույս 
տեսան` «Պղինձ-մոլիբդենային  կոմպլեքսային հանքավայրերը» (1974թ.) և «Հայաստանի մետաղային 
հանքավայրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները» (1979թ.) մենագրությունները` նվիրված 
Հայաստանի գլխավոր հանքային ֆորմացիաների հանքավայրերի տեղաբաշխման հիմնախնդիրներին: 

 Ակադեմիկոս Հովհաննես Գևորգի Մաղաքյանի  (1914-1982թթ.) 
գիտական գործունեությունը Հայաստանի Երկրաբանական ինստիտուտում 
սկսվել է 1942թ-ից, սկզբում որպես ավագ գիտական աշխատող և հետո 
մետաղային օգտակար հանածոների բաժնի առաջին վարիչ (1942-1947թթ) և 
հետագայում` 1947թ-ից, գիտության գծով տնօրենի տեղակալ: Հ.Գ.Մաղաքյանի 
գլխավորությամբ 1944թ. կազմակերպվում է ինստիտուտի N1 արշավախումբը 
(մասնակիցներ` Է.Ա.Խաչատրյան, Ա.Ե. Քոչարյան, Գ.Հ. Փիջյան, Ն.Հ. 
Սահակյան և ուրիշներ): Այն իր գործունեությունը սկսում է Հյուսիսային 
Հայաստանում տարբեր հանքային ֆորմացիաների (հրաքարային, 
երկաթաքարային, ոսկու և այլն) հանքավայրերի ուսումնասիրությամբ, իսկ 
հետագա տարիներին` նաև ամբողջ հանրապետությունում: 1948-1950 թթ. Հ.Գ. 
Մաղաքյանի կողմից կատարած գիտական աշխատանքները բնորոշվում են 
նրանով, որ մանրազնին մշակված ու վերծանված փաստական նյութի հիման վրա Հայկական ՍՍՀ-ի և 
Փոքր Կովկասի տարածքների համար հիմնավորվում է երեք կառուցվածքամետաղածնական 
գոտիների առկայությունը, որոնք ունեն երկրաբանական զարգացման ու մետաղագոյացման ուրույն 
առանձնահատկություններ [1, 3, 4]: 

 1948թ. Հ.Գ. Մաղաքյանը Լենինգրադի լեռնային ինստիտուտում փայլուն պաշտպանում է 
դոկտորական ատենախոսությունը` «Հայաստանի մետաղագոյացման հիմնական գծերը» թեմայով և 
նույն թվականին ընտրվում է ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս: 1957թ.-ից նա ԳԱ տեխնիկական 
գիտությունների բաժանմունքի, իսկ 1963թ-ից մինչև կյանքի վերջը` Երկրի մասին Գիտությունների 
բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղարն էր: Նա հրապարակել է ավելի քան 160 գիտական 
աշխատություն, որոնք մեր երկրում և արտասահմանում արժանացել են երկրաբանական 
հասարակության լայն ճանաչմանն ու բարձր գնահատականի: Հ.Գ. Մաղաքյանը եղել է Հայաստանում 
մետաղածագումնաբանների և հանքաբան երկրաքիմիկոսների դպրոցի հիմնադիրը: Հ.Գ. Մաղաքյանի 
կարևորագույն աշխատանքներից են` «Հանքայնացման Ալավերդու տիպը և նրա հանքանյութերը» 

Հ.Գ. Մաղաքյան 
1914-1982
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(1947թ.), «Հայաստանի տարածքի մետաղագոյացման առանձնահատկությունները» (1948թ.,  1950թ., 
1954թ.), «Մետաղային հանքավայրերի (մետաղային օգտակար հանածոների հանքավայրերի) 
արդյունաբերական տիպերը» (1985թ.), «Մայրցամաքների մետաղածնության հիմունքները» (1959թ.), 
«Աշխարհի մետաղագոյացման քարտեզ» (1960թ.), «ՍՍՀՄ հանքային ֆորմացիաները և հանքային 
պրովինցիաների տիպերը» (1969թ.), «Մետաղածնություն» (1974թ.,1978թ.) և այլն: 
         Հ.Գ. Մաղաքյանի հիմնարար աշխատություններն արժեքավոր ներդրում են համաշխարհային 
հանքաբանական գիտության մեջ և հիմք են դարձել հանքային ֆորմացիաների ուսումնասիրման, 
հանքավայրերի համակարգման և ծագումնաբանական բնագավառներում հետագա գիտական 
հետազոտությունների համար: 
       Հայաստանի նորաստեղծ ԳԱ Երկրաբանական ինստիտուտի գիտական աշխատակիցներից էր 
նաև ՀԽՍՀ ԳԱ-ի ակադեմիկոս  Սերգեյ  Սեդրակի Մկրտչյանը  (1911-1974 թթ.): 1930-ական 

թվականների սկզբներին գալով Հայաստան, նա իրեն նվիրաբերեց մեր 
լեռնաշխարհի երկրաբանական կառուցվածքի և, հատկապես, օգտակար 
հանածոների հանքավայրերի ուսումնասիրման դժվարին գործին: 1947թ. Ս.Ս. 
Մկրտչյանն աշխատանքի է անցնում ՀԽՍՀ ԳԱ Երկրաբանական գիտությունների 
ինստիտուտում, որպես  Օգտակար հանածոների բաժնի վարիչ` փոխարինելով 
Հ.Գ. Մաղաքյանին, իսկ 1950թ. նշանակվում է ինստիտուտի տնօրեն: 1956թ. նա 
ընտրվում է Հայկական ԽՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս: 1961թ-
ից Ս.Ս. Մկրտչյանը ԳԱ-ում վարում է նախ՝ ակադեմիկոս քարտուղարի, ապա` 

1967թ-ից, վիցեպրեզիդենտի պաշտոնները: Ս.Ս. Մկրտչյանը հեղինակ է շուրջ 100 
աշխատանքի, որոնք նվիրված են Հայաստանի երկրաբանական կառուցվածքի, 
օգտակար հանածոների, մետաղագոյացման և այլ հարցերին: Դրանցից են` «Նոր 

տվյալներ Հայկական ՍՍՀ Հարավային մասի երկրաբանական կառուցվածքի մասին» (1948թ.),  
«Հայկական ՍՍՀ Զանգեզուրի հանքաբեր մարզը» (1958թ.), «Ալավերդու հանքային շրջանը» 
(համահեղինակներ` Կ.Ն. Պաֆենհոլց, Է.Ա. Խաչատրյան, 1968թ.), «Քաջարանի պղինձմոլիբդենային 
հանքավայրը» (համահեղինակներ` Կ.Ա. Քարամյան և Տ.Հ.  Արևշատյան, 1969թ.), և այլ 
աշխատանքներ, որոնք խոշոր ներդրում են Հայաստանի մետաղային հանքավայրերի 
երկրաբանության ձևավորման ու տեղաբաշխման առանձնահատկությունների ուսումնասիրության 
բնագավառում [1, 5]: 
         Ակադեմիկոսներ Հ.Գ. Մաղաքյանի, Ս.Ս. Մկրտչյանի հետևորդների, կոլեգաների ու 
ասպիրանտների կողմից 1950թ. հետո Հայաստանի բնատարածքի տարահասակ հանքային 
գոտիներում, առանձին հանքային շրջաններում, հանքավայրերում կատարվեցին օգտակար 
հանածոների ու մետաղագոյացման լայնամասշտաբ, մանրակրկիտ աշխատանքներ (Է.Ա. 
Խաչատրյան, Ա.Ե. Քոչարյան, Գ.Հ. Փիջյան, Կ.Ա. Քարամյան, Է.Ա. Սաղաթելյան, Շ.Հ. Ամիրյան, Ա.Ի. 
Կարապետյան, Բ.Մ. Մելիքսեթյան և ուրիշներ):  
           1957թ-ից Երկրաբանական ինստիտուտի Օգտակար հանածոների բաժնի վարիչ է նշանակվում 
Է.Ա. Խաչատրյանը (1920-1982թթ): Նա համալիր ուսումնասիրություն է կատարել 
Հյուսիսային և Կենտրոնական Հայաստանի Կողբի և Աբովյանի հանքային 
դաշտերում: 1953թ. Է.Ա. Խաչատրյանի կողմից հրատարակվել է «Հայկական ՍՍՀ-ի 
երկաթի հանքավայրերի գենետիկական տիպերը և նրանց օգտագործման 
հեռանկարները» աշխատությունը: Նրա հետագա երկու տասնյակ տարիների 
ուսումնասիրությունները նվիրված են Հայաստանի հրաքարային (կոլչեդանային) 
ֆորմացիայի ուսումնասիրությանը: 1977թ. լույս է տեսել Է.Ա. Խաչատրյանի 
մենագրությունը` «Հայկական ՍՍՀ կոլչեդանային ֆորմացիայի հանքանյութերի 
միներալոգիան, գեոքիմիան և ծագումը»: Այս աշխատանքում մանրամասն 
վերլուծված է հրաքարային հանքանյութերի միներալոգիական կազմը` 
պարագենետիկ զուգորդությունները և դրանցում հազվագյուտ ու ցրված էլեմենտների կուտակման և 
տեղաբաշխման օրինաչափությունները:  

Բեղմնավոր են եղել պրոֆեսոր Ա.Ե. Քոչարյանի հանքաբանական ուսումնասիրությունները 
(1947-1969թթ.): Այդ հետազոտությունները նվիրված են Հայաստանի տարածքի 
կառուցվածքաֆորմացիոն գոտիներում, հանքային շրջաններում, հանքային դաշտերում հրաքարային 
(«Ղափանի պղնձի հանքավայրի կոմսոմոլի հանքը», Ա.Ե. Քոչարյան, 1947թ.) և հիմնականում 

Ս.Ս. Մկրտչյան 
1911-1974 

Է.Ա.  Խաչատրյան 
1920-1982
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ռադիոակտիվ հանքանյութերի (ուրանի, թորիումի և այլն) առաջացման ու տեղաբաշխման 
օրինաչափությունների վերլուծությանը: 

  1982թ. Oգտակար հանածոների բաժնի վարիչ է նշանակվում Կ.Ա. Քարամյանը: Նրա և 
Քաջարանի գիտահետազոտական բազայի աշխատակիցների կողմից կատարված պղինձ-
մոլիբդենային և այլ ֆորմացիաների հանքավայրերի ուսումնասիրություններն ամփոփված են մի շարք 
կարևորագույն հրատարակումներում` «Դաստակերտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի 
ստրուկտուրան և առաջացման պայմանները» (1962թ.), «Զանգեզուրի էնդոգեն հանքավայրերի 
հանքանյութերի տեքստուրաները և ստրուկտուրաները» (1972թ.), «Մեղրու պլուտոնի արևելյան մասի 
դայկային կոմպլեքսը և նրա դերը մետաղագոյացման մեջ» (Տ.Հ. Արևշատյան, 1973թ.), «Զանգեզուրի 
հանքային շրջանի հանքավայրերի միներալները և միներալային զուգորդությունները» (1983թ.), 
«Զանգեզուրի հանքային շրջանի հետմագմատիկ առաջացումները» (Կ.Ա. Քարամյան, Ռ.Ն. Տայան, 
Մ.Ա. Հարությունյան, 1987թ.) և այլն:  
       Քաջարանի և Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրերի երկրադինամիկական 
իրադրությունների (կղզաղեղային և կոլիզիոն) վերծանմանն են նվիրված Ռ.Լ. Մելքոնյանի, Մ.Ս. 
Հակոբյանի, Ռ.Ն. Տայանի և այլոց համատեղ հրատարակումները` «Պղինձ-մոլիբդենային 
հանքավայրերի միներալային պարագենետիկ զուգորդությունները և հանքայնացման 
փուլականությունը» (Մ.Ս. Հակոբյան, Ռ.Լ. Մելքոնյան 1997թ.), «Փոքր Կովկասի գլխավոր պղինձ-
պորֆիրային համակարգերը» (Ռ.Լ. Մելքոնյան և ուրիշներ, 2014թ.) և այլն: Այդ 
ուսումնասիրությունների հիման վրա  Ռ. Լ. Մելքոնյանի կողմից առաջին անգամ ՀՀ տարածքի համար 
բացահայտվել են տոնալիտային տիպի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրերի ծագումնաբանական 
առանձնահատկությունները: 
          Ա.Ի. Կարապետյանի ուսումնասիրությունները նվիրված են ՀՀ ներծին հանքային ֆորմացիաների 
հանքավայրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունների վերլուծությանը` հեղինակային` «Փոքր 
Կովկասի Փամբակ-Զանգեզուրյան մետաղածնային գոտու ներծին հանքային ֆորմացիաները» (1982թ.) 
և համահեղինակային (Ա.Ի. Կարապետյան, Շ.Հ. Ամիրյան, Ռ.Լ. Մելքոնյան և ուրիշներ), «Ալավերդի-
Շամլուղ-Ախթալա հանքային հանգույցը» (հանքայնացման կանխատեսման գիտական հիմունքները և 
եղանակները, 1987թ.) աշխատանքներում: 
          Այս փուլում ՀՀ ոսկու հանքային ֆորմացիայի հանքավայրերի մանրակրկիտ 
երկրաբանակառուցվածքային, միներալաերկրաքիմիական ուսումնասիրություններ են կատարել` Շ.Հ. 
Ամիրյանը, Լ.Ս. Մելիքյանը, Ջ.Վ. Մխիթարյանը և ուրիշներ:  

            1986-2005թթ.-ի ընթացքում Շ.Հ. Ամիրյանը եղել է ԵԳԻ Օգտակար 
հանածոների և Ալավերդու գիտահետազոտական բազայի վարիչ: Նրա 
հետազոտությունների արդյունքներն ամփոփված են մի շարք կարևորագույն 
մենագրություններում և հոդվածներում` «Հայկական ՍՍՀ ոսկու հանքային 
ֆորմացիաները (երկրաբանությունը, միներալային կազմը, երկրաքիմիան և 
մետաղածնության առանձնահատկությունները» (Շ.Հ. Ամիրյան, 1984թ.) և այլն:  
        Հայաստանի Հանրապետության երկաթի հանքային ֆորմացիայի 
հանքավայրերի երկրաբանության, միներալոգիայի, երկրաքիմիայի և 
ծագումնաբանության հարցերին են նվիրված Գ.Բ. Մեժլումյանի 
ուսումնասիրությունները` «Սվարանցի երկաթի հանքավայրը» (1971թ.):        
      Վերջին հիսուն տարիների ընթացքում Օգտակար հանածոների և 

մետաղածնության բաժնի հիմնական գիտաշխատողները ձեռնամուխ եղան ՀՀ տարածքի 
տարահասակ մետաղածնական գոտիների (Վիրահայոց-Տավուշ-Արցախ-Կապանի; Ամասիա-Սևան-
Հագարու; Փամբակ-Սյունիքի), դրանցում հանքային շրջանների, հանքային դաշտերի և 
հանքավայրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունների ուսումնասիրմանը: Նրանց կողմից կազմվել է 
Տավուշի և Կապանի հանքային շրջաններիի 1:50.000 մասշտաբի երկրաբանական քարտեզներ [8]: 
Կապանի խմբի (Ս.Հ. Աչիկգոզյան, Ս.Ա. Զոհրաբյան և ուրիշներ) հետազոտությունների արդյունքներն 
ամփոփված են 1987թ. հրատարակված «Ղափանի հանքային շրջանը» (երկրաբանական կառուցվածքը 
և հանքաբերությունը) աշխատանքում: 
         2007թ.-ից ՀՀ ԳԱԱ  ԵԳԻ Օգտակար հանածոների լաբորատորիայի վարիչ է նշանակվում 
երկրաբանահանքաբանական գիտությունների դոկտոր Կ.Մ. Մուրադյանը: Նա ՀՍՍՀ ԳԱ 
ասպիրանտուրայում գիտական գործունեությունը սկսել է Հայաստանի կարևորագույն 
մետաղագոյացման շրջաններից մեկի` Բազումի հանքային շրջանի համալիր ուսումնասիրությամբ: 

Շ.Հ. Ամիրյան 
12.05.1926թ. 
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Կովկասի հրա
րք գիտական
000թ.-ից սկս
մ: ՀՀ և ԼՂՀ տ
սարդ հանքա
ված են հետ
անա-կառուց
րյան, 2001թ
նային հանք
նի ոսկի-պղ
նյան, 2008թ
վայրերի ձևա
րով նրանք հ
ակում են սկս
յսպիսով Հա
նքում, ԳԱԱ-
սերունդների
ոների հանքա
-ից ավելի 
տվություններ
րի, հանքայի
00, 1:50000
վածքաերկրա

նասիրությա
(երկրաբանո
9]: 
անի հետագա
)-Կապանի և
գոտիներու

ասոմատիկա
Այդ հետազ
յացված «Հա
րմացիաների
երը» աշխա

Մուրադյա
նախոսությա
կազմվել ե

ացիալ-հնահ
ա-մետաղագո
ություն են

Ստացված գ
սի և ՀՀ էտա
մման աշխա
գիտությունն
րն ամփոփվ
անը հայ գ
հրաբխածնա
վի բացատր
անքաբերությ

երկրադինա
դիվերգենտ

նների արդյո
աբխածին ֆո
ն հոդվածնե
սվեց նոր փո
տարածքներ
աբան-երկրա
տևյալ աշխատ
ցվածքային 
թ.), «Մարցիգ
քավայրերի 
ղինձ-հրաքա
թ.), «Լիճք-Այ
ավորման կ
հաջողությա
սած գիտակա
այաստանի 
-ի Երկրաբա
ի կողմից բ
ավայրերի ա
մենագրութ

ր, զեկույցնե
ին շրջաննե
0, 1:300000
աբանական 

ան արդյունք
ությունը և հ

ա գիտական
և Ամասիա-
ւմ` դրանց
ական համակ
զոտությունն

այկական ԽՍ
ի առաջ
ատանքում: Վ
անի կողմ
ան համար: 
են Բազումի
հրաբխածնա
ոյացման խո
ն տվել նո
գիտական ա
ապային հրա
ատանքներո
ների ինստ
ված են նրա ա
գիտնականն
ական և ե
րեց Փոքր Կ
ունը, մշակե
ամիկական
տ և կոնվ
ունքներն ա
որմացիանե
րում [8,9]: 

ուլ Հայաստա
րի մետաղա
աբանների մի
տանքներում
առանձնահ

գետի հանքա
որոնման լի

արային հան
գեձորի հան
կառուցվածք
ամբ պաշտպ
ան հետազո
Հանրապետ

անական գիտ
բացահայտվ

առաջացման
թյուն և 500
եր և այլն): 
երի, հանքայ
0, 1: 20000
ու կանխատ

286 

քները ամփ
հանքաբերութ

ն ուսումնաս
-Սևան-Հագա
հանքային

կարգերում)
ների արդյու
ՍՀ կարևորա
ջացման
Վերջինս հիմ
մից հաջող

ի և Տավուշ
ական և
ոշորամասշտ
որովի գնա
արդյունքներ
աբխածնակա
ում (ակադե
տիտուտում
ավելի քան 1
ներից առաջ
երկրադինամ
Կովկասի և
եց «Հայկակա

մոդելը
վերգենտ հ

ամփոփված ե
երի հանքաբե

անի օգտակա
ային հանքավ
ի նոր սերու
մ. «Թուխման
հատկություն
ադաշտի մա
իթոքիմիակա
նքավայրի ե
նքային դաշ
քային պայմ
անեցին թեկ

ոտություններ
տության բնա
տությունների
վել են տա
ու տեղաբա

00-ից ավելի
Կազմվել ե

յին դաշտեր
00, 1:100000
տեսումային-

փոփված են
թյունը)» (19

սիրություննե
արու հրաբխ

շրջաններո
, հանքային
ւնքներն ամ

ագույն արդյո
և տե

մք է հանդի
ղությամբ պ

շի հանքայի
այդ հի

տաբ 1:50.000
ահատել այ
րն օգտագո
ան և մետա
եմիկոս Ռ.Տ

նշված ո
150 գիտակա
ջինն էր, ո
միկական
Հայաստան
ան Լեռնաշխ

ու մետ
համակարգե
են 1994թ. Հ
երությունը»

ար հանածոն
վայրերի ուս
նդ, որոնց հե
նուկի ոսկի-
նները և ծա
ագմատիզմը
ան մեթոդնե
երկրաբանու
շտի պղինձ-մ
մանները» (Ս
կնածուական
րը:  
ատարածքի
ի ինստիտու

արբեր ծագո
աշխման օրին
ի հոդված
են ՀՀ և հա
րի ու հանքա
0, 1:50000, 
-մետաղագոյ

նրա «Հայկ
971թ.) մենագ

երը շարունա
խածին-ներծի
ում (հանքա
դաշտերում
մփոփված ե
ունաբերակա
եղաբաշխմա
իսացել 1987
պաշտպանա

ին շրջաննե
իմքի վրա
0 քարտեզնե
յդ շրջաննե
ործվել են 
աղագոյացմա
Տ. Ջրբաշյան
ուղղությամբ

ան աշխատու
որը ելնելով
գիտություն

նի Հանրապ
խարհի երկր
տաղագոյացո
երում»: Կ.Մ
ՀՀ ԳԱԱ-ի կ
 ստվարածա

ների հանքա
սումնասիրու
ետազոտութ
-բազմամետա
ագումնաբա
» (Ղ.Լ. Գալ
երը» (Ա.Ե. Հ
ւթյունը և 
մոլիբդենայի
Ս.Է. Հովակի
ն ատենախո

80-ամյա ու
ւտի հանքա
ումնաբանակ
նաչափությո
(ինչպես և
արակից տա
ավայրերի տ
1:25000, 1
յացման քար

կական ՍՍ
գրությունում

ակվել են  ՀՀ
ին 
ա-
մ և 
են 
ան 
ան 
թ. 
ած 

երի 
ա` 
եր, 
երի հանքա
նախկին Խ

ան եզակի ք
նի հետ, 19
բ Կ.Մ. Մ
ւթյուններում
վ փուլաայի
նների ժամ
ետության հ
րակեղևի և 
ումը Կեն
Մ. Մուրադ
կողմից հրա
ավալ մենագ

ավայրերի հե
ւթյամբ  սկս
թյունների ար
աղային    հ

անական մո
լոյան, 2004թ
Հովհաննիսյա
ստրուկտուր
ին և ոսկի-ս
իմյան, 2009
ոսություններ

ւսումնասիրո
բան-երկրաբ
կան տիպի
ունները: Հրա
և թեզիսներ
արածքների 
տարբեր մա
:5000, 1:200
րտեզներ: 

Կ.Մ. 
05.

ՍՀ Բազումի
մ և մի շարք

Հ Ալավերդի-

աբերության
Խորհրդային
արտեզների

965-1985թթ):
Մուրադյանի
մ: 
ին ֆացիալ-
մանակակից
հրաբխածին
քարոլորտի
նտրոնական
դյանի այդ
տարակված
գրությունում

տազոտման
սեց զբաղվել
րդյունքներն
անքավայրի
դելը» (Շ.Վ.
թ.), «Պղինձ-
ան, 2007թ.),
րան» (Ա.Վ.
սուլֆիդային
9թ.): Նշված
րը և այժմ էլ

ությունների
բանների մի
 օգտակար
ատարակվել
, գրվել են
հանքաբեր

ասշտաբների
00 և այլն)

Մուրադյան 
5.03.1938թ. 
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Ներկա փուլում ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի հանքաբան-
երկրաբանները շարունակում են 2015-2020թթ. հիմնարար վերլուծական ուսումնասիրությունները 
Փոքր Կովկասի և ՀՀ ավանդական լեռնահանքային շրջաններում` «Հայաստանի և հարակից 
տարածքների օգտակար հանածոների հանքավայրերի առաջացման և տեղաբաշխման 
ծագումնաբանական և գեոդինամիկական առանձնահատկությունները» թեմայի գծով:  

Այդ ուսումնասիրությունների արդյունքները 21-րդ դարում հիմք են հանդիսանալու Հայաստանի 
Հանրապետության առանձին մարզերում հանքահումքային ռեսուրսների հզորությունների 
ինքնագնահատման, մրցունակ տնտեսության ձևավորման` տարբեր մետաղների (հատկապես 
գունավոր, ազնիվ, սև, ցրված, հազվագյուտ հողային ու ճառագայթաակտիվ) մետալուրգիայի 
ստեղծման, լեռնահանքային արդյունաբերական մի շարք առաջատար ճյուղերի վերականգնման, 
հեռանկարային զարգացման և գիտականորեն հիմնավորված շուկայական ու պետական ազգային 
ծրագրերի կազմման համար:    
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К.М. Мурадян 
 
 

ВКЛАД РУДНИКОВ-ГЕОЛОГОВ НАН РА В ОБЛАСТИ  ИЗУЧЕНИЯ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И МЕТАЛЛОГЕНИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  АРМЕНИИ 
(1935 – 2015 гг.) 

 
 

Армения - колыбель горного дела и древнейший очаг металлургии. Передняя Азия, Армянское Нагорье, 
Малый Кавказ и территория Республики Армения являются одной из интересных рудных провинций и 
древним центром горнорудной и металлургической промышленности мира. В истории изучения полезных 
ископаемых и металлогении Республики Армения с момента  основания в 1935г. Геологического института 
и по настоящее время выделяются четыре основных этапа: 1) 1935-1942 гг. – период, когда не было отдела 
полезных ископаемых и металлогении; 2) 1943-1960 гг. – период со времени основания Академии наук 
Армении и одновременно включения Института геологических наук в состав Академии и создания Отдела 
полезных ископаемых и металлогении с фундаментальными исследованиями различных рудных формаций; 
3) 1960-1990 гг. и 4) 1991-2015гг. - периоды, которые  характеризуются детальными фациально-
формационными, палеовулканологическими, геодинамическими, минералого-геохимическими и 
металлогеническими исследованиями промышленных месторождений, рудных полей, рудных районов 
(рудно-магматических-метасоматических систем) и формационно-металлогенических зон территории 
Армении.  

Ключевые слова: месторождение полезных ископаемых, рудные формации, металлогения, 
геодинамическая типизация, генетические особенности. 
 
 

K.M. Mouradian 
 
 

CONTRIBUTION OF MINING-GEOLOGISTS OF NAS OF RA TO  THE FIELD OF 
STUDY OF ORE DEPOSITS AND METALLOGENY IN THE TERRITORY OF  

ARMENIA 
(1935 – 2015) 

 
 

Armenia is a cradle of mining and the  oldest source of metallurgy. Asian Near East, Armenian Highland, 
Lesser Caucasus and the area of the Republic of Armenia represent one of the most interesting ore provinces and an 
old center of the  world’s metallurgical mining industry. Since the time the Institute of Geological Sciences was 
established in 1935 until our days, four main stages have been  distinguished in the history of studies of ore deposits 
and metallogeny in the Republic of Armenia. 1) In the period of 1935-1942 there was no special department of ore 
deposits and metallogeny. 2) The period of 1943-1960 is the time of establishment of the Academy of Sciences of 
Armenia and, concurrently, of the Institute of Geological Sciences under the Academy. The Department of ore 
deposits and metallogeny was established also in this period and conducted basic research of various ore 
formations. 3) The period of 1960-1990 and 4) 1991-2015 involved detailed studies of facies and formations, paleo-
volcanology, geodynamics, metallogeny of industrial deposits, ore fields, ore districts (ore-magmatic-metasomatic 
systems) and formational-metallogenic zones in the territory of Armenia.  

Keywords: ore deposits, ore formations, metallogeny, geodynamic typification, genetic features. 
                                                                                                                                                                                                                 
Մուրադյան Կարապետ Մուրադի – ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ Օգտակար հանածոների լաբորատորիայի վարիչ, 
երկրաբանահանքաբանական գիտությունների դոկտոր, ՌԲԳԱ և ԲՀԳՄԱ ակադեմիկոս 
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ԴՐԱՆՑՈՒՄ ՄԻԿՐՈՏԱՐՐԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 
 

Ուսումնասիրվում են առանձին օղակաձև լեռնային շղթա կազմող Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական ծալքավոր  գոտում գտնվող երիտասարդ  հրաբուխները: Բացահայտվել է, որ յուրաքանչյուր 
հրաբխից ժայթքած նյութի ծավալը հասնում է 3…5 կմ3 և ավելի, և այդ ծավալի կեսից ավելին կազմում են 
ապակենման տարբեր զանգվածները` օբսիդիանները, պեռլիտները, պեմզաները: Հաստատված է, որ ժայթքված 
ապարների տարբեր տեսակները, հատկապես ապակենմանները, ծագումնաբանորեն մոտ են և սովորաբար իրար 
հետ կապված են աստիճանաբար անցմամբ: Թթվային հրաբխային ապարներում հանդիպում են ընդհանուր 
առմամբ միատեսակ միներալ-ներփակվածքների խմբավորումներ` թթվային պլագիոկլազ, քիչ կվարց, ավելի քիչ 
բիոտիտ և եղջյուրե խաբուսակ: Բերված տվյալներից երևում է, որ բոլոր հանքավայրերի պեռլիտները և 
օբսիդիաններն ունեն նման քիմիական կազմ: 

Առանցքային բառեր. երիտասարդ հրաբուխ, օբսիդիաններ, պեռլիտներ, պեմզաներ, հանքավայրեր: 
 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ծալքավոր գոտում երիտասարդ   հրաբուխները 

կազմում  են առանձին  օղակաձև  լեռնային  շղթա:  Տեկտոնական տեսանկյունից  գոտիները  ձգվում  են 
նեոգենային  ժամանակաշրջանի  վերադրված  ճկվածքներով,  ըստ  երկրաֆիզիկական  տվյալների` 
ծանրության  ուժերի  ընդհանուր  նվազագույնի  միջավայրում:  Կենտրոնական  ծալքավոր  գոտիները 
բնութագրվում են ծանրության ուժերի հարաբերական բացասական անկանոնութամբ: Լիպարիտային 
հրաբուխների  ձևավորումը  կատարվել  է  վերին պլիոցենի  ժամանակաշրջանից  մինչև  չորրորդական 
ժամանակաշրջանը,  որը  համապատասխանում  է  նշված    գոտու  տեկտոնական  զարգացման  ուշ 
օրոգենային  փուլին:  Թթվային  լիպարիտային,  լիպարիտադացիտային  մագմաների  ժայթքման 
արդյունքում, որոնք տեղի  են ունենում   կենտրոնական ուղիներից և ոչ մեծ ճեղքերից, առաջացել են 
խոշոր գմբեթաձև հրաբուխները [1, 2]:     

Յուրաքանչյուր  հրաբխից  ժայթքած  նյութի  ծավալը  հասնում  է  3…5  կմ3  և ավելի: Այդ  ծավալի 
կեսից  ավելին  կազմում  են  ապակենման  տարբեր  զանգվածները`  օբսիդիանները,  պեռլիտները, 
պեմզաները:  Ժայթքված  ապարների  տարբեր  տեսակները,  հատկապես  ապակենմանները, 
ծագումնաբանորեն մոտ են և սովորաբար իրար հետ կապված են աստիճանաբար անցմամբ: 

Հանքավայրերում հանդիպող ապարները, ըստ քիմիական կազմի,  բաժանվում են երկու խմբի` 
լիպարիտային  և  լիպարիտադացիտային:  Առաջին  խմբի  ապարները  ձևավորվել  են  հրաբուխների 
գործունեության  սկզբնական  շրջանում,  իսկ  երկրորդ  խմբի  ապարները`  վերջնական,  որոնք 
հիմնականում ներկայացված են բյուրեղացված տեսքով:  

Թթվային  հրաբխային ապարներում  հանդիպում  են  ընդհանուր առմամբ  միատեսակ  միներալ‐
ներփակվածքների խմբավորումներ` թթվային պլագիոկլազ, քիչ կվարց, ավելի քիչ բիոտիտ և եղջյուրե 
խաբուսակ [1, 2]: 

Այդ  միներալների  քանակական  հարաբերակցությունը  փոփոխվում  է,  ապարում  դրանց 
ընդհանուր քանակը հազվադեպ է բարձր 3…5% ‐ից: 

Դիտարկված ապարներն  ունեն  ապարաերկրաքիմիական  ընդհանրություններ:  Տարբեր 
հրաբխակառուցվածքային  գոտիներում  տեղակայված  առանձին  հանքավայրերի  ապարների  կազմի 
որոշ  յուրահատկություններ, ըստ երևույթին, պայմանավորված են երկրակեղևի տեղամասերի կազմի 
առանձնահատկությամբ, որոնց միահալման արդյունքում էլ այդ ապարներն առաջացել են: 

Աղյուսակ  1‐ում  բերված  են  Հայաստանի  Հանրապետության  և  ԼՂՀ‐ի տարբեր  հանքավայրերի 
հրաբխային ապակիների  (պեռլիտների  և  օբսիդիանների)  քիմիական  կազմերը: Բերված տվյալներից 
երևում  է, որ բոլոր հանքավայրերի պեռլիտները և օբսիդիաններն ունեն նման քիմիական կազմ: Այս 
դեպքում  հետաքրքրություն  է  ներկայացնում  միկրոտարրերի  (այդ  թվում  ռադիոակտիվ)  բաշխման 
դիտարկումը պեռլիտներում և օբսիդիաններում: 
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²ÕÛáõë³Ï 1 
Հայաստանի Հանրապետության և ԼՂՀ-ի տարբեր հանքավայրերի  

հրաբխային ապակիների (պեռլիտներ և օբսիդիաներ) քիմիական կազմերը, զանգված % 
Ապար-
ները և 
հանքա-
վայրերը 

SiO2  Al2O3  Fe2O3  CaO  MgO  SO3  K2O+ Na2O  H2O 110°C 
Շիկաց-
ման 

կորուստը

Պեռլիտներ 

Արագածի 
72,32… 
74,76 

13,39… 
14,76 

0,14… 
1,41 

0,1 
1,1 

0,38… 
0,61 

0,19… 
0,34 

4,7… 
8,21 

0,34… 
0,78 

2,33…4,51

Ֆանտանի 
71,18… 
71,38 

14,64… 
15,15 

1,56… 
2,05 

1,7… 
2,0 

0,4… 
0,54 

0,12… 
0,15 

5,35… 
6,49 

0,09… 0,11 3,56…3,74

Ջրաբերի 
71,72… 

72,36 
14,37… 
15,75 

1,13… 
1,4 

0,9… 
1,1 

0,18… 
0,43 

հետքեր 
0,48 

4,46… 
8,18 

0,07… 
0,43 

2,22…3,43

Որոտանի 
72,5… 
74,11 

11,57… 
15,06 

0,84… 
1,73 

1,72… 
2,82 

0,18… 
1,56 

0,02… 
0,15 

4,9… 
8,37 

- 2,3…2,77 

Քաչալդար
ի(ԼՂՀ) 

72,11… 
74,07 

11,65… 
13,09 

1,92… 
2,48 

0,38-1,14 
0,12… 
0,33 

0,03… 0,15
6,5… 
 8,8 

- 2,33…4,95

Օբսիդիաներ 

Արագածի 
76,06… 

76,8 
13,0… 
15,24 

0,42… 
1,2 

0,8… 
1,8 

հետքեր 
0,51 

հետքեր 
0,68 

5,63… 
7,6 

0-0,06 0,17…0,29

Ֆանտանի 
73,81… 
74,35 

14,48… 
14,58 

0,88… 
0,99 

1,15… 
1,27 

0,19… 
0,27 

0,08… 
0,15 

6,63… 
8,82 

 
- 

0,17…0,29

Ջրաբերի 
71,76… 

73,54 
15,16… 
15,78 

1,24… 
1,44 

1,09… 
1,3 

0,11… 
0,20 

հետքեր 
0,23 

6,74… 
8,78 

0…0,05 0…0,3 

Որոտանի 
74,22… 
74,76 

13,46… 
14,11 

0,47… 
1,02 

0,77… 
1,05 

0,10… 
0,19 

0,06… 
0,22 

6,81… 
8,55 

 
- 

0,16…0,28

Քաչալդա-
րի  (ԼՂՀ) 

76,5… 
77,26 

13,8… 
14,21 

0,89… 
1,02 

0,9… 
1,19 

0,21… 
0,38 

հետքեր 
   0,18 

6,18... 
7,63 

0…0,07 0,19…0,4 

 

Աղյուսակ  2‐ում  բերված  են պեռլիտներում  և  օբսիդիաններում  միկրոէլեմենտների  բաշխման 
քիմիական անալիզների արդյունքները [1 ‐ 93]:  

²ÕÛáõë³Ï 2  
ØÇÏñá¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ é³¹Çá³ÏïÇí) μ³ßËáõÙÁ Ññ³μË³ÛÇÝ ³å³ÏÇÝ»ñáõÙ 

 (å»éÉÇïÝ»ñáõÙ ¨ ûμëÇ¹Ç³ÝÝ»ñáõÙ), ½³Ýգí³Í, % 
²å³ñÁ K Na Fe Mg Ti Mn Ni Co 

ä»éÉÇï 2,64… 4,8 2,36… 4,0 0,30… 1,87 0,01… 0,13 0,01… 0,13 0,03… 0,06 
2,4… 
5,6 

1,5… 7,5 

úμëÇ¹Ç³Ý 
2,43… 

4,2 
2,51… 

4,9 
0,25… 
1,91 

0,10… 
0,33 

0,05… 
0,25 

0,03… 
0,08 

4,8… 
13,0 

1,6…6,9 

²å³ñÁ Li Be Rb Cs Sr Ba V Cr 

ä»éÉÇï 25…65 6,0…15,0 110…290 5,0…25,0 120…360 500…900 
5,0… 
32,0 

3,0…5,0 

úμëÇ¹Ç³Ý 16…46 2,0…6,0 100…210 3,0…6,0 150…400 600…900 
6,0… 
31,0 

2,0…4,6 

²å³ñÁ Nb Ta Sc Zr Hf Ga Ge Gd 

ä»éÉÇï 32…58 2,0…4,0 3,1…5,0 24…90 2,0…4,0 30…50 
2,0… 
3,0 

2,0…3,0 

úμëÇ¹Ç³Ý 26…42 2,0…3,0 2,0…3,6 24…93 3,0…5,0 20…50 
1,0… 
2,0 

2,0…3,0 

²å³ñÁ Cu Pb Zn Mo Sn W Bi 

ä»éÉÇï 7,0…12,0 20,0…30,0 30,0…40,0 6,0…10,0 1,0…2,0 
1,0… 
3,0 

25,0…40,0 

úμëÇ¹Ç³Ý 7,0…10,0 20,0…30,0 29,0…50,0 3,0…5,0 1,1…3,0 
1,0… 
4,0 

20,0…40,0 

²å³ñÁ Sb As Ag Au U . 10-4 Th. 10-4 Ra. 10--10

ä»éÉÇï 20,0…50,0 10,0…30,0 0,3…1,0 0,02…0,04 9,6…15,6 14,2…28,6 3,6…5,7 

úμëÇ¹Ç³Ý 30,0…60,0 5,0…10,0 0,3…3,0 Ñ»ïù….0,02 
9,1… 
10,0 

16,2…26,3 3,4…3,9 
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Վերլուծելով  ստացված  արդյունքները  կարելի  է  նկատել,  որ  նատրիումի  քանակությունը 
պեռլիտներում  մի  փոքր  քիչ  է,  քան  օբսիդիաններում,  իսկ  կալիումի  պարունակությունը 
ընդհակառակը:  Մանգանի  պարունակությունը  թթվային  հրաբխային  ապակիներում  փոփոխվում  է 
0,03…0,08%: Պեռլիտներում տիտանի քանակությունը փոփոխվում է 0,01… 0,13%, որը երկու անգամ քիչ 
է,  քան  օբսիդիաններում`  0,05…0,25%:  Նիկելի  կոնցենտրացիան  պեռլիտներում  2,4…5,6%  է,  որը 
մոտավորապես  երկու  անգամ  ցածր  է      օբսիդիանի  համեմատությամբ`  4,8…13%:  Կոբալտի 
կոնցենտրացիան գործնականորեն միանման է 1,5…7,5%: Ըստ վերլուծության արդյունքների ստացվում 
է, որ տիտանը կուտակվում է օբսիդիաններում, իսկ մանգանի և երկաթի քանակությունները միանման 
են,  լիթիումի  կոնցենտրացիան  նոր  թթվային  հրաբխային  ապակիներում  փոփոխվում  է  16…65գ/տ 
սահմաններում:  Բերիլիումի  քանակությունը  երկու  անգամ  ավելի  է  պեռլիտներում`  6…15  գ/տ,  որը 
երկու անգամ բարձր է օբսիդիանի համեմատությամբ (2…6 գ/տ): 

Ռուբիդիումի  պարունակությունը  փոփոխվում  է  լայն  սահմաններում`  պեռլիտների  համար՝ 
110…290գ/տ,  իսկ  օբսիդիանների  համար՝  100…210գ/տ:  Օբսիդիանների  համեմատությամբ  
պեռլիտներում  կալիումի  և  ջրի  բարձր  պարունակությունը  բարենպաստ  է  անդրադառնում 
պեռլիտների հիմնական զանգվածում ռուբիդիումի կուտակման վրա: 

Ցեզիումի պարունակությունը պեռլիտներում  5…25  գ/տ  է,  որը  մի  քանի անգամ  բարձր  է,  քան 
օբսիդիաններում` 3…6 գ/տ: Ստրոնցիումի կոնցենտրացիան օբսիդիաններում 150…400 գ/տ է, այն որոշ 
չափով  բարձր  է  քան  պեռլիտներում  120…360  գ/տ:  Քրոմի  և  վանադիումի  ցածր  քանակությունները 
գործնականորեն  միատեսակ  են  ինչպես  պեռլիտներում,  այնպես  էլ  օբսիդիաններում,  որը 
պայամանավորված է թթվային մագմայի առաջացման բնույթով: 

Պեռլիտներում օբսիդիանի համեմատությամբ նկատվում է նիոբիումի, տանտալի,   սկանդիումի 
և գալիումի ոչ շատ կուտակում, իսկ ցիրկոնիումի և հաֆնիումի պարունակությունները միանման են: 

Մետաղածին  հանքային  տարրերը`  պղինձը,  ռուբիդիումը,  ցինկը,  վոլֆրամը,  բորը,  ծարիրը, 
գադոլինիումը պեռլիտներում և օբսիդիաններում պարունակվում են նույն քանակությամբ: Մոլիբդենը 
կուտակվում է պեռլիտներում 6…10 գ/տ, օբսիդիաններում պարունակությունը կրկնակի բարձրանում է 
3…5  գ/տ,  անագի  պարունակությունը  որոշ  չափով  բարձր  է  օբսիդիաններում`  1,1…3,0  գ/տ,  քան 
պեռլիտներում  1,0…2,0գ/տ:  Արսենը  կուտակվում  է  պեռլիտներում  10…30գ/տ, օբսիդիաններում 
5…10գ/տ: 

Արծաթի  պարունակությունը  օբսիդիաններում  կազմում  է  0,3…3,0  գ/տ,  իսկ  ոսկին`  հետքերից 
մինչև 0,02 գ/տ: Պեռլիտներում արծաթը պարունակվում է ավելի քիչ քանակությամբ` 0,3…1,0 գ/տ, իսկ 
ոսկին մի փոքր շատ` 0,02…0,04 գ/տ:  

Ռադիոակտիվ  տարրերի  (ուրան,  ռադիում,  թորիում,)  պարունակությունը  պեռլիտներում  և 
օբսիդիաններում աննշան է և այդ քանակությունները ճառագայթման տեսանկյունից  անվնաս են: 

Գազառաջացնող  տարրերի`  բորի,  ֆոսֆորի,  քլորի,  ֆտորի,  ծծմբի  կազմերը  և  կոնցենտրա-
ցիաները  հրաբխային  ապակիների  փքման  պրոցեսին,  իրենց  մասնակցության  տեսանկյունից, 
հետաքրքրություն  են  ներկայացնում:  Պեռլիտները  կրկնակի  հարստացված  են  բորով  և  ֆոսֆորով, 
օբսիդիանների համեմատ, իսկ քլորը շատ է օբսիդիաններո  

ւմ,  ի  տարբերություն  պեռլիտների:  Ֆտորը  պեռլիտներում  և  օբսիդիաններում  ունի 
գործնականորեն միատեսակ կոնցենտրացիա (Աղյուսակ 3): 

Աղյուսակ 3 
Գազառաջացնող էլեմենտների պաունակությունը հրաբխային   ապակիներում 

(պեռլիտներում օբսիդիաններում), գ/տ 
 

Ապարը B P Cl F S ընդ 

Պեռլիտ 10,0…40,0 200,0…350,0 66,0…480,0 100,0…150,0 700,0…2400,0

Օբսիդիան 10,0…20,0 100,0…400,0 290,0…900,0 70,0…120,0 100,0…700,0
                

Ծծումբը  թթվային ապարների  ցնդող  բաղադրիչն է,  որի պարունակությունը  օբսիդիաններում 
մոտավորապես չորս անգամ ցածր է, քան պեռլիտներում: 

Հրաբխային  ապակիների  ծակոտիներում  պարունակվող  գազերի  քիմիական  անա  ‐  լիզների 
արդյունքները  ցույց են տվել, որ  45,2…  73,0 % գազը  ջրի գոլորշին  է, 5,9…56,23 %‐ը` ածխաթթու գազը, 
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1,1…  2,4 %-ը` ջրածինը և 1,6… 17,9 %-ը ազոտը: Ազնիվ գազերի (նեոն, արգոն, կրիպտոն, քսենոն) 
առկայությունը նկատվում է հետքերի տեսքով [1-9]:  

Եզրակացություն: Ամփոփելով վերը նշվածը՝ կարելի է եզրակացնել, որ ջուր պարունակող 
հրաբխային ապակիները Հայաստանի Հանրապետությունում և ԼՂՀ-ում հավանաբար ձևավորվել են 
երկրակեղևի գրանիտամետամորֆիկ շերտի սահմաններում և  մագմայի կազմը հավանաբար եղել է 
լիպարիտ-լիպարիտադացիտային: 
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А.М. Сафарян, Т.М. Саркисян, Р.В. Мелян  

 
 МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ КИСЛОТНЫХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ 

СТЕКОЛ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В НИХ  МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
  

Исследуются молодые вулканы, образующие одиночную кольцевую горную цепь в 
складчатой рельефной зоне  центральной части территории Республики Армения. Выявлено, что 
объем выброса материалов при извержении каждого из вулканов составляет 3…5 км3 и более. 
Больше половины этого объема представлены различной стекловидной  массой: обсидианом, 
перлитом и пемзой. Доказано, что различные типы изверженных пород, особенно стекловидных, 
по происхождению близки и связаны между собой постепенными переходами. Выявлено, что в 
кислых вулканических породах встречаются практически одинаковые группы минералов 
включений: кислый плагиоклаз, меньше кварца и еще меньше роговой обманки. Из представленных 
данных видно, что перлиты и обсидианы всех месторождений имеют похожие химические 
составы.                                                           

Ключевые слова: молодой  вулкан, обсидиан, перлит, пемза,  месторождения.  
 
 

А.М. Safaryan, Т.М. Sargsyan, H.V. Melyan   
 

 MINERAL-CHEMICAL COMPOSITION OF ACIDIC VOLCANIC GLASSES 
 AND DISTRIBUTION OF MICROELEMENTS IN THEM 

 
Young volcanoes forming a single circular mountain chain in folded relief zone in central 

part of the territory of the Republic of Armenia are studied. It was found out that the ejection 
volume during eruption of a volcano is 3...5 km3 and more. More than half of this volume are 
various vitreous masses: obsidian, perlite and pumice. It is proved that different types of igneous 
rocks, especially vitreous, are very close in origin and are linked by gradual transitions. It was 
found out that in acidic volcanic rocks the groups of mineral inclusions are virtually the same: 
acid plagioclase, less quartz and even less hornblende. The presented data show that perlite and 
obsidian of all deposits have similar chemical compositions.  

Keywords: young volcanօ, obsidian, perlite, pumice, deposits. 
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ՀՏԴ 711                                       ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ  
                                                                                       ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Ա.Հ. Ավետիսյան 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ 

ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 
Ուսումնասիրվել են Երևանի քաղաքաշինական բարձրարժեք տարածքների տեսողական ընկալման 

խնդիրները։ Քաղաքային միջավայրի տեսանելիության վերլուծության մեթոդների կիրառմամբ փորձ է արվել 
գնահատել Երևանի քաղաքաշինական դոմինանտներից օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի 
շենքի տեսողական ընկալման վրա հարակից տարածքների կառուցապատման ազդեցությունը, ինչպես նաև 
ճարտարապետական փոքր ձևերի տեղակայման նպատակահարմարությունը: 

Առանցքային բառեր. տեսանելիության վերլուծություն, իզովիստ, Երևան, փոքր ճարտարապետական 
ձևեր: 

 
Երևանի կառուցապատման արդի միտումները ցույց են տալիս, որ քաղաքի քաղաքաշինական 

զարգացման գործընթացում հին և նոր կառուցապատման համադրումը ոչ միշտ է տալիս դրական 
արդյունք։ Նոր կառուցապատման իրականացմամբ հաճախ հին շենքերը մղվում են ետին պլան և 
աղավաղվում է վերջիններիս հեռանկարային ընկալումը: Որպես օրինակ կարելի է բերել Արամի 
փողոցի սկզբնամասում, Հանրապետության և Բուզանդի, Աբովյան և Պուշկին փողոցների 
խաչմերուկներում տեղակայված շենքերը, որտեղ փորձ է արվել համադրելու հին և նոր 
ճարտարապետությունը՝ պահպանելով հին շենքի ճակատը,  սակայն նոր շենքը, լինելով ավելի 
մեծածավալ և զգալի չափով ծածկելով ստորին հարկում պահպանված ճակատը, թույլ չի տալիս 
ընկալելու վերջինիս ճարտարապետական հորինվածքը (նկ.1): Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 
որ ոչ միայն մեծածավալ կառուցապատմամբ կարող է խոչընդոտվել ավելի փոքրածավալ շենքերի 
ընկալումը, այլ նաև քաղաքաշինական դոմինանտների տեսողական ընկալումը կարող է ճնշվել ավելի 
փոքրածավալ շինություններով:  

 

 
 

 
 

 
Նկ. 1. Հին և նոր ճարտարապետության համադրման օրինակներ Երևանում 
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Հայաստանի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքը (այսուհետ՝ 
օբյեկտ), տեղակայված լինելով քաղաքի համար առանցք հանդիսացող հյուսիս-հարավ ուղղության 
վրա, քաղաքաշինական դոմինանտ է և իր հորինվածքի և շրջակա տարածքի միջոցով համարժեք 
ընկալելի է գրեթե բոլոր կողմերից [1]: Վերջին քսանամյակում օբյեկտի հարակից տարածքը 
կառուցապատվել է սրճարաններով և հասարակական սպասարկման միահարկ այլ շինություններով, 
որոնք երբեմն տեղակայվել են օբյեկտի հարակից կանաչ գոտում (նկ.2): Ուսումնասիրությունը 
նպատակ ունի գնահատել մինչ քննարկվող կառուցապատումը և կառուցապատումից հետո օբյեկտի 
տեսողական ընկալման դաշտի փոփոխությունները և արժևորել օբյեկտի և քննարկվող 
կառուցապատման տեսողական համադրելիությունը:  

Տեսանելիության վերլուծությունը կազմում է քաղաքաշինական վերլուծությունների 
իրականացման հիմնական բաժիններից մեկը: Տեսողությունը մարդու կողմից շրջակա միջավայրի 
ընկալման և գնահատման հիմնական միջոց է։ Մարդն ընկալում է քաղաքի մասշտաբը, առանձին 
հանգույցների գեղագիտական հատկանիշները որոշակի դիտակետից կամ միջավայրում տեղաշարժ-
վելով կամայական հետագծով։ Ըստ տեսանելիության  վերլուծության, տեսության տեսանելիությունն 
ունի նաև կողմնորոշիչ և ուղղորդող հատկություն, քանի որ այն ազդում է մարդկային հոսքերի 
շարժման վրա [2]: Բանական ընկալման տեսանկյունից շրջակա միջավայրը կարող է դիտարկվել ըստ 
փոքր և մեծ մասշտաբների տարածությունների: Եթե փոքր մասշտաբի տարածության պարագայում 
տարածությունն ընկալելի է մեկ դիտակետից, մեծ մասշտաբի տարածությունն ընկալվում է 
տեղաշարժման և դիտակետի շարունակական փոփոխման արդյունքում [3]։  

Ճարտարապետական միջավայրի ընկալման ուսումնասիրություններ կատարվել են 
Բենեդիկտի, Լինչի, Բետիի, Հայվարդի, Ֆրանկլինի և այլոց կողմից [3-7]։ Սակայն շենքերի 
ճարտարապետական հորինվածքի և գեղագիտական հատկանիշների օբյեկտիվ գնահատման 
չափանիշների բացակայության պայմաններում այդ ուսումնասիրությունների տեսական 
հիմնակմախքը դեռ ամբողջությամբ ձևավորված չէ։ 

Տեսանելիության վերլուծության բնագավառում հիմնական հասկացություն է իզովիստը։ Այն 
ծավալ է, որի ցանկացած կետ տեսանելի է տվյալ իզովիստի դիտակետից [6]։ Իզովիստի բնույթը 
պատկերացնելու նպատակով լավագույն օրինակը մութ միջավայրում տեղակայված օբյեկտների 
շուրջը մեկ կետից լույսի տարածումն է։ Լուսավորված մակերեսը իզովիստի մակերեսն է [4]։ 
Գործնականում իզովիստը եռաչափ է, սակայն հաշվարկային վերլուծությունները պարզեցնելու 
նպատակով այն դիտարկվում է նաև իր երկչափ պրոյեկցիաների միջոցով։ Ներկայիս ԱՏՀ 
տեխնոլոգիաների զարգացումը թույլ է տալիս գնահատել տեսանելիությունը ինչպես եռաչափ 
միջավայրում՝ գնդային վերլուծությունների մեթոդով, այնպես էլ երկչափ պրոյեկցիաների 
ուսումանսիրությամբ՝ հատակագծային մեթոդով [7]։  

Ցանկացած կետի և տարածության համար իզովիստի չափերը և պարագծային կառուցվածքը 
յուրօրինակ են, և դրանք փոփոխվում են տարածության մեջ կետի տեղափոխմամբ։ Հաշվի առնելով այն 
հանգամանքը, որ տարածությունը մարդու կողմից ընկալվում է նաև տեղաշարժման ընթացքում մեկ 
իզովիստի օգնությումբ, ոչ միշտ է հնարավոր լիարժեք պատկերացում կազմել միջավայրի մասին։ Այդ 
իսկ պատճառով ուսումնասիրություններում կիրառվում են իզովիստի հետագծերը և իզովիստի 
դաշտերը։ Իզովիստի դաշտը կազմվում է իզովիստի դիտակետը որոշակի հետագծով տեղաշարժման 
միջոցով։ Այն որևէ հետագծով իզովիստի դիտակետի տեղաշարժման հետևանքով կազմված 
իզովիստների համադրումն է։ 

Ըստ Բենեդիկտի, իզովիստի վեց հիմնական չափումներն են՝ մակերեսը, պարագիծը, 
համադրելիությունը (իզովիստի սահմաններում համադրվող սահմանների երկարությունը), 
յուրաքանչյուր դիտակետի շուրջ շառավղային հեռավորությունների դիսպերսիան և ասիմետրիան, և 
կոմպակտության չափումը, որը կոչվում է շրջանագծայնություն: Շրջանագծայնությունը իզովիստի 
պարագծի քառակուսու և մակերեսի հարաբերությունն է [4]։  

Ուսումնասիրության շրջանակներում փորձ է արվել կիրառել իզովիստների մեթոդը օբյեկտի 
հարակից տարածքներում առկա կառուցապատման և դրա բացակայության պայմաններում 
տեսողական ընկալման դաշտերի կազմման և այդ դաշտերում հնարավոր խոչընդոտների 
բացահայտման նպատակով։ Որպես իզովիստի հետագիծ՝ ընդունվել է օբյեկտի պարագիծը, որի 
ուղղությամբ տեղակայված դիտակետերից կառուցվել են իզովիստները՝ հաշվի առնելով փոխադարձ 
տեսանելիության սկզբունքը: Հաշվարկվել են նաև տեսադաշտերի կազմման համար օգտագործված 
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իզովիստների մակերեսի, պարագծի և կոմպակտության ընդհանուր և միջին թվաբանական 
արժեքները (նկ.3 և 4): 

 
Նկ. 2. Օպերայի հարակից տարածքի արևմտյան թևի կառուցապատումը 

 
 

 
Նկ.3. Օբյեկտի տեսանելիության դաշտը 

կառուցապատումից հետո  

 
Նկ.4. Օբյեկտի տեսանելիության դաշտը 

նախքան կառուցապատումը  
Պայմանական նշաններ 
 

• ––––––  - Հետագիծ (Օբյեկտի պարագիծ) 
• ●  0-11 - Դիտակետեր 
• ●  Իզովիստի հատակագծային պրոյեկցիա 
• ––––––  - Հարակից օբյեկտներ 

Դիտակետերի քանակ. 12 Դիտակետերի քանակ. 12 
Մակերես 

Գումար: 1388671.9192 
Միջին թվաբանական արժեք: 115722.6599 

Մակերես 
Գումար: 2413939.1455 
Միջին թվաբանական արժեք: 201161.5955 

Պարագիծ 
Գումար: 89115.8765 
Միջին թվաբանական արժեք: 7426.3230 

Պարագիծ 
Գումար: 121027.5282 
Միջին թվաբանական արժեք: 10085.6273 

Կոմպակտություն 
Գումար: 188.9472 
Միջին թվաբանական արժեք: 15.7456 

Կոմպակտություն 
Գումար: 243.0774 
Միջին թվաբանական արժեք: 20.2564 

Երկու տարբերակների համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կառուցապատման 
հետևանքով օբյեկտի տեսանելիության դաշտի մակերեսը գրեթե երկու անգամ նվազել է: Կառուցա-
պատման հետևանքով փակվել են օբյեկտի ընկալման դիտակետերը Մաշտոցի պողոտա և Թումանյան 
փողոցի խաչմերուկից, ինչպես նաև նվազել է տեսադաշտը Սայաթ-Նովայի և Թումանյանի 
փողոցներից: 

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ տեսանելիության դաշտի նվազման հետևանք կարող 
են լինել նաև ոչ ճիշտ տեղակայված և համապատասխան մասշտաբից զուրկ փոքր ճարտա-
րապետական ձևերը, ինչպես օրինակ՝ Մաշտոցի պողոտայի և Թումանյան փողոցի խաչմերուկում 
տեղակայված հսկայածավալ լուսամփոփը: Ուստի հուշարձանների տեսանելիության դաշտում 
գովազդային վահանակների և ցուցանակների տեղադրման խնդիրները նույնպես ենթակա են 
կարգավորման։   
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Ամփոփելով վերլուծությունը՝ առաջարկվում է Երևանի բարձր քաղաքաշինական արժեքի 
տարածքներում կարևորել միջավայրի տեսողական ընկալման հարցը և միջավայրում ցանկացած նոր 
տարրի՝ լինի դա շենք թե փոքր ճարտարապետական ձև, ներդրման պարագայում գնահատել 
վերջինիս տեսողական ազդեցությունը շրջակայքի վրա: Տեսանելիության վերլուծությունը կարող է 
կիրառվել նաև հուշարձանների պահպանության և կառուցապատման կարգավորման գոտիների 
նախագծման մեջ:    
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А.Г. Аветисян 

ПРОБЛЕМЫ ВИДИМОСТИ ТЕРРИТОРИЙ ВЫСОКОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ЦЕННОСТИ ЕРЕВАНА 

 
Изучены проблемы видимости территорий высокой градостроительной ценности города Еревана. 

Сделана попытка оценки влияния застройки смежных территорий на видимость одной из 
градостроительных доминант города Еревана - здание Армянского академического театра оперы и 
балета, с применением методов анализа видимости городской среды. Рассмотрены вопросы 
целесообразности установления малых архитектурных форм. 

Ключевые слова: анализ видимости, изовист, Ереван, малые архитектурные формы. 
 

A.H. Avetisyan 

VISIBILITY ISSUES OF HIGH VALUED URBAN TERRITORIES OF 
YEREVAN  

 
Visibility issues of high valued urban territories of Yerevan are studied. An attempt of  evaluation of the 

influence of adjacent structures on the visual perception of one of the urban dominants of Yerevan - the building of 
the Armenian National Academic Theatre of Opera and Ballet, with the application of methods of visibility analysis 
of urban environment is done. Placement appropriateness issues of little architectural forms are discussed.  

Keywords: visibility analysis, isovist, Yerevan, little architectural forms. 
 
Ավետիսյան Արսեն Հրանտի - ասպիրանտ (ՃՇՀԱՀ, Ճարտարապետության տեսության, 
պատմաճարտարապետական ժառանգության վերականգնման և վերակառուցման, գեղեցիկ արվեստի 
և պատմության ամբիոն)  
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УДК 615, 478:518.12                                                      МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

К.Г. Степанян, М.Г. Арутюнян, М.Г. Мкртчян, Ю.Л. Саркисян 
 

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ  
МАНИПУЛЯТОРАМИ С УПРУГИМИ ШАРНИРАМИ 

 
Рассматривается задача оптимального управления манипуляторами с упругими шарнирами, решение 

которой позволяет определить оптимальные траектории его движения, улучшающие выбранные 
кинематические или динамические характеристики манипуляционного механизма. Показано, что поиск 
переменных параметров в виде полиномов позволяет свести данную вариационную задачу к обычным 
экстремальным задачам функций многих переменных, для решения которых в работе предложен 
упрощенный алгоритм. 

Ключевые слова: параллельный манипулятор, упругий шарнир, динамическое исследование, оптимальное 
управление. 

 
Введение. Наличие большого количества степеней свободы позволяет манипуляторам 

реализовать требуемые движения манипулируемого объекта различными способами, учесть ряд 
дополнительных условий при построении движений звеньев, выбрать из многих альтернативных 
законов движения те, которые улучшают заданные критерии качества функционирования 
манипуляторов. Эти требования выдвигают задачу оптимального управления манипуляторами, 
которым посвящены работы [1-3]. 

Анализ исследований показывает, что большинство работ в этой области посвящены задачам 
оптимального управления манипуляторами с открытыми кинематическими цепями, при этом 
крайне мало работ в области манипуляторов с параллельной структурой, имеющих различное 
применение. В последнее время значительно возрос интерес к задачам и методам оптимального 
управления параллельными манипуляторами. Именно этим задачам и посвящена данная работа, 
где объектом исследования является параллельный манипулятор с упругими шарнирами. Ниже в 
общем виде сформулирована задача оптимального управления параллельным манипулятором с 
упругими шарнирами и на основе метода Галёркина [4] разработан унифицированный метод её 
решения. 

Уравнения движения. Существуют разные принципы формирования дифференциальных 
уравнений движения манипуляционных роботов. Для рассматриваемого платформенного 
манипулятора (рис. 1) наиболее удобным является метод Ньютона-Эйлера [5], основанный на 
принципе освобождаемости, включающем  следующие операции. 

Мысленно уничтожаем часть кинематических связей, в результате чего образуются подсистемы 
(рис. 2) основной механической системы. К последним прикладываем реакции уничтоженных 
связей и составляем дифференциальные уравнения их движения. Далее к ним присоединяем 
кинематические уравнения, восстанавливающие устраненные связи. 

 
 

 
Рис. 1. Параллельный микроманипулятор с упругими шарнирами: 1, 2,3 – упругие кинематические 

цепи; 4 и 5 – неподвижная и подвижная платформы 
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5.  Подставляя найденные значения  и     1, 2, 3;     1,2, . . . ,5  обобщённых 
координат и скоростей вместе с найденными значениями   1,2,3  обобщённых 
ускорений в систему уравнений (4) и решая их относительно “лишних” ускорений, 
определяем их значения  1,2,3;  1,2,4,5  в момент времени t=tr. 

6.  Подставляя найденные значения ,  и   1, 2, 3,   1,2, . . . ,5  обобщённых 
координат, скоростей и ускорений в систему уравнений (1) и решая их относительно сил 
реакций     1,2, . . . ,12  и движущих сил   1, 2, 3 ,  определяем их 
значения:  R    1,2, . . . ,12  и F  1, 2, 3  в момент времени t=tr. 

Применяя настоящий алгоритм во всех узловых точках tr (rє[0; N]) построенной выше сетки, 
получим требуемые законы изменения движущих сил  1, 2, 3 . 

При решении задач оптимального проектирования манипуляционных систем чаще требуется 
решать обратные задачи их динамики, которые в данном случае формулируются следующим 
образом: заданы законы  (μ= 1, 2, 3) изменения движущих сил, все постоянные 
геометрические и инерционные параметры манипулятора, а также известны начальные значения 

 и    (μ= 1, 2, 3) обобщённых координат и скоростей в момент времени t=0. Требуется 
определить законы   и   (μ= 1, 2, 3; j=1, 2, 3, 4, 5) изменения всех 
обобщённых и “лишних” координат и скоростей. 

Решение этой задачи сводится к интегрированию системы смешанных дифференциальных и 
алгебраических уравнений (1) и (2)-(4). Однако ввиду их сложности не представляется возможным 
получить их аналитические решения. В связи с этим данная задача решается численным методом, 
что приводит к определению приближённых значений    и    (μ= 1, 2, 3; 
j=1, 2, 3, 4, 5) искомых параметров в узловых точках равномерно распределённой сетки tr= r •∆t,                    
∆t = τ/N, r = 0, 1, 2,…,N, построенной на промежутке [0;τ] движения манипулятора. 

В дальнейшем предполагаем, что уже найдены значения   и    1, 2, 3;  1, 2, 3, 4, 5  
искомых параметров в узловой точке t=tr временного отрезка [0;τ]. Далее представим алгоритмы 
определения их значений    и      1, 2, 3;  1, 2, 3, 4, 5  в узловой точке  tr+1. 

1. Подставляя найденные значения   1, 2, 3;  3 обобщённых координат в систему 
уравнений (2) и решая их относительно “лишних” координат, определяем их значения                    

 1, 2, 3;  1, 2, 4, 5  в момент времени t=tr. 
2. Подставляя найденные значения  1, 2, 3;  1,2,3,4,5  обобщённых и “лишних” 

координат вместе с найденными значениями      1, 2, 3;  3  обобщённых скоростей в 
систему уравнений (3) и решая их относительно “лишних” скоростей, определяем их значения  

  1, 2, 3;  1,2,4,5  в момент времени  t=tr. 
3. Подставляя найденные значения  и    1, 2, 3;  1,2,3,4,5  обобщённых и 

“лишних” координат в системы уравнений (1) и (4) и совместно решая их относительно 
обобщённых и “лишних” ускорений  (μ= 1, 2, 3; j=1, 2, 3, 4, 5), а также относительно сил 
реакций  (j=1, 2,…, 12),  определяем их значения  (μ= 1, 2, 3; j=1, 2, 3, 4, 5) и    (j=1, 2, …, 
12) в момент времени t=tr. 

4. Принимая, что в промежутке [tr, tr+1] обобщённые ускорения (μ= 1, 2, 3; j=3) - постоянные 
величины, равные их значениям  в момент времени t=tr, путём повторного интегрирования 
уравнений 

   1, 2, 3;  3  
получаем значения  

∆     1, 2, 3;  3 , с, 
0.5 ∆ ∆    1, 2, 3;  3  

обобщённых координат и скоростей в момент времени t=tr+1. 
Последовательная реализация настоящего алгоритма при t=0; t=t1,…,tN приводит к численному 

решению обратной задачи динамики рассматриваемого манипулятора. 
Постановка задачи оптимального управления. Предположим, поведение манипулятора 

описывается системой дифференциальных и алгебраических уравнений (1) и (2)-(4). Обозначим 
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векторные функции обобщённых координат и скоростей через , ,  и 
, , ,  а вектор-функцию движущих сил - через 

 , , . Ниже пара  , будет названа фазовыми координатами, а 
- функцией управления, или просто управлением. 

Предположим, что дан функционал 

                                                                            ψ , , , ,                                                                 5  

характеризующий качество работы манипулятора, а также его начальное  
                                                                     , , , , ,                                                         6  
и конечное 
                                                                   , , , , ,                                                         7  
состояния соответственно в моменты времени t=0 и t=τ. 

Требуется из всех возможных функций управления и фазовых координат ,  
найти такие, которые, удовлетворяя уравнениям движения (1) и (2)-(4), переводят систему из 
начального состояния (6) в конечное (7), минимизируя при этом функционал качества (5). 
Искомые параметры в общем случае не могут принимать произвольных  значений, поэтому 
ставятся ограничения на области их изменения: 

;  1, 2, 3;  1, 2, 3, 4, 5;  0; , 
;  1, 2, 3;  1, 2, 3, 4, 5;  0; , 

                                               ;  1, 2, 3;  0; ,                                        8  
;  1, 2, … , 12;  0; , 

где , , , … ,   - известные функции. Отметим, что в (5)  через q и   обозначены вектор-
функции совокупности всех обобщённих и лишних координат и скоростей манипулятора. 

Численный метод оптимального управления. Для решения поставленной задачи можно 
использовать известные методы оптимального управления [7], однако из-за наличия большого 
количества искомых параметров это может привести к громоздким вычислениям. Для упрощения 
вычислительного процесса ниже приводится основанный на методе Галёркина [4] упрощённый 
метод решения поставленной задачи, значительно сокращающий количество искомых параметров. 
Суть метода заключается в следующем. Сначала дискретизируем поставленную задачу, для чего 
на временном отрезке [0;τ] вводим равномерно  распределённую сетку tr= r •∆t; ∆t = τ/N; r = 0; 1; 
2,…,N. Затем по узловым точкам построенной сетки дискретизируем функционал качества (5)  и 
ограничения (8), которые записываются в виде 

                                                               , , , ∆ ,                                                                9  

;  1,2,3;  1,2,3,4,5;  0,1, … , ; 
;  1,2,3;  1,2,3,4,5;  0,1,2, … , ; 

                                               ;  1,2,3;  0,1, … , ;                                     10  
;  1,2, … ,12;  0,1,2, … , . 

Особенность предлагаемого метода состоит в том, что обобщённые координаты, скорости и 
ускорения ищем в виде полиномов 

1
3 2 3 2 2 1 1 2

 

2 2 3 3  
2 , 

6 6 6 6
1

4 3 3 2
 

                  2 6 4 4 9 5 2 3            11  
3 2 , 

12 6 6 12 6 4 6 2
 

2 12 12 4 18 20 2 3  
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6 2 1 , 
1, 2, 3 

при удовлетворении (6) и (7). 
 Нетрудно заметить, что в этом случае искомыми параметрами будут коэффициенты 

, , … ,    1,2,3  полиномов (11), объединённый вектор которых обозначим через 
, , … , , , … , . Задача решается по следующему алгоритму.  

1. В пространстве искомых параметров выбираем точку , , … , ,   вокруг 
которой строим гиперкуб стороной  2 , который покрываем сеткой необходимой 
плотности. Текущую узловую точку этой сетки обозначим через  . 

2. Для каждой точки  с учётом (11) решаем прямую задачу динамики манипулятора и 
определяем значения ,    1,2,3;  1,2,3,4,5 ;    1,2,3  и                   
 1,2, … ,12 искомых параметров во всех узловых точках   0,1,2, … ,12   
временного отрезка  [0;τ]. 

3. Проверяем условия (10) и из индексов ν выбираем те, для которых эти условия 
выполняются. 

4. Для допустимых индексов ν  по формуле  (9) определяем значения  Ψ    функционала 
качества и выбираем тот индекс  , для которого имеет место условие 

Ψ min Ψ . 
5. Проверяем условие  Ψ Ψ , где Ψ  значение функционала качества в точке . Если 

условие выполняется, то точку  заменяем точкой  ,  и переходим к пункту 1 
настоящего алгоритма. В противном случае, размеры построенного гиперкуба уменьшаем 
в два раза, и вновь переходим к пункту 1 алгоритма. 

Процесс вычислений прекращается, когда размеры гиперкуба удовлетворяют условию: 
2 , где   - заданная точность вычислений. Значения фазовых координат и управлений, 
полученных на последней фазе, представляют собой решение задачи. 

Заключение. Разработана методика динамического моделирования параллельного манипу-
лятора с упругими шарнирами. На основании математической теории оптимальных процессов 
сформулирована задача оптимального управления рассматриваемого манипулятора и разработан 
унифицированный алгоритм её численного решения. Показано, что поиск переменных параметров 
в виде полиномов намного сокращает количество искомых параметров и приводит данную 
вариационную задачу к задаче поиска экстремумов обычной функции многих переменных. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке ГКН МОН РА в рамках научного проекта 

13-2D181. 
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ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ ՀՈԴԱԿԱՊԵՐՈՎ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՏՈՐՆԵՐԻ 
ՕՊՏԻՄԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 
Դիտարկվում է առաձգական հոդակապերով զուգահեռ մանիպուլյատորների օպտիմալ կառավար-

ման խնդիրը, որի լուծումը թույլ է տալիս որոշել նրա շարժման այն օպտիմալ հետագծերը, որոնք 
բարելավում են մանիպուլյատորի ընտրված կինեմատիկական կամ դինամիկական բնութագրերը: 
Ցույց է տրված, որ փոփոխական պարամետրերի բազմանդամների տեսքով փնտրելու դեպքում 
դիտարկվող վարիացիոն հաշվի խնդիրը բերվում է շատ փոփոխականների ֆունկցիաների 
սովորական էքստրեմալ  խնդիրների լուծման: 

Առանցքային բառեր. զուգահեռ մանիպուլյատոր, առաձգական հոդակապ, դինամիկական 
հետազոտում, օպտիմալ կառավարում: 

 
 
 

K.G. Stepanyan, M.G. Harutyunyan, M.H. Mkrtchyan, Yu.L. Sarkissyan 
 

OPTIMAL CONTROL OF PARALLEL MANIPULATORS WITH                               
ELASTIC JOINTS 

 
The problem of optimal control of manipulators with elastic joints is considered which requires to determine 

the optimal paths of their motions improving the selected kinematic or dynamic characteristics of manipulator. It is 
shown that the search of variable parameters in the polynomial form permits to reduce the variation problem under 
consideration into ordinary extremal problems of multi variable functions. A simplified algorithm is proposed to 
solve these problems. 

Keywords:  parallel manipulator, elastic joint, dynamic analysis, optimal control. 
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Գ.Ս. Երիցյան 

 
ՎԱՐՈՐԴ – ԱՎՏՈՄՈԲԻԼ – ՃԱՆԱՊԱՐՀ – ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԿԵՆՍԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý (Öº²) μ³ñ»É³íÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ùß³Ï»Éáõ Ñ³-

Ù³ñ å»ïù ¿ Ý³Ë áñáß»É §í³ñáñ¹-³íïáÙáμÇÉ-×³Ý³å³ñÑ-ÙÇç³í³Ûñ¦ (ì²ÖØ) Ï»Ýë³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³-
Ù³Ï³ñ·Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ññÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Öº²-Ç íñ³: ՔÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ Öº²-Ç íñ³ ì²ÖØ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ×³Ý³å³ñÑ ¨ ³íïáÙáμÇÉ ï³ññ»ñÇ, ³í»ÉÇ ×Çßï՝ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ ³íïá-
ÙáμÇÉÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ÜßíáõÙ ¿, áñ Öº² Ï³Ëí³Í ¿ áã Ã» ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, 
³ÛÉ ³½·³μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñá·»Ï»ñïí³ÍùÇó: ä³ñ½³μ³Ýí³Í ¿, áñ ³ÏïÇí ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ 
§í³ñáñ¹-³íïáÙáμÇÉ¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³ïÏ³ÝÇß, Ã»¨ í³ñáñ¹Á ¨ ³íïáÙáμÇÉÁ, ³é³ÝÓÇÝ í»ñóñ³Í, ûÅïí³Í 
ã»Ý ³Û¹ Ñ³ïÏ³ÝÇßáí: 

Առանցքային բառեր. §í³ñáñ¹-³íïáÙáμÇÉ¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·, ³ñ³·³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ, Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ, 
×³Ý³å³ñÑ³ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ å³ï³Ñ³ñ, ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ: 

 
1. Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Öº² – Ç íñ³: ÀÝ¹áõÝí³Í ¿, áñ Öº² íñ³ ×³Ý³-

å³ñÑ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ μ³ñ»É³íáõÙÝ áõÝÇ áõÕÕ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ: ²Ûë Ï³ñÍÇùÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 
»ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛ³Ý áõ ×³Ý³å³ñÑ³ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ (Öîä) Ñ³ñ³-
μ»ñ³Ï³Ý ù³Ý³ÏÇ ÙÇç¨ ·áñÍáÕ Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ùμ, áñÁ Ñ³ëï³ïí³Í ¿ μ³½Ù³ÃÇí Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 

Ö³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ (ï»Õ³Ù³ë»ñÇ) Ñ³ñ³ã³÷»ñÁ 
áñáßíáõÙ »Ý՝ ÁÝ¹áõÝ»Éáí, áñ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ³ñ³·áõÃÛ³Ùμ ß³ñÅíáÕ ³íïáÙáμÇÉÝ ³Û¹ ï»Õ³Ù³ëÁ Ï³ñáÕ ¿ 
³ÝóÝ»É ³é³Ýó ³ñ³·áõÃÛ³Ý Çç»óÙ³Ý: ²Ûëï»ÕÇó Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ. áñù³Ý Ù»Í ¿ ×³Ý³å³ñÑÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï áñáßí³Í Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝù³Ý μ³ñÓñ ¿ Öº²-Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: ²ÛÉ Ëáëùáí՝ 
áñù³Ý ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ μ³ñ»É³íí³Í »Ý, ³ÛÝù³Ý ³íïáÙáμÇÉÁ Ï³ñáÕ ¿ Ù»Í ³ñ³·áõÃÛ³Ùμ 
ß³ñÅí»É, ù³ÝÇ áñ É³í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù»Í ¿ Ý³¨ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ, ¨ μ³ñÓñ ¿ Öº²-Ç 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: 

ÜÏ. 1-áõÙ óáõÛó ¿ ïñí³Í ³íïáÙáμÇÉ³óÙ³Ý μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñáõÙ 100 Ñ³½. μÝ³-
ÏãÇÝ ¨ 100 Ñ³½. ³íïáÙáμÇÉÇÝ ÁÝÏÝáÕ ½áÑ»ñÇ (ëáóÇ³É³Ï³Ý éÇëÏÇ) Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ÐáñÇ½áÝ³Ï³Ý 
³é³ÝóùÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³éáÕçáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñÝ (éÇëÏÁ) ³ñï³Ñ³Ûï-
íáõÙ ¿ 100 Ñ³½. μÝ³ÏãÇÝ ÁÝÏÝáÕ ½áÑí³ÍÝ»ñÇ ù³Ý³Ïáí (áñÁ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ¿ áñáß³ÏÇ 30 ûñí³ Ñ³Ù³ñ 
³ÛÝ »ñÏñáõÙ, áñÝ ³Ûë Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ó¨Á ãÇ ÏÇñ³éáõÙ): àõÕÕ³ÓÇ· ³é³ÝóùÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³ÛÝ éÇëÏÁ, áñÝ 
³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ 100 Ñ³½. ³íïáÙáμÇÉÇÝ ÁÝÏÝáÕ ½áÑí³ÍÝ»ñÇ ù³Ý³Ïáí: ÜÏ. 1-áõÙ û·ï³·áñÍí³Í »Ý [1]-
áõÙ μ»ñí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ: 

ºÃ» Ñ³շíÇ ³éÝ»Ýù, áñ Ýßí³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ ß³Ñ³·áñÍíáõÙ »Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ (²îØ), ³å³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É, áñ 
³Û¹ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³íïáÙáμÇÉÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ ÙÇ³ï»ë³Ï Ó¨áí »Ý ³½¹áõÙ Öº²-Ç íñ³: 

ì»ñá·ñÛ³ÉÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ »Ã» ³íïá×³Ý³å³ñÑÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áñáßí³Í Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 
³ñ³·áõÃÛ³Ý Ù»Í³óáõÙÁ μ³ñ»É³íáõÙ ¿ Öº² Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ³å³ ³Ù»Ý³÷áùñ ëáóÇ³É³Ï³Ý éÇëÏÁ å»ïù ¿ 
ÉÇÝÇ ²ØÜ-áõÙ áõ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ù»Í³ù³Ý³Ï ³ñ³·ÁÝÃ³ó ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ: 
ê³Ï³ÛÝ ÝÏ. 1-Çó ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ³Ù»Ý³÷áùñ ëáóÇ³É³Ï³Ý éÇëÏÁ Üáñí»·Ç³ÛáõÙ ¿, áñÇ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »ñÏß³ñù »Ý áõ áÉáñ³åïáõÛï: ¼áÑí»Éáõ ÷áùñ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ÝÏ³ïíáõÙ Ý³¨ ëÏ³Ý-
¹ÇÝ³íÛ³Ý ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñáõÙ՝ Þí»¹Ç³ÛáõÙ áõ üÇÝÉ³Ý¹Ç³ÛáõÙ, áñï»Õ ³½·³μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý μÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý 
ÏáÕÙÁ Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÝ áõ Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿ [1]: ²ÛëåÇëáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É, áñ Öº² ³é³í»É³å»ë 
Ï³Ëí³Í ¿ áã Ã» ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, ³ÛÉ՝ ³½·³μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñá·»Ï»ñïí³ÍùÇó (Ù»Ýï³ÉÇ-
ï»ï): 
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ÜÏ. 1. 100 Ñ³½. μÝ³ÏãÇÝ ¨ 100 Ñ³½. ³íïáÙáμÇÉÇÝ ÁÝÏÝáÕ ½áÑ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ÙÇ ß³ñù ³íïáÙáμÇÉ³óÙ³Ý μ³ñÓñ 

Ù³Ï³ñ¹³Ïáí »ñÏñÝ»ñáõÙ. 
1- ÆëÉ³Ý¹Ç³, 2- Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³, 3- Üáñí»·Ç³, 4- ÐáÉ³Ý¹Ç³, 5- üÇÝÉ³Ý¹Ç³,6- Ö³åáÝÇ³,  7- ¸³ÝÇ³,                      

8 - ÆéÉ³Ý¹Ç³, 9 - â»ËÇ³, 10 - ÐáõÝ·³ñÇ³, 11 - ÐáõÝ³ëï³Ý, 12 - äáñïáõ·³ÉÇ³, 13- Æëå³ÝÇ³,    14 - üñ³ÝëÇ³, 
15 - ²íëïñÇ³, 16 - ÈÛáõùë»Ùμáõñ·, 17 - Üáñ ¼»É³Ý¹Ç³,18 - ²ØÜ, 19 - Þí»Ûó³ñÇ³, 20 - Î³Ý³¹³,                                    

21 - ²íëïñ³ÉÇ³, 22 - Þí»¹Ç³ 
 

 
²Ûë »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïí»É ¿ [1]-Ç áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáí, áñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Öîä 

ù³Ý³ÏÁ ÷á÷áËíáõÙ ¿ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÑáëùÇ ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý. 
N2/N1 = (V2/V1)

n, 
áñï»Õ  N2 ¨  N1-Á Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ՝ ÙÇçáó³éáõÙÇó ³é³ç ¨ Ñ»ïá Öîä-ների ù³Ý³ÏÝ ¿, V2 ¨ V1-Á՝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ՝ ÙÇçáó³éáõÙÇó ³é³ç ¨ Ñ»ïá ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÑáëùÇ ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ, n = 
1,5…2,0 - ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñáí Öîä Ñ³Ù³ñ, n = 2…3- Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³ëóí³Í íÝ³ëí³ÍùÝ»ñáí Öîä 
Ñ³Ù³ñ, n = 4 - ½áÑ»ñáí Öîä Ñ³Ù³ñ: 

ØÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýù ¨ë: ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿ [2], ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý 
³ñ³·áõÃÛáõÝÁ ¨ íï³Ý·Á (íï³Ý·³íáñáõÃÛáõÝÁ), áñáÝù Ï³åí³Í »Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ¨ ·ïÝíáõÙ »Ý ÷áË³½-
¹»óáõÃÛ³Ý Ù»ç: Î³ ³ñ³·áõÃÛáõÝ՝ Ï³ íï³Ý·, ãÏ³ ³ñ³·áõÃÛáõÝ՝ ãÏ³ »ñÃ¨»ÏáõÃÛáõÝ, Ñ»ï¨³μ³ñ՝ ãÏ³ ¨ 
íï³Ý·: 

²ÛëåÇëáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ³ñ³·áõÃÛ³Ý Ù»Í³óÙ³ÝÁ 
½áõ·ÁÝÃ³ó Öº²-Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ μ³ñ»É³ííáõÙ - μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ áã Ã» áõÕÕ³ÏÇ Ó¨áí, ³ÛÉ՝ ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í՝ 
í³ñáñ¹Ç ÏáÕÙÇó ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÁÝÏ³ÉÙ³Ùμ: ºÃ» Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù, áñ Ýßí³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ 
»ñÃ¨»ÏáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏÇó ²îØ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ÝáõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ, ³å³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
»½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Öº²-Ç íÇ×³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÁ í³ñáñ¹Ç Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÝ 
»Ý: 

2. Ö³Ý³å³ñÑ³ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³ ³íïáÙáμÇÉÇ Ñ³ï-
Ï³ÝÇßÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ²íïáÙáμÇÉÇ ³ÏïÇí ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿ [2, 3], Ï³Ëí³Í ¿ 
³ñ³·³ÛÇÝ áõ ³ñ·»É³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇó, Ï³é³í³ñ»ÉÇáõÃáõÝÇó áõ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÇó: ²Ûë ³éáõÙáí 
³ÏïÇí ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³Ù, í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí, Öº²-Ç íñ³ Ýßí³Í Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿: 

Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ áõ ï³ñ³Ï³ñ·»ñÇ ïñ³Ýë-
åáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ, áñáÝù ï³ñμ»ñíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ÏïÇí ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ùμ, Ï³ï³ñ³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
í³½ùáí, ï³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ í³½ùáí: ¸ñ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¿É ³Û¹ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ 
×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý μÝáõÃ³·ñ»ñÇ áõ íÃ³ñ³ÛÝáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áõÙ »Ý ï³ñμ»ñ ³ëïÇ×³Ýáí: 
Ð»Ýó ³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí ¿ áñáßíáõÙ Ýßí³Í í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÑáëùáõÙ 
ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë՝ ï³ñμ»ñ ï³ñ³Ï³ñ·»ñÇ ²îØ-Ý»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 
μ³ó³Ñ³Ûï»É, Ã» ¹ñ³Ýó Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáõÙ ³éÏ³ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÇÝãå»ë »Ý ³½¹áõÙ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý íñ³: 

ÜÏ. 2-áõÙ óáõÛó »Ý ïñí³Í ßñç³¹³ñÓÇ íñ³ ï³ñμ»ñ ï³ñ³Ï³ñ·»ñÇ ³íïáÙáμÇÉÝ»ñÇ ³ñ³·³ÛÇÝ 
Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý áñáßÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ß³Ñ³·áñÍ³Ï³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ï³éáõóí³Í ÑÇëïá·ñ³ÙÝ»ñÁ: ²Û¹ ÑÇëïá·ñ³ÙÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
Ýß»É, áñ ³é³í»É Ù»Í ³ñ³·³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ áõÝ»Ý Ã»Ã¨ Ù³ñ¹³ï³ñ ³íïáÙáμÇÉÝ»ñÁ: ºñÃ³ÛÇÝ 
Ñ³ïÏÝ³ÇßÝ»ñÝ ³Ù»Ý³í³ïÝ »Ý μ»éÝ³ï³ñ ²îØ Ùáï (÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý ºñ¨³Ý-ì³Ý³Óáñ 
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×³Ý³å³ñÑÇ 87-ñ¹ ÏÙ-Ç íñ³ (æñ³ß»Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ùáï) ·ïÝíáÕ ßñç³¹³ñÓáõÙ (ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë) ¨ 
êåÇï³ÏÇ É»éÝ³Ý³óùáõÙ ·ïÝíáÕ Ì³ÕÏáõÝù é»ëïáñ³ÝÇ Ùáï՝ 85-ñ¹ ÏÙ-Ç íñ³ (Ïáñ³·Í³ÛÇÝ Ñ³ïí³Í 
í³Ûñ¿çùáõÙ)): 

 
 

 
ÜÏ. 2. î³ñμ»ñ ï³ñ³Ï³ñ·»ñÇ ²îØ ³ñ³·³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ (Ã³÷³éùÇ) ¨ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ. 
³ - Ã³÷³éùÇ ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ, μ - Ïáñ³·Í³ÛÇÝ ï»Õ³Ù³ë ÙïÝ»Éáõ ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ 
ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ëáõÙ, · - Ïáñ³·Í³ÛÇÝ ï»Õ³Ù³ë ÙïÝ»Éáõ ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ í³Ûñ¿çùáõÙ 

 
 
 
ÜÏ. 2-Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ, »Ã» Ã³÷³éùÇ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ M1 ï³ñ³Ï³ñ·Ç ³íïáÙáμÇÉÇ 

Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝ»Ýù 100%, ³å³ M2, M3 ¨ N2 ï³ñ³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ ÏÏ³½ÙÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ՝ 
86, 31 ¨ 31%: 

ÐáñÇ½áÝ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ëáõÙ Ïáñա·Í³ÛÇÝ Ñ³ïí³Í ÙïÝ»Éáõ ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃáõÝÁ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï Ï³½Ù»É ¿ 95 ÏÙ/Å (Ï³Ù 100 %): M2 ÙÇñÏá³íïáμáõëÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ Ï³½Ù»É ¿ 75 ÏÙ/Å (79 %), ÇëÏ M3 
¨ N2 ï³ñ³Ï³ñ·»ñÇ ²îØ Ñ³Ù³ñª 66 % (50 ÏÙ/Å) ¨ 59 % (49 ÏÙ/Å): 

ì³Ûñ¿çùáõÙ ëï³óí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ. M1 ³íïáÙáμÇÉÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝ»Ýù 45 ÏÙ/Å (100%), 
M2 ÙÇÏñá³íïáμáõëÇ Ñ³Ù³ñ՝ 30 ÏÙ/Å (67%), M3 ³íïáμáõëÇ Ñ³Ù³ñ՝ 18 ÏÙ/Å (39%) ¨ N2 μ»éÝ³ï³ñÇ 
Ñ³Ù³ñ՝ 15 ÏÙ/Å (31%): 

ºÃ» »ñÃ³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ μ³ñÓñ³óáõÙÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý μ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ²îØ ³ÏïÇí ³Ýíï³Ý-
·áõÃÛáõÝÁ, ³å³ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ ³é³í»É ³Ýíï³Ý· å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý M1 ï³ñ³Ï³ñ·Ç (Ã»Ã¨ Ù³ñ¹³ï³ñ) 
³íïáÙáμÇÉÝ»ñÁ, ÇëÏ ³Ù»Ý³íï³Ý·³íáñÁ՝ N2 μ»éÝ³ï³ñ ³íïáÙáμÇÉÝ»ñÁ: 

ÜÏ 3-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Öîä Ù³ëÇÝ [4]-áõÙ μ»ñí³Í ÑÇëïá·ñ³ÙÝ»ñÁ: 100% ¿ ÁÝ¹áõÝí³Í ²îØ 
ùÝÝ³ñÏíáÕ ï³ñ³Ï³ñ·»ñÇó Ù»ÏÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇÝã Öîä Ï³ï³ñ³Í ³é³í»É³·áõÛÝ í³½ùÁ: âëïí»ñ³å³ïí³Í 
ëÛáõÝ³ÏÝ»ñáí óáõÛó ¿ ïñí³Í ÙÇÝã Öîä Ï³ÝË³ï»ëíáÕ í³½ùÁ, áñÝ ëï³óíáõÙ ¿՝ »ÉÝ»Éáí ³íïáÙáμÇÉÇ 
»ñÃ³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ μ³ñ»É³íÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÏïÇí ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áõÕÕ³ÏÇ μ³ñÓñ³óáõÙÇó: 
êïí»ñ³å³ïí³Í ëÛáõÝ³ÏÝ»ñáí óáõÛó »Ý ïñí³Í ÙÇÝã Öîä Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý í³½ù»ñÁ, áñáÝù ëï³óí»É »Ý 
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí:  
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ÜÏ. 3. §ì³ñáñ¹-³íïáÙáμÇÉ¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÝÙ»ñÅáõÃÛáõÝÁ. 
                                                      - Ï³ÝË³ï»ëáõÙ,               - Öîä í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 
 
ÜÏ. 3-Çó »ñ¨áõÙ ¿, áñ Öîä í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ: 
è¸-áõÙ ¨ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ ÃáÕ³ñÏí³Í Ã»Ã¨ Ù³ñ¹³ï³ñ ³íïáÙáμÇÉÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Çñ³Ï³Ý³óí³Í 

¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÁ (ÝÏ. 4) [5] óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ÙÇÝã Öîä í³½ùÝ ³é³í»É Ù»Í ¿ èáõë³ëï³ÝáõÙ ÃáÕ³ñÏí³Í 
M412, ЗАЗ, ГАЗ ³íïáÙáμÇÉÝ»ñÇ Ùáï, ÇëÏ ³Ù»Ý³÷áùñ í³½ùÁ՝ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ ²îØ Ùáï: ²ÛëåÇëáí, Ï³ñ»ÉÇ 
¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Ã»Ã¨ Ù³ñ¹³ï³ñ ³íïáÙáμÇÉÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ μ³ñÓñ³óáõÙÁ μ»ñáõÙ ¿ 
Öº² Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Çç»óáõÙ: 

 
 
 

 
ÜÏ. 4. §ì³ñáñ¹-³íïáÙáμÇÉ¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÝÙ»ñÅáõÃÛáõÝÁ 

 
êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ μ³ó³ïñ»É Ï³é³í³ñÙ³Ý ï»ëáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ²Û¹ ï»ëáõ-

ÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ í³ñáñ¹Ç ¨ ³íïáÙáμÇÉÇ ÙÇ³íáñí»ÉÁ ëï»ÕÍáõÙ ¿ Ýáñ 
Ñ³ïÏ³ÝÇß, áñáí ûÅïí³Í ã¿ Ýáñ³ëï»ÕÍ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï³ññ»ñÇó ¨ áã Ù»ÏÁ (³é³ÝÓÇÝ í»ñóñ³Í): ²ÛÉ 
Ëáëùáí՝ ³ÏïÇí ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ §Վ³ñáñ¹-³íïáÙáμÇÉ¦ Ï»Ýë³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³ïÏ³ÝÇß 
¿, ÇëÏ í³ñáñ¹Á ¨ ³íïáÙáμÇÉÝ ³Û¹ Ñ³ïÏ³ÝÇßáí ûÅïí³Í ã»Ý [6]: ²Û¹ å³ï×³éáí, »ñμ ËáëíáõÙ ¿ 
³íïáÙáμÇÉÇ ³ÏïÇí ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ÷áñÓ ¿ ³ñíáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç μ³ñ»É³íÙ³Ý 
ËÝ¹ÇñÁ ÉáõÍ»É áã Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñáí: Î³é³í³ñÙ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ÷³Ï 
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³é³ÝÓÇÝ ï³ññ»ñÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇó, 
³ÛÉ¨, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, ³Û¹ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³ÍáõÃÛáõÝÇó: 

ºÉÝ»Éáí ß³ñ³¹ñí³ÍÇó՝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É, áñ ³íïáμáõëÝ»ñÇ áõ μ»éÝ³ï³ñ ³íïáÙáμÇÉÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³-
ïáõÃÛ³Ùμ Ã»Ã¨ Ù³ñ¹³ï³ñ ³íïáÙáμÇÉÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ í³ï »Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í 
í³ñáñ¹Ý»ñÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇëÏ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ áõ éáõë³Ï³Ý Ýáñ Ùá¹»ÉÝ»ñÇ Ã»Ã¨ 
Ù³ñ¹³ï³ñ ³íïáÙáμÇÉÝ»ñÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ éáõë³Ï³Ý ÑÇÝ Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ²îØ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùμ, ³í»ÉÇ í³ï 
»Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í í³ñáñ¹Ý»ñÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: 
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´³óÇ ³Û¹, »Ã» ÁÝ¹áõÝ»Ýù, áñ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏÇó ³íïáÙáμÇÉÝ»ñÁ, áñáÝù ß³Ñ³·áñÍíáõÙ »Ý ÝÏ. 
1-áõÙ Ýßí³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ, áõÝ»Ý ÙÇ³ï»ë³Ï Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ. ³å³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ åÝ¹»É, áñ Öº² íÇ×³ÏÇ 
÷á÷áËÙ³Ý íñ³ ³½¹áÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÁ í³ñáñ¹Çն Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³Ý μÝáõÃ³·ñ»ñÝ »Ý: 
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БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВOДИТЕЛЬ-АВТОМОБИЛЬ-ДОРОГА-СРЕДА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
 

Для разработки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения (БДД)  прежде всего 
необходимо определить значимость влияния каждого элемента биомеханической системы "водитель-
автомобиль-дорога-среда" (ВАДС) на БДД. Рассматривается влияние элементов системы ВАДС - дорога и 
автомобиль, точнее - дорожных условий и свойств автомобиля, на БДД. Отмечается, что безопасность 
дорожного движения зависит не от дорожных условий, а от менталитета населения. Выявлено, что 
активная безопасность является свойством системы "водитель-автомобиль", хотя в отдельности 
водитель и автомобиль не обладают этим свойством. 

Ключевые слова: система "водитель-автомобиль", скоростные свойства, устойчивость, дорожно-
транспортное происшествие, безопасность дорожного движения. 

 
 
 

G.S. Yeritsyan 
 
 

DRIVER-VEHICLE-ROAD-ENVIRONMENT BIOMECHANICAL SYSTEM AND 
TRAFFIC SAFETY 

 
 
First of all it is necessary to determine the influence of each element of biomechanical system of  “driver-

vehicle-road-environment” (DVRE) on traffic safety for developing improvement measures of traffic safety. The 
influence of elements of road and vehicle of DVRE system, to be exact, the influence of road conditions and vehicle 
characteristics on traffic safety is discussed. It is mentioned that the traffic safety depends not on road conditions 
but on population mentality. It is clarified that the active safety is considered the criteria of  “driver-vehicle” 
system, though the driver and vehicle separately do not possess this criteria.  

Keywords: “driver-vehicle” system, speed criteria, stability, road accident, traffic safety. 
 

Երիցյան Գագիկ Սուրենի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր (ՀԱՊՀ) 
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       УДК 669.15-194                                                              МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

А.О. Овсепян 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГИРОВАНИЯ И РАСКИСЛЕНИЯ 
НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ДИСИЛИЦИДОМ МОЛИБДЕНА 

 
 Проведен комплекс технологических исследований с промышленной апробацией полученных 
результатов на металлургическом заводе (электродуговой и мартеновской печах). Результаты 
исследований показали, что степень усвоения молибдена расплавом практически составляет ~ 100%, 
неоднородность по молибдену отсутствует. Плавка без дополнительной корректировки молибдена в печи 
значительно упрощает процесс доводки и легирования стали. Разработана технология легирования и 
раскисления низколегированных сталей дисилицидом молибдена. 

                     Ключевые слова: дисилицид молибдена, усвоение, легирование, сталь, технология.  
 

Дисилицид молибдена  (MoSi2) - химическое соединение с молекулярной массой 152,16; 
содержание кремния - 36,93%, молибдена - 63,07%; температура плавления - 2293 К. Имеет 
тетрагональную структуру до 1850 К (а - 0,3203, с - 0,7850, с/а - 2,452), рентгеновская плотность - 
6,267 г/см3 [1]. Химический состав дисилицида молибдена, масс. %: Mo - 57…59, Si - 30…32, Fe - 
1,2, SiO2 - 7, Al2O3 - 5, CaO - 3, вредные примеси для производства стали - P, S, Cu, Pb, Zn, Sb, As, 
Bi практически отсутствуют. 

Основным показателем качества дисилицида молибдена как лигатуры является его 
химический состав. В соответствии с требованиями изготовителей стали, заинтересованных в 
малой массе легирующей присадки с высокой концентрацией ведущего элемента молибдена,   
важно постоянство его содержания в MoSi2, что обеспечивает получение стали с узкими 
заданными пределами его содержания. Важной характеристикой качества дисилицида молибдена 
являются его размеры, поскольку их правильный выбор ускоряет процесс растворения MoSi2, 
обеспечивает его высокой процент усвоения. Существенной характеристикой является также 
плотность, которая почти не отличается от плотности легирующего жидкого металла. Следует 
отметить также механические свойства (хрупкость и др.), посредством которых можно обеспечить 
получение дисилицида молибдена заданного гранулометрического состава.  

Легирование молибденсодержащих сталей осуществляют путем присадки ферромолибдена, 
металлического молибдена, молибдата кальция или оксида молибдена в печь. Существенным 
недостатком ферромолибдена как ферросплава является повышенная его плотность, равная 
9,0…9,5 г/см3, вследствие чего он оседает на подину печи или на дно ковша, что приводит к 
неоднородности стали по химическому составу. Кроме того, в слитках ферросплава содержание 
молибдена колеблется в пределах 45…70%, кремния - 0,2…5,0%, концентрации фосфора, серы и 
углерода отличаются в 1,4…4,0 раза, меди и цинка - в 5 раз [2]. Отрицательное влияние имеет 
также и малая скорость растворения в металле. Указанные факторы затрудняют получение стали с 
суженными границами содержания молибдена с целью экономии молибдена, а также  
стандартизации свойств стали различных плавок. Применение молибдата кальция или оксида 
молибдена приводит к повышенным потерям за счет испарения - улетучивания окислов 
молибдена.  

Лабораторные исследования показали, что, несмотря на тугоплавкость, дисилицид молибдена 
хорошо растворяется в жидком железе, стали, чугуне, никеле, кобальте [3].  

Результаты лабораторных исследований были проверены в опытно-заводских условиях. 
Эксперименты проводились в электродуговых и мартеновских печах при производстве стали с 
различным содержанием молибдена: 12Х1МФ (Мо 0,25…0,35%); 15ХМ (Мо 0,4…0,55%); 
40ХН2МА (Мо 0,15…0,25%); 15Х1М1Ф (Мо 0,9…1,1%); св08ХМ (Мо 0,5…0,7%) и др.  

С целью определения степени усвоения молибдена исследования проводились в 
соответствии с технологической инструкцией ТИ-132-ЭС2-25-84 и ТИ-132-М-1-86 с учетом 
следующих особенностей: 1) в основных дуговых электропечах присадка MoSi2 проводилась 
после скачивания окислительного шлака в восстановительный период плавки с целью легирования 
металла молибденом и одновременного раскисления металла кремнием взамен 45% - го 
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ферросилиция; 2) в основных мартеновских печах MoSi2 вводили в период полировки или 
раскисления; 3) корректировку химического состава металла дисилицидом молибдена 
производили в ковше при наполнении ковша металлом от 1/3 до 1/2 высоты.  

Подготовку печи, шихтовку, расплавление и окислительный период проводили в 
соответствии с действующей технологической инструкцией. Для окончательного раскисления 
стали использовали алюминий. 

Замер температуры в экспериментах осуществляли с помощью сменных блоков БС- 7148 в 
ковше термопарой погруженного типа с защитным кварцевым наконечником (градуировка ВР 
5/20- 1, ВНИИЧЕРМЕТ).  

Отбор пробы шлака производили параллельно с отбором проб металла из печи по ходу 
плавки и из ковша. Шлак анализировали химическим методом. 

Данные по усвоению молибдена из дисилицида молибдена при выплавке 
молибденсодержащих сталей в дуговых электропечах приведены в табл. 1. Степень усвоения 
молибдена во всех случаях составила практически ~ 100%. 
 

                                                                                                                                              Таблица 1 
Степень усвоения молибдена из дисилицида молибдена в 200 -тонных дуговых  электропечах 

 
№ Марка 

 стали 
Период 
 ввода 

Выход 
жидкой 
стали, т 

Количество 
введенного 

MoSi2, кг 

Фактически  
в %, 
Мо 

Результат 
усвоения, 

% 
1 
2 
3 

св.08ХМ 
св08ХМ 

40ХН2МА 

Раскис. 
Раскис. 
  Ковш 

207,7 
214,4 
221,1 

1870 
1300 
500 

0,58 
0,56 
0,16 

~100 
~100 
~100 

 
С целью определения степени усвоения молибдена из дисилицида молибдена в основных 

мартеновских печах MoSi2 вводили в период полировки. Основными задачами периода полировки 
являются: 1) уменьшение содержания фосфора и серы до заданных пределов; 2) окисление 
избыточного углерода; 3) нагрев стали до температуры, обеспечивающей её нормальную 
разливку; 4) снижение содержания газов (азота, водорода), а также неметаллических включений. 
Первые три задачи решались преимущественно в первой половине кипения, которую называют 
рудным кипением или полировкой. За это время металл полностью расплавляется, перегрев по 
сравнению с температурой ликвидуса составлял 50…60 оС. Температуру ликвидуса рассчитывали 
по формуле T = 1539 - 71C%, где С - содержание углерода в %. Показателем нормального 
проведения полировки (рудного кипения) являлась также скорость выгорания углерода, которая в 
этот период была не менее 0,005% в минуту и определялась по формуле 

 
Vc  = C C

T T
 , 

 
где С1 - содержание углерода в металле по расплавления %; С2 - содержание углерода в начале 
чистого кипения, %; Т1 - время определения С1, час.мин; Т2 - время определения С2, час. мин. 

Результаты степени усвоения молибдена из дисилицида молибдена в период полировки 
приведены в табл. 2. Всего в этом периоде для выплавки сталей различных марок вводили от 100 
до 300 кг дисилицида молибдена, металлом усваивалось от 0,03 до 0,10 % Мо. Степень усвоения 
молибдена во всех случаях составляла ~ 100%. Некоторые отклонения от расчетной величины 
связаны с допуском химического анализа ГОСТ 12354-76. Однако наблюдалось некоторое 
снижение скорости выгорания углерода.  
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Таблица 2 
Степень усвоения молибдена из дисилицида молибдена при вводе в период полировки 

№ Марка 
стали 

Кол-во 
введен. 

MoSi2, кг 

Введено 
по расчету 
Мо, % 

Мо перед 
вводом 

MoSi2, % 

Мо после 
ввода 

MoSi2, % 

Фактически 
усвоение Мо, 

% 

Результат 
усвоения Мо 
из МoSi2, % 

1 
2 
3 
4 
5 
 6 

12Х1МФ 
12Х1МФ 
12Х1МФ 
12Х1МФ 
12Х1МФ 
12Х1МФ 

100 
200 
300 
300 
150 
200 

0,03 
0,07 
0,10 
0,10 
0,05  
0,07 

0,24 
0,22 
0,19 
0,15 
0,23 
0,20 

0,27 
0,30 
0,29 
0,25 
0,29 
0,29 

0,03 
0,08 
0,10 
0,10 
0,06 
0,09 

100 
>100 
100 

>100 
100 
100 

 
С целью определения степени усвоения молибдена из дисилицида молибдена в период 

предварительного раскисления проводилась выплавка стали марки 12Х1МФ с подачей 
корректирующих добавок в количестве 60…300 кг на плавку.  

Спокойные стали раскисляют предварительно в печи и окончательно в ковше. 
Предварительное раскисление спокойных сталей производят двумя способами: 1) в печь 
присаживают 18…45% ферросилиция из расчета усвоения 0,1…0,3% кремния; 2) в печь 
присаживают силикомарганец из расчета получения заданного содержания марганца в стали. 
Плавку выпускают через 5…10 мин, после посадки раскислителя - ферросилиция или 
силикомарганца. 

Результаты степени усвоения молибдена из дисилицида молибдена в период раскисления 
приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Степень усвоения молибдена из дисилицида молибдена при вводе стали 12Х1МФ в период раскисления   

№ 
Кол-во 
введен. 

MoSi2, кг 

Введено 
по расчету 
Мо, % 

Мо перед 
вводом 

MoSi2, % 

Мо после 
ввода 

MoSi2, % 

Фактически 
усвоение 
Мо, % 

Результат 
усвоения Мо 
из MoSi2,%

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

200 
260 
300 
70 
60 

250 
250 

0,07 
0,08 
0,10 
0,02 
0,22 
0,08 
0,08 

0,20 
0,19 
0,19 
0,22 
0,25 
0,20 
0,18 

0,27 
0,27 
0,20 
0,24 
0,27 
0,29 
0,26 

0,07 
0,08 
0,11 
0,02 
0,02 
0,09 
0,08 

100 
100 

>100 
100 
100 

>100 
100 

 
Из таблицы видно, что практически усвоение молибдена из дисилицида молибдена в 

период раскисления стали 12Х1МФ составляет 100%.  
Положительные результаты, полученные на опытных плавках с использованием MoSi2 в 

различных периодах плавки (1 - период завалки [4]; 2 - период полировки; 3 - период 
раскисления), позволили перейти к выполнению основной цели исследования - проведению 
плавки без корректировки молибдена в печи, а легирование молибденом произвести дисилицидом 
молибдена в ковше.  

При легировании и раскислении низко- и среднелегированных сталей в ковше введение 
ферросплавов в твердом состоянии вызывает опасность неравномерного распределения 
легирующих элементов в металле вследствие недостаточно высоких скоростей плавления 
ферросплавов в жидкой стали и снижение ее температуры за счет тепла на их нагрев и 
растворение [5].  

Одним из путей улучшения технологии раскисления и легирования низколегированных 
молибденсодержащих сталей следует считать перенос этих операций в ковш. Этот способ имеет 
целью получить стали с суженными границами содержания молибдена для стандартизации 
свойств стали различных плавок. Сказанное становится возможным при присадке дисилицида 
молибдена во взвешенный после выпуска металл и тщательном его перемешивании. 

При внепечном раскислении и легировании сокращается продолжительность плавки, 
снижается содержание водорода и фосфора, повышается производительность сталеплавильных 
печей, а также экономятся легирующие материалы.  
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 Результаты степени усвоения молибдена из дисилицида молибдена при вводе его в ковш 
представлены в табл. 4. Дисилицид молибдена вводили в ковш из бокового бункера в 
нерасфасованном виде, после алюминия, начиная с наполнения ковша металлом на 1/3 высоты и 
заканчивая при наполнении на 1/2 высоты. Особое внимание уделяли температуре выпускаемого 
металла, которая поддерживалась в пределах 1873…1893 К. 

Таблица 4 
Степень усвоения молибдена из дисилицида молибдена при вводе его в ковш 

№ Марка 
стали 

Выход 
жидкой 
стали, т 

Мо по 
расплавлению, 

% 

Мо на 
выпуске, 

% 

Введено 
MoSi2 в ковш 

Мо в 
стали, 

% 

Усвоение 
Мо из 

MoSi2, % кг Мо, % 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 

12Х1МФ 
12Х1МФ 
12Х1МФ 
25ХГМ 
25ХГМ 

40ХН2МА 
40ХН2МА 
40ХН2МА 
20ХН2М 

15Х1М1Ф 

161,76 
155,76 
155,39 
155,39 
160,92 
162,92 
163,76 
160,92 
160,92 
161,42 

0,13 
0,07 
0,18 

- 
0,07 
0,04 
0,06 
0,05 
0,08 
0,85 

0,12 
0,06 
0,19 

- 
0,07 
0,05 
0,06 
0,05 
0,08 
0,85 

450 
650 
350 
580 
480 
500 
400 
400 
400 
400

0,16 
0,24 
0,12 
0,22 
0,17 
0,17 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 

0,28 
0,30 
0,31 
0,22 
0,24 
0,22 
0,20 
0,19 
0,22 
0,99 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
Для выплавки различных марок сталей в ковш вводили от 250 до 650 кг дисилицида 

молибдена, степень усвоения ~ 100%. При вводе в ковш дисилицида молибдена учитывалось 
также содержание в нем кремния (32%). Вместе с молибденом в металл вносилось 0,05 …0,14% Si. 
Соответственно снижали количество кремния, вводимого в металл из других ферросплавов. При 
этом суммарное количество вводимого в ковш кремния практически не менялось. Вводимый в 
металл кремний из дисилицида молибдена усваивается обычным порядком и должен быть учтен 
при общем расчете по кремнию. Плавка без дополнительной корректировки молибена в печи 
значительно упрощает процесс доводки и легирования металла.  

Большое влияние на свойства сталей оказывают и неметаллические включения. Состав, 
строение и размеры этих частиц во многом определяют качество стали. Загрязненность стали 
неметаллическими включениями оценивали по типам на шести образцах проката, отобранных от 
головного (литер А) и хвостового (литер Н) слитков второго сифона. Оценку неметаллических 
включений производили под микроскопом путем сравнения с эталонными шкалами при 
просмотре площади нетравленых шлифов. Во всех образцах определяли максимальный балл 
включений согласно ТУ 14-1-1529 и ГОСТ 1778-80. Все параметры соответствуют требованиям 
стандартов. Брака первого передела на опытных плавках и посифонной неоднородности по 
молибдену не наблюдалось. 

В табл. 5 представлены механические свойства стали марки 40ХН2МА, полученные в 200 -
тонных дуговых печах с использованием дисилицида молибдена (закалка 850 оС, масло, отпуск 
620 оС, вода). Как видно из табл. 5, технология выплавки конструкционной стали с легированием 
дисилицидом молибдена позволяет получить сталь с высокими механическими свойствами, 
удовлетворяющими требованиям стандарта. 

                                                         Таблица 5 
Механические свойства стали марки 40ХН2МА, 

полученные с использованием дисилицида молибдена 
 

Профиль  
проката 

Требования по ГОСТ 4543-81 
σв, кгс/мм2 σт, кгс/мм2 δ, % φ, %

не менее 
110 95 12 50 

Ф250 115 96 13 56 
 

Таким образом, разработана технология раскисления и легирования низколегированных 
сталей дисилицидом молибдена. MoSi2 можно использовать при выплавке всех 
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молибденсодержащих марок стали. Наиболее рациональным методом легирования дисилицидом 
молибдена является ввод их в ковш во время выпуска плавки. Усвоение молибдена составляет 
примерно 100% и не зависит от общей массы введенного материала. 
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Ա.Հ. Հովսեփյան 
 

ՄՈԼԻԲԴԵՆԻ ԵՐԿՍԻԼԻՑԻԴՈՎ ՑԱԾՐ ԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏՆԵՐԻ ԼԵԳԻՐՄԱՆ 
ԵՎ ԹԹՎԱԾՆԱԶՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ 

 
Մետալուրգիական գործարանում (էլեկտրաաղեղային և մարտենյան վառարաններում) 

կատարվել են համալիր տեխնոլոգիական հետազոտություններ ստացված արդյունքների 
փորձահավանությամբ: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ հալույթում մոլիբդենի յուրացման 
աստիճանը գործնականում կազմում է ~ 100 %, մոլիբդենի անհամասեռությունը բացակայում 
է: Հալումը վառարանում առանց լրացուցիչ մոլիբդենի ճշգրտման զգալի պարզեցնում է 
պողպատների բաղադրության վերջնաշտկման և լեգիրման գործընթացները: Մշակվել է 
մոլիբդենի երկսիլիցիդով ցածր լեգիրված պողպատների լեգիրման և թթվածնազտման 
տեխնոլոգիա: 

Առանցքային բառեր. մոլիբդենի երկսիլիցիդ, յուրացում, լեգիրում, պողպատ, 
տեխնոլոգիա: 
 

A.H. Hovsepyan 
 

DEVELOPMENT   OF TECHNOLOGY OF DOPING AND DEOXIDIZATION OF LOW 
- ALLOYED STEELS WITH MOLYBDENUM DISILICIDE 

 
A complex of technological investigations with industrial approbation of the obtained results on 

metallurgical plant is carried out (on arc and open-hearth furnaces). The results show that the degree of 
recovery of molybdenum with melt is ~ 100%, heterogeneity of molybdenum is missing. Melting without 
additional alignments of molybdenum in furnace greatly simplifies the process of refinement and doping 
of steel. The technology of doping and deoxidization of low-alloyed steel with molybdenum disilicide is 
developed. 

Keywords: molybdenum disilicide, recovery, doping, steel, technology. 
 

Овсепян Армен Оганесович - к.т.н., доцент, заведующий лабораторией, Институт общей и неорганической химии им. 
М.Г. Манвеляна НАН РА  
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2.    Ст. 40 X:  ;36,0;313,0;16,0;102,0;167,0;24,7 543210 −≡≡≡≡≡≡ BBBBBB      
    .053,0;006,0;047,0;059,0 9876 −≡−≡−≡−≡ BBBB  

Полиномы определены согласно [1] следующим образом: 

,1
lnln

)ln(ln2

minmax

max +
−
−

=
TT
TTX i

i                                                         (3) 

 
;43,3ln82,1;29,0ln03,1;34,05ln46,0;8,1ln72,0 4321 −=−=+=−= γXtXXVX  

.86,1ln24,1
;21,1ln96,0;93,3ln82,1;6,2ln45,1;38,4ln25,1

9

8765

+=
+=−=−=−=

ρ
λαϕ

X
rXXXX

 

Подставляя  полученные результаты (2) в (1), получаем следующие математические 
выражения для Ст.45 и Ст. 40X: 

для  Ст. 45:   11,0008,011,0125,005,0

69,02,077,0086,034,5

ρλαϕ
γ

r
tSVef = , 

        
046,0051,013,025,014,0

71,025,014,013,01,1

ρλαϕ
γ

r
tSVeА

−

=
                                                                              

(4) 

для  Ст. 40X:   ,008,0068,028,0125,009,0

61,051,018,012,05,6

ρλαϕ
γ

r
tSVef =

                                                                           (5)
 

.07,0077,032,023,011,0

66,041,016,018,03,1

ρλαϕ
γ

r
tSVeА

−

=  

                            Tаблица 
 

    План исследования Результаты исследования 
  r 45  f, Гц
N  V,   S.   t,   γ  ϕ  α  λ  r ρ  А,      

мкм, 
f,        
Гц 

А,      
мкм 

f,       
Гц 

    1 3 0.25 0,5 5 75 12 15 0,8 0,5 400 0,15 475 0,25 
2 47 0,25 0,5 5 15 3 5 0,8 0.5 800 0.5 960 0.7:
3  3 2 0,5 5 15 12 15 0,1 0.1 500 0.25 820 0.4 
4  47 2 0,5 5 75 3 5 0,1 0.1 1000 0,5 1200 0.8 
5  3 0,25 3,5 5 75 3 15 0,1 0,5 900 0,4 1000 0,5 
6  47 0,25 3,5 5 15 12 5 0,1 0,5 1200 0,6 1300 0,65 
7  3 2 3,5 5 15 12 15 0,8 0,1 1400 0,9 1500 0,92 
8  47 2 3,5 5 75 12 5 0,8 0,1 1100 0,65 1400 0,65 
9  3 0,25 0,5 15 75 12 5 0,8 0,1 1500 0,7 1600 0,8 
10  47 0,25 0,5 15 15 3 15 0,8 0,1 1700 1,1 1800 1,2 
11  3 2 0,5 15 15 3 5 0,1 0,5 1560 0,75 1600 0,6 
12  47 2 0,5 15 75 3 15 0,1 0,5 1800 1,1 1900 1,2 
13  3 0,25 3.5 15 75 3 5 0,1 0,1 1600 0,9 1800 1,1 
14  47 0,25 3,5 15 15 12 15 0,1 0,1 1900 1,2 2000 1,3 
15  3 2 3,5 15 15 3 5 0,8 0,5 2000 1,3 2100 1,4 
16  47 2 3.5 15 75 12 15 0.8 0,5 2100 1,4 2400 1,6 

 
 

 
 После получения математических выражений (4) и (5) для двух материалов можно перейти 
к построению графиков зависимостей A и f от условий резания ).,,,,,,,,( ρλαϕγ rtSV  
 Кроме того, необходимо произвести расчет дисперсии методом Кохрена или критерием 
Фишера – F следующим уравнением: 
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Պղնձի սուլֆիդահանքային հումքի պիրոմետալուրգիական վերամշակման արտադրական տվյալները 

հաստատագրում են, որ պղնձային շտեյնի (խալկոպիրիտային խտանյութերի հալման արգասիք` Cu2S-FeS հեղուկ 
համաձուլվածք) կոնվերտերացման և ստացված կիսամաքուր պղնձի հրային ռաֆինացման (զտման) գործընթաց-
ներում տեղի ունեցող ֆիզիկաքիմիական փոխազդեցություններն ու փոխակերպություններն ուղեկցված են 
երկաթի անվերադարձ կորուստներով տեխնոլոգիական ցիկլի այդ փուլերում: Ցույց է տրված, որ շտեյնում առկա 
երկաթն անխուսափելիորեն (պայմանավորված պղնձի պիրոմետալուրգիայի բնույթով) կորչում է` նրա 
օքսիդացմամբ խարամացման ճանապարհով: Երաշխավորված են սուլֆիդահանքային երկաթի կորուստների 
կանխման և այդպիսով այդ հանածոյի ռացիոնալ օգտագործման տեխնոլոգիական ուղղությունները: 

Առանցքային բառեր. սուլֆիդահանքային երկաթ, խալկոպիրիտային խտանյութ, շտեյնային հալում, 
կոնվերտերացում, հրային ռաֆինացում, հիդրոմետալուրգիա:  

 
Ներածություն: Պղնձի ստացման հիմնական հումքը խալկոպիրիտային հանքաքարն է: Պղնձի 

համաշխարհային արտադրության 80%-ը, իսկ դա կազմում է տարեկան ավելի քան 20 մլն. տ, 
սովորաբար ստացվում է սուլֆիդապղնձային (Cu-Fe-S) հանքաքարերից` “հանքաքարի ֆլոտացմամբ 
հարստացում → խտանյութի շտեյնային հալում → շտեյնի կոնվերտերացում` կիսամաքուր պղնձի 
ստացմամբ → պղնձի հրային և էլեկտրոլիզային զտում” արտադրական ցիկլով: 

Աշխատանքը նվիրված է խալկոպիրիտային խտանյութերի շտեյնային հալման արգասիքի` 
շտեյնի կոնվերտերացման և ստացված կիսամաքուր պղնձի հրային ռաֆինացման գործընթացների 
տեսական ու թերմոդինամիկական վերլուծությանը` նպատակ ունենալով բացահայտել պղնձի 
պիրոմետալուրգիական ցիկլի՝ այդ փուլերում ուղեկից սուլֆիդահանքային երկաթի կորստի օբյեկտիվ 
ծավալները և տալու առաջարկություններ` հենված առավել հեռանկարային հիդրոմոտալուրգիական 
մեթոդների և տեխնոլոգիական լուծումների կիրառման վրա, որոնք թույլ են տալիս սուլֆիդային 
հումքից արդյունավետորեն կորզել ոչ միայն հիմնական մետաղը, այլ նաև արժեքավոր մյուս 
բաղադրիչները, այդ թվում`երկաթը:  

Հետազոտման մեթոդները: Պղնձի պիրոմետալուրգիայի տարբեր փուլերում սուլֆիդահանքային 
երկաթի կորուստների բացահայտման ուսումնասիրությունը կատարվել է հիմնվելով պղնձաձուլական 
բնագավառի արդյունաբերական ցուցանիշների գրականական տվյալների վրա [1, 2]: Խտանյութերի 
հալման արգասիքի` շտեյնի կոնվերտերացման և կիսամաքուր պղնձի հրային ռաֆինացման 
գործընթացներում տեղի ունեցող փոխազդեցությունների տեսական և թերմոդինամիկական վերլուծու-
թյունը կատարվել է ավանդական հաշվային մեթոդիկաներով` ստանդարտ թերմոդինամիկական 
տվյալների [3] օգտագործմամբ: 

Հետազոտությունների արդյունքների քննարկումը: Պղնձային շտեյնի կոնվերտերացման փուլին 
նախորդող` խալկոպիրիտային խտանյութի հալման գործընթացում, սովորաբար, նրանում առկա 
սուլֆիդային երկաթը (FeS-ի տեսքով) ոչ ամբողջությամբ է օքսիդացվում օդամղման թթվածնով մինչև 
FeO և ուղարկվում դեպի խարամ (հակառակ պարագայում տեղի կունենա պղնձի մեծ կորուստ Cu2O-ի 
տեսքով, այսինքն՝ դրա անտեղի խարամացումը), այդ պատճառով կոնվերտերացման համար 
պատրաստ պղնձային շտեյները սովորաբար պարունակում են առնվազն 6-ից մինչև 44% FeS և 
համապատասխանաբար 56-ից մինչև 94% Cu2S [1]: 

Շտեյնի (Cu-Fe-S հեղուկ համաձուլվածք, 45…75% Cu) կոնվերտերացումը կատարվում է 
հիմնականում Peirce-Smith տեսակի ժամանակակից կոնվերտերներով: Գործընթացի նպատակն է 
օքսիդացման ճանապարհով սուլֆիդային համաձուլվածքից հեռացնել երկաթն ու ծծումբը` ստանալով 
կիսամաքուր (չզտված) պղինձ, առնվազն 99% Cu պարունակությամբ:  

Կոնվերտերացման գործընթացը, ընդհանուր առմամբ, կարելի է ներկայացնել հետևյալ 
սխեմայով. 



320 

 
   Cu-Fe-S(հեղ) + O2(գ) + SiO2(պ) → Cu(հեղ) + Fe2SiO4(հեղ) + SO2(գ):                                                          (1) 

         շտեյն                        ֆլյուս        պղինձ      խարամ       
               Համաձայն այդ սխեմայի, կոնվերտերում լցվում է շտեյնը` հալման վառարանից  (12200C), ու 
միաժամանակ, Fe-ի և S-ի օքսիդացման համար, հալույթում ընկղմված կողային ֆուրմերից մղվում է 
օդը (կամ թթվածնով հարստացված օդ): Խարամագոյացման ճանապարհով երկաթի հեռացման համար 
անհրաժեշտ ֆլյուսը (հիմնականում SiO2 կամ CaCO3 պարունակությամբ) կոնվերտեր է ներմուծվում 
օդամղման հետ միասին: 

Գործընթացը տեղի է ունենում երկու հաջորդական ենթափուլերով. 
1-ին ենթափուլն ընդգրկում է օդամղման թթվածնով երկաթի օքսիդացումը` 

  FeS(հեղ) + 1,5O2(գ) = FeO(հեղ) + SO2(գ)                                                                                                                      (2) 
և մետաղական պղնձի ձևավորումը ըստ հետևյալ հաջորդական ռեակցիաների` 

 Cu2S(հեղ) + 1,5O2(գ) = Cu2O(պ) + SO2(գ),      ΔG01200оC = - 228,180 կՋ/մոլ,                                                (3) 
   Cu2S(հեղ) + 2Cu2O(պ) = 6Cu(հեղ) + SO2(գ),   ΔG01200оC = - 48,148 կՋ/մոլ,                                                           (4) 

որոնց Գիբսի ազատ էներգիաների փոփոխության մեծությամբ կարելի է դատել Cu2S(հեղ)-ի 
օքսիդացմամբ հեղուկ պղնձի ստացման արդյունարար ռեակցիայի`   

 Cu2S(հեղ) + O2(գ) = 2Cu(հեղ) + SO2,  ΔG01200оC  = -168,309 կՋ/մոլ                                                                       (5) 
հավանականության մասին: 

Այդ ենթափուլում հնարավոր է նաև հետևյալ ռեակցիան` 
  3FeS(հեղ.) + 5O2(գ) = Fe3O4(պինդ) + 3SO2(գ) [1],                                                            (6)  
մագնեթիտի գոյացմամբ պինդ վիճակում (Tմագն.քայք. =15400C [3]). Սակայն Fe3O4–ը չի կարող 
պահպանվել` որպես առանձին ֆազ, քանի որ կոնտակտվելով հալույթի մակերևույթին նա, 
անխուսափելիորեն փոխազդում է շտեյնում առկա Cu2S–ի հետ ըստ հետևյալ ռեակցիայի`  
  2Fe3O4(պ) + Cu2S(հեղ) = 2Cu(հեղ) + 6FeO(հեղ) + SO2(գ) [4],                                                           (7) 
անջատելով լրացուցիչ քանակի վյուսթիտ` հեղուկ վիճակում:  

2-րդ ենթափուլը բնութագրվում է խարամագոյացման ռեակցիաներով, որոնց 
թերմոդինամիկական հիմնավորվածությունը պայմանավորված է նախ՝ երկաթի սուլֆիդի և պղնձի 
մոնօքսիդի միջև իոնափոխանակման ռեակցիայի հավասարակշռությամբ (ինչպես որ նախորդող 
հալման փուլի դեպքում)`  
  FeS(հեղ. շտեյն) + Cu2O(հեղ. խարամ) = FeO(հեղ. խարամ) + Cu2S(հեղ. շտեյն),                                                          (8) 
  ΔG0 = - 146,54 - 0,019·T, կՋ/մոլ,  
որի Kհավ.-ի արժեքը (Kհավ. = exp(-ΔG0/RT) = (aCu2S · aFeO)/(aCu2O · aFeS)) 1200 0C-ում մոտավորապես 104  է 
[5]: Այս դեպքում, քանի որ ելանյութ-շտեյնում պղնձի սուլֆիդի ակտիվությունը մոտ 2 անգամ մեծ է 
երկաթի սուլֆիդից, այսինքն` aCu2S/aFeS = 2, ստացվում է aFeO ≈ 0,5; aCu2O  ≈ 5·10-5: Սա նշանակում է, 
որ շտեյնում առկա FeS-ը կարող է օքսիդանալ (գոյացնելով FeO) շատ ավելի վաղ, քան Cu2S-ը (Cu2O-ի 
առաջացմամբ): Հետևապես, դիտարկվող ենթափուլում գերակայական են օդամղման թթվածնով 
FeS(հեղ)-ի օքսիդացման ռեակցիաները` 

այդ թվում. 
 ա) երբ որպես ֆլյուս է օգտագործվում SiO2-ը.  
   2FeO(հեղ) + SiO2(պ) = 2FeO · SiO2(հեղ)                                                            (9) 

ռեակցիայով ստացվում է հեղուկ ֆայալիտային խարամ: 
 բ) երբ CaCO3 է օգտագործվում, ստացվում է երկաթ-կալցիումային խարամ (FeO-ի, Fe2O3-ի և CaO-ի 

լուծույթ) [2]: 
   2FeO(հեղ) + 0,5O2(գ) = Fe2O3(հեղ, պ),                                                           (10) 

   CaCO3(պ) → CaO(պ, հեղ) + CO2(գ):                                                           (11) 
Երկաթի և ծծմբի օքսիդացման ռեակցիաների հետևանքով գոյացած ջերմությունը բավարար է` 

որպեսզի ապահովված լինի կոնվերտացման փուլի ավտոգենությունը և պահպանվի հալույթի 
ջերմաստիճանը անհրաժեշտ մակարդակում:  

Կոնվերտերացման գործընթացում երկաթը և ծծումբը հեռացվում են շտեյնից գրեթե 
ամբողջությամբ: Պղնձի պարունակությունը հալույթում հասնում է հնարավորինս առավելագույն 
մեծության  (ոչ պակաս 99%), 2…3 անգամ նրանում նվազում է թթվածնի և վնասակար խառնուրդների 
(As, Bi, Pb, Sb) բաղադրությունը, էապես մեծանում է ոսկու և արծաթի կոնցենտրացիան (աղյուսակ):  



321 

Այսպիսով, երկաթի հեռացումը շտեյնից տեղի է ունենում խարամի տեսքով, իսկ ծծմբինը` 
ծծմբային գազի: Ընդ որում, կոնվերտերային գազերը` 12…17% SO2 պարունակությամբ, մաքրումից 
հետո, հալման ագրեգատի գազերի հետ միասին, օգտագործվում են H2SO4-ի արտադրությունում: 

                                       Աղյուսակ 
            Կոնվերտերացման հետևանքով հիմնական տարրերի և խառնուրդների բաշխումը շտեյնում  
            և կիսամաքուր պղնձում [1]  

Նյութը 
Տարրերի բաղադրությունը, զանգվ. % 

Cu Fe S O As Bi Pb Sb Zn Au Ag 
 Շտեյն 45…75 3…30 20…23 1…3 0…0,5 0…0,1 0…1 0…0,5 0…1 0…0003 0…0,3
 Կիսամաքուր Cu  ≈ 99 0,001…0,3 0,1…0,8 0…0,8 0…0,2 0…0,03 0…0,5 0...0,1 0 0…0,004 0…0,5

 
Շտեյնի կոնվերտերացմանը հաջորդող` կիսամաքուր պղնձի հրային ռաֆինացման գործընթացի 

նպատակն է նրանից հեռացնել երկաթի և ծծմբի մնացորդները, հասցնելով պղնձի մաքրությունը մինչև 
99,5…99,8% - ի: 

Սակայն որպեսզի երկաթը վերջնականորեն հեռացվի կիսամաքուր պղնձից, թթվածնի 
պոտենցիալը պետք է էապես բարձր լինի: Բայց այդ պայմաններում պղինձն էլ է օքսիդանում որոշակի 
քանակությամբ: Այդ պատճառով հրային ռաֆինացման փուլում մնացորդային (լուծված) երկաթի, 
ինչպես նաև ծծմբի հեռացումից հետո, պղնձային հալույթի մեջ` որպես վերականգնիչ (ապաօքսիդիչ) է 
մղվում կոնվերսիայի ենթարկված բնական գազ (CH4 + H2O = CO + 3H2): 

Պղնձի հրային ռաֆինացման հիմնական ռեակցիաներն են [2]` 
- օքսիդացման փուլում.  

   [S]պղնձում + 2[O]պղնձում = SO2(գ),                                                                    (12) 
   2Fe(հեղ) + O2(գ) = 2FeO(հեղ),                                                                                         (13)
      4Cu(հեղ) + O2(գ) = 2Cu2O(հեղ),                                                                                 (14) 

- վերականգնման փուլում.  
   Cu2O(հեղ) + H2(գ) = 2Cu(հեղ) + H2O(գ),                                                                     (15) 
   Cu2O(հեղ) + CO(գ) = 2Cu(հեղ) + CO2(գ):                                                                     (16) 

Հրային ռաֆինացման փուլով անցած պղնձից (այն երբեմն կոչվում է “անոդային պղինձ”) 
ձուլվում են անոդներ, որոնք այնուհետ` ենթարկվում են էլեկտրոլիզային ռաֆինացման` 99,99% 
մաքրության կաթոդային պղինձ ստանալու համար:   

Այսպիսով, պղնձի պիրոմետալուրգիական ցիկլի վերջին երկու օղակներում (շտեյնի 
կոնվերտերացում, կիսամաքուր պղնձի հրային ռաֆինացում), ելանյութ-շտեյնում պարունակող 
երկաթն ամբողջությամբ խարամացվում է: 

Դա նշանակում է, որ մեկ տոննա զտված պղնձի դիմաց խարամագոյացման ճանապարհով 
շտեյնից հեռացվում է միջին հաշվով 178 կգ երկաթ (առավելագույնը կարող է կազմել մինչև 266 կգ), 
որը տարեկան մոտ 20 մլն. տ պղնձի արտադրության հաշվով կկազմի 3,56 մլն. տ: Հաշվի առնելով նաև 
այն, որ պիրոմետալուրգիական եղանակով ներկայումս վերամշակվող խալկոպիրիտային խտանյու-
թերում (28…30% Cu) երկաթի պարունակությունը 31…33% է, այսինքն՝ 1 տ պղնձի (խտանյութում) հետ 
միասին հալման վառարան է մտնում 1,1 տ երկաթ, հետևապես <խտանյութի շտեյնային հալում – 
շտեյնի կոնվերտերացում – կիսամաքուր պղնձի հրային ռաֆինացում> տեխնոլոգիական ցիկլում 
անվերադարձ կորչում է տարեկան առնվազն 22 մլն. տ սուլֆիդահանքային երկաթ: Իսկ դա կազմում է 
խալկոպիրիտային հանքաքարերում պարունակող երկաթի ընդամենը 11%-ը (մնացած 89%-ը 
ֆլոտացման ժամանակ է հեռացվում հանքաքարից): Ուստի պիրոմետալուրգիական եղանակով 
սուլֆիդային հանքաքարերից պղնձի կորզման գործընթացներում մոտ 200 մլն. տ ուղեկից երկաթ է 
կորչում (անվերադարձ): 

Հայաստանի մասշտաբով այդ ցուցանիշը ներկա դրությամբ 450 հազ. տ է, իսկ մոտ ապագայում 
այն կհասնի ավելի քան 500 հազ. տոննայի: 

Սուլֆիդահանքային երկաթի կորուստներից կարելի է ամբողջովին խուսափել, եթե 
հանքահարստացման ժամանակ խալկոպիրիտի հետ միասին ֆլոտացվեն նաև երկաթի սուլֆիդները, 
գործընթացն ավարտելով միասնական պղինձ-երկաթ-սուլֆիդային խտանյութերի ստացմամբ [6], իսկ 
պղնձի կորզման պիրոմետալուրգիական եղանակի փոխարեն կիրառել համալիր հիդրոմետա-
լուրգիական տեխնոլոգիաներ, այդ թվում` <<խտանյութի սուլֆատացնող բովում – սուլֆատային 
բովվածքի թույլ ծծմբաթթվային տարրալուծում – մետաղների հաջորդական-ընտրողական կորզում 
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լուծույթներից ու սորախցուկներից>> [7-14] կամ խտանյութի ուղղակի հիդրոքլորիդային 
տարրալուծման եղանակները [15, 16] և այլն:  

 
 

Եզրակացություններ 
 

1. Պղնձային շտեյնի կոնվերտերացման և կիսամաքուր պղնձի հրային ռաֆինացման 
գործընթացներում խարամացման ճանապարհով ամբողջովին հեռացվում է շտեյնում պարունակող 
երկաթը, որը` 20 մլն. տ պղնձի արտադրության հաշվով, կազմում է տարեկան մոտ 3,56 մլն. տ: Դրան 
ավելացրած երկաթի կորուստները հանքաքարերի ֆլոտացման և խտանյութերի շտեյնային հալման 
գործընթացներում, սուլֆիդահանքային երկաթի ընդհանուր տարեկան կորուստները կազմում են մոտ 
200 մլն. տ: Հայաստանում սուլֆիդահանքային երկաթի կորուստները մոտ ապագայում կազմելու են 
ավելի քան 0,5 մլն. տ:  

2. Սուլֆիդահանքային երկաթի կորուստներն լրիվ կանխելու համար հանձնարարվում է` 
խալկոպիրիտային հանքաքարերի ֆլոտացիոն հարստացումն իրականացնել միասնական պղինձ-
երկաթ-սուլֆիդային խտանյութերի ստացմամբ, իսկ պղնձի պիրոմետալուրգիայի փոխարեն կիրառել 
համալիր հիդրոմետալուրգիական տեխնոլոգիաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս հանքային 
հումքից արդյունավետորեն կորզել ոչ միայն հիմնական մետաղը, այլ նաև մյուս արժեքավոր 
տարրերը: 
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А.А. Франгулян 
 

ПОТЕРИ ЖЕЛЕЗА В ПРОЦЕССАХ КОНВЕРТИРОВАНИЯ МЕДНОГО  
ШТЕЙНА И ОГНЕВОГО РАФИНИРОВАНИЯ МЕДИ  

 
На основе производственных данных по пирометаллургической переработке сульфидно-рудного сырья 

меди, а также путем детального теоретического и термодинамического анализа физико-химических 
взаимодействий и превращений, происходящих в процессах конвертирования медного штейна (жидкий 
сплав Cu2S-FeS - продукт плавки халькопиритовых концентратов) и огневого рафинирования полученной 
черновой меди, установлены невозвратные потери попутного железа на  этапах технологического цикла. 
Показано, что присутствующее в штейне железо неизбежно (обусловлено характером пирометаллургии 
меди) теряется путем его окисления и шлакования. Предложены основные технологические направления 
для предотвращения потерь сульфидно-рудного железа и эффективного использования данного 
ископаемого. 

Ключевые слова: сульфидно-рудное железо, халькопиритовый концентрат, плавка на штейн, 
конвертирование, огневое рафинирование, гидрометаллургия.  

 
 
 

A.A. Frangulyan 
 

LOSSES OF IRON IN THE PROCESSES OF COPPER MATTE  
CONVERTING AND FIRE REFINING OF COPPER 

 
Based on the production data for pyrometallurgical treatment of sulphidic copper ore raw, detailed manner, 

theoretically and thermodynamically analyzing the physicochemical interacttions and transformations occurring in 
the processes of converting of matte (molten alloy Cu2S-FeS – product of chalcopyrite concentrates smelting) and 
fire refining of blister copper, the irreparable losses of associated iron at these stages of the technological cycle are 
established. It is shown that presence in the matte iron is inevitably (due to the nature of the pyro copper) lost 
through oxidation and slagging. The basic technological directions for preventing losses of sulphidic ore-iron and 
effective use of this mineral resource are proposed. 

Keywords: sulphidic ore-iron, chalcopyrite concentrate, melting on matte,  converting, fire refining of copper, 
hydrometallurgy. 

 
Ֆրանգուլյան Ալբերտ Ալեքսանի - տ.գ.թ., դոցենտ, ՀԱՊՀ ”Մետալուրգիա և նյութագիտու-
թյուն” ամբիոն 
  
            

        



324 

ISSN  1829 - 0043      ВЕСТНИК ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ АРМЕНИИ (ВИАА). 2015. Т.12,  № 2 
 

УДК 621.91.02                                      МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАkkУРГИЯ 
 

М.Е. Арутюнян 
 

ВkИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЕЗЦА НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОkОГИЧЕСКИХ ОСТАТОЧНЫХ 

НАПРЯЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ kЕЗВИЙНОГО РЕЗАНИЯ 

 

Рассмотрены вопросы влияния геометрических параметров резца на формирование 
технологических остаточных напряжений в приповерхностном слое после лезвийной обработки. 
Проведен краткий анализ влияния геометрических параметров резца на показатели остаточных 
напряжений. 

Ключевые слова: лезвийное резание, геометрические параметры резца, остаточные напряжения. 
 

Введение. При лезвийном резании пластической деформации подвергаются как срезаемый 
слой, так и слои основной массы металла, с которых производится отделение стружки, т.е. 
поверхность резания и обработанная поверхность. Процесс обработки лезвийным резанием 
является наиболее подходящим для исследования, т.к. при этом возникают большие по величине 
пластические деформации, происходящие при высоких скоростях резания и температурах в зоне 
резания, и на обработанной поверхности возникают технологические остаточные напряжения, 
которые оказывают существенное влияние на эксплуатационные свойства деталей машин. В 
работах [1-4] приведены результаты исследований влияния режимов резания на некоторые 
технологические факторы и остаточные напряжения. В данных исследованиях из общего числа 
факторов, влияющих на процесс резания, исключено влияние геометрических параметров резца с 
применением резца наименьшего сопротивления. С этой целью методом плоскости наименьшего 
сопротивления [5] определена геометрия режущего инструмента в зависимости от физико-
механических свойств обрабатываемого материала. В результате расчетов определены главный 
угол в плане φ, задний α и передний γ углы инструмента. Остальные параметры выбраны согласно 
ГОСТ.  

При этом следует отметить, что лезвие инструмента, даже тщательно заточенное и 
доведенное, влияет на микрогеометрию обработанной поверхности и на все основные 
технологические факторы, а окончательные параметры поверхностных слоев деталей машин 
формируются под влиянием суммарного воздействия и степени воздействия каждого из всех 
основных технологических факторов. Следовательно, геометрические параметры резца влияют на 
формирование физико-механических характеристик поверхностного слоя [6]. Полностью 
пренебречь этим фактом было бы весьма ошибочно. 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы является изучение влияния 
геометрических параметров резца на возникновение технологических остаточных напряжений. 

Методика исследования. Исследования проводились обработкой сталей 45, 40Х. В качестве 
режущего инструмента использован проходной резец с твердосплавной пластинкой марки Т15К6. 
Выбор инструмента обоснован тем, что резец является наиболее распространенным и простым 
режущим инструментом, и элементы его геометрии присущи любому сложному режущему 
инструменту. 

Определение величины технологических остаточных напряжений проведено согласно 
методу Н.Н. Давиденкова, для чего из исследуемых заготовок изготовлены кольца.  

За основу методики проведения опытов принята теория многофакторного планирования 
эксперимента. Математическая модель представлена в виде 
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ρϕλϕαγσ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= .                           (1) 

Чтобы определить неизвестные, входящие в (1), необходимо применить метод 
планирования полного факторного эксперимента (ПФЭ) типа 23

. При реализации такого ПФЭ 

требуется выполнить N=8 опытов [7]. Регрессионная модель имеет вид                
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где y#значение функции отклика; x
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Адекватность уравнения регрессии эксперименту проверялась по критерию Фишера. 
Дисперсия адекватности равна [9] 
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где l – число значимых коэффициентов в уравнении регрессии. 
Обсуждение результатов. В табл. 1 приведены пределы варьирования факторов с 

кодовым обозначением, а в табл. 2 - матрица планирования и план опытов. 
Таблица 1 

Кодовые обозначения и пределы варьирования факторов 

 
Таблица 2 

Матрица планирования и план опытов 

№ 

Матрица планирования План опытов σ, МПа 

X
0 

X
1 

X
2
 X

3
 X

4
 X

5
 X

6
 X

7

γ, 
град
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град
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град
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6 

12 

12 

6 

6 

90 

90 

90 

90 

30 

30 

30 

30 

15 

5 

5 

15 

15 

5 

5 

15 

0,6

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

0,6

0,6

0,2 

0,2 

0,05

0,05

0,05

0,05

0,2 

0,2 

20 

5 

5 

20 

5 

20 

20 

5 

540 

700 

650 

740 

680 

890 

755 

980 

590 

785 

710 

850 

720 

950 

840 

1100 

 
На основе результатов исследований и расчетов технологических остаточных напряжений и 

геометрических параметров резца получены следующие математические модели: 
#для стали 45 #       

009,0
1

021,021,016,015,0044,002,0193 ϕλϕαγρσ r= ;                                             (5) 
–для стали 40Х –      01,0

1
024,0233,0166,015,0049,0022,0215 ϕλϕαγρσ r= .                                               (6)   

Для проверки адекватности данных математических моделей проведен дисперсионный 
анализ. Статистическая ошибка составила 5% (уровень значимости F=0,05), что в пределах 
допустимого. По данным моделям для наглядности построены графики, иллюстрирующие 
зависимости остаточных напряжений от геометрических параметров режущей кромки резца   
(см. рис.). 

Факторы Код 
Пределы варьирования 

œ-1B min 

значение
œ+1B max 

значение
Шаг 

варьирования
Передний угол γ, град. 
Задний угол α, град. 
Главный угол в плане φ, град. 
Угол наклона λ, град. 
Радиус r, мм 
Радиус ρ, мм 
Вспомогательный угол в плане 
φ

1
, град. 

X
 1
 

X
 2
 

X
3
 

X
 4
 

X
 5
 

X
 6
 

 

X
 7 

5 

6 

30 

5 

0,1 

0,05 

 

5 

25 

12 

90 

15 

0,6 

0,2 

 

20 

15 

9 

60 

10 

0,35 

0,13 

 

12,5 
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Рис. Графики влияния геометрических параметров резца на остаточные напряжения (V=90 

м/мин, S=0,2 мм/об, t=1,0 мм) 

 
Обобщая полученные результаты, приходим к следующим выводам: 
– на величину и характер остаточных напряжений, формирующихся при лезвийном резании, 

геометрические параметры режущей кромки резца оказывают непосредственное влияние; 
– сравнительно меньшее влияние на остаточные напряжения оказывают  вспомогательный 

угол в плане – φ1 и угол наклона главной режущей кромки – λ; 
– изменение геометрических параметров режущей кромки резца приводит к изменению 

величины работы, затраченной на пластическую деформацию, т.е. оказывает влияние на основные 
технологические факторы, которые непосредственно взаимосвязаны с формированием остаточных 
напряжений в поверхностном слое.  
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ՍԱՅՐԱՅԻՆ ԿՏՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԿՏՐԻՉԻ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ԼԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ 

 

Դիտարկված է կտրիչի երկրաչափական պարամետրերի և մակերևութային շերտի մեջ ձևավորվող 

տեխնոլոգիական մնացորդային լարումների միջև կապի հարցը: Կատարված է մնացորդային լարումների 

ցուցանիշների վրա կտրիչի երկրաչափական պարամետրերի ազդեցության համառոտ վերլուծություն: 

Առանցքային բառեր. սայրային կտրում, կտրիչի երկրաչափական պարամետրեր, մնացորդային 

լարումներ:  

 

M.Ye. Harutyunyan 

 

THE INFLUENCE OF GEOMETRICAL PARAMETERS OF THE CUTTER ON THE 

FORMATION OF THE TECHNOLOGICAL RESIDUAL PRESSURE IN THE COURSE OF BLADE 

CUTTING 

 

The questions of the influence of geometrical parameters of the cutter on the formation of technological 

residual pressure in a subsurface layer after blade processing are considered. The brief analysis of the influence 

of geometrical parameters of the cutter on indicators of residual pressure is carried out. 

Keywords: blade cutting, geometrical parameters of the cutter, residual pressures. 
 

Арутюнян Мигран Ервандович – канд.техн.наук (Министерство юстиции РА, 

Экспертный центр, старший эксперт-криминалист) 
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ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
ՄՐԳԱՀԱՏԱՊՏՂԱՅԻՆ ԵՎ ՑԻՏՐՈՒՍԱՅԻՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ 

 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ HACCP ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

ՀՀ-ում առաջին անգամ մրգահատապտղային և ցիտրուսային գինիների արտադրությունում կատարվել է 
Վտանգների վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի HACCP մոդելի պահանջների ներդրում՝ հիմնվելով 
GMP և GHP նախապայմանային ծրագրերի վրա` տեխնոլոգիական շղթաներում կիրառելով գործընթացների 
կառավարման արդիական մոտեցումներ և միջոցներ: Մշակվել և արտադրությունում կիրառվել են 
մանրէաբանական ռիսկերի հայտնաբերման էքսպրես-ինդիկացիայի մեթոդներ: Իդենտիֆիկացվել է աղտոտիչ-
միկրոմիցետների շուրջ 200 շտամ: Կատարվել են Aspergillus և Penicillium ցեղերին պատկանող բորբոսասնկերի 
իզոլյատների մորֆո-կուլտուրալ բնութագրերի համեմատական հետազոտություններ, որոնց արդյունքում 
դիտարկվել են տիպային նկարագրից շեղումներ: Սրանք հիմք են ծառայել աղտոտիչ-միկրոմիցետների 
հավաքածուի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների հետագա ուսումնասիրության համար: Հավաստվել է, 
որ HACCP համակարգը երաշխավորում է հետևելիությունը և ռիսկերի կառավարումը գինիների 
արտադրությունում՝ բաղադրագրի մշակումից մինչև պատրաստի արտադրանք ու դրա իրացում: 

Առանցքային բառեր. մրգահատապտղային և ցիտրուսային գինիներ, տեխնոլոգիական գործընթացներ, 
HACCP համակարգ, մանրէաբանական ռիսկերի որոշման էքսպրես մեթոդներ, մանրադիտակային սնկերի մորֆո-
կուլտուրալ առանձնահատկություններ:  

 
 
ՀՀ սննդարդյունաբերության տարբեր ճյուղերում, հումքից մինչև պատրաստի արտադրանք 

տեխնոլոգիական գործընթացներում, իրականացված բազմակողմանի և բազմաբնույթ 
հետազոտությունների արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս սննդի շղթայում արժևորել HACCP 
համակարգի դերը, նշանակությունը և հեռանկարայնությունը: Այդ հետազոտությունները ներառել են 
ներարտադրական միջավայրի` օդի, ջրի աշխատանքային մակերևույթների, տեխնոլոգիական 
սարքավորումների, աշխատանքային ձեռքերի, տեխնոլոգիական գործընթացների փուլային 
հսկողությունը ընդհուպ մինչև թափոնների կառավարումը (պահում, տեղափոխում, օգտահանում), 
ֆիզիկական, քիմիական և մանրէաբանական ռիսկերի հայտնաբերման նոր մոտեցումները և էքսպրես-
ինդիկացիայի մեթոդները [1-6]: 

Ստորև ներկայացվող հոդվածը մեկնաբանում է մրգահատապտղային և ցիտրուսային 
գինիների (այսուհետ` գինիներ) արտադրությունում HACCP մոդելի ներդրման և արտադրական 
ռիսկերի կառավարման առումով` ՀՀ-ում առաջին անգամ կատարվող հետազոտությունների 
արդյունքները: 

Ուսումնասիրություններն իրականացվել են HACCP մոդելի 7 սկզբունքի և 12 քայլի համաձայն, 
մշակելով և գործարկելով գինիների գործընթացային դիագրամները և համաձայն վերջիններիս 
որոշելով հսկման կրիտիկական կետերը (ՀԿԿ, ССР), որոնց հայտնաբերման համար հիմք է ծառայել 
«որոշումների ընդունման ծառ»-ի մեթոդը: Հաջորդաբար որոշվել են յուրաքանչյուր ՀԿԿ-ի համար 
կրիտիկական սահմանները, հաստատվել է մոնիթորինգի համակարգը, ըստ անհրաժեշտության 
ձեռնարկվել են ուղղիչ գործողություններ: 

Գործընթացային դիագրամները մշակվել են` հիմք ընդունելով գինիների արտադրության 
ավանդական տեխնոլոգիական սխեման (նկ.): Վտանգավոր գործոնների, ռիսկերի որոշման ժամանակ 
կարևորվել են բլոկ-սխեմաները: 

Կատարվել է HACCP համակարգի բազային պահանջների` հիգիենայի պատշաճ 
գործելակերպի կանոնների ներդրում, այդ թվում.  

• օդից, հողից, ջրից, պարարտանյութերից, բույսերի պաշտպանության միջոցներից, ինչպես նաև 
թափոնների հեռացումից հնարավոր աղտոտման նկատմամբ հսկողություն, 
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• տեխնոլոգիական գործընթացներում օգտագործվող բոլոր սարքավորումների, 
աշխատանքային մակերևույթների, տարողությունների, բեռնարկղերի և տրանսպորտային 
միջոցների սանիտարահիգիենիկ վիճակի նկատմամբ հսկողություն, 

• փոխադարձ աղտոտման ռիսկերը բացառելու նպատակով լաբորոտոր տարածքում 
իրականացվող փորձարկումների և դրանց արդյունքների նկատմամբ, հսկողություն 
(մասնավորապես հումքատեսակների առումով), 

• արտադրական և հարակից տարածքների (այդ թվում` պահեստարանների) 
ջերմաստիճանի/խոնավության մոնիթորինգ (հատկապես` բորբոսասնկերի առկայության 
բացառում), 

• ներհոս-արտաձիգ համակարգում օգտագործվող ֆիլտրերի նկատմամբ հսկողություն, 
• լվացող և ախտահանող միջոցների և նյութերի էֆեկտիվության նկատմամբ հսկողություն: 
Արտադրական գործընթացների համապատասխան փուլերում իրականացվել են փորձարկումներ 

և ապահովվել է հսկողությունը հետևյալ ձևերով. 
• մուտքային հսկում, 
• գործընթացների հսկում, 
• պատրաստի արտադրանքի հսկում, 
• պահման գործընթացների հսկում: 

Հսկումն իրականացվել է համապատասխան միջոցներով (զգայորոշման հսկում, գործիքային 
հսկում) և հսկման ենթակա արտադրանքի ծավալով (համընդհանուր հսկում, ընտրողական հսկում): 

Մանրէաբանական ռիսկերը հայտնաբերվել են էքսպրես-ինդիկացիայի նորագույն 
մեթոդներով՝ հումքից պատրաստի արտադրանք շղթայում, ներառյալ ներարտադրամասային օդային 
տարածքի, տեխնոլոգիական սարքավորումների, աշխատանքային մակերևույթների 
հետազոտությունները [7]: 

Առաջնահերթ ուշադրություն է դարձվել հումքատեսակներին  ներկայացվող պահանջներին, 
որոնք սահմանվել են մեր կողմից մշակված համապատասխան բաղադրագրերում և տեխնոլոգիական 
հրահանգներում: Կարևորվել է պտուղների հասունացման աստիճանը, մեխանիկական 
վնասվածքների բացակայությունը: 

Մրգահատապտղային գինիների արտադրության համար հումք են հանդիսացել ելակի, 
ազնվամորու, բալի, հոնի, մոշի, սև սալորի, սերկևիլի, նռան պտուղները: 

Ցիտրուսային գինիների համար հումք են հանդիսացել մանդարինի, կիտրոնի, նարնջի, 
թուրինջի, կիվիի պտուղները: 

Գինիների արտադրության տեխնոլոգիական շղթայում անջատվել և իդենտիֆիկացվել է 
միկրոմիցետների շուրջ 200 շտամ, որոնց զգալի մասը ճանաչվել է որպես հումք-պտուղների աղտոտիչ 
և դասվել է Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Alternaria ցեղերին: Հետագա տեխնոլոգիական 
գործընթացներում պահպանվել են միայն Aspergillus և Penicillum ցեղերի հետևյալ ներկայացուցիչները. 
P. lanosum, P. expansum, P. claviforme, A. clavatus, A. flavus, A. niger, A. oryzae [8-13]: 

Կատարվել է Aspergillus և Penicillum ցեղերի իզոլյատների մորֆո-կուլտուրալ բնութագրերի 
համեմատական հետազոտություն: Մաքուր կուլտուրաներում դիտարկվել են մուգ գունավորված 
մեծաթիվ սկլերոցիումներ՝ սննդամիջավայրի սև գունավորմամբ և առատ էքսուդատով: 
Մանրադիտակային զննման ժամանակ նկարագրվել է կոնիդիալ ապարատի, մասնավորապես 
կոնիդիակիրների արտահայտված խորդուբորդություն, կոնիդիալ գլխիկների և կոնիդիումների 
չափերի գերազանցում տիպայինին: Շարադրվածը հիմք է ծառայել մանրադիտակային սնկերի 
հավաքածուի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների հետագա ուսումնասիրության համար: 
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Հումքի զննում 

Հումքի բերքահավաք,  փոխադրում 

Հումքի տեսակավորում, կշռում  

Փորձարկում.  
 շաքարայնության որոշում  

Կորիզավորների դեպքում  

կորիզանջատում 

Մամլում 

SO2-ի ավելացում Խմորասնկերի մաքուր 
 կուլտուրա 

Սպիրտային խմորում 

Սպիրտային խմորման ավարտ Տկուցքի անջատում 

Փոխլցում SO2-ի ավելացում 

Հանգստի շրջան Ֆիլտրում 

SO2-ի ավելացում 

Ֆիլտրում 

SO2-ի ավելացում 

Ֆիլտրում 

Շշալցում 

Պահեստավորում 

Առաքում 

Հանգստի շրջան 

Հանգստի շրջան 

Սոսնձում 

Փորձարկում 

Ցրտով մշակում 

Փորձարկում 

Ֆիլտրում 

Նկ. Մրգահատապտղային և ցիտրուսային գինիների արտադրության տեխնոլոգիական սխեման 
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Կատարված հետազոտությունները հավաստում են, որ HACCP համակարգը երաշխավորում է 

հետևելիությունը և ռիսկերի կառավարումը գինիների արտադրությունում՝ բաղադրագրի մշակումից 
մինչև պատրաստի արտադրանք ու դրա իրացում: 
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А.Г. Батикян, Н.Н. Амирбекян,  А.С. Карапетян 
 
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ  ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ  

HACCP В ПРОИЗВОДСТВЕ  ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ  И ЦИТРУСОВЫХ  ВИН 
 

Основываясь на предварительных программах GMP и  GHP  с применением актуальных 
подходов управления процессами, впервые в РА в производстве фруктово-ягодных и цитрусовых 
вин проведено внедрение требований системы HACCP (Анализ рисков и критически контрольные 
точки). Разработаны и применены методы экспресс-индикации выявления  микробиологических 
рисков. Идентифицировано около 200 штаммов микромицетов-контаминатов. В результате 
проведенных сравнительных исследований морфокультуральных признаков изолятов плесневых  
грибов из родов Aspergillus и Penicillium выявлены  отклонения от типовых описаний. Это 
послужило основанием для проведения дальнейших физиологических исследований набора 
микромицетов-контаминантов. Доказано, что система HACCP гарантирует прослеживаемость 
и управление рисками в производстве вин от разработки рецептуры до реализации готовой 
продукции. 

Ключевые слова: производство фруктово-ягодных и цитрусовых вин, экспресс-методы 
для определения микробиологических рисков, технологический процесс, система HACCP, морфо-
культуральные особенности микроскопических грибов. 
 
 
 

H.G. Batikyan, N.N. Amirbekyan, A.S. Karapetyan 
 

TECHNOLOGICAL PROCESS MANAGEMENT IN THE PRODUCTION 
OF BERRY AND CITRUS WINES THROUGH HACCP PRINCIPLES 

 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) model input requirements in berry and citrus 

wine production have been carried out for the first time in RA based on GMP and GHP preconditioned 
programmes using modern approaches and means of process management in technological chains. Express 
indication methods of microbial risk detection have been developed and used in production. About 200 strains 
of pollutant micromycetes have been identified. Comparative analyses of morpho-cultural characteristics of 
Aspergillus and Penicillium fungi isolates have been carried out in the result of which deviations from the 
typical description are observed. These served as basis for further research of physiological characteristics of 
pollutant micromycetes collection. It’s confirmed that HACCP system guarantees risk management in wine 
production from recipe development till ready product and realization.  

Keywords: berry and citrus wines, technological processes, HACCP system, express methods of 
microbial risk detection, morpho-cultural features of microscopic fungus.  
 
 
Բատիկյան Հայկուշ Գուրգենի – Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, Հայաստանի 
ճարտարագիտական ակադեմիայի ակադեմիկոս, <<Չափագիտության ազգային ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ի 
Ուսումնական կենտրոնի տնօրեն 
Ամիրբեկյան Նվարդ Նորայրի – Սերտիֆիկացված աուդիտորների միջազգային  Ռեեստրում (IRCA) 
գրանցված` IRCA գլխավոր աուդիտոր, ՀՊՃՀ կրթական բարեփոխումների և զարգացման ծրագրերի 
վարչության Կրթության որակի վերահսկման և կառավարման բաժնի պետ 
Կարապետյան Աղասի  - <<ՄԱՊ>> ՓԲԸ գլխավոր գինեգործ-կոնյակագործ 
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ՀՏԴ   541.124.2                                        ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ ԵՎ                

                                                                             ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 

Վ.Վ. Բունիաթյան, Ա.Լ. Մանուկյան 
 
 

ԻՈՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԱՄՊԵՐԱ/ՊՈՏԵՆՑԻՈՄԵՏՐԱԿԱՆ   ՀԱՄԱՏԵՂՎԱԾ ՍԵՆՍՈՐԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԿԱԳՈՒՄ  
 
 
Տեսականորեն ուսումնասիրվել են ամպերմետրական/պոտենցիոմետրական համատեղված 

սենսորային համակարգում (ԱՊՀՍՀ) գեներացված իոնների դիֆուզիոն երևույթները, ըստ ժամանակի 
և կոորդինատի իոնների բաշխման օրինաչափությունները:  

Առանցքային բառեր. սենսոր, իոնների դիֆուզիա, կոնցենտրացիա, Ֆիկի օրենք: 
 
 
Ներածություն: Միկրո և  նանոտեխնոլոգիաների  զարգացման ժամանակակից  դինամիկ  

փուլում  առանձնահատուկ կարևորություն են  ստացել  մարդու  առողջության  և շրջակա   
միջավայրի,  սննդի  և դեղագործության  որակի պահպանության  խնդիրները: Նշված ոլորտների  
խնդիրների   համալիր  լուծման  գործընթացներում  կարևոր նշանակություն  են ստանում նոր  
նյութերի, տեխնոլոգիական  նոր մեթոդների, նոր սարքերի մշակումն  ու ներդրումը: Այս  
բնագավառներում  կիրառվող  և  հետագայում  ստեղծվող  գրեթե  բոլոր  սարքերի  ամենակարևոր 
բաղադրիչներն   են`   համապատասխան  ինֆորմացիայի   կրիչը, ձևափոխիչն  ու  զգայուն  տարրը  
(սենսորը):   

Մյուս կողմից՝ իոնների միգրացիոն և դիֆուզիոն երևույթներն ընկած են դեղագործության և 
սննդի արտադրության, անալիտիկ քիմիայի և կենսաքիմիայի, լուծույթների տիտրման, լուծույթներում 
իոնների խտության (ներառյալ իոնային քրոմոտոգրաֆիայի, լաբորատորիա-չիպի վրա, կաթիլային 
էլեկտրաֆորեզի),  լուծման պրոցեսների կինետիկայի հսկման, որոշ ֆերմենտային ռեակցիաների 
ընթացքի հետևման, էլեկտրոլիտիկ լուծույթների ջերմադինամիկ տվյալների ապահովման, ինչպես 
նաև գյուղատնտեսության ու  շրջակա միջավայրի հսկման համար նախատեսված գրեթե բոլոր 
սարքերի և համակարգերի աշխատանքի հիմքում [1-13]:      

Վերջին տարիներին, լաբորատորիա-չիպի վրա տեխնոլոգիայի առաջընթացի շարժիչ ուժը 
դարձել է միևնույն չիպի մեջ պինդմարմնային քիմիական (ֆիզիկական, կենսաբանական) սենսորների 
և տարբեր իոնների կուլոնոմետրական առաքիչի (գեներատորի) ինտեգրումը [7, 8,10-12] որը 
հնարավորւություն է տալիս դինամիկ ռեժիմում գնահատել միջավայրի pH-ի և իոնների խտության  
փոփոխությունները, իրականացնել լուծույթների տիտրում, կառավարել անոդային-կաթոդային 
ռեակցիաները, էլեկտրոլիզային, էլեկտրաֆորեզային  և գազալուծման գործընթացները, հսկողություն 
իրականացնել տարբեր էլեկտրաքիմիական երևույթների նկատմամբ: Այս աշխատանքները 
հիմնականում ունեն փորձարարական բնույթ (բացառությամբ [8,10,12]) և փորձնական արդյունքների 
մեկնաբանությունը կատարվում է իոնների միգրացիայի կամ դիֆուզիայի դասական պարզ մոդելների 
ու առնչությունների օգնությամբ: Մինչդեռ, էլեկտրոլիտային լուծույթներում իոնների գեներացիան, 
միգրացիան, դիֆուզիան “բազմաչափ”-ային պարամետրական մեծություններ են և, պրոցեսների 
կառավարման, արդյունքների մեկնաբանման ու վերարտադրելիության, ընթացող երևույթների 
ճշգրիտ գնահատման տեսակետից անհրաժեշտություն է առաջանում, կախված համակարգի 
կառուցվածքից, ֆունկցիոնալ նշանակությունից, իոնների առաքման աղբյուրի և սենսորի փոխադարձ 
դիրքից, ընթացող էլեկտրաքիմիական ռեակցիաների բնույթից, յուրաքանչյուր մասնավոր դեպքի 
համար ունենալ ընթացող էլեկտրաքիմական երևույթները բնութագրող անալիտիկ կապերի ողջ 
սպեկտը: Մասնավորապես, [7,11,13] աշխատանքներում փորձնական ճանապարհով քննարկված 
ամպերմետրական/պոտենցիոմետրական համատեղված սենսորային համակարգերում, որոնք 
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նախատեսված  էին  էլեկտրոլիտիկական լուծույթում ջրածնի լուծման  և իոնների դիֆուզիայի 
երևույթներն ուսումնասիրելու և երևույթների ճշգրիտ գնահատման համար, անհրաժեշտ է ունենալ 
իոնների գեներատորի, գեներացիայից հետո իոնների դիֆուզիան բնութագրող պարամետրերի 
ժամանակա-կոորդինատային կախվածությունները:  

Սույն աշխատանքում ներկայացվել է [7,11]-ում փորձնական հետազոտված 
ամպերմետրական/պոտենցիոմետրական համատեղված համակարգում իոնների առաքիչից 
արձակված իոնների, մասնավորապես H+ -ի իոնների դիֆուզիայի տարածաժամանակային տեսական 
առնչություններն ու օրինաչափությունները, սենսորի մակերևույթ իոնների հասնելու ժամանակը և այլ 
բնութագրեր:  

1. Աշխատանքի սկզբունքը. Ամպերմետրական/պոտենցիոմետրական համատեղված 
սենսորային համակարգի կառուցվածքը  կարելի  է առաջին մոտավորությամբ ներկայացնել հետևյալ 
կերպ (նկ.1):  

 

 
Նկ.1. ԱՊՀՍՀ –ի կառուցվածքային սխեմատիկ պատկերը 

 
Էլեկտրոլիտիկական լուծույթում, որն ընդհանուր դեպքում կարող է լինել չեզոք, 

թթվային/հիմնային բնույթի, ակտուատոր-առաքիչում ամպերմետրական (կուլոնոմետրական) 
եղանակով գեներացվում են համապատասխան իոններ, որոնք այնուհետև դիֆուզվում են հեղուկի 
խորքը և հասնելով սենսորին՝ գրանցվում վերջինիս կողմից: Օրինակ, թթուների (հիմքերի) տիտրման 
ժամանակ, օգտագործելով այս սկբունքը, ամպերմետրական եղանակով գեներացվում են հիդրօքսիլ 
իոններ (պրոտոններ)  ազնիվ մետաղական կաթոդի էլեկտրոդի վրա ջրի էլեկտրոլիզի միջոցով,  
որտեղ, կախված ակտուատորի հոսանքի ուղղությունից, տեղի է ունենում հետևյալ ռեակցիաներից 
մեկը`   

22 442 OeHOH ++→ −+
, 

22 2222 HOHeOH +→+ −−  
և   pH-ի լոկալ բնույթի փոփոխությունը գրանցվում է սենսորի կողմից: 

Իսկ  գեներացված իոնների Cg խտությունը գնահատվում է  

 

արտահայտությամբ, որտեղ t–ն հոսանքի իմպուլսի տևողությունն է, F–ը՝ Ֆարադեյի հաստատունը,              
S–ը և d–ն՝ համապատասխանաբար էլեկտրոդի աշխատանքային մակերեսն ու հաստությունը: 

Որպես pH-ի սենսոր օգտագործվում է պոտենցիոմետրական  սկզբունքով աշխատող 
էլեկտրոլիտ-մեկուսիչ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքը (ԷՄԿ), որի տեսությունը մշակված է վաղուց 
բարձր մակարդակով [14]: ԷՄԿ պոտենցիոմետրական pH- սենսորի  աշխատանքի հիմքում ընկած է 
կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայից հայտնի մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ (ՄՕԿ) դաշտային 
սկզբունքով աշխատող ունակության մոդուլման երևույթը փականի պոտենցիալի փոփոխմամբ [15]: 
Համեմատման էլեկտրոդին p-Si հարթակի նկատմամբ պոտենցիալի կիրառմամբ և, այնուհետև, այդ 
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պոտենցիալի փոփոխմամբ, կառուցվածքի արդյունարար ունակությունը (նկ.2) կարելի է գրանցել 
երեք` հարստացման, աղքատացման և ինվերսիոն ռեժիմներում [14]: Սովորաբար, այս կառուցվածքը 
որպես pH-ի սենսոր օգտագործվում է աղքատացման ռեժիմում: Էլեկտրոլիտիկական լուծույթում +H -
ի կամ −ΟH  իոնների խտությունների փոփոխման դեպքում փոփոխվում է սենսորի մակերևույթի 
զգայուն թաղանթի պոտենցիալը իոնների կլանման արդյունքում, որն, իր հերթին,  հանգեցնում է 
կիսահաղորդչի աղքատացած ծավալային շերտի հաստության և լարման առանցի վրա կառուցվածքի 
ընդհանուր ունակության շեղման: Այդ շեղումը տեղի է ունենում ՄՕԿ ունակության հարթ գոտիների 
լարման նկատմամբ: Արդյունքում, ունակության մեծությունը կախված է լինում միջավայրի pH-ից և 
որը վաղուց օգտագործվում է սենսորային տեխնիկայում [1,7,8,11,13]: Մեր կողմից առաջարկվել և 
հետազոտվել է ԷՄԿ սենսոր, որում որպես զգայուն թաղանթ օգտագործվում է բազմաֆունկցիալ 
հատկություններով օժված ֆեռոէլեկտրական (BaSr)TiO3 նանոթաղանթը [16]: 

Աղքատացման ռեժիմում ՄՕԿ ունակության համարժեք սխեման ներկայացված է նկ. 2-ում, իսկ 
ունակությունն արտահայտվում է` 
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որտեղ )(ϕC -ը  ներկայացնում է  SiO2-օքսիդային շերտով պայմանավորված  iC  ունակության և  pSi-

աղքատացած տիրույթի  ծավալային լիցքի  շերտով պայմանավորված scC ունակությունների հաջոր-

դաբար միացված ընդհանուր ունակությունը, iε  և Sε -ը, d -ն և dw -ն  համապատասխանաբար , SiO2-
օքսիդային շերտի և pSi-աղքատացած տիրույթի  դիէլեկտրիկական  թափանցելիություններն և 
հաստություններնը: 

                                                                         

 

 

 

Նկ.2. Ֆեռոէլեկտրական թաղանթով ՄՕԿ կառուցվածքի  համարժեք սխեման  

Սեղմակների միջև չափվող ընդհանուր mC  ունակությունը որոշվում է` 
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արտահայտությամբ, fC -ը  և  fR -ը, համապատասխանաբար, ներկայացնում են ֆեռոթաղանթի  

ունակությունն ու դիմադրությունը:   
2. Տեսական առնչություններ. Ինչպես նշվեց վերը, ԱՊՀՍՀ համակարգը կարելի է օգտագործել 

տիտրման գործընթացների պարամետրերի գնահատման [1,8,11,12], միջավայրի pH-ի 
փոփոխությունների հսկման, pH-ֆերմենտ փոխազդեցության վիճակի դետեկտման [2,9,12], լուծույթում 
H2–ի լուծման երևույթների գնահատման [9,11] և այլ գործընթացներում: Մասնավորապես, վերը նշված 
փորձնական աշխատանքներում նպատակ է հետապնդվել գնահատել ջրածնի իոնների լուծման 
գործընթացը էլեկտրոլիտային լուծույթում:  Դրա համար  ակտուատոր հանդիսացող Pt-ե 
աշխատանքային էլեկտրոդին կիրառվել է պոտենցիալ համեմատման էլեկտրոդի նկատմաբ (հոսանքի 
իմպուլս) և  էլեկտրոդի մակերևույթում էլեկտրաքիմիական օքսիդացման արդյունքում առաջանում են 
պրոտոններ,  

−+ +→ eHH 222 , 

Rƒ 

Cƒ 
Csc Ci 
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որոնք, այնուհետև,  դիֆուզվում են  մինչև pH-ի սենսորի մակերևույթ և գրանցվում: 
Սենսորի մակերևույթում լուծույթի արդյունարար pH-ի նվազումը հանգեցնում է )(ϕscC -ի և 

արդյունարար mC -ի փոփոխման:  Հետևաբար, ԱՊՀՍՀ համակարգի ելքային ազդանշանը կարող ենք 
գրանցել որպես “H2 ազդանշան”, եթե ազդանշանի փոփոխությունները ամպերմետրական և 
պոտենցիոմետրական սենսորում տեղի են ունենում մոտավորոպես միաժամանակ (ընդունելով 
հապաղման ժամանակը, որը  ակտուատորի մակերևույթից մինչև սենսորի մակերևույթ  գեներացված  

+H -ի իոնների դիֆուզիայի տևողությունն է, շատ ոքր է ): արդյունքում պոտենցիոմետրական սենսորի 
ելքային ազդանշանը շեղվում է դեպի ավելի բացասական պոտենցիալի կողմը, որը 
համապատասխանում է +H -ի իոնների խտության աճին: 

Հետևաբար, խնդիրը հանգում է ակտուատորի կողմից գեներացված +H -ի իոնների խտության 
տարածաժամանակային փոփոխության երևույթի քանակական գնահատմանը, որը և սույն 
աշխատանքի հիմնական նպատակն է: 

Ընդունենք, որ լուծույթում, տվյալ դեպքում  +H  սկզբնական իոնների կոնցենտրացիան 
բաշխված է հավասարաչափ  (հավասարակշռության վիճակում) և հավասար է  , :  

Եթե ունենք իոնների գեներացիայի աղբյուր, որը սենսորից գտնվում է L հեռավորության վրա և 
որը t = τ ժամանակահատվածում կարող է գեներացնել Cg կոնցենտրացիայով նոր իոններ, ապա 
լուծույթում հավասարակշռությունը կխախտվի:  

Ընդունենք, որ գեներացված իոնների դիֆուզիան լուծույթում ենթարկվում է Ֆիկի 2-րդ 
օրենքին[2]: Նոր իոններ գեներացվելուց հետո իոնների աղբյուրի մոտ (մակերևույթում)  ընդհանուր 
կոնցենտրացիան կդառնա՝ , , ):  

Ֆիկի 2-րդ օրենքը, երբ դիֆուզիայի D գործակիցը հաստատուն է, ունի հետրյալ տեսքը  [2]. 

 , , :  (1) 

 (1) հավասարման լուծման համար՝ որպես սկզբնական և եզրային պայմաններ, կընդունենք 
հետևյալը.  

1. , 0  :                                                                             

2.  0, +  :    

3.     
,

    :      

Արդյունքում, (1) հավասարման լուծումը փոփոխականների անջատման եղանակով կընդունի 
հետևյալ տեսքը [17,18]. 

 , ∑ ·   ,     (2) 

որտեղ  An, Bn,     -գործակիցները կորոշվեն սկզբնական և եզրային պայմաններից: 

Ըստ սկզբնական (1)   պայմանի.        
∑ : 

Ըստ սկզբնական  (2)   պայմանի.        

∑ · ,         ∑ : 

Հետևաբար  (2)-ը կընդունի հետևյալ տեսքը՝           

 , ∑ · :                   (3) 
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Օգտվելով  (3)  եզրային պայմանից՝ 

,

∑ cos · · ,       (4)                     

որտեղ -ը Ֆարադեյի թիվն է, -ն` գեներացված իոնների դիֆուզիայի գործակիցը, -ն` սենսորի 
մուտքում չափված հոսանքի խտությունը, -ը 0 (իոնների աղբյուրի) մակերևույթից մինչև սենսորի 

 մակերևույթ գեներացված իոնների դիֆուզիայի ժամանակն  է, (3)-ի համար կստանանք`   

, cos · :        (5) 

‐ն   և    -ը կորոշենք հետևյալ եզրային պայմանից: Եթե սենսորի մուտքում`   ժամանակ 
անց  և  հեռավորության դեպքում  , , , ապա, (5)-ից կստանանք՝ 

, cos · ,  (6)                     

cos · : 

Եթե`  1  ,  cos 1,   ,  1
, ապա`  

 ,          · 1,        : 

-ի արտահայտությունը տեղադրելով (5)-րդ արտահայտության մեջ՝ , -ի համար 
կստանանք` 

,
· ·

·
1 ·

 1 1  ,        1 1   :                                                    (7) 

(7) արտահայտությունից հետևում է, որ ինչքան մեծ են գեներացված Cg իոնների կոնցենտրա-
ցիան և գեներացման  տևողությունը, այնքան մեծ կլինի ըստ x-ի (ըստ t-ի) իոնների խտությունը 
լուծույթում և որն ըստ ժամանակի փոխվում է էքսպոնենցիալ օրենքով: Ըստ կոորդինատի՝ C(x,t)-ն 
փոխվում  է   sin-ի  և cos-ի  օրենքով:  

Երբ x=0, L=0, t= , (7)-ից կստանանք, C(o, ) 0  Co Cg 0 1 · 1 Co Cg , որը hանդի-
սանում է 2-րդ սկզբնական պայմանը: 

(7)-րդ արտահայտության վերլուծության համար ընդունենք, որ  և կստանանք 2 դեպք.  
1) , 

C1(x,t)
·

F
Co Cg tg · sin cos exp a 1 · ,  (8) 

այսինքն՝ իոնների կոնցենտրացիան t-ի աճին զուգընթաց նվազում է էքսպոնենցիալ օրենքով՝ ըստ 
ժամանակի, իսկ ըստ կոորդինատի, այն փոփոխվում է ~  օրենքով:  

2)   , 
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C2(x, )
F

Co Cg tg sin cos exp a 1 ,  (9)                    

այսինքն՝ իոնների կոնցենտրացիան նվազում է   ~exp  օրենքով՝ ըստ ժամանակի:   

Երբ , 

C1(x,tx)
F·

Co Cg tg · sin cos · exp a 1  ; 

C2(x,tx) ·
F·

Co Cg tg · sin cos  : 

‐ի որոշման համար ընդունենք, որ ,    ժամանակ անց սենսորի մուտքում իոնների 
կոնցենտրացիան , -է, այսինքն, -ի արտահայտությունը տեղադրենք  (7)-ի մեջ, ընդունելով   
sin( )   , cos( ) 1 ,  կորոշենք  -ը: Արդյունքում կստանանք` 

  
  1

 1 1  , 

  
  1

1   : 

Անտեսելով   պարունակող անդամը, կստանանք՝ 

  
  1

2
1

, 

 
 

 1
1 1

 2 , 

,    
 ,     ,  2  , 

  
 

 ,        , 

         :                             (10)        

Նշենք, որ   աստիճանի կախվածությունը նկատվել է նաև այլ հեղինակների  մոտ [2, 10,12]: 
 Առաջին մոտավորությամբ, եթե (10)-ի     ը անտեսենք,  ապա կստացվի՝  
 

  
 

 
1

 2
 , 

   :                           (11) 

Ըստ (11) արտահայտության, ինչքան մեծ լինի դիֆուզիայի D գործակիցը, այնքան փոքր 
կլինի  -ը, ինչքան մեծ է իոնների աղբյուրից սենսորը եղած L  հեռավորությունը, մեծ կլինի -ը:  
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Սահմանային դեպքում, եթե սենսորի մակերևույթում  ,   այսինքն 
լուծույթում կորուստներ կամ վերամիավորումներ չունենք, ապա գեներացված իոնների`  սենսորի 
մակերևույթին հասնելու    ժամանակը կորոշվի՝  

 : 

Քանի որ , ապա ՝ 

  
2

0 0

0

2
0

0

2
, 

որը դասական (հայտնի) առնչությունից տարբերվում  է    գործակցով:  
Այս տարբերությունը  կարող է հետևանք լինել բազմաթիվ այն մոտավորությունների, որ մենք 

կատարեցինք հավասարման լուծման և վերլուծությունների ընթացքում: 
Այս վերլուծությունը և  -ի համար ստացված արտահայտությունը, անգամ բազմաթիվ 

մոտավորությունների կիրառմամբ, վստահություն է ներշնչում, որ առաջարկված մոդելը և ստացված 
արդյունքները կարող են ճիշտ վերարտադրել ԱՊՀՍՀ–ում ընթացող երևույթները: Իսկ նճված հարցի 
ճշգրիտ պատասխանը կարող ենք ստանալ փորձնական մանրակրկիտ հետազոտություններից հետո: 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ИОНОВ В   

АМПЕРОПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИ КОМБИНИРОВАННЫХ СЕНСОРНЫХ 
СИСТЕМАХ 

 
Теоретически проанализированы явления диффузии генерирoванных ионов в 

амперопотенциометрически комбинированных сенсорных системах (АПКСС), а также 
закономерности распределения ионов во времени и координатах. 
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Processes of diffusion  of generated ions in amperopotentiometric combined sensor systems are 

theoretically analyzed, as well as regularities of ion space-time distribution and coordinates. 
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Առաջարկված է հիդրոգեներատորների մաշվածության մակարդակի դինամիկ կառավարման և 

շահագործման մոնիտորինգի ավտոմատացված նոր համակարգ և մեթոդաբանություն, որն 
արդյունավետ է գին-որակ հարաբերակցության տեսանկյունից, կարող է խնայել շահագործման ու 
սպասարկման ծախսերը, նվազեցնել վթարային ռիսկերը: Նկարագրված է հիդրոգեներատորների 
վիճակը բնութագրող էական պարամետրերի հավաքագրման, կուտակման և մշակման համար 
անհրաժեշտ սարքավորումների համախումբը և ստեղծված ավտոմատացված համակարգի էությունը: 

Առանցքային բառեր. վերականգնվող էներգիա, հիդրոգեներատոր, մոնիտորինգ, 
ավտոմատացված համակարգեր: 

 
Ջրի էներգիան, լինելով էժան և միևնույն ժամանակ էկոլոգիապես մաքուր  ներկայումս դարձել է 

վերականգնվող էներգիայի առավել հաճախ կիրառվող աղբյուր: Հիդրոէլեկտրակայանները 
կառուցվում են բազմագործառական սխեմաներով, որոնք հնարավորություն են ընձեռում 
իրականացնել ամենատարբեր աշխատանքներ, ինչպիսիք են՝ ոռոգումը,  ջրի մղումը և այլն: ՓՀԷԿ-երի 
կառուցման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում համարվում է վերականգնվող 
էներգետիկայի ոլորտի զարգացման առաջատար ուղղություն: Մյուս կողմից՝ ուսումնասիրելով ՓՀԷԿ-
եր շահագործող ընկերությունների հասանելի տեղեկատվությունը և ցուցանիշները՝ հարկ է նշել, որ 
կայանների սարքավորումները հասել են իրենց մաշվածության կրիտիկական վիճակին [1]: Այս 
տեսանկյունից հուսալիության, արդյունավետ շահագործման և պարբերական վերանորոգումների 
իրականացման հիմնահարցերի լուծումները հետզհետե դառնում են պահանջված:  

ՓՀԷԿ-երում կրիտիկական բաղադրիչների շարքին են դասվում հիդրոգեներատորները, որոնց 
մաշվածության բարձր մակարդակը կարող է հանգեցնել վթարների ռիսկի աճի և կորուստների: 
Հիդրոգեներատորների տեխնիկական վիճակի վատթարացման, հետագա խափանումներից 
խուսափելու և վնասների հնարավոր նվազեցման նպատակով անհրաժեշտ է շահագործման 
ընթացքում հայտնաբերել և/կամ գնահատել նորմալ աշխատանքային վիճակից  շեղումները և ճիշտ 
որոշված ժամանակահատվածում ձեռնարկել կանխարգելիչ գործողություններ [2]: 

Հիդրոգեներատորներին առնչվող տվյալների իրական ժամանակում հավաքագրման, մշակման 
ավտոմատացված համակարգերը խիստ կարևորվում են, և պատահական չէ, որ ՀԷԿ-երում 
իրականացվող տեխնոլոգիական գործընթացների լիովին ավտոմատացված համակարգերի ներդրման 
ուղղությամբ զգալի թվով տարաբնույթ աշխատանքներ են տարվում: Աշխարհում համադրելի 
ծախսերով նման համակարգեր են ներդրվում ինչպես նոր ՀԷԿ-երի կառուցման, այնպես էլ հին ՀԷԿ-
երի արդիականացման գործընթացում: 

Չնայած գոյություն ունեցող սարքավորումների և մեթոդների բազմազանությանը՝ ՀԷԿ-երի 
գեներատորների շահագործման մոնիտորինգը և մաշվածության մակարդակի դինամիկ գնահատումը 
շարունակում է մնալ արդիական, ինչը պայմանավորված է աշխատանքային ռեժիմում ագրեգատի 
մաշվածության մակարդակի որոշման և ստացիոնար ռեժիմում վերլուծման դժվարությամբ, իսկ 
ագրեգատի աշխատանքի դադարեցումը հանգեցնում է ժամանակի, ռեսուրսների և հնարավոր 
թողարկվող արտադրանքի կորստի: Մյուս կողմից վերոնշյալ հայտնի համակարգերի հիմնական 
թերությունն այն է, որ դրանք կազմված են մոնիտորինգի բազմաթիվ գործիքամիջոցներից: Ի 
տարբերություն մեծ ՀԷԿ-երի, ՓՀԷԿ-երի հիդրոգեներատորները կազմված են առավել պարզ 
համակարգերից, և մաշվածության մակարդակի դինամիկ գնահատման և մոնիտորինգի 
համակարգերի ստեղծման համար անհրաժեշտ են ավելի քիչ պաշտպանիչ սարքավորումներ, 
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սահմանափակ թվով պարամետրերի հսկողություն, ինչպես նաև անհրաժեշտ է մշակել առավել պարզ 
մեթոդաբանություն [3]: 

ՓՀԷԿ-երի գեներատորների շահագործման մոնիտորինգի՝ մեր կողմից առաջարկվող 
համակարգը մշակված է երեք մակարդակ ունեցող նոր մեթոդաբանությամբ, որը հիմնված է պլանային 
և հարկադրական կանգառումներով և իրական ժամանակում չափումների մոտեցումների խելամիտ 
համադրման վրա [2]: Համաձայն առաջարկվող մեթոդաբանության, իրական ժամանակում տվյալների 
հավաքագրումն իրականացվում է 1-ին մակարդակում, իսկ 2-րդ և 3-րդ մակարդակներում 
կատարվում են տեսողական ստուգումներ, հարկադրական կանգառումներով չափումներ և 
ստուգումներ կամ ապամոնտաժման աշխատանքներ: 

 
Համակարգի պարամետրերի ընտրություն և անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների ապահովում 

 
Վերլուծելով հիդրոգեներատորների բաղադրիչների խափանման տեսակները և դրանց 

արմատական պատճառները՝ ՓՀԷԿ-երի հիդրոգեներատորների վիճակը բնութագրող էական 
պարամետրերից, համաձայն մշակված մեթոդաբանության,  1-ին մակարդակում,  իրական 
ժամանակում առաջարկվում է հավաքագրել աղյուսակում ներկայացված պարամետրերի արժեքները 
[4]:Աղյուսակում ներկայացված են նաև այն տվիչները, որոնք անհրաժեշտ են պարամետրերի 
հավաքագրման համար:  

Աղյուսակ  
Համակարգի մեթոդաբանության 1-ին մակարդակում առաջարկվող պարամետրերը  

և դրանց հավաքագրման համար անհրաժեշտ տվիչները 

Պարամետրեր Տվիչ Հավաքագրման 
վահանակ 

Հոսանք 

- EMA90 Լարում 

Հզորության գործակից 

Պտտման արագություն 
Digispec  

Proximity Speed 
HF Sensor (0165) 

SIMATIC S7-1200, 
SM1231 AI 

Հաճախականություն - 

Ջերմաստիճան RTD PT100 

Վիբրացիա LDTM-028K 

Յուղի մակարդակ BM26 A 

Օզոն MQ131 

Իրական ժամանակում հիդրեգեներատորի էլեկտրական պարամետրերի հավաքագրման 
համար ընտրվել է EMA90 էլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ վերլուծիչը: Տվյալները իրական 
ժամանակում հնարավոր է համակարգչում հավաքագրել RS485 ցանցային ինտերֆեյսի միջոցով: 
Սարքն ունի երկու թվային ելք՝ նախատեսված տարբեր վթարային ազդանշանների համար: 

Հիդրոգեներատորի լիսեռի պտտման արագության չափման համար օգտագործվում է LDTM-
028K տվիչը, որն ստեղծված է Հոլի մեթոդով, արագության հաշվարկման համար օգտագործում է 
մագնիսական դաշտի տատանումները: Այս տվիչները լայնորեն կիրառվում են արդյունաբերության 
տարբեր բնագավառներում, քանի որ հեշտությամբ ինտեգրվում են համակարգիչների, շարժման 
կառավարման համակարգերի և անալոգա-թվային կերպափոխիչների հետ և կարող են օգտագործվել  
0 կՀց-ից մինչև 20 կՀց հաճախականությունների միջակայքում [5]: 
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Գեներատորի տարբեր բաղադրիչների ջերմաստիճանի չափումների համար ընտրվել է PT100 
ջերմադիմադրություն, որը 0°С-ում ունի 100 օհմ դիմադրություն: Այն տարածված է և հայտնի է իր 
առանձնահատուկ զգայունությամբ, ճշգրտությամբ, հուսալիությամբ և հասանելի է տարբեր ձևերով ու 
չափերով [6]:  

Վիբրացիայի չափումների համար ընտրված է անալոգային աքսելերոմետր, որի միջոցով 
հնարավոր է ցածր հաճախականությունների ժամանակ կատարել բարձր զգայունության չափումներ: 
Տվիչը կիրառվում է 0 Հց-ից մինչև 180 Հց միջակայքում և հնարավոր է շահագործել 0°C-ից մինչև  85°C 
ջերմաստիճանային միջակայքում [6]: 

BM26 տվիչը յուղի մակարդակի որոշման հասարակ և վստահելի տարբերակ է և օգտագործվում 
է նույնիսկ տվյալների հավաքագրման բարդ տեղանքների պարագայում: Մակարդակի ցուցանշումն 
իրականացվում է ուղղահայաց տեղադրված մագնիսական դրոշակների դիրքի փոփոխությամբ կամ 
մագնիսական ցուցանիշի դիրքից ելնելով: Տվիչն ունի նվազագույն տեխնիկական սպասարկման 
պահանջներ, բարդ տեղադրման աշխատանքներ չի պահանջում, կարելի է անգամ շահագործել բարձր 
ճնշման համակարգերում (ընդհուպ մինչև 12 ՄՊա) և ջերմաստիճանային լայն միջակայքերում (-20 °C 
–ից մինչև 300 °C)[5]:  

Գեներատորում օզոնի մակարդակի չափման համար ընտրված է MQ 131  բարձր զգայնությամբ 
տվիչը, որի միջոցով հնարավոր է չափել օզոնի թվային արժեքը 0,085 գ/մ3 ...4,28 գ/մ3 միջակայքում:  Այն 
գործնականում օգտագործվում է նաև օդի որակի մոնիտորինգի, ինչպես նաև հետազոտական 
փորձարկումների ժամանակ: Տվիչի ելքային ազդանշանը, որն իրենից ներկայացնում է դիմադրության  
չափը տատանվում է 100...200 կՕհմ [6]:  

Համակարգում իրական ժամանակում տվյալների հավաքագրման համար ընտրվել է SIEMENS 
ընկերության արտադրած SIMATICS7-1200 ծրագրավորվող կոնտրոլերը, որն օգտագործվում է 
ավտոմատացման տարատեսակ խնդիրների լուծման համար: Այս կոնտրոլերը բազմանշանակ է և 
ունի մոդուլային կառուցվածք: Տվյալների փոխանակումը համակարգչի և կոնտրոլերի միջև հնարավոր 
է իրականցնել IndustrialEthernet/PROFINETևPtP (Point-to-Point) միացման ցանցերով: Կոնտրոլերը 
հնարավոր է շահագործել 0°C...50°C ջերմաստիճանային միջավայրում: Կոնտրոլերին ավելացված է 
անալոգային մուտքային SiemensSM 1231 AI մոդուլը, որն ընդլայնում է վահանակը 8 անալոգային 
մուտքերով:  

Նկ. 1-ում պատկերված է ՓՀԷԿ-երի գեներատորների շահագործման մոնիտորինգի՝ մեր կողմից 
ստեղծված համակարգի կառուցվածքային առաջարկվող սխեման՝ հիմնված վերոնշյալ 
սարքավորումների և պարամետրերի համախմբի վրա:  

 
Համակարգի ծրագրային ապահովումը. ՓՀԷԿ-ի գեներատորների շահագործման մոնիտորինգի 

ավտոմատացված համակարգը բաղկացած է երկու մասից: Առաջին մասում կատարվում է տվիչներից 
տվյալների թվային արժեքների իրական ժամանակում հավաքագրում և կուտակում տվյալների 
բազայում՝ վերոնշյալ սարքավորումների համախմբի միջոցով: Երկրորդ մասը տեղեկատվական 
համակարգ է, որի կազմի մեջ մտնում են պարամետրերի հավաքագրման համար նախատեսված 
տվյալների բազան և տվյալների բազաների կառավարման համակարգը՝ օգտագործողի ինտերֆեյսը: 
Երկրորդ մասում կատարվում է տվյալների մշակում՝ բազաներից տեղեկատվական տվյալների 
բեռնում, համապատասխան հաշվարկների և փոփոխությունների իրականացում, ավարտին՝ 
գրաֆիկների և դիագրամների տեսքով՝ արտածելով անհրաժեշտ հաշվարկային արդյունքները: 

Համակարգչային գրաֆիկական համակարգի տարբեր բաղադրիչների հետ աշխատանքը 
դյուրին դարձնելու համար ստեղծված է համապատասխան ինտերֆեյս՝ կիրառվող հրամանների,  
բազաների հետ աշխատանքի հարմարավետ միջավայր (նկ.2): Օգտագործողի ինտերֆեյսը մշակված է 
C Sharp ծրագրավորման լեզվով: Համակարգում տվյալների իրական ժամանակում հավաքագրման և 
կարգավորումների պահպանման համար ընտրվել է SQLite տվյալների բազան: 

ՓՀԷԿ-ի գեներատորի շահագործման մոնիտորինգի ավտոմատացման համակարգի համար 
մշակված դինամիկ ինտերֆեյսը հնարավոր է օգտագործել տարբեր հիդրոգեներատորների 
մոնիտորինգի իրականացման համար (նկ.3), քանի որ այն թույլ է տալիս ըստ գեներատորի 
անվանական պարամետրերի, տեղանքի պայմանների և շահագործման ռեժիմի համակարգը 
կարգավորել:   
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Նկ.1. Համակարգի կառուցվածքային սխեման 
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Կարգավորումները պահպանվում են տվյալների բազայում, իսկ փոփոխությունները հնարավոր 
է իրականացնել ինտերֆեյսում ստեղծված «Կարգավորումներ» պատուհանում: Ինտերֆեյսում 
հնարավոր է իրականացնել նաև այնպիսի կարգավորումներ, ինչպիսիք են՝ պատուհանների 
անունների փոփոխություններ, պատուհանների քանակության դինամիկ ղեկավարում, 
պարամետրերի խմբավորում, պարամետրերի սահմանային արժեքների փոփոխում, վթարային 
ազդանշանների հաղորդագրությունների հաստատում ու փոփոխում, դիագրամների տեսակների ու 
չափերի փոփոխում, պարամետրերի արժեքների հաշվման ճշգրտությունների ու սխալանքերի 
կառավարում, ինչպես նաև պարամետրերի թվային արժեքների առավելագույն և նվազագույն 
արժեքների ղեկավարում (նկ.3): 

 
Նկ.2. Համակարգի ինտերֆեյսը 

 
 

Նկ.3. Ինտերֆեյսի կարգավորումների պատուհանը           Նկ.4. Տվյալների բազայում պարամետրի ավելացումը 
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Ինտերֆեյսը, նոր դիագնոստիկ գործիքամիջոցի ավելացման պարագայում, տվյալների 
բազայում պարամետրեր ավելացնելու դինամիկ հնարավորություն է տալիս, որի համար անհրաժեշտ 
է «Կարգավորումներ» պատուհանում սեղմել «Նոր» կոճակը, կարգավորել նոր պարամետրը (նկ.3),  
պահպանել և սեղմել «Վերբեռնել» կոճակը (նկ. 4): 

Հիդրոգեներատորի մոնիտորինգի արդյունքների արտածման համար համակարգի 
ինտերֆեյսում նախատեսված են դինամիկ պատուհաններ, որոնք «Կարգավորումներ» պատուհանում 
կարելի է հեշտությամբ ձևափոխել: Սա հնարավորություն է ընձեռում մոնիտորինգը կազմակերպել 
անհրաժեշտ քանակի էկրաններով: Էկրանի մեծ լինելու պարագայում կարելի է ամբողջ հսկողությունն 
իրականացնել մեկ էկրանով, հակառակ պարագայում՝ կարելի է ինտերֆեյսում ստեղծել մի քանի 
պատուհան և յուրաքանչյուրի համար հատկացնել մեկ էկրան: Հարկ է նշել, որ ավելի պատկերավոր 
տվյալների արտածում կատարելու համար ցանկալի է կիրառել երկրորդ տարբերակը:   

Աղյուսակում ընտրված պարամետրերի համար համակարգում մշակված է չորս պատուհան՝ 
«էլեկտրական», «Մեխանիկական», «Ջերմաստիճան» և «Օզոնի մոնիտորինգ»   (նկ. 2): 

Պարամետրերի յուրաքանչյուր արժեքի համար նախատեսված է սահմանային երկու արժեք: 
Ծրագրի ինտերֆեյսում հնարավոր է փոփոխել այդ արժեքները և համապատասխանացնել տվյալ 
գեներատորին և միջավայրին: Պարամետրերի սահմանային արժեքներով ձևավորվել է երկու 
վթարային ազդանշան: Երբ պարամետրն անցնում է առաջին սահմանային արժեքը, էկրանին 
պատկերվում է, որ պարամետրը հատել է սահմանային հատվածը, իսկ երկրորդ սահմանային արժեքի 
գերազանցման ժամանակ՝ գեներատորն անջատվում է, և էկրանին պատկերվում է, որ գեներատորը 
խափանվել է պարամետրի անթույլատրելի շեղման պատճառով: Վթարային ազդանշանները կարող 
են լինել արագության գերազանցման, գերտաքացման, էլեկտրական պարպումների, գերլարման և այլ 
համապատասխան ազդանշաններ: Հարկ է նշել, որ գեներատորի խափանումից հետո, ըստ 
մեթոդաբանության փոխվում է մոնիտորինգի մակարդակը:  

Գեներատորում ցանկացած նոր վիճակ գրանցվում է ինտերֆեյսի իրադարձությունների 
ցուցակում: Դրանք կարող են լինել տարբեր անսարքություններ կամ գեներատորի խափանումներ 
(նկ.2): 

Վերը նկարագրված համակարգը կարող է շահագործվել ՓՀԷԿ-երում հիդրոագրագատների 
անսարքությունների վաղաժամ հայտնաբերման և հնարավոր խափանումների կանխարգելման 
նպատակով: 
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Андраник С. Акармазян, Айк С. Акармазян, Г.А. Варданян 
 

НОВАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ 
МАЛЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (МГЭС) 

   
Предложены новая автоматизированная система динамического управления уровнем изношенности 

гидрогенераторов и мониторинга эксплуатации, а также методология, которая эффективна с точки 
зрения отношения цена-качество, может снизить затраты на эксплуатацию и обслуживание, аварийные 
риски. Описана выборка оборудования, необходимого для сбора, накопления и обработки существенных 
параметров, характеризующих состояние гидрогенератора и сущность созданной автоматизированной 
системы. 

Ключевые слова: возобновляемая энергия, гидрогенератор, мониторинг, автоматизированные 
системы. 

 
A.S. Akarmazyan, H.S. Akarmazyan,  G.A. Vardanyan 

 
A NEW MONITORING SYSTEM FOR OPERATING GENERATORS OF SMALL  

HYDROELECTRIC  POWER   PLANTS (SHPP) 
 

A new automated system  of dynamic control of the level of deterioration of hydrogenerators and of the 
monitoring of exploitation is proposed, and a methodology, which is effective from the point of price-quality ratio, 
can save the costs of exploitation and technical maintenance, can reduce emergency cases. A set of equipments is 
described necessary for accumulation, acquisition and processing of the essential parameters characterizing the 
condition of hydrogenerators. 

Keywords:  renewable energy, hydrogenerator,  monitoring, automated systems. 
 

 
Ակարմազյան Անդրանիկ Սահակի- ասպիրանտ (ՀԱՊՀ) 
Ակարմազյան Հայկ Սահակի -  տ.գ.թ. (ՀԱՊՀ) 
Վարդանյան Գևորգ Արայիկի – ինժեներ-հետազոտող (ՀԱՊՀ) 

 
 



348 

ISSN  1829 - 0043      ВЕСТНИК ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ АРМЕНИИ (ВИАА). 2015. Т.12,  № 2 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ МАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ 
И СЕРДЕЧНИКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
Проведен анализ работы магнитоконтактного параметрического преобразователя. Установлено, 

что для поддержания постоянства значений намагничивающего тока, частоты питания, величин 
воздушного зазора, магнитного сопротивления магнитопровода и измерительной цепи величину 
электродвижушей силы (ЭДС) измерительной обмотки следует определять магнитными свойствами 
контролируемого сердечника. 

Ключевые слова: магнитный поток, магнитное сопротивление, магнитная проницаемость, 
магнитопровод, магнитоконтактный преобразователь, магнитные потери.  

 
Введение. Для определения магнитных характеристик и параметров магнитомягких 

материалов используют в основном образцы кольцевой формы, выполненные из этих материалов. 
Для исследования применяют и образцы в виде целых листов или стандартных пакетов полос и 
лент [1,2]. 

Если контролю магнитных свойств ферроматериалов уделяется должное внимание, то 
контроль готовых сердечников электромагнитных устройств, то есть элементов из этих 
материалов, находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Дело в том, что в настоящее 
время контроль качества магнитных свойств сердечников электромагнитных устройств и 
элементов осуществляется или на готовых изделиях (трансформаторы, асинхронные и синхронные 
машины и т.д.), или путем намотки специальной обмотки (кольцевые и броневые сердечники из 
марганец - цинковых ферритов и т.д.), или вообще не проводится. Очевидно, что такой контроль 
не позволяет оперативно вмешиваться в процесс производства изделий и бороться за повышение 
их качества. 

Для современного состояния техники характерно возрастание роли автоматизированных 
процессов измерения, сопровождающееся увеличением количества измеряемых параметров, 
повышением требований к точности и стабильности измерительных устройств. Существующие 
способы контроля магнитных свойств ферромагнитных материалов, а также готовых сердечников 
и их элементов не могут полностью соответствовать новым требованиям. Для автоматического 
управления производственными процессами необходимо непрерывное получение текущих 
исходных данных. Принципу непрерывности производства ферромагнитных материалов и 
электромагнитных изделий из них должен в полной мере соответствовать и принцип 
непрерывности контроля их магнитных свойств. Для этих целей необходимы, очевидно, 
специальные преобразователи магнитных свойств. 

Методы исследования. Рассмотрим работу магнитоконтактного параметрического 
преобразователя магнитных свойств (МППМС) на примере преобразователя для контроля 
магнитных свойств сердечников разрезных ленточных трансформаторов (рис. 1). 

Напряжение питания обмотки МППМС уравновешивается падением напряжения на 
сопротивлении иZ  индикатора схемы, сопротивлении прZ  провода обмотки преобразователя  и 

падением напряжения на сопротивлении мцZ , обусловленным прохождением магнитного потока в 
магнитной цепи, состоящей в общем случае из магнитопровода преобразователя, магнитопровода 
исследуемого сердечника и воздушного зазора δ  между ними. В этом случае величина тока в 
обмотке параметрического преобразователя магнитных свойств определяется формулой 
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Рис .  1 .  Магнитоконтактный  параметрический  преобразователь    

 
На рис. 2а в соответствии с (1) приведена эквивалентная электрическая схема замещения 

МППМС, а на рис. 2б - его векторная диаграмма. 
 

 
 
  
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Эквивалентная схема замещения МППМС(а)  и векторная диаграмма (б) 
 
Сопротивление схемы замещения можно определить из [3] соотношения 

./2
мцZнцWjэмцZ ω=                                        (2) 

Магнитное сопротивление мцZ μ  магнитной цепи преобразователя магнитных свойств 
определяется в виде [2,3] 

 ,стстмц jrxxZ μμδμμ ++=                               (3) 

где стxμ - реактивное магнитное сопротивление стали магнитопровода преобразователя и 

исследуемого образца; μδx - реактивное магнитное сопротивление воздушного зазора магнитной 

цепи преобразователя; стrμ - активное магнитное сопротивление стали магнитопровода 
преобразователя и исследуемого образца. 

Реактивное магнитное сопротивление магнитной цепи преобразователя определяют через 
параметры магнитной цепи [1]   

,// обробробробр slslxxx хппxппст ρρμμμ +=+=     (4) 

./2 0 δμδ μδ skx =       (5) 
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Активное магнитное сопротивление магнитной цепи преобразователя определяется в виде [2]                     
(6) 

 
В выражениях (4)-(6) приняты следующие обозначения: 

xпρ - удельное реактивное магнитное сопротивление стали сердечника преобразователя, м/Г; 

пl - средняя длина магнитной линии в сердечнике преобразователя, м;  

пs - сечение сердечника преобразователя, м2; 
k - коэффициент, учитывающий выпучивание магнитного потока у краев воздушного зазора; 
δ - величина воздушного зазора, м;   

мГ /104 7
0

−⋅= πμ  - магнитная постоянная; 

δs - площадь поперечного сечения пути магнитного потока в воздухе, м2; 

обр, xxп ρρ - удельное активное магнитное сопротивление стали сердечника преобразователя 
и исследуемого образца, м/Г. 

 Подставив  выражение (3) в формулу (2), получим 
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При подстановке выражения (7) с учетом формул (4)-(6) в соотношение (1) находим  
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Таким образом, если при магнитных измерениях соблюдать постоянство сопротивлений иZ  
и прZ , величины воздушного зазора магнитной цепи, а также величин rпρ  и xпρ  материала 
сердечника преобразователя, то величина тока по выражению (7) полностью является функцией 
магнитных свойств (удельного активного обрrρ  и реактивного  обрxρ  магнитных сопротивлений) 
исследуемого образца при питании обмотки МППМС от источника, стабилизированного по 
частоте и напряжению. Именно эта зависимость и используется в МППМС изделий из 
ферромагнитных материалов. 

Так как при контроле сердечников их магнитные свойства резко отличаются, то с 
достаточной для практики точностью можно считать, что при constU =  и малых значениях иZ  и 

прZ  значение магнитного потока остается неизменным, т.е. rпρ  и xпρ  постоянные. Для 
подтверждения правильности этих выводов выполнен следующий эксперимент, результаты 
которого приведены на рис. 3.  На сердечнике преобразователя помещали дополнительную 
обмотку и при стабилизированном напряжении питания преобразователя увеличивали воздушный 
зазор. Происходило увеличение тока, но величина ЭДС (а следовательно, и магнитного потока) 
оставалась неизменной при изменении воздушного зазора δ до 1 мм (рис. 3). Естественно, что 
такое изменение зазора превышает возможное эквивалентное значение магнитных свойств 
контролируемого сердечника в несколько раз. 

Таким образом, величина тока (8) пропорциональна, при указанных выше условиях, полному 
удельному магнитному сопротивлению контролируемого сердечника или, соответственно, 
обратно пропорциональна его полной магнитной проницаемости. Шкала индикатора тока может 
быть непосредственно проградуирована в указанных единицах.  

.// обробробробр slslrrr rппrппст ρρμμμ +=+=
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Однако полученная при магнитных измерениях величина полного удельного магнитного 
сопротивления не дает представления о его составляющих обрrρ  и чобрρ , связанных с полным 
удельным магнитным сопротивлением 

,обробробр
αρρρρ j

zrчобрz ej =+=
•

         (9) 

где             ,2
обр

2
обробр xrz ρρρ +=                                     (10) 
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rarctg
ρ
ρ

α =          (11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис .  3 .  Зависимости  тока  и  ЭДС  от  воздушного  зазора  

 
Заметим, что удельное активное магнитное сопротивление пропорционально потерям в 

стали. Согласно эквивалентной электрической схеме, после некоторых математических 
преобразований запишем 

( ).///)/( обр
222222

обробрrппrпмцмцмцмцмцмцобрпст slslwExrrUrIppp ρρω +=+==+=        (12) 
Таким образом, при постоянном значении магнитного потока потери в стали, измеренные с 

помощью параметрического преобразователя магнитных свойств, пропорциональны удельному 
активному магнитному сопротивлению исследуемого образца. Индикатор потерь в этом случае 
может быть проградуирован непосредственно в единицах .rообρ     

Удельное реактивное магнитное сопротивление можно определить по показаниям 
индикаторов тока ( )обрzρ  и потерь в стали ( )обрrρ  из соотношения 

.2
обр

2
обробр xzx ρρρ −=      (13) 

xообρ  определяют по показаниям варметра. В этом случае получаем 

( )./2/// 0обр
222

δδ μδρρωθθθθ skslslwExI обробрxппxпмцмцобрпст ++==++=               (14) 
В системах автоматического контроля магнитных свойств изделий из магнитомягких 

материалов применяют также магнитоконтактные трансформаторные преобразователи магнитных 
свойств, у которых, кроме намагничивающей, имеется еще измерительная обмотка. Действующее 
значение ЭДС, наводимой основным потоком в измерительной обмотке такого преобразователя, 
может быть представлено при синусоидальной форме кривой магнитной индукции (потока) 
известной формулой 

    .44,4 mиоио fwE Φ=                                     (15) 
Как показывают исследования, магнитоконтактный трансформаторный преобразователь 

магнитных свойств можно рекомендовать для контроля магнитных свойств сердечников из 
электротехнической стали в том случае, когда значение тока в намагничивающей обмотке, 
обеспечивающее контроль при заданном значении магнитной индукции, поддерживается 
постоянным. 

В этом случае уравнение (15) будет иметь вид [2]  

 

7

5

2

I=f(δ) 
))

E=f(δ) 

мм  

A 

1,2 

0,8 

0,4 

  0 
δ 

В 

0 1 2 3 4 5 

E I 



352 

=Φ=
••

mиоио fwE 44,4   

,

22

2

22

2

0

2
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

+
+++

+
+++

=

ицxицr

ицrиоw

обрS

обрl
rооб

пS
пl

rпj
ицxицr

ицxиоw

sобрS

обрl
хобр

пS
пl

хп

ноIиоwноw

ω
ρρ

ω

δμ

δ
ρρ

ω
            (16) 

где ноI  - действующее значение тока намагничивающей обмотки, А. 
Таким образом, если при магнитных измерениях контролируемого сердечника будет 

поддерживаться постоянство намагничивающего тока, частоты питающей сети, величины 
воздушного зазора, величин rпρ  и xпρ  и измерения будут проводиться с одним индикатором 
( ),constZиц =  то величина ЭДС измерительной обмотки будет определяться магнитными 

свойствами контролируемого сердечника  ( обрхρ , обрrρ ). При этом необходимо иметь в виду, что в 
общем случае при контроле магнитных свойств заданного сердечника могут изменяться также 
магнитные свойства сердечника преобразователя, по сравнению со значениями rпρ  и xпρ  при 
контроле эталонного сердечника.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 

Рис. 4. Составляющие магнитодвижущих сил (МДС) МТПМС 
 
На рис. 4 представлены составляющие МДС магнитоконтактного трансформаторного 

преобразователя магнитных свойств (МТПМС). Заметим, что при каждом установившемся режиме 

магнитных измерений нового сердечника полная МДС, затрачиваемая на проведение потока m
•

Φ  
последовательной магнитной цепи преобразователя  [2], будет равна 
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На проведение этого потока через отдельные участки магнитной цепи преобразователя 

затрачиваются составляющие ,ноп wI
•

 ,нообр wI
•

ноwI δ

•

, дающие в сумме полную МДС (17). При 
контроле магнитных свойств эталонного сердечника имеем (рис. 4) 

ноэнообрэнопэноно wIwIwIwI δ

••••

++= .     (18) 
При контроле магнитных свойств очередного сердечника он будет иметь в общем случае 

зависимость ),( нонообрк wIf=Φ  отличную от зависимости )( нонообрэ wIf=Φ  эталонного 
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сердечника (рис. 4). Поскольку контроль ведется при constI но = , при новом значении 
магнитного потока кΦ  устанавливается новый режим работы. При этом  

                      .нокнообркнопкноно wIwIwIwI δ

••••

++=          (19) 
Следовательно, если при контроле магнитных свойств эталонного сердечника  магнитное 

сопротивление сердечника преобразователя имело значение  

( ) ,/// ппrппxппппzпппmпппmпппэ sljslsBlHZ ρρρμ +===
••

     (20) 
то при контроле магнитных свойств очередного сердечника магнитное сопротивление сердечника 
преобразователя будет 

 ( ) ./// ппrппxппппzпппmпппmпппк sljslsBlHZ ρρρμ +===
••

   (21) 
 Таким образом, магнитные свойства сердечника преобразователя будут неизменны только 

в том случае, если изменение потока от значения эΦ  до значения кΦ  происходит в линейной 
части характеристики ).( ноноп wIf=Φ  В противном случае, изменяются и магнитные свойства 
самого сердечника преобразователя, в результате чего ЭДС по уравнению (16) будет 
характеризовать магнитные свойства контролируемого сердечника с погрешностью, определяемой 
степенью нелинейности вебер-амперной характеристики сердечника преобразователя. 

 Покажем, что при прочих равных условиях и контроле магнитных свойств при индукциях, 
отвечающих линейной части вебер-амперной характеристики преобразователя, величина ЭДС 
измерительной обмотки определяется полным удельным магнитным сопротивлением 
контролируемого образца (полной магнитной проницаемостью контролируемого образца). 
Действительно, уравнение (16) можно представить в виде 
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где   .ицп ZZZZ μμδμμ ++=  

 Таким образом, при constZ =μ  шкала индикатора может быть непосредственно 
проградуирована в единицах полной магнитной проницаемости контролируемого сердечника. 

Известно, что величину комплексной магнитной проницаемости можно представить в виде 

  ,21 μμμ j−=
•

       (23) 
где 1μ  и 2μ  - соответственно реактивная (консервативная) и активная (поглощающая) магнитные 
проницаемости. 

Мощность потерь в стали, измеренная  магнитоконтактным трансформаторным 
преобразователем магнитных свойств, будет равна 
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Таким образом, величина потерь в стали определяется изменением  как  xообρ , так и кобрρ . 
Если величина составляющих комплексного магнитного сопротивления преобразователя много 
меньше соответствующих составляющих комплексного магнитного сопротивления 
контролируемого сердечника, выражение (24) можно представить в виде  
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 Из выражения (25) определяют активную магнитную проницаемость:    
  ./ 22

2 обрнообробр swIlp ωμ =       (26) 
Следовательно, индикатор активной мощности может быть проградуирован непосредственно 

в единицах активной магнитной проницаемости. 
Индикатор реактивной мощности можно проградуировать непосредственно в единицах 

реактивной магнитной проницаемости в соответствии с выражением 



354 

  ./ 22
1 обрнообробр swIlQ ωμ =       (27) 

В отличие от параметрических преобразователей магнитных свойств в трансформаторных 
преобразователях между цепью питания и выходной обмоткой существует лишь магнитная связь.  

Соответствующим выбором числа витков измерительной обмотки можно получить выходной 
сигнал необходимой величины или несколько выходных сигналов. Это обстоятельство в ряде 
случаев, например при централизованном контроле магнитных свойств с помощью электронно-
вычислительных машин, является преимуществом магнитоконтактных  трансформаторных 
преобразователей магнитных свойств. 
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G.A. Kardashyan 

 
STUDY OF MAGNETIC PROBES CONVERTERS FOR CONTROLLING THE 

PARAMETERS OF SOFTMAGNETIC MATERIALS AND CORES OF  
ELECTROMAGNETIC DEVICES 

 
The analysis of the parametric Magnetic probe converter has been established. It was proved that for 

maintaining consistency value of the magnetizing current, input frequency, air gap, the magnetic resistance of the 
magnetic circuit and the measuring circuit, the EMF of the measuring winding will be determined by the magnetic 
properties of the controlled core.  

Keywords: magnetic flux, magnetic resistance, magnetic permeability, magnetic circuit, magnetic 
transducer, magnetic losses.  
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սև սիլիցիումը ձևավորվում է տեխնոլոգիական գործընթացի հիմնական քիմիական և ջերմային 
մշակումներից հետո: Ցույց է տրվել, որ պատրաստված արևային էլեմենտների նմուշների օ.գ.գ.-ի 
մեծացումը կազմում է մոտ 8%, իսկ լուսաընկալման արդյունավետությունը  գրեթե անփոփոխ է 500-ից 
փոքր ճառագայթային հոսքի անկման անկյունների դեպքում: 

Առանցքային բառեր. արևային էլեմենտ, սև սիլիցիում, հակաանդրադարձնող մակերևույթ: 
 
 

Արևային էլեմենտների (ԱԷ) օպտիկական կորուստների փոքրացման արդյունավետ 
մեթոդներից է հակաանդրադարձնող մակերևույթների կիրառումը: Դրանք իրենցից ներկայացնում են 
մակերևութային կանոնավոր կամ անկանոն տեղաբաշխված ծակոտիներ են, ակոսներ, ասեղիկներ, 
բուրգեր, փոսիկներ, որոնք հանգեցնում են ընկնող լուսային ճառագայթների անդրադարձման 
գործակցի փոքրացմանը:  

Վերջին տասնամյակում ակտիվ հետազոտական աշխատանքներ են իրականացվում, այսպես 
կոչված, «սև սիլիցիումից» հակաանդրադարձնող մակերևույթի ստացման և կիրառման ուղղությամբ 
[1-3]: Այն կազմված է մեծ խտությամբ սիլիցիումային բարակ ասեղիկներից, որոնց բարձրությունը 
կազմում է մինչև 10 մկմ, իսկ տրամագիծը` մինչև 1 մկմ: Ասեղիկների առկայությունը սիլիցիումին 
տալիս է սև երանգավորում, որտեղից էլ այն ստացել է իր անվանումը` «սև սլիլիցիում» (black silicon):  

Սև սիլիցիումից հակաանդրադարձնող մակերևույթի կիրառման նպատակահարմարությունը 
պայմանավորված է նրա բարձր կլանման հատկությամբ, քանի որ հարակից ասեղիկներից տեղի են 
ունենում լուսային ճառագայթի բազմաթիվ անդրադարձումներ: Բացի այդ, սև սիլիցիումի ձևավորումը 
չի պահանջում ֆոտոլիտոգրաֆիական դիմակների կիրառություն, ունի ավտոմատացման 
հնարավորություն և խածատման մեծ համասեռություն: 

Չնայած սև սիլիցիումի առավելություններին, գործնականում առկա են ԱԷ-ների պատրաստման 
գործընթացի հետ համատեղման տեխնոլոգիական էական դժվարություններ և սահմանափակումներ: 
Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ  սև սիլիցիումի ձևավորումը իրականացվում է ԱԷ-
ների պատրաստման տեխնոլոգիական երթուղու առաջին փուլերում` p-n անցման ստացումից առաջ, 
իսկ հաջորդող քիմիական և ջերմային բազմաթիվ մշակումները հանգեցնում են ասեղիկների 
մասնակի փշրմանը և բարձրությունների էական փոքրացմանը [4-6]: Բացի այդ, ասեղիկների 
մակերևույթից մեծ դժվարությամբ են ամբողջովին հեռացվում դիֆուզիայի և ջերմային օքսիդացման 
ընթացքում առաջացած սիլիցիումի երկօքսիդի, բորի և/կամ ֆոսֆորի սիլիկատային ապակու 
թաղանթները: Արդյունքում վատթարանում է սև սիլիցիումի հակաանդրադարձնող հատկությունը, 
իսկ ԱԷ-ների օ.գ.գ.-ի մեծացման դիտարկված փոփոխությունը կազմում է 5...6%` հաշվարկներով 
ակնկալվող 8...10%-ի փոխարեն:  

Մեր կողմից առաջարկվել և փորձարկվել է սև սիլիցիումից հակաանդրադարձնող 
մակերևույթով ԱԷ-ների պատրաստման նոր տեխնոլոգիական երթուղի, համաձայն որի սև սիլիցիումի 
ձևավորումն իրականցվում է ԱԷ-ների պատրաստման գործընթացի հիմնական ջերմային և քիմիական 
մշակումներից հետո [7]: Այսպիսի մոտեցման հիմքում ընկած է տեսական և փորձնական 
հետազոտությունների արդյունքում արձանագրված այն հանգամանքը, որ սև սիլիցիումի ասեղիկների 
նախընտրելի բարձրությունը կազմում է մոտ 650 նմ, իսկ ժամանակակից գործարանային 
արտադրության ԱԷ-ների դիֆուզիոն p-n անցման խորությունն առնվազն 1.2 անգամ մեծ է այդ 
արժեքից [2, 8]: Դա նշանակում է, որ սև սիլիցիումը կարելի է ձևավորել ԱԷ-ների արդեն իսկ ստացված 
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էմիտերային դիֆուզիոն տիրույթում` էականորեն չփոփոխելով p-n անցման հատկությունները: 
Կախված ԱԷ-ների հպակային նյութից՝ այդ գործընթացը կարելի է իրականացնել նաև հպակների 
պատրաստումից հետո:  

Երկկողմ  հպակներով p-n-n+ տիպի ԱԷ-ների պատրաստման առաջարկվող տեխնոլոգիական 
երթուղին պատկերված է նկ. 1-ում: 

 
Նկ. 1. ԱԷ-ների պատրաստման առաջարկվող տեխնոլոգիական երթուղին  

 
Այսպիսով, ի տարբերություն ներկայումս կիրառվող տեխնոլոգիական երթուղիների, որտեղ սև 

սիլիցիումի ձևավորումն իրականացվում է մինչև բորի դիֆուզիայով էմիտերի տիրույթի ստեղծումը, 
առաջարկված տեխնոլոգիական երթուղում այն կատարվում է պաշտպանիչ ծածկույթի նստեցումից 
անմիջապես առաջ: Արդյունքում, բացառվում են սև սիլիցիումի կառուցվածքային և օպտիկական 
պարամետրերի անցանկալի փոփոխություններն այնպիսի ջերմային և քիմիական մշակումների 
ընթացքում, ինչպիսիք են՝ 1, 2, 4-6, 8-11, 15 տեխնոլոգիական անցումները (նկ. 1): Պաշտպանիչ 
ծածկույթի նստեցումն իրականացվում է համեմատաբար ցածր ջերմաստիճաններում: Ավելին, այս 
ծածկույթի ստացումը կարելի է իրականացնել սև սիլիցիումի ձևավորման սարքավորման նույն 
խցիկում` կիրառելով համապատասխան գազային խառնուրդ: 

Սև սիլիցիումից հակաանդրադարձնող մակերևույթով փորձնական ԱԷ-ների պատրաստումն 
իրականացվել է կոմերցիոն միաբյուրեղ ԱԷ-ների հիման վրա` դրանց մակերևույթից նախապես 
քիմիական խածատման եղանակով հեռացնելով պաշտպանիչ և լուսազգայուն ծածկույթները: 
Ձևավորված սև սիլիցիումի ասեղիկների միջինացված բարձրությունը կազմում էր 630 նմ, իսկ 
միջինացված խտությունը` 15 հատ/մկմ2: Չափվել են ԱԷ-ների ֆոտոէլեկտրական պարամետրերը սև 
սիլիցիումի ձևավորումից առաջ և հետո (առանց պաշտպանիչ և լուսազգայուն ծածկույթների): 

Աղյուսակում խմբավորված են հետազոտությունների արդյունքները`պարապ ընթացքի լարումը 
- , կարճ միացման հոսանքը - , լցման գործակիցը – , օ.գ.գ.-ն - : Վերջին սյունակում նշված է սև 
սիլիցիումի առկայությամբ պայմանավորված օ.գ.գ-ի փոփոխությունը` հաշվարկված հետևյալ 
բանաձևով. 

 η . 100%, 

որտեղ -ն և -ն համապատասխանաբար սև սիլիցիումով և առանց սև սիլիցիումի ԱԷ-ի օ.գ.գ.-
ներն են: 

Ըստ աղյուսակի, սև սիլիցիումից հակաանդրադարձնող մակերևույթի կիրառումը հանգեցնում է 
միաբյուրեղ ԱԷ-ների օ.գ.գ-ի մեծացմանը ավելի քան 8%-ով: Հիմնականում դա պայմանավորված է 
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կարճ միացման հոսանքի մեծացմամբ: Նմանատիպ արդյունքներ ստացվում էին նաև բազմաբյուրեղ 
ԱԷ-ների դեպքում: 

 
Աղյուսակ 

Հետազոտված ԱԷ-ների պարամետրերը 
 

N 
Հակաանդրադարձնող 

մակերևույթը 

Արևային էլեմենտի պարամետրերը 
, % 

, մՎ , մԱ/սմ2  , % 

1 
Առանց սև սիլիցումի 625 34.1 0.755 16.1 

8.5 
սև սիլիցիումով 627 36.4 0.772 17.6 

2 
Առանց սև սիլիցումի 620 34.2 0.751 15.9 

8.6 
սև սիլիցիումով 619 36.9 0.764 17.4 

3 
Առանց սև սիլիցումի 624 33.2 0.763 15.8 

8.6 
սև սիլիցիումով 624 35.9 0.771 17.3 

 
Գործնական տեսակետից կարևոր նշանակություն ունի նաև սև սիլիցիումից 

հակաանդրադարձնող մակերևույթով ԱԷ-ների լուսաընկալման արդյունավետությունը` 
պարամետրերի կախվածությունը ճառագայթային հոսքի անկման անկյունից: 

Նկ. 2-ում բերված են առանց և սև սիլիցիումից հակաանդրադարձնող մակերևույթով ԱԷ-ների 
(համապատասխանաբար` Si և b-Si) կարճ միացման հոսանքի (ֆոտոհոսանքի) փորձնական 
չափումների արդյունքները` կախված ճառագայթային հոսքի  անկման անկյունից ( =00-ը 
համապատասխանում է ուղղահայաց անկմանը):  

 

Նկ. 2. Առանց (Si) և սև սիլիցիումից (b-
Si) հակաանդրադարձնող 

մակերևույթով ԱԷ-ների կարճ 
միացման հոսանքի 

կախվածությունները ճառագայթային 
հոսքի անկման անկյունից 

 

 
Ըստ նկ. 2-ի կորերի, ֆոտոհոսանքի մեծությունը փոխվում է՝ կախված  անկյունից: Առանց 

հակաանդրադարձնող մակերևույթով ԱԷ-ների համար որքան մեծ է այդ անկյունը, այնքան փոքր է 
գեներացված հոսանքը, հետևաբար նաև փոքր է ԱԷ-ի աշխատանքային հզորությունը: Սև սիլիցիումից 
հակաանդրադարձնող մակերևույթով ԱԷ-ի համար լուսաընկալման արդյունավետությունը  գրեթե 
անփոփոխ է 500-ից փոքր ճառագայթային հոսքի անկման անկյունների դեպքում:  

Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ մշակված տեխնոլոգիական երթուղին համարվում է սև 
սիլիցիումի ձևավորման և ԱԷ-ների պատրաստման գործընթացի համատեղման արդյունավետ 
լուծում: Արդյունքում մեծանում են ԱԷ-ների օ.գ.գ.-ն և լուսաընկալման արդյունավետությունը: 
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Г.Е. Айвазян, К.Г. Айвазян, Р.Н. Барсегян 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С АНТИОТРАЖАЮЩЕЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ ЧЕРНОГО КРЕМНИЯ  

 
Предложен технологический маршрут изготовления солнечных элементов (СЭ) с 

антиотражающей поверхностью из черного кремния, согласно которому последний с 
предпочтительной высотой игл формируется после основных термических и химических 
обработок технологического процесса. Показано, что КПД изготовленных образцов СЭ в среднем 
увеличивается на 8%, а фототок практически не меняется при углах падения солнечного 
излучения менее 500. 

Ключевые слова: солнечный элемент, черный кремний, антиотражающая поверхность. 
 
 

G.Ye. Ayvazyan, K.G. Ayvazyan, R.N. Barseghyan 
 

PRODUCTION OF SOLAR CELLS WITH BLACK SILICON ANTIREFLECTION 
SURFACE 

 
A production process sequence for solar cells with black silicon antireflection surface was 

developed according to which, the black silicon with preferable height of needles is formed after the main 
chemical and thermal treatment of the technological process. The efficiency of solar cell samples has 
been significantly improved (8%), while the efficiency of light detection is almost unchanged for the light 
flux with the angle of incidence up to 50°. 

Keywords: solar cells, black silicon, antireflection surface. 
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Ð»ï³½áïíáõÙ ¿ ³Ý³Éá·³ÛÇÝ ÇÝï»·ñ³É ëË»Ù³Ý»ñÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý  Ý³Ë³·ÍÙ³Ý »Éù³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³ 
·ñå³ÝÇÏÇ ÙáïÇÏáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: Ð»ï³½áïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÝïñí»É ¿ Ñáë³ÝùÇ Ñ³Û»Éáõ ëË»Ù³Ý, 
Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïí»É ·ñå³ÝÇÏÇ ÙáïÇÏáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ß»Ù³ÛÇÝ 
É³ñÙ³Ý ¨ »Éù³ÛÇÝ Ñáë³ÝùÇ ß»ÕáõÙÝ»ñÇ íñ³: 

Առանցքային բառեր. ·ñå³ÝÇÏÇ ÙáïÇÏáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃ, Ñáë³ÝùÇ Ñ³Û»ÉÇ, շ»Ù³ÛÇÝ É³ñուÙ, ïñ³Ý½ÇëïáñÇ 
Ñáë³ÝùÇ ß»ÕáõÙ: 

 
ÆÝï»·ñ³É ëË»Ù³Ý»ñÇ (Æê) ³ñï³¹ñÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý μ³ñ¹, μ³½Ù³ýáõÝÏóÇáÝ³É ·áñÍÁÝÃ³ó ¿: 

î»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÷áùñ³óÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó ïáåáÉá·Ç³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ï³ññ»ñÇ 
å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ íñ³ ¿³å»ë Ù»Í³ÝáõÙ ¿, Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë ÙáïÇÏáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù »ñ¨áõÛÃÝ»ñ, áñáÝóÇó ¿ 
·ñå³ÝÇÏÇ ÙáïÇÏáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÁ: ¶ñå³ÝÇÏÇ ÙáïÇÏáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï»ÕÇ ¿ 
áõÝ»ÝáõÙ ØúÎ ïñ³Ý½ÇëïáñÇ ß»Ù³ÛÇÝ É³ñÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ: ºÃ» ³Ûë »ñ¨áõÛÃÁ Ñ³ßíÇ ã³éÝíÇ, ³å³ Æê-
Ý»ñáõÙ áñáß ïñ³Ý½ÇëïáñÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ¹áõñë ·³É Ñ³·»óÙ³Ý é»ÅÇÙÇó, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ë³ñùÇ Ë³÷³ÝÙ³Ý 
å³ï×³é Ñ³Ý¹Çë³Ý³É: àõëïÇ Ý³Ë³·ÍáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ý ³Ûë Ýáñ »ñ¨áõÛÃÁ` ×ß·ñÇï Ý³Ë³·ÇÍ 
ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ [1,2]: 

àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÝïñí»É ¿ Ñáë³ÝùÇ Ñ³Û»Éáõ ëË»Ù³Ý, áñÁ É³ÛÝ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ áõÝÇ: ²ÛÝ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ³Ý³Éá·³ÛÇÝ ëË»Ù³Ý»ñáõÙ: àñå»ë½Ç Ñáë³ÝùÇ Ñ³Û»Éáõ »ñÏáõ ×ÛáõÕ»ñáí 
ÑáëÇ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ñáë³ÝùÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ ïñ³Ý½ÇëïáñÝ»ñÁ ·ïÝí»Ý ÙÇ³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ²Ûëï»ÕÇó 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Ñáë³ÝùÇ Ñ³Û»Éáõ ×ß·ñÇï ³ßË³ï³ÝùÇ íñ³ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝÇ 
ïáåáÉá·Ç³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: Ð»ïïáåáÉá·Ç³Ï³Ý ëïáõ·áõÙÝ»ñÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ·ñå³ÝÇÏ – 
¹Çýáõ½Ç³ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (WÑ»é) ÷áùñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í 
·ñå³ÝÇÏÇ ÙáïÇÏáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÁ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷á÷áË»É ïñ³Ý½ÇëïáñÝ»ñÇ ß»Ù³ÛÇÝ É³ñáõÙÝ»ñÁ: Þ»Ù³ÛÇÝ 
É³ñÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ã³÷Á Ï³Ëí³Í ¿ ·ñå³ÝÇÏ – ¹Çýáõ½Ç³ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÇó: î³ñμ»ñ 
ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·ñå³ÝÇÏ – ¹Çýáõ½Ç³ Ýí³½³·áõÛÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ñ»é³íá-
ñáõÃÛáõÝÁ ï³ñμ»ñ ¿, ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ·ñå³ÝÇÏÇ ÙáïÇÏáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí 
÷á÷áËí³Í ß»Ù³ÛÇÝ É³ñÙ³Ý ã³÷Á Ù»Í Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝÇ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇó [3,4]: 

¶ñå³ÝÇÏÇ ÙáïÇÏáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ p – ØúÎ ïñ³Ý½ÇëïáñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ íñ³ 
áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ SAED32/28 ÝÙ [5] ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ: SAED32/28 ÝÙ 
ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ Ñáë³ÝùÇ Ñ³Û»Éáõ ïáåáÉá·Ç³Ý μ»ñí³Í ¿  ÝÏ. 1 – áõÙ: êÏ½μáõÙ M1 
ïñ³Ý½ÇëïáñÇ ¹Çýáõ½Ç³Ý ·ñå³ÝÇÏÇ »½ñ»ñÇó Ñ»é³óí»É ¿ 20 ÙÏÙ-áí (¶Øº ãÏ³) ¨ ã³÷í»É »Ý 
ïñ³Ý½ÇëïáñÇ ß»Ù³ÛÇÝ É³ñÙ³Ý ¨ »Éù³ÛÇÝ Ñáë³ÝùÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, áñáÝó ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÏÏ³ï³ñíÇ 
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ WÑ»é-Á ÁÝ¹áõÝ»É ¿ 0,065 ÙÏÙ ³ñÅ»ùÁ (ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ýí³½³·áõÛÝ 
ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝ), ¨ Ù»Í³óí»É  0,05 ÙÏÙ ù³ÛÉáí ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
¹Çï³ñÏí»É ¿ ¶Øº-Ç ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ  M0 ïñ³Ý½ÇëïáñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ íñ³:   

 

ÜÏ. 1. SAED32/28ÝÙ  ï»ËÝáÉá·Ç³ÛáõÙ p – ØúÎ ïñ³Ý½ÇëïáñÝ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ñáë³ÝùÇ Ñ³Û»Éáõ 
ïáåáÉá·Ç³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 
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¸Çï³ñÏí»É ¿ M0 ïñ³Ý½ÇëïáñÇ Ñáë³ÝùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁª áñå»ë ýáõÝÏóÇ³ ·ñå³ÝÇÏ – ¹Çýáõ½Ç³ 
Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÇó: öá÷áËí»É ¿ ·ñå³ÝÇÏ – ¹Çýáõ½Ç³ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ (WÑ»é) 0,065 ÙÏÙ -Çó 1 ÙÏÙ 
ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ` 0,05 ÙÏÙ ù³ÛÉáí ¨ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ M1 ïñ³Ý½ÇëïáñÇ ß»Ù³ÛÇÝ É³ñÙ³Ý ¨ Ñáë³ÝùÇ 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ã³÷Á: îñ³Ý½ÇëïáñÇ ß»Ù³ÛÇÝ É³ñÙ³Ý ¨ Ñáë³ÝùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³Ý 
»Ý 1 ÙÏÙ, 0,7 ÙÏÙ, 0,4 ÙÏÙ, 0,28 ÙÏÙ, 0,17 ÙÏÙ ¨ 0,065 ÙÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ: 

 ²ÕÛáõë³ÏáõÙ μ»ñí³Í »Ý ïñ³Ý½ÇëïáñÇ ß»Ù³ÛÇÝ É³ñÙ³Ý ¨ »Éù³ÛÇÝ Ñáë³ÝùÇ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ ï³ñμ»ñ 
WÑ»é Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ: 

 ²ÕÛáõë³Ï 

WÑ»é (ÙÏÙ)  Þ»Ù³ÛÇÝ É³ñÙ³Ý ß»ÕáõÙ  (%) ºÉù³ÛÇÝ Ñáë³ÝùÇ ß»ÕáõÙ (%) 
0,065 10 52,3 
0,17 8 44,4 
0,28 3 17,3 
0,4 1,5 11,5 
0,7 0,01 0,06 
1 0,01 0,04 

 
ÜÏ. 2-Çó  ÝÏ. 5-áõÙ μ»ñí³Í »Ý M0 ïñ³Ý½ÇëïáñÇ Ñáë³ÝùÇ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ` WÑ»é – Ç ï³ñμ»ñ 

³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ: 

 
ÜÏ. 2. M0 ïñ³Ý½ÇëïáñÇ Ñáë³ÝùÇ ß»ÕáõÙÁ WÑ»é = 0,065 ÙÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, SAED32/28 ÝÙ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛáõÙ 

 
ÜÏ. 3. M0 ïñ³Ý½ÇëïáñÇ Ñáë³ÝùÇ ß»ÕáõÙÁ WÑ»é = 0,17 ÙÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, SAED32/28 ÝÙ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛáõÙ 
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ÜÏ. 4. M0 ïñ³Ý½ÇëïáñÇ Ñáë³ÝùÇ ß»ÕáõÙÁ WÑ»é = 0,28 ÙÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, SAED32/28 ÝÙ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛáõÙ 

²ÛëåÇëáí, SAED32/28 ÝÙ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ ·ñå³ÝÇÏÇ ÙáïÇÏáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÁ 
Ï³ñáÕ ¿ ÷á÷áË»É ß»Ù³ÛÇÝ É³ñáõÙÁ ³é³í»É³·áõÛÝÁ 10%-áí, ÇëÏ ïñ³Ý½ÇëïáñÇ Ñáë³ÝùÁ` 
Ùáï³íáñ³å»ë 52%-áí:  

 
ÜÏ. 5. M0 ïñ³Ý½ÇëïáñÇ Ñáë³ÝùÇ ß»ÕáõÙÁ WÑ»é = 0,4 ÙÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, SAED32/28 ÝÙ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛáõÙ 

ÜÏ. 6 – áõÙ μ»ñí³Í ¿ M0 ïñ³Ý½ÇëïáñÇ Ñáë³ÝùÇ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ WÑ»é Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý ï³ñμ»ñ 
³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ: 

 
ÜÏ. 6. M0 ïñ³Ý½ÇëïáñÇ Ñáë³ÝùÇ ß»ÕáõÙÁ WÑ»é = 0,065 ÙÏÙ, 0,17 ÙÏÙ, 0,28 ÙÏÙ, 0,4 ÙÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, 

SAED32/28 ÝÙ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛáõÙ 
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¸Çï³ñÏí»É ¿ ·ñå³ÝÇÏÇ ÙáïÇÏáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ß»Ù³ÛÇÝ É³ñÙ³Ý 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý (ÝÏ. 8) ¨ Ñáë³ÝùÇ Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ß»ÕÙ³Ý (ÝÏ. 7) Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ·ñå³ÝÇÏ – ¹Çýáõ½Ç³ 
Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÇó` Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·ñ³ýÇÏÇ ï»ëùáí: 
 

 
ÜÏ. 7. Ðáë³ÝùÇ Ñ³Û»Éáõ M0 ïñ³Ý½ÇëïáñÇ »Éù³ÛÇÝ Ñáë³ÝùÇ Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ß»ÕÙ³Ý Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ·ñå³ÝÇÏ – 

¹Çýáõ½Ç³ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÇó, SAED32/28 ÝÙ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛáõÙ 

 
ÜÏ. 8. M0 ïñ³Ý½ÇëïáñÇ ß»Ù³ÛÇÝ É³ñÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ·ñå³ÝÇÏ – ¹Çýáõ½Ç³ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÇó, 

SAED32/28 ÝÙ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛáõÙ 
 

öáñÓ»ñÁ óáõÛó ïí»óÇÝ, áñ WÑ»é = 0,7 ÙÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ M0 ïñ³Ý½ÇëïáñÇ ß»Ù³ÛÇÝ 
É³ñÙ³Ý ¨ »Éù³ÛÇÝ Ñáë³ÝùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ß³ï ãÝãÇÝ ¿: WÑ»é – Ç Ñ»ï³·³ Ù»Í³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ (0,7 ÙÏÙ – 
Çó Ù»Í) ß»Ù³ÛÇÝ É³ñÙ³Ý ¨ »Éù³ÛÇÝ Ñáë³ÝùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ` Ñ³Ù»Ù³ï³Í 0,7 ÙÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùÇ 
Ñ»ï ·ñ»Ã» Ó·ïáõÙ ¿ ½ñáÛÇ:  

²ÛëåÇëáí SAED32/28 ÝÙ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ ¶Øº – Ç ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó 
Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·ñå³ÝÇÏ – ¹Çýáõ½Ç³ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 0,7 ÙÏÙ, ù³ÝÇ áñ ³í»ÉÇ Ù»Í 
Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ïñ³Ý½ÇëïáñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ·ñ»Ã» ãÇ ÝÏ³ïíáõÙ, ÇëÏ 
³í»ÉÇ ÷áùñ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ïñ³Ý½ÇëïáñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ ¿³Ï³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝ: 
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 О.Г. Касарджян 

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА БЛИЗОСТИ КАРМАНА НА ПАРАМЕТРЫ  P-МОП 
ТРАНЗИСТОРА В 32/28 НМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Исследуется влияние эффекта близости кармана на конечные результаты физического 
проектирования аналоговых интегральных схем. При исследовании выбрана схема токового зеркала, 
реализовано физическое проектирование и оценено влияние эффекта близости кармана на отклонение 
порогового напряжения и выходного тока. 

Ключевые слова: эффект близости кармана, токовое зеркало, пороговое напряжение,  смещение 

тока транзистора. 
 

 

H.G. Kasarjyan 

THE INFLUENCE OF WELL APPROXIMATION EFFECT ON THE P-MOS 
DEVICES IN 32/28 NM TECHNOLOGY 

The influence of well approximation effect on the final results of the physical design of analog circuits is 
studied. The layout of current mirror is chosen for the research,  physical design is realized and  the influence of 
well approximation effect on the threshold voltage and  transistor current variation is assessed. 

Keywords:  well approximation effect, current mirror, threshold voltage, transistor current variation.  
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ìÇ¿Ùáõ»ñ áñ³ÏÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ÇÝÅ»Ý»ñ 
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МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДБОРА НАБОРОВ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ОПТИМИЗАЦИЙ КОМПИЛЯТОРА ПО НЕСКОЛЬКИМ КРИТЕРИЯМ НА 

ОСНОВЕ ПАРЕТО-ДОМИНИРОВАНИЯ 
 

Предлагается описание инструмента TACT (Tool for Automatic Compiler Tuning), позволяю-
щего на основе генетических алгоритмов подобрать эффективные наборы оптимизаций 
компилятора для конкретного приложения на заданной платформе. Описываются методы, 
которые позволяют в автоматическом порядке  подобрать эффективные оптимизации как по 
одному критерию, так и по нескольким (производительность программы, размер бинарного кода, 
энергопотребление и т.д.)․ 

Ключевые слова: оптимизация программ, GCC, LLVM, Парето-оптимальность. 
   

 Введение. Современные компиляторы, как правило, включают сотни различных 
оптимизаций, которые, работая на разных этапах компиляции, влияют на качество 
сгенерированного кода. При этом набор оптимизаций компилятора, при которых генерируется 
наиболее оптимальный объектный код, зависит как от целевой архитектуры машины, так и от 
специфики выбранного приложения.  Обычно разработчики и пользователи приложений 
используют параметры компилятора по умолчанию (например, -О2 в компиляторах GCC [1] и 
LLVM [2]), определяющие базовые наборы оптимизаций. Такие наборы определяются 
разработчиками компиляторов для популярных наборов тестовых приложений (как 
правило,   SPEC) и обеспечивают компиляцию оптимального кода в среднем для данного набора. 
Как известно, для  разных приложений “лучшие” наборы оптимизаций могут различаться, в том 
числе в зависимости от целевой платформы, и для конкретного приложения можно увеличить 
производительность на десятки процентов только за счет правильного подбора параметров 
компилятора. Задача усложняется еще и тем, что критериями оптимальности могут являться 
наряду с производительностью также размер кода, энергопотребление, время компиляции и т.д. 
Кроме того, нередко требуется найти оптимизации одновременно по нескольким критериям 
(например, по производительности и размеру кода), но очень часто критерии могут не 
согласовываться между собой, поэтому приходится использовать методы для нахождения 
компромиссных решений. 
 Подбор правильных параметров компиляции, а также их значений для конкретного 
приложения требует глубокого знания инфраструктуры компилятора и целевой платформы. Для 
разработчиков и пользователей приложений актуальны полностью автоматические методы 
подбора параметров компиляции, не требующие от пользователя знания внутреннего устройства 
компилятора.  
 
 1. Описание используемых компиляторов и тестовых приложений. Для решения 
заданных задач были выбраны две компиляторные инфраструктуры с открытым кодом, которые 
являются самыми популярными и содержат большое количество реализованных оптимизаций.  
 
 1.1. GCC (GNU Compiler Collection) - это крупный открытый проект по созданию 
переносимой коллекции компиляторов с лицензией GNU GPL. В настоящее время компилятор 
поддерживает языки С, С++, Objective-C, Objective-C++, Fortran, Java, Ada и работает на широком 
множестве платформ. GCC включает несколько сотен опций компиляции (машинно-зависимые и 
машинно-независимые) и их числовых конфигураций,  применение которых на разных этапах 
компиляции может улучшить качество сгенерированного машинного кода.  
 1.2. LLVM (Low Level Virtual Machine) — универсальная система анализа, трансформации 
и оптимизации программ, реализующая виртуальную машину с RISC-подобными инструкциями. 
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Может использоваться как оптимизирующий компилятор этого байткода в машинный код для 
различных архитектур, либо для его интерпретации и JIT-компиляции (для некоторых платформ). 
LLVM при помощи различных фронтендов, в том числе сторонних, позволяет компилировать 
программы, написанные на различных языках, учитывая их специфику. В рамках нашего проекта 
в качестве фронтенда LLVM был выбран Clang для языков C и C++ , использующий llvm в 
качестве бэкенда. При подборе эффективных оптимизаций для Clang нужно также подобрать 
оптимизации в бэкенде llvm, поскольку множество оптимизаций выполняeтся на этапе 
кодогенерации. 
 
 1.3. Тестовые приложения. Для тестирования оптимизаций компиляторов GCC и LLVM 
былo выбранo десять библиотек с открытым исходным кодом, таких как libevas, sqLite, x264,                
C-ray, Zlib и т.д. Эти библиотеки широко используются на современных встраиваемых системах, в 
том числе на платформе ARM. Примерами таких устройств являются мобильные телефоны и 
планшеты, пользовательские оболочки которых реализованы с использованием функциональности 
нижеописанных библиотек. Рассмотрим некоторые из библиотек. 
• Libevas. Согласно результатам профилирования, на выполнение кода этой библиотеки  уходит 

более 95% времени выполнения набора тестов expedite для EFL. Enlightenment Foundation 
Libraries [3]  - набор свободно распространяемых графических библиотек для оконного 
менеджера Enlightenment. Используемый нами набор тестов expedite был урезан для 
оптимизации времени тестирования и получения большей стабильности результатов без 
уменьшения покрытия всех главных функций libevas, для которых наиболее важно улучшение 
производительности.   

• Sqlite [4]. Представляет собой легковесную встраиваемую реализацию реляционной базы 
данных, которая может использоваться для хранения пользовательской информации во 
встраиваемых системах. В качестве тестов для sqlite использовался набор из 20 тестов, 
содержащий большую часть операций языка SQL, включая добавление, изменение, поиск и 
удаление данных, а также разнообразное выполнение комбинаций этих операций в виде 
единой транзакции. Для уменьшения влияния накладных расходов при работе с базой данных 
использовалась виртуальная файловая система в оперативной памяти. 

 
 2. Инструмент TACT. Для достижения хорошей производительности сгенерированного 
кода в компиляторе обычно недостаточно реализовать платформозависимые оптимизации, 
необходима также настройка уже существующих платформонезависимых оптимизаций. Такие 
оптимизации обычно имеют настройки, контролирующие применение тех или иных эвристик, 
параметры модели оптимизации, настраиваемые пороговые величины и т.п. Стандартный подход 
к настройке компилятора под заданную архитектуру обычно заключается в следующем. Сначала 
определяется набор тестовых приложений (например, может быть использован промышленный 
тестовый набор SPEC CPU 2000). Для выбранных приложений собирается профиль выполнения, 
определяются "горячие" места и вручную выполняется анализ полученного ассемблерного кода. 
Это довольно трудоемкий процесс, т.к. необходимо не только выделить те ассемблерные команды, 
которые больше всего влияют на производительность, но и определить, какие именно 
компиляторные оптимизации или их параметры привели к появлению этих команд. Для того 
чтобы упростить эту задачу, нами был разработан инструмент TACT (Tool for Automatic Compiler 
Tuning – инструмент для автоматической настройки компилятора), позволяющий автоматически 
находить оптимальный набор параметров компилятора для заданного приложения, а также 
определять те оптимизации (или их параметры), включенные по умолчанию, которые на данной 
архитектуре приводят к появлению неоптимального кода. Этот инструмент может быть 
использован как для непосредственного улучшения производительности приложений, так и для 
облегчения последующего ручного анализа кода и улучшения оптимизаций в компиляторе.  

Рассмотрим основные особенности разработанного нами инструмента.  
 
 2.1. Ядро генетического алгоритма. В инструменте TACT реализован поиск лучшего 
набора опций компиляции с использованием генетических алгоритмов (для поиска по одной и  
нескольким оптимизируемым функциям используются разные алгоритмы, которые будут 
рассмотрены далее). Основная идея генетического алгоритма использует схему естественного 



366 

отбора. Сначала создается первое поколение особей – множество произвольных случайных 
наборов параметров компилятора, для которых измеряется производительность. Далее среди 
наборов, которые позволили  получить лучшие результаты тестов, производится скрещивание – 
обмен  случайной частью набора опций. Из полученного таким образом второго поколения особей 
для скрещивания вновь выбираются только наборы опций, показавшие лучшую 
производительность. После создания заданного пользователем количества поколений поиск 
считается завершенным, и в качестве результата выдается набор параметров, с которым была 
получена самая лучшая  производительность.  
 
 2.2. Схема работы инструмента TACT. Система для автоматической настройки состоит 
из одного управляющего x86 компьютера (сервера), используемого также для кросс-компиляции 
настраиваемых приложений, и нескольких тестовых плат (например, архитектуры ARM), 
доступных с управляющего компьютера по протоколу SSH и связанных таким образом, что все 
устройства имеют один общий каталог через сетевую файловую систему NFS. Общая схема 
устройства инструмента TACT показана на рис 1. 
 

 
Рис.1. Общая схема работы TACT 

 
Модуль эволюции генерирует с помощью генетического алгоритма различные наборы 

параметров компилятора. После кросс-компиляции, используя данные параметры на управляющей 
машине, исполняемый файл  отправляется  на выполнение на тестовые устройства, используя 
модуль управления очередью  заданий. Данный модуль отвечает за сборку приложения с 
заданными  параметрами компилятора, выбор свободного тестового устройства и запуск на нем 
скомпилированного приложения. Полученная на тестовых устройствах оценка 
производительности для заданного набора затем используется модулем эволюции  для улучшения 
параметров компиляции в следующем поколении. 

 
 2.3. Многокритериальный поиск. Все доступные нам инструменты автоматического 
подбора "оптимальных" опций компилятора работают только с одной целе-
вой оптимизируемой функцией, такой как производительность, размер кода, время компиляции и 
т.д. Но часто возникают ситуации, когда необходимо оптимизировать не по одной целевой 
оптимизируемой функции, а сразу по нескольким. Каждая из таких оптимизируемых функций 
называется критерием. Иногда можно найти решение, которое оптимально по всем критериям. 
Однако гораздо чаще возникает обратная ситуация, когда критерии не согласуются друг с другом. 
В таких случаях решением является компромисс по различным критериям. 

Существуют два основных подхода к решению задач многокритериальной оптимизации. 
Первый заключается в сочетании индивидуальных целевых функций в единую композитную 
функцию. В этом случае определение одной целевой функции возможно при использовании 
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том TACT получено улучшение производительности от 4 до 30%  (для libevas 30%, 24% для х264, 
9% для sqlite и т.д.) по сравнению с результатом, полученным базовым набором опций (-О2). 
Используя LLVM (llvm-2.4) в качестве компилятора на платформе ARM получаем соответственно 
от 2 до 15% (для x264 15%, 7,5% для sqLite, 6% для zlib, 2% для C-Ray и т.д.). 
Инструмент TACT был также протестирован для поиска  эффективных оптимизаций по двум 
критериям (производительность и размер бинарного кода). Результаты получены в виде границ 
Парето, как показано на рис.2, то есть различные варианты компромиссных решений. Например, 
на полученной итоговой границе Парето для приложения sqLite можно выбрать набор 
оптимизаций, который при той же производительности, что -О2, получает бинарный код, размер 
которого на 8% меньше, и набор оптимизаций, который при таком же размере бинарного кода 
обеспечивает ускорение производительности на 12% по сравнению с -О2.  

 
 

Рис. 3.  Лучший (верхнее) и средний (нижнее) результаты улучшения производительности для каждого 
поколения, 0 соответствует -О2, 1 -  максимальной производительности, достигнутой инструментом 

 
 Количество запусков для получения существенного улучшения сгенерированного кода 
зависит как от самого приложения и выбранного компилятора, так и от выбранных оптимизаций 
компилятора и конфигураций настройки (количество поколений и популяций, размер 
конфигураций в одной популяции, коэффициент мутации и т.д.). 

Графики на рис.3 показывают изменения максимального и среднего улучшения 
производительности для каждого поколения. На вертикальной оси продемонстрирована текущая 
производительность по сравнению с базовым уровнем оптимизации (-О2), учитывая что "1" 
соответствует максимальной производительности на последнем поколении. В этих графиках не 
учтены лучшие наборы оптимизаций, которые были найдены на предыдущих поколениях и 
хранились в архивах, а также те наборы, на которых произошли ошибки компиляции или запуска.  
 
 Заключение. Изложены методы поиска эффективных оптимизаций для данного 
приложения и платформы. Разработан инструмент TACT на базе исследованных методов, 
функциональность которых была существенно доработана, что позволило сократить время работы 
инструмента, например, при помощи параллельной компиляции и выполнения. Разработан и 
реализован метод многокритериального поиска, который позволяет инструменту найти 
компромиссные наборы оптимизаций по нескольким критериям (производительность, размер 
бинарного кода, энергопотребление и т.д.). 
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Մ.Ա․Վարդանյան 
  

ԿՈՄՊԻԼՅԱՏՈՐԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ԼԱՎԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԿԱԶՄԻ ԸՆՏՐՄԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՄԵԹՈԴ՝ 

ՀԻՄՆՎԱԾ ՊԱՐԵՏՈ ԴՈՄԻՆԱՆՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

 Ներկայացված է TACT ծրագրային գործիքի նկարագրությունը, որը, հիմնած լինելով գենետիկ 
ալգորիթմների վրա, հնարավորություն է տալիս ավտոմատացված կարգով գտնել կոմպիլյատորի 
արդյունավետ լավարկումներ տրված ծրագրի և ապարատային ճարտարապետության համար․ 
Օգտագործվում են նաև  մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս գտնել օտպիմալ լուծումներ մի քանի 
չափանիշներով․ 

Առանցքային բառեր. ծրագրերի լավարկում, գենետիկ ալգորիթմ, LLVM, GCC, պարետո 
օպտիմալություն:  

M.A. Vardanyan 

METHOD FOR AUTOMATED COMPILER TUNING , USING MULTI-
OBJECTIVE SEARCH BASED ON PARETO-DOMINANCE  

 The description of the Тool for Automatic Compiler Tuning (TACT) is presented, which helps to 
identify effective compiler optimizations. There are also described methods, which work based on multi-
objective genetic algorithm and help to identify sets of optimizations for multiple optimization objectives 
simultaneously. 

Keywords: optimization of programs, genetic algorithm, LLVM, GCC, pareto-dominance. 
 
Варданян Мамикон Ашотович - аспирант Московского физико-технического института 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF FUZZY MODEL IN PROJECTS 
SELECTION RISKS 

 
The aim of this article is to improve ICT sector`s project selection process based on an effective approach as fuzzy 

modelling with the consideration of R&D project. In particular, the research is carried out with the purpose of developing a 
conceptual framework to select appropriate ICT projects based on fuzzy theory. This framework provides managers with a 
flexible and interactive fuzzy model based system to select the optimal projects for increasing the organizations’ value. 

Keywords: fuzzy model, fuzzy logic, project, risks. 
 
 

1. Introduction. Thanks to the rapid growth in technology, the business methods are changing day by day. 
Considering this change as well as increasing competitiveness, organizations whether big or small should adapt their 
strategies and commercial activities in the way of changes in order to be dynamic in the markets. Therefore, 
management and decision makers have to change their vision to the most effective strategies with the purpose of 
selecting appropriate projects for their business [1]. In the case of project selection (PS), there are different 
approaches based on which a project can be selected; however, the most appropriate one should be selected with the 
consideration of organizational human and financial resources [2]. Furthermore, to choose a project, some other 
factors, such tangible and intangible advantages (or disadvantages) of the project should be considered [3]. Although 
there are different factors which can enableorganizations to choose appropriate project, there are three main factors 
which have been emphasized in the major researches including Research and Development (R&D), marketing 
different activities and Information Technology (IT) [4-7]. 

Traditional computer logic involving clear true or false decisions, a fuzzy logic system chooses what is 
most true after considering several contributing and possibly conflicting variables. The past several years have 
witnessed a rapid growth in the number and variety of applications of fuzzy logic. The most visible applications are 
in the realms of consumer products, intelligent control and industrial systems. Less visible, but of growing 
importance, are applications relating to data processing, fault diagnosis, man-machine interfaces, quality control and 
decision support systems. Although fuzzy logic has been and still is controversial to some extent, its successes are 
now too obvious to be denied [8]. 

Since there have not been carried out researches to identify effective factors based on fuzzy agent in 
Information and Communication Technology (ICT) project selection special urgency of the current research is going 
to analyze factors which influence selecting the appropriate project based on the fuzzy agent. 

 
2. Methodology. In the recent years, the modern information technology has  had a considerable influence 

on the situation and operation of many societies, organizations and people and parallel to the prodigious progresses 
made in this area, the fate of societies, organizations and people is knotted to this modern technology more than the 
past. Clearly, in such situation, the introduction to the influences of information technology is significant. Having 
into consideration this fact, it is to be said that information technology is considered as a most environmental factor 
that influences seriously the situation, operation and the fate of societies, organizations and people. The 
organizations can enrich their resources through conducting appropriate management of the processes of production, 
exchange, saving and applying information and gain its competitive advantages. 

The critical advantage of working in this risk-neutral environment in which the relevant discount rate is the 
risk-free rate of interest is that it is an appropriate and convenient environment for option pricing. This allows the 
multiple operating options available in a typical investment project to be naturally incorporated in the analysis. 
Options include the optimal time to invest in a project, options to stop and restart production in response to price 
changes, the option to abandon the project if prices are too low to justify maintaining ongoing operations, the option 
to expand production, corporate growth options. 

The primary reason for this is that the ultimate universal proof of why a fuzzy logic solution is ‘better’ than 
a conventional one, for whatever reason, does not exist. First of all, this is because fuzzy logic does not replace 
conventional control techniques. Instead, it renders possible new solutions that ours, not feasible to implement 
earlier. Hence a direct comparison between a fuzzy logic solution and a conventional one rarely exists. Even when a 
conventional solution for comparison exists, the advantages of the fuzzy logic solution depend very much on the 
type of the application. Thus, it is impossible to quantify the ‘benefits in general’ of using fuzzy logic. Some critics 
of fuzzy logic claim that successful fuzzy logic applications are successful because of factors other than the use of 
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Important types of risk are best addressed by a project selection because they are outside the 
scope of project managers [13]. A company conducted a project to install new equipment to increase 
capacity. However, the project planning team failed to evaluate whether there was a market for the 
increased supply made available by the added capacity. Narrowly defined, the project was a success 
because the new equipment was installed successfully, on time and on budget. However, because there 
was insufficient demand, the company could not sell its extra output at its prevailing price. It ultimately 
had to shut down some of its production lines. Risk management within project planning and project 
execution often fails to address external risks. Project portfolio management provides an opportunity to 
account for external risks and to get senior executives to take some ownership of project risks before the 
project commences, and understanding of project deferral risk before making a decision to defer the 
project.  

For many organizations project risks are simply something to be avoided. But “Risk-taking is 
indeed a necessary condition for the creation of wealth”. Successful organizations deliberately take risks 
when it is to their advantage. According to Suzanne Labarge, Vice Chairman of the Royal Bank of 
Canada, risk in itself is not bad or even can be as promotional. What is bad is the risk that is mismanaged, 
misunderstood, mispriced, or unintended [14]. Failure to recognize, understand and accept risk leads to 
project portfolios skewed toward low-risk projects with little upside potential. It can also lead to an 
occasional, unrecognized, high-risk project that endangers the enterprise. The first step to managing 
project-selection risk is to identify and characterize the risks associated with doing and not doing projects. 
Generally, a risk involves a source or cause, a mechanism by which the risk source could impact the 
objectives of the organization, and any level and type of potentially adverse consequences. 

In this study, we use the GE matrix to express the estimation of the potential profit and implementation 
cost for projects to present the financial potential of the projects to earn a fortune. Generally, a project with a higher 
score on the analysis of GE matrix and financial potential will have a more competitive advantage for high return 
and be more likely to be selected for implementation. Hence, by using the evaluation results of the GE matrix and 
financial potential as the input data, we can construct and solve a mathematical programming to obtain an optimal 
project. However the evaluation process implemented in the proposed approach and the way used to present the 
evaluation results are based on the fuzzy set theory. Therefore, we adopt the fuzzy integer linear programming to 
make the selection the best project. In fuzzy integer linear programming classification, we find that there are either 
fuzzy numbers as coefficients in the objective function or fuzzy numbers defining the set of constraints. In the 
current work, we use the fuzzy integer linear programming with fuzzy numbers as coefficients in the objective 
function. The decision variables of the fuzzy integer linear programming model used in the research are defined by: 
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for i=1,..., N,  where N is the total number of projects. 
The fuzzy integer linear programming model isgiven by: 
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where “z” is the value function to be maximized, and “ai”,”b”, “R” are real coefficients. The “ci” in the objective are 
fuzzy numbers. 
The fuzzy integer linear programming model proposed includes the following notations: 
• ri: Unity if the ith project is implemented otherwise it is 0, 
• Pi: Anticipated profit resulted from implementing the ith project, 
• Ci: Required cost of implementing the ith project, 
• B: Overall investment budget of the Iran telecommunication  research center for the year. 
• Ãi: Output of defuzzification stage, 
• Fi: Feasibility of the ith  project . 

The fuzzy integer linear programming model can be stated as follows: 
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The objective function which is equation number 6 maximizes the total return on investment. It 
includes the scores of project attractiveness, competitive advantage, feasibility and financial potential. 
The weight wi is a ratio that is equal to the potential profit of the project divided by total potential profit 
of whole proposed projects. It is designed to present the level of the financial potential of a specific 
project to maximize returns, compared to the projects proposed overall. ThesewA, wF signify, respectively, 
the importance of A, F to the objective and are determined by the evaluators. Constraint equation number 
8 limits the budget. At last, constraint equation number 9 specifies the integrality restriction on the values 
of the decision variables ri. 

Generally, a project with a higher score on the analysis of GE matrix and financial potential will 
have a more competitive advantage for high return and be more likely to be selected for implementation. 
Hence, by using the evaluation results of the GE matrix and financial potential as the input data, we can 
construct and solve a mathematical programming to obtain an optimal project. However, the evaluation 
process implemented in the proposed approach and the way used to present the evaluation results are 
based on the fuzzy set theory. Therefore, we adopt the fuzzy integer linear programming to make the 
selection the best project. In fuzzy integer linear programming classification, we find that there are either 
fuzzy numbers as coefficients in the objective function or fuzzy numbers defining the set of constraints. 
In the current work, we use the fuzzy integer linear programming with fuzzy numbers as coefficients in 
the objective function. The decision variables of the fuzzy integer linear programming model used in the 
paper are defined by: 
 
                                                                                 ri = 
 
 
For i=1,…,N,  where N is the total number of projects. 
The fuzzy integer linear programming model is given by: 
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where “z” is the value function to be maximized, and “ai”,”b”, “R” are real coefficients. The “ci” in the objective are 
fuzzy numbers. 

Typically, we consider three main stages or phases to select a project in the ICT sector including: 
• Pre-processing; 
• Data acquisition;  
• Data analysis. 

 
Calculating the scores of criteria for alternatives and deriving the optimal project through the utilization of 

the fuzzy integer linear programming are the other functions of the optimization project selection module. 
The user interface module collects the portfolio matrix`s linguistic variables and turns them to the corresponding 
triangular fuzzy numbers. As we mentioned in the theoretical part of the study, falsification refers to the process of 
taking a crisp input value and transforming it into the degree required by the terms. Since our inputs, as signals, do 
not have variance “fuzzy singleton” has been chosen as a falsification method. 

The product inference engine is used as an inference engine in fuzzy agent because it is one of the most 
important inference engines in fuzzy systems and controls (equation 9): 

 
 
 
 

1,       If the ith project is selected 
 
0                 Otherwise
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where μA is the membership function for arbitrary set in fuzzy inference engine`s input, μA  is membership function 
of the ith  variable in lth rule, and μB is the consequence membership function for the lth  rule. 

A simple calculation is its great advantage. Also, it is not different in converting its inference method. In 
the product fuzzy inference method:  

- Algebraic product is used for the conjunction (set intersection),  
- The max operator is used for the OR disjunction (set union), and  
- Cause of local rules and conservative method.  
The defuzzification method illustrated in equation number 4 is used as the deffuzification method in fuzzy 

agent. 
The resultant fuzzy sets are merged into a final aggregate shape and the maximum or the average heights of 

the aggregate shape computed to smooth the procedures and decrease the complexity of fuzzy agent calculations for 
its acceleration. 

∫
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Usually, there are more projects available for selection than can be undertaken within the physical and 

financial constraints of an organization, so choices must be made in finding the suitable projects [2]. In order to 
decide which of the proposed projects should be selected, a number of conflicting criteria must be attended. They 
include environmental advantages and disadvantages, tangible and intangible benefits of the projects.  

Risk management must be identified and documented. There are many tools for project portfolio 
management having templates for this purpose. A statement of risk should encompass the causes and impacts to the 
objectives which might occur. A project cost risk might arise if there is some question about whether the project 
team has all of the necessary skills for some task. Skills that do not match the job, therefore, are a potential source of 
risk. Cost clearly, is the objective potentially impacted. If other objectives might also be impacted (e.g., customer 
satisfaction) then that objective should likewise be identified and an explanation provided for how and what sort of 
impact might occur. Characterizing the risk includes providing an indication of the nature and magnitude of the 
potential impact on objectives. 

Risks should be identified with a level of detail where a specific impact can be identified and specific 
actions to address the risk can be considered. If the risk is identified and understood, ideas may be generated for 
modifying the project plan to mitigate the risk. Also, identifying project risks provides a database of project risks 
that should prove useful when considering similar projects in the future (see Fig. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fig. 2. Sub-objectives Related to Value Creation Impacted by Risk 
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4. Conclusion. Fuzzy logic is one of the powerful problem-solving methodologies with a myriad of 

applications in embedded control and information processing. It resembles human decision making with its ability to 
work with approximate data and find precise solutions. Moreover, it allows the modelling of complex systems using 
a higher level of abstraction originated from knowledge and experience. Fuzzy modelling provides a much-needed 
decision support tool for managers and decision makers who should decide which ICT projects to select from an 
existing project bank.. On the other hand the fuzzy modelling is a practical tool for dealing with the uncertainty 
problem of linguistic terms. The use of fuzzy modelling allows management to incorporate unquantifiable 
information, incomplete information, no obtainable information and partially ignorant facts into the fuzzy 
modelling. Furthermore, fuzzy modelling can decrease the time need for decision-making to select ICT project in 
telecommunication industry of Iran.  

Since the R&D project selection takes a lot of budget it should be based on organizational strategic 
objectives. In this regard, fuzzy logic can help organizations to allocate financial resources to select project properly. 
Organizations are faced with various risks over the time. Risk management in the quickly changing environment is 
essential, for it contributes to gaining the strategic advantage of the company. In decision making under uncertainty, 
risk analysis aims at minimizing the failure to achieve a desired result. We discussed encompasses the original 
synthesis of risk management, modelling uncertainty, method of analytic hierarchy process and fuzzy logic, and it 
represents a contribution to the construction of tools for decision-making support in organizational systems.  

Integral uncertainty value and its boundary value represent an original contribution for estimating 
uncertainty and risk of discussing activities.  The fuzzy model for risks evaluation is validated by applying it to a 
real research project. The knowledge base used by fuzzy rules is built on causal and cognitive maps of risks. 
Although research projects are known for their high level of risk, very few dedicated risk systems were developed 
especially for them. Therefore, the fuzzy model for risk evaluation in research projects is an innovative instrument 
which can be used to forecast project failure. 
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Շորեշ Մոհամադի 
 

ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐՈՒՄ ՈՉ ՀՍՏԱԿ ՄՈԴԵԼԻ 
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

  
 

Կ³ï³ñ»É³·áñÍ»É ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¨ Ñ³Õáñ¹³Ïó³ÛÇÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáõÙ Ý³Ë³·Í»ñÇ 
ÁÝïñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ý³Ë³·Í»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ՝ ÑÇÙÝí»Éáí áã Ñëï³Ï 
Ùá¹»É³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ùáï»óÙ³Ý íñ³: Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ áã Ñëï³Ï 
μ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý îÐî Ý³Ë³·Í»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ 
ßñç³Ý³Ï Ùß³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²Ûë Ùáï»óáõÙÁ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ áõÝ»Ý³É 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÇ μ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ ÙÇïí³Í Ý³Ë³·Í»ñÇ ûåïÇÙ³É ÁÝïñáõÃÛ³Ý ×ÏáõÝ ¨ 
ÇÝï»ñ³ÏïÇí, áã Ñëï³Ï Ùá¹»É³íáñÙ³Ý ÑÇÙùáí Ñ³Ù³Ï³ñ·: 

Առանցքային բառեր. ոã Ñëï³Ï Ùá¹»É³íáñáõÙ, áã Ñëï³Ï ïñ³Ù³μ³ÝáõÃÛáõÝ, Ý³Ë³·ÇÍ, éÇëÏ»ñ: 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ ПРИ РИСКАХ 
 ВЫБОРА ПРОЕКТОВ 

 
Основываясь на эффективном нечетком моделировании, совершенствован процесс выбора научно-

технических проектов в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Исследование 
базируется на теории нечетких моделей с целью разработки соответствующей концептуальной основы 
выбора подходящих ИКТ проектов. Данный подход позволит менеджерам иметь гибкую и интерактивную 
модель выбора оптимальных проектов для увеличения стоимости организации.   

Ключевые слова: нечеткое моделирование, нечеткая логика, проект, риски. 
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Մշակվել է  1,2-դիմեթիլ-3-դիէթիլամինոպրոպանոնի և նրա վերականգնման արգասիք 
հանդիսացող  համապատասխան սպիրտի բաժանման անալիտիկ մեթոդ` բարձր 
արդյունավետության հեղուկային քրոմատոգրաֆային եղանակով: 

 1,2-դիմեթիլ-3-դիէթիլամինոպրոպանոն, 1,2-դիմեթիլ-3-դիէթիլամի-
նոպրոպանոլ, անալիտիկ մեթոդ, բարձր արդյունավետության հեղուկային քրոմատոգրաֆիա, զսպման 
ժամանակ: 

 
Անալիզի քրոմատոգրաֆիական մեթոդները  կիրառվում են մեծ մաքրություն ունեցող նյութերի 

ստացման, քիմիապես նման հատկություննր ունեցող օրգանական և անօրգանական միացությունների 

բաժանման, ինչպես նաև որակական և քանակական որոշումներ իրականացնելու համար [1]: Բարձր 

արդյունավետության հեղուկային քրոմատոգրաֆիան (ԲԱՀՔ), որպես պաշտոնապես ընդունված 

մեթոդ, կիրառվում է տարբեր երկրների դեղագրքերում, թունավոր միացությունների վերլուծության 

մեթոդներում, շրջակա միջավայրի աղտոտման հսկման, բազմաբաղադրիչ միացությունների 

բաժանման գործընթացներում: Կիրառման բնագավառներն են` դեղերի, անօրգանական 

միացությունների, սննդանյութերի վերլուծություն,  էնանտիոմեր բաժանում [2]:  

Հայտնի է 1,2-դիմեթիլ-3-դիէթիլամինոպրոպանոլի (ամինասպիրտ) կարևորությունը որպես 

ելանյութ գանգլերոնի և քվատերոնի ստացման գործընթացում: Վերջիններս կարևոր դեղանյութեր են, 

որոնց արտադրությունը կազմակերպված է ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և Դեղագործական Քիմիայի 

Գիտատեխնոլոգիական կենտրոնում : 

Ստորև բերված է 1,2-դիմեթիլ-3-դիէթիլամինոպրոպանոնի (ամինակետոն) վերականգնումը 

միջֆազային կատալիզի պայմաններում, երբ որպես կատալիզատոր օգտագործվում է չորրորդային 

ամոնիումային աղ [3]` 
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Իրականացվել է այս երկու միացությունների բաժանման անալիտիկ մեթոդ: ԲԱՀՔ մեթոդի 

առավելությունը, ԳՔ (գազային քրոմատոգրաֆիա) մեթոդի  համեմատ, ջերմակայուն դեղերի անալիզի 

համար սահմանափակումների բացակայությունն է, ջրային լուծույթների հետ աշխատելու 

հնարավորությունը, քրոմատոգրաֆիայի «նորմալ ֆազային» և «դարձելի ֆազային» տարբերակների 

կիրառումը [4]: ԲԱՀՔ ժամանակ կիրառվող հայտնաբերման (դետեկցիայի) մեթոդներն ունեն ավելի 

մեծ յուրահատկություն: Քանակական որոշման համար առավել նպատակահարմար է կիրառել ԲԱՀՔ 

մեթոդը ՈՒՄ դետեկտմամբ (HPLC-UV) կամ դիոդ մատրիցային դետեկտմամբ (HPLC-DAD) [5]: 1,2-

դիմեթիլ-3-դիէթիլամինոպրոպանոլի քանակական որոշման համար մշակվել է HPLC-DAD մեթոդ:  

Մեթոդի ընտրությանը հետևում  է քրոմատոգրման պայմանների ընտրությունը: 
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Փորձարարական մաս: Քրոմատոգրման աշտարակ ընտրվել է օկտադեցիլային սիլիկագելով 

աշտարակ՝  Nucleosil C18, 150x4.6 mm (Macherey-Nagel, Germany),  որն իր կիրառությամբ առավել լայն 

տարածում ունի [6]: Դետեկտման ալիքի երկարությունն ընտրվել է 200 նմ, քանի որ թե' ամինակետոնը, 

թե' ամինասպիրտն ունեն պարզ քիմիական կառուցվածք և այդ  ալիքի երկարության տակ ունեն 

կլանման մաքսիմում և դետեկտումը նրանց համար առավել բնորոշ կլինի:  

Հայտնի են  բուֆերային լուծույթ-օրգանական լուծիչ կազմով շարժուն ֆազեր: Ընտրվել է 0,05 Մ 

կալիումի դիհիդրոֆոսֆատի բուֆերային լուծույթ: Ռեակցիոն խառնուրդը պատրաստվել է 1 մգ/մլ 
կոնցենտրացիայով, որը նոսրացվել է շարժուն ֆազում: 

 
                          Աղյուսակ 1 

Քրոմատագրման պայմանները      

Դետեկտման ալիքի երկարություն 200 նմ 

Հոսքի արագություն 1 մլ/րոպե 

Ներարկման ծավալ 20 մկլ 

Աշտարակի ջերմաստիճան 30 °C 

Պոմպի աշխատանքային ռեժիմ Իզոկրատիկ 

Շարժուն ֆազ Ացետոնիտրիլ : 0,05Մ KH2PO4 =5 : 95 (V/V) , pH=3,5 

 

Աղյուսակ 2 
Շարժուն ֆազի ընտրություն     

Շարժուն ֆազի բաղադրություն Զսպման ժամանակ 

TR  (ր) 

ամինակետոն ամինասպիրտ 

MeCN  (%) 0,05 Մ KH2PO4 (%) 

30 70 1,113 2,801 

20 80 1,208 3,799 

10 90 1,456 4,945 

5 95 1,695 7,125 

 

Ելնելով աղյուսակի տվյալներից` որպես շարժուն ֆազ ընտրվել է ացետոնիտրիլ/կալիումի 

դիհիդրոֆոսֆատ բուֆերային լուծույթ  pH=3,5 համակարգը`  լուծիչների 5/95 ծավալային 

հարաբերությամբ: Բաժանման քրոմատոգիրը բերված է նկարում, որտեղ ըստ զսպման ժամանակների 

նշված են ամինակետոնի և ամինասպիտրի լարվածակետերը:  

 

 

Նկ. Ամինակետոնի և ամինասպիրտի բաժանման  քրոմատոգիր 
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А.С. Празян 

РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА РАЗДЕЛЕНИЯ 1,2-ДИМЕТИЛ-3-

ДИЭТИЛАМИНОПРОПАНОНА И ЕГО ПРОДУКТА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 1,2-

ДИМЕТИЛ-3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПАНОЛА  

Разработан аналитический метод  разделения 1,2-диметил-3-диэтиламинопропанона и его 

продукта  восстановления  с использованием методa высокоэффективной жидкостной хроматографии.  

Ключевые слова: 1,2-диметил-3-диэтиламинопропанон, 1,2-диметил-3-диэтиламинопропанол, 
аналитический метод, высокоэффективная  жидкостная  хроматография, время удерживания. 

 

A.S. Prazyan 

DEVELOPMENT OF ANALYTICAL METHOD OF SEPARATION OF 1,2-

DIMETHYL-3-DIETHYLAMINOPROPANON AND ITS REDUCED PRODUCT 1,2-

DIMETHYL-3-DIETHYLAMINOPROPANOL 

High performance liquid chromatography analytical method is developed for separating the 1,2-dimethyl-

3-diethylaminopropanon and its reduced product alcohol. 
Keywords: 1,2-dimethyl-3-diethylaminopropanon, 1,2-dimethyl-3-diethylaminopropanol, analytical 

method, high-performance liquid chromatography, retention time. 

 - «Ակադեմիկոս Է.Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական 

տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ «Վերլուծական լաբորատորիա» մասնաճյուղ, 

փորձագետ  
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РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ В РАСТИТЕЛЬНОЙ МАЗИ 
 

Целью исследования является разработка и валидация аналитического метода 
количественного определения салициловой кислоты в растительной мази. Изучены линейность, 
правильность, прецизионность, диапазон применения и робастность методики. 

Kлючевые слова: салициловая кислота, высокоэффективная жидкостная хроматография, 
линейность, правильность, прецизионность, диапазон применения. 
  

Растительная мазь обладает ярко выраженными фунгицидными, бактерицидными и 
эктопаразитарными свойствами. Они предопределены синергичным действием веществ, которые 
входят в состав препарата. Деготь березовый действует антисептически и противопаразитарно, 
проявляет местное раздражающее, вяжущее и подсушивающее действие. Противопаразитарное и 
противомикробное действие серы предопределено способностью при наличии влаги, щелочей и 
органических веществ образовывать сернистый ангидрид, сероводород, кислород и сернистые 
щелочи, которые действуют кератопластически и кератолитически. Салициловая кислота при 
местном применении раздражает кожу и способствует отторжению ороговелых клеток эпителия. 
На раневой поверхности она усиливает грануляцию, действует бактерицидно, антитоксично, 
фунгицидно. Окись цинка проявляет вяжущее, подсушивающее и дезинфицирующее действие. 
Лизол проявляет противовоспалительное, бактерицидное и инсектицидное действие. Вазелин и 
ланолин в препарате выполняют функцию мазевой основы. 

Салициловая кислота (от лат. salix «ива», из коры которой она была впервые выделена) — 
2-оксибензойная или фенольная кислота, С6Н4(ОН)СООН: бесцветные кристаллы, хорошо 
растворимые в этаноле, диэтиловом эфире и других полярных органических растворителях, плохо 
растворимые в воде (рис. 1).  

 
Рис. 1.  Салициловая кислота 

 
1. Методы и аналитические процедуры. Количественное определение салициловой кислоты 

проводилось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на приборе  
PLATIN BLUE UHPLC KNAUER-GERMANY  с диодно-матричным  детектором, на колонке 
NUCLEOSIL 100-5 C8 размером 150 х 4,6  мм, диаметр частиц сорбента 5 мкм фирмы 
Macherey - Nagel, Germany.  

Элюирование проводили в изократическом  режиме. 
Таблица 1 

Параметры хроматографирования 
 

Колонка NUCLEOSIL 100-5 C8, размером 150 х 4.6  мм 
Длина волны 300 нм 
Скорость потока 1 мл/мин 
Объем анализируемого раствора 20 мкл 
Температура колонки 30 0C 
Режим элюирования изократический 
Подвижная фаза вода:ацетонитрил (pH=2,5) 

 (70:30) (V/V)  
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 Приготовление подвижной фазы. В  плоскодонную  колбу объемом 1 л помещают                    
700 мл воды, качество Milli – Q. pH воды понижают с помощью  орто-фосфорной кислоты до 2,5. 
Добавляют 300 мл ацетонитрила и хорошо перемешивают. Подвижную фазу  фильтруют через 
фильтр с диаметром пор 0,45 мкм и дегазируют. Первые 10 мл фильтрата отбрасывают.  

Время хроматографирования - 20 мин. 
 

Стандартный раствор салициловой кислоты. Около 10 мг (точная навеска) 
стандартного образца салициловой кислоты переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл, 
объем  раствора в колбе доводят подвижной фазой до метки (0,2 мг/мл).  
 

Испытуемый раствор для мази. Точную навеску 500 мг переносят в колбу Эрленмейера с 
пробкой вместимостью 100 мл и добавляют 50 мл подвижной фазы. Раствор помещают в 
ультразвуковую ванну на 10 мин, после чего хорошо перемешивают на водяной бане (85 0C) в 
течение 20 мин (0,2 мг/мл).  Полученный раствор фильтруют через фильтр с диаметром пор                  
0,45 мкм. 

Примечание. Используют свежеприготовленные растворы. 
 

Раствор плацебо. Раствор плацебо содержит все вспомогательные вещества, входящие в 
состав препарата, за исключением действующего вещества. 490 мг плацебо помещают в колбу 
Эрленмейера с пробкой вместимостью 100 мл и добавляют 50 мл подвижной фазы. Раствор 
помещают в ультразвуковую ванну на 10 мин, после чего хорошо перемешивают на водяной бане 
(85 0C) в течение 20 мин (0,2 мг/мл). Полученный раствор фильтруют через фильтр с диаметром 
пор  0,45 мкм. 
 

Примечание. На хроматограмме испытуемого раствора  неидентифицированные  пики 
происходят от плацебо. 
 

Методика. Отдельно вводят в хроматограф одинаковые объемы (20 мкл) испытуемого 
раствора, стандартного раствора и плацебо, записывают хроматограммы и рассчитывают площадь 
основного пика салициловой кислоты. 

Количественное определение салициловой кислоты в процентах (Х) вычисляют по 
формуле 
 

X % =
Wpr

Wst
*50*A0

100*50**A1
, 

 
где А1-  площадь пика салициловой кислоты на хроматограмме испытуемого раствора; А0-  
площадь пика салициловой кислоты на хроматограмме стандартного раствора; Wst- навеска 
стандартного образца, мг;Wpr - навеска препарата, мг. 
 

2. Результаты валидации 
 

2.1. Специфичность Исследование специфичности проводилось при валидации 
испытаний на  контроль стандарта. Были использованы соответственно 0,05 мг/мл раствора 
стандарта в мобильной фазе и бланк, который готовили с использованым плацебо исследуемых 
препаратов. 

Как видно из табл 2, хроматограммы идентифицировались с прецизионностью  RSD  
меньше 5%. 
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  Таблица 2  
Специфичность метода для  количественного определения салициловой кислоты 

Код образца 

 
0,05 мг/мл раствора стандарта  

 
Время удерживания Площадь пика 

Стандарт-1 5,37 1307235 
Стандарт-2 5,40 1310762 
Стандарт-3 5,38 1313736 
Стандарт-4 5,38 1300765 
Стандарт-5 5,35 1300849 
Стандарт-6 5,35 1303922 

Mean 5,37 1306211,5 
SD 0,0194 5329,83 

RSD, %2 0,36 0,41 
 
Тестирование на выбросы по методу Граббса (α= 0,02). 
*- результат вышел из критерия приемлемости. 
[] – выброс; результат не учитывали при расчете. 
 
 Примечание: 2 - RSD, % =100 (SD/Mean). 

Критерии приемлемости: пик должен быть идентифицируемым и воспроизводимым с 
прецизионностью по RSD не более 5% и правильностью в пределах от 85...115%. 
 

2.2. Линейность метода  определения количественного определения салициловой 
кислоты. Линейность - это способность методики (в пределах диапазона применения) получать 
результаты испытаний, прямо пропорциональные концентрации (количеству) анализируемого 
вещества в образце. 

Результаты анализа калибровочных стандартов в диапазоне концентраций салициловой 
кислоты от 0,05 до 0,5 мг/мл (0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 мг/мл и один нулевой калибровочный 
стандарт), калибровочные кривые и параметры  калибровочных уравнений для трех 
аналитических циклов  представлены в табл 5, 6 на репрезентативных хроматограммах D6-D18  и  
на рисунках приложений В (В1-В6). 

Для данного диапазона концентраций была выбрана линейная функция отклика площади пика 
стандарта от концентрации, рассчитанная методом наименьших квадратов с весовым 
коэффициентом 1/х. Из приведенных данных видно, что для диапазона ожидаемых концентраций 
в растворах наблюдается линейная зависимость с коэффициентом корреляции r2>0,995 (от 0,9969 
до 0,9989) для всех аналитических циклов. 

''Back-вычисленные''  концентрации салициловой кислоты  в калибровочных стандартных 
образцах представлены в табл 3. 

 Таблица 3 
Параметры линейной зависимости калибровочных стандартных образцов салициловой кислоты 

 
 
Код калибро-
вочной 
кривой  

Параметры калибровочной 
кривой1 

0,05 0,1 0.15 0,2 0,25 0,5 a b r2

Cal-1-
стандарт 
 

1313492 2583517 3854802 5151838 6465295 12797883 3,91442e-
008 

-
0,00152420 0.999974 

Cal-2- 
стандарт 1309778 2560464 3869275 5168803 6474142 12804071 3,90989e-

008 
-

0,00144367 
0.999958 

 
Cal-3- 
стандарт 1311849 2563730 3863343 5240357 6469238 12821488 3,90421e-

008
-

0,00164825 
0.999890 

 

Примечание: 1 – параметры уравнения рассчитывали по уравнению линейной регрессии методом 
взвешенных наименьших квадратов (w = 1/х); 
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   Таблица 4 
''Back-вычисленные'' концентрации салициловой кислоты в калибровочных стандартных образцах салициловой кислоты 

 

 
Тестирование на выбросы по методу Граббса. Выбросов нет (α=0.02). 
Примечание: 1 – RSD, % = 100 (SD/Mean); 
 2 – RE, % = (E-T)*(100/T), где E – установленная средняя концентрация,  T – 
внесенная концентрация. 
 Критерии приемлемости: ''Back-вычисленные'' концентрации должны выдерживать 
требования по правильности. Для 75% или минимум 6 калибровочных стандартов, когда они 
''back-пересчитаны'', относительная ошибка (RE, %) должна быть не более  +15%. 

Из данных, представленных в таблицax, видно, что все вычисленные концентрации  для 
салициловой кислоты из калибровочного стандарта находятся в  пределах ± 15% от 
соответствующих номинальных значений, что соответствует установленным критериям. 

 
2.3. Правильность и прецизионность определения  салициловой кислоты. При 

определении  правильности и прецизионности методики устанавливают влияние случайных 
факторов на безошибочность валидируемой аналитической методики. Типичными исследуемыми 
факторами являются различные дни, аналитики, оборудование и т.п. Не считается необходимым 
изучать влияние каждого фактора отдельно. При изучении влияния различных факторов 
предпочтительно использовать  планирование эксперимента. 

Для определения прецизионности и правильности методики количественного определения 
салициловой кислоты было  запланировано проведение  6 аналитических циклов. 

Определялась сходимость результатов, для чего были выбраны три разные концентрации 
салициловой кислоты  с трех повторных определений для каждой. 

В рамках определения правильности и прецизионности метода была изучена 
внутрилабораторная прецизионность, т.е. влияние разных дней на прецизионность методики. 

В процессе исследования сходимости результатов  аналитического цикла проведен анализ 
контрольных образцов нижнего, среднего и верхнего концентрационных уровней в трехкратной 
повторяемости (образцы QCL; QCM; QCH)  с содержанием  салициловой кислоты в пределах 
диапазона калибровочной кривой  0,1; 0,15; 0,25 мг/мл  соответственно. 
 В процессе исследования внутрилабораторной прецизионности метода  проведен анализ 
контрольных образцов нижнего, среднего и верхнего концентрационных уровней в трехкратной 
повторяемости в 3 разных дня: 6.02.2015, 7.02.2015, 8.02.2015 (образцы QCL; QCM; QCH)  с 
содержанием  салициловой кислоты в пределах диапазона калибровочной кривой 0,1; 0,15;                   
0,25 мг/мл соответственно. 

 
 

            

 Внесенная концентрация / «Back-вычисленная» концентрация салициловой кислоты  

 0 0.05 
(0.0425-0.0575) 

0.1 
(0.085-0.15) 

0.15 
(0.1275-0.725) 

0,2 
(0.17-0,23) 

0,25 
(0.2125-0.2875) 

0,5 
(0.425-0.575) 

Cal-1--
стандарт 0 0.0505 0.105 0.145 0.200 0.252 0.485 

Cal-2--
стандарт 0 0.0500 0.100 0.150 0.210 0,255 0.500 

Cal-3--
стандарт 0 0.0504 0.100 0.149 0.210 0,253 0.510 

Mean 0 0,0503 0,10167 0,148 0,20667 0,2533 0,49833 
SD 0 0,00026 0,00289 0,00265 0,00577 0,00153 0,01258 
RSD, %1 0 0,53 2,84 1,79 2,79 0,6 2,52 
RE, %2 0 0,6 1,67 -1,33 3,335 3,335 -0,334 
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Таблица 5  
''Сходимость результатов''- прецизионность и правильность метода количественного определения салициловой 

кислоты 
 

 
QC- 

образца 

 
Внесенная/установленная концентрация, мг/мл 

 
0.1 

(QCL) 
0.15 

(QCM) 
0.25 

(QCH) 

Салициловая кислота 

1 2561902 3861694 6461926 
2 2563015 3863593 6460636 
3 2562567 3862669 6462705
4 2561451 3852193 6454682
5 2557429 3866475 6466904 
6 2563495 3864812 6465887 

N 6 6 6 
Mean 2561643 3861906 6462123.3 
SD 2192,2 50425 4358,5 
RSD, %1 0,09 0,13 0.07 
RE, %2 1,67 -1,33 3,335 
Тестирование на выбросы по методу Граббса. Выбросов нет (α=0.02). 
Примечание: 1 – RSD, % = 100 (SD/Mean); 
 2 – RE, % = (E-T)*(100/T), где E – установленная средняя концентрация,  T – 
внесенная концентрация. 
 3 – для вычисления параметров калибровочной кривой использованы усредненные 
данные 3-х серий калибровочных стандартов, анализированных в один день (табл. 5). 
 
 Критерии приемлемости: относительное стандартное отклонение (RSD, %) и относительная 
ошибка среднего (RE, %)  должны быть не более ±15%  
 
 В табл. 5 представлены данные по оценке ''сходимости'' результатов метода, полученные по 
обобщенным результатам анализа контрольных образцов (QCL; QCM; QCH). Репрезентативные 
хроматограммы представлены на D6-D8. Для установленных концентраций в контрольных 
образцах QCL; QCM; QCH вычисленные значения RSD составили 0,09;  0,13; 0,07  для 
салициловой кислоты. 
 

2.4. Диапазон применения методики. Диапазон применения методики зависит от ее 
назначения и определяется при изучении линейности. В пределах диапазона применения методики 
должны обеспечиваться требуемая линейность, правильность и прецизионность. Для 
количественного определения салициловой кислоты была выбрана концентрация от 80 до 120% 
(0,16...0,24 мг/мл) от номинального содержания диапазона применения.  

          Таблица 6 
Диапазон применения 

 Диапазон применения 
Салициловая 
кислота  

 

 0,16 мг/мл (80%) 0,2 мг/мл (100%) 0,24 мг/мл (120%) 
1 4133562 5234217 6323832 
2 4120512 5218821 6324796 
3 4117930 5201650 6321725 

N 3 3 3 
Mean 4124001 5218229 6323451 
SD 8379,8 16291,6 1570,6 
RSD, %1 0,2 0,31 0.02 

 
2.5. Робастность (надежность). Для изучения робастности методики, которая является 

показателем надежности метода при незначительных изменениях, нами была проверена 
специфичность метода при разных pH мобильной фазы. 
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                                                       Таблица 7 
Робастность метода 

 

Код образца 
Время  

удерживания (мин) 

салициловая кислота 
pH-2,4 5,37
pH-2,6 5,58 

 

Как видно из табл. 7, разброс между временами удержания  пиков салициловой кислоты 
незначителен. 
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Ռ.Ս. Գրիգորյան 
 

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՔՍՈՒՔՆԵՐՈՒՄ ՍԱԼԻՑԻԼԱԹԹՎԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ 
ՄՇԱԿՈՒՄ և ՎԱԼԻԴԱՑԻԱ 

 
Կատարվել է բուսական քսուքներում սալիցիլաթթվի քանակական որոշման մեթոդի մշակում 

և վալիդացիա` գծայնություն, ճշտություն, ճշգրտություն, միջակայքի կիրառություն և կայունություն 
եղանակներով: 

Առանցքային բառեր. սալիցիլաթթու, բարձր արդյունավետության հեղուկային 
քրոմատոգրաֆիա (ԲԱՀՔ), գծայնություն, ճշտություն, ճշգրտություն, միջակայքի կիրառություն: 

 
 

R.S. Grigoryan 
 

METHOD DEVELOPMENT AND VALIDATION FOR SALICYLIC ACID DETERMINATION 
IN HERBAL OINTMENTS 

 
 The aim for this research is method development and validation for salicylic acid determination 
in herbal ointment by using linearity, accuracy, precision, range and robustness methods. 
 Keywords: salicylic acid, high performance liquid chromatography, linearity, accuracy, 
precision, range.  
 
Григорян Роза Степановна – старший специалист, Научный центр экспертизы лекарств и медицинских 
технологий им.  Э.  Габриеляна  
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АРМЯНСКАЯ АЭС: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Представлена роль Армянской АЭС в формировании и укреплении энергетической безопасности 
Республики Армения. Проанализированы политические проблемы ее функционирования. Изучены некоторые 
вопросы, связанные с  экологической стороной эксплуатации Армянской АЭС, в контексте политической 
риторики Турции и Азербайджана. Выявлены политические причины продления срока эксплуатации 
станции, определены основные условия, необходимые для строительства нового блока. Показано, каким 
образом строительство нового блока АЭС, а также выданный Россией кредит для продления срока 
эксплуатации станции могут сказаться на тарифном регулировании рынка электроэнергетики Армении. 
Определен экспортный потенциал Армении, в связи с чем проведен краткий анализ электроэнергетического 
рынка Грузии, Турции и Ирана. Рассматриваются ключевые проблемы энергетической системы Армении, а 
именно -  ограниченность внутреннего и внешнего рынков сбыта. Даны рекомендации по долгосрочному 
развитию атомной энергетики в Армении.     

Ключевые слова: энергетическая безопасность, Армянская атомная станция, российский кредит, 
продление срока работы, политические проблемы, экология, экспорт электроэнергии, тарифное 
регулирование.  

 
Энергетика Армении, будучи традиционно ключевой отраслью промышленности 

республики, во многом обязана своей атомной составляющей. Электроэнергия, производимая на 
Армянской  атомной электростанции (Мецаморская АЭС), составляет порядка 30% общей 
выработки в республике.  

 В советский период Армения лидировала среди производителей электроэнергии 
Закавказья. Начиная с середины 70-х годов прошлого столетия она становится ее постоянным 
экспортером в соседние страны, что в немалой степени было обусловлено пуском Армянской 
АЭС. Сегодня атомная станция является не только одним из главных производителей 
электроэнергии в стране, но и важным гарантом ее энергонезависимости и энергобезопасности. 
Согласно Закону об энергетике РА (Глава 2, ст. 6), “атомная энергетика является государственной 
монополией. Контроль над деятельностью формирования организационной, правовой и 
теxнической систем ядерной и радиационной безопасности осуществляют уполномоченные 
правительством Республики Армения государственные органы. Вопросы атомной энергетики, ее 
воздействия на окружающую среду и безопасности регулируются в соответствии с 
международными договорами и законодательством Республики Армения” [1] . 

Армянская атомная станция была построена в 70-х годах XX века и сдана в эксплуатацию 
в 1979 г. На ней установлены два реактора ВВЭР 440 (водо-водяной энергетический реактор) 
мощностями соответственно 240 и 400 МВт. После принятия решения о строительстве Армянской 
АЭС выяснилось, что станция будет построена на площадке высокой сейсмичности. В результате 
изучения и анализа материалов для размещения АЭС была выработана площадка, расположенная 
в западной части Араратской долины, в 16 км от границы с Турцией, в 10 км северо-восточнее 
районного центра – города Октемберяна (ныне - Армавир), в 28 км западнее города Еревана. 
Комплексом проведенныx изыскательныx и исследовательскиx работ было подтверждено, что 
сейсмические условия данной площадки xарактеризуются уровнем, соответствующим 8 баллам по 
шкале MSK-64 [2].   

После разрушительного землетрясения в Спитаке в 1988 г. усилились требования по 
закрытию Мецаморской атомной станции из соображений безопасности. Так, 25 февраля 1989 г. 
был закрыт первый блок станции, а 18 марта 1989 г. – второй. Первый блок так и не восстановил 
свою работу, а второй был перезапущен 26 октября 1995 г., когда в стране царил сильнейший 
энергетический кризис и электричество подавалось лишь по несколько часов в сутки. В тот период 
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это было единственно правильным решением, поскольку без обеспечения электроэнергии 
ослабленная недавней войной страна не смогла бы восстановить экономику, обеспечить 
нормальные условия для жизнедеятельности своих граждан и снизить угрожающие темпы 
эмиграции. Отметим, что в период работы энергоблоков Армянской АЭС до останова было 
выработано 44 млрд 231 млн кВт.ч электроэнергии [2].  

Последующие после распада СССР политические события в 1991-1993 гг. привели к 
блокаде Армении и, как следствие, к энергетическому кризису в республике. При сложившейся 
ситуации вопрос возобновления работы АЭС приобрел особую актуальность. В связи с тяжелым 
положением, сложившимся в энергообеспечении республики, правительство Армении в апреле 
1993 года приняло Постановление “О начале работ по возобновлению работы Армянской АЭС [3]. 
Были подготовлены и утверждены на правительственном уровне следующие документы, 
определившие порядок возобновления эксплуатации станции после длительного останова: 

• “Концепция возобновления работы энергоблоков Армянской АЭС”; 
• “Перечень мероприятий по повышению безопасности блока N2 Армянской АЭС” [3]. 
Ввиду отсутствия в Армении нормативныx теxническиx документов по безопасности 

функционирования атомныx станций было принято решение о распространении на Армянскую 
АЭС норм и правил, действующиx в РФ. 

5 ноября 1995 года, спустя 6,5 лет после останова ААЭС, была возобновлена эксплуатация 
энергоблока N2 [3]. Очевидно, что запуск блока N2 стал возможным благодаря помощи такиx 
стран, как Россия, Франция, Германия, при содействии ЕС и МАГАТЭ. Начиная с 1995 г. доля 
Армянской атомной станции в выработке электроэнергии в стране неуклонно росла. 
Необходимость работы станции особенно ощущается зимой, когда потребление электроэнергии в 
стране резко повышается в связи с обеспечением теплом жилые, общественные, промышленные и 
коммерческие здания.   

Повторный запуск Армянской АЭС не мог не повлечь за собой ряд заявлений и 
комментариев самого разного уровня, имеющих преимущественно экологический характер.  Так, 
после повторного запуска в 1995 г. 2-го энергоблока Армянской АЭС турецкие власти начали 
выступать с заявлениями о несоответствии станции требованиям экологической безопасности. В 
частности, турецкая сторона акцентирует внимание на близком расположении АЭС к турецкой 
границе. В турецкиx СМИ неоднократно публикуется информация об угрозе, которую 
представляет Армянская АЭС для здоровья жителей города Игдир, расположенного в 16 км от 
атомной станции. В частности, в прессе упоминалось об увеличении числа заболевших раком 
граждан, а также о возросшем количестве новорожденных с явными аномалиями. Публикации 
подобного характера, несомненно, не являются редкостью как для турецких СМИ, так и для 
турецкиx политическиx лидеров [4].   

По данному вопросу позиция официального Еревана сводится к тому, что Армянская АЭС 
соответствует всем международным нормам безопасности, и негативные последствия работы АЭС 
в Ереване, если следовать логике турецкой стороны, должны фиксироваться несколько чаще, чего 
не наблюдается. Примечательно, что о несоответствии Армянской АЭС нормам безопасности 
регулярно говорят также азербайджанские власти: по иx мнению, она представляет собой угрозу 
не только для расположенныx вблизи армянской границы городов, но также для всего региона. 
Как известно, вопрос “атомной опасности”, якобы исxодящей из Армении, был поднят еще в               
2002 г. президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым во время встречи с гендиректором 
МАГАТЭ Моxаммедом Эль Барадеем [5].  

 В сентябре 2003 г. в Ереване министр энергетики Армении Армен Мовсисян, заместитель 
председателя правления РАО “ЕЭС России” Андрей Раппопорт и исполнительный директор 
“Интер РАО ЕЭС” Евгений Дод подписали соглашение о передаче Армянской АЭС в 
доверительное управление ЗАО “Интер РАО ЕЭС” сроком на пять лет. В соответствии с 
соглашением собственником 100% акций продолжало оставаться правительство Армении, а 
“Интер РАО ЕЭС” обязалось обеспечить бесперебойную и безопасную деятельность Армянской 
АЭС и ежегодно ввозить ядерное топливо для станции [6]. В рамкаx этого договора 75% прибыли 
от деятельности Армянской АЭС получает правительство Армении, 25% - компания “Интер РАО 
ЕЭС”. Также по договору российская компания должна была выплатить накопленный атомной 
станцией долг в размере 40 млн долл. США поставщикам ядерного топлива.  
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Согласно договору, заключенному в декабре 2008 г. между Министерством энергетики и 
природныx ресурсов РА и российской компанией “Интер РАО ЕЭС”, срок осуществления 
российской стороной управления финансовыми потоками на Армянской АЭС продлен еще на пять 
лет – до 2013 г. Российской компании было передано в управление 100% обыкновенныx именныx 
бездокументарныx акций АЭС в количестве 4 тыс. Штук [6]. В 2013 г. компания “Интер РАО 
ЕЭС” отказалась продлевать договор с правительством Армении о дальнейшем доверительном 
управлении АЭС, прокомментировав, что свои обязательства перед армянской стороной она 
выполнила полностью. 

В июле 2005 г. состоялся визит в Армению делегации МАГАТЭ, в ходе которого 
генеральный директор Мохаммад Эль-Барадей ознакомился с основными направлениями развития 
энергетики Армении, признав, что в качестве предпочтительного варианта развития 
энергосистемы страны следует рассмотреть замену существующего ядерного блока ядерными 
блоками нового поколения [7]. Вслед за этим Евросоюз также выступил за консервацию станции, 
ввиду того, что она выработала свой ресурс и не соответствует требованиям экологической 
безопасности. Известно, что в 2004 г. ЕС согласился предоставить правительству Армении 
помощь в сумме около 200 млн евро для содействия в закрытии АЭС, чего, разумеется, было 
недостаточно для полной замены генерирующих мощностей станции. Таким образом, проблема 
консервации непосредственно упирается в решение о строительстве нового блока, а также в 
определение сроков прекращения эксплуатации АЭС. В начале 2015 г. Министерством энергетики 
и природных ресурсов РА было заявлено о том, что новый энергоблок Армянской АЭС будет 
запущен в 2026 г., чему предшествовало решение российской стороны выдать Армении кредит в 
размере 270 млн долл. США (а также 30 млн долл. США в виде гранта), направленных на 
продление срока эксплуатации Армянской АЭС.    

24 декабря 2010 г. правительство Армении одобрило договор и устав совместной армяно-
российской компании - ЗАО “Мецаморэнергоатом”, которая взяла на себя обязательство по 
строительству нового атомного энергоблока. Таким образом, этим решением правительство дало 
согласие на создание совместного предприятия с российской стороной (“Росатом”) на паритетных 
основах. Уставный капитал компании составил 60 млн долл. США, при этом армянская доля 
уставного капитала составила ровно половину - 30 млн долл. США и была обеспечена за счет 
прибыли компаний энергетической сферы Армении [8]. Примечательно, что решение о 
строительстве нового энергоблока российской стороной непосредственным образом сказалось на 
сдерживании роста тарифов на поставляемый в Армению природный газ. 

В настоящее время подготовлено теxнико-экономическое обоснование (ТЭО) 
строительства новой АЭС. По предварительным оценкам армянской компании “Consulting Group”, 
оно обойдется в 5,2…7,2 млрд долл. США при расчете мощности блока в 1200 МВт. При этом 
ожидаемые тарифы новой АЭС составят 7,2…12,7 цент/кВт.ч  в зависимости от объема 
инвестиций  [9].  

Армянская АЭС, являясь гарантом энергетической безопасности Армении, 
рассматривается также как один из ведущиx факторов повышения экономической и, как 
следствие, политической конкурентоспособности Армении в регионе. Как известно, при советской 
власти энергосистема РА проектировалась как энергоизбыточная, покрывающая часть 
потребностей региона, вследствие чего Армения сегодня способна обеспечить бесперебойный 
экспорт электроэнергии в соседние страны. Очевидно, что при наличии дефицита электроэнергии 
в такиx странаx, как Грузия, Азербайджан, Турция, Иран и Ирак, Республика Армения располагает 
всеми шансами заявить о себе как о ключевом игроке регионального электроэнергетического 
рынка, что особенно актуально в связи с исключением Армении из целого ряда энергетических 
(преимущественно трубопроводных) проектов регионального уровня.  

Учитывая возможные объемы производства электроэнергии в годовом разрезе, прогнозы 
относительно электроэнергии, необxодимой Армении для внутреннего потребления, а также 
пропускную способность межсистемныx линий электропередач с соседними странами, суммарные 
объемы подачи электроэнергии из энергосистемы РА в энергосистемы Грузии, Турции и 
Исламской Республики Иран (что станет возможным при обеспечении совместной работы 
энергосистем этиx стран) могут составить примерно 6 млрд кВт/ч в год [10].   

Однако полноценному позиционированию Армении в соответствующем контексте 
препятствуют ряд политическиx факторов, такиx как закрытые границы, отсутствие 
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дипломатическиx, а следовательно, экономическиx связей с двумя соседними государствами, 
нерешенность карабахского конфликта и пр. Наряду с этим следует понимать, что затянувшийся 
процесс решения вышеперечисленных проблем, разумеется, негативно сказывается на 
полноценном использовании экспортного потенциала, наращенного еще при СССР.  Так, соседние 
республики, рассматриваемые изначально как импортеры армянской электроэнергии, сегодня 
сами активно развивают свои мощности.  

Обращаясь к Грузии, необходимо отметить, что в последние годы в эту страну при 
текущем потреблении энергии в 8,5 млрд кВт/ч экспортировалось примерно 15% потребляемой 
электроэнергии. Последний показатель уменьшается из года в год.  Грузинские власти сегодня 
ведут активную политику, направленную на международное позиционирование Грузии в качестве 
страны-экспортера электроэнергии, что приобрело особую актуальность в связи с запуском 
энергомоста “Азербайджан-Грузия-Турция”, способного обеспечить экспорт электроэнергии в 
Турцию до 700 МВт. Экспорт электроэнергии из Армении в Грузию осуществляется лишь по 
сезонному принципу, а также во время аварий в грузинской энергосистеме.  

Что касается Турции, то здесь за период 1995-2007 гг. спрос на электроэнергию ежегодно 
увеличивается на 6,6%. Прогнозируется, что в 2015-2016 гг. он составит 8,5%. Ожидается также, 
что потребление электроэнергии в Турции, достигшее в 2006 г. своего максимального уровня – 
170 млрд кВт/ч, до 2020 г. увеличится примерно в три раза, достигнув 499 млрд кВт/ч. Для 
обеспечения указанного уровня потребления в Турции необxодимо втрое увеличить установочные 
мощности электростанций: с 38500 до 96000 МВт  в 2020 г.  [10].   

В настоящее время экспорт армянской электроэнергии на турецкий рынок 
непосредственным образом увязывается с открытием армяно-турецкой границы. Затянувшийся 
процесс ратификации цюрихских протоколов (а позже - его приостановление) определенным 
образом сказался на ряде договоренностей сугубо экономического xарактера, имевшиx место 
между Арменией и Турцией после сентября 2008 г., когда президент Турции Абдулла Гюль по 
приглашению армянского президента Сержа Саргсяна посетил Ереван с официальным визитом. В 
рамкаx встречи помимо всего прочего был обговорен вопрос экспорта электроэнергии из Армении 
в Турцию. Изначально предполагалось, что Армения начнет прямые поставки электроэнергии в 
Турцию весной 2009 г. Соответствующее соглашение было заключено во время визита турецкого 
президента в Армению между Министерством энергетики и природныx ресурсов Армении, ЗАО 
“Высоковольтные электросети” и бельгийской компанией “ЮНИТ”, занимающейся импортом и 
распределением электроэнергии высокого напряжения в Турции. В настоящее время Турция 
активно развивает собственные мощности, реализует проект строительства атомной 
электростанции, а после запуска российского газопровода “Турецкий поток” и вовсе превратится в 
региональный энергетический хаб.  

Неxватка энергетическиx мощностей в Иране сегодня составляет 2500 МВт и растет из 
года в год. Однако власти Ирана также последовательны в решении проблем, связанных с 
энергообеспечением населения и экономики, свидетельством чему является строительство 
атомной станции в Бушере. Конечно, обеспечение энергетической безопасности исламской 
республики во многом связывается с Арменией. Достаточно отметить такие ключевые проекты, 
как газопровод Иран-Армения или Мегринская ГЭС. Вместе с тем очевидно, что армяно-иранское 
энергетическое партнерство никоим образом не пересекается с атомной сферой.  

Итак, вышеуказанная энергоизбыточность армянской энергосистемы обеспечивается во 
многом именно эксплуатацией Армянской АЭС. Однако, как видим из приведенного выше 
краткого анализа соседних электроэнергетических рынков, реальные перспективы экспорта не 
вырисовываются: Грузия заявляет об успешно проведенной энергетической реформе и, как 
следствие, об электроэнергетической самодостаточности; Турция подтверждает свой статус 
региональной энергетической державы, активно развивающей в том числе и атомный сектор; Иран 
также наращивает свой атомный потенциал, вместе с тем сотрудничая с Арменией в рамках 
указанных выше проектов, никак не затрагивающих дальнейшую судьбу Армянской АЭС. 

Что касается внутреннего рынка потребления электроэнергии, выработанной на АЭС, то в 
данном случае мы также сталкиваемся с проблемой ограниченности рынка. Как было отмечено 
выше, электроэнергия, производимая на Армянской  АЭС, сегодня составляет порядка 30% общей 
выработки в республике, в то время как в 2011-2012 гг. данный показатель был равен порядка 
40%, снизившись после запуска 5-го энергоблока Разданской ТЭС, а также увеличения количества 
малых ГЭС. При этом спад потребления сказался не только на электроэнергетическом, но также на 
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газовом рынках, формирующих профицит, который, как следствие, сказывается на формировании 
тарифов.  Более того, осуществление инвестиций в строительство новой АЭС в размере 5…7 млрд 
долл. США скажется на росте тарифов на электроэнергию, производимую атомной станцией. 
Таким образом, возврат инвестиций будет ключевым фактором, влияющим на формирование 
тарифов. Для примера отметим, что, согласно предварительным оценкам, тариф на 
электроэнергию, производимую на строящейся по аналогичным российским технологиям АЭС в 
Турции, составит в переводе на армянскую валюту более 60 драмов без учета маржи 
распределительных сетей. Заметим также, что сам факт выделения Россией кредита в 270 млн 
долл. США с 3% годовой ставкой на продление срока эксплуатации Армянской АЭС также может 
сказаться на увеличение тарифа на электроэнергию примерно на 2,5 драма. 

Таким образом, экономическая целесообразность строительства новой АЭС сегодня стоит 
под вопросом. Фактическое отсутствие внешнего и ограниченность внутреннего рынков, проблема 
возврата инвестиций, потенциально высокая стоимость произведенной электроэнергии, - все эти 
факторы непосредственным образом вызывают скептическое отношение к официальным 
заявлениям о будущем атомной энергетики Армении. Однако наряду с этим не следует забывать и 
о политической составляющей вопроса. Армянская АЭС традиционно воспринимается в качестве 
гаранта энергетической безопасности республики. Вместе с тем это своеобразный символ 
государственной безопасности и стабильности, следовательно, его нельзя рассматривать лишь с 
точки зрения бизнес-процессов.  

 Исxодя из этиx соображений, руководством Республики Армения должны применяться 
необxодимые меры по долгосрочному развитию атомной энергетики. Наряду с  обеспечением 
энергетической безопасности необходимо ставить перед собой также иную, не менее важную 
задачу, а именно – активизация экспорта произведенной в Армении электроэнергии. В 
современном мире политическая конъюнктура меняется со стремительной скоростью, что диктует 
необходимость ее участникам всегда быть готовыми к радикальным изменениям. Для решения 
указанной стратегической задачи необxодимо в первую очередь осуществить соответствующие 
работы по восстановлению и поддержке энергетической инфраструктуры республики: 
модернизировать подстанции, повысить качество обслуживания с целью уменьшения 
экономических и технических потерь и пр.  
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Վ.Ս. Դավթյան 
 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԷԿ. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

 Ներկայացվել է Հայկական ԱԷԿ-ի դերը Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ 
անվտանգության կայացման և ամրապնդման գործում: Վերլուծվել են դրա շահագործման 
քաղաքական խնդիրները: Ուսումնասիրվել են Հայկական ԱԷԿ-ի աշխատանքի էկոլոգիական բնույթի 
որոշ հարցեր Թուրքիայի ու Ադրբեջանի քաղաքական հռետորաբանության համատեքստում: 
Բացահայտվել են կայանի շահագործման ժամկետի երկարացման քաղաքական պատճառները, 
ներկայացվել են կայանի նոր բլոկի կառուցման հիմնական նախապայմանները:  Ցույց է տրվել, թե 
ինչպես ԱԷԿ-ի նոր բլոկի կառուցումը, ինչպես նաև Ռուսաստանի կողմից` կայանի շահագործման 
ժամկետը երկարացնելու համար տրված վարկը կարող է ազդել Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկայի 
շուկայի սակագնային կարգավորման վրա: Ներկայացվել է Հայաստանի արտահանման ներուժը, 
կատարվել է Վրաստանի, Թուրքիայի ու Իրանի էլեկտրաէներգետիկ շուկաների համառոտ 
վերլուծություն: Բացահայտվել է Հայաստանի էներգետիկ համակարգի կարևորագույն խնդիրներից 
մեկը՝ ներքին և արտաքին սպառման շուկաների սահմանափակ լինելը: Տրվել են որոշ 
առաջարկություններ Հայաստանի ատոմային էներգետիկայի երկարաժամկետ զարգացման 
վերաբերյալ: 
 Առանցքային բառեր. էներգետիկ անվտանգություն, Հայկական ատոմակայան, ռուսական 
վարկ, շահագործման ժամկետի երկարացում, քաղաքական խնդիրներ, էկոլոգիա,  էլէկտրաէներգիայի 
արտահանում, սակագնային կարգավորում: 

 
 

V.S. Davtyan 
 

ARMENIAN NPP: THE POLITICAL PROBLEMS OF FUNCTIONING 
 

The role of the Armenian nuclear power plant in the formation and strengthening of energy security of the 
Republic of Armenia is presented. The political problems of its functioning are analyzed. Some of the issues related 
to the environmental problems of the Armenian NPP operation in the context of the political rhetoric of Turkey and 
Azerbaijan are studied. The political reasons for the plant life extension as well as the basic conditions necessary 
for the construction of a new block are revealed. It is shown how the construction of a new nuclear power plant unit, 
as well as a credit issued by Russia to lengthen the operation of the plant may affect the tariff regulation of the 
electricity market of Armenia. The export potential of Armenia is detected; a brief analysis of the electricity market 
in Georgia, Turkey and Iran is carried out. The limitation of the internal and external markets is shown as one of 
the key problems of the energy system in Armenia. Recommendations for a long-term development of nuclear power 
engineering in Armenia are given.  

Keywords: energy security, Armenian nuclear power plant, Russian credit, extension, political problems, 
environment, export of electricity, tariff regulation. 

 
Давтян Ваге Самвелович – кандидат политических наук (Российско-Армянский 
(Славянский) университет),  действительный член Инженерной академии Армении 
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Երկրի արդյունաբերության զարգացման սուր անհրաժեշտության ենթատեքստում դիտարկված է ՀՀ 

մեքենաշինական արտադրության համար կադրերի պատրաստման հարցը, բերված են հիմնավոր 
դատողություններ ՀԱՊՀ ուսումնաարտադրական համալիրի ստեղծման համար, որի հիմքի վրա հնարավոր կլինի 
պատրաստել մետաղամշակման արդյունաբերության մասնագետներ: Վերլուծված է ՀՀ արդյունաբերության 
կազմակերպման ուղղվածության նպատակահարմարությունը դեպի ժամանակակից գործիքային 
սարքավորանքների արտադրությունը` պլաստմասե պատրաստվածքների համաշխարային արտադրողների 
համար: 

Առանցքային բառեր. մեքենաշինական կրթություն, մետաղամշակում, ուսումնաարտադրական համալիր, 
ավտոբաղադրիչներ, պլաստմասաներ: 

 
Նախաբան: Այսօր տեխնիկայի և տեխնոլորտի աշխարհը սրընթաց զարգանում և նորանում է: Այս 

գործընթացները ակտիվանում և խորանում են` տնտեսության և հարաբերությունների գլոբալացման 
հետ կապված: 

ՀՀ արդյունաբերության առկա վիճակը բնութագրվում է նրանով, որ, ըստ էության, մե-
քենաշինության հիմք հանդիսացող մետաղամշակման մասմագետներն ունեն միջինից բարձր տարիք 
կամ ուղղակի բացակայում են, իսկ մետաղամշակման հնարավորություններով օժտված 
արտադրական ձեռնարկությունները սակավաթիվ են և կապված չեն միմյանց հետ, կամ էլ իրենց 
արտադրական հնարավորություններով հնացել են և ետ են մնում մեքենաշինության զարգացման 
ժամանակակից միտումներից: Եթե հաշվի առնենք անցյալ դարի 80-ական թվականների Հայաստանի 
մեքենաշինության վիճակը, ապա այժմյանը, որն ունի իր պատճառները, կարելի է գնահատել վատ: 
Առաջնահերթ անհրաժեշտ է, գոնե մասամբ, վերականգնել նախկին ձեռքբերումները: Ընդ որում, 
անհրաժեշտ է դիտարկել բազմաթիվ գործոններ, որոնք հաշվի են առնում լոգիստիկական իրական 
ցուցանիշները կադրերի պատրաստման տեսանկյունից, տրանսպորտային խնդիրները, աշխարհա-
քաղաքական իրավիճակը և այլն: Այս դիրքերից անհրաժեշտ է ամենից առաջ ուշադրություն դարձնել 
մեքենաշինական կրթությանը և քիչ մետաղատար, բայց գիտատար և բարձր շահավետությամբ 
հատուկ սարքավորանքների արտադրությանը:  

Ինչպիսին են մեքենաշինական կրթության և գիտության հեռանկարները ՀՀ-ում: 
Համաշխարհային արտադրության զարգացման ներկայիս տեմպերի պահպանման համար 
պահանջվում են ավելի շատ բարձրորակ ճարտարագետ-տեխնոլոգներ և մեքենաշինական պրոֆիլի 
գիտնականներ, քանի որ մեքենաշինության տեխնոլոգիայի վրա է հիմնվում համաշխարհային 
արտադրության հիմնական մասը: Այս այն ոլորտն է, որտեղ կարող են մասնակցել նաև ՀՀ 
մասնագետները: Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների շնորհիվ ՀՀ պրոֆիլային և մոբիլ կոլեկտիվները 
կարող են մասնակցություն ունենալ  նախագծման, համաշխարհային արտադրության 
կազմակերպման, սպասարկման և գիտական հետազոտություններում: Ուստի առաջին հերթին, 
անհրաժեշտ է արժանի մակարդակի վրա դնել ճարտարագիտական կադրերի, ժամանակակից 
սարքավորումների օպերատորների, մանկավարժական կադրերի և գիտնականների պատրաստումը` 
ՀՀ մեքենաշինական համալիրի միաժամանակյա զարգացմանը զուգընթաց: Ելնելով շարադրվածից` 
ակնհայտ է ուսումնաարտադրական համալիրի (ՈՒԱՀ) ստեղծումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխ-
նիկական համալսարանի` ՀԱՊՀ-ի (նախկին ՀՊՃՀ-ի) բազայի վրա: Նրա գործունեությունը պետք է 
ուղղված լինի “Տեխնոպարկի” նմանությամբ անհրաժեշտ ծառայությունների տրամադրմանը և ՀՀ 
արդյունաբերության համար համապատասխան բարձրորակ կադրերի պատրաստմանը:  
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Վերջին տարիներին աշխարհում նկատվում է պլաստմասե պատրաստվածքների անվա-
նացանկի սրընթաց ընդլայնում՝ սննդի և բժշկական արդյունաբերության, ավտոմոբիլաշինության, 
կենցաղային էլեկտրոնիկայի, պաշտպանական արդյունաբերության և այլ բնագավառների համար: 
Մրցակցության այսպիսի պայմաններում կոմպլեկտային սարքավորանքներ արտադրողները ձգտում 
են ընդլայնել իրենց արտադրանքների սպառման շուկաները, ինչն արտահայտվում է արտադրական 
ցիկլի կրճատմամբ և որակի նկատմամբ պահանջների խստացմամբ: Բայց այդպիսի 
արտադրություններն ունեն ցածր արդյունավետություն և դժվարությամբ են ենթարկվում 
արդիականացման`  կազմակերպչական և արտադրական նոր մակարդակի անցման տեսանկյունից: 
Այսինքն արտադրությունը, որն ստեղծված է “զրոյից”, ի սկզբանե առավել կհամապատասխանի 
պլաստմասաների վերամշակման ոլորտների ժամանակակից պահանջներին և զարգացման 
միտումներին, ինչը մրցակցային լուրջ առավելություն է: Հետևաբար այս հատվածում շուկայի 
զարգացման հեռանկարները պետք է գնահատել դրական: 

Նախագծի մասնակիցները և նախաձեռնողները:  Նախագծի նախաձեռնողը ՀԱՊՀ-ն է: 
Նախագծի իրագործումն առաջարկվում է կատարել “Մեքենաշինական” ֆակուլտետի լաբորատոր 
մասնաշենքի բազայի վրա: ՀԱՊՀ-ի 8-րդ մասնաշենքն ավելի քան 1000 քառ. մ. արտադրական 
մակերեսով, անկախ էներգաապահովմամբ և ճարտարագիտա-տեխնիկական 
հաղորդակցություններով քառահարկ շենք է: Սարքավորումների մեծ մասը վերանորոգումից հետո 
կօգտագործվի հիմնական արտադրությունում նախապատրաստական տեղամասի և ուսանողների 
գործնական ուսուցման համար: Նախագծի մասնակիցները “Մեքենաշինական” ֆակուլտետի 
պրոֆեսորադասախոսական կազմն է և ՀԱՊՀ շրջանավարտների նախաձեռնող խումբը, որն ունի 
սարքավորումների արտադրության կազմակերպման, ինչպես նաև մամլակաղապարներ և դրոշմներ 
արտադրող արտասահմանյան ձեռնարկություններում աշխատանքային բազմամյա փորձ: Թիմն ունի 
ընդլայնված կապեր արտադրողների և գործիքաշինության արտադրության արտադրանքը 
սպառողների հետ, ինչպես` ԱՊՀ, այնպես էլ հեռավոր արտասահմանյան երկրներում (Գերմանիա, 
Ավստրիա, ՄԱԷ և այլն): Թիմի կողմից  հաջողությամբ իրագործվել են մի քանի նախագծեր այնպիսի 
ավտոբաղադրիչներ նախագծողների համար, ինչպիսիք են՝ Ford, MAN, Volvo, VW, Audi և այլ 
ընկերությունները: Թիմի բարձր մասնագիտական մակարդակը և կատարողական 
կարգապահությունը բիզնես ընկերակցության կողմից նշվել է բազմաթիվ դիպլոմներով և 
պատվոգրերով:  

ՈՒԱՀ-ի կրթական կենտրոնը: Բարձր որակավորումով առկա աշխատուժը կարևորագույն 
պատճառներից մեկն է, որով պայմանավորված է մամլակաղապարների արտադրության գործընթացի 
հաջողությունը: Դրոշմներ և մեխանիզմներ պատրաստողները այնպիսի մասնագետներ են, որոնք 
թանկ ծառայություն են մատուցում արդյունաբերական բազային: ՀԱՊՀ-ի ուսանողների համար 
պլանավորվում է ստեղծել կրթական կենտրոն հետևյալ ուղղություններով` CAD/CAM/CAE 
մոդելավորում, նախագծում և ծրագրավորում, արդյունաբերական դիզայն, մեխանիկամշակման 
ժամանակակից տեխնոլոգիաներ (CNC Milling, EDM և այլն), չափումներ և ստանդարտացում, 
պլանավորում, կառավարում և այլն: Ուսանողները պարբերաբար պետք է հաճախեն ծրագրավորման 
դասընթացներին, տիրապետեն չափիչ համակարգերով կատարվող աշխատանքներին, դրոշմների 
փորձարկման սարքավորումներին և այլն: 

Ըստ նախնական գնահատման, լրիվ ուսումնական դասընթացները կտևեն մոտավորապես 
1,5...2 տարի, իսկ ուսանողների քանակը կկազմի 80-ից ավել մարդ մեկ տարում: Լավագույն շրջանա-
վարտները կշարունակեն ուսումը ՀԱՊՀ-ում բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերով, շա-
տերը պահանջարկված կլինեն արտասահմանյան ընկերություններում:  

ՈՒԱՀ-ի կազմակերպման նպատակն է տարածաշրջանում ձևավորել գիտակրթական և 
ինովացիոն կլաստեր գործնական աշխատանքների անցկացման, ուսանողական պրակտիկաների 
որակի բարձրացման, ըստ բանվորական մասնագիտությունների և ժամանակակից կրթական 
ստանդարտների պահանջների ուսանողների պատրաստման համար: Նպատակների նվաճման 
համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները:  

1. Ձևավորել մասնագետների նոր սերունդ, ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ 
ստեղծել և զարգացնել էկոնոմիկայի նոր ճյուղեր: 
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2. Կազմակերպել ժամանակակից ճարտարագիտական կրթություն` պահպանելով ավան-
դույթները՝ հիմնարար պատրաստվածությունը, ինչը շրջանավարտներին հնարավորություն կտա 
լուծելու բարդ խնդիրներ, որոնք դուրս են նրանց նեղ մասնագիտացման շրջանակներից:  

3. Հասնել նախագծման և գիտական հետազոտությունների որակի համաշխարհային մա-
կարդակի, որը կապահովի գործող արտադրության վերակառուցումը և արդիականացումը, 
ժամանակակից բարձր արդյունավետությամբ տեխնոլոգիաների ներդրումը: 

4. Միջազգայնացնել կրթական գործընթացները` ներգրավելով արտասահմանյան 
ուսանողների, դասախոսների և հետազոտողների: 

5. ՈՒԱՀ-ն փոխակերպել նորարարական կենտրոնի՝ ստեղծելով նորարարական 
գործունեության ենթակառուցվածք (տեխնոպարկ, խորհրդատվություն,  փորձաքննություն, ուսուցման 
կառուցվածքներ, սերտիֆիկացում),ինչպես նաև փոքր գիտածավալ բիզնես: 

ՈՒԱՀ-ի ծառայությունները նախագծման ժամանակ:  Մամլակաղապարների պատրաստման 
ամբողջական ցիկլի ստեղծումը առաջնային խնդիր է: Որպես կանոն այդ բնագավառում 
աշխատանքներն սկսում են պատվիրատուի ներկայացրած պատրաստվածքի բնօրինակից կամ 
գծագրից: Մամլակաղապարներ պատրաստողին պատվիրատուի կողմից ներկայացված 
տեխնիկական տեղեկատվությունը խիստ փոփոխական է և կախված է բիզնեսի մշտական 
պատվիրատուի բնույթից: Անհարաժեշտ է կազմավորել նախագծող ճարտարագետների խումբ, ովքեր 
աշխատում են ժամանակակից 3D ավտոմատացված նախագծումով և մոդելավորումով` 
օգտագործելով օժանդակ ծրագրային փաթեթներ: Զուգորդված ծրագրավորումը և այդ բնագավառում 
հատուկ ուսումնառությունը կարևորագույն գործոն է` այդ բնագավառում տեսանելի արդյունքների 
հասնելու համար:  

Փորձնական նմուշների պատրաստումը և փորձարկման համար բազաները 
մամլակաղապարների նախագծման և փորձարկման հիմնական մասերն են: Անհրաժեշտ է բիզնեսի 
այդ բաղկացուցիչի համար ստեղծել ծրագրավորման և գործիքային ապահովման բազա: Հայտնի 
ծրագրային փաթեթները թույլ են տալիս ամբողջականորեն մոդելավորել իրական գործընթացները 
համակարգչի օգնությամբ, ուստի հնարավոր է զուգահեռաբար նախագծել մամլակաղապարի մասերը, 
իրականացնել դրանց գնահատումը և որոշել դրանց որակը: Համակարգչային մոդելավորումով 
մամլակաղապարների պատրաստման գործընթացի շնորհիվ կարելի է հայտնաբերել թերություններ 
նախագծման նախնական փուլում, որը զգալիորեն թեթևացնում է փորձնական նմուշների 
պատրաստման ինչպես նաև` առանձին տարրերի ու հանգույցների փորձարկման գործընթացը` մինչև 
մամլակաղապարի պատրաստելը: Անհրաժեշտ է նաև ստեղծել չափագիտական լաբորատորիա 
մամլակաղապարի բոլոր ցուցանիշների ստուգման և պատվիրատուի պահանջներին համապատաս-
խան փորձարկման իրականացման համար:  

Տեխնիկական նախագծերը: Ի տարբերություն արդյունաբերական գործընթացների նախագծման, 
որտեղ ներկայացվում է կոնստրուկտորական և տեխնոլոգիական փաստաթղթերի վերջնական 
տարբերակը, պատրաստողին շատ պատվերներ ներկայացվում են գծագրերի տեսքով` 
չներկայացնելով տեխնիկական և տեխնոլոգիական մանրամասներ: Կարևոր է ստեղծել կառուցվածք, 
որը թույլ կտա արագ հարմարեցնել նմանատիպ պատվերները ցանկացած մեկ այլ մամլակաղապար 
պատրաստողի պահանջներին: Այդ շուկայում առավելությունը մասնակիորեն ապահովվում է 
արտադրության բոլոր փուլերում պատվիրատուին տեխնիկական օժանդակություն տալով, որն 
առավելապես բարձրացնում է ներկայացվող ծառայությունների արժեքը: Մամլակաղապարներ 
պատրաստող ֆիրմաները ձգտում են կրճատել նախագծման բաժինները, քանի որ տեխնոլոգիական 
նախագծերի և հաստոցների ծրագրային ապահովման և ավտոբաղադրիչների պատրաստման տեխնո-
լոգիաների առաջադրման ունակությունը կարևորագույն նշանակություն ունի մամլակաղապարների 
պատրաստման գործում:  

Մամլակաղապարների պատրաստումը: Արտադրական բազայի ամրապնդումը պահանջում է 
կապիտալի ներդրում արտադրության տարբեր պրոցեսներում (հաստոց, գործիք, տեխնոլոգիա և այլն), 
ծրագրային ապահովման և բոլոր այն տեղերում, որը կապված է պատվիրատուի ծառայությունների 
հետ (ինչպես օրինակ՝ պատվիրատուի հետ ինտերակտիվ շփումների, որը հնարավորություն կտա 
արագ համաձայնեցնելու հարցերը), կարագացնի գործընթացը և կբարձրացնի դրանց 
ավտոմատացման մակարդակը: Թեպետ կենտրոնի ձգտումներն ապագայում ուղղված կլինեն բիզնեսի 
ընդլայնմանը` լրացուցիչ ծառայությունների ներդրմամբ, այնուամենայնիվ ենթադրվում է, որ հենց 
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մամլակաղապարների պատրաստումը կհանդիսանա մոտ ապագայում շահույթի հիմնական 
գեներատորը: Ավտոբաղադրիչային սարքավորումների արտադրության կազմակերպման նախագիծը 
հիմնված կլինի ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործման վրա` արտադրական պրոցեսում 
մեծ աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետների ներգրավմամբ: Նկ.1-ում բերված են ՀՀ-ում 
արտադրված որոշ գործիքային հատուկ սարքավորանքների օրինակներ: 

   
  ա)       բ) 
Նկ. 1.  Ավտոբաղադրիչներ (ա) և ավտոմեքենայի էլեկտրոնային ղեկավարման պլատմասաե ոտնակի 

մամլակաղապար (բ), պատրաստված ՀՀ-ում` գերմանական ավտոարտադրողների համար 
 

Ինտեգրացում միջազգային առաջավոր արտադրողների շարքում: Այս տեսակետից, կարծում 
ենք, անհրաժեշտ է հրավիրել հաստոցաշինության և գործիքային արտադրության ասպարեզի և 
ծրագրային ապահովման առաջավոր ընկերությունների ներկայացուցիչներին`նրանց կողմից 
արտադրվող և գովազդվող արտադրանքի վերաբերյալ դասընթացների անցկացման համար, ինչը 
հնարավորություն կտա բարձրացնել անձնակազմի որակավորումը և աշխատանքի 
արտադրողականությունը: Մյուս կողմից` սեմինարներին և փորձերին մասնակցող ուսանողները 
կստանան օգտակար ժամանակակից գիտելիքներ տեխնոլոգիաների և սարքավորումների մասին:  

Տեսահաղորդման տեխնոլոգիան կենտրոնացված ցանցով և ինտերնետով արդեն տեղադրված և 
փորձարկված է հեռավորության վրա սեմինարների անցկացման համար: Տեսահաղորդման գոյություն 
ունեցող սխեմաները թույլ են տալիս տեսաազդանշանը մշակման ցանցից դուրս բերել էկրանի վրա` 
պրոյեկտորի միջոցով, ինչպես նաև անմիջապես տեխնոլոգիական սարքավորումներով տարածք, 
ազդանշանային հաղորդումը լոկալ կամ հիմնական ցանցով հաստոցային լաբորատորիայից 
դասախոսության լսարան` գիտական սեմինարի կամ լաբորատոր պարապմունքների անցկացման 
համար: Նախատեսվում է նաև տեսալսարանային հոսքային հաղորդում ինտերնետի ցանցով մեծ 
քանակությամբ ցանցից օգտվողների հնարավորությամբ` իրենց աշխատատեղերից և 
դասախոսությունների լսարաններից: Այսպիսով ՈՒԱԿ-ի սարքավորումները հնարավոր կլինի 
ներկայացնել կոլեկտիվ օգտագործման համար` վիրտուալ մատչելիությամբ ինտերնետի միջոցով 
գիտական սեմինարներ կազմակերպելու, ուսանողների և ասպիրանտների կողմից վերտուալ 
գործնական և լաբորատոր աշխատանքներ, ինչպես նաև գիտական հետազոտություններ կատարելու 
համար: 

Ելնելով իրականությունից` մամլակաղապարների պատրաստումը կդառնա մոտ ապագայում 
ՈՒԱԿ-ի եկամտի աղբյուր, իսկ տվյալ արտադրությունը կդիտարկվի վճռական ցուցանիշների փուլի 
անցումից հետո, հատկապես ապագայում` լրացուցիչ հնարավոր ներդրումների տեսակետից: 
Արտադրությունը կդառնա մասնագետների և ՀԱՊՀ-ի ՈՒԱԿ-ի մյուս ուղղությունների գործունեության 
համար միջոցների դոնոր: Այնուհետև կբերվի մանրամասն ռազմավարական և ֆինանսատնտեսական 
վերլուծություն ՀԱՊՀ-ի Մեքենաշինական ֆակուլտետի բազայի վրա տեխնոլոգիական 
սարքավորումների արտադրության նախագծի խմբի ստեղծման հնարավորությունների վերաբերյալ: 
Հետազոտությունը կողմնորոշված կլինի եվրոպական և ռուսական շուկայի ավտոբաղադրիչների 
արտադրությանը` որպես գործիքային սարքավորումների արտադրության համեմատաբար 
գիտատար և տեխնոլոգիական բարդ օղակ, որտեղ ասիական արտադրողների մրցակցությունը 
նվազագույնն է, իսկ շուկայի աճի պոտենցիալը` աշխարհի մասշտաբով ամենաբարձրերից մեկը: 
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Նախագծի մասնակիցները և նրանց հնարավորությունները:  Նորագույն բարձր տեխնոլոգիաների 
ընկերությունները՝ տնտեսության համար տեխնոլոգիայի առևտրայնացման ամենահրապուրիչ ուղին 
են, քանի որ դրանք ստեղծում են աշխատատեղեր, հարկային մուտքեր, տարածքի իմիջ և այլն: Նոր 
ընկերությունների ստեղծումն առաջատար ուղղություն է մեծ թվով գիտական 
կազմակերպությունների և համալսարանների համար: Քանի որ ձեռնարկությունների նոր ինովացիոն 
կրթությունը տարածքային տնտեսության զարգացման կարևորագույն ուղղություններից մեկն է, ուստի 
ներկա պայմաններում ակտիվորեն դիտարկվում են նաև նոր ձեռնարկությունների ստեղծման գործում 
ինստիտուտների և հետազոտողների բաժինների բաշխման սխեմաները: ՈւԱԿ-ի կողմերի 
կազմակերպչական իրավական համագործակցության ձևը նախագիծը նպատակին ավելի 
արդյունավետորեն հասցնելու համար պետական մասնավոր ընկերությունների (ՊՄԸ) մեխանիզմն է: 
ՊՄԸ-երն ապահովում են լրացուցիչ միջոցների հոսք կրթության համար և դառնում են ինովացիոն 
տնտեսության ճկուն և ադեկվատ պահանջարկների երաշխիքը: Արտադրության գործընթացը, 
կրթական գործընթացի բովանդակությունը, նախագծի մասնակիցների իրավունքների և 
պարտականությունների բաշխումը պետք է կարգավորվեն ՈՒԱՀ-ի Կանոնադրությամբ: 

Նախագծի իրականացման հիմնական փուլերը:  Նախագիծը կազմվել է 2012թ., սակայն օբյեկտիվ 
պատճառներով այն չի իրականացվել, ուստի ներկայացված պլանը հնարավոր է ճշգրտել: Նախագծի 
հիմնական օրացուցային փուլերը հետևյալն են. 
I – Ինժեներա-շինարարական աշխատանքներ` 2015թ.:  
II – Հաստոցային պարկի կապիտալ նորոգում և արդիականացում` 2015-2016թթ.:  
III – Նոր հզորությունների ներդրում, պատվերների յուրացում, փորձնական առաքումներ` 2016-
2017թթ.: 
IV – Ելք դեպի օպերացիոն եկամտաբերություն` 2017-2018թթ.: 
Նկ. 2-ում բերված է ՈՒԱՀ-ի զարգացման հեռանկարային ուղղությունների սխեման: 
 

 
 

Նկ. 2. ՈՒԱՀ-ի զարգացման հեռանկարային ուղղությունների սխեման 
 

Ֆինանսական պլան: Կապիտալ ծախսեր: Կապիտալ ծախսերի հիմնական օբյեկտներն են` 
տեխնոլոգիական սարքավորումները, ծրագրային ապրանքները, աշխատատեղերի կահավորումը և 
արտադրամասերի օժանդակ սարքավորումները: Արտադրական սարքավորումների վճարման և 
ներդրման գրաֆիկը հետևյալն է. 
ա) սարքավորումների համար կանխավճար մատակարարման 100%-ի չափով, 
բ) սարքավորումների մոնտաժ և կարգաբերում, աշխատակիցների ընդունում և ուսուցում, 
գ) շահագործում: 
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Նախագծի իրականացման ընդհանուր արժեքը` 3,0...3,2 մլն. ԱՄՆԴ-է և ներառում է. 
1. Ընդհանուր շինարարական ծախսեր և ինժեներա-տեխնիկական ենթակառուցվածքներ: 
2. Առկա սարքավորումների կապիտալ նորոգման ծախսեր: 
3. Նոր սարքավորումների ձեռքբերում: 
4. Ծրագրային ապահովման և սարքավորումների ձեռքբերում: 
5. Ուսումնական լսարանների և լաբորատորիաների հագեցում: 
6. Շրջանառու միջոցներ: 
7. Պահեստային ռեսուրսներ (գործիքային պողպատներ, ԷԷ գրաֆիտ, գործիքներ և այլն): 
8. Նախագծի ֆինանսավորում` մինչև ինքնածախսածածկման կետ:  
Վաճառքի կանխատեսումը և սահմանային եկամտի հաշվարկը: Նախագծի իրականացման 

նախնական փուլը (5 տարի) նախատեսում է հետևյալ քանակական նպատակները. 
- վաճառքից եկամտի գոյացում մինչև 2,0...2,5 մլն ԱՄՆԴ, յուրաքանչյուր աշխատակցի միջին 
տարեկան արտադրողականության աճ (եկամուտ վաճառքից) մինչև 38 000,0...40 000,0 ԱՄՆԴ,  
արտադրության եկամտաբերության մակարդակը` 25...30%: Ենթադրվում է երեք դասի բարդության և 
տարբեր գնային տարակարգերի սարքավորանքների արտադրություն: Բարդության դասից կախված` 
սարքավորանքների համեմատական գները և սահմանային եկամուտները բերված են ստորև 
ներկայացված աղյուսակներում. 

Աղյուսակ 1 
Բարդության դասից կախված սարքավորանքների համեմատական գները 

Մամլակաղապարի բարդության մակարդակը Նվազագույն գինը Առավելագույն գինը 
Ցածր դասի բարդության մամլաձև 6 000,00 ԱՄՆԴ 10 000,00 ԱՄՆԴ 
Միջին դասի բարդության մամլաձև 10 000,00 ԱՄՆԴ 50 000,00 ԱՄՆԴ 
Բարձր դասի բարդության մամլաձև 50 000,00 ԱՄՆԴ 250 000,00 ԱՄՆԴ 
 

Աղյուսակ 2 
Բարդության դասից կախված միջին սահմանային եկամուտները (ԱՄՆԴ) (տվյալները ըստ իրական 

կատարված պատվերների) 
Մամլակաղապարի բարդության մակարդակը Ուղիղ 

ծախսեր 
Միջին գինը 
(առանց ԱԱՀ) 

Սահմանային 
եկամուտը 

Ցածր դասի բարդության մամլաձև 4 950,00 8 000,00 15,6% 
Միջին դասի բարդության մամլաձև 15 850,00 30 000,00 14,8% 
Բարձր դասի բարդության մամլաձև 70 500,00 150 000,00 14,0% 

 
Աղյուսակ 3 

Կանխատեսվող  մնացորդը և օպերացիոն շահույթը 

 
Շահութաբերության բարձր ցուցանիշները պայմանավորված են. 

- աշխատակիցների ոչ մեծ թվակազմով,  
- ընկերությունների աշխատանքով В2В (business to business) շուկայում և պատվիրատուների 

սահմանափակ թվաքանակով, հետևաբար գովազդի, առաջընթացի և վաճառքի համակարգի 
սահմանափակ ծախսերով,  

- նոր սարքավորումների բարձր արտադրողականությամբ,  
- ժամանակակից CAD/CAM/CAE ծրագրերի կիրառմամբ, որը բացառում է մարդկային գործոնը 

գործընթացում և նվազեցնում կորուստները խոտանից և պարապուրդից, 
- տեխնոլոգիաների և սարքավորումների ընտրությամբ, որը թույլ է տալիս իրականացնել 

բարձր բարդության և գնային կատեգորիայի պատվերներ: 

 1 տարի 2   տարի 3 տարի 4  տարի 5  տարի 
Եկամուտ 210 000,0 540 000,0 1 070 000,0 1 370 000,0 1 980 000,0 
Ծախսեր 403 500,0 641 000,0 1 119 000,0 1 291 964,0 1 545 485,0 
Օպ. շահույթը  -193 500,0 -101 630,0 - 49 149,0 78 036,0    434 515,0 
Շահութաբերություն -92% -18,8% -4,6% 5,7% 21,0% 
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Վերջաբան: Այսպիսով, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ անմիջապես մեծ ծավալներով 
սեփական հումք չունեցող երկրի (ինչպիսին է Հայաստանը) համար առավել նպատակահարմար է 
կազմակերպել բարձր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված գիտատար արտադրություններ, 
մասնավորապես` պլաստմասե իրերի արտադրության գործիքային ապահովումը: 
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А.Л. Аршакян, В.Ш. Григорян, Э.С. Христафорян 

 
О НЕОБХOДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МАШИНОСТРОЕНИЯ В НПУА 
 

Рассмотрен вопрос подготовки кадров для машиностроительной промышленности РА в контексте 
острой необходимости промышленного развития страны. Приведены обоснованные соображения по 
созданию учебно-производственного комплекса НПУА, на базе которого станет возможной подготовка 
специалистов по металлообработке. Дается анализ целесообразности ориентации промышленности РА на 
производство современной инструментальной оснастки для мировых производителей изделий из 
пластмасс. 

Ключевые слова: машиностроительное образование, металлообработка, учебно-производственный 
комплекс, автокомпоненты, пластмассы. 

 

A.L. Arshakyan, V.Sh. Grigoryan, E.S. Khristaforyan  
 

ABOUT NECESSITY OF CREATION OF INNOVATION EDUCATIONAL AND 
PRODUCTION COMPLEX OF MACHINE BUILDING INDUSTRY IN NATIONAL 

POLYTECHNIC UNIVERSITY OF ARMENIA 
 
The question of personnel training for machine building industry of RA in the context of the urgent 

need of industrial development of the country is considered. The reasonable observations for the creation of 
educational-industrial complex of NPUA are provided, based on which it will be possible to train specialists of 
metalworking. The analysis of orientation of Armenian industry for the production of modern tooling 
equipment for global manufacturers of plastics is presented. 

Keywords: mechanical engineering education, metalworking, educational and production complex, 
automotive components, plastic. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

Г.Л. Саргсян, Я.С. Ядгаров, В.А. Сидоров 
 

РЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ОТРАЖЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  
 

Ереванский госуниверситет на состоявшейся 2–4 апреля 2015 года в Сочи III 
Международной научно-практической конференции “Феномен рыночного хозяйства: от 
истоков до наших дней”, посвященной памяти известного ученого и крупного организатора 
экономической науки Юга России доктора экономических наук, профессора А.Ф. Сидорова, 
явился одним из соучредителей. Оргкомитет этого форума составили также учебно-научные 
структуры России – Финуниверситет и Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова, Кубанский госуниверситет, НИИ экономики Южного федерального округа и 
Краснодарский ЦНТИ; Абхазский госуниверситет; Государственный аграрный технический 
университет Беларуси; Луганский национальный аграрный университет и Днепропетровский 
университет им. А. Нобеля (Украина); Каршинский инженерно-экономический институт 
(Узбекистан).        

По представлению председателя Оргкомитета профессора В.А. Сидорова ведение 
пленарных заседаний и “круглого стола” было возложено на научного руководителя 
конференции профессора Я.С. Ядгарова.  

В приветственном слове к участникам конференции председатель Оргкомитета д.э.н., 
профессор, заведующий кафедрой Теоретической экономики Кубанского госуниверситета В.А. 
Сидоров предложил участникам форума сопровождать работу пленарных заседаний и 
“круглого стола” неформальным широким обменом мнениями по всей палитре обсуждаемых 
дискуссионных проблем. Изложенное им концептуальное видение феномена эволюции 
рыночного хозяйства и рыночных отношений послужило некой отправной точкой для 
последующей дискуссии и альтернативных суждений.   

Научный руководитель конференции профессор кафедры Экономической истории и 
истории экономических учений Финуниверситета Я.С. Ядгаров своим докладом открыл 
Пленарное заседание. Он подчеркнул, что теории воспроизводства мануфактурного и 
постмануфактурного периодов развития рыночного хозяйства базируются на новаторстве Кенэ–
Смита, которые предопределили более чем на столетие многообразие трендов в 
макроэкономических научных изысканиях, вплоть до мирового экономического кризиса 1929–
1933 годов. Подытоживая, докладчик отметил, что пионеры теории воспроизводства 
способствовали тому, чтобы последующие поколения ученых-экономистов продолжали поиск 
воспроизводственного благополучия в обществе, учитывали взаимосвязь экономических и 
неэкономических факторов. 

Доклад члена-корреспондента РАН, д.э.н., профессора Финуниверситета Д.Е. Сорокина, 
посвященный видению феномена рыночного хозяйства в контексте экономической теории и 
российской реальности, сопровождали альтернативные суждения отечественных и зарубежных 
ученых, касающиеся специфики рыночного хозяйства и его места и роли в общественной 
жизни. Ученый подробно остановился на проблемах о том, что отечественная экономическая 
наука только начала освобождаться от догмата мейнстрима. Заметил, что начиная с программы 
развития промышленности и торговли России 1893 года и до Стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020 года имеющийся теоретический базис и реальная 
экономическая политика отнюдь не совпадают. В завершающей части выступления были 
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сформулированы выводы об исторической обусловленности различных проявлений одних и 
тех же рыночных правил в их национальных результатах, о необходимости научной 
общественности по-новому осмыслить то, каковы на самом деле ключевые российские 
национальные и социальные приоритеты.    

Доклад профессора Южного федерального университета В.Н. Овчинникова был посвящен 
проблематике эволюционно-генетического анализа этапов в развитии рыночного хозяйства с 
позиций эволюционной экономики и диалектического подхода через призму трех 
фундаментальных методологически доминирующих составляющих. Таковыми, на его взгляд, 
являются, во-первых, универсальные законы диалектики (единство и борьба 
противоположностей, переход количества в качество, отрицание отрицания); во-вторых, 
эволюционная картина развертывания форм стоимости; в-третьих, процессы становления и 
развития рыночного хозяйства, выступающие в виде единства императивов 
институционального и экономического характера.  

Профессор Р.С. Гайсин раскрыл особенности формирования цен, спроса предложения на 
агропродовольственном рынке России с учетом недостатков в политике поддержки 
производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции в России. Показал, что 
сложившееся ценовое налогообложение не способствует росту производства в 
агропродовольственном секторе из-за высокой доли малообеспеченных слоев населения, 
снижает потенциальный спрос на продовольствие. Ученый пришел к выводу, что такая 
политика ведет к росту импорта продовольствия и уровня внутренних цен по сравнению с 
мировыми, со временем становится мощным стимулятором нарастания потоков импорта 
продовольствия. Он заключил, что сложившийся ныне уровень доходов не позволяет 
реализовать важнейший принцип продовольственной безопасности – экономическую 
доступность продовольствия.   

В выступлении профессора Финуниверситета Е.В. Балацкого речь шла о движении 
мировых центров капитала и экономических предпосылках возникновения нового мирового 
экономического центра (МЭЦ), возможностях смены нынешнего глобального лидера мировой 
экономики США. Докладчик, оперируя понятием геополитической инверсии в контексте 
смены мирового экономического центра, раскрыл общий глобализационный тренд 
формирования мировых центров капитала с использованием таких количественных 
характеристик этого процесса, как индексы территориального и демографического 
доминирования. На примере Великобритании и США ученый охарактеризовал хронологию 
пяти этапов геополитической инверсии, аргументировал суждение о том, что новым 
глобальным лидером вместо США при ряде объективных предпосылок и обстоятельств может 
стать и Россия.   

Профессор Волжского гуманитарного института (филиала) Волгоградского 
госуниверситета М.М. Гузев охарактеризовал феномен рыночного хозяйства как форму 
организации хозяйственной жизни, возникшую на определенном этапе развития 
экономических отношений и имеющую преходящий характер. По его мнению, этот феномен не 
является всеобъемлющим, а в общественном сознании, научной литературе сформировалось 
ложное представление о нем. В XXI веке, подчеркнул он, ставка на невидимую руку рынка, 
якобы решающую основные проблемы развития, утопична, опасна. Докладчик пришел к 
выводу, что в современном мире рыночное хозяйство, выступая единственной формой 
организации эффективной хозяйственной деятельности, одновременно является фактором, 
подрывающим основы стабильности, несет угрозы самой рыночной экономике и в целом 
человеческой цивилизации. Ученый высказал предостережение о трагизме ситуации и о том, 
что современное рыночное хозяйство России против нее самой.  
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Доклад профессора Финуниверситета М.Л. Альпидовской, посвященный экономическим 
интересам субъектов мировой экономики, убедительно показал, что экономика страны, 
имеющая производственный (трудовой) характер, не превращается в руках плутократической 
бюрократии и олигархии в механизм выжимания всех жизненных соков из беднеющего 
населения. На ее взгляд, никакой мальтузианский закон народонаселения, объясняющий 
низкий жизненный уровень народов развивающихся стран якобы имеющим место абсолютным 
“избытком” населения, не может носить “вечный” характер.  

В выступлении старшего научного сотрудника Сочинского научно-исследовательского 
центра РАН В.Н. Шарафутдинова  проблема возврата Крыму статуса всероссийской здравницы 
рассмотрена в контексте государственной стратегии роста качества сервиса в туристском 
секторе, обеспечения экономической жизнеспособности крымского турпродукта. В качестве 
итогового оратор сделал вывод о том, что для развития туристского сектора экономики Крыма в 
короткие сроки требуется успешно реализовывать алгоритм смены парадигмы воспроизводства 
крымского турпродукта.    

Тематике Крыма посвятил свой доклад и доцент Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского С.М. Ергин. По его мнению, ускоренное инновационное развитие 
экономики данного региона требует выявления и изучения основных индикаторов 
эффективности функционирования хозяйства, в том числе такого индикатора, как 
институциональная трансформация отраслевых рынков, на основе которой возможны 
качественная модернизация производительных сил и реформирование производственных 
отношений, которые будут отвечать характеру и уровню развития экономической системы. 
Такой научный подход, заключил ученый, позволит увеличить масштабы и перспективы роста 
промышленного производства, повысить конкурентоспособность Крымского полуострова в 
социально значимых отраслях страны.  

О переходном периоде в Республике Армения и его проблемных аспектах и перспективах 
развития шла речь в докладе профессора Ереванского государственного университета Г.Л. 
Саргсяна. Он обратил внимание на то, что в условиях политической независимости научное 
сообщество и власти республики поставили во главу угла задачи системных преобразований и 
пути их решения, что привело ныне к следующим позитивным результатам. Первое – страна 
обрела экономическую суверенность, наладила денежное обращение и собственную систему 
регулирования налогообложения и внешней торговли. Второе – приватизированы 3/4 
госсобственности, что является предпосылкой эффективной экономической деятельности. 
Третье – расширено членство в различных международных организациях, углубляется 
экономическая интеграция с другими странами. Четвертое – продолжается процесс внедрения 
рыночных принципов поведения на предприятиях с осознанием того, что повышение 
производительности и конкурентоспособности постепенно перерастет в гарантию прогресса. 
При этом ученый подытожил, что формирование высокоэффективной экономики требует 
решения проблемы экспорта, обеспечения совершенствования структуры экономики и 
институтов развития.  

Профессор Ивановского госуниверситета Е.Е. Николаева, посвятив свой доклад 
взаимодействию государственного и частного секторов в современной экономике России, 
аргументировала вывод о том, что современной тенденцией развития экономики становится 
тесное сотрудничество государства и крупных частных структур, пересечение и 
взаимодействие их интересов. 

О проблемах продовольственной безопасности России в условиях экономических 
санкций шла речь в выступлении профессора Финуниверситета Н.В. Цхададзе, которая 
обосновала тезис о том, что в условиях кризисной дезинтеграции необходимо создавать 
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надежный институциональный фундамент правового, экономического и организационного 
воздействия государства на решение проблем продовольственной независимости России.  

Межгосударственному сотрудничеству Абхазии и России посвятил доклад профессор 
Абхазского госуниверситета З.И. Шалашаа. Ключевым в его выступлении явилось положение о 
целесообразности глобального экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов 
Абхазии и Юга России с последующей интеграцией в единое экономическое пространство и 
формированием межгосударственной интеграции, основанной на взаимопереплетении 
национальных воспроизводственных процессов.   

Профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Л.Г. 
Чередниченко перевела дискуссию в поле реалий бюджетной политики России, показав явную 
недооценку правительством активной промышленной политики. Преодоление такой 
недооценки, на ее взгляд, возможно только на базе новой модели банковского кредитования и 
бюджетного финансирования развития промышленности. 

Доклад директора НИИ экономики ЮФО, главного редактора журнала “Экономический 
вестник Южного Федерального округа” В.В. Чапли завершил работу пленарного заседания, 
затронув проблемы коррупционной формы теневых экономических отношений. Он показал, 
что теневая экономика современного общества является мощным фактором дестабилизации 
российского национального хозяйства и что недооценка ее параметров может привести к 
искажению платежного баланса и завышению показателей налогового давления, доходов 
населения и государственных расходов.  

По завершении пленарного заседания состоялся “круглый стол” по охваченной в докладах 
тематике, завязались дискуссия и полемика об особом пути России, необходимости выработки 
целостной национальной доктрины рыночного хозяйства. Итоги “круглого стола” подвел Я.С. 
Ядгаров.  

Второй день работы конференции проходил в формате прямого общения и обмена 
мнениями. Прологом тому явился доклад профессора Кубанского госуниверситета                    
Е.Н. Калайдина о природе и предпосылках неустойчивости рыночных механизмов и 
возникновения структурных кризисов по причине несбалансированности отраслей. Участники 
разгоревшейся дискуссии в результате обмена альтернативными мнениями пришли, в 
конечном счете, к выводу, что превышение мощностей по производству промежуточного 
продукта гораздо существеннее влияет на потерю устойчивости, нежели превышение 
мощностей по производству конечного продукта.  

В контексте осмысления проблемных аспектов доклада профессора Е.Н. Калайдина 
выступила доцент КубГУ С.Г. Спирина. Она охарактеризовала важные, на ее взгляд, грани 
финансовой устойчивости креативных корпораций и пути оздоровления финансовой системы 
России, увеличения финансовой устойчивости предприятий посредством мониторинга 
финансового анализа креативных предприятий и формирования их коалиционных интересов.    

Профессор Волгоградского госуниверситета В.О. Мосейко, посвятив свое выступление 
условиям самопродуцирования предпринимательской деятельности в территориальных 
кластерах, аргументировал вывод о том, что  появление интегрирующего ресурса играет роль 
мотивационного “локомотива” для освоения остальных ресурсов, необходимых для 
формирования условий самопродуцирования: финансовые средства, подготовленные 
работники и специалисты, производственно-технологическая база и др.     

Включившийся в обсуждение рыночной проблематики профессор Кубанского 
государственного технологического университета В.П. Зыза, переведя полемику в плоскость 
влияния на экономику специфики российского монетаризма (имеющего экономическое, 
идеологическое, психологическое и политическое воздействие), отметил, что в нынешней 
России игнорируются альтернативные взгляды на экономическую политику правительства. 
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Профессор Кубанского госуниверситета А.Д. Зарецкий акцентировал внимание на  
гуманистических ценностях рыночной экономики и пришел к выводу о том, что исследование 
особенностей этой проблематики является весьма актуальной задачей для современной России, 
поскольку ее осмысление позволит укрепить многообразие рыночной формы хозяйствования.   

Доклад доцента Кубанского государственного технологического университета                
Г.М. Мишулина охватил проблемные вопросы модернизации российского высшего 
образования через призму системного анализа. Он подчеркнул, что результатом модернизации 
системы образования в России может стать некий “суррогат”, утративший все лучшее, что было 
ранее достигнуто, предложил исключить из процесса модернизации немотивированных 
чиновников, привлечь конструктивных представителей гражданского общества.  

Тему образования в рыночном обществе продолжил доклад доцента Финансового 
университета Н.А. Екимовой, представившей к обсуждению итоги анализа результативности 
работы российских школ и показавшей, что регионы-лидеры по качеству подготовки учащихся 
средних учебных заведений демонстрируют достаточно стабильную устойчивость по 
занимаемым в рейтингах позициям. Однако, заключила она, в удельном измерении 
наблюдается тенденция к снижению численности победителей и призеров в каждом регионе, 
что напрямую связано с расходами консолидированных бюджетов.   

В выступлении доцента Кубанского государственного аграрного университета              
Н.В. Власовой дана авторская оценка тенденций развития агропродовольственного сектора 
России, аргументирован тезис о том, что эта отрасль экономики отличается динамизмом, может 
быть признана в качестве одной из базовых в достижении устойчивого экономического роста. 
Ею сформулирован вывод о возможности повышения качества жизни населения посредством 
всемерного развития отечественного аграрного сектора. 

Профессор Волжского гуманитарного института (филиала) Волгоградского 
государственного университета Е.В. Логинова раскрыла компенсационный механизм сетевой 
экономики в условиях нестабильности, проявляющейся в изменениях энтропии вследствие 
развития сетевых коммуникаций, аргументировала вывод о возможности перехода России к 
следующему технологическому укладу. Доцент этого же университета Ю.Н. Чернявская 
подвела теоретическую черту этому направлению обсуждения феномена рыночного хозяйства, 
обозначив приоритетные векторы развития гражданского общества в современных 
экономических условиях.  

Выступление доцента Донского государственного аграрного университета Е.А. 
Максимовой–Кулиевой вновь затронуло проблемы оценки степени влияния формальных и 
неформальных институтов обмена на тренды экономического роста. Докладчик выявила, что, 
решая проблемы импортозамещения в период экономических санкций в России, правительство 
не может координировать нормативные документы, в которых отражены диаметрально 
противоположные показатели и, изложила собственное видение путей ликвидации 
создавшегося положения.    

Завершила второй день работы конференции широкая, в форме “круглого стола” 
дискуссия, тема которой определилась в ходе обсуждения представленных на конференцию 
докладов: “Рыночные отношения как способ реализации общественного сознания”. В работе 
“круглого стола” приняли участие представители университетов Москвы, Южного, Северо-
Кавказского и Центрального федеральных округов, Абхазии и Армении, Узбекистана, Украины 
и Беларуси. В его рамках выступили: Ампар Л.Г., Соболев Э.В., Продолятченко П.А., Узаков 
Н.У., Саргсян Г.Л., Пименов Г.Г., Мосейко В.О., Суворова В.В., Мишулин Г.М., Зыза В.П., 
Ткаченко В.Г., Овчинников В.Н., Альпидовская М.Л., Чередниченко Л.Г., Николаева Е.Е., 
Логинова Е.Л. и др.  
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Участники “круглого стола” вспомнили добрым словом Александра Федоровича 
Сидорова, отметили преемственность данного научного форума.  

По итогам конференции ее участники постановили:  
1. Исследование прошлого и настоящего в эволюции рыночного хозяйства, учет традиций 

экономической науки на Юге России, сложившихся благодаря ее крупному организатору 
профессору Александру Федоровичу Сидорову, является актуальной задачей российской 
теоретической экономики. 

2. Проведение научно-практической конференции, посвященной феномену рыночного 
хозяйства, необходимо продолжить, поскольку она позволяет выявить причины 
доминирования парадигмы рыночной идеологии, способствует развитию и обновлению 
экономической науки на Юге России.   

Научный руководитель конференции профессор Я.С. Ядгаров, подводя итоги о 
проделанной работе, от имени Оргкомитета обратил внимание участников на международный 
и ежегодный статус проводимого форума и целесообразность продолжения этой конференции 
в предстоящем периоде. 

 
Саргсян Гайк Левонович - доктор экономических наук, профессор, декан факультета экономики и 
управления, Ереванский государственный университет 
Ядгаров Яков Семенович - доктор экономических наук, профессор кафедры Экономической истории и 
истории экономических учений, Финуниверситет, Москва, Россия 
Сидоров Виктор Александрович - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
Теоретической экономики,  Кубанский госуниверситет, Краснодар, Россия 
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MARKET ECONOMY IN REFLECTION OF THE ECONOMIC SCIENCE 

 

Yerevan State University was one of the cofounders of the 3rd International Theoretical and 
Practical Conference “The Phenomenon of Market Economy: from the Roots to Our Days” 
held in Sochi in April 2-4, 2015,  in memory of the famous scientist and an eminent leader of 
the South Russia economics, Doctor of Economics, professor A. Sidorov. Тhe organizing 
committee of the forum was introduced by the following academic and scientific structures 
of Russia: Finance University, Plekhanov Russian University of Economics, Kuban State 
University, Scientific Research Institute of  Economics of the Southern Federal District, 
Krasnodar Center of Scientific-Technical Research (CSTR), Abkhazian State University, 
Belarusian State Agrarian Technical University, Lugansk National Agrarian University, 
Alfred Nobel University of Dnepropetrovsk (Ukraine), Karshi Engineering Economic 
Institute (Uzbekistan). 

Plenary meetings and round table discussions were held by the research supervisor of the 
conference, professor Ya. Yadgarov. 

In his welcoming speech to the conference participants the chairman of the organizing 
committee, head of the department of Theoretical Economy of Kuban State University, 
Professor V. Sidorov suggested that parties to the forum should support plenary meetings and 
round table discussions with an informal exchange of views on the whole spectrum of issues 
under discussion. He introduced his conceptual vision of the phenomenon of market 
economy and market relations which turned to be a starting point for follow-up discussions 
and alternative views. 

The plenary session started with the report by the supervisor of the conference, professor at 
the  department of economic history and history of economic thought of Finance University 
Ya. Yadgarov. He pointed out that theories of reproductive performance of industial and 
post-industrial periods of market economy development are based on the innovation of 
Quesnay and Smith who could predetermine for more than a century ahead the variety of 
trends in macroeconomic research up to the global financial crisis in 1929-1933. The speaker 
resumed his report stating that the pioneers of the theory of reproductive performance 
assisted the successive generations of economic scientists in their quest of the reproductive 
performance welfare in the society, considering the interrelations between economic and 
non-economic factors. 

The corresponding member of the Russian Academy of Sciences (RAS), Doctor of Economics, 
professor of Finance University D. Sorokin made a report on the phenomenon of market 
economy within the context of economic theory and Russian reality which evoked 
alternative judgments of Russian and foreign scientists concerning the specificity of market 
economy and its role in social life. The scientist dwelled up on the issue that Russian 



406 

economic science had just started to get rid of mainstream tenets. He also stated that the 
theoretical basis and real economic policy starting from Russia’s trade and industry 
development program of 1893 and up to the Strategy of RF innovative development for the 
period up to 2020 never coincide. In the concluding part of the speech it was stated that 
various displays of the same market regulations in different national outputs were 
historically conditioned, and that the academic community should reconsider key national 
and social priorities of Russia. 

 Professor of Southern Federal University V. Ovchinnikov dedicated his speech to the 
problem of the evolutionary and genetic analysis of market economy development stages 
from the position of evolutionary economy and a dialectic approach in the light of the three 
fundamental methodologically dominant components. In his view, these are first of all the 
universal laws of dialectics (unity and conflict of opposites, transition from quantity to 
quality and negation of negation).  Second, it is an evolutionary pattern of cost formation. 
And third, there are processes of market economy formation and development with the 
unity of institutional and economic imperatives. 

Professor R. Gaysin revealed some peculiarities of price formation, demand and supply in 
Russian food and agricultural market in terms of lack of support of producers and consumers 
of agricultural products in Russia. He pointed out, that existing taxation does not promote 
further production growth in agricultural sector because of a large segment of less-well-off 
sections of population, which reduces potential food demand. The speaker concluded that 
this kind of policy leads to the growth of food import and the rise of internal prices as 
compared to the world prices, which in its turn induces increased food import. He stated that 
the existing income level hinders the realization of the main principle of food security, 
which is its economic accessibility. 

 Professor Y. Balatskiy from Finance University spoke about the movement of world centers 
of capital and some economic prerequisites for the establishment of a new global economic 
center, which may replace the existing global economic leader - the USA. The speaker used 
the term “geopolitical inversion” within the context of change of the global economic center. 
He also revealed the common globalization trend of the formation of new global centers of 
capital, noting that this process is promoted by the quantitative characteristics such as 
indices of territorial and demographic dominance. Citing as an example Great Britain and the 
USA, the speaker introduced five stages of geopolitical inversion, reasoning his suggestion 
that Russia may become a new global leader replacing the USA in case of  a number of  
objective prerequisites and conditions. 

 Professor M. Gouzev from Volga Humanitarian Institute (branch) of Volgograd State 
University defined market economy as a form of economic organization which emerged at a 
certain stage of the development of economic relations and is characterized as temporal. In 
his view, this phenomenon is not overall and there is misconception of it in public awareness 
and scientific publications. He underlined that in the 21st century it is unattainable and even 
dangerous to rely on the invisible hand of the market which supposedly regulates the main 
problems of development. The speaker concluded that in the modern world market 
economy, being the only way to organize efficient economic activity is also a factor which 
undermines stability, threatens market economy and human civilization at large. The 
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scientist warned against the tragedy of the situation, stating that the existing market 
economy in Russia is directed against itself.  

The speech of Finance University professor M. Alpidovskaya was devoted to the economic 
interests of the world economic players. She stated that if the country has a labor-oriented 
economy, then under plutocratic bureaucracy and oligarchy does not turn into a mechanism 
which exhausts the population. In her view, the Malthusian law of population which 
explains the low standard of living in developing countries supposedly because of the 
absolute surplus of the population cannot be everlasting. 

Senior research associate from Sochi Research Center of RAS, V. Sharafutdinov touched 
upon the issue of restoring the Crimea’s status of All-Russia health resort within the context 
of the state strategy of touristic service quality improvements, which can contribute to the 
economic capacity of Crimean touristic product. The speaker concluded that for the 
development of Crimean tourism sector of economy in short term they need to implement 
the policy of reproductive performance of Crimean touristic product. 

Associate professor of Crimean Federal University after V. Vernadski S. Yergin also devoted 
his speech to the subject of the Crimea. In his view, the accelerated innovative development 
of the region’s economy calls for revealing and studying the basic indicators of the efficiency 
of economic performance, including such an indicator as the institutional transformation of 
branch-wise markets, on the basis of which it is possible to upgrade productive forces and 
improve working relations, making them fit the state-of-the-art economic system. According 
to the speaker, this kind of approach will raise the industrial production and competitiveness 
of the Crimea in socially-significant sectors of the country. 

The speech of professor H. Sargsyan from Yerevan State University was devoted to the 
problems and prospects of transition period in the Republic of Armenia. He stated that in the 
years of political independence the scientific community and the authorities of the republic 
prioritized the importance of system reforms and means of their implementation, which 
brought about the following positive outcome. First: the country gained economic 
sovereignty, established monetary circulation and its own system of tax regulation and 
foreign trade. Second: ¾ of the state ownership was privatized, which is a strong prerequisite 
for an efficient economic activity. Third: the country expended the framework of the 
membership in various international organizations, which promoted economic integration 
with many countries. Fourth: businesses start to adopt principles of market behavior, 
realizing that efficient labor productivity and competitiveness are the essential conditions of 
progress. The scientist concluded that the establishment of highly efficient economy calls for 
the solution of export problems and provision of improved economic structures and 
development institutions. 

Dedicating her speech to interaction of state and private sector in modern Russian 
economy, Professor Y. Nikolayeva from Ivanovo State University reached a conclusion that 
close collaboration of the state and large private structures, intersection and interaction of 
their interests is becoming an up-to-date tendency of economy development.  

Professor of University of Finance N. Tskhadadze touched upon problems of food 
security of Russia under the conditions of economic sanctions in his speech, which lay in the 
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basis of thesis stating that in crisis disintegration it is necessary to create reliable institutional 
fundament of legal, economic and organizational influence of the state on solving the 
problems of food independence of Russia. 

Professor of the Abkhazia State University Z. Shalashaa dedicated his speech to inter-
state cooperation between Abkhazia and Russia. The key note of his speech was the point 
over appropriateness of global economic interaction of managing entities of Abkhazia and 
South of Russia with following integration into one economic area and forming inter-state 
integration based on reciprocal interweaving of national reproduction processes.    

Professor of Plekhanov Russian University of Economics L. Cherednechenko moved 
the discussion to the realia of budget policy of Russia showing evident underestimation of 
active industrial policy by the government. In her opinion overcoming of such 
underestimation is possible only on the basis of a new bank crediting model and budget 
financing of industrial development.  

  Report of V. Chapli – Head of the Scientific Research Institute of  Economics of the 
Southern Federal District, editor-in-chief of the magazine “Economic herald of Southern 
Federal District” brought the work of plenary session to an end touching upon the problems 
of corruption forms of shadow economic relations.  He stated that shadow economy of the 
modern society appears to the powerful destabilization factor of Russian national economy, 
and that underestimation of its parameters can bring to distortion of balance of payments and 
overstating indices of tax pressure, income of population and state expenses.  

Upon completion of the plenary session a “round table” on the report subject matter 
took place along with discussion and polemics about the particular way of Russia, necessity 
of working out an integral national doctrine of market economy. Ya. Yadgarov summed up 
the round table.  

The second day of the conference passed within the format of direct communication 
and exchange of opinions. The prologue of that was the report of the Kuban State University 
professor Y. Kalaydin concerning the nature and preconditions of instability of market 
mechanisms, and appearance of structural crises because of sectors’ imbalance. Participants of 
the hot debate, exchange of alternative opinions, in the end came to the conclusion that 
exceeding manufacturing capacities of intermediate product influences loss of stability far 
more intensively than exceeding manufacturing capacities of final product. 

In the context of comprehension of problematic aspects of Y. Kalaydin’s report, 
associate professor of Kuban State University S. Spirina took the floor. She characterized 
important brinks of financial steadiness of creative corporations and ways of recovery of 
Russian financial system, increase of enterprise financial steadiness by means of monitoring 
of financial analysis of creative enterprises and formation of their coalition interests. 

Dedicating his speech to conditions of self-production of business activities in 
territorial clusters, Professor of Volgograd State University V. Moseiko came to the 
conclusion that appearance of integrating resource plays the role of motivating “locomotive” 
for the foundation of other resources necessary for the formation of self-production 
conditions: financial means, trained employees and specialists, production-technological 
base, etc.  
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Joining the discussion on marketing agenda and moving the polemics to dimension of 
influence on economic specificity of Russian monetarism (having economic, ideological, 
psychological and political influence) professor of Kuban State Technological University V. 
Ziza mentioned that in present-day Russia alternative opinions to economic policy of the 
government are ignored. 

Professor of Kuban State University A. Zaretski focused his attention on humanistic 
values of market economy and came to the conclusion that research of specifics of these 
problems is quite an urgent task for modern Russia, as its comprehension will let strengthen 
variety of market management forms. 

Kuban State Technological University associate professor G. Mishulin’s report 
touched upon problematic issues of modernization of Russian higher education through the 
prism of system analysis. He underlined that modernization of Russian higher education 
system can result in a kind of “surrogate” having lost all the best achieved. He offered to 
exclude de-motivated officials from the process of modernization and draw in constructive 
representatives of civil society. 

Associate professor of Finance University N. Yekimova carried on the topic of 
education in market society in her speech, putting forward the results of analysis of work 
productivity of Russian schools for discussion. She stated that Region-leaders demonstrate 
fairly high steadiness in the quality of preparing secondary school pupils, holding high 
positions in the rating. Nevertheless, she concluded that there is a tendency in reduction of 
the number of winners and prize-winners in every region according to unit measurement 
that is directly connected with the expenses of consolidated budgets.  

In the speech of Kuban State Agrarian University associate professor N. Vlasova is 
given the author’s evaluation of tendencies of Russia’s food-production sector development. 
She advanced arguments in favor of the thesis that the mentioned economic field differs with 
dynamism and can be recognized as one of the basic ones in the achievement of the 
comprehensive development of agrarian sector.             

Professor Y. Loginova from Volga Humanitarian Institute (branch) of Volgograd State 
University discovered a compensation mechanism of network economics in instability, 
showing up in entropy changes in the result of network communication development, 
reasoning the possibility for Russia to move to the next technological setup. Associate 
professor of the same university Y. Chernyavskaya drew a theoretical line to this direction of 
discussing market economy phenomenon, marking priority vectors of civil society 
development in modern economic conditions.  

Speech of an associate professor of Don State Agrarian University Y. Maksimova-
Kulieva again returned the participants to the issues of influence level evaluation of formal 
and informal exchange institutions on the trends of economic growth. The speaker revealed 
that solving import substitution problems in the period of economic sanctions in Russia, the 
government cannot coordinate normative documents where diametrically opposite 
indicators are reflected. She stated her own vision of the ways of improvement of the 
situation.  
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The second day of the conference was brought to an end through a wide round table 
debate, the topic of which was defined in the course of discussion of speeches represented at 
the conference, i.e. “Market relations as a means of public consciousness realizations”. 
Representatives of the universities from Moscow, Southern, North-Caucasian and Central 
federal districts, Abkhazia and Armenia, Uzbekistan, Ukraine and Belarus took part at the 
round table. Within its scope the following delegates made a speech - L. Ampar, Y. Sobolev, 
P. Prodolyatchenko, N. Uzakov, H. Sargsyan, G. Pimenov, V. Moseyko, V. Suvorova, G. 
Mishulin, V. Ziza, V. Tkachenko, V. Ovchinnikov, M. Alpidovskaya, L. Cherednichenko, Y. 
Nikolaeva, Y. Loginova, etc.               

The participants of the round table put in a kind word for Alexander Sidorov and 
mentioned succession of the particular scientific forum. Summing up the conference the 
participants resolved:  

1. Research of the past and present of market economy evolution, record of economic 
science traditions in the South of Russia, having emerged due to its great organizer, 
professor A. Sidorov, is a timely issue of Russian theoretical economics.   

2. It is necessary to keep on holding scientific-economic conferences dedicated to the 
phenomenon of market economy, as it helps to reveal the reasons of domineering of 
market ideology paradigm, supports development and modification of economic 
science on the South of Russia.   

Scientific supervisor of the conference Ya. Yadgarov summing up the results of the 
performed work, on behalf of the organizational committee, drew the participants’ attention 
to international and annual status of the forum and reasonability of continuation of that 
conference in the near future.    

 

Sargsyan Hayk - Doctor of Economics, Professor, Dean of the Faculty of Economics and 
Management, Yerevan State University, 
Yadgarov Yakov - Doctor of Economics, Professor at the Department of Economic history 
and History of Economic Thought, Finance University,  
Sidorov Victor - Doctor of Economics, Head of the Department of Theoretical Economics, 
Kuban University 

 



IS

 

солнечн
вспомин
нами не
верный 

Род
толковы
Твой  жи

Роб
квалифи
развития
систему
качестве
учебно-
правиль
помочь,
моему г

Нау
проходи
(ныне 
психоло
создани
кафедре
деятельн
насколь
деятельн
энергети

Роб
Наверно
значимо
им поло

SSN  1829 - 00

ный, малень
наю событи
ет блаженн
жизненный
дной и незаб
ых и инициа
ивительный
берт Мурадо
ицированны
я современ
у научного и
енно и проф
методическ
ьной  позици
  поддержат
глубокому  у
учно-педаго
ила на базе 
Национальн
огических в
ии благопри
е Энергетик
ности  и бла
ько препода
ность связан
ических затр
берт Мурад
ое, слово “ав
ости этого с
ожении, ста

43      ВЕСТН

кий и чисты
ия тех счаст
ной памяти 
й путь. Царст
бываемый Е
ативных сту
й и здоровый
ович Хачат
ым специали
ной энергет
исследовани
фессиональн
кие пособия
ии: “власть”
ть, научить
убеждению 
огическая д
кафедры “

ный полит
вопросах сту
иятного мор
ки  инсти
агоприятны
аватели уме
на с больши
рат. На мой
дович польз
вторитет” ст
слова. Автор
атусе, но и

НИК ИНЖЕНЕ

С

в
к
д
д
М
ш
П
м
л
ж
у

ый материк 
тливых лет. 
многих на
тво им небе
ЕрПИ!  Я гор
удентов  уч
й  дух  всегд
трян  был о
истом – уч
тической н
ия в деле об
но (о чем св
). Естествен

”  преподава
, организова
,  как  “мене
еятельность

“Экономики
ехнический
удентов и  
рально-психо
итута. След
й психологи
еют владеть
им эмоцион
й взгляд, эти
зовалься бо
тало настол
ритет  Робе
и на призна

411
 

ЕРНОЙ АКАД
 

СЛОВО О 
 

О годы,
впервые пер
кадров - Ере
долгие годы
деятельность
Много воды
шести десят
Пересек крас
мое богатств
лет посмотр
жизни, по-н
успел. Смот
в необъятно
Жаль, что и
аших препо
есное! 
ржусь тем, ч
ился в твои
да воодушев
одним из эт
еным-энерг
ауки. Это о
беспечения 
видетельств
нно, при эт
ателя вуза –
ать, а потом
еджер”  стоя
ь Роберта М
и энергетики
й университ
коллег.  Ег
ологическог
дует отмети
ический кли
ь собой, иб
нальным нап
им качеством
ольшим авт
лько обычны
ерта Мурадо
ании за ним

1 

ДЕМИИ АРМ

ДРУГЕ 

, годы! Мне
еступил пор
еванского по
ы продолжа
ь с Робер
ы утекло с 
тков лет. С
сную ленту 
во. Это дает
реть на пр
новому оцен
трю на эти
ом океане ж
их никогда
одавателей, 

что в свое вр
их стенах, с
влял своих п
тих питомце
гетиком, он 
обстоятельс
 развития э
вуют его  мн
ом очень  в

– это ответст
м требовать
ял на таких 
Мурадовича
и” Ереванск
тет Армен
го усилия б
го климата 
ить, что к
имат здесь, в
бо их проф
пряжением 
м владел и Р
торитетом с
ым, что мы п
овича основ
м высказыв

МЕНИИ (ВИА

е кажется, ч
рог храма по
олитехниче
алась моя 
ртом Мура
тех пор. Л

Сейчас я в
семидесяти
т возможнос
ошедшие г
нить дости
и годы, и 
жизни. С нос
больше не 
которые по

ремя в числ
тарался выс
питомцев. 
ев. Будучи 
осознавал 

ство обязыв
этой систем
ногочисленн
важно утвер
твенность,  ж
. Роберт Му
позициях. 
а Хачатрян
кого полите
нии). Он х
были направ
на Энергет
ачество  н
в конечном 
фессиональн
и требует п
Роберт Мура
среди сотру
порой не зад
вывался не 
ваний о неф

АА). 2015. Т.12

что совсем 
одготовки и
ского инсти
дружба и 
довичем Х
Легко сказа
в почтенном
ипятилетия. 
сть с высоты
годы и соб
игнутое и т
они мне в
стальгическ
вернуть... Ж
омогли нам

ле многих та
соко нести 

прежде все
ведущие н

вало его стр
мы на практи
ные  научны
рдиться в е
желание и с
урадович Х

а многие д
ехнического
хорошо раз
влены на со
тическом фа
научно-педа
итоге, зави
ная и “мен
постоянных
адович Хача
удников ун
думываемся
только на з
формальном

2,  № 2 

недавно  я
инженерных
итута. Здесь
совместная

Хачатряном.
ать - более
м возрасте.
Мои годы -
ы прожитых
бытия моей
то, чего не
видятся как
кой грустью
Жаль, что с
м встать на

алантливых,
твое знамя.

его высоко-
направления
роить свою
ике именно
ые статьи и
единственно
способность
Хачатрян, по

десятилетия
о института
збирался в
одействие в
акультете и
агогической
исят от того,
неджерская”
х нервных и
атрян.  
ниверситета.
я о глубине,
занимаемом
м принятии

я 
х 
ь 
я 
. 
е 
. 
- 
х 
й 
е 
к 
ю 
с 
а  

, 
. 

-
я 
ю 
о  
и 
о 
ь 
о 

я 
а 
в  
в 
и 
й  
, 
” 
и 

. 
, 
м 
и 



412 
 

многих принципиальных решений, касающихся профессиональной подготовки  и  воспитания 
будущих специалистов. Мне кажется, что он в этом смысле был активной личностью. 
Действительно, этот человек имел активную жизненную позицию, выражающуюся в его идейной 
принципиальности при отстаивании своих взглядов, в единствие слова и дела. Он не мог мириться 
с головотяпством и несобранностью, его высказывания отличались нетрадиционностью и 
нестандартностью. Таких качеств, к моему большому сожалению, не хватает преподавателям. 

Мне импонировала такая ценностная ориентация Роберта Мурадовича Хачатряна, как 
альтруизм. Здесь, на мой взгляд, центральное место занимает идея бескорыстия, непрагматически 
ориентированной деятельности и толерантности Роберта Мурадовича, которая, как правило, 
осуществлялась в интересах очень многих коллег и студентов и при этом никоим образом не 
предполагала абсолютно никакого реального вознаграждения. Мне кажется, что в повседневном 
общении с  коллегами и студентами альтруизм Роберта Мурадовича выступал в форме социально-
психологического проявления гуманности в отношении к  ним. Это выражалось многими фактами 
переживания, сострадания, проявлялось в актах содействия, соучастия и реальной помощи людям. 

Роберта Мурадовича Хачатряна можно характеризовать также как человека с повышенной 
общей активностью, необычной продуктивностью деятельности, сознанием легкости творчества, 
переживанием “одержимости” и способностью погружения в творческую деятельность. Это, на 
мой взгляд, и есть его вдохновение, результат напряженного труда. 

Нельзя не отметить способность Роберта Мурадовича  к саморегуляции деятельности и 
различных психологических процессов. Это качество - выражение большой воли человека. Роберт 
Мурадович Хачатрян действительно имел сильную волю к достижению поставленных целей.  По 
сути дела, возможность с его стороны произвольно регулировать действия и психологические 
процессы, подчиняя их своим сознательным решениям,- это также свидетельство наличия 
огромной воли, как и проявление в его действиях настойчивости, решительности, смелости... 

Я уверен, что Роберт Мурадович обладал устойчивой структурой  умственных способностей. 
В этом и есть своеобразное выражение его интеллекта. С психологической точки зрения, это 
отождествляется с  системой  умственных  операций, со стилем  и стратегией решения  проблем, с 
эффективностью индивидуального подхода к ситуации, требующей познавательной активности. 

У Роберта Мурадовича  было обостренное чувство социальной справедливости. В личных 
беседах проявлялась его приобщенность к  богатствам национальной и мировой культуры, к 
общечеловеческим ценностям. Он всегда следовал только требованиям своей совести. Все это, 
вместе взятое, характеризует его как высокоинтеллигентного ученого и преподавателя. В своей 
известной книге Дейл  Карнеги говорит: “Вместо того, чтобы осуждать людей, давайте 
попытаемся понять их. Попытаемся представить себе, почему они поступают так, а не иначе”. 
Этой хорошей  и правильной жизненной философии почти всегда придерживался Роберт 
Мурадович.  

Профессионализм и компетентность - это те качества, которыми явно обладал  Роберт 
Мурадович Хачатрян. Хочу особо отметить его мужественность, силу духа, что выражалось в 
способности действовать рационально и целесообразно, контролировать  свои  импульсивные 
порывы, в умении мобилизовать все силы на достижение своих несомненно благих целей. 

Роберт Мурадович Хачатрян прожил славную и высокопродуктивную жизнь. Он ушел от нас, 
не успев сказать очень многого в области энергетической науки. Благодаря таким людям 
человечество движется вперед по пути обустройства  нашей страны. 

Овсепян Р.С.,  доцент кафедры  экономики и управления,  
кандидат технических наук 

 
Президиум Инженерной академии Армении, члены ИАА и редакция Вестника ИАА приносят 

глубокие соболезнования по поводу кончины Хачатряна Роберта Мурадовича. 
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ÝÏ³ñ³ï³Ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ (Italic, 9 ï³é³ã³÷áí): Îááñ¹ÇÝ³ï³ÛÇÝ ³é³ÝóùÝ»ñÇ íñ³ å³ñï³¹Çñ ¿ 
ÑÈ  Ñ³Ù³Ï³ñ·áí ÁÝ¹áõÝí³Íª Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ (μ³óÇ ï»ë³Ï³Ý 
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 - 165252 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 
1ab  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 - 166252 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 
1ab  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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