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UDC  338.911                                                                               ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

S.S. Tsarukyan, M.A. Abgaryan, A.H. Arakelyan  
 

ENERGY CONSUMPTION AND ENERGY EFFICIENCY 1 
 

 The study of problems of energy saving and efficiency are presented as measures providing the 
assessment of energy efficiency for different types of utilities using in sectors of the economy. The energy efficiency 
and its economic consequences are presented in terms of natural gas saving. The consequences of natural gas 
saving are studied and the significance of the implementation of the research in the area of energy saving and 
efficiency are presented.  

Keywords: energy resources, consumption, efficiency, assessment, saving.  
 

Introduction. Armenian residential area is one of the main consumers of energy resources. The 
family budget of the population is used for energy consumption especially in winter period. Therefore, the 
problem of energy efficiency and energy saving is a paramount debated issue in Armenia like other 
countries. Present paper is devoted to the study of the problems of energy saving and energy efficiency in 
Armenia.  The proposal based on the new approaches proving the establishment of measures for the 
assessment of  energy saving and energy efficiency in Armenia is given. As the case study of the 
efficiency and saving problems for natural gas consumption are studied. 

Energy efficiency assessment. The problem of energy efficiency is a hot debated issue over the 
end of the twentieth century. Concerning to the definition of energy efficiency different approaches exist. 
Majority of these definitions are converging to the definition accepted by Wuppertal Institute fur Klima 
[1] and allowing to define energy efficiency for housing appliances   as follows [1]: 

      

1 2

1

Power of AP -Power of APEnergy efficiency=
Power AP

,                                          (1) 

                                                                              
where 1AP  is housing electrical appliance consuming 1P kW/hour, 2AP  is housing electrical appliance 
consuming 2P kW/hour, 2P  1P . 
Using this definition we could define energy efficiency for housing appliances and assess its efficiency by 
accepting as the bases saved electrical energy power. However, taking into consideration the fact that the 
electrical energy is generating by different technologies we could summarize the definition, depending on 
the generation technology as follows: 
 consideration of energy efficiency in terms of import – driven trade; 
 assessment of environmental pollution expressed in units of emissions due to the use of gas in thermal 

power plants; 
 assessment of environmental pollution expressed in units of emissions due to the generation of 

electrical energy in nuclear power plants;  
 consideration of energy efficiency in terms of export – driven perspective.  

Consideration of energy efficiency in terms of import – driven trade. The formula (1) allows 
to assess  the volume  of imported natural gas saved due to saving of electrical energy by the decrease of 
the  power consumption of housing appliances. Thus, considering the volume of the natural gas using for 

                                                           
1Paper is prepared in the framework of the project SINERGIA-Sustainable and Systematized Energy Efficiency in 
Armenia as the collaboration with Institute of Economic Education of Carl Osetski University (Oldenburg, 
Germany) and supported by the Ministry of Education and Science of Germany.  
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the generation of  1 kW/hour electrical energy we could assess the volume of saved total natural gas as 
follows:  Denote as: 
  v  the volume of natural gas, used for the generation of 1 kW//hour electrical energy. 
 1 2Energy saving =Power of AP -Power AP  electrical energy saving, where consumptions are 

considered as in formula (1), 
 N - the number of housing units, 
 1 2Total Energy saving = Total Power of AP -Total Power AP  kW/h total  electrical energy saving 

per housing unit, where consumptions are considered as in formula (1) for one housing unit. 
Using these notations we could assess energy efficiency in terms of import – driven trade as the 

decrease of the volume of imported natural gas given in formula (2): 
           v N Total Energy saving  .                                                       (2) 

Expressing in terms of market economy we could assess decreasing of the  ratio of import to GDP as 
follows: 

          

v N Total Energy savingimport efficiency=
GDP

 

  
.                                 (3) 

Assessment of environmental pollution expressed in units of emissions due to the use of gas in 
thermal power plants. Energy efficiency expressed in term of the size of energy saving and the use of 
v - the volume of natural gas, used for the generation of 1 kW/hour electrical energy allows to assess  
environmental pollution expressed in units of emissions due to the use of gas in thermal power plants as 
follows. Denote as: 

 E- the amount of harmful emissions from the use of 1 3м natural gas in thermal power plants. 
Thus, environmental efficiency due to electrical energy saving could be presented as: 

environmental efficiency = vNTotal Energy saving  E.                                                (4) 
Assessment of environmental pollution expressed in units of emissions due to the generation of 

electrical energy in nuclear power plants. The need for monitoring of the environment of nuclear 
power plants and the construction of sewage treatment plants is caused by the influence of the nuclear 
power plant pollution manifested in  [2]: 

 natural surface water; 
 natural underground water; 
 waste return, torrential (rain, melt) water; 
 domestic waste water discharged through a centralized sewerage system; 
 the air; 
 industrial emissions of harmful pollutants into the atmosphere; 
 soil cover (soil); 
 the bowels; 
 sediments; 
 waste production and consumption; 
 terrestrial ecosystems. 
The technology of Armenian nuclear power plant is similar to the technology of Kolskaya nuclear 

power plant. Therefore, as the basis for the assessment of the efficiency of nuclear power plant in terms of 
the wastewater treatment equipment we could consider equipment installed in Kolskaya nuclear power. 
This equipment consists of the:  

 desalination of seawater for drinking and technological needs; 
 purification and concentration of cyanide-containing waste water;  
 water treatment plants;  
 installation of chemical water treatment; 
 sewage treatment plant, including the concentration of the waste water. 
As the equipment needed for the installation we , continuing the suggestion [3, 4] consider treatment 

plant for cleaning: 
 used oil; 
 waste; 
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 water used for industrial purposes; 
 as well  as the installation of filters.  

         Taking into consideration ecological and environmental purposes given in [2-5] denote as: 
 

1 2

1

amount clean us oil EQ  per1 Hegawt-amount cleaning us oil EQ  per1 HegawtEfficiency treat us oil=
amount cleaning us oil EQ  per1 Hegawt  

(5) 

the  efficiency of cleaning of used oil, where 
1amount clean use oil EO  per1 Hegawat     is the amount of clean oil per 1 Hegawatt by the cleaning 

equipment 1, 
2amount clean use oil EO  per1 Hegawat  is the amount of clean oil per 1 Hegawatt by the cleaning 

equipment 2. 
Similarly, the efficiency of waste cleaning could be defined as follows: 

1 2

1

amount waste WQ  per1 Hegawt-amount waste WQ  per1 HegawtEfficiency waste=
amount waste WQ  per1 Hegawt           

(6) 

         
where  amount waste WO1   per1 Hegawat    is  the amount of cleaned waste  per 1 Hegawatt by 

the cleaning equipment 1, 
2amount waste WO  per1 Hegawat  is the amount of cleaned  waste per 1 Hegawatt by the cleaning 

equipment 2. 
The efficiency of  cleaning of water used for industrial purposes is defined  as follows: 

1 2

1

amount WUIP  per1 Hegawt-amount WUIP  per1 HegawtEfficiency WUIP=
amount WUIP  per1 Hegawt

, 

         
(7)

 
where  HegawatperWUIPamount 11  is the amount of cleaned water used for industrial purposes  
per 1 Hegawatt by the cleaning equipment 1, 

HegawatperWUIPamount 12  is the amount of cleaned  water used for industrial purposes per 1 
Hegawatt by the cleaning equipment 2. 

Formulas (5) — (7) allow to define the efficiency of cleaning equipment and consequently the 
efficiency of energy production through the assessment of environmental efficiency of energy production 
in nuclear power plant. Because formulas (5) — (7) allow an assessment of the efficiency of cleaning 
equipment and give multiple values the efficiency is expressing as a vector containing given values as: 

              (Efficiency treat us oil, Efficiency waste, Efficiency WUIP).   (8) 
Cconsideration of energy efficiency in terms of export – driven perspective. Armenian power 

output is given in the table. 
 
                                                                 Table 1 

Armenian power output Thousand KWtH 
 

Year Power output Import Export Population 
consumption 

Population 
consumption %  
of total 

2012 8036 98 1695 1902 23.7 
2013 7710 198 1226 1950 25 
2014 7750 191 1236 1934 25 

 
Source: [6] http://www.armstat.am 
 

During 2015-2020 expected potential of energy saving in Armenia  [7] is 3056.4  thousands  
kWth and in 509.4 thousands  kWth average per year or 6.5 % of the energy consumption by population. 
Taking into consideration that export of electrical energy is 0.21 USA dollars per 1 kWth potential export 
price of the electrical energy is 108.3 thousands USA dollars (1 USA dollar equivalent to 470 Armenian 
Drams [6]). 
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Energy saving potential of the housing sector. Armenian housing sector consumes 30% of the 
electrical energy output in Armenia [5]. Annual energy saving potential of buildings such as the European 
average and Armenian is 80…160 kWth per meter square and 220…260 kWth per meter square 
respectively [7]. Currently, to provide households required electric appliances enabling energy efficiency 
investments are needed. However, investments can not be done at the expense of the state budget because 
of its gap. Obstacles for the implementation of modern technologies for the household sector in Armenia 
are related to the lack of financial resources of the population.   

Necessary measures to ensure energy saving in Armenian household sector. The study of the  
state of energy-saving and energy consumption of Armenian  residential sector and comparing it with 
existing experience in other countries showed that measures are to be developed as follows.  
1. Development of national standards and measures related to energy-saving and energy consumption. 
2. Development of institutional capabilities providing the use and application of new standards. 
3. Certifying the quality of new buildings construction materials, technologies and architecture. 
4. Development of energy certificates of residential buildings. The certificate will contain the list of 

electrical appliances and allow an assessment of the electrical energy consuming in the apartment or 
house. 
Research significance of the project SINERGIA and its impact on the development of research 

atmosphere at Yerevan State University. The project influenced on the research implementing at 
Yerevan State University. Master and PhD students of Yerevan State University are interested in the 
study of problems of energy efficiency and energy saving. Due to their research measures of the energy 
saving were developed and proposals providing results of the study are formulated. Seminars on the study 
of problems related to the development of electrical energy supply chain, problems of the optimality in 
the system of energy supply,  improvement of social standards of consumption, structure of electrical 
energy consumption in residential area were conducted. Young researchers are interested in the study of 
environment impact on electrical energy plants and the state of population knowledge and skills in the 
field of energy saving as a result of the use of housing appliances providing energy efficiency. The 
project of the program devoted to the investments for Armenian  residential area targeted to the measures 
providing the establishment of new energy saving  technologies has been proposed.  

Academic significance of the project SINERGIA. The development of the textbook in Economics 
of Energy for schools, methodology and didactics for the teaching and delivering classes for teachers in 
economics has been initiated. The experience and achievements of the Institute of Economic Education 
had valuable impact on the process of the implementation and development of the methodology and 
didactics. 

1. The system of automobile gas filling compressor stations (CNGS) has been created in the 1980s. 

Currently a network has been developed in various regions of the world and particularly in Armenia. 

CNGS were located outside of urban area in neighboring regions of highways during first years of the 

creation. Consequently, location of CNGS in district roads caused difficulties for consumers and 

simultaneously didn’t  allow stations to provide a flexibility of gas supply and increased the time 

needed for cars gas filling.      

Natural gas saving and efficiency. The process of significant increase in prices for gasoline and 

diesel fuel, comparable cheap prices of natural gas and using compressed gas transport elaboration 

advancement, changes in the structure of country automobile routes caused needs to expand the 

number and locations of CNGS and move compressed gas stations construction to urban areas. The 

process of the decreasing of the number of liquid fuel stations was initiated as a consequence of state 

energy saving police implementation and environmental problems solution determined new concepts 

and approaches targeted to the use and expansion of compressed natural gas stations. Thus, the 

operation of the CNGS network caused needs to study problems providing its elaboration, finding 

ways to study problems associated with the energy saving and efficiency of the use  of automobile 

compressed gas.  The development of methods  providing an increase operational efficiency of CNGS 

network allowing the solution of above mentioned problems are to be as follows:  

 to optimize the structure and density of locations of CNGS in urban areas;                                                           

 providing locations of CNGS in areas which are available for motor vehicles;                                 
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 solution of problems associated with environmental safety and chemical and fire security 

providing the prevention of accidents and air pollution and greenhouse gas (GHG) emissions. 

Following to requirements associated with operational efficiency of CNGS the mathematical 

model of the CNGS network is developed. The model allows to solve problems targeted to the 

solution of problems of strategic management of the network of CNGS, find the most efficient 

compressed gas  filling station among the existing network, assess the level of the efficiency of its 

operations. The algorithm providing the assessment of  the efficiency of each CNGS operating in  the 

network is developed based on the model of its optimality.  The model of the optimality of the 

network of CNGS is based on the objective function developed on the demand associated with the 

time  and duration of compressed gas filling,  management of the queue of cars waiting in the line. 

The model allows recording the number of surveyed pay day (week, month) cars, the volume of 

natural gas supplied to cars.         

 The model allows to solve  the problem associated with fire and chemical security of the 

CNGS network. Simultaneously, the model provides the assessment of circles of the compressed gas 

demand (daily, monthly) and risk assessment also.  Using the methods based on the CNGS 

network model results are obtained as follows:                             

(i) the assessment of the size of CNGS;     

(ii)  a supply schedule for the supply of compressed gas for motor vehicles: 

1.  increase the performance of CNGS network  operations.           

 Energy resources (natural gas and crude oil) prices fluctuations have significant impact on the 

world economies independently is the economy developed or developing, is the economy energy 

resources exporter or importer. Consequently, energy resources prices fluctuations have influencing  

behavior and the world economies are suffering not only from prices fluctuations but from energy 

resources market shares changing. Energy resources prices fluctuations are performed as two circles 

highs and lows and its study showed that OPEC changed the strategy concerning to oil  prices 

associated with the defense of the market share. Energy resources prices fluctuations have uncertain 

nature. Consequently the study and analyzing of the feature and progress provide needs to develop  

methods and approaches allowing forecasting its future behavior and both assess the level of the 

impact on different economies and the nature of the volatility and its consequences exhibited by 

shocks to demand and supply.    

Historically existence of the trend components is the feature of energy resources prices time 

series. Consequently, an approach based on the decomposition of circles and frequencies of energy 

resources prices time series is the problem considered in the study and the assessment of its circles 

and frequencies is implemented in current research. A mighty energy resources prices time series 

fluctuations impact on some economies GDP growth behavior  (developed, developing, energy 

resources importing and exporting) is implemented in current research. 

Development of this approach providing the assessment of energy resources prices elasticity of 

demand and supply and the study of its behavior allowed the author to get a decomposition of the 

elasticity score time series and present it as separate frequencies and circles. Thus, an impact of 

energy resources prices fluctuations and the assessment of the impact of prices shocks on energy 

resources producing and exporting economies has been implemented in current research. 

Conclusion. We argue that energy resources prices have both fluctuating behavior and uncertain 

nature which is suggested through the study of its time series spectral analysis and the impact on the 

exporting and importing economies independently is the economy developed or developing.  

 We argue also that energy resources prices fluctuations is a mighty scorecard to assess the 

economy growth nature through the study of its impact on the economy GDP and inflation behavior.

 We argue also that energy resources prices fluctuations time series decomposition showed 

that circles are heterogeneous   in length and have different frequencies. Consequently, GDP and 
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inflation of economies are gaining fluctuating behavior. We argue that the assessment of the efficiency 
of the energy consumption based on the study of electrical energy, natural gas and greenhouse gas will be 
a new approach  of the study and assessment of energy efficiency and energy saving in Armenia.  
1. The analysis of residential area and its  satisfying to the requirements of energy  

saving provides the need to implement research targeted to the study of the problems devoted to the 
development measures of the management of the process of the energy efficiency for residential area 
and establishment of advanced technologies providing energy saving.  

2. The proposal for the investment providing the use of energy saving lamps based on  
the use of internal finances is new and provides the establishment of advanced lighting technologies 
in residential area, provides an improvement of social standard of electrical energy consumption.   
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Առաջարկվում են էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության գնահատման ցուցանիշներ: 
Ներկայացվում են էներգիայի սպառմամբ առաջացող շրջակա միջավայրի աղտոտման գնահատականները: 
Ներկայացված մոտեցումները հիմնված են այն մեթոդների վրա, որոնք նպատակաուղղված են էներգիայի 
սպառման բարելավմանը և պայմանավորում են դրա խնայողությունը բնակելի տարածքում, ինչպես նաև 
հնարավորւթյուն են տալիս կատարելագործել էներգիայի սպառման սոցիալական ստանդարտները:  

․էներգետիկ ռեսուրսներ, սպառում, արդյունավետություն, գնահատում, 

խնայողություն։ 
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  Փոքր բիզնեսի զարգացման խնդիրները նոր շուկայական տնտեսությունների առաջնահերթ 

մարտահրավերներից են: Խոշոր բիզնեսի ճնշող ներկայությունը ներքին շուկաներում ճնշում է փոքրի զարգացման 

գրեթե բոլոր հնարավորությունները: Փոքր բիզնեսի գոյատևման և զարգացման համար անհրաժեշտ է 

արդյունավետության և հնարամտության բարձր մակարդակ: Այդ նպատակով պետք է մշտապես ուշադրության 

կենտրոնում պահել բիզնեսի ստեղծած արժեքը, քանի որ դրա դինամիկ աճը միայն հնարավորություն կտա գործել 
նաև ապագայում: Այդ նպատակով սույն հոդվածում քննարկվում են փոքր բիզնեսի արժեքի գնահատման արդի 

խնդիրները և կարծրատիպերը: Բիզնեսի արժեքի կիրառության օրինակով պարզաբանվում է դրա գնահատման 

անհրաժեշտությունը:  

 բիզնեսի գնահատում, գնահատման կարծրատիպեր, փոքր բիզնես, իրացվելի 

արժեքը։ 
 

Բիզնեսի տեսական գրականության մեջ հաճախ բիզնեսի ծավալի դասակարգումն 

իրականացվում է և որոշ ցուցանիշներով բաժանվում է հիմնականում փոքր, միջին և մեծ բիզնեսների: 

Սակայն եթե տեսությունից հեռանանք և խնդիրը քննարկենք կիրառական հարթությունում, ապա 

պարզ կդառնա, որ ըստ էության փոքր և մեծ բիզնեսները գործունեության միևնույն տիպին չեն 

պատկանում: Դրանք իրարից տարբեր են ինչպես նպատակներով, այնպես էլ խնդիրներով և դրանց 

լուծման ճանապարհներով: Շատ հաճախ, ընդհանրացնելով նպատակները, հաստատապես 

արձանագրվում է, որ բիզնեսի առաջին նպատակը շահույթ ստանալն է: Բայց չի պարզաբանվում, թե որ 

շահույթի մասին է խոսքը․ հաշվապահական շահույթ, նյութական թե հոգևոր շահ: Հասկանալի է, որ 

մեծ բիզնեսի վերջնական նպատակը հաշվապահական շահույթի տրամաբանությամբ օգուտներ 

քաղելն է, ինչը չի կարելի ասել փոքր բիզնեսի վերաբերյալ, քանի որ հաճախ դրանց հիմնադիրները 

լուծում են այլ խնդիներ․ 

 ապահովել անձի և ընտանիքի կենսական գոյությունը, 

 ձեռք բերել անկախություն գործատուներից, 

 իրականացնել սեփական գաղափարների առևտրայնացում, 

 ինքնահաստատվել որպես բիզնեսմեն և այլն: 

Նշված ձևով առաջադրված խնդիրները ամբողջությամբ փոխում են փոքր բիզնեսի 

տրամաբանությունը, ուստի և՝ ուսումնասիրության ուղղությունը: Տեսական, գլոբալացված 

տեսությունները ի զորու չեն դիտարկման օբյեկտ դարձնել փոքր բիզնեսը, միչդեռ ժամանակակից 

գիտակիրառական ուղղությունները կարևորում են դրա մանրակրկիտ ուսումնասիրության 

անհրաժեշտությունը: Սա արդիական է դառնում, քանի որ մարդիկ չեն ցանկանում աշխատել «ուրիշի 

մոտ»: Կազմակերպություն հիմնադրելը դարձել է աշխատանքային կարիերայի հիմնարար և առաջա-

դեմ ձև։ Նախկինում ընդունված էր առաջնորդվել «գործ ամբողջ կյանքի համար» սկզբունքով։ Այս 

մոտեցումը հատուկ էր ոչ միայն աշխատավարձով ապրողներին, այլև ներդրողներին և 

ձեռնարկատերերին։ Ժամանակակից ակտիվ մարդն իրեն տեսնում է սեփական գաղափարների 

առևտրայնացման մեջ։ Պատահական չէ, որ առաջատար տնտեսություններով երկրներում 

ձեռնարկատիրական ամբիցիաները գնալով ավելի վառ են արտահայտվում [1]։ Այս երևույթը 

նկատվում է նաև ՀՀ ձեռնարկատիրական դաշտում, քանի որ երկու հիմնական կազմակերպա-

իրավական ձևերի գծով՝ անհատ ձեռներեց, ՍՊԸ, 2014-2017թթ. հիմնականում նկատվում է 

հիմնադրման աճ (աղյ. 1):  

Փոքր բիզնեսի գործունեության արդյունքների վերաբերյալ ճշգրիտ գնահատականներ տալը 

նույնպես ենթադրում է տեսական, ընդհանրացված մոտեցումներից որոշակի շեղումներ: Այստեղ 

սկզբունքային է այն հանգամանքը, որ վերլուծողը պետք է կարողանա տեղայնացնել մեթոդների 

կիրառությունը քննարկող օբյեկտի համար: Բիզնեսի գնահատումը բացառություն չէ և ենթադրում է 

ստեղծագործ մոտեցում յուրաքանչյուր բիզնեսի դեպքում: 
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Աղյուսակ 1 
Ա/Ձ և ՍՊԸ հիմնադրումների քանակներն ըստ տարիների 

 

Կազմակերպաիրավական տեսակը (հատ)/ տարի 2014 2015 2016 2017 

Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ) 11800 12244 11558 12785 

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 

(ՍՊԸ) 

3168 3493 3510 4443 

           

            Փոքր բիզնեսը քիչ է օգտվում բիզնեսի գնահատման ծառայություններից ընդհանրապես ողջ 

աշխարհում, քանի որ դրանից շատ դժվար է օպերատիվ գործողությունների որոշումներ կայացնել, իսկ 

փոքր բիզնեսը հիմնվում է առավելապես կարճաժամկետ խնդիրների և նպատակների լուծմամբ 

զարգանալու մեխանիզմի վրա: Այստեղ մեծամասամբ խոսք չի կարող լինել արժեթղթերի թողարկման, 

մասնակի օտարման, հարկային բեռի որոշման վերաբերյալ, ինչը նույնպես փոքրացնում է բիզնեսի 

գնատաման կիրառական դաշտը: Իսկ երբ խոսքը  խնդրահարույց տրոհումների վերաբերյալ է, ապա 

այն իրականացվում է մոտավոր հաշվարկներով՝ որքան բավականացնում է շահագրգիռ կողմերի 

ֆինանսատնտեսական գիտելիքները: 

            Բիզնեսի գնահատումը թույլ կտա փոքր բիզնեսին հասկանալ, թե ինչ իրական, շուկայի կողմից 

արժեքային արդյունքների է հասնում կազմակերպությունը: Մեծ շրջանառությունը, կտրուկ 

հաջողությունները, ֆինանսական միջոցների առատությունը դեռ չեն նշանակում, որ բիզնեսի արժեքը 

մեծ է, կամ աճում է ժամանակի ընթացքում: Այդ պատճառով հիմնականում փոքր բիզնեսի 

ներկայացուցիչները, որոնք չեն իրականացնում պատշաճ հաշվառում, չեն արձանագրում 

կազմակերպության ֆինանսատնտեսական վիճակը ժամանակի որոշակի պահին, որոշ ժամանակ 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելով՝ առնչվում են խորը մարտահրավերների: 

            Բիզնեսի գնահատման տարածված կարծրատիպերը։ Գնահատման գործընթացն ունի իրեն 

բնորոշ կարծրատիպեր, որոնք ազդում են բուն արդյունքի վրա: Դրանց ներկայացումը և քննարկումը 

շահագրգիռ կողմերին հնարավորություն կտա խուսափել հայտնի սխալներից: 

Կարծրատիպ 1: Գնահատման ժամանակ որքան շատ են օգտագործվում քանակական 

ցուցանիշներ, այնքան գնահատականն ավելի օբյեկտիվ է։ 
Գնահատումը ո՛չ գիտություն է (ինչպես դրա կողմնակիցներն են ասում), ո՛չ էլ իրական արժեքի 

օբյեկտիվ հետազոտություն  (ինչպես իդեալիստներն էին ցանկանում, որ այն դառնար): Գնահատման 

մեջ կիրառվող մոդելները հնարավոր է, որ քանակական են, բայց դրանց արդյունքներում սուբյեկտիվ 

դատողությանները մեծ տեղ ունեն: Այսպիսով, վերջնական նպատակը, որը ստացվում է այդ 

մոդելներից, պատկերավոր նախահամոզմունքն է այն մասին, որ տրվում է այդ գործընթացին: 

Ընդհանուր առմամբ, շատ գնահատման գործընթացներում սահմանվում է գինը, որին հետևում է 

գնահատումը: Ամենաիրատեսական լուծումը  բոլոր կողմնակալությունները վերացնելն է, չնայած դա 

ավելի հեշտ է ասել, քան իրականացնել: Տրված եզրակացության համար պարտական ենք արտաքին 

տեղեկատվությանը, վերլուծություններին և ֆիրմայի մասին կարծիքներին, որը քիչ հավանական է, որ 

կլինի ամբողջությամբ օբյեկտիվ: Կա անորոշությունը  նվազեցնելու երկու ուղղություն: Առաջին՝  

խուսափել ֆիրմայի արժեքի վերաբերյալ խիստ հասարակական կողմնորոշումից նախքան 

գնահատման ավարտը: Երկրորդը՝ նախքան փաստացի գնահատումը պետք է նվազեցնել ֆիրմայի 

թերագնահատումը կամ գերագնահատումը: Ինստիտուցիոնալ խնդիրները նույնպես իրենց դերն ունեն 

գնահատման անորոշության մակարդակում: Օրինակ, հայտնի փաստ է, որ արդար հետազոտողները 

(ինվեստրները) ավելի շատ խորհուրդ կտան գնելու, քան թե վաճառելու, այսինքն՝ նրանք ավելի շուտ 

փորձում են գտնել թերագնահատված ֆիրմա, քան՝ թե գերագնահատված: Դա կարող է պայմա-

նավորված լինել որոշակիորեն այն դժվարություններով, որոնց նրանք բախվում են՝ կապված ֆիրմայի 

տեղեկատվությանը հասանելի լինելու, պորտֆելային ղեկավարների կողմից ճնշումների հետ: 

Կարծրատիպ 2: Լավ հետազոտված և իրականացված գնահատումը մշտապես ճիշտ է։ 
Գնահատումից ստացված արժեքը կախված է տվյալ ֆիրմային և շուկային յուրահատուկ 

ինֆորմացիայից: Այս պատճառով գնահատականը կփոփոխվի նոր ինֆորմացիայի անընդհատ 

հոսքովից: Հաշվի առնելով ֆինանսական, իրական շուկաներում ինֆորմացիայի անընդհատ հոսքը՝ 

իրականացված գնահատումը դինամիկ հեռանում է իրական վիճակից: Այդ նպատակով այն պետք է, 

որքան հնարավոր է, արդիական պահպանել, որպեսզի արտացոլի կազմակերպության ընթացիկ 

վիճակը: Ֆիրմային հատուկ ինֆորմացիայի ամենատարածված օրինակ համարվում է ֆինանսական 
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հաշվետվությունը, որը ցույց է տալիս տվյալ ֆիրմայի ոչ միայն արտադրողականությունը վերջին 

ժամանակահատվածում, այլև ֆիրմայի կողմից կիրառվող բիզնես մոդելը: 1999-2001թթ.-ին ԱՄՆ-ում 

շատ կազմակերպությունների բաժնետոմսերի արժեքի կտրուկ անկումը բացատրվում էր այն 

հանգամանքով, որ այդ ֆիրմաներն ունեին այնպիսի բիզնես մոդելներ, որոնք հավանաբար նպաստում 

էին հաճախորդների աճին, բայց ոչ՝ եկամուտների: Որոշ դեպքերում նոր տեղեկատվությունը կարող է 

իր ազդեցությունը թողնել շուկայի որոշ հատվածի բոլոր ֆիրմաների վրա: Եվ ի վերջո, տնտեսական 

իրավիճակի մասին ինֆորմացիան և հետաքրքրությունների մակարդակը ազդում են տնտեսական 

բոլոր գնահատականների վրա: 

Կարծրատիպ 3: Լավ իրականացված բիզնեսի գնահատումը տալիս է արժեքի ճշգրիտ 

գնահատականը: Նույնիսկ ամենազգույշ և մանրակրկիտ գնահատման արդյունքում հնարավոր է 

վերջնական արժեքի հետ որոշակի անորոշության առկայություն, քանի որ գնահատման ժամանակ 

ֆիրմայի և տնտեսության ապագայի վերաբերյալ կատարվել են բազմաթիվ ենթադրություններ: 

Իրատեսական չէ ակնկալել կամ պահանջել գնահատման խիստ որոշակիություն, քանի որ դրամական 

միջոցների հոսքերը և դիսկոնտավորումը հնարավոր է իրականացնել որոշակի շեղումներով: 

Գնահատման ճգրտության աստիճանը, կախված ներդրումների մասշտաբներից, խիստ 

տարբեր է: Խոշոր ընկերության գնահատումը, որպես կանոն, ստացվում է ավելի ճշգրիտ, քան 

փոքրինը: 

Կարծրատիպ  4: Որքան մոդելը հագեցած է քանակական գործիքակազմով, այդքան ավելի լավ 

է գնահատումը: Կարծես թե ակնհայտ է՝ որքան մոդելը համալիր, ամբողջական է, այնքան լավ 

գնահատում կարելի է ակնկալել: Այստեղ առաջ է գալիս այն խնդիրը, որ բոլոր հանգամանքները 

քննարկող մոդելները բազմագործոն են: Յուրաքանչյուր գործոն ունի գնահատման անհրաժեշտություն, 

որն անպայման ուղեկցվում է շեղումով: Շատ գործոնների առկայությունը ենթադրում է շեղումների 

բազմազանություն, որոնց համադրությունը կարող է հանգեցնել վերջնական արդյունքի էական 

անճշտությունների: Նշված հանգամանքներով պայմանավորված՝ հաճախ գնահատման փորձի 

ձախողումը կապում են առավելապես մոդելի, քան թե վերլուծաբանի հետ: Այս խնդիրներից 

խուսափելու նպատակով առաջարկվում է գնահատելիս կիրառել հետևյալ սկզբունքները. 

ա) ժլատության սկզբունք. չպետք է օգտագործել ավելի շատ գործոններ, քան անհրաժեշտ է 

տվյալ ակտիվը գնահատելու համար, 

բ) ծախսային սկզբունք. պետք է հետևել մոդելի կառուցումից ստացված օգուտի և գնահատման 

ծախսերի համամասնությանը, 

գ) սուբյեկտի սկզբունք. ոչ թե մոդելները, այլ մարդիկ են գնահատում ընկերությունները: 

Կարծրատիպ  5: Գնահատումից գումար վաստակելու համար պետք է ենթադրել, որ 
շուկաներն արդյունավետ չեն: 

Գնահատման գործընթացում հաճախ գոյություն ունի այն ենթադրությունը, որ շուկաներն 

ունեն ձախողումներ և հնարավոր է գտնել դրանք՝ օգտագործելով գրեթե բոլորին հասանելի 

ինֆորմացիան: Իհարկե, շուկայում մշտապես գոյություն ունեն ձախողումներ, բայց գումար 

աշխատելու համար դրանց քանակը մեծ պետք է լինի: Տարբեր տնտեսական վիճակներում 

ձախողումների վիճակագրությունը էապես փոխվում է: Շուկաների անարդյունավետության պնդումը 

սովորաբար գործունակ է կտրուկ աճերի և անկումների ժամանակ: 

Կարծրատիպ 6: Կարևոր է գնահատման արդյունքը (ստացված արժեքը), գնահատման 

գործընթացը կարևոր չէ։ Ուսումնասիրելով և կիրառելով գնահատման տարբեր մեթոդներ՝ բիզնեսի 

գնահատման մեջ հիմնական ուշադրությունը կենտրոնանում է վերջնարդյունքի վրա. անհրաժեշտ է 

պարզել կամ բիզնեսի արժեքը, կամ դրա թերագնահատվածության (գերագնահատվածության) փաստը: 

Միևնույն ժամանակ գնահատման գործընթացը կարող է տալ օգտակար տեղեկատվություն կարևոր 

գործոնների վերաբերյալ։ Օրինակ,  ինչքան է բրենդի արժեքը, ինչ ազդեցություն ունի շահույթի 

մակարդակը արժեքի վրա և այլն։ 

Վերոնշյալ կարծրատիպերը շրջանցելու և կիրառական մակարդակում փոքր բիզնեսի 

գնահատման գործընթացը նկարագրելու համար դիտարկվում է «ԹԹՈւ ՋՈւՐ» ՍՊ ընկերությանը 

պատկանող մթերային խանութը: Քանի որ ընկերությունը գործում է շրջանառության հարկի դաշտում, 

ըստ էության, չի վարում ֆինանսական արդյունքի, կանխիկ հոսքերի, կապիտալում 

փոփոխությունների վերաբերյալ հաշվապահություն, ուստի գնահատումը կիրականացվի երեք 

հիմնական եղանակով՝ հաշվեկշռային արժեքի գնահատում, իրացվելի արժեքի գնահատում և 

դիվիդնետների դիսկոնտավորում: 
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            Առաջինը բիզնեսի արժեքի հաշվեկշռային եղանակի կիրառությունն է քննարկվում: Աղ. 2-ում 

ներկայացված են խանութի ակտիվներն ու պարտավորությունները: Այստեղ հիմնական միջոցները 

ներկայացված են մնացորդային արժեքով: Կահույքի և արտադրական տեխնիկայի գծով շահագործման 

ժամկետները հաշվարկվել են տասը տարի, համակարգչային տեխնիկայի և արագամաշ հիմնական 

միջոցների գծով՝ երեք տարի: 
Աղյուսակ 2 

31.12.2017թ. դրությամբ բիզնեսի արժեքը՝ հաշվեկշռային եղանակով հաշվարկած 

Ակտիվներ  ՀՀ դրամ Պարտավորություններ  ՀՀ դրամ   
 
 

 Բիզնեսի 

արժեք 

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ   Ընթացիկ 

պարատավորություններ 

  

Հիմնական միջոցներ 2,543,661.90 Կրեդիտորական պարտք 145,090.00 

Ընթացիկ ակտիվներ  Ընդամենը ընթացիկ 

պարտավորություններ 

145,090.00 

Ապրանքներ 5,281,212.50 Կապիտալ  

Դեբիտորկան պարտքեր 1,739,050.00 Սեփական կապիտալ 8,511,700.00 

Կանխիկ դրամական 

միջոցներ 

384,750.00 Չբաշխված շահույթ 1,291,884.40 

   Ընդամենը սեփական 

կապիտալ 

9,803,584.40  

Ընդամենը ակտիվներ 9,948 ,674.40 Ընդամենը 

պարտավորություններ 

9,948 ,674.40 9,803,584.40 

 

Շրջանառու միջոցները ներառում են վաճառքի համար անհրաժեշտ ապրանքները, որոնց 

արժեքը հաշվարկվում է վաճառքի գներով: Այստեղ կան տարակարծություններ. որոշ մոտեցումներ 

պնդում են, որ պետք է շրջանառու միջոցները ներգրավել ինքնարժեքով, սակայն երբ գնահատում ենք 

վերավաճառքով զբաղվող կազմակերպության արժեքը, ապա դրա ակտիվների համամասնությունը և 

վերադիրները համարվում են բիզնեսի անքակտելի մաս և պետք է ներառվեն արժեքի մեջ: Այս 

եղանակով հաշվարկելու դեպքում բիզնեսի արժեք/սեփական կապիտալ հարաբերությունը կազմում է 

1.151: Սա ենթադրում է, որ կազմակերոպթւյունը 2014թ. հիմնադրման օրից աճել է 15.1 տոկոսով: 
Աղյուսակ 3 

31.12.2017թ. դրությամբ բիզնեսի արժեքը՝ իրացվելի գներով հաշվարկած 

Ակտիվներ   Պարտավորություններ    

Բիզնեսի 

իրացվելի արժեք Ոչ ընթացիկ ակտիվներ   Ընթացիկ 

պարտավորություններ 

  

Հիմնական միջոցներ 1,677,200.00 Կրեդիտորական պարտք 145,090.00 

Ընթացիկ ակտիվներ     

Ապրանքներ 4,209,934.52     

Դեբիտորական 

պարտքեր 

1,739,050.00    

Կանխիկ դրամական 

միջոցներ 

384,750.00   

Ընդամենը ակտիվներ 8,010,934.52 Ընդամենը 

պարտավորություններ 

145,090.00 7,865,844.52 

 

Փոքր բիզնեսում հաճախ հարց է առաջանում, թե գործունեությունը դադարացնելու դեպքում 

որքան միջոցներ կազատվեն, այսինքն՝ կա կազմակերպության իրացվելի արժեքը հաշվարկելու 

անհրաժեշտություն: Այս նպատակով կիրառվում է բիզնեսի իրացվելի արժեքի գնահատման եղանակը: 

Առաջին եղանակի հետ համեմատած՝ այստեղ առկա են էական տարբերություններ հիմնական և 

շրջանառու միջոցների հաշվարկման մեջ: Կազմակերպության ակտիվների իրացվելի արժեքները 

հաշվարկելու համար պետք է դիտարկել դրանց շուկայական-գործարքային [2] արժեքները: Այդ 
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նպատակով հիմնական միջոցների գնահատման ժամանակ որպես աղբյուր  ընտրվել են օգտագործած 

իրերի վաճառքով զբաղվող կայքերը: Հիմնականում գույքի իրացվելի արժեքը փոքր է հաշվեկշռային 

արժեքից՝ մոտ 34 տոկոսով: Այլ խնդիր է շրջանառու միջոցների իրացվելի արժեքների հաշվարկը: 

Ակնհայտ է, որ այստեղ որպես ելակետ  ընդունվում են մատակարարների կողմից տրված գները, որը 

դիտարկվող կազմակերպության համար դառնում է ապրանքների ինքնարժեք: Կան ապրանքներ, 

որոնք հնարավոր կլինի մեծածախ իրացնել ինքնարժեքով, սակայն դրանք սահմանափակ են: Այդ 

նպատակով ինքնարժեքի վրա կիրառվել է տասը տոկոս զեղչադրույք, ինչը ենթադրում է, որ 

շահագրգիռ կողմերը ապրանքներն իրենց ինքնարժեքից տասը տոկոս ցածր գնով արագ ձեռք կբերեն:   

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված են երկրորդ եղանակի արդյունքները: 

           Այս եղանակով հաշվարկելու դեպքում բիզնեսի արժեք/սեփական կապիտալ հարաբերությունը 

կազմում է 0.924: Վերջինս նշանակում է, որ բիզնեսը դադարեցնելու դեպքում ամբողջ ներդրումը 

հնարավոր չի լինի ետ ստանալ գումարի տեսքով: Այս երկու եղանակներն ունեն թույլ կիրառություն, 

քանի որ ոչ նյութական ակտիվների գնահատումն ըստ էության անտեսվում է: Մինչդեռ բիզնեսի 

հիմնական արդյունքների շարքում մեծապես արժևորվում են ոչ նյութական ակտիվները, քանի որ 

բիզնես մոդելի ամենաարժեքավոր բաղադրիչը համարվում է ոչ թե նյութական ակտիվների 

համադրությունը, այլ դրանց համադրության արդյունքում ստեղծված ոչ նյութական արժեքները, 

ներուժը, համաբավը և այլն: 

            Այդ նպատակով բիզնեսի գնահատման մեջ առավել կիրառական մոտեցումները վերաբերում են 

ապագայում դրամական հոսքերի դիսկոնտավորմանը: Դա բացատրվում է նաև նրանով, որ ապագայի 

դրամական հոսքերն իրենց մեջ ներառում են բոլոր ակտիվների «աշխատած» եկամուտները: Այդ 

դրամական հոսքերը կարող են լնել դիվիդնետները, շահույթները, զուտ կանխիկ հոսքերը և այլն: 

Դիվիդենտների դիսկոնտավորման եղանակը նպատակահարմար է կիրառել կայուն դիվիդնետ 

վճարող կազմակերպությունների արժեքի գնահատման համար: 

        

 

Նկ․ Դիտարկվող խանութի վճարված և կանխատեսվող դիվիդենտների դինամիկան 

            Դիտարկվող կազմակերպությունը կարելի է համարել կայուն դիվիդնետ վճարող, ինչը հիմք է 

տալիս դրա արժեքը գնահատել դիվիդենտների դիսկոնտավորման եղանակով:  Դիվիդենտների 

դիսկոնտավորումը ենթադրում է կազմակերպության արժեքի բաժանում մինչև հորիզոնը և հորիզոնից 

հետո: Մինչև հորիզոնի արժեքը հաշվարկելիս դիսկանտավորվում են տեսանելի ապագայում հստակ 

կանխատեսվող դրամական հոսքերը: Փոխարենը, հորիզոնի արժեքը հաշվարկելիս 

դիսկանտավորվում են հեռու ապագայում, որոշակի ճշտությամբ գնահատված, սպասվելիք 

դրամական հոսքերը: 
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            Քննարկվող խանութի օրինակով փաստացի դիտարկված ժամանակահատվածը ներառում է 

2017թ. դեկտեմբերը: Մինչև 2019թ. հունվարը ժամանակահատվածը համարվում է մինչև հորիզոնի 

արժեք, դրանից հետո՝ հորիզոնի արժեք (նկ.): 

            Դիվիդենտների դիսկոնտավորման օգնությամբ հաշվարկված մինչև հորիզոնի արժեքը կազմում 

է 2,021,875.0 դրամ, հորիզոնի արժեքը՝ 8,725,240.0: Դրանց գումարը կազմում է 10,747,115.0 դրամ, որը 

բիզնեսի արժեքն է՝ հաշվարկած դիվիդենտների դիսկոնտավորման եղանակով: Այս դեպքում 

արժեք/սեփական կապիտալ հարաբերությունը 1.262 է, այսինքն՝ հիմնադրման պահից բիզնեսն աճել է 

մոտ 26 տոկոսով: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Проблемы развития малого бизнеса являются основным вызовом новой рыночной экономики. 
Подавляющее количество крупных предприятий на внутреннем рынке оказывает давление почти на все 
возможности мелкомасштабного развития. Для выживания и развития малого бизнеса необходим высокий 
уровень эффективности и изобретательности. В связи с этим надо постоянно сосредотачивать внимание 
на ценность, которую создает бизнес, поскольку только его динамичный рост позволит функционировать 
и в будущем. С этой целью в статье обсуждаются текущие проблемы и стереотипы оценки стоимости 
малого бизнеса. На примере использования стоимости бизнеса объясняется необходимость оценки. 

Ключевые слова: оценка бизнеса, стереотипы оценки, малый бизнес, ликвидационная стоимость. 
 

G.A. Gasparyan, A.S. Yeghiazaryan, B.G. Amiryan 

REAL PROBLEMS OF ASSESSING THE VALUE OF A SMALL 
BUSINESS 

The problems of small business development are the main challenge to the new market economy. The 
overwhelming number of large enterprises in the domestic market puts pressure on almost all opportunities for 
small-scale development. To survive and develop small business, a high level of efficiency and creativity is needed. 
In this regard, we must constantly focus on the value that the business creates, because only its dynamic growth will 
allow to function in the future. To this end, this article discusses the current problems and stereotypes of estimating 
the value of small business. An example of using the value of business explains the need for evaluation. 

Keywords: business valuation, stereotypes of evaluation, small business, liquidation price. 
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Դիտարկվել է բնակչության կողմից էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի կանխատեսումն արհեստական 

նեյրոցանցերի կիրառությամբ: Կանխատեսման նպատակով կառուցվել է բազմաշերտ պերսեպտրոն: 

 արհեստական նեյրոնային ցանցեր, արհեստական ինտելեկտ, բազմաշերտ 
պերսեպտրոն, էներգահամակարգի մատակարարման շղթա, էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի կանխատեսում: 
 

Հանրային ծառայություններ մատուցող ցանկացած համակարգ, մասնավորապես 

էներգետիկական համակարգը, չափազանց բարդ ինժեներական կառույց է: Նման համակարգերի 

հուսալի շահագործումը, անվտանգության և արդյունավետ գործունեության ապահովումը կապված են 

տեխնիկական, ֆինանսական, կազմակերպական, բնապահպանական և մի շարք այլ գործոնների հետ, 

որոնց համակարգումը և լուծումը հիմք է հանդիսանում էներգակառավարման նոր ստրատեգիաների 

մշակման համար: Դինամիկ զարգացող ժամանակակից շուկայական միջավայրում 

էներգահամակարգը կազմող ընկերությունների խնդիրն է ոչ միայն հումքային, ֆինանսական և 

տեղեկատվական հոսքերի օպտիմացումը, այլ նաև դրանց նկատմամբ արդյունավետ 

վերահսկողությունը: Հետևաբար, առաջանում է համապատասխան մոդելների, մեթոդների և 

մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտություն, ինչը հնարավորություն կտա արդյունավետ 

կառավարել էներգետիկ հոսքերը՝ ներքին և արտաքին միջավայրի փոփոխություններին 

համապատասխան: էներգահամակարգի մատակարարման շղթայի արդյունավետության կարևոր 

պայմաններից մեկը hաճախորդների պահանջների բավարարումն է, որի պատճառով էլ այդ 

գործընթացի արդյունավետ կառավարումը դառնում է համակարգի հիմնական խնդիրներից մեկը: 

Դրա լուծումն ավելի է բարդանում հատկապես անորոշությունների պայմաններում, ինչն 

ընկերություններից պահանջում է անհրաժեշտ ճկունություն շուկայի փոփոխությունների նկատմամբ: 

Հայաստանի Հանրապետությունում բնակչությունը և արդյունաբերության ոլորտը սպառում են 

արտադրված էլեկտրաէներգիայի մոտավորապես 60%-ը [1]: ՀՀ էներգահամակարգում 

էներգաարտադրությունը հիմնականում ապահովվում է ՋԷԿ-երի, ԱԷԿ-ի և ՀԷԿ-երի 

մասնակցությամբ: 

Սպառողների էներգետիկ պահանջարկը վերլուծելու համար օգտագործվում են տարբեր 

վիճակագրական մեթոդներ, որոնցից ամենատարածվածը էկոնոմետրիկ վերլուծությունն է: 

Էկոնոմետրիկ վերլուծությունը հիմնվում է էներգետիկ պահանջարկի տնտեսական հիմքի վրա և 

նպատակ ունի գնահատելու էներգիայի պահանջարկի վրա ազդող գործոնների (էներգիայի գործող 

գները, գնագոյացման քաղաքականության փոփոխությունը և այլն) ազդեցությունը:  

Մեր կողմից առաջարկվել է ՀՀ-ում բնակչության կողմից էլեկտրաէներգիայի սպառման 

կանխատեսման համար կիրառել արհեստական նեյրոնային ցանցերի տեսությունը [2]: 

Արհեստական նեյրոնային ցանցերը ներկայումս լայն կիրառություն են ստացել գիտության 

տարբեր ճյուղերում ծագած ամենաբարդ խնդիրների լուծման համար [3]: Արհեստական նեյրոնային 

ցանցը սինապտիկ միացություններով փոխհամագործակցող արհեստական նեյրոնների համակարգ է 

[4]: Արհեստական նեյրոնային ցանցերի աշխատանքը հիմնված է կենսաբանական նեյրոնի 

մաթեմատիկական մոդելի վրա։ Կենսաբանական նեյրոնը նյարդային համակարգի կառուցվածքային 

միավորն է: Այն մասնագիտացված բջիջ է, որն ընդունում, մշակում, ծածկագրում, պահպանում և 

հաղորդում է տեղեկատվությունը, կապ է հաստատում ուրիշ նեյրոնների և տարբեր օրգանների 

բջիջների միջև։  

Արհեստական նեյրոնի մաթեմատիկական մոդելը սխեմատիկորեն կարելի է պատկերել 

հետևյալ կերպ (նկ. 1) [5]. 
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Նկ. 1. Արհեստական նեյրոնի կառուցվածքը 

 

Արհեստական նեյրոնն ունի մուտքեր                 և ելք: Յուրաքանչյուր    մուտք ունի իր 

կշռային գործակիցը`   : Նեյրոններից յուրաքանչյուրը բնութագրվում է ներքին վիճակով     և 

ակտիվացման ֆունկցիայով՝     ։ Ներքին վիճակը մուտքերի կշռված գումարն է․ 

       
 
   : 

Նեյրոնի ելքային ազդանշանը ձևավորվում է ակտիվացման ֆունկցիայի միջոցով՝       : Կան 

տարբեր ակտիվացման ֆունկցիաներ, որոնցից առավել հաճախ օգտագործվում է սիգմոիդային 

(լոգիստիկ) ֆունկցիան` 

     
 

     
  

 

Նեյրոնային ցանցերը կարելի է դասակարգել՝ ուղիղ տարածման ցանցեր և անդրադարձ ցանցեր 

(որոնցում կան հետադարձ կապեր), միաշերտ և բազմաշերտ ցանցեր: Ցանցի հնարավորություններն 

աճում են շերտերի և դրանցում նեյրոնների թվի ավելացմանը զուգընթաց, հետադարձ կապերի 

ներմուծումը մեծացնում է ցանցի հնարավորությունները, ցանցի աշխատանքի ալգորիթմերի 

բարդությունը նպաստում է նեյրոնային ցանցերի հզորության ուժեղացմանը:  

Ուղիղ տարածման միաշերտ ցանցերը նախատեսված են գծային դասակարգում կատարելու 

համար։ Ուղիղ տարածման բազմաշերտ ցանցերը բնութագրվում են մեկ կամ մի քանի թաքնված 

շերտերով (նկ. 2): Բազմաշերտ նեյրոնային ցանցերն ունակ են բացահայտելու տվյալներում թաքնված 

խորքային օրինաչափությունները:  

 
 

Նկ. 2․ Բազմաշերտ նեյրոնային ցանց 
 

Նեյրոնային ցանցի կառուցման գործընթացը կազմված է երկու փուլից` ցանցի տեսակի 

ընտրություն և ցանցի ուսուցանում (կշիռների ընտրություն): Առաջին փուլում ընտրվում են ցանցի 
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մուտքերը և ելքերը, շերտերի թիվը, նեյրոնների տեսակը (մուտքերի թիվը, ակտիվացման ֆունկցիան), 

նեյրոնների միացման փոխդասավորությունը: Ցանցի աշխատանքի արդյունքում դիտարկումների և 

ելքային արդյունքների տարբերություններով ձևավորվում է սխալի ֆունկցիան: Որպես սխալի 

ֆունկցիա սովորաբար դիտարկվում է նպատակային և ելքային արժեքների տարբերությունների 

քառակուսիների գումարը: Վերլուծելով մուտքային և ելքային տվյալները՝ ցանցի կշիռներն ավտոմատ 

կերպով ճշգրտվում են այնպես, որ ուսուցման սխալը նվազարկվի: Սա իրականանում է ուսուցման 

գործընթացի միջոցով [6]: 

Ուսուցանելուց առաջ նեյրոնային ցանցին տրվում են նեյրոնների սկզբնական կշիռները և 

շեմերը: Դրանք կարող են տրվել օգտագործողի կողմից կամ պատահական թվերի գեներատորի 

միջոցով: Ուսուցման ընթացքում կշիռները և շեմերը ճշգրտվում են՝ ելնելով սխալի ֆունկցիայի 

նվազարկման պայմանից: Օրինակների բազմակի առաջադրումից հետո ցանցի կշիռները 

կայունանում են: Այդ դեպքում ստացված ցանցը համարվում է «ուսուցանված» և կարող է կիրառվել 

կանխատեսման համար:  

Եթե կշիռների ու շեմերի վեկտորից և դրան համապատասխանող ցանցի սխալից կազմված 

համախումբը պատկերենք (N+1) չափանի տարածության կետի տեսքով (որտեղ N-ը ցանցի ազատ 

պարամետրերի` կշիռների և շեմերի ընդհանուր քանակն է), այդ դեպքում բոլոր կետերը կկազմեն 

սխալների ֆունկցիայի մակերևույթը: Այդպիսի մոտեցման դեպքում նեյրոնային ցանցի ուսուցումը 

բերվում է բազմաչափ տարածության մեջ սխալների մակերևույթի գլոբալ մինիմումը գտնելու խնդրին, 

հետևաբար, նեյրոնային ցանցի ուսուցման ալգորիթմները նման են բազմաչափ ֆունկցիայի գլոբալ 

էքստրեմումը որոնելու ալգորիթմներին: Դրանցից պետք է առանձնացնել համալուծ գրադիենտների, 

Լեվենբերգ-Մարկվարդտի (Levenberg-Marquardt) ալգորիթմները [5]:  

Ուսուցման ալգորիթմը գործում է իտերացիոն եղանակով: Նախքան ուսուցման գործընթացը 

սկսելը մուտքային տվյալները նորմավորվում են, ապա կշիռներին տրվում են սկզբնական արժեքներ 

(օրինակ՝ պատահական արժեքներ): Յուրաքանչյուր փուլի ընթացքում ցանցի մուտքին տրվում են 

բոլոր ուսուցանող դիտարկումները, այնուհետև ցանցի ելքային արժեքները համեմատվում են 

նպատակային արժեքների հետ ու հաշվարկվում է սխալների ֆունկցիայի արժեքը: Սխալների 

ֆունկցիայի և նրա գրադիենտի արժեքներն օգտագործվում են ցանցի  կշիռները և շեմերը ճշգրտելու 

համար, որից հետո բոլոր գործողությունները կրկնվում են: Ուսուցման ալգորիթմն ընդհատվում է այն 

դեպքում, երբ կա՛մ իրականացվել են նախապես տրված թվով քայլեր, կա՛մ ցանցի սխալը դարձել է 

նախօրոք տրված արժեքից ավելի փոքր և այլևս չի փոքրանում: 

Նեյրոնային ցանցերի ուսուցման ժամանակ ծագող բարդություններից է վերաուսուցման 

երևույթը: Դա կապված է այն բանի հետ, որ կառուցված ցանցը սովորում է սխալը մինիմացնել տրված 

բազմության վրա, բայց ցանցի մուտքին նոր տվյալներ տալու դեպքում այն փնտրում է բոլորովին այլ 

մինիմում:  

Վերաուսուցման երևույթը բացահայտելու համար օգտագործվում է ստուգողական 

դիտարկումների գաղափարը: Այդ նպատակով դիտարկումների բազմությունը տրոհվում է երկու 

չհատվող ենթաբազմությունների` ուսուցանող և ստուգող: Վերջինս չի օգտագործվում ցանցի 

ուսուցման ընթացքում: Ուսուցման փուլում նեյրոնային ցանցը ուսուցանող ընտրանքի հիման վրա 

վերծանում է նպատակային ֆունկցիան, այսինքն՝ լուծում է ինտերպոլյացիայի խնդիր: 

Կանխատեսման փուլում կանխատեսվող արժեքը որոշելու նպատակով նեյրոնային ցանցը 

օգտագործում է ստացված կախվածությունը` լուծում է էքստրապոլյացիայի խնդիր: Ստուգող 

ընտրանքի վրա ստուգվում է ցանցի աշխատանքի կոռեկտությունը և կանխատեսման սխալի 

գնահատումը: 

Ուսուցանող և ստուգող ենթաբազմությունների վրա ցանցի սխալները կարող են տարբերվել: 

Եթե աշխատանքի ընթացքում ցանցի սխալը ուսուցանող բազմության վրա շարունակում է նվազել, 

իսկ ստուգողական բազմությունում սկսում է ավելանալ, նշանակում է, որ ցանցը սկսել է 

բավականաչափ մոտենալ նպատակային արժեքներին, և ուսուցումը պետք է դադարեցնել: Եթե ցանցի 

հզորությունը չի բավարարում փոխկախվածություններն արտահայտելու համար, երկու սխալներն էլ 

(ուսուցման և ստուգողական) չեն հասնի բավականաչափ փոքր մակարդակի: 

Ծագած հիմնախնդիրները հանգեցնում են նրան, որ գործնական խնդիրներում հարկ է լինում 

փորձարկել տարբեր կառուցվածքներով մեծ թվով ցանցեր, ուսուցանել դրանք մի քանի անգամ և 

համեմատել ստացված արդյունքները:  



198 

ՀՀ բնակչության էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի կանխատեսումը արհեստական նեյրոնային 

ցանցերի միջոցով: Դիցուք տրված են        (t=1, 2, …,T) ժամանակային շարքի արժեքները:  Շարքի 

            արժեքների կանխատեսումն իրականացվում է                                  

        ռեկուրենտ առնչությամբ, որտեղ  -ն այնպիսի թիվ է, որ ժամանակային շարքի   նախորդ 

արժեքները միանշանակ որոշում են շարքի հաջորդ արժեքը: 

Աշխատանքում դիտարկվել է ՀՀ բնակչության կողմից սպառված էլեկտրաէներգիայի (մլն կՎտժ) 

ժամանակային շարքը 2003-2016 թթ. եռամսյակային կտրվածքով (56 դիտարկում (նկ. 3)) [1]:  

 

 
 

Նկ. 3. ՀՀ բնակչության կողմից սպսռված էլեկտրաէներգիայի (մլն կՎտժ) ժամանակային շարքը (2003-2016 
թթ., եռամսյակային կտրվածքով) 

 

Ցանցը նախագծվել է STATISTICA 10 Ru փաթեթի Neural Networks գործիքով:  

Դիտարկումների բազմությունից 2016 թվականի տվյալներն առանձնացվել են կառուցված ցանցի 

անկախ ստուգման համար, իսկ մնացած բազմությունը պատահականորեն տրոհվել է երկու չհատվող 

ենթաբազմությունների` ուսուցանող և ստուգող: Նեյրոնային ցանցի ուսուցման որակը և 

արագությունը բարելավելու համար մուտքային տվյալները բերվել են [-1,1] միջակայքի: 

Ուսումնասիրվել է տարբեր տեսակի և տարբեր պարամետրերով 200 նեյրոնային ցանց, որոնց համար  

առաջադրվել էր կառուցել բազմաշերտ պերսեպտրոն (MLP) մեկ թաքնված շերտով` երկուսից ութ 

նեյրոնների քանակով: Նեյրոնների ակտիվացման համար դիտարկվել են լոգիստիկ, հիպերբոլական, 

էքսպոնենցիալ և նույնական ֆունկցիաները:  

Կառուցված ցանցերից ընտրվել է 4 մուտքով, թաքնված շերտում 4 նեյրոնով և մեկ ելքով ցանցը` 

MLP (4,4,1), որի թաքնված շերտի նեյրոնների ակտիվացումն իրականացվել է լոգիստիկ ֆունկցիայով, 

իսկ ելքային նեյրոնի ակտիվացումը՝ էքսպոնենցիալ ֆունկցիայով: Ցանցի ուսուցումն իրականացվել է 

BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) ալգորիթմով [5] 125 փուլերի ընթացքում: Այս ցանցի 

ընտրությունը պայմանավորված էր մյուս ցանցերից առավել բարձր արտադրողականությամբ 

(մուտքային և ելքային տվյալների միջև կոռելյացիայով), ինչպես նաև  կանխատեսման բացարձակ 

հարաբերական ամենափոքր սխալով`                 

Արհեստական նեյրոնային ցանցի կիրառմամբ կատարված կանխատեսման արդյունքներն են` 

2017 թ. առաջին եռամսյակի համար 586.3 մլն կՎտժ, իսկ 2017 թ. երկրորդ եռամսյակինը` 397.9 մլն 
կՎտժ (նկ. 4): Այդ եռամսյակների համար ՀՀ բնակչության կողմից սպառված էլեկտրաէներգիայի 

իրական արժեքները համապատասխանաբար 599.4 մլն կՎտժ  է և 386.4 մլն կՎտժ [1] ( նկ. 4): 
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Նկ. 4. ՀՀ բնակչության էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի  կանխատեսված արժեքները արհեստական 

նեյրոնային ցանցով 
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Г.М. Гукасян, В.С. Марухян 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Для прогнозирования спроса на электроэнергию в Армении применен один из самых популярных 

методов интеллектуального анализа данных - искусственная нейронная сеть. Для прогнозирования 
построен многослойный перцептрон. 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, искусственный интеллект, многослойный 
перцептрон, прогнозирование спроса на электроэнергию. 

 
G.M. Ghukasyan, V.S. Marukhyan 

FORECASTING OF ELECTRICITY DEMAND  USING  ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 
 

One of the most popular data mining methods - an Artificial Neural Network (ANN) was applied to predict 
the residential electricity demand  in Armenia. For forecasting a multilayer perception (MLP) was utilized.  

Keywords: Artificial Neural Network (ANN), Data Mining, Multilayer Percepton, Forecasting of Electricity 
Demand. 

 
 - ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, Երևանի պետական 

համալսարանի տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ 

 - տնտեսագիտության թեկնածու, Երևանի պետական համալսարանի 

տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ 

http://psrc.am/am/sectors/electric/reports
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Քննարկվում են ՀՀ վարկավորման ոլորտում «գերտաքացմանն» առնչվող հարցեր: Ուսումնասիրվում են 

մարկովյան ռեժիմի փոփոխության մոդելները, որոնց միջոցով էլ այնուհետև փորձ է արվում դիտարկվող 
ժամանակահատվածը բաժանել ոչ բավարար աճի, նորմալ աճի և  գերտաքացման ժամանակահատվածների: 
Գնահատական է տրվում Բազելյան կոմիտեի կողմից առաջարկված կապիտալի հակացիկլային բուֆերի 
կիրառման ժամանակահատվածի վերաբերյալ: 

գերտաքացում, մարկովյան ռեժիմի փոփոխության մոդելներ, կապիտալի 
հակացիկլային բուֆեր, վարկերի հավասարակշիռ մակարդակ: 

 

Ներածություն: Բազելյան կոմիտեի կողմից բուֆերի սահմանումն ահազանգում է 

տնտեսությունում գերտաքացման մասին, որը զսպելուն է ուղղված կապիտալի հակացիկլային 

բուֆերը, այսինքն` բուֆերի սահմանումը անուղղակիորեն նշանակում է ֆինանսական ոլորտում 

«նորմալ վիճակից» անցում «գերտաքացման վիճակի: Հետազոտողի տեսանկյունից հետաքրքրություն է 

ներկայացնում այն հարցը, թե ինչպես ճանաչել այդ պահը, երբ տնտեսությունում նորմալ 

վարկավորումից անցում է կատարվում ավելցուկային վարկավորման: Բազելյան կոմիտեն այս 

հարցին պատասխանում է HP միակողմանի ֆիլտրի միջոցով վարկեր/ՀՆԱ-ի ճեղքվածքի որոշմամբ եւ 

այդ ճեղքվածքի համար «կրիտիկական միջակայքի»՝ 2...10%-ի սահմանմամբ: Որոշ վերլուծաբաններ 

նախընտրում են տնտեսական հիմնարարներով պայմանավորված տրենդի մեթոդը: Հետազոտողների 

մեկ այլ խումբ այս հարցի պատասխանը տալիս է սկզբունքորեն այլ մեթոդաբանության՝ մարկովյան 

ռեժիմի փոփոխության մոդելների (markov switching models) միջոցով: Սա համեմատաբար նոր մեթոդ է 

այս ոլորտում եւ կիրառվել է սահմանափակ թվով հեղինակների կողմից [1-3]: Մեթոդի էությունն այն է, 

որ ժամանակային շարքերը տարանջատվում են տարբեր «ռեժիմների» (օրինակ՝ «խաղաղ» եւ 

«սթրեսային» ժամանակեր), եւ յուրաքանչյուրի համար գնահատվում են իրեն բնորոշ կապերը: Սա 

արդարացված մոտեցում է, քանի որ  տարբեր իրավիճակներում փոփոխականների միջեւ 

փոխազդեցությունները կարող են լինել միանգամայն տարբեր. «նորմալ» ժամանակներում կապը 

կարող է լինել չնչին կամ ոչ նշանակալի, բայց «սթրեսային» իրավիճակում լինել ուժեղ:  

 

Մոդելի ներկայացումը: Մարկովյան ռեժիմի փոփոխության մոդելները ռեժիմի փոփոխության 

մոդելների (regime switching models) տարատեսակ են: Ի տարբերություն նույն ընտանիքի անդամ  

սահմանաչափային մոդելների (threshold models, որոնք ռեժիմների փոփոխությունը կապում են որեւէ 

դիտարկվող փոփոխականի կոնկրետ արժեքը գերազանցելու հետ), մարկովյան մոդելները ենթադրում 

են, որ ռեժիմի փոփոխությունները կապված են չդիտարկվող (unobservable) «լատենտ» փոփոխականի 

ռեժիմի փոփոխությունների հետ, որը կառավարվում է մարկովյան շղթաների միջոցով: Այսինքն`  

տարբեր իրավիճակների համար կատարված մոդելի գնահատումները եւ ռեժիմի փոփոխության 

կետերի գնահատումը կատարվում է՝ կախված այդ չդիտարկվող փոփոխականի ընդունած 

արժեքներից, որոնք էլ իրենց հերթին կախված են այդ փոփոխականը բնութագրող մարկովյան շղթայից 

(կամ փոխանցման հավանականություններից): Այլ կերպ ասած, ռեժիմներից յուրաքանչյուրի համար 

գնահատվում են միայն այդ ռեժիմին բնորոշ կապերը, ինչպես նաեւ գնահատվում է այդ ռեժիմների 

փոփոխության պահը՝ օգտագործելով առավելագույն ճշմարտանմանության մեթոդը: Ամբողջ 

ժամանակահատվածը դիտարկելու դեպքում հետազոտողը կունենա կապի մեկ միջինացված 

գնահատական, որը պատշաճ կերպով չի կարող բնութագրել տարբեր ժամանակահատվածներում 

փոփոխականների ունեցած կապի ուղղությունը եւ ուժգնությունը:  

ՀՀ դեպքը: Քաղաքականություն իրականացնող մարմնի տեսանկյունից հատուկ 

հետաքրքրություն կարող է ներկայացնել այն հարցը, թե վարկերի հավասարակշիռ մակարդակը 
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չգերազանցելու համար վարկային պորտֆելի ինչպիսի աճի տեմպերն են «ընդունելի»: Նախքան այս 

հարցին պատասխանելը անհրաժեշտ է նշել, որ վարկերի աճի տեմպը անհրաժեշտ է դիտարկել ՀՆԱ-ի 

աճի տեմպի հետ միասին: Հարկ է նշել նաեւ, որ վարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի աճի տեմպը մոտավորապես 

հավասար է վարկերի աճի տեմպի եւ ՀՆԱ-ի աճի տեմպի տարբերությանը: Այսինքն՝ էական 

հետաքրքրություն կարող է ներկայացնել վարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի «հավասարակշիռ» աճի տեմպը: Այս 

հարցին հնարավոր է պատասխանել վարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի 12-ամսյա աճի տեմպի մարկովյան 

մեթոդով վերլուծության միջոցով: Վերլուծությունն առավել հիմնավոր դարձնելու նպատակով 

վարկերի 12-ամսյա աճի տեմպի շարքը բաժանենք երեք ռեժիմների՝ «ոչ բավարար», « նորմալ աճ» եւ 

«գերտաքացում» [3]: Այս քայլը թույլ կտա առավել հստակ սահմանել «նորմալ» ռեժիմին բնորոշ 

վարկերի աճի տեմպը: Յուրաքանչյուր «ռեժիմի» համար կգնահատվեն առանձին գործակիցներ: 

Մոդելում` որպես կախյալ փոփոխական, դիտարկվում է վարկերի 12-ամսյա աճի տեմպը, իսկ որպես 

կախյալ փոփոխական՝ ազատ անդամը: Ազատ անդամի՝ 3 տարբեր ռեժիմների համար գնահատված 

արժեքները կարող են դիտարկվել որպես տվյալ ռեժիմին բնորոշ միջին աճի տեմպեր: Գնահատման 

արդյունքները ներկայացվում են ստորեւ բերվող աղյուսակում: 

 
Աղյուսակ  

Մարկովյան մեթոդով գնահատված վարկեր/ՀՆԱ -ի աճի տեմպերը՝ տարբեր ռեժիմներում 

  
Գնահատված 

գործակցի արժեք 

99% հավանականության 

միջակայքի նվազագույն 

արժեք 

99% հավանականության 

միջակայքի առավելագույն 

արժեք 

Ոչ բավարար աճ ≈-8,8% ≈-15.4% ≈-2.3% 

Նորմալ աճ ≈17.9% ≈13.9% ≈22.1% 

Գերտաքացում ≈50.8% ≈36.5% ≈65.2% 

 

Աղյուսակի երկրորդ սյունակում ներկայացված են մոդելի գնահատմամբ տարբեր 

«ռեժիմներում» վարկային պորտֆելի աճի հնարավոր արժեքները: Երրորդ եւ չորրորդ սյունակներում 

բերված են այդ գնահատված գործակիցների 99% հավանականային միջակայքերի արժեքները: Ըստ 

այդմ, ստացվում է, որ համաձայն մոդելի գնահատումների, որպեսզի տնտեսությունում չլինի 

վարկավորման «գերտաքացում», վարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի աճը (կամ որ նույնն է՝ վարկերի՝ ՀՆԱ 

նկատմամբ ունեցած առաջանցիկ աճը) չպետք է գերազանցի 22%-ը:  

Մոդելի գնահատման արդյունքները ներառում են նաեւ դիտարկվող ժամանակահատվածի 

տարանջատումը ըստ ռեժիմների, այսինքն` մոդելը գնահատում է դիտարկվող 

ժամանակահատվածում տարբեր ռեժիմների «գործելու» հավանականությունները: Սա կատարվում է  

առավելագույն ճշմարտանմանության եղանակով, այսինքն` մոդելը դիտարկվող ժամանակային 

շարքի յուրաքանչյուր կետում գնահատոմ է որեւէ «ռեժիմի» ի հայտ գալու հավանականությունը: 

Արդյունքները ներկայացվում են ստոր  նկարում. 
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Նկ.  Դիտարկվող ժամանակահատվածի տարանջատումը ըստ ռեժիմների 
 

Նկարում ներկայացված է դիտարկված «ռեժիմների» ի հայտ գալու հավանականությունը: 

Մոդելի գնահատումներից պարզ է դառնում, որ գերտաքացման ժամանակահատվածն սկսվել է 2007թ. 

երկրորդ եռամսյակից: 

 

Եզրակացություն: Այսպիսով, կատարված վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ, 

չնայած ՀՀ ֆինանսական ոլորտում մի շարք հիմնարար հատկանիշների դրական 

փոփոխություններին, նախքան 2009թ. ֆինանսական եւ տնտեսական ճգնաժամը, ՀՀ վարկավորման 

շուկայում առկա է եղել «գերտաքացում», այսինքն՝ վարկավորման մակարդակը շեղվել է 

տնտեսության հիմնարար կարողություններով նախորոշված մակարդակից: Սույն վերլուծությունում 

օգտագործված Մարկովյան  մոդելը տալիս է  գնահատական «գերտաքացման» ժամանակահատվածի 

սկզբի վերաբերյալ (2007թ. երկրորդ եռամսյակ): Սա կարեւոր ուղենիշ է քաղաքականություն 

իրականացնող մարմնի համար, քանի որ կապիտալի հակացիկլային բուֆերի սահմանման 

վերաբերյալ որոշումը ընդունվում է՝ հիմք ընդունելով «գերտաքացման» ժամանակահատվածի սկզբի 

վերաբերյալ ենթադրությունը: Այդ որոշման ընդունման համար որոշիչ է Բազելյան կոմիտեի կողմից 

առաջարկվող HP  միակողմանի ֆիլտրի գնահատականը, եւ մյուս քանակական մեթոդները ընդամենը 

վերահաստատում են նրա արդյունքը: 

Աշխատանքում գնահատված մոդելի էական արդյունքներից է վարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի 

հավասարակշիռ աճի վերաբերյալ գնահատականը, համաձայն որի վարկեր/ՀՆԱ աճը, 

«գերտաքացումը» բացառելու համար կարող է աճել տարեկան 14...21%-ով: Սա կարեւոր արդյունք է 

մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության համար, քանի որ այդ ցուցանիշի հիման վրա կարող են 

կիրառվել մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության՝ վարկավորման սահմանափակմանն ուղղված 

գործիքները: 
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А.Г. Кечечян, А.А. Григорян 
 
ОЦЕНКА СБАЛАНСИРОВАННОГО УРОВНЯ  КРЕДИТОВАНИЯ РА МЕТОДОМ 

МАРКОВА 
 

Обсуждаются вопросы, связанные с ''перегревом'' в секторе кредитования Армении. Изучаются 
модели изменения режима Маркова. Делается попытка разделить наблюдаемый период на периоды 
недостаточного роста, нормального роста и перегрева. Оценивается период внедрения ациклического 
буфера Базельского комитета. 

Ключевые слова: перегрев, марковские модели, ациклический буфер капитала, сбалансированный 
уровень кредитов. 
 
 

A.H. Ketshetshyan, A.A. Grigoryan 
 

ESTIMATION OF OPTIMAL LEVEL OF FINANCIAL INTERMEDIATION FOR THE  
ECONOMY OF RA 

 
Issues related to the "overheating" in Armenia's lending sector are discussed. In the work, Markov 

Switching Models are studied. An attempt is done to divide the observed period  into insufficient growth, 
normal growth and overheating periods. Period  of implementation of countercyclical capital buffer enforced 
by the Basel Committee is evaluated. 

Keywords: overheating, Markov Switching Models, countercyclical Buffer of capital, equilibrium credit 
level. 
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Ներկայացված է ՀՀ ՀՆԱ ճեղքի՝ իրական և պոտենցիալ մակարդակների տարբերության նոր 

գնահատական, որում հաշվի են առնվել ՀՀ տնտեսության ֆինանսական հատվածի զարգացումները: 
Մասնավորապես առաջին քայլում, կիրառելով Բայեսյան տեխնիկան, Կալմանի բազմագործոն Ֆիլտրի միջոցով 
գնահատվել է ՀՀ տնտեսության ֆինանսական ցիկլը՝ օգտագործելով հետևյալ ֆինանսական ցուցանիշները՝ ՀՀ 
վարկեր ՀՆԱ հարաբերությունը, անշարժ գույքի գները, ընդհանուր բանկային համակարգում հաճախորդների 
պարտքի սպասարկման բեռը և զարգացող տնտեսությունների համար ագրեգացված վարկեր ՀՆԱ 
հարաբերությունը: Հաջորդ քայլում գնահատվել է ՀՆԱ ճեղք՝ առաջին քայլում ստացված Ֆինանսական ցիկլի 
գնահատականը ներմուծելով Նոր-Քեյնսյան կառուցվածքային մոդել: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ 
ֆինանսական ցիկլն ունի բավականին մեծ ազդեցություն ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի վրա, և այն հաշվի 
առնելով կարելի է լավացնել ՀՆԱ ճեղքի գsնահատականը, հետևաբար իրականացնել ավելի ճշգրիտ 
դրմավարկային քաղաքականություն:  

 պոտենցիալ ՀՆԱ, ՀՆԱ-ի ճեղք, ֆինանսական ցիկլ, Կալամնի բազմագործոն ֆիլտր, 

վարկեր ՀՆԱ Ճեղք, կառուցվածքային մոդել։ 

Ներածություն: Մինչ 2008թ. Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը (ՀՖՃ), հայտնի Ջեքսոն 

Հոլի համաձայնությունը պնդում էր, որ ֆինանսական համակարգի անկայունությունների վրա կարելի 

է աչք փակել, քանի դեռ տնտեսությունում կա կայուն գնաճ: Սակայն ֆինանսական ճգնաժամն 

ապացուցեց, որ ֆինանսական հատվածի անկայունությունները կարող են փոխանցվել իրական 

հատված, անգամ կայուն գնաճի պարագայում: Այդ պահից պարզ դարձավ, որ տնտեսության իրական 

և ֆինանսական հատվածները խիստ փոխկապակցված են, և սխալ է միմյանցից անկախ վերլուծելը [1]: 

Տնտեսությայն իրական հատվածը նկարագրող ամենագլխավոր ցուցանիշներից մեկը ՀՆԱ ճեղքն է, 

որն անտեսանելի է, և դրա համար ճիշտ գնահատական գտնելը տնտեսագիտության և քաղաքակա-

նություն իրականացնողների համար կարևորագույն խնդիրներից մեկն է: Մինչ ՀՖՃ-ն  ՀՆԱ ճեղքի 

գնահատման համար առաջարկված բոլոր մեթոդները հաշվի էին առնում միայն տնտեսության 

իրական հատվածի ցուցանիշները՝ աշխատուժ, կապիտալ, տեխնոլոգիա և այլն [2]: Սակայն այժմ 

բազմաթիվ հետազոտություններում խիստ կարևորվում է նաև ֆինանսական գործոնների 

ազդեցության գնահատումը [3]: [4] -ում, օգտագործելով Կալմանի բազմագործոն ֆիլտրը, Հայաստանի 

օրինակով ցույց էր տրվել, որ ֆինանսական ցուցանիշներն իրոք ազդեցություն ունեն ՀՀ ՀՆԱ ճեղքի 

վրա, և որ գնահատված ճեղքը նշանակալիորեն տարբերվում է այլ մեթոդներով ստացված 

գնահատականներից: Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ տվյալ աշխատանքում ներկայացված է ՀՆԱ ճեղքի 

նոր գնահատական՝  օգտագործելով աշխատանքներ [4] և [5]-ում կիրառված մոդելներն ու 

արդյունքները: Մասնավորապես առաջին քայլում Բայեսյան տեխնիկայով գնահատվել է ՀՀ 

ֆինանսական ցիկլը` օգտագործելով ՀՀ վարկեր ՀՆԱ հարաբերություն, անշարժ գույքի իրական գներ, 

ընդհանուր բանկային համակարգում հաճախորդների պարտքի սպասարկման բեռ և զարգացող 

տնտեսությունների համար ագրեգացված վարկեր ՀՆԱ հարաբերություն ցուցանիշները, հաջորդ 

քայլում ստացված ֆինանսական ճեղքը ներմուծվել է [5]-ում նկարագրված Նոր Քեյնսյան 

կառուցվածքային մոդել և գնահատվել ՀՀ ՀՆԱ ճեղքը: Արդյունքները ցույց են տվել, որ նախ 

գնահատված ֆինանսական ցիկլը համապատասխանում է ՀՀ տնտեսության ֆինանսական հատվածի 

զարգացումներին, մասնավորապես՝ պայմանավորված վերջին տարիներին ՀՀ ֆինանսական շուկայի 

զարգացումներով 2011թ. կեսերից ՀՀ-ում առկա է ավելցուկային վարկավորում, որը հետզհետե 

շատանում է, երկրորդ՝ ֆինանսական ցիկլն ունի բավականին մեծ ազդեցություն ՀՀ տնտեսության 

իրական ցիկլի վրա, և այն հաշվի չառնելը կարող է սխալ դրամավարկային քաղաքականության 

իրականացման արդյունք դառնալ:   

Տվյալների նկարագրությունը: Օգտագործվել են ՀՀ հետևյալ ժամանակային շարքերը՝ իրական 

ՀՆԱ-ի, գործազրկության եռամսյակային և գնաճի, բնականոն գնաճի, անվանական տոկոսադրույքի, 

անվանական փոխարժեքի ամսական տվյալները՝ 2002-2017 թվականների համար: Արտաքին 
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աշխարհի համար օգտագործվել են ԱՄՆ-ի իրական ՀՆԱ-ի, անվանական փոխարժեքի, գնաճի և 

բնականոն գնաճի եռամսյակային շարքերը:  Օգտագործված տվյալները տարեկանացված են՝ 

եռամսյակային տվյալներում առկա տատանումներից խուսափելու համար։ Ֆինանսական ցիկլի 

գնահատման համար օգտագործվել են բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ՀՀ 

ռեզիդենտներին տրված վարկերի ծավալներն ու տոկոսադրույքներն ըստ ժամկետայնությունների, 

ՀԱԱ եռամսյակային շարքը, Երևանում անշարժ գույքի գները՝ գնաճով ճշգրտված, զարգացող 

տնտեսությունների համար ագրեգացված վարկեր ՀՆԱ հարաբերության ինդեքսը: Ժամանակային 

շարքերը X12 ֆիլտրով սեզոնային հարթեցվել են: Տվյալների աղբյուրներն են՝ Ազգային 

վիճակագրական ծառայությունը, ինչպես նաև ՀՀ ԿԲ վիճակագրական տվյալների շտեմարանը, 

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD) տվյալների շտեմա-

րանը, Միջազգային հաշվարկների բանկի (BIS) տվյալների շտեմարանը: 

 Մոդելի նկարագրությունը։ Օգտվելով այն գաղափարից, որ ֆինանսական ցիկլը նկարագրող 

լավագույն ցուցանիշը վարկեր/ՀՆԱ ճեղքն է (այն հանդիսանում է Բանկային վերահսկողության 

Բազելյան կոմիտեի կողմից 2010-2011թթ. մշակված Բազել 3 անվամբ ստանդարտներում  

կարևորագույն ցուցանիշ1, որը նաև ընդունել է ՀՀ ԿԲ-ն), աշխատանքում գնահատվում է վարկեր/ՀՆԱ 

ճեղքը Կալմանի բազմագործոն ֆունկցիայի օգնությամբ: Ըստ Բազել 3-ի կապիտալի պահպանման և 

հակացիկլիկային բուֆերների կուտակման պահանջների բանկերը նորմալ պայմաններում պետք է 

կապիտալ կուտակեն, որպեսզի ճգնաժամի տարիներին բավականաչափ միջոցներ ունենան՝ այն 

հաղթահարելու համար [6]: Որպեսզի մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության գործիքները ճիշտ 

կիրառվեն, անհրաժեշտ է ավելցուկային վարկերի զարգացումները բացահայտել վաղ փուլում: 

Ներկայումս գրականության մեջ (ինչպես նաև Բազելյան կոմիտեի կողմից) առաջարկվող վարկեր/ՀՆԱ 

ճեղքի գնահատման մեթոդաբանությունը շատ պարզ է՝ օգտագործել միակողմանի Հոդրիկ-Պրեսկոդ 

ֆիլտր 𝜆 = 400000  պարամետրով [7]: 𝜆 –ի այդքան մեծ լինելը պայմանավորված է նրանով, որ 

ֆինանսական ցիկլերը համարվում են ավելի քան բիզնես ցիկլերը: Սակայն այս մեթոդաբանություն 

ընդունելի չէ ՀՀ տնտեսության համար, քանի որ մեր ժամանակային շարքերը կարճ են և Հոդրիկ-

Պրեսկոդ ֆիլտրը նման մեծ պարամետրով չի կարող ճիշտ գնահատական տալ: Աշխատանքում 

առաջարկվել է գնահատել ֆինանսական ճեղքը բազմաչափ Կալմանի ֆիլտրով՝ վերացարկվելով 

օգտագործել միայն վիճակագրական մեթոդը, այլ նաև կիրառել տվյալ պահին ֆինանսական ցիկլը 

բնութագրող այլ ցուցանիշներ: Ենթադրվում է, որ վարկեր/ՀՆԱ-ն (𝑐𝑟𝑡) վերլուծվում է տրենդի (𝑐𝑟𝑡̅̅ ̅̅ ) և 

ճեղքի (𝑐𝑟𝑡
𝑔), տրենդի աճը AR(1) գործընթաց է։ Ենթադրվում է նաև, որ վարկեր/ՀՆԱ տրենդի վրա 

ազդեցություն ունեն անշարժ գույքի իրական գները (𝑝𝑝𝑡), իսկ Ճեղքը այնպիսի AR(1) գործընթաց է, որի 

վրա ազդեցություն ունեն պարտքի բեռը (𝑑𝑠𝑏𝑡), զարգացող տնտեսությունների վարկեր/ՀՆԱ ճեղքը 

(𝑒𝑚_𝑐𝑑𝑡𝑡) (հիմնվելով այն կարծիքին, որ ֆինանսական ցիկլերը տարբեր երկրների համար կոռելացված 

են [8]): Ստորև ներկայացված է հավասարումների համակարգը՝ 

{

𝑐𝑟𝑡 = 𝑐𝑟𝑡̅̅ ̅̅ + 𝑐𝑟𝑡
𝑔

 

𝑑𝑐𝑟𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝛼𝑐1𝑑𝑐𝑟𝑡−1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝛼𝑐2𝑝𝑝𝑡̅̅ ̅̅̅ + 𝜀𝑡
𝑐𝑟̅̅ ̅̅

𝑐𝑟𝑡
𝑔

= 𝛽𝑐1𝑐𝑟𝑡−1
𝑔

+ 𝛽𝑐2𝑑𝑠𝑏𝑡
𝑔 + 𝛽𝑐3𝑒𝑚_𝑐𝑑𝑡𝑡

𝑔 + 𝜀𝑡
𝑐𝑟𝑔 ,

 

{

𝑝𝑝𝑡 = 𝑝𝑝𝑡̅̅ ̅̅̅ + 𝑝𝑝𝑡
𝑔

𝑑𝑝𝑝𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝛼𝑝𝑑𝑝𝑝𝑡−1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝜀𝑡
𝑝𝑝̅̅ ̅̅̅

𝑝𝑝𝑡
𝑔

= 𝛽𝑝𝑝𝑝𝑡−1
𝑔

+ 𝜀𝑡
𝑝𝑝𝑔

, {

𝑑𝑠𝑏𝑡 = 𝑑𝑠𝑏𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑑𝑠𝑏𝑡

𝑔

𝑑𝑑𝑠𝑏𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝛼𝑑𝑑𝑑𝑠𝑏𝑡−1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜀𝑡
𝑑̅̅ ̅

𝑑𝑠𝑏𝑡
𝑔

= 𝛽𝑑𝑑𝑠𝑏𝑡−1
𝑔

+ 𝜀𝑡
𝑑𝑔

, {

𝑒𝑚_𝑐𝑑𝑡𝑡 = 𝑒𝑚_𝑐𝑑𝑡𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑚_𝑐𝑑𝑡𝑡

𝑔

𝑑𝑚_𝑐𝑑𝑡𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝛼𝑒𝑑𝑚_𝑐𝑑𝑡𝑡−1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜀𝑡
�̅�

𝑚_𝑐𝑑𝑡𝑡
𝑔

= 𝛽𝑒𝑚_𝑐𝑑𝑡𝑡−1
𝑔

+ 𝜀𝑡
𝑒𝑔

, 

որտեղ 𝑑𝑥-ով նշանակված է փոփոխականների եռամսյակային աճը, 𝑥𝑡
𝑔-ով ճեղքը, 𝑥�̅�-ով տրենդը: 

Ընդհանուր բանկային համակարգում հաճախորդների պարտքի սպասարկման բեռը հաշվվել է 

հետևյալ բանաձևով [9]՝ 

 
որտեղ DSR-ը պարտքի բեռն է, i-ն բանկերի կողմից ՀՀ ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի 

տոկոսներն ըստ ժամկետայնության, s-ը՝ միջին սպասվող ժամկետայնությունը, D-ն՝ վարկերի 

ծավալներն ըստ ժամկետայնության,  Y-ը՝ Համախառն ազգային արդյունքը։ 

Ավտոկոռելյացիոն գործակիցները ստուգաճշտվել են, իսկ մանցած գործակիցների գնահատումը 

կատարվել է Բայեսյան գնահատմամբ, բոլոր գնահատականները նշանակալի են: Արդյունքները 

                                                           
1 https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm 

, 
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ներկայացված են Աղյուսակում: Գնահատման ընթացքում դիտարկվել են նաև ֆինանսական 

կայունությունը բնութագրող այլ ցուցանիշներ, օրինակ` լեվերիջի գործակիցը, վարկ/արժեք 

հարաբերակցությունը, վարկեր ավանդներ հարաբերությունը և այլն: Սակայն քանի որ այս 

ցուցանիշները գնահատման ժամանակ նշանակալի չեն ստացվել, հիմնական մոդելում չեն ներառվել:  

Հաջորդ քայլում ստացված ֆինանսական ճեղքը ներմուծվել է աշխատանք [4]-ում օգտագործված 

Նոր-Քեյնսյան կառուցվածքային մոդել, մասնավորապես IS կորի հավասարման մեջ՝ 

𝑦𝑔𝑎𝑝𝑡 = 𝑏1𝑦𝑔𝑎𝑝𝑡+1 + 𝑏2𝑦𝑔𝑎𝑝𝑡−1 − 𝑏3𝑅𝑅𝑔𝑎𝑝𝑡−1 + 𝑏4[𝑧𝑡 − 𝑧𝑡−1]+𝑏5𝑦𝑔𝑎𝑝
𝑤𝑡

𝑔+𝑏6𝑐𝑟𝑡
𝑔

+ 𝜀𝑡
𝑦

":   (1)     
𝑏6 գործակցի արժեքը ստացվել է ստուգաճշտման եղանակով՝ հաշվի առնելով նաև աշխատանք [3]-

ում ժամանակին գնահատված վարկեր/ՀՆԱ հարաբերության ազդեցությունը ՀՆԱ ճեղքի վրա:  

  
Աղյուսակ  

Գնահատված գործակիցների արժեքները 

Գործակից 𝛼𝑐1 𝛼𝑐2 𝛽𝑐1 𝛽𝑐2 𝛽𝑐3 𝛼𝑝 𝛽𝑝 𝛼𝑑 𝛽𝑑 𝛼𝑒 𝛽𝑒  𝑏6 

Արժեք 0,85 0,1 0,2 0,4 0,2 0,7 0,2 0,7 0,1 0,65 0,1 0,25 
 

Արդյունքները վկայում են, որ ստացված ՀՆԱ ճեղքի գնահատականը տարբերվում է առանց 

ֆինանսական ճեղքի գնահատված ՀՆԱ ճեղքի գնահատականից: Օրինակ, ֆինանսական ցիկլի 

ներկայիս գնահատականը մատնանշում է, որ 2011 թվականի երկրորդ կեսից սկսած՝ տնտեսության 

ֆինանսական հատվածում ավելցուկային վարկավորում կա , որը մինչև օրս շարունակում է աճել (նկ. 

1):  Սա բնական է, որ պահանջարկի տեսանկյունից դրական ազդեցություն է ունենալու գնաճի վրա, 

ինչն էլ վկայում է նախորդ գնահատականի նկատմամբ ավելի դրական ստացված ՀՆԱ ճեղքը (նկ. 2): 

Սա նշանակում է, որ դրամավարկային քաղաքականությունն իրականացնելիս պետք է ուշադրություն 

դարձնել ֆինանսական ցիկլին և նրանից բխող ավելցուկային պահանջարկին, այլապես 

կիրականացվի այնպիսի դրամավարկային քաղաքականություն, որը չի ապահովի տնտեսությունում 

գների կայունություն (նկ. 3):   

 
 

Նկ. 1. Վարկեր /ՀՆԱ ճեղքի վերլուծություն 
 
 

 
 

Նկ. 2. ՀՆԱ ճեղքի վերլուծություն 
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Նկ. 3. ՀՆԱ ճեղքի գնահատականների համեմատում 

 

Եզրակացություն: Ֆինանսական ճգնաժամից հետո պարզ դարձավ, որ ֆինանսական հա-

մակարգի անկայունությունները, որոնց հիմնական պատճառը ավելցուկային վարկավորումն էր, կա-

րող ենք փոխանցվել տնտեսության իրական հատված: Այս հետազոտությունում առաջարկվել է ՀՆԱ 

ճեղքի գնահատման նոր եղանակ, որում կառուցվածքային մոդելի մեջ ներառվում է նաև ֆինանսական 

ցիկլի տեղեկատվությունը, այսպիսով, ՀՆԱ ճեղքի ստացված գնահատակում հաշվի է առնվել ֆինան-

սական համակարգի անկայունությունները մատնանշող ամենակարևոր ցուցանիշը՝ վարկեր/ՀՆԱ 

ճեղքը: Հետզոտությունները ցույց են տալիս, որ ստացված ՀՆԱ ճեղքի գնահատականը էապես 

տարբերվում է այն գնահատականից, որում հաշվի չեն առնվում ֆինանսական զարգացումները, և 

ստացված գնահատականն օգտագործելը կբարելավի դրամավարկային քաղաքականության որակը:   
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М.Г. Арутюнян 
УЛУЧШЕНИЕ ОЦЕНКИ  РАЗРЫВА ВВП В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО ЦИКЛА 

 

            Представлена новая оценка разрыва ВВП с учетом изменений в финансовом секторе экономики Армении. На 
первом этапе на основе техники Байеса оценивается финансовый цикл Армении при помощи фильтра Калмана с 
использованием следующих финансовых показателей: отношение кредитов к ВВП, цены на недвижимость, долговое 
бремя для всей банковской системы и агрегированная оценка кредита для стран с формирующимся рынком. На 
следующем этапе, используя полученную оценку финансового цикла, дана оценка разрыва ВВП при помощи структурной 
модели Нью-Кинни. Результаты показывают, что финансовый цикл оказывает значительное влияние на реальный 
сектор экономики Армении. Следовательно, его игнорирование может быть неправильным и заблуждающим с точки 
зрения  монетарной политики. 
         Ключевые слова: потенциальный объем ВВП, разрыв ВВП, финансовый цикл, многофакторный  фильтр Калмана, 
разрыв кредитов к ВВП, структурная модель. 

M. G. Harutyunyan 
IMPROVEMENT OF OUTPUT GAP EVALUATION IN THE NETWORK OF FINANCIAL CYCLE 

         A new estimate of the output gap is presented, where the financial sector developments in the Armenian economy are taken 
into account. In the first step, on the basis of the Baesian techniques, financial cycle of Armenian economy was estimated by 
multivariate Kalman filter using the following financial indicators: credit to GDP ratio, real estate prices, debt service burden of 
the whole banking system, and aggregated credit to GDP ratio for emerging economies. In the next step, using estimated credit 
to GDP gap, the GDP gap was evaluated by the New-Kinney Structural Model. The results show that the financial cycle has a 
considerable impact on the real sector of Armenian economy, hence ignoring them could be incorrect and misleading for policy 
makers and monetary authority’s point of view policy. 
       Keywords: potential output, output gap, financial cycle, credit to GDP ratio, multivariate Kalman filter, structural model. 
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Կարի արդյունաբերության ձեռնարկության օրինակով որոշվել են շահավետ պատվերափոխարինման 
պայմանները: Օգտագործելով գծային ծրագրավորման խնդիրների լուծման տեխնոլոգիան՝ որոշվել են առանձին 
արտադրատեսակների արտադրման ծավալների օպտիմալ արժեքները առկա ռեսուրսների պայմաններում: 
Օպտիմալացման խնդրի լուծման արդյունքում հաշվարկվել է յուրաքանչյուր արտադրատեսակի թողարկման 
պլանը, որի դեպքում ձեռնարկության արտադրանքի ընդհանուր արժեքը կլինի առավելագույնը: Արտադրանքի 
թողարկման օպտիմալ պլանի ներդրումը ձեռնարկությանը  հնարավորություն կտա ապահովել թողարկման 
առավելագույն ծավալ:  

   պատվերափոխարինում, պատվերափոխարինման պայմաններ, հավասարաշահա-
վետության պայմաններ,, պատվերափոխարինման ցուցանիշներ: 

 
Հատուկ գրականությունում պատվերների պորտֆելը մեկնաբանվում է որպես արտաքին պատվերների 

ամբողջություն, որոնց տվյալ պահին կամ ժամանակի որոշակի հատվածում տիրապետում է ձեռնարկությունը, 

ֆիրման կամ կազմակերպությունը [1]: Ժամանակակից պայմաններում ձեւավորվում է խորհրդային ժամա-

նակների պատվերներից սկզբունքորեն տարբերվող արտադրություն: Կարի ձեռնարկության հաջող 

գործունեության համար ամենակարեւոր պայմանը՝ արտադրության ապահովումն է սպառողների 

պատվերներով: Ցանկացած ձեռնարկության համար հնարավոր են արտադրության երկու ծայրահեղ մոդելներ՝ 

արտադրություն պահեստի համար և պատվերով արտադրություն: Ընդ որում, պահեստի համար արտադրության 

եւ պատվերով արտադրության հարաբերակցությունը կարող է տարբեր լինել` կախված շուկայում տիրող 

իրավիճակից: Պահեստի համար արտադրելիս արտադրանքը արտադրվում է անորոշ սպառողի համար. այն կամ 

առաքվում, կամ չի առաքվում  գնորդներին: Վերջին դեպքում գոյանում են «մեռյալ» պաշարներ, որանց 

առաջացման ռիսկը առավելագույն է: Պատվերով արտադրելիս արտադրանքը առաքվում է այն պատվիրած եւ 

դրա դիմաց վճարած սպառողին: «Մեռյալ» պաշարների գոյացման ռիսկը այս դեպքում հասնում է նվազագույնի:  

Պահեստի համար արտադրության նոր ցիկլը սկսելու ազդանշանը պահեստում երաշխիքային պաշարի 

մեծության կրճատումն է: Արտադրության ցիկլի ընթացքում ձեռնարկությունը պետք է պահպանի պահեստային 

պաշարների որոշակի չափ: Պատվերով արտադրության մեկնարկի ազդանշանը պատվերի ստացումն է: 

Պատրաստի արտադրանքի պաշարներն այս դեպքում  նվազագույնն են: 

Որպես «պատվերափոխարինում» պետք է հասկանալ մեկ պատվերի փոխարինումը մյուսով, որը են-

թադրում է առկա սարքավորումների օգտագործում: Այս դեպքում հնարավոր են հետևյալ իրավիճակները. 

- «պատվերափոխարինում» նախորդ պատվերների շահավետության անկման պատճառով, 

- «պատվերափոխարինում» գոյություն ունեցող պատվերների քանակի կամ չափի փոփոխման պատճառով, 

- «պատվերափոխարինում» պահեստի համար արտադրվող արտադրանքի ավելացման պատճառով 

(օր.՝մատակարարման պատվերների կատարում արտադրման պատվերների փոխարեն եւ այլն),  

- «պատվերափոխարինում» պատվերի տեսակի կամ ապրանքի տեսակի փոփոխման պատճառով (օր.՝ նոր 

ապրանքի թողարկման ու առաքման պատվերի կատարում արդեն յուրացված ապրանքի թողարկման փոխարեն) 

[2]: 

Պատվերափոխարինման ժամանակ  կարեւոր է պահպանել հավասարաշահավետության պայմանները 

արտադրողի համար: «Հավասարաշահավետության» տակ հասկանում ենք այնպիսի եկամուտի ստացում նոր 

պատվերը կատարելիս է, որն ավելի փոքր չէ նախորդ պատվերի եկամուտից: Սակայն տնտեսական ճգնաժամի 

պայմաններում հնարավոր են դեպքեր, երբ պատվերի ընդունման պայման կարող է հանդիսանալ  անհավասար 

շահավետությունը, այլ պատվիրով արտադրության անվնասաբերությունը [3]: 

Տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր տեսակների պատվերների քանակի եւ մեծության տատ-

անումների հետ կապված ձեւավորվում են պատվերափոխարինման տիրույթներ: Այս եզրույթը կհասկանանք 

որպես մեկ պատվերի փոխարինում մեկ ուրիշով, որը ենթադրում է արդեն գոյություն ունեցող սարքավորումների 

օգտագործում [4]: Պատվերի փոխարինումը պետք է լինի առնվազն հավասարաշահավետ:  

Ելնելով նպատակներից ու խնդիրներից՝ անհրաժեշտ է որոշել պատվերափոխարինման արդյունավետ 

պայմանները: Պատվերափոխարինման ժամանակ լուծվող խնդիրներն են. 

1. Պահպանել կամ ավելացնել պատվերների կատարման արդյունավետությունը. 

1122 CPCP ≥ ,                                                                                  (1)                                                                                                                                                        

որտեղ 1P  և 2P - համապատասխանաբար ներկա և ապագա ժամանակաշրջանների եկամուտներն են, 1C  և - 

համապատասխանաբար ներկա և ապագա ժամանակաշրջանների ծախսերն են: 
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        2. Պահպանել աճի կայունությունը.   

                                                         VVVV  ,                                                                             (2)                                                                                      

որտեղ V  - արտադրանքի թողարկման ծավալն է ապագա (պլանավորվող) ժամանակաշրջանում,   V  - 

արտադրանքի թողարկման ծավալն է ներկա ժամանակաշրջանում,  V  -  արտադրանքի թողարկած ծավալն է 

անցած ժամանակահատվածում: 

Պատվերափոխարինման պայմանների որոշման մեթոդը կախված է դրված խնդրից, արտադրության 
պլանավորման մոտեցումից եւ որոշումների կայացման եղանակից: Քննարկենք դրանցից մի քանիսը: 

Նախ պետք է ելնել ձեռնարկությունում կիրառվող պլանավորման մոտեցումից: Սա կարող է լինել 

ավանդական մոտեցումը, որի դեպքում ենթադրվում է, որ արտադրանքը չի կարող ընդհատել, նույնիսկ 

պատվերների բացակայության դեպքում, կամ լոգիստիկ մոտեցումը, որտեղ ենթադրվում է, որ հարկավոր է 

թողարկել միայն պատվիրված քանակի ապրանք: Առաջին դեպքում պատվերափոխարինումը կատարվում է այն 

ապրանքների հաշվին, որոնք ձեռնարկությունը՝ ռիսկի դիմելով արտադրում է պահեստի համար: Երկրորդ 

դեպքում պատվերափոխարինումը կոչված է բարձրացնել սարքավորումների օգտագործման գործակիցը, որը 

օգտագործվում է փոքր կամ հազվադեպ պատվերի կատարման ժամանակ: Այս դեպքում պատվերափոխարինումը 

կատարվում է նշված տեսակի պատվերների փոխարինման միջոցով՝ կամ պատվերների փոփոխման, օրինակ, 

պատվերների ծավալների կրճատման հաշվին:  
Պատվերափոխարինման պայմանների որոշման մեթոդները։ Կախված պատվերափոխարինման 

ժամանակ լուծվող խնդիրներից՝ կարող են կիրառվել պատվերափոխարինման պայմանների որոշման հետեւյալ 

մեթոդները. 

1. Եթե ձեռնարկության առջեւ կանգնած է շահավետ պատվերափոխարինման խնդիր, այդ դեպքում 

նպատակահարմար է կիրառել արտադրական ծրագրի օպտիմալացման մեթոդները: 

2. Եթե ձեռնարկության առջեւ կանգնած է հավասարաշահավետ պատվերափոխարինման խնդիր, 

նպատակահարմար է որոշել կատարման համար ընդունված պատվերներում կարի արտադրության 

արտադրանքի գներն ու ծավալները՝ ելնելով փոխարինվող պատվերներում գործվածքների գներից ու 

ծավալներից և հաշվի առնելով արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը եւ արտադրման նորմերը: 

3. Եթե ձեռնարկությունը կանգնած է անվնասաբեր պատվերափոխարինման խնդրի առջեւ, ապա անհրա-

ժեշտ է որոշել նոր պատվերների կատարման պայմանները, որոնց դեպքում հնարավոր է դրանց անվնասաբեր 

արտադրությունը, այսինքն` անվնասաբեր արտադրության պայմանների ապահովումը:  

Ամեն դեպքում այս խնդրի լուծման համար նպատակահարմար է ավարտված պատվերների վերլուծության 
հիման վրա որոշել պատվերափոխարինման չափանիշը` հաշվի առնելով այդ պատվերների տեսակը: 

Այսպիսով, ավարտված պատվերի վերլուծությունը պետք է ներառի հետեւյալ փուլերը. 

1. Ապրանքային պորտֆելի վերլուծություն և նոր ու յուրացված ապրանքների հարաբերակցության 

որոշում, պատվերում յուրացված արտադրանքի մասնաբաժնի որոշում, պատվերների տեսակների որոշում: 

2. Կատարված պատվերի արդյունավետության վերլուծություն դինամիկայում եւ պլանավորված ժամա-

նակաշրջանում պատվերով արտադրության օպտիմալացման չափանիշների որոշում: 

3. Պատվերների պորտֆելի փոփոխությունների վերլուծություն եւ շահավետ պատվերափոխարինման 

պայմանների որոշում: 

Պատվերափոխարինման ցուցանիշները։ Որպես պատվերափոխարինման անուղղակի ցուցանիշներ 

առաջարկվում է օգտագործել պատվերների նորացման գործակիցը, ինչպես նաեւ պատվերների յուրացման 

գործակիցը եւ արտադրությունից պատվերների հանման գործակիցը, որոնք կարելի է հաշվարկվել հետեւյալ 

բանաձեւերով. 

1. Պատվերների յուրացման գործակիցը՝ որոշվում է որպես յուրացված պատվերների (նոր եւ փոփոխու-

թյուններով) քանակի եւ հաշվետու ժամանակաշրջանում ձեռնարկության ընդհանուր պատվերների 

թվի հարաբերակցություն.  
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=                                                                                (3) 

որտեղ   iO - ն յուրաքանչյուր արտադրատեսակի յուրացված պատվերներն են, CO - ն՝ բոլոր րտադրատեսակների 

կատարած պատվերները, n  -ը՝արատադրատեսակների քանակը: 

2. Արտադրությունից պատվերների հանման գործակիցը որոշվում է որպես արտադրությունից հանած 

պատվերների քանակի եւ հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ մատակարարի մոտ ֆիրմայի կողմից 
տեղաբաշխած պատվերների ընդհանուր թվի հարաբերակցություն. 
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որտեղ  jO - ն՝ յուրաքանչյուր արտադրատեսակի հանած պատվերների քանակն է: 

       3. Պատվերների նորացման գործակիցը որոշվում է որպես յուրացված  ու արտադրությունից պատվերների 

գումարի եւ հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ ձեռնարկությունում կատարած պատվերների ընդհանուր թվի 

հարաբերակցություն. 
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Պետք է հաշվի առնել, որ պատվերափոխարինումը հնարավոր է ինչպես ըստ ապրանքատեսականու, 

այնպես էլ ըստ ծավալի, ուստի ըստ ապրանքատեսականու պատվերափոխարինման ցուցանիշների (3), (4), (5) 

բանաձեւերով հաշվարկման համար պետք է օգտագործել պատվերների քանակը, իսկ նույն բանաձեւերով ըստ 

ծավալի պատվերափոխարինման ցուցանիշների հաշվարկման համար՝ չափման արժեքային միավորներ: 

Նոր պատվերների եւ փոփոխություններով պատվերների տեղաբաշխումը հնարավոր է ինչպես մեկ 

պատվերը մեկ ուրիշով փոխարինման հաշվին, այնպես էլ՝ արտադրության ընդլայնման հաշվին: 
Պատվերափոխարինումը ենթադրում է արդեն առկա սարքավորման օգտագործում, ուստի պատվերափոխա-

րինումն առավել լիարժեք արտահայտող  ցուցանիշ է հանդիսանում արտադրությունից պատվերների հանման 

գործակիցը՝ դրանք այլ պատվերներով փոխարինման  պայմանով: Մնացյալ գործակիցները լիարժեք կերպով չեն 

արտահայտում պատվերափոխարինումը, քանի որ պատվերների յուրացումը կարող է իրականացվել ինչպես 

գործող սարքավորումների հերթափոխայնության ավելացման հաշվին, այնպես էլ տեղադրված, սակայն նախորդ 

ժամանակաշրջանում չաշխատող սարքավորումների գործարկման հաշվին:  

Քննարկենք օրինակը: Դիցուք 2017 թ.-ի հոկտեմբեր ամսի դրությամբ պայմանական կարի ձեռնար-

կությունը ստացել է աղ. 1-ում ներկայացված հետեւյալ պատվերները: 

Աղյուսակ 1  
Ստացած պատվերների բնութագիրը 

Ցուցանիշներ Շրջազգեստ Վերնաշապիկ 

տղամարդու 

 

Կոստյում 

կանանց 

Մարզա-

հագուստ  

Ընդամենը 

Տեսականու խմբի միջին գինը, դրամ 5800 4700 8400 6700  

Ստացված պատվերի ծավալը, հատ 
միավորները: 

5000 7000 800 3500 16300 

Պատվերի արժեքը, հազ. դրամ 29000,0 32900,0 6720,0 23450,0 91170,0 

Նախորդ ժամանակահատվածում իրական 

վաճառքի ծավալը, հատ 

0 13400 800 1600 15800 

Նախորդ ժամանակահատվածում վաճառ-

քի իրական ծավալը, հազ. դրամ / ամիս 

0 62980,0 6720,0 10720,0 80420,0 Ձեռնարկությունը կարող է կանգնել հետեւյալ խնդիրների առջև, որոնք պահանջում են տարբեր մոտե-

ցումներ պատվերափոխարինման պայմանների որոշման հարցում՝ 

1. Եթե ձեռնարկությունը կանգնած է շահավետ պատվերափոխարինման խնդրի առջև, ապա այս դեպքում 

նպատակահարմար է կիրառել արտադրական ծրագրի օպտիմալացման մեթոդները: 

2. Եթե ձեռնարկությունը կանգնած է հավասարաշահավետ պատվրափոխարինման խնդրի առաջ, ապա 

նպատակահարմար է որոշել արտադրման ընդունված պատվերների իրերի գները՝ ելնելով փոխարինվող 

պատվերներում իրերի գներից՝ հաշվի առնելով արտադրանքի տեխնիկական բնութագրիչները եւ արտադրման 

նորմերը: 

3. Եթե ձեռնարկությունը անվնասաբեր  պատվերափոխարինման խնդրի առջև է կանգնած, ապա 

անհրաժեշտ է որոշել նոր պատվերների կատարման պայմանները, որոնց դեպքում հնարավոր է դրանց 

անվնասաբեր արտադրման ապահովումը, այսինքն՝ անվնասաբեր արտադրության պայմանների ապահովումը: 

Առավել գրավիչ է շահավետ պատվերափոխարինման խնդիրը: 

Լուծենք այս խնդիրը: Այդ նպատակով կատարենք պայմանական կարի ֆաբրիկայի արտադրանքի 

թողարկման պլանի օպտիմալացում՝ հաշվի առնելով ստացված պատվերները (աղ.1): 

Օպտիմալացման խնդիրը լուծելու համար ընտրվել են գծային ծրագրավորման մեթոդներ եւ մոդելներ [4]: 

Ձեռնարկության տրամադրության տակ կան որոշակի քանակությամբ ռեսուրսներ՝ աշխատուժ, փող, 

հումք, սարքավորումներ, արտադրական տարածքներ և այլն: Քննարկենք երեք տեսակի ռեսուրս` աշխատուժը, 

հումքը եւ սարքավորումները: 

Յուրաքանչյուր արտադրատեսակի միավորի արտադրման համար պահանջվող յուրաքանչյուր ռեսուրսի 

քանակի եւ միավոր արտադրանքից ստացվող եկամուտի մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է աղ 2-ում: 
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Աղյուսակ 2  
Օպտիմալացման խնդրի լուծման մեկնարկային տվյալներ 

Ռեսուրսներ 

 

1 հոդվածով ռեսուրսների օգտագործման նորմերը Ռեսուրսների 

առկայու-

թյունը 

 

 

Շրջազգեստ Վերնաշապիկ 

տղամարդու 

 

Կոստյում 

կանանց 

Մարզա-

հագուստ  

Աշխատանքային ծախսեր, դրամ 1355 910 1703 1727 400000 

Նյութական ծախսեր, դրամ 1663 1830 3041 1353 600000 

Սարքավորումներ, միավորներ 6,7 4,5 16,7 15,4 50 

Գին, դրամ 5800 4700 8400 6700 - 

Պահանջվում է գտնել յուրաքանչյուր արտադրատեսակի թողարկման այնպիսի պլան, որի դեպքում 

յուրաքանչյուր արտադրատեսակի ընդհանուր արժեքը կլինի առավելագույն: 

Յուրաքանչյուր արտադրատեսակի թողարկման ծավալները նշանակենք  Х1, Х2, Х3, Х4 , 

որտեղ X1 –ը՝ շրջազգեստների քանակն է;   Х2 – ը՝ վերնաշապիկների քանակը;   Х3 – ը՝ կանանց կոստյումների 

քանակը;  Х4 –ը՝ մարզահագուստի քանակը: 

Խնդրի տնտեսամաթեմատիկական մոդելը 
Նպատակային ֆունկցիան այն արտահայտությունն է, որն անհրաժեշտ է առավելացնել։ 

f(x ) = 5800 X1 + 4700 Х2 + 8400Х3 + 6700Х4 max : 

Ռեսուրսների սահմանափակումները. 

1355X1+ 910 Х2+ 1703Х3+1727Х4 ≤400000, 

1663Х1+ 1830Х2+ 3041Х3+ 1353Х4≤600000, 

6,7 X1+ 4,5 Х2+ 16,7 Х3+ 15,4 Х4 ≤ 50, 

X1, Х2, Х3, Х4≥ 0: 

Շահավետ պատվերափոխարինման հիման վրա կարի պատվերով արտադրության արդյունավետության 

բարձրացման խնդրի լուծումը թույլ կտա հրաժարվել ոչ շահավետ պատվերներից արդեն դրանց ձեւակերպման 

փուլում: Կառավարելով տեսականու պատվերափոխարինման գործընթացը՝ կարելի է ավելի մեծ միջակայքում 

փոխել արտադրության ընդհանուր արդյունավետությունը: 
Օգտագործելով գծային ծրագրավորման խնդիրների լուծման տեխնոլոգիան ըստ Excel ծրագրի [4]` գտնում 

ենք նշված արտադրատեսակների արտադրման ծավալների օպտիմալ արժեքները նշված ռեսուրսների առկայու-

թյան դեպքում (աղ. 3): 

Աղյուսակ 3  
Արտադրատեսակների արտադրման ծավալների օպտիմալ արժեքները 

 Փոփոխականներ (միավորներ)    
 ХІ X2 ХЗ Х4    
 19248,28 15295,14 0 0    
Գին 5800 4700 8400 6700 183524,9   
 Սահմանափակումներ 0   
Ռեսուրսների տեսակը     0 max Աջ կողմ 
Աշխատանքային ծախսեր 1355 910 1703 1727 400000 < 400000 
Նյութական ծախսեր 1663 1830 3041 1353 600000 < 600000 
Սարքավորումներ 6,7 4,5 16,7 15,4 39,55832 < 50 

 

Խնդրի լուծման արդյունքում ստացվել է հետեւյալ պատասխանը. նշված ապրանքատեսակային խմբերից 

ամսական անհրաժեշտ է թողարկել 34 543 միավոր արտադրանք, որից շրջազգեստներ՝  19 248 հատ, տղամարդու 

վերնաշապիկներ՝ 15295 հատ, կանանց կոստյումներ՝ - 0 հատ,  մարզահագուստ՝ 0 հատ, ինչը թույլ կտա 

ամսական ստանալ 183524,9 հազ. դրամի առավելագույն եկամուտ: Ընդ որում, «աշխատանք» եւ «սար-

քավորումներ» ռեսուրսները կօգտագործվեն ամբողջությամբ, 50 միավոր սարքավորումից («սարքավորումներ» 

ռեսուրս) կօգտագործվի 40-ը: 

Գծային ծրագրավորման եղանակով օպտիմալացման խնդրի լուծման արդյունքում հաշվարկվել է յուրա-

քանչյուր արտադրատեսակի թողարկման պլանը, որի դեպքում ձեռնարկության արտադրանքի ընդհանուր 

արժեքը կլինի առավելագույնը: Այսպիսով, որոշվել է պատվիրվող տեսականու օպտիմալ կառուցվածքը. 

շրջազգեստներ - 55,72%, 

տղամարդու վերնաշապիկներ - 44,28%, 

կանացի կոստյումներ - 0%, 

մարզահագուստ -0%, 

Ընդամենը-100%. 

Արտադրանքի թողարկման օպտիմալ պլանի ներդրումը ձեռնարկությանը թույլ կտա ապահովել թո-

ղարկման առավելագույն ծավալ`183524.9 հազ. դրամի չափով: 

Ներկայացված տվյալներից երեւում է, որ եթե ձեռնարկությունը  կանգնած է շահավետ պատվե-

րափոխարինման խնդրի առջև, նա պետք է հրաժարվի կանացի կոստյումներ եւ մազահագուստ ապրանքա-
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տեսակային խմբերին պատվերների կատարումից, իսկ շրջազգեստներ և տղամարդու վերնաշապիկներ ապրան-

քատեսակային խմբերից պետք է արտադրվի ավելի մեծ քանակությամբ, քան պատվիրված է: Այսպիսով, շահա-

վետ պատվերափոխարինման նպատակից ելնելով լուծելով օպտիմալացման խնդիր՝ ձեռնարկությունը ստիպված 

կլինի ավելացնել պահեստի համար արտադրվող նշված ապրանքատեսակային խմբերի (շրջազգեստներ եւ 

տղամարդու վերնաշապիկներ) թողարկումը, քանի որ դրանց համար պլանավորվող ժամանակաշրջանում չկան 

բավարար քանակի փաստացի պատվերներ, իսկ կանացի կոստյումներ եւ մարզահագուստ ապրանքատեսակային 

խմբերը պլանավորվող ժամանակաշրջանում հարկավոր է հանել արտադրությունից, եթե նույնիսկ դրանք կունեն 

փաստացի պատվերներ: Աշխատանքում առաջարկվող մեթոդիկան պետք է կիրառվի պատվերների 

ձեւակերպման փուլում, եւ այս դեպքում հնարավոր կլինի հրաժարվել ոչ նպակահարմար պատվերներց արդեն 

դրանց ձեւակերպման փուլում: Վերլուծելով ստացված տվյալները՝ կարելի է նկատել, որ ստացված լուծումն իրա-

կանացնելու համար հարկավոր է ակտիվացնել այս ապրանքատեսակային խմբերի (շրջազգեստներ և 

տղամարդու վերնաշապիկներ) առաջմղումը և նոր հաճախորդների փնտրել, կամ դրանց հիման վրա մշակել 

ապրանքների նոր տեսակներ եւ ձեւափոփոխումներ նոր պատվերների ձեւավորման եւ իրացման ծավալների 

ավելացման համար: 
Ցավոք, ներկայումս ձեռնարկությունների մեծ մասը նախընտրում է աշխատել միայն պատվերով՝ ձեռ-

նարկություններում մարքեթինգային ծառայությունների թերզարգացման եւ անկայուն ֆինանսական վիճակի 

պատճառով: Դա հանգեցնում է արտադրության արդյունավետության նվազմանը: Մեր դեպքում աղ.1-ում նշված 

բոլոր պատվերների  կատարումը հնարավորություն է տվել է ապահովել 91170,0 հազ. դրամի չափով թողարկման 

ծավալ, իսկ արտադրության օպտիմալ պլանի իրականացումը կավելացներ արտադրանքի թողարկման ծավալը 

ավելի քան երկու անգամ (183524,9 հազ. դրամ): 
Թողարկման պլանի օպտիմալացմամբ հնարավոր չէ արտադրման ընդունել ստացված բոլոր պատ-

վերները, իսկ արտադրանքի որոշ արտիկուլների համար թողարկման օպտիմալ ծավալները զգալիորեն գերա-

զանցում են դրանց պատվերները: Այսպիսով, թողարկման պլանի օպտիմալացումը հնարավոր է միայն այն ձեռ-

նարկություններում, որոնք պահեստի համար արտադրությունը պատվերով արտադրության հետ: Այս դեպքում 

պատվերափոխարինումը հնարավոր է ինչպես պահեստի համար արտադրվող ապրանքների, այնպես էլ պատվե-

րով արտադրության հաշվին: Պատվերով արտադրության եւ պահեստի համար արտադրության օպտիմալ հարա-

բերակցությունը տվյալ ձեռնարկության համար պլանավորվող ժամանակաշրջանում կկազմի 40:60: Ստացված 

պատվերների վերլուծության ժամանակ հնարավոր է գտնել  բոլոր պատվերները արտադրման համար ընդունելու  

այլընտրանքային լուծումներ: Տվյալ դեպքում կանացի կոստյումներ եւ մարզահագուստ ապրանքատեսակային 

խմբերի պատվերները կարող են ընդունվել, եթե տեղի ունենա դրանց գների փոփոխություն աճի ուղղությամբ: 
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А.Л. Аракелян, Н.Н. Геворгян, Л.С. Саргсян 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЫГОДНОГО ЗАКАЗОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
На примере предприятия швейной промышленности  предложена методика определения условий выгодного 

заказозамещения. Используя технологию решения задач линейного программирования, определены оптимальные значения объемов 
производства отдельных видов продукции в условиях наличных ресурсов. В результате решения задачи оптимизации определены планы 
выпуска каждого из видов продукции, при которых общая стоимость продукции предприятия будет максимальной. Внедрение 
оптимального плана производства продукции позволит предприятию обеспечить максимально возможный объем выпуска. 

Ключевые слова: заказозамещение, условия заказозамещения, условия равновыгодности, показатели заказозамещения. 
 

A.L. Arakelyan, N.N. Gevorgyan, L.S. Sargsyan 
DEFINITION OF CONDITIONS OF PROFITABLE ORDER REPLACEMENT 

 

 On the example of a garment industry enterprise, a technique for determining the conditions for profitable order substitution 
was proposed. Using the technology of solving linear programming problems, optimal values for the production volumes of certain types 
of products were determined in conditions of available resources. As a result of the solution of the optimization problem, the plans for 
the output of each of the types of products are determined, under which the total value of the enterprise's output will be maximum. The 
introduction of an optimal production plan will allow the company to ensure the maximum possible volume of output. 

Keywords: order substitution, conditions of order substitution, conditions of equal benefit, indicators of order substitution. 
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Ուրբանիզացիայի մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց խոշոր քաղաքներում հետզհետե ավելի ու 
ավելի է կարևորվում քաղաքների ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտների կայուն զարգացման 
ծրագրերի մշակումը, որոնցից է տրանսպորտային համակարգը։ Մեծ տվյալների միջոցով 
կառուցվածխցանումներով ժամանման գնահատված պահի(ETA-Jam) կանխատեսման տարբեր մոդելներ 
հնարավորություն կտան ավելի արդյունավետ կազմակերպել Երևան քաղաքում տրանսպորտային 
ծառայությունների մատուցումը և նվազեցնել տնտեսական, վարչական և մի շարք այլ ծախքեր։ 

․ մունիցիպալ կառավարում, ռեգրեսիոն մոդելներ, ծառանման մոդելներ, 
արհեստական բանականություն, Պիթոն ծրագրավորման լեզու։  

 
 Ներածություն։ Երևան քաղաքի մունիցիպալ կառավարման օպտիմալացումը սերտորեն կապված է 

տրասնպորտի, քաղաքաշինության, շրջակա միջավայրի պահպանության, էներգետիկայի, թափոնների 

կառավարման և այլ ոլորտներում առկա մի շարք հիմնախնդիրների լուծման հետ: Աշխատության 

նպատակը Երևան քաղաքում առկա տրանսպորտային համակարգի հիմնախնդիրներին այլընտրանքային 

լուծում տալն է, ինչպես նաև 2017 թվականին մեկնարկած հասարակական տրասնպորտի նոր ծրագրի 

սահուն ներդրմանը նպաստելը: Ըստ այդ ծրագրի նախատեսվում է աստիճանաբար հրաժարվել 

միկրոավտոբուսների շահագործումից և դրանք փոխարինել քաղաքային ավտոբուսներով: Սահմանված 

խնդիրն էր մեքենայական ուսուցման ու արհեստական բանականության ժամանակակից գործիքների 

միջոցով կառուցել ժամանման գնահատված պահի կանխատեսման տարբեր մոդելներ՝ խցանումների 

պարագայում։ ժամանման գնահատված պահը  Ա կետից Բ կետ տանող ճանապարհի անցման մոտավոր 

ժամանակն է։ Այլ կերպ ասած, կառուցված մոդելները թույլ են տալիս գնահատել ժամանման գնահատված 

պահը` խցանումների պարագայում:  

 Խնդրի լուծման համար օգտագործված մոդելներն ու մեթա-ալգորիթմներն են. 

 Գծային ռեգրեսիա(Linear Regression), 

 Պոլինոմիալ ռեգրեսիա(Polynomial Regression), 

 Հենքային վեկտորների ռեգրեսիա(Support Vector Machine(Regression)), 

 Ծառանման մոդելներ(Tree – based Models), 

 Որոշումների ծառ(Decision Tree), 

 Պատահական անտառներ(Random Forests), 

 Ծայրահեղ գրադիենտային բուսթինգ(XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)), 

 Նեյրոնային ցանցեր(Neural Networks), 

 Սովորական կամ ստանդարտ նեյրոնային ցանցեր(Simple or Standard Neural Networks), 

 Փաթույթային նեյրոնային ցաներ՝ ֆեյսբուքյան սթարսփեյսի կիրառությամբ(Convolutional 

Neural Networks with Facebook Starspace Embedding’s): 

Մեքենայական ուսուցման և արհեստական բանականության այս գործիքները համարվում են 

ամենատարածված և ամենահայտնի մոդելավորման գործիքները ըստ միջազգային kaggle.com կայքի:Բացի 

նշված հիմնական մոդելներից, օգտագործվել են նաև այնպիսի ժամանակակից ընդհանուր նշանակության 

մոդելներ, ինչպիսին ֆեյսբուքի հետազոտական խմբի կողմից ստեղծված Facebook Starspace – ն է, որը մեծ 

կիրառություն ունի տեքստային դասակարգման խնդիրներում, բառերի, նախադասությունների ուսուցման 

մեջ, գրաֆների հետ աշխատելիս և այլն: 

Երևան քաղաքի մունիցիպալ կառավարում։  Ըստ «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման 

մասին» ՀՀ օրենքի և «Երևանիզարգացման 2018 թվականիծրագրի» [1] Երևանը համարվում է համայնք, իսկ 

Երևանի բնակչությունը` հանրություն: Քաղաքն ունի իրավաբանական անձի կարգավիճակ, 

սեփականության իրավունք և գույքային այլ իրավունքներ: Երևանում տեղական ինքնակառավարումը 

հիմնվում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված սկզբունքների վրա` 

ապահովելով Երևանի բոլոր վարչական շրջանների համաչափ զարգացումը: Ինքնակառավարման 

մարմիններն[2] են Երևանի ավագանին, Երևանի քաղաքապետը: Ավագանին Երևանում տեղական 

ինքնակառավարման բարձրագույն մարմինն է, ով վերահսկողություն է իրականացնում քաղաքապետի 

գործունեության նկատմամբ: Քաղաքապետը ավագանու անդամ է, ղեկավարում է քաղաքապետարանի 
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աշխատանքները, ներկայացնում է Երևանը` որպես համայնք, ավագանին և քաղաքապետարանը այլ 

անձանց և մարմինների հետ հարաբերություններում:  

2017թ. Երևան քաղաքի բյուջեի[3] ընդամենը փաստացի եկամուտները կազմել են 72,479,069.9 հազար 

դրամ, իսկ կատարողականը՝ 100,3%: Համաձայն ճշտված բյուջեի` սեփական եկամուտների փաստացի 

կատարողականը կազմել է 20,341,410.6 հազար դրամ կամ 101%: Սեփական եկամուտների փաստացի 

հավաքագրման ցուցանիշն ավելի է 2016 թ. – ի համապատասխան ցուցանիշից 595,347.6 հազար դրամով: 

Բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվել են 70,990,187.0 հազար դրամի ծախսեր` կազմելով 

ծրագրված(ճշտված) ծրագրի 97,0% - ը: Բյուջեի ծրագրված 910,210.3 հազար դրամ պակասուրդի դիմաց 

բյուջեն փաստացի կատարվել է 1,488,882.8 հազար դրամ հավելուրդով: Փաստացի կատարված ծախսերը 

եկամուտների տեսակարար կշռում կազմում են 98,0%: Ընդամենը փաստացի ծախսերից 70,490,782.7 հազար 

դրամը կամ 99.3%-ը ուղղվել են ընթացիկ ծախսերին (վարչական բյուջե), իսկ 881,404.3 հազար դրամը կամ 

1,2%-ը` կապիտալ բնույթի զուտ ծախսերին (ֆոնդային բյուջե), ինչպես նաև 3,602,509.9 հազար դրամի 

ծախսեր իրականացվել են ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքերի հաշվին: 

 

Նկ. 1. Երևանքաղաքի 2017թ.-ի բյուջեիծախսային(ա) և եկամտային (բ)հիմնականհոդվածներ 

Երևանի ՀՆԱ-ն, ըստ ՀՀ տարածքային կառավարման ն զարգացման նախարության կատարված 

հետազոտությունների, 2017թ. կազմել է 3,253,208.2 մլն դրամ, որը Հայաստանի Հանրապետությաև ՀՆԱ-ի 

շուրջ 58,3%-ն է (ՀՀ ՀՆԱ - 5,580,116.9 մլն): 2017թ. ՀՆԱ-և աճել է 2016թ. ցուցանիշի նկատմամբ մոտ 1,3%-ով: 

Երևանում ՀՆԱ-ի բաշխվածություևը ըստ ոլորտների հետևյալն է՝ ծառայություն 57,7%, առևտուր 16,6%, 

արդյունաբերություն 13,4%, շինարարություև 11,9%, գյուղատնտեսություն 0,4%: Երևանին բաժին են ընկնում 

հանրապետության արդյունաբերության ընդհանուր ծավալի 41,2%-ը, շինարարության 63,7%-ը, մանրածախ 

առևտրի 76,4%-ը, ծառայությունների 82,2%-ը, շահագործման հանձնված բնակելի շենքերի ընդհանուր 

մակերեսի 76,5%-ը: 

Տրանսպորտային համակարգ և ժամանման գնահատված պահ: Երևան քաղաքի բնակչության 

տրանսպորտային սպասարկումն[1] իրականացվում է ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով, 

տրոլեյբուսներով և մետրոպոլիտենով: Հասարակական տրանսպորտի համակարգն իր մեջ ներառում է 

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն», «Երևանի էլեկտրատրանսպորտ», «Երևանի 

ավտոբուս», «Երևանտրանս» ՓԲ ընկերությունները և 53 մասնավոր կազմակերպություններ, որոնք 

պայմանագրային հիմունքներով կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ են իրականացնում Երևանի 

ներքաղաքային ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղիներում:  
Հասարակական տրանսպորտի օպտիմալացումը[4] մինչ օրս դանդաղ է ընթացել: Այդուհանդերձ, 

2017թ. Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել է Երևանի հասարակական տրանսպորտի ոլորտի 

համակարգային բարեփոխումների մեկնարկի մասին, ինչի շրջանակներում Ասիական զարգացման բանկի 

աջակցությամբ հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Դաբլյու Վայ Ջի Ինտերնեյշնլ 

Լիմիթիդ» խորհրդատվական կազմակերպությունը լավագույն միջագգային փորձի հիման վրա մշակում է 

մայրաքաղաքի հանրային տրանսպորտի բարեփոխումների փաթեթ, որը ենթադրում է հստակ 

հաշվարկների և չափորոշիչների հիման վրա նոր արդյունավետ երթուղային ցանցի նախագծում, հստակ 

պատկերացում տրանսպորտային պարկի քանակի և տեսականու, սպասարկման չափորոշիչների, ինչպես 

նան ուղևորահոսքի մասին, միասնական էլեկտրոնային «ամսային համակարգերի ներդրման 

հնարավորության վերլուծություն, զեղչային համակարգի կիրառման վերաբերյալ առաջարկությունների 

ներկայացում, հասարակական տրանսպորտի մնացած ձևերի արդյունավետ փոխհամագործակցություն ու 

շահագործում և այլն: Նոր մոդելը պետք է հիմնվիմիկրոավտոբուսների շահագործումից աստիճանաբար 

հանելու և դրանք քաղաքային ավտոբուսներով փոխարինելու ընթացիկ ջանքերի վրա: 



215 

Երևան քաղաքում առկա տրանսպորտային համակարգի հիմնախնդիրներին այլընտրանքային 

լուծում տալու, ինչպես նաև 2017թ. – ին մեկնարկած հասարակական տրասնպորտի նոր ծրագրի սահուն 

ներդրմանը նպաստելու համար կառուցվել են մի շարք մոդելներ, որոնք կանխատեսում են ժամանման 

գնահատված պահը` խցանումների առկայության պարագայում(ժամանման գնահատված պահ, այսուհետ` 

ETA, ժամանման գնահատված պահը` խցանումների առկայության պարագայում` ETA-Jam): ETA-ը 

կամայական Ա կետից Բ կետ տանող ճանապարհի անցման գնահատված ժամանակն է: Որպես տվյալների 

բազա օգտագործվել են Յանդեքսի քարտեզներից(Yandex Map) վերցված տվյալները: Նշենք, որ բոլոր 

մոդելները կառուցվել են Պիթոն(Phyton) ծրագրավորման լեզվի միջոցով: Նախ, Yandex-ի քարտեզներում 

գեներացվել են պատահական կետեր և որոշվել են այդ կետերով անցնող ճանապարհները և հաշվարկվել են 

այդ ճանապարհների երկարությունները: Այնուհետեև, Yandex-ի քարտեզներից վերցվել են տվյալ 

ճանապարհների անցման մոտավոր ժամանակները խցանումների դեպքում և առանց խցանումների: Հաշվի 

են առնվել նաև շաբաթվա առանձին օրերի և օրվա առանձին ժամերի ազդեցությունը ժամանման 

գնահատաված պահի վրա, քանի որ կախված շաբաթվա օրերից և ժամերից Երևան քաղաքի որոշ փողոցներ 

այս կամ այն աստիճանի խցանված են: Yandex-ից վերցված տվյալները մեր մոդելների համար վարժեցման 

հավաքածուներ են, այսինքն՝ այդ տվյալների միջոցով իրականացվել է մոդելների վարժեցումը:  

 
Նկ. 2. Մուտքային տվյալների օրինակ` աղյուսակային տեսքով 

 
 Նկ. 2 – ում ներկայացված է մուտքային տվյալների 5 օրինակ, որտեղ A0, A1 և B0, B1 կետերը ցույց են 

տալիս պատահականորեն գեներացված Ա և Բ կետերի աշխարհագրական լայնության և երկայնության 

կոորդինատները, Distance` Ա և Բ կետերի միջև ընկած ճանապարհի երկարությունն է` մետրերով, 

Weekday` շաբաթվա օրերն են, Path` Ա կետից Բ կետ ընկած ճանապարհի հետագիծն է, Hour` օրվա ժամերն 

են, իսկ ETA-Jam` ժամանման գնահատված պահը` խցանումների առկայության պարագայում: Շաբաթվա 

օրերի համար ներմուծվելէվեց կեղծ փոփոխական(dummy variables), որոնցից յուրաքանչյուրը 

համապատասխանում է շաբաթվա մեկ օրի: Յոթերորդ օրվա արժեքը կախված է նախորդ վեց օրերից: 

Օրինակ, եթե առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ օրը չէ, հետևաբար յոթերորդ օրն է: 

Ճանապարհների հետագծերին Ֆեյսբուքյան սթարսփեյսի (Facebook Starspace)[5] միջոցով վերագրվել են 

արհեստական վեկտորներ, և այդ վեկտորները նույնպես օգտագործվել են որպես մուտքային տվյալներ 

մոդելների կառուցման ժամանակ: Տվյալների գեներացման արդյունքում ստացել ենք 10,050 

ճանապարհ(140,700 տվյալ), որի մի մասը(80%) օգտագործվել է որպես վարժեցման հավաքածու, իսկ մյուս 

մասը(20%)` թեստային հավաքածու:  

 Կառուցված մոդելների արդյունքները ներկայացված են աղյուսակում, որտեղ որպես մոդելների 

արդյունավետության գնահատական, որն այլ կերպ կոչվում է նաև նպատակային կամ կորստի ֆունկցիա, 

ընտրված է արմատային միջին քառակուսային շեղման ֆունկցիան(Root Mean Square Error՝ RMSE)։ 

Մեքենայական ուսուցման հիմնական խնդիրներից մեկն է կառուցել ալգորիթմ, որը արդյունավետ կլինի 

ինչպես վարժեցման տվյալների(Training Data), այնպես էլ թեստային(Test Data) տվյալների համար: 

Ընդհանրացման(Generalization error) կամ թեստային շեղումը(այստեղ՝ Test RMSE) ցույց է տալիս մոդելի 

կանխատեսման և իրական արդյունքների(Yandex) միջև տարբերությունը:  
Աղյուսակ 

Կառուցված մոդելների թեստային արմատային միջին քառակուսային շեղումները 

Մոդել(Model) Թեստային շեղում(Test RMSE) 

XGBOOST(n-estimators = 100, Learning–rate = 0.08, Max–depth = 7) 2.99րոպե 

Convolutional Neural Networks + Starspace Streets Embeddings 3.05րոպե 

Simple Neural Networks 3.08րոպե 

SVR(Kernel = “Radial Basis Function”, C = 100) 3.13րոպե 

Polynomial Regression (Degree=3) 3.27րոպե 

Random Forests(n-estimators = 20, criterion = “MAE – Mean Absolute Error”) 3.30րոպե 

Linear Regression 3.99րոպե  
Decision Tree(criterion = “MAE – Mean Absolute Error”, Max–depth=4) 4.27րոպե 
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Նկ. 3. Կամայական երթուղու օրինակ. 

Երթուղու երկարությունը – 9600 մ, Շաբաթվա օր – Երեքշաբթի, Ժամը – 16 
Yandex – ի կանխատեսում(խցանումների դեպքում) – 28 րոպե 

XGBOOST կանխատեսում – 26.54 րոպե 
Simple NN կանխատեսում – 27.67 րոպե, CNN + Starspace Embeddings կանխատեսում – 26.72 րոպե 

Նկ. 3 – ում ցույց է տրված կամայական երթուղի, որն սկսվում է Ավան վարչական շրջանի Նազարեթ 

Սուրենյանի փողոցից և ավարտվում է Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Տիչինայի փողոցում: 

Երթուղու անցման ժամանակի կանխատեսումը ըստ XGBOOST – ի 26,54 րոպե է, ըստ Simple NN-ի` 27,67 

րոպե, իսկ ըստ CNN + Starspace Embeddings-ի` 26,72 րոպե:Ըստ աղյուսակի առաջին չորս մոդելների 

կանխատեսումների շեղումները հնարավորինս փոքր են իրական արդյունքներից, ինչը նշանակում է, որ, 

օրինակ, ըստ XGBOOST-ի կանխատեսման, Ա կետից Բ կետ հասնելու համար մեր կանխատեսումը 

միջինում 2,99 րոպեով շեղվում է Yandex-ի կանխատեսված ժամանակահատվածից: Նույն կերպ ըստ CNN + 

Starspace Embeddings-ի կանխատեսման միջին շեղումը կազմում է 3,05 րոպե և այլն: 

Մոդելներ և մեթաալգորիթմներ։ Tree-Based Models [6, 7]: Ծառանման մոդելների տեսակներ են 

որոշումների ծառը (Decision Tree), պատահական անտառները(Random Forests) և բուսթինգային(Extreme 

Gradient Boosting) մեթոդները։  Դասակարգման և ռեգրեսիոն ծառերի(CART - Classification and Regression 

Trees) մեթոդի հիմքը այն գաղափարն է, որ մուտքային տվյալների տարածությունը բաժանվում է որոշակի 

ուղղանկյունաձև շրջանների և այդ շրջաններին վերագրվում են ինչ-որ պարզ մոդելներ: «Փոքր» մոդելների 

ընտրությունը յուրաքանչյուր մուտքային 𝑥-ի համար կատարվում է որոշումների կայացման հաջորդական 

գործընթացի միջոցով. այդ գործընթացը ենթադրում է երկուական որոշումների ծառի կառուցում: 

Որոշումների ծառերի կառուցման ժամանակ անհրաժեշտ է որոշել ծառի կառուցվածքը, ինչպես նաև 

սահմանային պարամետրը(Threshold Parameter)` ըստ որի ծառը ճյուղավորվում է: Կառուցված ծառանման 

մոդելներում՝ որպես տրոհման կամ սահմանային պարամետր, ընտրվել է միջին բացարձակ շեղումը(MAE)։ 
 Անսամբլային վարժեցման մեթոդներից են բագգինգը(Bagging or Bootstrap Aggregation) և բուսթին-

գը(Boosting): Բագգինգը կիրառվում է բարձր վարիացիա և ցածր բիաս ունեցող խնդիրներում ինչպիսիք են 

ծառերը: Բուսթինգը միավորում է մի շարք թույլ ուսուցող մոդելներ, որոնցից յուրաքանչյուրին որոշակի 

կշիռ է տրվում: Բագգինգի կատարելագործված տարբերակներից է «պատահական անտառների»(Random 

Forests)[8]  ալգորիթմը, որը կառուցում, այնուհետև միջինացնում է մեծ քանակությամբ չկոռելացված ծառեր:  

 Բուսթինգային անսամբլային վարժեցման մեթոդների կատարելագործված տարբերակն է 

XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)-ը [9]. այն ծառերի անսամբլների ուսուցման կշռված համակարգ է: 

Ալգորիթմի հիմքում ընկած է գրադիենտային բուսթինգի մեթոդը [10, 16] (Gradient Boosting Machine): 

XGBoost-ի հիմնական տարբերությունը սովորական գրադիենտային բուսթինգի ալգորիթմից կարգավորված 

նպատակային(կորստի) ֆունկցիան  է (Regularized Objective Function): Այստեղ  կառուցել ենք 100 ծառից 

բաղկացած XGBoost մոդել, որտեղ յուրաքանչյուր ծառի խորությունը 7 է, իսկ վարժեցման արագությունը՝  

0,08.  Նկ:4– ում պատկերված է մոդելի 100 երկուական ծառերից առաջինը, որտեղ կապույտ սլաքներով 

ծառի ճյուղերը բավարարում են յուրաքանչյուր հանգույցի բաժանման պարամետրի պայմանին, իսկ 

կարմիր սլաքները` ոչ: 
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Նկ. 4. XGBOOST մոդելի կառուցած հարյուր երկուական ծառերից առաջինը  

 

 SVR(Support Vector Regression)[11, 12, 15]:SVM-ն օգտագործվում է դասակարգման խնդիրներում և 

ռեգրեսիոն վերլուծության ժամանակ: Ենթադրենք ունենք վարժեցման {(𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑚, 𝑦𝑚)} ⊂ 𝑋 × ℝ𝑛 

հավաքածուն, որտեղ 𝑋-ը մուտքային տվյալների բազմությունն է: Նպատակն է՝ գտնել այնպիսի «հարթ» 𝑓(𝑥) 

ֆունկցիա, որի առավելագույն ցրվածքը կլինի 𝜀՝ ամբողջ վարժեցման հավաքածուի համար: Դիտարկենք 

գծային ֆունկցիայի դեպքը. 𝑓(𝑥) = 𝑤 ∙ 𝑥 + 𝑏, որտեղ 𝑤 ∈ 𝑋, 𝑏 ∈ ℝ, (∙) վեկտորական արտադրյալն է(dot 

product): 𝑓(𝑥) ֆունկցիան հարթեցնելու համար 𝑤-ն պետք է հնարավորինս փոքր լինի, հետևաբար պետք է 

մինիմալացվի 𝑤 − ի Էվկլիդյան նորմը` ‖𝑤‖2: Անհրաժեշտության դեպքում նպատակային ֆունկցիային 

կարելի է ավելացնել 𝜉𝑖 , 𝜉𝑖
∗ թույլ փոփոխականներ` թույլ տալով ֆունկցիային ընդունել որոշակի սխալների 

մակարդակ:  

SVM-ի հետ առնչվող մեկ այլ առանցքային գաղափար է կերնելյան հնարքը: Քանի որ SV ալգորիթմը 

կախված է դիտարկված օրինակների վեկտորական արտադրյալից(Dot Product), ապա յուրաքանչյուր 

գծային ֆունկցիա կերնելյան հնարքի միջոցով կարելի է ձևափոխել ոչ գծայինի` փոխարինելով 

յուրաքանչյուր 𝑥`𝜙(𝑥) ֆունկցիայով, իսկ վեկտորական (𝑥𝑖 ∙ 𝑥)  արտադրյալը` 𝑘(𝑥, 𝑥𝑖) == 𝜙(𝑥) ∙ 𝜙(𝑥𝑖) – ով: 

Կերնելյան հնարքը կիրառվում ոչ գծային մոդելներ վարժեցնելու համար: Այլ կերպ ասած, կերնելյան 

հնարքի միջոցով ֆունկցիան փոխում է իր չափելիությունը: Գոյություն ունեն կերնելների մի շարք 

տարատեսակներ, որոնցից կիրառվել է Գաուսյան(RBF – Radial Basis Function) կերնելը` 
𝑘(𝑢, 𝑣) = 𝒩(𝑢 − 𝑣, 0, 𝜎2𝐼), որտեղ 𝒩(x, μ, σ)ստանդարտնորմալբաշխումնէ: 

 Neural Networks [13]:Կառուցված նեյրոնային ցանցն ունի 2 շերտ։ Առաջին շերտը  linear ֆունկցիա է,  

երկրորդ շերտը՝ logistic sigmoid ֆունկցիա։   

 Linear ֆունկցիա` 

𝑧 = 𝑊𝑇
𝑑1𝑋 + 𝑏𝑑1,                                                                         (1) 

 Logistic Sigmoid ֆունկցիա՝ 

𝜎(𝑘) =  
1

1+𝑒𝑥𝑝(−𝑘)
,   երբ 𝑘 = 𝑊𝑇

𝑜𝑢𝑡𝑍 + 𝑏𝑜𝑢𝑡,                                           (2) 

 Կառուցված մոդել՝ 

�̂� = 𝜎(𝑧) = 𝑊𝑇
𝑜𝑢𝑡 (

1

1+𝑒𝑥𝑝(−(𝑊𝑇
𝑑1𝑋+𝑏𝑑1))

) + 𝑏𝑜𝑢𝑡 ,                                        (3) 

𝑊𝑑1և 𝑊𝑜𝑢𝑡՝ I և II շերտերի կշիռներ 

𝑏𝑑1և 𝑏𝑜𝑢𝑡` I և II շերտերի բիասներ(ազատ անդամներ), 𝑏𝑖𝑎𝑠(𝜃𝑚) = 𝔼(𝜃𝑚) − 𝜃 

Նպատակային ֆունկցիան ունի հետևյալ տեսքը`  

 𝐽(𝜃, 𝑋, 𝑦) = 𝐽(𝜃, 𝑋, 𝑦) + 𝛼Ω(𝜃) = √
∑ (�̂�−𝑦)210,050

𝑖=1

10,050
+

𝛼

2
𝑊𝑇𝑊 → min,                       (4) 

որտեղ՝ 𝜃 - պարամետրեր, այստեղ՝ 𝑊𝑑1 և 𝑊𝑜𝑢𝑡 ,  𝑏𝑑1 և 𝑏𝑜𝑢𝑡,  Ω(𝜃) - պարամետրի նորմի տուգանք, 

կարգավորման տեսակ,𝐽 – կորստի կամ նպատակային ֆունկցիա,  𝐽 – կարգավորված կորստի ֆունկցիա, 𝛼 – 
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կարգավորման չափը, 𝛼 ∈  [0, ∞),𝛼Ω(𝜃) =
𝛼

2
𝑊𝑇𝑊 – պարամետրի նորմի տուգանք (𝐿2 կարգավորում1 

(Regulization))  ,𝜃 – պարամետրերը կամ այստեղ՝ 𝑊𝑑1 և 𝑊𝑜𝑢𝑡 ,  𝑏𝑑1  և   𝑏𝑜𝑢𝑡 որոշվել են Ադամի(Adam – Adaptive 
Momentum  )  [14]  օպտիմիազտորի միջոցով։ 

 Մոդելի I շերտի՝ Linear ֆունկցիայի ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ Yandex – ի մոդելի 

հիմքում ընկած է 𝑆 =  𝑉 ∗ 𝑇 բանաձևը, իսկII շերտի՝ Logistic Sigmoid ֆունկցիայի ընտրությունը այն 

հանգամանքով, որ մոդելում առկա են այլ գործոններ, որոնք ոչ գծային բնույթ ունեն։ Մոդելի 

ճարտարապետությունը և հաշվարկային գրաֆը ներկայացված են  նկ: 5– ո ւ մ (Բ , Գ):  

 

 
Նկ. 5. Ա) CNN + Starspace Embeddings մոդելի ցանց, Բ) Simple NN մոդելի ցանց, Գ) Հաշվարկային գրաֆ 

Կառուցված մյուս ցանցային մոդելը փաթույթայինն է(CNN – Convolutional Neural Networks)։ CNN + 

Starspace Embeddings-ի մոդելի կանխատեսումը մեր կառուցած մոդելների շարքում զբաղեցնում է երկրորդ 

տեղը ըստ թեստային սխալի: Մոդելը կարելի է ներկայացնել նկ 5.Ա) – ում պատկերված գրաֆի(ցանցի) 

տեսքով: Փաթույթային ցանցեր տերմինը այստեղ օգտագործվում է կիրառվող փաթույթային2(Convolution) 

գծային գործողության(∗) պատճառով: Ընդհանուր տեսքով փաթույթային գործողությունը կարելի է 

ներկայացնել 𝑠(𝑖) = (𝑥 ∗ 𝑤)(𝑖), որտեղ 𝑖-ն միաչափ տվյալների չափն է, 𝑥-ը` մուտքային մեծությունը, 𝑤-ն` 

ֆիլտրը կամ կերնելը(Kernel): Հիմնական գաղափարն է՝ մուտքային տվյալը(ժամանակային շարք, պատկեր, 

տեսահոլովակ) կերնելի միջոցով ձևափոխել մեկ այլ չափանի տվյալի:Փաթույթային ցանցերում շերտերի 

մասին խոսելիս պետք է առանձնանցնել շերտերի 3 տեսակ. փաթույթային, փուլինգ և լիովին միացված 

շերտեր, որոնք հաջորդում են միմյանց:  

 Այստեղ մուտքային 14-չափանի տվյալները, անցնելով փաթույթային ցանցի միջով, որոշակի 

ձևափոխությունների են ենթարկվում, որից հետո տրանսֆորմացվում են միաչափ տվյալների: Ցանցը 

բաղկացած է 4 փաթույթային և փուլինգ շերտերից և մեկ լիովին կապված շերտից: Որպես ելքային ֆունկցիա 

օգտագործվել է 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑 ֆունկցիան։ 

 Եզրակացություններ։ Երևան քաղաքի տրանսպորտային համակարգում առկա են հիմնախնդիրներին 

լուծում տալու համար Phyton ծրագրավորման լեզվի միջոցով կառուցված մի շարք մոդելներ, որոնցից  

հատկանշական են XGBoosting, Convolutional Neural Networks, Standard(Simple) Neural Networks և Support 

Vector Machine մոդելները, հնարավորություն են տալիս գնահատել Երևան քաղաքի ճանապարհների 

անցանելիության ժամանակը` խցանումների առկայության պարագայում և կարող են օգտագործվել 2017թ. – 

ին մեկնարկած մի շարք ծրագրերում, որոնք ուղղված են Երևան քաղաքում տրանսպորտային համակարգի 

                                                           
1Կարգավորման նպատկան է կանխարգելել նպատկային 𝐽(𝜃, 𝑋, 𝑦) ֆունկցիան օվերֆիթինգից։ Այստեղենթադրվում է, 

որ𝑏𝑗պարամետրը 0 է։ 

2Փաթույթային գործողության օրինակ. ենթ. 𝐴 = (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

), 𝐵 = (
𝑚 𝑙
𝑛 𝑘

), ապա 𝐴 ∗ 𝐵 = 𝑎𝑚 + 𝑏𝑙 + 𝑐𝑛 + 𝑑𝑘: 

Ա) 

Բ) 
Գ) 
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բարեփոխմանը: Որպես տվյալների բազա օգտագործվել են Yandex-ից վերցված տվյալները(թվով 10,050 

ճանապարհ, և 140,700 տվյալ): Ըստ ստացված արդյունքների, խցանումներով ճանապարհների անցման 

գնահատված ժամանակը(Ա կետից Բ կետ հասնելու գնահատված ժամանակը) շեղվում է իրական(Yandex) 

գնահատականից միջինում 3,06 րոպեով: 

  Այս մոդելների կիրառությունը թույլ կտա օպտիմալացնել հասարակական նոր տրանսպորտային 

ցանցի կառուցումը` նվազեցնելով տրանսպորտային համակարգի հետ կապված մի շարք ծախքեր: Մոդելի 

գործնական կիրռության արդյունքում հնարավոր է՝ 

• հասարակական նոր տրանսպորտային ցանցի կառուցում Ա կետից Բ կետ տանող «ամենակարճ» 

ճանապարհ (տրանսպորտային համակարգի հետ կապված տնտեսական, վարչական, էկոլոգիական 

ծախքերի կրճատում), 

• փողոցային լուսացույցերի աշխատանքի օպտիմալացում, 

• ժամանակի կառավարում։ 
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ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

По мере повышения уровня урбанизации в больших городах повышается необходимость стабильного развития 
городских стратегически важных отраслей, таких как транспортная система. С помощью больших данных 
построены модели расчётного времени прибытия с учетом пробок (ETA-Jam), что позволит оптимизировать 
предоставление транспортных услуг в Ереване и снизить экономические, административные, экологические и другие 
издержки. Эти модели показывают приблизительный период перемещения от произвольной точки A до точки Б, 
учитывая пробки. 

Ключевые слова: муниципальное управление, регрессионные модели, древовидные модели, искусственный 
интеллект, язык программирования Питон. 

 

T.S. Qaramyan, D.S. Qaramyan 

APPLICATION OF BIG DATA IN MUNICIPAL MANAGEMENT 
 

As the level of urbanization in big cities increases, the need for stable development of strategically important urban 
sectors, such as the transport system, increases. With the help of big data, models of estimated time of arrival with traffic 
jams(ETA-Jam) are constructed, which will allow to optimize the provision of transport services in Yerevan and reduce 
economic, administrative, environmental and other costs. These models show the approximate period of travelling from arbitrary 
point A to point B, taking into account the traffic jams. 

Keywords: municipal management, regression models, tree-based models, artificial intelligence, python programming 
language.  
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Հետազոտվել են պետական եկամուտների աղբյուրները, ցույց է տրվել, որ դրանք ունեն 

ընդհանրություններ, որոնք հնարավոր են դարձնում այնպիսի ընդհանրական մոդելի կառուցումը, որը հնարավոր 
կդաարձնի գնահատելու ոչ միայն եկամուտների ակնկալվող  ծավալները, այլև կատարելու կանխատեսումներ: 
Առաջարկվում է ընդհանրացված ինտեգրալային մոդել և ցույց են տրվել  դրա հնարավորությունները: 

 պետական եկամուտներ, գնահատում, կանխատեսում, ինտեգրալային մոդել: 

 

Ներածություն: Պետական եկամուտների չափերի հետազոտումը ցույց է տալիս, որ դրանք 

պատահական բնույթ ունեցող մեծությունների բազմություններեն, որոնք կախված են ոչ միայն 

հարկային օրենքներից ու մյուս եկամուտների աղբյուրների բնութագրերից, տուրքերի հավաքագրման 

սահմանված չափերից, այլ նաև՝ հարկման բազայի բնութագրերից, քանի որ յուրաքանչյուր եկամուտի 

աղբյուր  ունի իր բնորոշ բնութագրերը, որոնք ժամանակի ընթացքում այլևայլ պատճառներով կարող 

են կրել պատահական  կամ նախատեսվող փոփոխություններ: Եկամուտների բազմություններից 

յուրաքանչյուրը կունենա հավանականությունների բաշխման թվային բնութագրեր` մասնավորապես 

մաթեմատիկական սպասում ու դիսպերսիա, իսկ ընդհանուր դեպքում` հավանականությունների 

բաշխման օրենքը: 

Սովորաբար եկամուտների քանակական գնահատման ու կանխատեսման պարզագույն 

կարգը դրանց միջին արժեքներից օգտվելն է, ինչը չի կարող լիովին համապատասխանել 

իրականությանը, այլ կլինի միայն մոտավոր  արժեք։ Այդ պատճառով էլ ներկայում առավել 

հիմնավորված լուծումներ փնտրելու նպատակով մշակվում են նոր մոտեցումներու մեթոդներ: Հայտնի 

են մի քանի աշխատանքներ [1-3], որոնցում փորձ է արվում եկամուտների առավել ճշգրիտ 

գնահատականների և դրանց կանխատեսումների համար հաշվի առնել ինչպես գործող հարկային 

օրենքները, այնպես էլ եկամուտների աղբյուրների՝ իրականում գոյություն ունեցող դետերմինացված և 

հավանականային բնութագրերը։ Կարծում ենք, որ այդ մոտեցումներն  իրատեսական են և կարող են 

օգտագործվել ոչ միայն մի հարկատեսակի, այլ նաև բոլոր աղբյուրներից կատարվող եկամուտների 

գումարային գնահատման և կանխատեսման համար։ 

Խնդրի դրվածքը։ Որպես պետական եկամուտների գնահատման ու կանխատեսման 

մաթեմատիկական մոդել հարմար է [1]-ում առաջարկվող ինտեգրալային չափանիշի օգտագործումը, 

որը միաժամանակ հաշվի է առնում ոչ միայն եկամուտների աղբյուրի մաթեմատիկական 

նկարագրությունը (մոդելը, օրինակ, հարկային օրենքը), այլ նաև եկամուտների 

հավանականությունների բաշխման օրենքի՝ իրականում գոյություն ունեցող տեսքը։ 

Առաջարկվում է պետական եկամուտների գնահատման հետևյալ ընդհանրացված մոդելը. 

 

∑ ∫ 𝐶𝑖 (𝑥𝑖)𝑓(𝑥𝑖 , 𝛼, 𝛽, … , 𝛾)
𝑥𝑖,𝑚𝑎𝑥

𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑛
𝑑𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ,   𝑖 = 1,2, … , 𝑛,                            (1) 

 

որտեղ  𝑥𝑖-ն եկամուտի 𝑖-րդ տեսակն է,  

𝑓(𝑥𝑖)–նեկամուտների𝑖-րդ աղբյուրի հավանականությանների բաշխման խտության ֆունկցիան 

է, որը որոշվում է վիճակագրական տվյալների հավաքագրման և մշակման միջոցով, 

𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑛 , 𝑥𝑖,𝑚𝑎𝑥 − ն   եկամուտի 𝑖-րդ աղբյուրի օրենքով սահմանված տիրույթն է, 

𝐶𝑖(𝑥𝑖) –ն եկամուտի 𝑖-րդ աղբյուրի մաթեմատիկական նկարագրությունն  է, 

𝑛-ը պետական եկամուտների աղբյուրների թիվն է։ 

Բերված (1) ինտեգրալային մոդելն ունի հետևյալ ֆինանսական իմաստը։ Հայտնի է, որ եթե 

ենթաինտեգրալային ֆունկցիաներից մեկը պատահական մեծության հավանականությունների 

բաշխման խտության ֆունկցիան է, ապա անսահման տիրույթում այն ինտեգրելիս կստանանք մյուս 
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ենթաինտեգրալային 𝐶𝑖(𝑥𝑖) ֆունկցիայի մաթեմատիկական սպասման թվային արժեքը։ Սակայն (1) 

մոդելում պետական եկամուտների հարցը քննարկելիս ինտեգրման սահմաններն անվերջ չեն, այլ 

սկսվում են կոորդինատների սկզբնակետից մինչև որևէ հնարավոր մեծագույն արժեք, հետևաբար 

ինտեգրալային չափանիշի թվային արժեքը կորոշվի շատ փոքր սխալով, քանի որ անսահման մեծ 

եկամուտների հանդես գալու հավանականությունը շատ փոքր է։ Նշվածը ճիշտ է եկամուտների բոլոր 

աղբյուրների համար։ 

Առաջարկված ինտեգրալային մոդելը ճկուն է և ունի բազմաթիվ հնարավորություններ 

հարկային օրենքների մեծ թվով տարբերակների դիտարկման համար, եթե նպատակահարմար է 

դրանցում փոփոխություններ կատարելը։ 

Նշենք այդ հնարավորություններից մի քանիսը. 

1. Ստանալ եկամուտների յուրաքանչյուր աղբյուրից ակնկալվող չափերի իրատեսական 

գնահատականներ։ 

2. Քանի որ ենթաինտեգրալային երկու ֆունկցիաներն էլ ունեն թվային բնութագրեր, ապա 

դրանցից կամայականի որոշակի սահմաններում: 

Իրատեսական սահմաններում և կատարել ակնկալվող եկամուտների համապատասխան 

կանխատեսումներ։ 

3. Հնարավոր է մոդելում միաժամանակ փոփոխել երկու ցուցանիշի թվային արժեքները 

կամայական սահմաններում և կամայական քայլով, ստանալ եկամուտների 

գնահատականները, կատարել կանխատեսումներ և կառուցել «Ա.Լաֆֆերի մակերևույթներ»,  

դրանց  անտարբերության գծերը: 

4. Առաջարկվող մոդելն ընդհանրական է, կարող է  հաջողությամբ կիրառվել ցանկացած երկրում 

ցանկացած եկամուտների քանական  գնահատականներ ստանալու կամ կանխատեսելու 

նպատակով։ 

Օրինակ։ Հետազոտենք 2018 թվականի հունվարի 1-ից գործող ՀՀ եկամտային հարկի գծով 

պետական եկամուտների գնահատումներն ու կանխատեսումները: Ներկայում ՀՀ-ում վճարվող 

աշխատավարձերի չափերը  բևեռացված են [1-3], քանի որ հարկատուների շուրջ 85 տոկոսի 

աշխատավարձերը  չեն գերազանցում 120...140  հազար դրամը, իսկ մնացածներինը զգալիորեն  

գերազանցում է այդ սահմանը, ուստի վճարվող աշխատավարձերի վիճակագրական կառուցվածքը, 

ըստ [1,2,4]–ի, նպատակահարմար է  ներկայացնել հավանականությունների բաշխման  երկու 

ֆունկցիայի հետևյալ կշռված գումարի տեսքով. 
 

 𝑓(𝑥) = 0,85 ∙
𝑥∙𝑒

−
𝑥2

2𝑀2

𝑀2 + 0,15
𝑒

−
(𝑥−𝑚2)2

2𝜎2
2

𝜎2√2𝜋
 ,                                              (2) 

 

որտեղ առաջին բաղադրիչը հարկատուների  առաջին խմբի, իսկ  երկրորդը` մյուս խմբի  

հավանականությունների  բաշխման օրենքներն են: Ռելեական բաշխման դեպքում աշխատավարձի 

մոդան կազմել է 𝑀 =
𝑚

1,25
= 91300 դրամ, իսկ երկրորդ խմբի հարկատուների բաշխման օրենքի թվային 

բնութագրերը եղել են`𝑚2 ≈ 800000 դրամ, 𝜎2 = 500000  դրամ:  

ՀՀ-ում 2018թ. hունվարից գործող եկամտային հարկի մաթեմատիկական նկարագրությունը 

(մոդելը), որտեղ բոլոր  տոկոսադրույքներն ու հարկման սանդղակի բաժանումները փոխկապակցված 

են, կունենա հետևյալ տեսքը. 
 

𝑐(𝑥) = {

𝐾1𝑥        0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎,

𝐾2(𝑥 − 𝑎) + 𝐾1𝑎       𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏,

𝐾3(𝑥 − 𝑏) + 𝐾2(𝑏 − 𝑎) + 𝐾1𝑎 ,   𝑥 > 𝑏,    
                                   (3) 

 

 

որտեղ     𝐾1 = 0.23, 𝐾2 = 0.28,    𝐾3 = 0.36 ,  𝑎 = 150, 𝑏 = 2000։ 
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Լուծենք հետևյալ որոշակի  խնդիրը: 

Դիցուք նպատակահարմար է մինչև 150000 դրամ ստացող հարկատուների հարկային բեռը 

հետազոտել-թեթևացնել, այն փոփոխելով 18%-ից մինչև 26% սահմաններում, իսկ հարկման 

սանդղակի 150000 դրամ կազմող սահմանը  փոփոխել 120000 դրամից մինչև 200000 դրամը` 10000 

դրամ քայլով: 

Հաշվարկները կատարվել են  Mathcad 14 ծրագրայինփաթեթի միջավայրում: Ինտեգրալային 

(1)մոդելով հետազոտվել է նշվածխնդիրների բազմությունը` թվով՝ 9*9=81 տարբերակ և գնահատվել են 

հարկային այդ օրենքի բոլոր տարբերակներից պետական բյուջե փոխանցվող եկամուտների չափերը, 

որոնք ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում, որտեղ թավ թվերով առանձնացված են 

եկամտային հարկի այն տարբերակները, որոնց դեպքում եկամուտների չափերը մնում են 

հաստատուն`մոտավորապես 56000 դրամի սահմաններում: 

 Բերված աղյուսակը K1 a, հարթության վրա Լաֆֆերի «մակերևույթի» ընդհատ ներկայացումն է: 

 
 
 

Աղյուսակ 
Ա.Լաֆֆերի մակևույթի և կորերի ընդհատ ներկայացումը 

 

a 

K1 

120 130 140 150 160 170 180 190 200 

0.18 51.9 51.24 50.57 49.94 49.35 48.79 48.26 47.8 47.31 

0.19 52.99 52.36 51.77 51.19 50.66 50.15 49.68 49.23 48.82 

0.20 54.04 53.48 52.95 52.44 51.97 51.52 51.10 50.71 50.34 

0.21 55.09 54.60 54.13 53.69 53.28 52.88 52.52 52.17 51.19 

0.22 56.14 55.72 55.32 54.94 54.59 54.25 53.93 53.64 53.36 

0.23 57.19 56.84 56.51 56.19 55.89 55.61 55.35 55.11 54.88 

0.24 58.24 57.96 57.70 57.44 57.21 56.98 56.77 5657 56.39 

0.25 59.29 59.08 58.88 58.69 58.52 58.35 58.19 58.04 57.90 

0.26 60.34 60.20 60.07 59.94 59.82 59.71 59.61 69.52 59.41 

 

Աղյուսակում առանձնացված անտարբերության գիծը (մոտավորապես 56000 դրամ եկամուտը) 

ներկայացված է ընդհատ տեսքով:  

 
 
Եզրակացություն: Առաջարկվող ինտեգրալային մոդելը ընդհանրական է, պահանջում է միայն 

նախնական փորձնական տվյալների հավաքագրում և մշակում, ունի ավտոմատացման լայն 

հնարավորություններ պետական եկամուտների բոլոր աղբյուրներից ակնկալվող մուտքերի 

գնահատման, կանխատեսման և  պահանջվող բարեփոխումներ կատարելու համար։ 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 

 
Исследованы источники государственных доходов, большинство которых имеют общие 

характеристики. С их помощью возможно построить обобщенную интегральную модель количественной 
оценки и прогнозирования объемов ожидаемых доходов. Указаны возможности интегральных моделей. 

Ключевые слова: государственные доходы, оценка, прогнозирование, интегральная модель. 
 

 

R.V. Harutyunyan 
 

ON AN APPROACH OF QUANTITATIVE  EVALUATION AND PREDICTION OF 
PUBLIC REVENUES 

 
The sources of public revenues are studied, majority of which have general characteristics. They make 

possible the development of such generalized model, which will allow to evaluate not only anticipated revenues 
based on integral, but to do predictions. A generalized model is proposed and its possibilities are shown. 

Keywords: public revenues,evaluation, projection, integral model. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ, ОПИСЫВАЕМЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ 

             Использованы методы математического программирования для обоснования выбора оптимальных 
параметров электрических цепей. Рассматриваются переходные процессы при включении электрических 
цепей, сопровождающиеся нежелательными сбросами силы тока и напряжения. Используются типовые 
функции численного решения систем дифференциальных уравнений, поиска максимума в массивах данных, 
оптимизации целевой функции. Рассматривается возможность многоуровневой оптимизации исходя из 
условия, что на каждом уровне учитывается влияние двух параметров: обобщенного параметра, 
включающего в себя результаты оптимизационного поиска на предыдущих уровнях, и параметра, не 
принимаемого во внимание на предыдущих уровнях. Предлагаемая методика позволяет применять методы 
оптимизации для получения требуемых динамических характеристик, определяющих 
энергоэффективность технических объектов. 

Ключевые слова: метод, математическое программирование, дифференциальные уравнения, 
оптимизация, динамические характеристики. 

 
Введение. Известно, что при несбалансированности параметров динамических систем во 

время переходных процессов, связанных с включениями и переключениями, могут происходить 
скачки характеристик процессов, оказывающие существенное влияние на поведение всей системы 
[1]. Для электрических цепей указанные явления выражаются в сбросах силы тока и напряжения, 
что может привести к перегрузке, снижению долговечности, перегреву изоляции проводов [2 - 4]. 
Выбор параметров электрической цепи, обеспечивающих наиболее благоприятный характер 
переходного процесса,  может быть представлен как оптимизационная задача с привлечением 
методов математического программирования [5 - 7]. 

Материалы и методы. Электрическая цепь, содержащая ветви питания и нагрузки (рис.  1), 
рассматривается как динамическая система, описываемая дифференциальными уравнениями в 
форме Коши [8 - 10]. 

 

Рис. 1. Схема замещения электрической цепи 

Здесь R и L – сопротивление и индуктивность питающей ветви; R1 и L1 – сопротивление и 
индуктивность нагрузки; C – емкость компенсатора реактивной мощности; U(t) – напряжение на 
входе питающей ветви; UС(t) – напряжение на емкости компенсатора; i(t) и i1(t) – сила тока 
питающей и нагрузочной ветвей. 

Решение системы дифференциальных уравнений проводится численным методом, 
например, методом Рунге-Кутта 4-го порядка с постоянным шагом [11, 12].  

Для осуществления оптимизационного процесса по предлагаемому подходу используются 
типовые функции численного решения систем дифференциальных уравнений, поиска максимума в 
массивах данных, оптимизации целевой функции. Вышеперечисленные функции имеются во всех 
распространенных математических пакетах [13 - 15]. 



225 

Результаты исследования. Результатом численного решения системы дифференциальных 
уравнений является таблица значений, описывающая график поведения параметра. Из таблицы 
выбирается наибольшее значение, которое характеризует сброс исследуемого параметра. 

В качестве критерия оптимальности принят показатель максимальной величины сброса 
силы тока или напряжения в течение переходного процесса. 

Целевая функция как математическая запись критерия оптимальности имеет вид 
                                                  Z(C, R1, L1)  →  min,                                          (1) 

где  C, R1, L1 – искомые переменные, значения которых определяются в процессе решения задачи; 
сочетание этих параметров должно обеспечивать стремление сброса силы тока (напряжения) к 
минимуму. 

Для каждого конкретного сочетания параметров C, R1, L1 из диапазона возможных 
изменений значение целевой функции определяется как  результат поиска максимума из таблицы 
значений решения дифференциальных уравнений для данных параметров. 

Принимая во внимание, что поиск ведется для диапазонов возможных изменений 
параметров C, R1, L1, решаемая задача сводится к условной оптимизации. 

Характер поведения исследуемого параметра выступает как предмет оптимизации. На рис. 
2а представлен график переходного процесса для параметров C, R1, L1 в начальный момент 
поиска, на рис. 2б – график переходного процесса для оптимального сочетания параметров, 
определенных методами математического программирования. 

 

                                       а)                                                                  б) 

Рис. 2. Графики переходных процессов для: а – параметров C, R1, L1 в начальный момент поиска,                                     
б - оптимального сочетания параметров 

 

Рис. 3. График изменения целевой двухпараметрической функции 

Поведение целевой функции в поле параметров C и L1 (значение R1 постоянно для данного 
варианта численного эксперимента) показано на объемном графике, приведенном на рис. 3. 

Обсуждение результатов. Для двухпараметрических целевых функций, когда оптимизация 
ведется в поле изменения двух параметров,  поиск оптимума не вызывает сомнений. В случае 
охвата целевой функцией более двух параметров (рис. 4) искомый результат становится 
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чувствительным к значениям начальных параметров, с которых начинается оптимизационный 
поиск. 

 

Рис. 4. Графики двухпараметрических целевых функций для разных значений третьего параметра 

Данная ситуация имеет место при задании диапазонов изменения параметров, не 
охватывающих область пересечения всех двухпараметрических целевых функций. Расчетный 
алгоритм, встроенный в типовые функции математических пакетов, ведет поиск в пределах 
ограничений графика той двухпараметрической целевой функции, на которую попадает точка 
старта. 

Алгоритм оптимизации параметров электрической цепи представляется как многоуровневая 
система. На нижнем, базовом уровне используется локальная функция, осуществляющая 
двухпараметрическую оптимизацию. Для рассматриваемого примера это параметры C и L1. На 
последующих уровнях проводится увеличение количества параметров, учитываемых при 
постановке задачи.  

Параметр, не учитываемый на базовом уровне, - R1. При запуске алгоритма оптимизации 
параметру R1 присваивается начальное значение. Вызывается локальная функция базового уровня 
и вычисляется значение целевой функции в поле параметров C и L1 при фиксированном R1. 

Изменяется величина R1, и для этого значения вычисляется целевая функция в поле 
параметров C и L1. Анализируется изменение целевой функции для проделанных двух шагов и 
обосновывается последующее изменение параметра R1, обеспечивающее в конечном итоге 
достижение экстремума целевой функции. 

Выводы. Применение методов математического программирования позволяет 
оптимизировать параметры динамических систем с целью получения заданного характера 
переходного процесса, что в конечном итоге способствует повышению энергоэффективности 
технических объектов. 
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Էլեկտրական շղթաների օպտիմալ պարամետրերի ընտրության հիմնավորման համար օգտագործվել են 
մաթեմատիկական ծրագրավորման մեթոդները: Դիտարկվել են էլեկտրական շղթաների միացման ժամանակ 
հոսանքի և լարման անցանկալի թռիչքներով ուղեկցվող անցումային պրոցեսները: Դիֆերենցիալ 
հավասարումների համակարգերի, տվյալների զանգվածում առավելագույնի որոնման և նպատակային 
ֆունկցիայի օպտիմալացման համար օգտագործվում են թվային լուծման տիպային ֆունկցիաներ: Դիտարկվում է 
Բազմամակարդակ օպտիմալացման հնարավորությունը, ելնելով այն պայմանից, որ յուրաքանչյուր 
մակարդակում հաշվի առնվի երկու պարամետրի ազդեցությունը. ընդհանրացված պարամետր՝ ներառյալ 
նախորդ մակարդակներում օպտիմալացման որոնման արդյունքները եւ նախորդ մակարդակներում հաշվի 
չառնված պարամետրը: Առաջարկվող մեթոդաբանությունը հնարավորություն է տալիս օպտիմալացման 
մեթոդները օգտագործել՝ տեխնիկական էներգաարդյունավետ օբյեկտների պահանջվող դինամիկ բնութագրերի 
որոշման համար: 

 մեթոդ, մաթեմատիկական ծրագրավորում, դիֆերենցիալ հավասարում, 
օպտիմալացում, դինամիկական բնութագրեր: 
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The use of methods of mathematical programming to justify the choice of optimal parameters of electric 
circuits is proposed. Transient processes are considered when switching on electrical circuits, accompanied by 
undesirable casting of current and voltage. Typical functions of numerical solution of systems of differential 
equations, search of a maximum in data sets, optimization of the objective function are used. The possibility of 
multilevel optimization from the condition that at each level the influence of two parameters is taken into account, of 
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 Դիտարկվել են տեխնոլոգիական գործընթացներում օգտագործվող սարքավորումների տեխնիկական 
վիճակի արատորոշման և մոնիթորինգի հիմնական մոտեցումները: Վերլուծվել են հանքաքարի մանրացման 
տեխնոլոգիական գործընթացն ապահովող էլեկտրամեխանիկական համակարգերի արատորոշման հայտնի 
մեթոդներն ու միջոցները: Հիմնավորվել է հանքաքարի մանրացման տեխնոլոգիական գործընթացում 
օգտագործվող Էլեկտրատեխնիկական համակարգերի մոնիթորինգի իրականացման հիմնական ուղիները: 

․ արատորոշում, մոնիթորինգ, մանրացման գործընթաց,  էլեկտրատեխնիկական 
համակարգ: 

 

Տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման արդյունավետության և հուսալիության 

բարձրացման կարևոր պայմաններից է դրանց շահագործման ժամանակ առաջացած մերժումների 

ժամանակին բացահայտումն ու նախազգուշացումը: Դրանք հնարավոր է իրականացնել միայն 

սարքավորումների աշխատանքային վիճակի  մոնիթորինգի միջոցով: Տեխնոլոգիական գործընթաց-

ներն ապահովող սարքավորումների աշխատանքային վիճակի մասին ժամանակին բացահայտված  

ստույգ տեղեկատվությունը կարող է կանխել գործընթացում օգտագործվող սարքավորումների և 

դրանց առանձին տարրերի ոչ պլանային վերանորոգումները, պրոֆիլակտիկ միջոցառումները, 

կարգաբերումները, որոնք բերում են արտադրական գործընթացի շահութաբերության անկմանը և 

էլեկտրաէներգիայի անհարկի ծախսերի: 

Մեծաթիվ են այն տեխնոլոգիական գործընթացները, որոնց համար սարքավորումների 

աշխատանքային վիճակի մոնիթորինգը և հսկումը տեխնոլոգիական գործընթացի տեխնիկական 

շահագործման կարևոր մասն են: Այդ գործընթացներից է հանքաքարի մանրացման տեխնոլոգիական 

գործընթացը, որը հանքաքարի խտանյութի ստացման հիմնական տեխնոլոգիական փուլն է։ 

Հանքաքարի մանրացման տեխնոլոգիական գործընթացում օգտագործվող հիմնական սարքա-

վորումներն են՝ էլեկտրաբանեցման շարժիչները, փոխանցիչները, աղացը, հիդրոցիկլոնը: Դիտարկվող 

տեխնոլոգիական գործընթացը դժվար հսկվող է, քանի որ այն աշխատում է դինամիկ ռեժիմում:  

Հաշվի առնելով վերոնշյալ դիտարկումները, ինչպես նաև ելնելով հանքաքարի մանրացման 

տեխնոլոգիական գործընթացում օգտագործվող Էլեկտրատեխնիկական համակարգերի մոնիթորինգի 

իրականացման ուղիների ընտրման անհրաժեշտությունից՝ վերլուծվել են Էլեկտրատեխնիկական 

համակարգերի հայտնի մեթոդները: 

Արդյունաբերական ձեռնարկությունների էլեկտրաէներգիայի սպառման տեխնոլոգիական 

սարքավորումների տեխնիկական վիճակի մոնիթորինգի խնդիրները և դրանց ընթացիկ 

շահագործման և վերանորոգման  համար հիմնավորված որոշումների ընդունմանն է նվիրված [1] 

աշխատությունը։ Հեղինակների կողմից դիտարկվել են տեխնոլոգիական սարքավորումների հուսալի 

աշխատանքի ապահովման հարցերը՝ ժամանակին սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքների 

իրականացման տեսանկյունից։  Որպես անսարքությունների և խափանումների արատորոշման 

ազդանշան՝ օգտագործվել են ջերմաստիճանը (ջերմաստիճանի անկումը), ճնշումը, աղմուկը, թրթռոցը 

և այլ պարամետրեր, որոնց չափված արժեքները համեմատում են ծրագրային արժեքներին։ 

Համեմատումն կատարվում է նախօրոք կազմված մաթեմատիկական մոդելի միջոցով, որն 

իրականացնում է ազդանշանների դասակարգում, անկանոն վիճակների ճանաչում, պարամետրական 

արժեքների թույլատրելի սահմանների գնահատում։ 

Առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում Վ.Ա. Ռուսովի հեղինակած ենթակայաններում 

բարձր լարման սարքավորումների անսարքությունների արատորոշիչ մոնիթորինգին նվիրված  

աշխատությունը:  Դրանում դիտարկվել է երեք հիմնական խնդիր [2]։  
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1. Բարձր լարման սարքավորումների տեխնիկական վիճակի դիտարկման համար ներդնել 

այնպիսի սպասարկման համակարգեր, որոնք հնարավորություն տան արագ և ավտոմատ 

կերպով վերահսկել ընթացիկ տեխնիկական վիճակը և ձևակերպել համապատասխան 

շահագործման խնդիրները:   

2. Կատարել էներգետիկական ձեռնարկության սարքավորումների վիճակի համապարփակ համե-

մատական գնահատում։ Գնահատել վերանորոգման աշխատանքների ծավալը և իրականացման 

ժամանակացույցը՝ ելնելով շղթայի թույլ օղակի անսարքությունների վերացման սկզբունքից։ 

3. Հաշվի առնելով սարքավորումների տեխնիկական վիճակի փոփոխությունները և տարանցման 

թույլ օղակի վերացման աշխատանքները, ելնելով  սարքավորումների տեխնիկական վիճակից, 

աշխատանքի հուսալիության բարձրացման և բարելավման սկզբունքից՝ պլանավորել ընթացիկ 

ծախսերը։  

Հեղինակի կոմից առանձնացվում են բարձր լարման էլեկտրական սարքավորումների վիճակի 

ախտորոշման մոնիթորինգային համակարգերի հետևյալ հիմնական խմբերը [2]՝ 

 Կարգավարական մոնիթորինգ, որը նախատեսված է էներգահամակարգում էլեկտրա-

տեխնիկական սարքավորումների աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման համար: 

 Հակավթարային պաշտպանիչ և արգելափակիչ համակարգեր, որոնք անկանոն աշխատանքային 

ռեժիմների առաջացման պահին անջատում են էլեկտրասարքավորումները՝ կանխելով դրանց 

հայտնվելը վթարային ռեժիմում:  

 Անընդհատ  արատորոշման մոնիթորինգի համակարգ, որոնք նախատեսված են սարքավորում-

ների տեխնիկական մնացորդային ռեսուրսների օպերատիվ գնահատման համար և 

բացահայտում են նախնական փուլում առաջացող անսարքությունները, այսինքն՝ անսպասելի 

վթարային վիճակները փոխարինում են սպասելի վթարային վիճակներով։  

Շահագործման ընթացքում ասինխրոն շարժիչների տեխնիկական վիճակի վերահսկման 

հարցերին է նվիրված [3] աշխատությունը։ Հոդվածում լուսաբանվում է ասինխրոն շարժիչների 

արատորոշման մեթոդների ռազմավարության ընտրության արդիականությունը, կատարվել է 

շահագործման և վերանորոգման փուլերում ասինխրոն շարժիչների տեխնիկական վիճակի 

մոնիթորինգի մեթոդների համեմատական վերլուծություն։ Տարբեր աշխատանքային ռեժիմների 

համար վերլուծված են ասինխրոն շարժիչների տեխնիկական վիճակի արագ որոշման ժամանակակից 

համակարգերը և տեխնիկական վիճակի վերահսկման հիմնական մեթոդները:  

Ասինխրոն մեքենաների անսարքությունների բացահայտման խնդիրներին և դրանց 

ազդեցությունը շարժիչի էներգետիկական բնութագրերի վրա դիտարկվել են նաև այլ հեղինակների 

կողմից; [4]-ում ուսումնասիրված են բոլոր հնարավոր անսարքությունները, մասնավորապես՝ ռոտորի 

և ստատորի էլեկտրական մասերի վնասվածքները, օդային բացակի ձևի փոփոխությունը, 

առանցքակալների անթույլատրելի չափով պայմանավորված մաշվածությունը, սնուցման համակարգի 

անսարքությունները, մեխանիկական էներգիայի փոխանցման և շարժիչի ամրացման սարքերի 

խափանումները և այլն։ Աշխատանքում տրված են այս բոլոր անսարքությունների չափման, 

գնահատման մեթոդները և վթարային ռեժիմներից խուսափելու անհրաժեշտ միջոցառումներ։ 

[5] աշխատության հեղինակները առաջարկել են արատորոշման գործիքներ պտտվող 

մեխանիզմների վիճակի մոնիթորինգի իրականացման համար։ Այս աշխատությունում հեղինակը 

օգտվել է արատորոշման ակուստիկ ճառագայթման և վիբրացիոն մեթոդներից։ Դիտարկվել են 

ծրագրային ապահովման խնդիրներ, տվյալների կուտակման և մշակման մեխանիզմներ, 

իրականացվել է փորձարկման արդյունքների նախնական վերլուծություն և առաջարկվել 

արատորոշման մեթոդիկա։  

Առանձին հեղինակներ անդրադարձել են արտադրական գործընթացներում օգտագործվող 

էլեկտրամեխանիկական ավտոմատացված արատորոշման համակարգերին առնչվող հարցերին: [6] 

աշխատությունում էլեկտրամեխանիկական համակարգի տարրերի խափանումները դիտարկվել են 

երեք խմբով՝  

- տարրերի խափանում, որոնք չեն հանգեցնում ընդհանուր համակարգի խափանմանը։ 

- տարրերի խափանում, որոնք առաջացնում են համակարգի մասնակի խափանում։ 

- տարրերի խափանում, որը հանգեցնում է ամբողջ համակարգի խափանմանը։ 

Դիտարկվել են նաև համակարգի կարճաժամկետ-ինքնավերականգնվող խափանումներին 

վերաբերող հարցեր: 
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Էլեկտրական կայանների և ենթակայանների էլեկտրական սարքավորումների արատորոշման 

առանձնահատկությունները, տեխնիկական վիճակի գնահատումը և հուսալի շահագործման 

պահանջների կազմակերպման խնդիրները ուշադրության են արժանացել [7] աշխատությունում։  

 

      

 
Նկ.1.  Տեխնիկական արատորոշման կառուցվածքային սխեմա 

 

Էլեկտրական ցանցի էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների տեխնիկական վիճակի 

գնահատման հանար առաջարկվել է արատորոշման արդյունավետ գործիքակազմ, որը հնարավո-

րություն է տալիս սահմանափակ տեղեկատվության պայմաններում ճանաչել և գնահատել դրանց 

աշխատանքային ռեսուրսները։ Մշակված է նաև տեխնիկական արատորոշման կառուցվածքային 

սխեմա (նկ.1)։ 

[8] աշխատությունում դիտարկվել են հանքաքարի թմբուկային աղացի մոնիթորինգի 

իրականացման տարբեր մոտեցումներ: Աղացի պտտման արագության ազդեցության դիտարկումը 

ցույց է տվել, որ պտտման արագության մեծացումն, առաջացնում է արագության տանգենցիալ 

բաղադրիչի և հետևաբար նաև տանգենցիալ  ուժի մեծացում:  

Նկ. 2-ում ներկայացվել է տվիչների միջոցով ստացված ազդանշանների փոփոխման պատկերը 

թմբուկի պտտման արագության և լցման աստիճանի տարբեր արժեքների դեպքում:  

Նկ. 3-ում ներկայացվել է թենզոտվիչի ազդանշանները գնդաղացի 3 տարբեր լցման 

աստիճանների դեպքում:  Ներկայացված պատկերներն ունեն ընդհանրություն, ինչն ավելի լավ 

արտահայտվում է լցման աստիճանի մեծ արժեքի դեպքում:  

Ցույց է տրված թենզոտվիչների ազդանշանների փոփոխությունը մատակարարվող նյութի 

արագության փոփոխման պայմաններում (նկ 4)։ Հետազոտությունը կատարվել է հանքաքարի 

մատակարարման, մանրացման և պատրաստի նյութի դուրսբերման փուլերում:  

Հաշվի առնելով, որ հանքաքարի մանրացման գործընթացը ենթարկվում է զանազան չհսկվող 

ազդեցությունների, անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել այնպիսի արատորոշման համակարգ, որը 

հաշվի կառնի թմբուկային աղացի հնարավոր աշխատանքային ռեժիմները, էլեկտրամեխանիկական 

համակարգի մեխանիկական փոխանցումների և բանեցման շարժիչի աշխատանքային վիճակները [9]: 
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Առաջադրված խնդրի լուծման համար մշակվել է համակարգ, որը ներառում է թմբուկային աղացի, 

մեխանիկական փոխանցումների և բանեցման շարժիչի լոկալ արատորոշման ենթահամակարգեր:   

 

 
Նկ. 2. Չափման (հոծ գիծ) և կանխորոշված (թույլ գիծ) արդյունքում ստացված ազդանշանի փոփոխությունը 

աղացի պտտման արագության և թմբուկի լցման աստիճանի տարբեր արժեքների դեպքում  

 
Նկ. 3. Գնդաղացի 3 տարբեր լցման աստիճանների դեպքում թենզոտվիչի ազդանշանների տեսքը 
 

 
Նկ. 4. Թենզոտվիչի գրանցած ազդանշանների փոփոխությունը մատակարարվող նյութի արագության 

փոփոխման պայմաններում 

 
Առաջարկած Էլեկտրամեխանիկական համակարգի մեխանիկական փոխանցումների 

աշխատանքային վիճակի արատորոշման ենթահմակարգի հիմքում ընկած է աղացի թմբուկի  իրանին 

ամրակցված պսակային ատամնանվի և շարժիչի լիսեռին միացված առանցքակալին ենթապսակային 
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ատամնանվի  շրջանցման անկյունային տեղաշարժի, արագության և արագացման փոփոխություն-

ների որոշման միջոցով համակարգի աշխատունակ վիճակի գնահատումը [10]: Հանքաքարի 

մանրացման գործընթացն ապահովող էլեկտրամեխանիկական համակարգի արատորոշման 

համակարգի կառուցվածքային սխեման ներկայացված է նկ. 5-ում, որը ստացվել է թմբուկային աղացի 

աշխատանքային վիճակի, Էլեկտրամեխանիկական համակարգի մեխնիկական փոխանցումների 

աշխատանքային վիճակի և բանեցման շարժիչի աշխատանքային վիճակի արատորոշման 

ենթահամակարգերի համադրման միջոցով [9]:  

Սխեման ընդգրկում է՝ հանքաքարի աղաց (1),  աղացի բանեցման շարժիչ (2), շարժիչի պտտման 

մոմենտի թենզոտվիչ (3), շարժիչի պտտման արագության տվիչ (4), աղացի լցման աստիճանի տվիչ (5), 

աղացի թմբուկի պտտման արագության տվիչ՝(6), աղացի բեռի մոմենտի թենզոտվիչ (7), հանքաքարի 

սնուցիչ (8), մատակարարվող հանքաքարի կշռաչափ (9), աղացի խյուսի խտության տվիչ (10):  

Մշակված համակարգը հնարավորություն է տվել ոչ մեծաթիվ սարքերի կիրառման միջոցով 

իրականացնել հանքաքարի աղացի բանեցումն ապահովող էլեկտրամեխանիկական համակարգի 

համակողմանի արատորոշում: 

1

2

Հաշվիչ բլոկ

3

4

7

6

5
9

8

10

Շարժիչի ստատորի 
հոսանքի, լարման և 

ֆազային շեղման չափման 
բլոկ

Թմբուկային աղացի 
արատորոշման բլոկ 

 
Նկ. 5. Հանքաքարի մանրացման գործընթացն ապահովող էլեկտրամեխանիկական համակարգի 

արատորոշուման համակարգի կառուցվածքային սխեմա 
 

Առանձնակի հետաքրքրության է  արժանի աղացի էլեկտրաբանեցման համակարգի արատորոշ-

ման միջոցի մշակմանն առնչվող  գյուտի արտոնագրերը: Ա.Ն. Մարյուտայի, Լ.Ի. Մորոզովի և Ի.Վ 

Նովիցկիի կողմից մշակված  արատորոշման միջոցը [11] բնորոշվում է նրանով, որ առանձին տարրերի 

մաշվածության բացահայտման համար գրանցում են վիբրացիան, հիշում դրա միջին արժեքի 

մակարդակը, որոշում մաթեմատիկական սպասումը և այն համեմատում վիբրացիայի միջին 

հաստատված մակարդակի հետ, դրանով իսկ եզրակացություն է արվում դետալների վիճակի մասին:  

Թմբուկային աղացի բանեցման համակարգի վիճակի գնահատման  համար առանձնացնում են աղացի 

դարձյակի սահքի առանցքակալներում ինքնատատանումների ազդանշանների դինամիկ բաղադրիչը 

և դրա երեք հարմոնիկները հանձնարարված ժամանակահատվածի համար:  

Նկ. 6-ում ներկայացված է առաջարկվող միջոցի կառուցվածքային սխեման, որը իր մեջ 

ներառում է՝ սինխրոն շարժիչ (1), կցորդիչ (2), արագընթաց փոխանցիչի լիսեռ (3), դանդաղընթաց 

փոխանցիչի լիսեռ (4), բանեցման ատամնանվակ (5), ատամնային օղակ (6), աղացի թմբուկ (7), 

կերպափոխիչ (8), վիբրատվիչ (9), վիբրոսարք (10), ֆիլտրեր (11, 12, 13, 14, 15, 16), համաձայնեցման 

բլոկներ (17, 18, 19, 20, 21), գումարիչ (23), ինտեգրատոր (24), ֆիքսատոր (25), ինդիկատոր (26): 

Այս միջոցը հնարավորություն չի տալիս գնահատել համակարգում ծագած բոլոր 

թերությունները, բավարար չափով չի արտացոլում կապակցված թերությունները և ի վիճակի չէ 

բացահայտել թերությունների առաջացման տեղը:  

[12] աշխատությունում նախատեսված է բանեցման շարժիչի սպառող ակտիվ հզորության 

հաստատուն բաղադրիչի չափում և հզորության դինամիկ բաղադրիչից աղացի դարձյակի 

առանցքակալների ինքնատատանումների, բանեցման էլեկտրաշարժիչի պտտման հաճախության 

ազդանշաններ և պտտման հաճախության ազդանշանների առանձնացնում։ Մեխանիկական համա-
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կարգի վիբրացիոն տատանումները չափում են ըստ տատանումների ամպլիտուդի և տատանումների 

հաստատուն մակարդակի: Մասնավորապես վիբրացիոն տատանումները չափում են՝ աղացի 

հենարանի վրա, ենթապսակային ատամնանիվի և բանեցման շարժիչի հենարանների վրա [12]: 
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Նկ. 6. Թմբուկային աղացի էլեկտրաբանեցման համակարգի վիճակի արատորոշման կառուցվածքային սխեմա 

 

Հանքաքարի մանրացման տեխնոլոգիական սարքավորումների աշխատանքային վիճակների 

արատորոշմանը և մոնիթորինգին նվիրված հայտնի աշխատանքների վերլուծությունները ցույց են 

տալիս, որ առանձին հեղինակների կողմից կատարվել են տարբեր հանգույցների հնարավոր 

արատների բացահայտմանը նպատակաուղղված տեսական և փորձնական հետազոտություններ: 

Զգալի փորձ է կուտակվել տեխնոլոգիական սարքավորումների աշխատանքային վիճակների հսկման 

միջոցների և ավտոմատացված արատորոշման համակարգերի ստեղծման և դրանց կատարելագործ-

ման ուղղությամբ: Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մանրացման տեխնոլոգիական սարքա-

վորումների աշխատանքային վիճակների մոնիթորինգին վերաբերող աշխատություններն ըստ 

արատորոշվող տարրերի, կարելի է պայմանականորեն դասակարգել երեք խմբի: Այդ խմբերն են` 

- աշխատություններ, որոնցում մոնիթորինգն իրականացվում է տեխնոլոգիական գործոնների 

հսկման և գնահատման միջոցով, 

- աշխատություններ, որոնցում մոնիթորինգն իրականացվում է մեխանիկական գործոնների 

հսկման և գնահատման միջոցով, 

- աշխատություններ, որոնցում մոնիթորինգն իրականացվում է բանեցման շարժիչների 

համապատասխան բնութագրերի հսկման և գնահատման միջոցով: 

Ակնհայտ է, որ  հայտնի աշխատությունները վերաբերում են առանձին մասնակի դեպքերին: Այդ 

մեթոդների անհատական կիրառման միջոցով հնարավոր չէ ապահովել հանքաքարի մանրացման 

տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման բարձր արդյունավետություն: Միաժամանակ 

անհրաժեշտ է նշել, որ հայտնի աշխատություններում հաշվի չի առնվել տեխնոլոգիական, մեխանիկա-

կան և էլեկտրական գործոնների փոխկապվածությունը: Բացի վերոնշյալից, տեխնոլոգիական սարքա-

վորումների աշխատանքային վիճակների մոնիթորինգի ավանդական մեթոդները` մանրացման 

գործընթացի տեխնիկատնտեսական պահանջների փոփոխման պայմաններում կիրառման համար 

նպատակահարմար չեն:  

Հարկ է նշել, որ նպատակահարմար է տեխնոլոգիական սարքավորումների աշխատանքային 

վիճակների մոնիթորինգի խնդիրը դիտարկել դրա շահագործման ծախսերի, սպասարկման 

աշխատատարության, ինչպես նաև, սարքավորումների վերանորոգման աշխատանքներով 
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պայմանավորված պարապուրդների նվազեցման տեսանկյունից: Դա հնարավոր է իրականացնել 

մոնիթորինգին, հսկմանը և արատորոշմանը վերաբերող հայտնի նյութերի կիրառման, նոր 

հնարավորությունների բացահայտման և նոր մոդելների մշակման ճանապարհով:  

Եզրակացություն 

Կատարված վերլուծությունը թույլ է տալիս հաստատել հանքաքարի մանրացման 

տեխնոլոգիական գործընթացում օգտագործվող Էլեկտրատեխնիկական համակարգերի մոնիթորինգի 

իրականացման համար անհրաժեշտ ներքոնշյալ խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը. 

- մշակել էլեկտրամեխանիկական համակարգի շարժահաղորդման օղակներում  առաջացող 

մեխանիկական տատանումներ վարքի մոնիթորինգի ալգորիթմ:  

- մշակել հանքաքարի աղաց-շարժիչ էլեկտրամեխանիկական համակարգի  աշխատանքային 

վիճակի համալիր հսկման և համակողմանի մոնիթորինգի մոդել՝ տեխնոլոգիական, մեխանիկական և 

էլեկտրական գործոնների հաշվառումով:  

 

1. Игнатьев С.А., Иващенко В.А., Игнатьев А.А. Мониторинг технического состояния  электропотребляющего 

технологического оборудования промышленных предприятий // Сб. ст. Саратовского государственного 

технического университета. – 2008. -  N 1 (30). - С.47-54. 

2. Русов В.А. Системы мониторинга высоковольтного оборудования подстанций / ООО «DIMRUS». – Пермь,  

2012.  -  63 c: 

3. Сидельников Л.Г., Афанасьев Д.О. Контроль технического состояния асинхронных двигателей в процессе 

эксплуатации // Сб.   Пермского  национального  исследовательского  политехн. ун-а, 2013. - N 7. -  С.127-137. 

4. Диагностика неисправностей асинхронных двигателей на основе спектрального анализа токов статора / Н.Р. 

Сафин, В.А. Прахт, В.А. Дмитриевский и др.  // Сб. ст. Уральск. федеральн. ун-а. – 2014. -  N 3(57). - С. 34-39. 

5.  Jansen W., Morrison R., Wortley M.  and Rivett T.  Tracer-Based Mine-Mill Ore Tracking Via Process Hold-ups at 

Northparkes Mine Tenth Mill Operators // Conference Adelaide, SA.  -  2009. - P. 345-356. 
6. Огарков С.Ю., Соколов А.В. Диагностика электромеханических систем. – Челябинск:  ЮУрГУ,  2003.  -  55 c. 
7. Хальясмаа А.И., Дмитриев С.А., Кокин С.Е., Глушко Д.А. Диагностика электрооборудования электрических 

станций и подстанций. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2015. - С. 63. 
8.     Kent Tano. Continuous Monitoring of Mineral Processes with Special Focus on Tumbling Mills – A Multivariate Approach 

// Luleå University of Technology Department of Chemical Engineering and Geosciences, Division of Mineral Processing. 
– 2008. - P. 125. 

9.      Baghdasaryan M., Mayilyan A. A System for Diagnosing the running Order of the Ore Mill Electromechanichal System // 
Intеrnational  Journal of Еngineering and Applied Sciences. - 2014. – Vol. 4, N 10. - P. 33-39. 

10.  Багдасарян M.K., Алавердян С.С. Математическая модель для исследования электромеханической системы 
мельница-двигатель // Изв. НАН РА и ГИУА. Сер.ТН.– 2013. – Т.LXVI, N2. – С.148-155. 

11.    А.с. СССР № 948454. Способ интегральной диагностики состояния привода барабанной мельницы / А.Н. Марюта, 
А.К. Мороз, И.В. Новицкий. - 1980. 

12.  А.с. СССР № 1130403. Способ автоматической диагностики барабанной мельницы / А.Н. Марюта, Л.И. 
Мащеряков. - 1984. 

22.05.2018.                                                       
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АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ РУДЫ 

 
          Рассмотрены основные подходы к диагностике и мониторингу технического состояния оборудования, 
используемого в технологических процессах. Анализированы известные методы и средства диагностики 
электромеханических систем, обеспечивающие процесс измельчения руды. Обоснованы основные направления 
осуществления мониторинга электротехнических систем, используемых в технологическом процессе измельчения руды. 
         Ключевые слова: диагностика, мониторинг, процесс измельчения, электротехнические системы. 

 
S.V. Sargsyan  

ANALYSIS OF KNOWN METHODS OF MONITORING ELECTROTECHNICAL DEVICES USED IN 
THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF MILLING ORE 

 
The main approaches to diagnostics and monitoring of technical condition of equipment used in technological processes 

are considered. The known methods and means of diagnostics of electromechanical systems providing the process of ore 
grinding are analyzed. The main directions of monitoring of electrotechnical systems used in the technological process of ore 
crushing are substantiated. 

Keywords: diagnostics, monitoring, grinding process, electrotechnical systems.  
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Կենսազանգվածի լավ խմորման գործում էական դեր ունի հումքի արդյունավետ խառնումը, որն 
իրականացվում է տարբեր խառնիչների օգնությամբ: Դիտարկված է կոմպլեքս կենսագազային 
սարքավորում, որում կենսազանգվածի խառնման ընթացքը ապահովելու համար օգտագործված է 
բարբոտերային խառնումը, ինչի շնորհիվ աճում է կենսազանգվածի խմորման ինտեսիվացումը և 
բարելավվում են կենսագազի սարքի տեխնոլոգիական ցուցանիշները:  

 կենսագազային սարքավորում, կենսագազ, բարբոտեր, մեխանիկական 
խառնիչ: 

 

Ներածություն: Մեծ քանակությամբ թափոնների առկայությունը բացասական ազդեցություն է 

ունենում շրջակա միջավայրի վրա, և մեծ ծախսեր են պահանջում դրանց հավաքման և ոչնչացման 

համար: Գյուղատնտեսությունում անասնապահական ֆերմաները անընդհատ բախվում են խոշոր 

եղջերավոր անասունների գոմաղբի հավաքման և վերամշակման խնդրի հետ՝ հաշվի առնելով շրջակա 

միջավայրը կեղտոտվածությունից պաշտպանելու պահանջները: Էներգակիրների մշտական գների 

աճի հետ կապված կենսազանգվածի վերամշակման ամենախոստումնալից մեթոդը կենսագազային 

սարքավորումում կենսազանգվածի անաերոբ խմորումն է: Կենսագազային սարքավորման 

օգտագործումը թույլ է տալիս ոչ միայն վերամշակել խոշոր եղջերավոր անասունների գոմաղբը, այլ նաև 

ստանալ բարձր որակի օրգանական պարարտանյութ և օրգանական վառելիք՝ կենսագազ:  

Խնդրի դրվածքը: Նպատակ է առաջադրվել կենսագազային սարքավորումում կենսազանգվածի 

խառնման համար օգտագործվող խառնիչների ուսւմնասիրության արդյունքում, բարբոտերով հումքի 

խառնման եղանակը օգտագործելով՝ ապահովել կենսառեակտորի արդյունավետության բարձրացումը:  

Հետազոտության արդյունքները: Կենսագազային սարքավորումը ամենաակտիվ մաքրման 

համակարգն է: Ցանկացած այլ տեսակի մաքրման համակարգ պահանջում է էներգիա: Քանի որ 

խմորումն ընթանում է օդի բացակայությամբ, այդ դեպքում վերամշակման ժամանակ տհաճ հոտ չի 

առաջանում: Կենսագազի արտադրությունը նաև հնարավորություն է տալիս պակասեցնել մեթանի 

արտահոսքը մթնոլորտ: 

Ինչպես հայտնի է, կենսազանգվածի խառնման ընթացքը բնութագրվում է երկու հիմնական 

փաստով՝ խառնման արդյունավետությամբ և էներգիայի սպառումով: 

Հումքի խառնման հիմնական տեսակները  կենսառեկտորներում բերված են նկ.1 – ում: 

 

 
Նկ.1. Կենսառեակտորներում հումքի խառման համակարգեր.  ա,բ – մեխանիկական խառնիչներ, գ,դ – մղիչի 

օգնությամբ, ե – կենսագազով և հեղուկով, զ - կենսագազով 
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Կենսազանգվածից կենսագազ ստանալու համար անհրաժեշտ է կատարել կենսազանգվածի 

խառնում [1]: 

Կենսառեակտորում կեսազանգվածի խառնումը բարձրացնում է ռեակտորի աշխատանքի 

արդյունավետությունը և ապահովվում է. 

 առաջացած կենսագազի ազատումը կենսազանգվածից, 

 հումքի խառնում և մանրէների բազմացումը, 

 առաջացած կեղևի և նստվածքի կանխարգելումը, 

 կենսառեակտորի ներսում տարբեր ջերմաստիճանների կանխարգելումը, 

 մանրէների բազմացման հավասար տեղաբախշումը:  

Հումքի խառնումը կարող է լինել ինչպես ընդհատ, այնպես էլ անընդհատ՝ կախված ռեակտորի 

աշխատանքային ռեժիմից: Խառնման օպտիմալ ռեժիմը զգալիորեն փոքրացնում է հումքի խառնման 

ժամանակը և կանխում է առաջացած կեղևները: Խառնումը պետք է կատարվի կանոնավոր, հումքի 

շատ հազվադեպ խառնումը հանգեցնում է կեղևի գոյացմանը՝ փոքրացնելով գազարտադրության 

արդյունավետությունը: Լավ խառնված կենսազանգվածը կարող է տալ 50% շատ կենսագազ: Շատ 

հաճախակի խառնումը կարող է վնասել ռեկտորի ներսում կենսազանգվածի ֆերմենտացիայի 

ընթացքին, ինչպես նաև այն կարող է հանգեցնել ոչ ամբողջական մշակված հումքի հեռացմանը: 

Իդեալական է համարվում զգույշ, բայց հաճախակի խառնումը ամեն 4…6 ժամը մեկ: 

Կենսազանգվածի արդյունավետ խառնման շնորհիվ ստեղծվում են բարենպաստ պայմաններ 

մեթանային մանրէների ստեղծման համար: Կենսառեակտորում հումքի խառնման համար 

օգտագործվում են ինչպես մեխանիկական խառնման սարքավորումներ, այնպես էլ պնևմատիկ 

խառնման համակարգեր: Հիմնականում հումքի խառնելու համար օգտագործում են մեխանիկական 

խառնիչներ: 

 Մեխանիկական խառնիչներով խառնելու դեպքում ռեակտորի առանցքի ամբողջ երկարությամբ 

տեղադրվում են խառնիչի թիակները, որոնց տրամագիծը կազմում է կենսառեակտորի ներքին 

տրամագծի կեսը: Առանցքի պտտման դեպքում թիակները պտտվում են՝ խառնելով հումքը: 

 Հումքի խառնման համար շարժիչի անհրաժեշտ հզորությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

 

𝑁𝑀 = 𝐾𝑛 ∙ 𝜌 ∙ 𝑛3 ∙ 𝑑𝑀 
5 ,                                                            (1) 

𝐾𝑛 = 4,3 – ը հզորության գործակիցն է՝ կախված Ռեյնոլդսի կենտրոնական արժեքի մեծությունից, Re, ρ – 

ն՝ խառնվող հումքի խտությունը, n – ը՝ խառնիչի պտտման հաճախականությունը, dM – ն՝ խառնիչի 

տրամագիծը 

 

𝑅𝑒𝑀 =
𝜌∙𝑛∙𝑑𝑀

2

µ𝑐
,                                                                    (2) 

  

որտեղ  µc –ն դինամիկ մածուցիկությունն է: 

 Մեխանիկական խառնիչների օգտագործումը առաջացնում է բարձր պահանջներ, ռեակտորի 

չափսերի և ձևի հետ կապված, սրընթացության և հումքի խառնման արագության, ինչպես նաև 

պահանջվում է ռեակտորի ամբողջ տարածքով հումքի հաճախակի խառնում: Կենսազանգվածի 

մեխանիկական խառնումը հանգեցնում է հեղուկի շարժման, որն ավելի շատ ծախսվում է ներքին 

դիմադրությունների հաղթահարման վրա (շփում, հեղուկի հարվածները պատերին և այլն): 

Մեխանիկական խառնիչների ընդհանուր թերությունը հաստ և մածուցիկ հեղուկի խառնման ցածր 

ինտեսիվությունն է: Մեխանիկական խառնիչով խառնումը օպտիմալ արդյունք չի տալիս, քանի որ 

մանրէները մեխանիկորեն վնասվում են: Այդ իսկ պատճառով նշված խառնիչները կարելի է 

արդյունավետ օգտագործել միայն ոչ մեծ ռեակտորներում [2-5]: 

Ի տարբերություն մեխանիկական խառնիչների, պնևմատիկ խառնման դեպքում բարդ 

տեխնիկա չի պահանջվում: Բարբոտերային խառնումը ավելի պարզ և ապահով եղանակ է, որը 

նպաստում է կենսազանգվածի խառնման ընթացքի ակտիվացմանը, ապահովելով կենսազանգվածի 

հավասար խառնում, խառնման ընթացքում մանրէների չվնասվելուն, կենսագազային սարքավորման 

տեխնիկական ցուցանիշների մեծացմանը և էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցմանը:  

Կենսազանգվածի բարբոտերային  խառնման ընթացքի սխեման ցույց է տրված նկ. 2 –ում: Այն 

իրականացվում է կենսառեակտորի վերևի հատվածում կուտակված գազի հաշվին, որը հետ մղելով 

կենսառեակտոր՝ իրականացվում է բարբոտերներով հումքի խառնում: 
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Նկ. 2. Բարբոտերով խառնման ընթացքի սխեման 

   

Բարբոտերով խառնման առավելությունը սարքավորման պարզությունն է՝ շարժվող 

հատվածների բացակայությամբ, ինչպես նաև օգտագործման մեծ հուսալիությունը:  Բարբոտերը 

նախատեսված է լուծույթը կամ հեղուկը օդի կամ գազի փոքր պղպջակներով խառնելու համար: 

Գոյություն ունեն տարբեր տեսակի բարբոտերներ: Սովորաբար բարբոտերը անցքերով խողովակ է՝ 

տեղադրված սարքավորման ներքևի հատվածում, որի օգնությամբ կատարվում է գազի պղպջակների 

փչում վերամշակվող հումքի շերտերի միջով՝ կատարելով հումքի խառնում:  

Բարբոտերով խառնման դեպքում անհրաժեշտ է որոշել գազի ճնշումը և քանակը:  

Գազի ճնշումը որոշվում է Բառնաուլլի հավասարման օգնությամբ՝ 

                                                                                   𝑃 = 1.2𝐻𝜌𝑔 ,                                                                            (3) 

որտեղ H – ը կենսառեակտորում լցված հումքի բարձրությունն է, ρ – ն՝ 85% խոնավությամբ հումքի 

տեսակարար կշիռը, g – ն՝ ազատ անկման գործակիցը: 

Իսկ մեկ վայրկյանում 1 մ2 տարածքում հումքի խառնման համար անհրաժեշտ գազի քանակը՝ 

 

 

                                                                             ,                                                (4) 

 

որտեղ 1,2 – ը շփման գործակիցն է, K = 24 … 60 – ը՝ կոփման գործակիցը՝ կախված խառնման 

հաճախականությունից (թույլ խառնման դեպքում K = 24 … 30, միջին խառնման դեպքում K = 35 … 45, 

հաճախակի խառնման դեպքում K = 45 … 60), S - մեկ բարբոտերի խառնման մակերեսը, ρ – ն՝ 85% 

խոնավությամբ հումքի տեսակարար կշիռը, g – ն՝ ազատ անկման գործակիցը, Hհ. – ը՝ 

կենսառեակտորում լցված հումքի բարձրությունը [5-8]: 

Կոմպրեսորի հզորությունը՝ 

 

                                                                                                𝑊 =
1.2𝜌𝑔𝐻հ ∙ 𝑉

𝜂
 ,                                                                          (5) 

 

որտեղ  1,2 – ը շփման գործակիցն է, ρ – ն՝ 85% խոնավությամբ հումքի տեսակարար կշիռը, g – ն՝ ազատ 

անկման գործակիցը, Hհ. – ը՝ կենսառեակտորում լցված հումքի բարձրությունը, V – ն՝ մեկ վայրկյանում 

1 մ2 տարածքում  հումքի խառնման համար անհրաժեշտ գազի քանակը, η – ն՝ կոմպրեսորի ՕԳԳ –ն: 

Բարբոտերների միջև արդյունավետ տեղադրման հեռավորությունը որոշվում է 2 … 3 H, իսկ 

բարբոտերների և կենսառեակտորի պատերի միջև հեռավորությունը որոշվում է 1 … 1,5 H, որտեղ                 

H – ը՝ կենսազանգվածի բարձրությունն է: 

Մեր կողմից մշակված մեծ ֆերմաների համար նախատեսված կենսառեակտորի (ծավալը՝ V = 

3000 մ3 է, իսկ բարձրությունը՝ H = 10 մ) բարբոտերի հաշվարկը բերված է ստորև: 

Կենսառեակտորի մակերեսը՝  
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                                                                       𝑆 = 𝜋𝑟2 = 3.14 ∙ 102 = 314 մ  2 ∶                                              (6) 

Քանի որ կենսառեակտորի ներքևի հատվածում բարբոտերների միջև եղած հեռավորության 

մեծացմանը զուգընթաց հումքի խառնման ընթացքը վատանում է, ուստի ձեռնտու չէ բարբոտերները 

տեղադրել 4 մ-ից ավելի մեծ հեռավորության վրա [9]: 

Մեկ բարբոտերի խառնման մակերեսը՝ 

 

                                                                       𝑆1բ = 𝜋𝑟1
2 = 3.14 ∙ 22 = 12.5 մ  2 ∶                                              (7) 

 

Բարբոտերների նվազագույն քանակի հաշվումը՝ 

 

                                                                                   
𝑆

𝑆1բ
=

314

12,5
= 25 բարբոտեր ∶                                                                  (8) 

 

20 մ3 ծավալով կենսառեակտորում բարբոտերով հումքի խառնման համար անհրաժեշտ կենսագազի 

քանակը, ճնշումը և կոմպրեսորի հզորությունը բերված են աղյուսակ 1 –ում։ 

Աղյուսակ 1 

Խառնվող հումքի 

խտությունը, կգ/մ3 

Ռեակտորի 

մակերեսը, մ2 

Կենսագազի 

քանակը 1 մ2 հումքը 

խառնելու, մ3 

Կոմպրեսորի 

հաղթահարած 

ճնշումը, Պա 

Կոմպրեսորի 

հզորությունը, 

կՎտ 

950 կգ/մ3 10 մ2 0.02 մ3 15960 Պա 1 կՎտ 

 

20 մ3 ծավալով կենսառեակտորում մեխանիկական խառնիչով հումքի խառնման համար անհրաժեշտ 

խառնիչի պտտման հաճախականությունը, խառնիչի տրամագիծը և շարժիչի հզորությունը բերված են 

աղյուսակ 2 –ում։ 

Աղյուսակ 2 

Հզորության 

գործակիցը 

Խառնվող հումքի 

խտությունը, կգ/մ3 

Խառնիչի պտտման 

հաճախականությունը, 1/վ 

Խառնիչի 

տրամագիծը, մ 

Շարժիչի  

հզորությունը, 

կՎտ 

4,3 950 կգ/մ3 0.4 1/վ 2 մ 4 կՎտ 

 

Եզրակացություն 

1. Ուսումնասիրվել են կենսազանգվածի խառնման եղանակները: 

2. Ստեղծվել է կենսազանգվածի խառնում բարբոտերի օգնությամբ՝ բարձրացնելով սարքի 

արդյունավետությունը: 

3. Կենսազանգվածի խառնման համար էլեկտրաէներգիայի ծախսի զգալի  նվազեցում՝ շնորհիվ 

բարբոտերի: 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 

Эффективное смешивание сырья играет решающую роль в хорошей ферментации биомассы, 
которая осуществляется с помощью различных смесителей. Рассматриваются типы комплексно-
биогазовой установки, в которой для обеспечения режима перемешивания биомассы использовано 
барботажное перемешивание, что  способствует увеличению интенсификации процесса брожения 
биомассы и повышению  технологических показателей биогазовой установки. 

Ключевые слова: биогазовая установка, биогаз, барботер, механический смеситель. 
 
 

 

 N.V. Gevorgyan  
 

METHOD OF INCREASING THE EFFICIENCY OF BIOGAS PLANT 
 

The effective mixing of raw materials plays a crucial role in the good fermentation of the biomass, which is 
carried out with the help of various mixers. It is discussed complex types of biogas plant in which to provide the mode 
mixing biomass is used bubble mixing, due to which the intensity of the biomass fermentation increases and the 
technological indices of the biogas device are improved. 

Keywords: biogas installation, biogas, bubbler, mechanical mixer.  
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М.А. Сагателян 

  
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ КОМПАКТНОГО ГИДРОАГРЕГАТА ДЛЯ 

МАЛЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 
Рассмотрены вопросы выбора гидрогенератора с учетом минимально допустимого махового 

момента и времени переходного процесса. Проведен анализ применения демпферных обмоток как 
успокоителя колебаний во время изменения режима работы генератора. Представлены недостатки и 
преимущества демпферных обмоток с большим и малым сопротивлением. Получены зависимости махового 
момента от скорости вращения для генераторов разных мощностей. Приведены предпосылки разработки 
малогабаритного компактного гидроагрегата и обосновано использование его конкретных узлов.  

Ключевые слова: компактный гидроагрегат, мультипликатор, маховик, синхронный генератор, 
маховой момент, время механического переходного процесса, демпферная обмотка, демпферный 
коэффициент. 

 
Введение. Малые гидроэлектростанции (МГЭС), широко применяемые во всем мире, имеют 

мощность до 10 МВт. С развитием малой гидроэнергетики возникает необходимость новых 
решений для повышения эффективности комплекса. При низких напорах и скоростях вращения 
турбины, соответствующих малым гидроагрегатам, устанавливаемым в горных местностях, 
применяются соответственно низкоскоростные электрические (в основном синхронные) 
генераторы, которые при этих скоростях имеют большие габаритные размеры. В МГЭС, исходя из 
электроэнергетических и строймонтажных соображений, целесообразно использовать 
высокоскоростные мощные генераторы с меньшими габаритными размерами и весом, которые 
также имеют низкую стоимость.  

Серийные горизонтальные гидрогенераторы имеют частоты вращения 250, 500, 750, 1000 и 
1500 об/мин. Высокие частоты вращения присущи только гидротурбинам небольшой мощности и 
при высоких напорах. Низконапорные турбины имеют частоты вращения 125…300 об/мин. В 
таких случаях между гидротурбиной и генератором устанавливается повышающая передача 
(мультипликатор). При помощи мультипликатора частота вращения повышается. Исходя из этого, 
применяется генератор с большей скоростью вращения. Установка мультипликатора сокращает 
размеры и стоимость генератора и, кроме того, позволяет выбрать оптимальную скорость 
вращения гидротурбины путем выбора рационального передаточного отношения [1]. Главные 
размеры генератора (диаметр якоря D и его длина l) определяют все остальные размеры машины. 
От них, как уже отмечалось выше, зависят вес машины, стоимость и технико-экономические 
характеристики [2]. Главные размеры машины зависят от мощности, скорости вращения и 
нагрузок.  

Выбор главных размеров для генераторов производится с учетом необходимости получения 
заданного махового момента GD2. Для гидрогенераторов мощностью 2…4 МВт можно 
ориентировочно принять 

(𝐺𝐷2)мин = 800 𝑃н 𝑛н
2⁄  , (

(1) 
где (𝐺𝐷2)мин – минимальный допустимый маховой момент, т·м2; Pн – номинальная мощность, 
кВА;      nн – номинальная скорость вращения, об/мин [2]. 

Получение необходимого махового момента синхронного генератора позволяет обеспечить 
устойчивую работу, уменьшить время переходного процесса Tмех  и инерционную постоянную Tj, 
которые можно определить по следующим выражениям [2, 3]: 

𝑇мех = 27.4 ∙ 𝐺𝐷2(𝑛н 100⁄ )2 𝑃н⁄ , (
(2) 

𝑇𝑗 = 𝐽 ∙ 𝑛2 𝑝2 ∙ 𝑃н⁄ = 𝑛2 ∙ 𝐺𝐷2 4𝑝2 ∙ 𝑃н⁄ . (
(3) 

Выбор главных размеров должен производиться с учетом необходимости получения GD2 не 
меньше минимально допустимого значения. Однако использование малогабаритного 
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гидрогенератора приведет к уменьшению махового момента генератора и гидроагрегата. В этом 
случае возникнет неустойчивая работа синхронного  генератора.  

Во время работы синхронного генератора при любых внезапных или резких нарушениях и 
изменениях режима работы возникают колебания ротора машины, которые, как известно, 
являются собственными колебаниями синхронного генератора, работающего на сеть. Такие 
колебания возникают также при внезапном увеличении вращающего момента первичного 
двигателя. В этом случае угол нагрузки генератора возрастает, и этот переход совершается путем 
колебаний с начальной амплитудой колебаний угла нагрузки. Частота собственных колебаний 
синхронных машин обычно составляет 0,5...2,0 Гц [4]. Собственные колебания синхронного 
генератора описываются с помощью уравнения Лагранжа. Движение ротора синхронного 
генератора при этом имеет вид  

𝐽𝑚Δ�̈� + 𝐷𝑚Δ�̇� + 𝐶𝑚Δ𝜃 = 0, (
(4) 

где Jm, Dm, Cm– соответственно момент инерции, коэффициент демпфирования и синхронная 
жесткость, приведенные к номинальному вращающему моменту турбины [4]. 

Коэффициент жесткости, или просто синхронная жесткость для синхронного гидроагрегата 
определяется в виде 

𝐶 = (𝑈𝑐𝐸𝑞0 𝑥𝑑⁄ )𝑐𝑜𝑠𝜃0 + ((𝑥𝑑 − 𝑥𝑞)𝑈𝑐
2 𝑥𝑑𝑥𝑞⁄ )𝑐𝑜𝑠2𝜃0, (

(5) 
где 𝑥𝑑 – синхронное индуктивное сопротивление по продольной оси; 𝑥𝑞 - синхронное 
индуктивное сопротивление по поперечной оси; 𝑈𝑐 – напряжение сети; 𝐸𝑞0 – электродвижущая 
сила (ЭДС) возбуждения по поперечной оси генератора.  

Синхронная жесткость, согласно (5), представляет собой величину синхронизирующей 
мощности, вычисляемую для координаты θ0 по угловой характеристике машины (рис. 1). 

P, MC
o.e.

θ, эл.град.θ00

λ

 
Рис. 1. Угловая характеристика синхронного генератора 

 
Коэффициент жесткости обусловлен синхронным моментом машины, и чем больше 

жесткость, тем устойчивее работа системы. Таким образом, согласно [5], коэффициент жесткости 
определяется в виде 

𝐶 = 𝑡𝑔𝜆 = (𝜕𝑀𝑐 𝜕𝜃⁄ )0                                                         (6) 
где 𝑀𝑐 – синхронизирующий момент синхронного генератора; 𝜆 – угол между касательной к 
угловой характеристике в точке 𝜃0 и осью 𝜃.  

При выборе характеристик гидрогенераторов возникает вопрос о целесообразности 
применения демпферных обмоток для уменьшения колебаний, а также повышения устойчивости 
электрической системы [6]. 

Демпферная обмотка синхронного генератора подобна обмотке короткозамкнутого ротора 
асинхронной машины, которая во время колебаний создает асинхронный момент, имеющий 
противоположное направление движению ротора. Его можно классифицировать по величине 
активного сопротивления. Демпферные обмотки с малым сопротивлением создают наибольший 
момент при малых скольжениях, а с большим сопротивлением – при больших скольжениях. 

Демпферная обмотка имеет некоторую асимметрию по продольной и поперечной осям. 
Пренебрегая этим, а также влиянием обмотки возбуждения, синхронная машина, вращающаяся с 
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некоторой относительной скоростью 𝜐 ≠ 0, соответствует асинхронной машине, работающей со 
скольжением: 

𝑠 = (𝜔0 − 𝜔) 𝜔0 = −𝜐⁄ . (7) 
При малых значениях относительной мощности мощность демпферной обмотки 

пропорциональна относительной скорости υ, т.е.  
𝑃 ≈ 𝛼𝜐, (8) 

где  α – демпферный коэффициент.  
Асимметрия демпферной обмотки и влияние обмотки возбуждения приводят к различным 

значениям параметров схемы замещения по продольной и поперечной осям машины. В этих 
условиях демпферный коэффициент α даже для малых υ непостоянен и зависит от угла θ, 
характеризующего относительное положение ротора в данный момент времени: 

𝛼 = 𝛼𝑑𝑠𝑖𝑛2𝜃 + 𝛼𝑞𝑐𝑜𝑠2𝜃, (9) 
где αd  и  αq – составляющие демпферного коэффициента.  

Значения αd и αq зависят от конструкции генератора. В полной демпферной обмотке, где 
замыкающие стержни пластины имеют перемычки между полюсами, αq становится больше αd. 
Если перемычки отсутствуют (неполная демпферная обмотка), αq значительно уменьшается, и, 
соответственно, уменьшается среднее значение α. 

Эффективность демпферной обмотки как успокоителя колебаний зависит от ее активного 
сопротивления, так как частота токов, возникающих в демпферной обмотке при качаниях 
генератора, не велика (1…2 Гц). С уменьшением активного сопротивления демпферный 
коэффициент возрастает, следовательно, положительным является быстрое успокоение качаний и 
возможность втягивания генератора в синхронизм при нарушении устойчивости. С этой точки 
зрения целесообразно применять демпферные обмотки с низким сопротивлением. При 
использовании медных демпферных обмоток потери, связанные с активным сопротивлением 
обратной последовательности, которые складываются из потерь в обмотках статора, ротора и 
потерь в стали, не велики. Но при демпферных обмотках с высоким сопротивлением эти потери 
получаются настолько большими, что сопротивление обратной последовательности уже нельзя 
рассматривать как чисто индуктивное сопротивление, так как эквивалентное активное 
сопротивление может получиться того же порядка, что и индуктивное. Это свойство демпферных 
обмоток с высоким сопротивлением является благоприятным для обеспечения устойчивости, так 
как потери в активном сопротивлении обратной последовательности при несимметричном 
коротком замыкании уменьшают сброс мощности и ускорение генераторов. Существенным 
недостатком демпферных обмоток с высоким сопротивлением является их слабое демпфирующее 
действие. Демпферные обмотки с высоким сопротивлением могут перегреваться при длительных 
несимметричных режимах [6]. Кроме перечисленных недостатков, использование демпферных 
обмоток искажает форму кривой магнитного поля в воздушном зазоре, что является причиной 
увеличения потерь в генераторе. При наличии демпферных обмоток генератор не может работать 
при длительных перегрузках. 

Демпферная обмотка способствует уменьшению амплитуды колебаний и повышению 
устойчивости системы во время изменения режима работы. Однако при использовании 
малогабаритного генератора возникает вопрос обеспечения минимального махового момента, что, 
в свою очередь, как уже отмечалось, приводит к неустойчивости системы.  

При уменьшении массогабаритных размеров гидрогенератора уменьшается устойчивость 
работы и увеличиваются возможные отрицательные воздействия переходных процессов на 
гидроагрегат. Учитывая это, можно сказать, что применение только внутренней демпферной 
обмотки как успокоителя колебаний недостаточно, так как при использовании малогабаритного 
генератора происходит возможное увеличение амплитуды колебаний гидроагрегата. Кроме того, 
из-за внезапного изменения скорости вращения турбины гидроагрегат может ускоряться, что, в 
свою очередь, может стать причиной выхода системы из строя.  

В результате анализа серийно производимых генераторов получены кривые зависимости 
махового момента генератора от его скорости вращения (рис.2).  

Данная зависимость является усредненной кривой зависимости махового момента от 
скорости вращения гидрогенератора  и может применяться при практических расчетах. По кривой 
можно получить предварительные данные для расчета маховика и в дальнейшем 
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мультипликатора. Определение параметров мультипликатора позволяет установить параметры 
необходимой турбины.   

 
Рис. 2. Зависимость махового момента гидрогенератора от его скорости вращения 

 
Устойчивость гидроагрегата, а также маховой момент можно повысить, используя маховик. 

Маховик, функция которого заключается в накоплении энергии за счет увеличения вращающейся 
массы, позволяет увеличить время остановки гидроагрегата, время достижения разгонной 
скорости, а также обеспечивает необходимый маховой момент гидроагрегата. При помощи 
маховика ускорение гидроагрегата, а также переходное давление в гидросистеме могут 
контролироваться. При наличии маховика в гидроагрегате маховой момент будет равен сумме 
маховых моментов генератора и маховика. Маховик является также механическим демпфером, 
который успокаивает колебания гидроагрегата [1,7]. 

Маховой момент маховика определяется разностью маховых моментов высокоскоростного и 
низкоскоростного генераторов: 

(GD2)М=(GD2)ген2 – (GD2)ген1, (10) 
где (GD2)ген2 – маховой момент низкоскоростного генератора, который обеспечивает необходимый 
маховой момент гидроагрегата; (GD2)ген1 – маховой момент высокоскоростного генератора, 
который в совокупности с маховиком обеспечивает минимальный необходимый маховой момент 
и минимальные габариты гидроагрегата.   

Учитывая полученный маховой момент и исходя из конструктивных соображений, можно 
определить длину и диаметр маховика, который представляет собой сплошной стальной цилиндр. 
Таким образом, имеем 

(𝐺𝐷2)М = 𝜋𝜌𝑙 𝐷4 4⁄ , (11) 
где ρ – плотность вещества (стали); l – длина маховика, которая выбирается по конструкции 
гидроагрегата; D – диаметр маховика. 

Согласно (11), диаметр маховика равен 
𝐷 = √4(𝐺𝐷2)М 𝜋𝜌𝑙⁄4 . 

(12) 

Таким образом, малогабаритный гидроагрегат, имеющий сравнительно высокую скорость 
вращения, состоит из гидротурбины, мультипликатора, маховика и синхронного генератора, 
обеспечивающего минимальные размеры и стоимость гидроагрегата и всей системы, что особенно 
ценно при строительстве и установке МГЭС в горных и труднодоступных районах. Такой 
гидроагрегат назовем ˝компактным˝. 

 
Выводы 

1. Установка мультипликатора уменьшает размеры и стоимость генератора и позволяет 
выбрать оптимальную скорость вращения гидротурбины. 

2. Обеспечение необходимого махового момента синхронного генератора позволяет 
повысить устойчивую работу гидроагрегата МГЭС.  

3. Использование гидрогенератора с малым числом пар полюсов приводит к 
уменьшению махового момента генератора и гидроагрегата в целом, что является 
причиной уменьшения устойчивой работы. 

4. При уменьшении массогабаритных размеров гидрогенератора маховик обеспечивает 
необходимый минимальный маховой момент по требованиям заказчика.  



244 

5. Применение ˝компактного˝ гидроагрегата уменьшает габаритные размеры 
комплекса, что особенно рентабельно при создании МГЭС в горных районах. 

6. Приведенный подход проектирования ˝компактного˝ гидроагрегата позволяет 
разработать или выбрать турбину с соответствующими параметрами, при которых 
может обеспечиваться максимальный коэффициент полезного действия системы.  
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АНАЛИЗ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
ГИДРОАГРЕГАТА 

 
Выработка электрической энергии на гидроэлектростанциях (ГЭС) осуществляется в 

гидроагрегатах, где происходит преобразование механической энергии воды в электрическую. 
Гидроагрегат в общем случае состоит из электрического генератора, гидротурбины, маховика, редуктора 
(мультипликатора), регулирующих и аварийных клапанов, а также различного типа технологического 
оборудования. Диагностика гидротехнического оборудования, обеспечивающего качество вырабатываемой 
электроэнергии, является первостепенной задачей, так как внеплановый ремонт, профилактика и наладка 
оборудования приводят к снижению рентабельности всего процесса производства электроэнергии.  

В данной работе рассматривается вопрос применения виброакустического метода диагностирования 
гидроагрегатов на малых ГЭС. 

Ключевые слова: диагностика, гидротурбина, электрический генератор, вибрация, вибродиагностика.     
 
Введение. Гидроагрегат гидроэлектростанции является сложной электромеханической 

системой (ЭМС), где непрерывно происходят переходные динамические процессы со стороны как  
гидравлической системы, так и электрической. Эти процессы связаны с непрерывным 
регулированием напора и расхода воды в гидросистеме, а также с электромагнитными 
динамическими процессами, когда происходит сброс или наброс нагрузки, появляется 
несимметрия в электрических цепях, особенно при коротких замыканиях. 

Возникновение динамических процессов в системе гидроагрегата приводит к значительному 
увеличению вибрации различных узлов, появлению высших гармоник и обратных магнитных 
полей, перегреву различных частей электрической машины, уменьшению коэффициента 
полезного действия (КПД), а также к аварийным режимам. Таким образом, непрерывное 
диагностирование состояния гидроагрегата является первостепенной задачей с точки зрения 
повышения энергобезопасности и рентабельности производства электроэнергии.  

Вибрации в электрических машинах. В зависимости от протекающих в электрических 
машинах физических процессов, вызывающих те или иные вибрации, причины их появления 
подразделяют на механические, электромагнитные и  аэродинамические [1] с диапазоном 
вибросоставляющих от 10 до 10000 Гц и более. 

1. Основными механическими причинами возникновения вибраций являются: 
неуравновешенность (дисбаланс) вращающейся механической системы, несоосность линии вала, 
плохая установка электрической машины на фундаменте,  трение скольжения и трение качения в 
подшипниках, искривление бочки ротора из-за несимметричного нагрева или несимметрии 
системы охлаждения и т.п. Неуравновешенность сил вращающихся роторов появляется в связи с 
тем, что практически никогда не удаётся достигнуть точного совпадения оси вращения ротора с 
осью, проходящей через центр масс. Это обусловлено неоднородностью материала деталей ротора 
электрической машины, неточностью обработки поверхностей, износом от подшипников и 
другими причинами. Таким образом, всегда существует неравномерность распределения масс 
вокруг оси вращения ротора, что вызывает переменные динамические усилия в виде вибраций на 
опорах ротора. Причины виброактивности подшипников связаны с динамическими процессами в 
них, обусловленными их конструкцией и технологией изготовления. 

2. Наиболее характерными причинами возбуждения вибраций в электрических машинах 
являются электромагнитные силы. Электромагнитная вибрация возникает в электрической 
машине как неизбежное следствие основного принципа работы и устройства электрической 
машины. Электромагнитные силы действуют в воздушном зазоре между статором и ротором и 
имеют характер вращающихся или пульсирующих магнитных полей. Переменные 
электромагнитные вынуждающие силы воздействуют в первую очередь на статор и ротор 
электрической машины, вызывая их вибрации.  
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3. Другой составляющей общего уровня вибрации электрической машины, особенно в 
высокоскоростных машинах, является аэродинамическая вибрация, представляющая собой в 
своей совокупности прямое или косвенное следствие аэродинамических процессов в 
электрической машине, к которым относятся дисбаланс крыльчатки вентилятора и 
несовершенство проточных частей воздуховодов. Аналогичные процессы происходят в 
гидросистеме, где вращается гидротурбина [2].   

Согласно [3], виброакустическими методами диагностики определяются вибрационные 
параметры ЭМС. В качестве эталона используются характеристики самого объекта 
диагностирования, измеренные на начальном этапе его эксплуатации. В [4] рассматривается 
методика выявления коробления корпусных деталей, дисбаланса, расцентровки, роторов и т.д. на 
основе анализа низкочастотных спектров и функции когерентности, связанных с частотой 
вращения ротора, и дается их сравнение с эталонными спектрами.  

В [5] рассматривается метод вибродиагностики механизмов изменения интенсивности 
основных виброакустических источников путем сравнения текущих вибрационных характеристик 
и основных показателей режимов работы с базовыми. Предложенным методом оцениваются не 
только изменения отдельных составляющих спектра и общих уровней параметров вибрации в 
определенном частотном диапазоне, но и изменение интенсивности конкретных 
виброакустических источников и информативных составляющих узкополосного спектра. Средства 
реализации метода: диагностические виброанализаторы, мультиметры, датчики вибрации 
(Vibrotip/VibCode, Vibxpert фирмы PRUFTECHNIK, CД-12М систем ВАСТ и др.). 

Одним из известных методов вибродиагностирования подшипников является метод ударных 
импульсов, запатентованный еще в 1962 году шведским изобретателем [6,7]. Этот метод и 
аналогичные ему методы созданы на основе данных вибросигналов, полученных от специальных 
датчиков. В методах используются данные виброскорости и виброускорения от частоты вибрации, 
а также спектр вибрации и временная форма сигнала. На основе этих данных различными 
фирмами были созданы необходимые программные обеспечения. 

Сложность реализации вибрационного метода связана с жесткими требованиями к креплению 
вибродатчиков и обеспечением связи с устройством обработки информации. 

При создании системы контроля вибрационных параметров электрических машин важными 
вопросами являются: выбор параметров для характеристики интенсивности вибрационного 
процесса, определение условий проведения контроля, установление способа измерения вибрации 
и порядка оформления результатов контроля. 

При выборе параметров контроля вибрации могут использоваться кинематические параметры 
(виброперемещение, виброскорость, виброускорение), а также комплексный параметр – 
вибрационная мощность [2]. 

Необходимо отметить, что все вышеуказанные методы вибрационной диагностики сводятся к 
определению механического состояния подшипников электромеханического агрегата [6-8]. 

Выводы 
1. На основе проведенных исследований и разработок по вопросам вибродиагностики 

подшипников ЭМС можно обеспечить достаточную точность прогноза состояния 
данного подшипника. Наличие большого числа подшипников в ЭМС, а также других 
источников вибраций может сильно уменьшить достоверность вибродиагностики для 
рассматриваемой ЭМС. 

2. Существующие вибродиагностические методы используют большой объем 
статистических данных, полученных в процессе эксплуатации, которые отражают в 
целом вибрационные процессы механического характера.  

3. На сегодняшний день не существует целого интегрального подхода для оценки 
технического состояния электромеханической системы.  

4. Первостепенной задачей является создание интегрального метода диагностирования 
электромеханической системы, особенно для гидроагрегатов малых ГЭС.     
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THE ANALYSIS OF VIBROACOUSTIC METHODS FOR  
HYDRAULIC UNIT  

 
Electric power generation at hydropower plants (HPP) is carried out in hydraulic units, where the mechanical 

energy of water converts into electrical energy. Generally the hydraulic unit consists of the electric generator, 
hydroturbine, flywheel, reduction gear, control and emergency valves, as well as various types of technological 
equipment. The hydraulic  equipment diagnosing providing the quality of generated electricity is a primary task 
because unplanned repairs, prevention and adjustment of the equipment lead to reducing the profitability of the 
whole process of electricity generation. This paper discusses the application of vibroacoustic method of diagnosing 
hydraulic unit in SHPP. 

Keywords: diagnosing, hydroturbine, electrical generator, vibration, vibration-based diagnostics.       
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Վերլուծվել են ջերմա- և ցրտամատակարարման համակարգերում այլընտրանքային էներգաաղբյուրների 
կիրառման սխեմատիկ լուծումները, ինչպես անջատ, այնպես էլ համակցված, ջերմային էներգիայի կուտակման 
հնարավորությունների դիտարկմամբ: 

Առանցքային բառեր. ջերմային պոմպ, արևային կոլեկտոր, աբսորբցիոն սառնարանային մեքենա, բաք-
կուտակիչ, ջերմային տրանֆորմատոր: 

 

Աշխատանքի կայունացման առավել արդյունավետ եղանակներից մեկը ջերմային էներգիայի 

կուտակման համակարգով համակցված տեղակայանքների օգտագործումն է: Նման համակարգերում 

արևի էներգիայի հետ համատեղ կարող է օգտագործվել գրունտի, ջրամբարների, օդի և այլնի ցածր-

պոտենցիալային էներգիան [1-3]: Այդպիսի տեղակայանքներին բնորոշ է էներգիայի արտադրման կա-

յունությունը՝ ի հաշիվ մի քանի աղբյուներից մատուցվող էներգիայի օգտագործման, որը հնարավորու-

թյուն է տալիս լիարժեք կերպով օգտագործել վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների պոտենցիալը:  

Դիտարկենք արևային էներգիայի օգտագործմամբ ջերմա-, ցրտամատակարարման և 

էներգաապահովման համակցված համակարգերը, որոնք նպատակային կերպով ինտեգրում են 

ավանդական և այլընտրանքային էներգետիկայի ներկայիս հնարավորությունները: Այլընտրանքային 

էներգիայի աղբյուրը ենթարկվում է միջավայրի բնական տատանումերի, ինչն էլ պահանջում է 

փոխհատուցող մեխանիզմի ստեղծում: Նման մեխանիզմներից է երկրորդային ջեռուցման աղբյուրը` 

էլեկտրատաքացուցիչ, գազային ջրատաքացուցիչ և այլն:Երկրորդային ջեռուցման աղբյուրի ընտրութ-

յունը կապված է տվյալ տեղանքում հասանելի էներգառեսուրսի առկայության հետ` գազ, ածուխ, էլեկ-

տրականություն և այլն, որը նաև պահանջում է անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հիմնավորում:  

Համաշխարհային պրակտիկայում լայն տարածում ունեն ջերմային պոմպերով (ՋՊ) համակց-

ված արևային համակարգերը: ՋՊ-ների օգտագործման խնդիրը տարբեր կլիմայական պայմաններում 

այն է, որ ձմեռային շրջանում, ջերմաստիճանի նվազեցմամբպայմանավորված, արտաքին օդը չի 

կարող լինել հուսալի ցածրպոտենցիալային ջերմության աղբյուր ՋՊ-ի համար: Գրունտային 

ջերմափոխիչները բավականին թանկ են, իսկ շահագործումը՝ բավականին բարդ: ՋՊ-ի 

ցածրպոտենցիալային  ջերմության բոլոր աղբյուրներն էլ  այս կամ այն կերպ կապված են արևային 

էներգիայի հետ: Այն անմիջականորեն կարելի է օգտագործել արևային կոլեկտորի (ԱԿ) միջոցով: 

Սովորաբար միջանկյալ ջերմակիրը՝ ջուրը, ջերմությունը հաղորդում է ԱԿ-ից դեպի գոլորշարար, 

սակայն հնարավոր է նաև ԱԿ-ի և գոլորշարարի ամբողջական համադրում, երբ սառնարանային 

ագենտը գոլորշանում է անմիջականորեն ԱԿ-ի խողովակների ներսում: Ոչ ռևերսիվ ՋՊ-ի համար կա-

րելի է օգտագործել սովորական ԱԿ: Առավել հեռանկարային են այն ջերմային տրանսֆորմատորները, 

որոնցով հնարավոր է փոփոխել միջավայրի միկրոկլիման լայն տիրույթներում:  

Գոյություն ունեցող ջերմամատակարարման համակարգերում զգալի հետաքրքրություն են 

ներկացնում արևային տաք ջրամատակարարման համակարգերը (ԱՏՋՀ): Ինքնավար ԱՏՋՀ շահա-

գործման խնդիրն առաջանում է գարուն-աշուն ժամանակահատվածում, երբ արևային էներգիայով ջրի 

տաքացման մակարդակը նվազում է և անհրաժեշտություն է առաջանում ջեռուցման երկրորդային 

աղբյուրի, որը համակցված ջերմա- և ցրտամատակարարմամբ արևային համակարգերում արդիական 

չէ: Ամբողջ սնողջուրն անցնում է հելիոհամակարգով և տրվում է 20...55°C-ով հիմնական ջերմաղբյուր 

հանդիսացող կաթսայական տեղակայանք: Այս սխեման թույլ է տալիս օպտիմալ կերպով բաշխել 

ջերմային բեռնվածքը կաթսայական տեղակայանքի և ԱՏՋՀ-ի միջև, ինչն էլ զգալիորեն նվազեցնում է 

վառելիքի ծախսը: ԱՏՋՀ-ում չի պահանջվում ջեռուցման երկրորդային աղբյուր: Նույնիսկ ջրի ոչ մեծ 

տաքացումը ԱՏՋՀ-ում մինչև 20°C աշնանային ամպոտ եղանակին հնարավորություն է տալիս խնայել 

զգալի վառելիք: Այսպիսով, զգալիորեն ընդլայնում է տաք ջրամատակարարման համար ԱՏՋՀ-ի 

շահագործման ժամանակահատվածը՝դառնելով շուրջտարյա՝ ի տարբերություն սովորական ինքնա-

վար ԱՏՋՀ-ի, որի համար շահագործման ժամանակամիջոցը կազմում է ապրիլից մինչև սեպտեմբեր:  
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Այժմ դիտարկենք օդի հովացման և օդորակման արևային համակարգերը, որոնց համար առավել 

նախընտրելի է աբսորբցիայի բաց ցիկլը, որում արևային էներգիան ապահովում է աբսորբենտի 

ռեգեներացիան և հանդիսանում է որպես այլընտրանքային համակարգի շարժիչ: Ուշադրության 

արժանի է արևային օդի կոնդիցիոնացման (օդորակման) աբսորբցիոն համակարգերի (ՕԿԱՀ) և 

աբսորբցիոն սառնարանային համակարգերի (ԱՍՀ) մշակումը: Այդպիսի համակարգերը 

հնարավորություն են տալիս զգալիորեն նվազեցնել էներգիայի ծախսերը՝ էներգատարությունը և 

բարձրացնել էկոլոգիական ցուցանիշները:  

Աբսորբացիայի բաց ցիկլի էությունն այնէ, որ արտաքին օդը չորանում է անընդհատ ցիկլի պայ-

մաններում, ընդ որում կտրուկ աճում է գոլորշացմամբ հովացման պոտենցիալը՝ նախապես չորացված 

օդի օգտագործմամբ, որն այնուհետև մտնում է ուղղակի կամ անուղղակի տեսակի գոլորշացմամբ հո-

վացուցիչ, որտեղ  կարող է ապահովվել խորը հովացում ԱՍՀ-ում, ՕԿԱՀ-ում՝ ըստ ջերմաստիճանի և 

հարաբերական խոնավության պահանջվող  հարմարավետության պարամետրերով օդի ստացմամբ: 

Ընդ որում գոլորշացմամբ հովացման պրոցեսը կարող է արդյունավետ լինել՝ անկախ արտաքին օդի 

պարամետրերից (դրա հարաբերական խոնավությունից և խոնավապարունակությունից): 

Նկ.1-ում բերված է արևային ջերմամատակարարման պարզ սխեման: Արևային էներգիան 

ընկնում է  կոլեկտորի մակերևույթին, որտեղ ձևափոխվում է օգտակար ջերմություն, որնառաջնային 

շրջանառության կոնտուրով փոխանցվում է բաք-կուտակչին: Այն նախատեսված է ջերմակրի 

ջերմաստիճանների օրական տատանումների կարգավորման համար, որտեղից ջերմությունը հա-

ղորդվում է ջերմակրի երկրորդ կոնտուր, որն էլ անմիջականորեն սպառողին տալիս է ջերմային 

էներգիա: Նման, երկու անկախ կոնտուրի բաժանումը թույլ է տալիս արդյունավետ կերպով 

կարգավորել կարճաժամկետ ջերմաստիճանային և արևային ճառագայթման ինտենսիվության 

անկումները, ինչպես նաև արևային կոլեկտորի կոնտուրում օգտագործելավելի փոքր ծախսով 

բարձրորակ ջերմակիր (օրինակ` էկոսոլ) իսկ սպառողին սնող կոնտուրում՝  ջուր [4]: 

 
Նկ. 1. Արևային ջերմամատակարարման համակարգի սկզբունքային սխեմա. 

1 - արևային կոլեկտոր, 2 - բաք-կուտակիչ, 3 - սպառիչ, 4,5 - շրջանառության կոնտուրներ, 
6-9 - ջերմափոխանակիչներ, 10,11 - շրջանառության պոմպեր 

 

Տվյալ համակարգը պարզ է շահագործման մեջ, սակայն ունի մեկ զգալի թերություն, այն է՝ 

համատարած օգտագործման սահմանափակ հնարավորությունը: Ամպամած օրերին, երբ արևային 

ճառագայթումը կլանող մակերևույթին փոքր է, բաք-կուտակչում կարող է նկատվել ջրի ջերմաստի-

ճանի զգալի նվազում:  

Այդ թերությունից խուսափելու համար սպառիչներում կիրառում են բարձրացնող ջերմային 

տրանսֆորմատորներ:Բարձրացնող ջերմային տրանսֆորմատորով արևային ջերմամատակարարման 

համակարգի սկզբունքային սխեման բերված է նկ.2-ում: Ի տարբերություն առաջին սխեմայի՝ այս 

դեպքում երկրորդ կոնտուրից ջերմությունը տրվում է բարձրացնող ջերմային տրանսֆորմատոր, 

որտեղ երրորդ կոնտուրի ջերմակրի ջերմաստիճանը լրացուցիչ բարձրացվում է ի հաշիվ երկրորդ 

կոնտուրում էլեկտրաէներգիայի օգտագործման: 

Կանխատեսվող մռայլ օրերի մեծտևողության դեպքում արևային կոլեկտորի հետ համատեղ՝ 

որպես ջերմային էներգիայի աղբյուր, կարող է ծառայել ջերմային պոմպը: «Օդ-ջուր» ջերմային պոմպը 

օգտագործում է շրջակա միջավայրի օդի ցածր պոտենցիալային ջերմությունը, որի ջերմային 

պոտենցիալի բարձրացման նպատակով սպառվում էլեկտրաէներգիա: Ջերմային պոմպով ջերմամա-

տակարարման համակարգի սխեման բերված է նկ.3.-ում: 
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Նկ.2. Բարձրացնող ջերմային տրանսֆորմատորով արևային  ջերմամատակարարման 

Համակարգի սկզբունքային  սխեմա. 
1. արևային կոլեկտոր, 2.բաք-կուտակիչ, 3.սպառիչ, 4-6. Շրջանառության կոնտուրներ,  

7-10. ջերմափոխանակիչներ, 11.բարձրացնող ջերմային տրանսֆորմատոր,  
12,14, շրջանառության  պոմպեր 

 
Նկ.3. Ջերմապոմպային ջերմամատակարարման համակարգի սկզբունքային սխեմա. 

1. օդային ջերմային պոմպ, 2. բաք-կուտակիչ, 3.սպառիչ 4,5. շրջանառության կոնտուր,  
6-8. ջերմափոխանակիչներ, 9,10. Շրջանառության պոմպեր 

 

 
Նկ.4. Բարձրացնող ջերմային տրանսֆորմատորով ջերմապոմպային 

Ջերմամատակարարման համակարգի սկզբունքային սխեմա. 
1. ջերմայինպոմպ, 2. բաք-կուտակիչ, 3. սպառիչ, 4-6.շրջանառությանկոնտուրներ,  

7-9. ջերմափոխիչներ,10.բարձրացնող ջերմային տրանսֆորմատոր, 11-13.շրջանառության պոմպեր 

 

Ջերմապոմպային ջերմամատակարարման համակարգը կարող է օգտագործվել բարձրացնող 

ջերմայինտրանֆորմատորի հետ համատեղ (նկ. 4), որն օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ շրջակա 

միջավայրի օդի ջերմաստիճանը այնքան ցածր է, որ ՋՊ-ի գոլորշարարի վրա կարող է գերսառեցման 

արդյունքում ձևավորվել սառցե շերտ: 

Վերականգնվող ռեսուրսների կիրառման պարագայում կարող է առաջանալ կայուն և մշտական 

էներգամատակարարման աղբյուրի անհրաժեշտություն: Արևային ջերմապոմպային համակարգում 

որպես պահեստային սնուցման աղբյուր օգտագործվում է էլեկտրաջրատաքացուցիչ: Պահեստային 

ջերմամատակարարման սխեման բերված է  նկ.5-ում: 

Արևային էներգիայի պոտենցիալի առավել արդյունավետ օգտագործման համար նպատակա-

հարմար է կիրառել ջերմամատակարարման արևային-ջերմապոմպային համակցված համակարգ՝ 

պահեստային աղբյուրով (էլեկտրաջրատաքացուցիչ) և բարձրացնող ջերմային տրանսֆորմատորով 

(նկ. 6)  [5,6]: 
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Նկ.5. Էլեկտրաջրատաքացուցչի օգտագործմամբ ջերմամատակարարման համակարգի 

Սկզբունքային սխեմա. 1. էլեկտրաջրատաքացուցիչ, 2.բաք-կուտակիչ, 3.սպառիչ, 4. Շրջանառության կոնտուր,  
5,6. ջերմափոխանակիչներ, 7. Շրջանառության պոմպ 

 

 
Նկ.6. Ջերմամատակարարման արևային-ջերմապոմպային համակցված համակարգի սկզբունքային սխեմա՝ 

էլեկտրաջրատաքացուցիչով և բարձրացնող ջերմային տրանսֆորմատորով.  1. արևային կոլեկտոր, 2. Ջերմային 
պոմպ, 3. էլեկտրատաքացուցիչ, 4. բաք-կուտակիչ, 5.սպառիչ, 6-9. շրջանառության կոնտուր, 10-13. 

ջերմափոխանակիչներ, 14. բարձրացնող ջերմային տրանսֆորմատոր, 15-18. շրջանառության պոմպեր 

 
Ներկայացված տեղակայանքն օդորակման համակարգում կիրառելու պարագայում նպա-

տակահարմար է օգտագործել աբսորբցիոն սառնարանային մեքենա (ԱԲՍՄ): Այս դեպքում նկ. 6-ում 

ներկայացված սխեմայում բարձրացնող ջերմային տրանսֆորամտորը (14) փոխարինվում է ԱԲՍՄ-ով: 

Ջերմային էներգիայի առավելագույն գեներացման ժամանակահատվածում (ամառային սեզոն) 

էներգիայի ավելցուկը կուտակելու և այն ձմռանն օգտագործելու համար իրականացվում է ջերմության 

սեզոնային կուտակում գրունտային ջերմային կուտակչում (նկ. 7): 

Այսպիսով, անդրկովկասյան կլիմայական պայմանների համար առավել արդյունավետ են 

արևային ջերմա- և ցրտամատակարաման համակցված համակարգերը, որոնք ներառում են արևային 

հարթ կոլեկտոր, օդային ՋՊ, բաք-կուտակիչ, ԱԲՍՄ, լրացուցիչ կարող են օգտագործվել գրունտային 

ջերմային կուտակիչ, բարձրացնող ջերմայինտրան ֆորմատոր և ջերմամատակարարման 

պահեստային աղբյուր: Այսպիսի համակարգերում էլեկտրաէներգիայի սպառումը ավանդական 

աղբյուրներից նվազեցնելու նպատակով էլեկտրաջրատաքացուցչի, ՋՊ-ի և շրջանառության պոմպերի 

սնուցման համար կարող են օգտագործվել էլեկտրամատակարարման այլընտրանքային տեղա-

կայանքներ՝ հողմագեներատորներ, ինչպես նաև փոքր և միկրո-ՀԷԿ-եր: 

Ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը՝ միարժեքորեն հանգում ենք այն եզրակացության, որ 

արևային ջերմա- և ցրտամատակարարման համակարգերում գրունտային ՋՊ-ների կիրառումը թույլ է 

տալիս առավելագույն չափով օգտագործել էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների պոտենցիալը: 

Մասնավորապես, ջեռուցման համար ԱԿ-ների օգտագործումը գրունտային ՋՊ-ների հետ համատեղ, 

նպատակահարմար է սեզոնային կուտակիչների արդյունավետ օգտագործման դեպքում, որը հնարա-

վորություն է տալիս ամռանը ջերմությունը կուտակել գրունտում և դրա ավելի քան 50%-ն օգտագործել 

հետագայում: 
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Նկ. 7. Ջերմամատակարարման արևային-ջերմապոմպային համակցված համակարգի սկզբունքային սխեմա՝ 

էլեկտրաջրատաքացուցիչով, բարձրացնող ջերմային տրանսֆորմատորով  և սեզոնային կուտակչով 
1. արևային կոլեկտոր, 2.ՋՊ, 3. էլեկտրաջրատաքացուցիչ, 4. բաք-կուտակիչ, 5.սպառիչ, 6-9.շրջանառության 

կոնտուրներ, 10-13. ջերմափոխանակիչներ, 14. բարձրացնող ջերմային տրանսֆորմատոր,  
15-18. շրջանառության պոմպեր, 19.ԱԲՍՄ, 20.օդամուղ, 21.գրունտային ջերմային կուտակիչ 

 

Այս դեպքում համակցված համակարգի հետ գնման փոքր ժամկետ (3…4 տարի) հնարավոր է 

ապահովել,  երբ արևային գումարային էներգիայի մասնաբաժինը ջեռուցման բեռնվածքում կազմում է 

70…75%: 

Գրականություն 
1. Guyer P. Solar Collectors for Heating and Cooling Buildings and Do-mestic Hot Water / Amazon Digital Services.- 
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СИСТЕМЫ КОМБИНИРОВАННОГО СОЛНЕЧНОГО 
ТЕПЛО- И ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ  

Проанализированы схематические решения по использованию альтернативных источников энергии в системах 
тепло- и хладоснабжения как индивидуально, так и комбинированно с возможностью накопления тепловой энергии. 
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Schematic solutions for the use of alternative energy sources in heat and cold supplying systems, both individually 

and combined, with the possibility of accumulating thermal energy, are analyzed. 
Keywords: heat pump, solar collector, absorption refrigerating machine, storage tank, thermal transformer. 

 - տ.գ.թ., պրոֆ. (ՀԱՊՀ)  

մագիստրոս  (ՀԱՊՀ) 

http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/89.pdf


253 

          

 

   

 

 

     

                    

   

      

 

  

         
 
           

  

  

              
        

  

             
 
              

       

  

  



254 

Bα

V(Q,B)
V (Q4, B)

c W(Q)·Δ

V (Q )δ k

0
Q =Q/34 Q =Q4

V(Q , B)k

V(Q )4

B·α

c·ΔW(Q )4

  

               
        

                  

    

  

 

                     

      

                  
                            

                       

                  

                

                



255 

       

        

                

      

           

             

      

          

  

               

             
 
                         

 
          

   

              

               

                                  

   

 

 

             

                     

U =10կՎ1 R=R +Rգ տ U =0.4կՎ2

Q=p·tgδ

Q42
Q-Qk2

Q-Qk2
Q41

Q =Q-Qδ 4  

    

        

                 

    

        



256 

                 

            

                       
 
      

      

           

                

              

  2

               
       

 
   

  
       

                       

   

            
 
      

        

            
           

     

           

      

           

                  

Q  - Q12 կ12 Q  - Q2 կ2

Q  - Q34 կ34
Q  - Q4 44

0.4 կվ 0.4 կվ

0.4 կվ0.4 կվ

Q3

Q43

Q4
Q44

Q1

Q41 Q  2

Q42

Համակարգ Rտվ Rտ2

Rտ3 Rտ4

Q  = Q-Qδ 4

        
 
    

          
 
    

   



257 

   

                      
 
       

     

   

                 
     

      
 
     

     
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
    

                                                

           

                     

                     

                     

                     

 
 

 

 

․ ․ ․

․ ․



258 

 
Բացահայտված է Կաշենի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի՝ բաց եղանակով մշակման առաջադրված 

տարբերակների դեպքում պղնձի եզրագծային պարունակությունից կախված մակաբացման եզրագծային 
գործակցի փոփոխման օրինաչափությունը: 

 հանքավայր, բացահանք, օգտակար հանածո, պարունակություն, մակաբացման 
գործակից: 

 

 Կաշենի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի հենքի վրա ներկայումս գործում է 

Կաշենի հանքահարստացուցիչ կոմբինատը: Կոմբինատի կազմի մեջ են մտնում բացահանքը և հան-

քահարստացման ֆաբրիկան: Ներկայումս արտադրվում է միայն պղնձի խտանյութ, ուստի սույն հե-

տազոտությունում դիտարկվում է միայն պղնձի եզրագծային պարունակությունը:  

Կաշենի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի հանքային մարմնի՝ շտոկվերկի հզորությունը որոշ-

վում է նմուշարկման տվյալներով: Հանքային մարմնի կենտրոնից (ըստ հզորության) մինչև պարփա-

կող ապարների հետ հանքային մարմնի հպամասերը պղնձի պարունակությունը նվազում է աստիճա-

նաբար, և անհրաժեշտություն է առաջանում որոշելու պղնձի եզրագծային պարունակությունը, ինչով 

էլ, գնահատման տվյալ պահին, ֆիքսվում է հանքային մարմնի հզորությունը: Ակնհայտ է, որ պղնձի 

եզրագծային պարունակության տարբեր արժեքների դեպքում ստացվում են հանքաքարի տարբեր պա-

շարներ, որոնց մշակման ժամանակ բացահանքի վերջնական դիրքերի համար ստացվում են տարբեր 

մակաբացման եզրագծային գործակիցներ: 

Միևնույն ժամանակ բաց լեռնային աշխատանքների օպտիմալ սահմանները որոշվում են մա-

կաբացման եզրագծային և սահմանային գործակիցների հավասարության պայմանի հիման վրա: Ուս-

տի, բաց լեռնային աշխատանքների օպտիմալ սահմանների որոշման տեսանկյունից, օգտակար բա-

ղադրիչի (տվյալ դեպքում պղնձի) եզրագծային պարունակությունից կախված, մակաբացման եզրա-

գծային գործակցի փոփոխության օրինաչափության բացահայտումը արդիական խնդիր է: 

 Կաշենի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը ներկայացված է խոշոր 

շտոկվերկով, որի կախված կողի անկման անկյունը կազմում է 35…550: Այն ներկայացված է օքսիդաց-

ման, փոփոխման և երկրորդային օքսիդացման՝ սուպերգենային գոտիներով [1]: 

Օքսիդացման գոտին տարածվում է մի քանի մետրից մինչև 100 մ և ավելի սահմաններում` միջի-

նը կազմելով 45 մ: 

Փոփոխման գոտու մեջ ընդգրկվել են սուպերգենային գոտու այն տեղամասերը, որոնք ենթարկ-

վել են մասնակի գերօքսիդացման: Փոփոխման գոտու պաշարները գնահատված են որպես  սուպերգե-

նային գոտու մաս: 

Սուպերգենային գոտին ունի փոփոխական հզորություն. այն տատանվում է մի քանի մետրից 

մինչև 100 մ և ավելի` միջինը կազմելով 40 մ: 

Ընդհանուր առմամբ, Կաշենի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրում հանքաքարի հաշվարկված 

պաշարները կազմում են 55,7 մլն տ` պղնձի 0,49% և մոլիբդենի 0,006% միջին պարունակություններով: 

Հանքահարստացման կոմբինատը գործարկվել է 2015 թ.-ի վերջին, որտեղ հանքաքարի արդյու-

նահանումն իրականացվում է բացահանքով՝ տարեկան 1,75 մլն տ նախագծային արտադրական հզո-

րությամբ: Ներկայումս հանքահարստացուցիչ կոմբինատի տարեկան արտադրողականությունը կազ-

մում է 5 մլն տ: 

Խնդրի դրվածքը հետևյալն է. գտնել 

պղնձի եզրագծային պարունակությունից կախված՝ մակաբացման եզրագծային գործակցի փո-

փոխության օրինաչափությունը Կաշենի հանքավայրի հանքային մարմնի պայմանների համար, ինչը 
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կիրառելի կլինի նաև նմանատիպ հանքային մարմիններով ներկայացված հանքավայրերի մշակման 

դեպքում: 

Հետազոտությունների մեթոդիկան հանգում է հետևյալին.  

- վերլուծելով վերջին 5…6 տարվա ռաֆինացված պղնձի համաշխարհային գնի տատանումները՝ 

ընտրել դրանցից երեք տարբերակ, 

- այդ տարբերակների կիրառմամբ հաշվարկել հանքաքարում պղնձի եզրագծային պարունա-

կության համապատասխան մեծությունները, 

- եզրագծային պարունակությունների հաշվարկված մեծությունների օգտագործմամբ եզրագծել 

և հաշվարկել հանքաքարի համապատասխան պաշարները, 

- այդ պաշարների մշակման համար նախագծել բացահանքի երեք վերջնական դիրք, 

- բացահանքի երեք դիրքի համար հաշվարկել մակաբացման եզրագծային գործակիցները՝ որ-

պես մակաբացման ապարների հորիզոնական հատույթի մակերեսի և հանքային մարմնի հո-

րիզոնական հատույթի մակերեսի հարաբերություն, 

- ստացված տվյալներով ստանալ դրանց գրաֆիկական արտապատկերումը, որի հիման վրա էլ 

դուրս բերել դիտարկվող օրինաչափությունը: 

 Համաձայն գունավոր մետաղների լոնդոնյան բորսայի (LME) 

տվյալների՝ 2012 թվականի հունվար ամսվա վերջին զտված պղնձի համաշխարհային գինը կազմել է 

մոտ 8230 $/տ, հաջորդ 4 տարիներին այն աստիճանաբար նվազել է՝ 2016 թվականի հունվար ամսվա 

կեսերին հասնելով նվազագույն արժեքին՝ մոտ 4310 $/տ, իսկ հաջորդ 2 տարիներին աստիճանաբար 

բարձրանալով՝ 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսվա սկզբին կազմել է մոտ 6733 $/տ: Վերոնշյալի հաշ-

վառմամբ, կախված զտված պղնձի համաշխարհային գնից, ընտրվել է պղնձի գնի երեք տարբերակ՝ 

վատատեսական (ԳCu=3000 $/տ), միջին (ԳCu=5000 $/տ) և  լավատեսական՝ (ԳCu=7000 $/տ):  

 
Նկ. 1. Բացահանքի վերջնական դիրքը ԳCu = 3000 $/տ տարբերակի դեպքում 

 

Դիտարկվող յուրաքանչյուր տարբերակի համար հաշվարկվել և հիմնավորվել է պղնձի եզրա-

գծային պարունակությունը՝ կախված 1 տ ռաֆինացված պղնձի գնից [2]. 

- ԳCu = 3000 $/տ, αե = 0,51%, 

- ԳCu = 5000 $/տ, αե = 0,27%, 

- ԳCu = 7000 $/տ, αե = 0,20%: 

Եզրագծային պարունակությունների հաշվարկված մեծությունների օգտագործմամբ եզրագծվել 

և հաշվարկվել են հանքաքարի համապատասխան պաշարները, որոնց մշակման համար կառուցվել են 

բացահանքի երեք վերջնական դիրքեր՝ ԳCu = 3000 $/տ, ԳCu = 5000 $/տ և ԳCu = 7000 $/տ տարբերակների 

դեպքում (նկ. 1-3): 
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Նկ. 2. Բացահանքի վերջնական դիրքը ԳCu = 5000 $/տ տարբերակի դեպքում 

 

 
Նկ. 3.  Բացահանքի վերջնական դիրքը ԳCu = 7000 $/տ տարբերակի դեպքում 
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Օգտվելով բացահանքի վերջնական դիրքերի գծագրերից՝ հաշվարկվել են մակաբացման եզրա-

գծային գործակիցները՝ որպես մակաբացման ապարների հորիզոնական հատույթի մակերեսի և հան-

քային մարմնի հորիզոնական հատույթի մակերեսի հարաբերություն, հետևյալ բանաձևով. 

     𝐾ե =
𝑆մ

𝑆հ
,                              (1) 

որտեղ Sմ-ն բացահանքի վերջնական եզրագծերում մակաբացման ապարների արտաքին եզրագծի՝  հո-

րիզոնական հարթության վրա պրոյեկցիայի մակերեսն է, մ2, Sհ-ն՝ բացահանքի վերջնական եզրագծե-

րում հանքային մարմնի արտաքին եզրագծի՝  հորիզոնական հարթության վրա պրոյեկցիայի մակերե-

սը, մ2: 

Իր հերթին, բացահանքի վերջնական եզրագծերում մակաբացման ապարների արտաքին եզրա-

գծի՝  հորիզոնական հարթության վրա պրոյեկցիայի մակերեսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

𝑆մ = 𝑆բ − 𝑆հ ,                                                                       (2) 

իսկ բացահանքի վերջնական եզրագծերում հանքային մարմնի արտաքին եզրագծի՝  հորիզոնական 

հարթության վրա պրոյեկցիայի մակերեսը՝ հետևյալ բանաձևով. 

𝑆հ = 𝑆հ.հ + 𝑆հ.աստ ,                                                            (3) 

որտեղ Sբ-ն բացահանքի վերջնական դիրքի արտաքին եզրագիծն է հատակագծում, մ2, Sh.h-ն՝ բացա-

հանքի վերջնական եզրագծերում հանքային մարմնի եզրագծի՝  բացահանքի հատակի վրա հորիզոնա-

կան պրոյեկցիայի մակերեսը, մ2, Sh.աստ-ն՝ բացահանքի վերջնական եզրագծերում հանքային մարմնի 

եզրագծի՝  բացահանքի հանքաստիճանների վրա հորիզոնական պրոյեկցիայի մակերեսը, մ2: 

Ստացված արդյունքներն ամփոփվել են ստորև բերվող աղյուսակում: 
Աղյուսակ 

Պղնձի եզրագծային պարունակությունից կախված՝ 
մակաբացման եզրագծային գործակցի հաշվարկման արդյունքները 

Մակերեսները 

Պղնձի եզրագծային պարունակությունը (զտված պղնձի գինը) 

αե=0.51% 

(ԳCu=3000 $/տ) 

αե=0.27% 

(ԳCu=5000 $/տ) 

αե=0.20% 

 (ԳCu=7000 $/տ) 

Sբ 531352 594281 689748 

Sհ.հ 45075 40778 56055 

Sհ.աստ 21158 61286 66927 

Kե 7.02 4.82 4.61 

Աղյուսակում ամփոփված տվյալներով կառուցվել է պղնձի եզրագծային պարունակությունից 

մակաբացման եզրագծային գործակցի կախվածության գրաֆիկը (նկ. 4) 

 
Նկ. 4. Պղնձի եզրագծային պարունակությունից մակաբացման եզրագծային 

գործակցի կախվածության գրաֆիկը 
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Նկ. 4-ում ներկայացված գրաֆիկական կախվածությունը քառակուսային ֆունկցիա է, որը 

հնարավորություն է տալիս իրականացնել հետևյալ կորի մոտարկում. 

𝐾ե = 19,8920𝛼ե
2 − 6,3495𝛼ե + 5,0842:                                              (4) 

Եզրակացություն: Կաշենի պղինձ-մոլիբդենային բացահանքի եզրագծային մակաբացման գոր-

ծակիցը կախված է ընդերքում հանքաքարի հաշվեկշռային պաշարներից, որն իր հերթին եզրագծվում է 

պղնձի եզրագծային պարունակությամբ: Վերջինս, այլ հավասար պայմանների դեպքում, կախված է 

զտված պղնձի համաշխարհային գնից: 

Փոփոխելով ռաֆինացված պղնձի համաշխարհային գինը 3000…7000 $/տ սահմաններում՝ Կա-

շենի բացահանքի համար առաջադրված տարբերակների դեպքում պղնձի եզրագծային պարունակու-

թյունը փոփոխվում է 0,51…0,20% սահմաններում, իսկ մակաբացման եզրագծային գործակիցը՝ 

7,02…4,61 մ2/մ2 սահմաններում: 
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
ВСКРЫШИ КАШЕНСКОГО КАРЬЕРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БОРТОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ 

Выявлена закономерность изменения контурного коэффициента вскрыши в зависимости от 
бортового содержания меди Кашенского медно-молибденового месторождения при предложенных вари-
антах открытым способом разработки. 

Ключевые слова: месторождение, карьер, полезные ископаемые, содержание, коэффициент вскрыши. 
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REGULARITIES OF CONTOUR STRIPPING RATIO CHANGE OF KASHEN OPEN 

PIT DEPENDENT ON COPPER CUT-OFF-GRADE 
 

The justification of the regularities of contour stripping ratio change of Кashen open pit dependent on copper 
cut-off-grade with the proposed options open pit development is presented. 
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 Դիտարկված են ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման պայմանները, որոնք կարելի է 
բաժանել չորս խմբի, և որոնք ուղղակի ազդեցություն ունեն տրանսպորտային միջոցի շահագործման 
արդյունավետության վրա: Այս տեսանկյունից կարևոր նշանակություն է ստանում այս կամ այն տեսակի 
տրանսպորտի բնույթը, այսինքն՝ նրա տեխնիկական, տեխնոլոգիական, տնտեսական, էկոլոգիական և այլ 
առանձնահատկությունները: Հենց այդ առանձնահատկություններով են որոշվում տրանսպորտային միջոցի 
պոտենցիալ հնարավորությունների իրացումը և անհրաժեշտ պահանջարկային ու որակական հատկանիշներով 
ապահովվածությունը: Գիտափորձարարական հետազոտություններով սահմանվել է վառելիքի ծախսի 
կախվածությունը ճանապարհային պայմաններից, մասնավորապես՝ ճանապարհի երկայնական պրոֆիլի 
թեքությունից: 

Առանցքային բառեր. Ճանապարհի երկայնական պրոֆիլի թեքություն, շահագործման պայմաններ, 
շահագործման մշակույթ, մթնոլորտային օդի ճնշում, վառելիքի ծախս: 

 

Ներածություն: Ավտոտրանսպորտային միջոցների աշխատանքային ռեժիմները, շահագործման 

տարբեր պայմաններում, միմյանցից տարբերվում են: Կախված այն բանից, թե տվյալ 

տրանսպորտային միջոցն ինչպիսի պայմաններում է աշխատում, նրա նկատմամբ կիրառվում են 

տարբեր պահանջներ: Հետևաբար ավտոմոբիլի աշխատանքային արդյունավետությունը, 

մասնավորապես՝ վառելիքի ծախսի վրա շահագործման պայմանների ազդեցության 

օրինաչափությունների սահմանմանն ուղղված հետազոտությունը համարվում է արդիական և 

հրատապ լուծում պահանջող խնդիր: 

Խնդրի դրվածքը: Նախկինում կատարված հետազոտությունների [1-3] վերլուծությունը ցույց է 

տալիս, որ դրանցում օգտագործվել է տարածաժամանակային մոտեցում, որը հաշվի է առնում 

շահագործման պայմանների շեղումը ստանդարտ արժեքներից և ավտոմոբիլների 

հարմարվողականության մակարդակն  այդ պայմաններին:  

Նշված հետազոտություններում բավարար չափով չեն պարզաբանված ավտոմոբիլի 

շահագործման մշակույթը ձևավորող պայմանները բնութագրող գործոնների ազդեցության 

օրինաչափությունները վառելիքի ծախսի վրա: Հետևաբար տեսական ու գործնական 

հետաքրքրություն է ներկայացնում վառելիքի փաստացի ծախսի վրա ճանապարհային ու 

շահագործման մշակութային պայմանների ազդեցության բնույթի սահմանումը, երբ չի կիրառվում 

տարածաժամանակային մոտեցումը, քանի որ այդ մեթոդով ավտոմոբիլի հարմարվողականության 

ցուցանիշների փորձարարական որոշումը մեծ ծախսեր է պահանջում: 

Հետազոտման մեթոդիկան: Տրանսպորտային աշխատանք կատարելու դեպքում վառելիքի 

ծախսն, ընդհանուր դեպքում, գոյանում է հետևյալ գումարելիներից (նկ.). 

 Ավտոտրանսպորտային միջոցի կառուցվածքային առանձնահատկություններով 

պայմանավորված անվանական (նոմինալ) ծախս՝ շահագործման ստանդարտ պայմաններում, 

 Ճանապարհային պայմաններով պայմանավորված վառելիքի լրացուցիչ ծախս (այստեղ 

ծախսի վրա ազդող հիմնական գործոններն են ճանապարհածածկի տեսակն ու վիճակը, 

երկայնական թեքություններն ու դրանց երկարությունները, ոլորապտույտությունը), 

 Բնակլիմայական գործոններով (մթնոլորտային օդի ջերմաստիճան և ճնշում) 

պայմանավորված լրացուցիչ ծախս, 

 Տրանսպորտային պայմանների, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլի բեռնվածության փոփոխման 

(թափքում գտնվող բեռի քանակի փոփոխության) աստիճանով պայմանավորված լրացուցիչ 

ծախս, 

 Տրանսպորտային միջոցի շահագործման մշակույթով [1,4] պայմանավորված լրացուցիչ ծախս: 

Վերը շարադրվածից հետևում է, որ վառելիքի ծախսի վրա ազդում են շահագործման 

պայմանների մի շարք գործոններ: Ավտոտեխնիկական մասնագիտական գրականությունում 
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բազմաթիվ պարզաբանումներ են բերված ավտոմոբիլների շահագործման պայմանների մասին [5-8]: 

Նշված աշխատանքներում դասակարգված են շահագործման ճանապարհային բնակլիմայական ու 

տրանսպորտային պայմանները և ներկայացված են դրանց գործոնները: Որոշ հեղինակներ [1,4] 

առաջարկում են ավտոմոբիլի շահագործման արդյունավետությունը գնահատել շահագործման 

պայմանների ևս մեկ խմբով՝ շահագործման մշակույթով: 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ.  Վառելիքի ծախսի ձևավորման մեխանիզմը 
 (նկարում բերված են ծախսի վրա ազդող հիմնական գործոնները): 

     

 

Շահագործման մշակույթը պայմանավորող գործոններից են (բացի նկարում նշվածներից) նաև 

տրանսպորտային կազմակերպության նյութատեխնիկական բազայի վիճակը, շարժակազմի 

պահպանման պայմանները, վարորդների և նորոգող-սպասարկող անձնակազմի որակավորումն ու 

բարոյական հատկանիշները: 

Հետազոտության արդյունքները: Առաջադրված խնդրի մասը կապված է երկայնական պրոֆիլի 

թեքության հետ, ներկայացված է [9]-ում: Նույն աշխատանքում տեսականորեն մշակված է 

ավտոմոբիլի շարժմանը դիմադրող ընդհանուր ուժի որոշման մաթեմատիկական մոդել, որում 

ընդգրկված է տեղանքի` ծովի նկատմամբ ունեցած բարձրությունը, հետևաբար մթնոլորտային ճնշման 

փոփոխության հետևանքով դիմադրության ուժի մեծացման չափը, որը տեղի է ունենում անվադողի 

ներքին ճնշման փոփոխության պատճառով: 

Խնդրի երկրորդ մասի վերաբերյալ նշենք հետևյալը. 
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Ավտոմոբիլի վառելիքի ծախսի փոփոխությունը շահագործման ընթացքում 

Վառելիքի փաստացի ծախսը 

Ավտոմոբիլի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները 

Շահագործման ստանդարտ 

պայմաններ 

Վառելիքի անվանական ծախս 

Ճանապարհային 

պայմաններ 

Շահագործման մշակույթ Տրանսպորտային պայմաններ Բնակլիմայական 

պայմաններ 

Փ
ո

խ
ա

դ
ր

ո
ւմ

ն
ե

ր
ի

 կ
ա

զ
մ

ա
կ

ե
ր

պ
մ

ա
ն

 մ
ա

կ
ա

ր
-

դ
ա

կ
 

Վ
ա

ր
ո

ր
դ

ն
ե

ր
ի

 վ
ա

ր
պ

ե
տ

ո
ւթ

յո
ւն

 



265 

Ավտոմոբիլի վարորդ  համակարգը գործում է բարդ արտաքին պայմաններում: Այդ 

պատճառով նրա աշխատունակությունը պետք է քննարկել արտաքին միջավայրի հետ անմիջական 

կապի պայմաններում: “Ավտոմոբիլի վարորդ„ համակարգն իր հատկանիշները դրսևորում է 

արտաքին միջավայրի հետ փոխազդեցության ընթացքում [4]: Այդ է վկայում նկարում բերված սխեման: 

     Ավտոմոբիլ-վարորդ  համակարգի գործունեության արդյունավետությունն առաջին հերթին 

կախված է վարորդի ֆիզիոլոգիական հնարավորություններից և ավտոմոբիլի տեխնիկական 

բնութագրերից: Ավտոմոբիլի արդյունավետությունը, մասնավորապես՝ վառելիքի փաստացի ծախսը 

կարելի է կարգավորել ավտոմոբիլի վարման հետ անմիջականորեն կապված գործոններով. Պարապ 

ընթացք, տեղից պոկում, արգացում (թափառք և արգելակում, կայունացված շարժում, մանևրներ): Այս 

խմբի հիմքում ընկած են ավտոմոբիլի օպերատիվ վարման մեթոդները, շարժման տակտիկայի ու 

ռազմավարության ընտրությունը, այդ թվում նաև՝ տարբեր շահագործման պայմաններում տարբեր 

ռեժիմներով շարժման ժամանակ վարորդի սխալները [10]: 

     Մեր կողմից իրականացված ճանապարհային փորձարկումները ցույց են տվել, որ կախված 

վարորդի ստաժից ու կարգից, ԳԱԶ-2302 միկրոավտոբուսի վառելիքի ծախսը փոփոխվում է 1320%-

ով (աղյուսակ). 
                           Աղյուսակ  

Վառելիքի ծախսը՝ կախված վարորդի ստաժից ու կարգից 

Երթուղին 

(անցած ճանապարհը, 

կմ) 

Վարորդի ստաժը և վարորդա-

կան վկայականի կարգը 

Վառելիքի ծախսը 

L (%) 

Երևան-Արարատ-

Երևան 

(80 կմ) 

1 տարուց պակաս ստաժ՝ ոչ 

ամենօրյա վարումով, B,C 
14,3(119) 

5 տարի՝ երկարատև ընդմիջում-

ներով վարումներով, B,C,D,E 
13,5(112) 

15 տարվա ստաժ՝ անընդհատ 

վարումով, B,C,D,E 
12(100) 

 

 

Եզրակացություններ. 

1. Վառելիքի ծախսի վրա էական ազդեցություն ունի վարորդի աշխատանքային փորձը, նրա 

վարպետությունը, հոգեբնախոսական հատկանիշները: Իսկ վառելիքի՝ որպես բնական 

պաշարի կրճատումը և դրա հետևանքով շարժիչից արտանետվող վնասակար նյութերի 

նվազեցումը, համարվում է ավտոմոբիլի էկոլոգիական անվտանգության ապահովման 

կարևոր խնդիր: 

2. Վառելիքի փաստացի ծախսը կարելի է կարգավորել ավտոմոբիլի վարման հետ 

անմիջականորեն կապված գործոններով: 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ АВТОМОБИЛЯ                                                       
НА РАСХОД ТОПЛИВА 

 
Рассмотрены условия эксплуатации автотранспортных средств, которые имеют прямое 

воздействие на эффективность эксплуатации транспортного средства. С этой точки зрения важное 
значение приобретает тот или иной характер типа транспорта, т.е. его технические, технологические, 
экономические, экологические и другие особенности. Исходя из этих особенностей, определяются 
реализация потенциальных возможностей транспортного средства и обеспеченность необходимыми 
требуемыми и качественными признаками. С помощью научно-экспериментальных исследований 
установлена зависимость расхода горючего от дорожных условий, в частности, от наклона продольного 
профиля дороги. 

     Ключевые слова: наклон продольного профиля дороги, условия эксплуатации, культура 
эксплуатации, атмосферное давление воздуха, расход горючего. 
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INFLUENCE OF OPERATING CONDITIONS OF THE CAR ON THE FUEL 

CONSUMPTION 
 

The conditions of operation of vehicles that can be divided into four groups and which have a direct effect on 
the efficiency of the vehicle operation are considered. From this point of view, one or another character of the type 
of transport: that is, its technical, technological, economic, ecological and other features, become  important. Based 
on these features, the realization of the potential capabilities of the vehicle  and the availability of the required and 
qualitative characteristics are determined. With the help of scientific-experimental researches, the dependence of 
fuel consumption on road conditions, in particular, on the inclination of the longitudinal profile of the road, has 
been established. 

Keywords: slope of the longitudinal profile of the road, operating conditions, operating culture, atmospheric 
air pressure, fuel consumption. 
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СКРЫТАЯ ЭНЕРГИЯ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ДЕТАЛИ ПРИ РЕЗАНИИ И ПРЕДПОСЫЛКИ ЕЕ УМЕНЬШЕНИЯ 

 
Изучено влияние режимов резания при строгании и точении на исследуемые показатели 

обработанной поверхности детали: плотность дислокаций, скрытая энергия деформирования, 
микротвердость. Установлены основные закономерности их изменения и функциональные связи между 
ними. Учитывая важность влияния этих показателей на точность и эксплуатационные свойства 
обработанных поверхностей детали, предлагаются некоторые способы их уменьшения. 

Ключевые слова: плотность дислокаций, скрытая энергия деформирования и микротвердость 
обработанной поверхности,  интенсивность нормальных напряжений. 

 
Известно, что в результате пластической деформации при резании (как и при других видах 

холодного пластического деформирования) большая часть механической энергии переходит в 
тепло, а остальная часть аккумулируется в обработанной поверхности в качестве скрытой 
(запасенной) энергии деформирования. Ее величина представляет собой плотность энергии, 
накопленной обработанной поверхностью в результате пластической деформации при резании.  

Скрытая энергия наклепа распределена в деформированном металле неравномерно, что 
создает неоднородность и нестабильность физико-механического состояния обработанной 
поверхности детали. Ведь холодная пластическая деформация – результат возникновения, 
накопления, движения и перераспределения дислокаций, вакансий, других несовершенств 
кристаллической решётки, их взаимодействия между собой и с другими дефектами. С учетом 
этого уровень скрытой энергии наклепанного поверхностного слоя определяется именно 
плотностью дефектов кристаллического строения обрабатываемого металла. Следует добавить, 
что физико-механическое состояние обработанной поверхности при резании обусловлено также 
неустойчивостью стружкообразования, неравномерным припуском на обработку, 
продолжающимся износом режущего инструмента и т.д. 

Согласно [1], скрытая энергия деформирования является интегральным критерием физико-
механического состояния поверхностного слоя или обобщенным энергетическим критерием 
качества обработки резанием.  

Низкий уровень скрытой энергии поверхностного слоя обеспечивает повышение 
эксплуатационных свойств (износостойкости, усталостной прочности, коррозионной стойкости, 
долговечности) деталей. С уровнем скрытой энергии деформирования связана и размерная 
стабильность обработанных резанием деталей. 

Целью данной работы является исследование закономерностей изменения скрытой 
энергии деформирования sE , плотности дислокаций  , микротвердости обработанной 
поверхности H в зависимости от условий резания. Oпыты проводились  при строгании и  точении 
при изменении режимов резания в широких пределах. Исследованы образцы из двух однофазных 
металлов: железа Армко и стали У8А, с целью уменьшения возможного разброса полученных 
результатов. Геометрические параметры резцов (=+10, =60, 45, 1  =6,  1 =10, r=0, 
=0), оснащенных режущими пластинами Т5К10, оставались постоянными. Методом наименьших 
квадратов нами установлены связи между величинами sE  и  , H  и   . Полученные опытные 
данные исследуемых параметров и расчетные связи между ними приведены в таблице. 

В данной работе в качестве  метода исследования кристаллической структуры нами принят 
рентгеноструктурный анализ. Исследования проведены на ионизированной рентгеновской 
установке УРС-50 на железном излучении. Формула для определения плотности дислокаций 
обработанной поверхности образцов по расширению линий на рентгенограммах имеет вид [2] 

2
2 

Fb
K

 ,                                                               (1) 
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где  - физическое уширение интерференционных линий, в рад, 10-3. 
После упрощения данная формула принимает вид   

2 A  см-2,                                                                (2) 
где 16102 А . 

Физическое уширение  определялось  методом, приведенным в [2]. Имея значения А и , 
определена плотность дислокации   (в см-2) поверхностного слоя образцов. 
 Энергия искаженной кристаллической решетки (в единице объема) в зависимости от 
внешнеприложенной нагрузки, или скрытая энергия деформирования обработанной поверхности 
исследуемых образцов sE  нами определена по [3]: 

)(
2

22
Ts нE

E 


 , 

 
где   - постоянная, зависящая от исследуемого материала (безразмерная величина); Е – модуль 
упругости исследуемого материала; T    предел текучести исследуемого материала при 
растяжении; н интенсивность нормальных напряжений. 

 Величина н  характеризует напряженное состояние материала (металла) при различных 
процессах деформации. Она связана с  интенсивностью касательных напряжений или с 
максимальным касательным напряжеиием   в зоне сдвига (в зоне стружкообразования). Эти два 
понятия, т.е интенсивность касательных (приведенных) напряжений и максимальное касательное 
напряжение, незначительно отличаются друг от друга. Связь между н  и   выражается 

зависимостью  3н  (условие пластичности или текучести Мизеса). С другой стороны, 

cH185,0 , где cH - средняя величина твердости стружки. Имея твердости стружек, полученных 
при выбранных условиях резания, нами рассчитаны величины  , а по   определены значения 

н . 
 Учитывая вышеизложенное, можно установить, что интенсивность нормальных 
напряжений  н  определяется уровнем упрочнения (наклепа) металла при его деформировании. С 

другой стороны,  н  определяется также  зависимостью 

2
13

2
32

2
21 )()()(

2
1

 н , 

где 21,   и 3  – главные нормальные напряжения. Увеличение этих напряжений тесно связано с 
нарастающим деформационным упрочнением слоев (частиц) oбрабатываемого металла при 
резании. Поэтому интенсивность нормальных напряжений н  действительно характеризуется 
уровнем упрочненного (наклепанного) состояния деформированного металла, когда этот металл 
при резании переходит в фазу упрочнения.  

Микротвердость обработанных поверхностей образцов H нами определялась на косых 
шлифах, приготовленных по известной в литературе методике. Измерения величин 
микротвердости проведены на приборе  ПМТ-3. 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что в зависимости от режимов резания 
закономерности изменения исследуемых показателей обработанной поверхности HЕs ,  и 

напряжений н  идентичны закономерностям изменения плотности дислокаций поверхностного 
слоя . Это говорит о том, что плотность дислокаций является основополагающим фактором в 
формировании физико-механического состояния обработанной поверхности детали. Как 
отмечалось выше, пластическая деформация - результат увеличения плотности дефектов 
кристаллического строения обрабатываемого материала.  

Приведены некоторые объяснения по таблицам. По данным табл. А, с увеличением 
скорости резания возрастают исследуемые показатели. Это связано с ударом резца об 
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обрабатываемый металл при строгании и образованием фаски износа на задней грани резца. В 
результате степень деформирования в зоне резания увеличивается с соответствующим 
возрастанием показателей sE,  и H. При точении образцов из стали У8А с увеличением скорости 
резания плотность дислокаций  возрастает (табл. Б). Это объясняется увеличением количества 
остаточного аустенита в поверхностном слое, следствием которого является возрастание 
напряжений н   и исследуемых показателей обработанной поверхности [4]. 
                                                                                      Таблица  

Изменение исследуемых показателей обработанной поверхности 

p
p
ss HHEE ,,,,  и напряжений н   в зависимости от режимов резания 

V, 
м/с 

A.  Строгание. S=0,5 мм/дв.х, t=1,0 мм. Станок модели 7М36  
Исследуемый материал 

железо  Армко сталь У8А 
1010, 
см2 

н106, 
Па 

Es, 
Дж/мм3 

p
sE , 

Дж/мм3 

H106, 
Па 

Hp106, 
Па 

1010, 
см-2 

н106, 
Па  

Es, 
Дж/мм3 

p
sE , 

Дж/мм3 

H106, 
Па 

Hp106, 
Па 

0,05 6,2 663 1,46 1,58 2210 2310 13 960 2,37 2,36 2820 2877 
0,13 6,3 705 1,68 1,64 2320 2341 13 962 2,38 2,36 2900 2877 
0,21 6,3 721 1,77 1,64 2430 2341 13,7 984 2,56 2,55 3160 3016 
0,28 6,5 738 1,86 1,74 2480 2401 14,6 986 2,57 2,79 3240 3194 
0,33 7,0 766 2,02 2,02 2530 2547 14,8 998 2,67 2,85 3320 3233 
0,40 7,3 795 2,2 2,20 2640 2634 15,5 1036 2,92 3,05 3400 3370 
0,60 7,5 815 2,32 2,32 2730 2692 16,4 1063 3,21 3,31 3500 3546 
0,78 7,3 795 2,2 2,00 2650 2634 16,3 1086 3,41 3,28 3460 3526 

 
016,204,0 

p
sE ;  pH =53,7 8,0

  
p
sE 0,0562 1,457; pH =28,6 0,9 

 
V, 
м/с 

Б. Точение. S=0,52 мм/об, t=1,0 мм. Станок модели 1К62  
Исследуемый материал 

железо  Армко сталь У8А 
1010, 
см2 

н106, 
Па 

Es, 
Дж/мм3 

p
sE , 

Дж/мм3 

H106, 
Па 

Hp106, 
Па 

1010, 
см-2 

н106, 
Па  

Es, 
Дж/мм3 

p
sE , 

Дж/мм3 

H106, 
Па 

Hp106, 
Па 

0,6 6,2 603 1,16 1,27 2210 2161 17 1090 3,45 3,55 3600 3593 
0,78 6,0 584 1,08 1,14 2060 2063 18 1090 3,45 3,56 3670 3653 
1,10 6,0 583 1,07 1,14 2000 2063 23 1109 3,62 3,59 3780 3922 
1,40 5,9 555 0,95 1,09 1930 2014 23,3 1135 3,85 3,59 4060 3937 
1,70 5,4 537 0,87 0,82 1860 1776 35 1140 3,90 3,65 4360 4430 
2,4 5,3 520 0,80 0,78 1780 1730 48 1147 3,96 3,70 4910 4855 
3,0 5,3 515 0,76 0,78 1740 1730 42 1083 3,39 3,67 4660 4671 
4,0 5,1 500 0,72 0,69 1710 1638 42 1080 3,36 3,67 4660 4671 

 
145,30041,0 

p
sE ;  pH =16,2 42,1

  0365,020,3 
p
sE ;   pH =158 29,0

  

 
S, 

мм/двх 
В.  Строгание. V=0,13 м/c, t=1,0 мм. Станок модели 7M36  

Исследуемый материал 
железо  Армко сталь У8А 

1010, 
см-2 

н106, 
Па 

Es, 
Дж/мм3 

p
sE , 

Дж/мм3 

H106, 
Па 

Hp106, 
Па 

1010, 
см-2 

н106, 
Па  

Es, 
Дж/мм3 

p
sE , 

Дж/мм3 

H106, 
Па 

Hp106, 
Па 

0,25 6,0 705 1,68 1,73 2160 2167 13,0 910 1,99 2,04 2820 2977 
0,50 6,0 720 1,76 1,73 2320 2167 13,1 931 2,15 2,06 2900 2992 
1,75 8,0 752 1,94 1,82 2520 2481 14,6 961 2,38 2,40 3270 3210 
1,0 9,0 734 1,84 1,85 2700 2623 14,8 970 2,45 2,44 3360 3239 

1,25 10,2 746 1,91 1,89 2810 2782 14,6 961 2,38 2,40 3260 3210 
1,50 7,0 727 1,80 1,78 2180 2330 14,0 946 2,26 2,26 2980 3124 

 
172,027,1 

p
sE ;  pH =93,18 471,0

  4,10562,0 
p
sE ;  pH =56,2 65,0
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Продолжение табл.  
                        

S, 
мм/об Г. Точение. V=1,1 м/c, t=1,0 мм, 45 .   Станок модели 1K62  

Исследуемый материал 
железо  Армко сталь У8А 

1010, 
см-2 

н106, 
Па 

Es, 
Дж/мм3 

p
sE , 

Дж/мм3 

H106, 
Па 

Hp106, 
Па 

1010, 
см-2 

н106, 
Па  

Es, 
Дж/мм3 

p
sE , 

Дж/мм3 

H106, 
Па 

Hp106, 
Па 

0,07 4,6 504 0,74 0,71 1540 1521 13,1 8,35 1,46 1,46 2890 2992 
0,096 5,1 522 0,81 0,84 1760 1732 13,6 873 1,72 1,61 3090 3078 
0,13 5,5 548 0,92 0,95 1940 1905 14,7 895 1,88 1,97 3310 3265 

0,195 5,7 585 1,08 1,01 2000 1992 14,8 930 2,14 2,01 3360 3281 
0,26 6,0 594 1,12 1,10 2070 2125 15,5 948 2,28 2,27 3420 3398 
0,52 6,1 611 1,20 1,13 2170 2170 16,3 1019 2,84 2,58 2500 3531 
0,87 6,3 628 1,28 1,19 2260 2260 16,6 1026 2,90 2,71 3630 3580 

 
642,1058,0 

p
sE ;  pH =22,23 255,1

  625,20017,0 
p
sE ;  pH =42,56 758,0

  
 

t, 
мм 

Д. Строгание. V=0,13 м/c, S=0,25 мм/дв..х.   Станок модели 7M36  
Исследуемый материал 

железо  Армко сталь У8А 
1010, 

см-2 
н106, 

Па 
Es, 

Дж/мм3 

p
sE , 

Дж/мм3 

H106, 
Па 

Hp106, 
Па 

1010, 
см-2 

н106, 
Па  

Es, 
Дж/мм3 

p
sE , 

Дж/мм3 

H106, 
Па 

Hp106, 
Па 

0,5 5,7 668 1,48 1,56 2100 2104 11,8 895 1,88 1,88 2730 2796 
1,0 6,0 703 1,67 1,62 2160 2160 12,7 934 2,17 2,21 2820 2912 
1,5 6,3 711 1,71 1,68 2200 2214 12,9 941 2,22 2,28 2870 2937 
2,0 6,4 723 1,78 1,70 2230 2232 13,0 952 2,31 2,32 2940 2949 
2,5 6,5 727 1,80 1,72 2300 2250 13,3 967 2,42 2,44 3000 2986 
3,5 6,6 730 1,82 1,74 2340 2267 13,4 973 2,47 2,48 3050 2999 

 
75,0422,0 

p
sE ;  pH =86,6 51,0

  165,2009,0 
p
sE ;  pH =71,95 55,0

  

 
По данным каждой таблицы нами установлены функциональные связи )(1 fE p

S    и  
)(2 fH p  . Как видно из таблиц, опытные и расчётные величины скрытой энергии 

деформирования и микротвердости обработанной поверхности хорошо совпадают. С другой 
стороны, как показывают эти зависимости, скрытая энергия деформирования более чувствительна 
к изменению плотности дислокаций, нежели микротвердость обработанной поверхности. 

Обобщая основные положения данной работы, можно наметить пути снижения уровня 
скрытой энергии деформирования обработанной поверхности детали. Это важно для повышения 
качества рабочих поверхностей ответственных деталей (точности размеров и форм отверстий, 
торцов венцов зубчатых колес и втулок с бортиком, шеек высокоточных валов и т.д.). Ведь 
упрочненное (наклепанное) состояние неустойчиво, и при благоприятных условиях наступают 
возврат и рекристаллизация, вследствие чего происходит выделение скрытой энергии. Чем больше 
уровень скрытой энергии, тем больше выделяемая энергия и, следовательно, больше искажение 
размеров и форм обработанных деталей. Снижение уровня скрытой энергии важно также для 
повышения эксплуатационных свойств деталей. 

Таким образом, согласно вышеизложенному анализу, основными предпосылками 
уменьшения скрытой энергии поверхности детали, на наш взгляд, являются: уменьшение 
интенсивности напряжений н ; учет явления технологической наследственности в процессе 
обработки; оптимизация параметров резания (режимов резания и т.д.) по минимальному уровню 
скрытой энергии. 

Уменьшения напряжений н  можно достичь за счет применения смазочно-охлаждающей 
жидкости. Подаваемая жидкость, изменяя напряженное состояние в зоне деформации, облегчает 
процесс стружкообразования, тем самым уменьшая степень деформации обрабатываемого металла 
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в зоне резания. В результате уменьшается напряжение н  и, следовательно, снижается уровень 
скрытой энергии sЕ . 

Установление промежуточных припусков с учетом технологической наследственности 
уменьшает, либо почти исключает взаимодействие уровней скрытой энергии, накопленной в 
обработанной поверхности при предыдущей и данной операциях (переходах), иначе – 
взаимодействие плотности дефектов кристаллического строения. Тогда расчет глубины 
упрочнения обработанной поверхности для каждого перехода данной операции по формулам, 
приведенным в [5], дает возможность практически исключить взаимодействиe урoвней sЕ , 
полученных при данном и предыдущих переходах. 

Задачу оптимизации условий резания (в частности, режимов резания) по минимальной 
величине скрытой энергии можно решить по плану полного или дробно-факторного эксперимента. 
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LATENT ENERGY OF DEFORMATION OF SURFACE DETAIL BY CUTTING 
PROCESS AND METHODS OF ITS DECREASE 

 
Functional  dependences between regimes of cutting and latent energy deformation, density of dislocation, 

microhardness of surface in the  process of planning and lathe are established. Some methods are  offered  for 
decrease  of  parameters of investigations. 

Keywords: density of dislocations, latent energy and microhardness of surface, intensity of normal strains.      
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угол сдвига имеет свое максимальное значение, напряжение  увеличивается, а  уменьшается. 
Исследования показали, что контатные напряжения на передней поверхности резца имеют влияние на 
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Ключевые слова: контактные напряжения, режущая поверхность резца, вибрация, 
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Определение контактных напряжений при резании дает возможность решить ряд задач, 

тесно связанных с практикой, в частности, определить чистоту обработанной поверхности, 
прочность и износ резца, динамическое неустановившееся перемещение основных узлов станка и 
т.д. 

Неустойчивость системы при резании объясняется циклическим изменением угла сдвига 
1  при некоторых значениях условий резания. Известно, что при образовании стружки 

скалывания угол сдвига подвергается изменению от 2   до 1 ,  причем это изменение действует 
на напряжения    и  . 
  В первый момент, когда угол сдвига имеет свое максимальное значение, напряжение   
увеличивается, а   уменьшается. Затем меняется зона сдвига по отношению к силе резания на 
передней поверхности резца. Как известно, при плоском напряженном состоянии в зоне сдвига 
действует условие пластичности Мизеса. Необходимо отметить, что металл все еще может 
оставаться в пластическом состоянии,  причем даже тогда, когда увеличивается    и уменьшается 
 , что вытекает из уравнения Мизеса. 
 Рассмотрим следующие задачи: 

- при  =0 - max  ; 
-  при  =0 - max  . 
В случае  =0  происходит процесс резания, а в случае  - 0 – процесс вибраций. Это 

явление начинается циклическим образованием стружки, которое проявляется при изменении 
скорости резания. Поэтому интересно рассмотреть, как влияет изменение скорости резания на 
частоту и амплитуду. Для аналитического выражения частоты и амплитуды воспользуемся схемой 
резания, предложенной в [1]. Если обозначим время через Т, которое потребуется для полного 
перехода от 2  до 1  , то 

0( )l T V V  .                                                                     (1) 

Tак как 
1
T

  , то 

0

1 2

1V V
a ctg ctg


 





.                                                 (2) 
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Известно, что относительный  сдвиг при достаточно  больших пластических 
деформациях определяется уравнением  

1 2ctg ctg    .                                                         (3) 
Кроме  того,   есть и  другая  связь  между   напряжением   и  сдвигoм, которая с 

достаточной точностью выражается доказательной функцией 
1

1

cos( )sinm PA
a b
  

 


 


,                                               (4) 

где А – константа, характеризующая предел текучести материала на сдвиг при относительном 
сдвиге, равном единице (т.е.  m  ); m - константа, характеризующая способность материала к 
упрочнению при пластической деформации. 

Подставляя значения уравнения (4) в (2), получим [2] 

0 0
1 1

max 1

1

( )

n
m

nm m

V V V V B
a a B B





 
 

  

.                                     (5) 

Что касается амплитуды, то можно без больших погрешностей предложить следующее 
выражение: 

1

max 1
0 1 2

( )cos ( ) cos
n m

n

B BA a ctg ctg a
B


   

 
    

 
.                     (6)  

Таким образом, получается, что частота и амплитуда колебаний при резании в основном 
зависят от контактных напряжений в зоне резания.  

Визуальным наблюдением за процессом резания установлено,  что неустойчивость 
процесса отражается на внешнем виде стружки и обработанной поверхности. Эта неустойчивость 
выражается на стружке в пилообразном сечении, передняя часть которой имеет закругленную 
форму, что вызвано сжатием, происходящим при изменении угла сдвига от 2  до 1  .  

Опыты при прерывистoм резании на материалах Ст.У8А и ж. Армко показали хорошее 
совпадение результатов эксперимента с расчетными данными (см. табл.). 

                                                                                                                      
  Таблица 

Расчетные и экспериментальные данные для определения А0  и 0 
 

Материалы  Скорость 
резания  max  m Расчетные 

данные 
Экспериментальные 

данные 

0 , 1/с А0 , мм 
0 , 1/с А0 , мм 

 
Ж. Армко   8  

36  
127           
149  

0,36 
0,62 

569 
2089 

0,14 
0,47 

553 
2114 

0,12 
0,494 

Ст. У8А 8 
36 

102 
111 

0,42 
0,55 

801 
2210 

0,071 
0,437 

781 
2300 

0,08 
0,421 

 
Исследования    показали,    что    контактные    напряжения    на    передней поверхности 

резца имеют большое влияние на появление колебаний при резании металлов. Установлено, что 
чем больше вибрирует технологическая система (СПИД), тем больше она подвергается 
перемещению. 
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Հետազոտվել են կարումները կտրման մակերեսների վրա և դրանց ազդեցությունը 

տեխնոլոգիական համակարգի  թրթռումների առաջացման վրա: Կտրման ընթացքում 
կոնտակտային լարումների որոշումը հնարավորություն է տալիս լուծել մի շարք խնդիրներ, 
մասնավորապես, մակերեսի հաճախությունը մշակման,  գործիքի ուժը, հիմնական մեքենայի 
բաղադրիչների դինամիկ անկայուն շարժումը եւ այլն: Սահմանվում է, որ կտրման անկյունում 
ցիկլային փոփոխությունները հանգեցնում են համակարգի անկայունության: Առաջին պահի 
դրությամբ, երբ  անկյունն ունի իր առավելագույն արժեքը, լարման չափը, -ն մեծանում է, իսկ                  
-ն՝ նվազում: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ գործիքի առջեւի մակերեւույթի վրա 
շփումը շեշտակի ազդեցություն է ունենում մետաղների կտրման ժամանակ տատանումների 
առաջացման վրա: Սահմանված է, որ ավելի մեծ շեշտադրումը դրվում է թրթռման վրա: 

 կոնտակտային լարումներ,  գործիքի կտրման մակերես, թրթռում, 
անընդհատ կտրում: 
 
 
 

H.A. Hovhannisyan 

 
CONTACT STRESSES ON THE CUTTING TOOL CUTTING 

SURFACES AND THEIR IMPACT ON TECHNOLOGICAL SYSTEM  (CHHA) 
VIBRATIONS AT  INTERRUPTED CUTTING 

 
Contact stresses on cutting surfaces and their impact on appearance of vibrations in technological 

system  (CHHA) at interrupted cutting are investigated. Definition of contact stresses at cutting enables to 
solve a number of issues, namely: detect the  frequency of processed  surface,  strength  and  wear of  
cutting tool,  dynamic  unstated movement  of tool's main junctions units , etc. It is determined, that cyclic 
changes of shift angle result in system's unsteadiness. At the first moment when shift angle has its 
maximal value, the stress increases by  and  reduces. The researches showed that contact stresses on the 
front surface of the cutting tool affect the emergence of oscillations during the cutting of metals. It has been 
ascertained that the more are contact stresses on the cutting tool the more are vibrations of technological 
system (CHHA) and the more it is subjected to displacement. 

Keywords: contact stresses, cutting tool surface, vibration, interrupted cutting. 
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Сообщение 2 

 
 Показано биологическое и физиологическое воздействие пищевых продуктов, приготовленных с 

употреблением продукта  переработки  инулинсодержащих клубней топинамбура для диетического 
профилактического питания больным сахарным диабетом. 

Ключевые слова: сахарный диабет, инулинозависимый сахарный диабет, уровень глюкозы в крови, 
сосудистые осложнения, гормон инсулин. 
 

Введение. Поскольку топинамбур обладает целой гаммой положительных качеств, 
диапазон применения “топинулина” чрезвычайно широк. Его можно использовать в качестве 
сырья для приготовления пищевых продуктов диетического профилактического питания при 
многих острых и хронических заболеваниях 1. 

Ниже более подробно остановимся на применении “топинулина” в качестве продукта 
диетического профилактического питания для детей и взрослых, поскольку именно его использо-
вание представляется наиболее перспективным и приносящим наибольшую пользу человеку. 
Наиболее действенным и перспективным, несомненно, является применение разработанного и 
созданного учеными Инженерной академии Армении и кафедры ТХПРП Национального 
аграрного университета Армении инулинсодержащего пищевого продукта путем специальной 
обработки селекционных сортов топинамбура с высоким содержанием инулина и с 
использованием самой эффективной технологии, позволяющей не только сохранить уникальные 
природные свойства топинамбура, но и представить их в максимально концентрированном виде 
2. 

Сахарный диабет - первое заболевание, при котором доказана высокая эффективность 
топинамбура и, следовательно, “топинулина”. Для того чтобы лучше понять, почему и каким 
образом помогает  “топинулин” больным диабетом, необходимо в общих чертах охарактеризовать 
это заболевание. 

В большинстве случаев различают два основных типа сахарного диабета: инсулинозависи-
мый сахарный диабет, называемый также сахарным диабетом 1- го типа, и инсулинонезависимый 
сахарный диабет, или сахарный диабет 2-го типа. Сегодня сахарный диабет выявляется у 3…5 % 
населения, и отмечается постоянное нарастание частоты встречаемости диабета. Объединяет эти 
два разных, по своей сути, заболевания то, что в обоих случаях имеет место повышение уровня 
глюкозы (сахара) в крови и развитие в связи с этим сосудистых осложнений. 

Причины развития сахарного диабета 1 – го типа. Сахарный диабет 1- го типа, 
поражающий, как правило, детей и молодых людей, возникает тогда, когда в организме 
отсутствует или практически отсутствует гормон инсулин, единственный из всех гормонов, 
обеспечивающий проникновение глюкозы в клетки большинства органов, а также ее усвоение. 
При этом быстро развиваются тяжелейшие нарушения всех видов обмена веществ. А начинается 
все с того, что вследствие резкого дефицита инсулина глюкоза практически не проникает внутрь 
клеток таких органов, как печень, почки, мышцы. Кроме того, повышенный уровень глюкозы в 
крови подавляет выработку собственного инсулина в островках поджелудочной железы, даже если 
они еще до конца не исчерпали резервы, что обеспечивает самоподдержание и саморазвитие 
болезни. При сахарном диабете 1 - го типа, следовательно, возникает и быстро усиливается кле-
точный энергетический голод. В такой ситуации организм в качестве главного источника энергии 
пытается использовать жиры. Но эта попытка оказывается безуспешной, поскольку для полного 
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сгорания жирных кислот или других продуктов жирового обмена также необходимо, чтобы хотя 
бы небольшая часть глюкозы полноценно усваивалась. В результате в организме в большом 
количестве накапливаются вредные промежуточные продукты жирового обмена (ацетон, ацетоук-
сусная кислота и т.п.), обладающие выраженным токсическим действием на сосудистую стенку во 
всех органах. Сосуды становятся ломкими и легко рвутся, что приводит к мелким множественным 
кровоизлияниям во всех жизненно важных органах. Происходит распад белка на аминокислоты, 
которые могут служить резервными источниками получения энергии, когда другие возможности 
уже исчерпаны. Синтез же белка резко снижен, так как он также требует энергии и пластического 
материала, образующихся при утилизации глюкозы. Грубо нарушается и водно-солевой обмен 
вследствие потери организмом огромного количества жидкости и солей. В таких условиях ни один 
орган и ни одна система не способны работать нормально: больной быстро худеет, организм 
сильно обезвоживается, нарушения многих функций организма становятся необратимыми, и если 
не подключить вовремя инсулинотерапию, почти всегда наступает гибель. 

Что ждет больных сахарным диабетом 1-го типа?  Теперь, благодаря 
инсулинотерапии, больные в начале болезни, как правило, выживают. Однако добиться с 
помощью вводимого извне инсулина хорошей компенсации обмена веществ на долгий срок 
удается крайне редко. Хроническое повышение уровня глюкозы в крови (гипергликемия) опасно, 
в первую очередь, тем, что при этом развиваются сосудистые осложнения. Именно они опре-
деляют тяжесть и прогноз сахарного диабета, ведь их проявлениями являются поражения сосудов 
почек, сердца, глаз, головного мозга, мышц, кожи. Длительность жизни больных сахарным 
диабетом 1-го типа от начала болезни составляет, в среднем, только 20…30 лет; как правило, 
быстро наступает инвалидизация. И главными причинами такого сокращения продолжительности 
жизни и стойкой утраты трудоспособности являются именно поражения сосудов, приводящие к 
хронической почечной недостаточности, слепоте, гангренам конечностей, артериальной 
гипертонии. Кроме того, хроническая гипергликемия способствует прогрессированию 
заболевания, поскольку подавляет и без того низкую выработку собственного инсулина.  

В чем заключается эффективность  “топинулина”  при сахарном диабете 1-го типа?  
Почему же именно к топинамбуру приковано пристальное внимание медиков, когда речь идет о 
сахарном диабете 1-го типа? За счет чего использование “топинулина”, полученного на основе 
топинамбура, значительно облегчает состояние больных диабетом даже в тяжелых случаях? Как 
оказалось, все описанные компоненты топинамбура оказывают благотворное действие при этом 
заболевании. Так, нерасщепленные соляной кислотой в желудке молекулы инулина и клетчатка 
способны сорбировать значительное количество пищевой глюкозы и препятствовать ее 
всасыванию в кровь, что способствует снижению уровня сахара в крови после еды. Связываются и 
выводятся из организма также и токсические продукты нарушенного обмена веществ, такие как 
ацетон и другие кетоновые тела, вызывающие пагубное для больного закисление. В крови 
короткие фруктозные фрагменты инулина и органические полиоксикислоты (яблочная, 
фумаровая, малоновая, лимонная, янтарная и др.) также выполняют антиоксидантные и антитокси-
ческие функции, уменьшая тяжесть состояния. 

Но главное преимущество заключается в уникальной способности фруктозы проникать в 
клетки всех органов без участия инсулина и полноценно замещать глюкозу в обменных процессах 
3. При этом значительно уменьшается энергетический клеточный голод. Более того, короткие 
фрагменты молекул инулина, встраиваясь в клеточную стенку, облегчают прохождение внутрь 
клетки и самой глюкозы, хотя и в относительно небольших, по сравнению с нормой, количествах. 
В клетках увеличивается содержание некоторых соединений, препятствующих образованию 
глюкозы в печени (глюконеогенез) и одновременно стимулирующих сжигание глюкозы по 
резервному пути (гликолиз), где роль инсулина не так велика, как при основном процессе 
утилизации глюкозы. Все это ведет к существенному и стойкому снижению концентрации сахара 
в крови, которое не сопровождается резкими колебаниями этого показателя в течение суток. А 
ведь именно это и является первостепенной задачей при лечении инсулинозависимого сахарного 
диабета! В результате улучшения показателей углеводного обмена, возврата организма к нормаль-
ному способу выработки энергии постепенно восстанавливаются все остальные виды обмена: 
снижается уровень холестерина и триглицеридов в крови, исчезают кетоновые тела, 
нормализуются кислотно-щелочное равновесие и водно-солевой баланс и, что очень важно, 
прекращается распад белка. Напротив, за счет усиления выработки энергии и образования 



277 
 

необходимых пластических компонентов в процессе утилизации фруктозы и глюкозы 
активизируется синтез белка, столь необходимого для нормальной деятельности абсолютно всех 
систем организма, включая иммунную, нервную, эндокринную, пищеварительную, сердечно-
сосудистую.  

Стабильное снижение уровня глюкозы в крови приводит к повышению выработки 
собственного инсулина специальными клетками поджелудочной железы. Этому же способствует и 
высокое содержание в “топинулине” цинка, кремния, калия, необходимых для синтеза инсулина 
4. При этом закономерно уменьшается суточная потребность больного во вводимом в виде 
инъекций инсулине. Последнее особенно ценно, так как по отношению к чужеродному инсулину 
активно вырабатываются антитела, а комплексы инсулина с антителами осаждаются в стенках 
сосудов и вместе с глюкозой играют ведущую роль в развитии сосудистых осложнений. Именно 
поэтому при регулярном приеме “топинулина”  инсулинозависимым сахарным диабетом 
отмечается замедление или отсутствие развития диабетической эфропатии, грозящей почечной 
недостаточностью; диабетической ретинопатии, приводящей к слепоте; поражения сосудов 
конечностей, заканчивающегося гангреной. 

Глубина и сложность обменных нарушений при сахарном диабете (обоих типов) 
обеспечивают грубые отклонения в системе иммунитета. Как показала серия исследований, 
применение концентрата топинамбура у пациентов с инсулинозависимым сахарным диабетом 
значительно улучшает иммунологические показатели крови, что особенно важно для таких 
больных, легко подвергающихся различным инфекционным заболеваниям (пиелонефрит, 
пневмония, ангина, фурункулез, ОРВИ и т.д.) и характеризующихся плохой заживляемостью ран и 
язвенных дефектов. 

Сахарный диабет 2-го типа. Сахарный диабет 2-го типа (инсулинонезависимый сахарный 
диабет) поражает, в основном, людей в зрелом или пожилом возрасте, как мужчин, так и женщин, 
с приблизительно одинаковой частотой. Как правило, к моменту начала болезни такие пациенты 
имеют избыточную массу тела, а среди их родственников часто встречаются случаи инсу-
линонезависимого сахарного диабета, ожирения, ишемической болезни сердца, гипертонической 
болезни, атеросклероза. Начало сахарного диабета 2-го типа всегда протекает постепенно, 
примерно в половине случаев такая форма диабета протекает вообще бессимптомно и может быть 
установлена лишь при специальных диагностических тестах. 

В отличие от сахарного диабета 1-го типа, при сахарном диабете 2-го типа количество 
инсулина в крови не только не снижено, но часто и увеличено. Однако этот инсулин непол-
ноценно выполняет свою основную функцию - обеспечение усвоения глюкозы клетками. 
Происходит это либо в связи со структурными аномалиями в самой молекуле инсулина, теряющей 
при этом значительную долю биологической активности, либо по причине невосприимчивости 
клеток к нормальной молекуле инсулина. Последнее обусловлено снижением количества или 
воспринимающей способности клеточных рецепторов - специализированных участков клеточных 
мембран, связывающих инсулин. Общим следствием указанных выше причин низкой 
чувствительности к инсулину, имеющих, как правило, генетическую основу, является повышение 
уровня глюкозы в крови. Но поскольку при сахарном диабете 2-го типа функция инсулина 
утрачена не полностью, то нарушения в обмене веществ не бывают столь грубыми и не 
развиваются так быстро, как при сахарном диабете 1-го типа. Так, у больных 
инсулинонезависимым сахарным диабетом не бывает кетоацидоза, сахар крови обычно не 
повышается до очень высоких значений, крайне редки коматозные состояния, далеко не всегда 
присутствуют такие характерные для диабета симптомы, как жажда и обезвоживание. Степень 
тяжести заболевания зависит во многом от того, насколько утрачена способность инсулина стиму-
лировать утилизацию глюкозы. 

Но между типами диабета есть и много общего. Так, эффект подавления выработки 
собственного инсулина с высокой концентрацией глюкозы играет важную роль и при развитии 
сахарного диабета 2-го типа: если на ранних стадиях этого заболевания организм частично 
компенсирует слабую чувствительность клеток к инсулину усиленным синтезом и секрецией 
инсулина, то в дальнейшем хроническое повышение сахара в крови приводит к постепенному 
снижению резервов клеток поджелудочной железы, вырабатывающих этот гормон 3. 

Кроме повышения уровня глюкозы в крови, сходными оказываются и нарушения в 
жировом и белковом обменах. При инсулинонезависимом сахарном диабете клетки также 
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испытывают энергетический голод, хотя и в меньшей степени, чем при инсулинозависимом 
сахарном диабете. При этом в крови увеличивается содержание холестерина, триглицеридов, 
являющихся альтернативными источниками энергии, но усугубляющих нечувствительность к 
инсулину, препятствуя связыванию его с клеточными рецепторами. Значительная часть 
циркулирующей в кровяном русле глюкозы, не способной проникнуть в клетки большинства 
органов, под действием имеющегося в избытке инсулина легко попадает в клетки жировой ткани и 
превращается там в жир. Все это способствует быстрому развитию атеросклероза и ожирения. 
Сосудистые осложнения, присущие больным сахарным диабетом 1-го типа, развиваютфся и у 
больных сахарным диабетом 2-го типа, однако у последних преобладают атеросклеротические 
поражения крупных сосудов. Причем нередко такие тяжелейшие сосудистые катастрофы, как 
инфаркт миокарда или инсульт головного мозга, происходят раньше, чем обнаруживается сам 
факт наличия диабета 2-го типа. Объясняется это тем, что его течение, как было отмечено выше, 
долгое время может быть скрытым, бессимптомным, в то время как нарушения всех видов обмена 
веществ уже достигают большой глубины и приводят к быстрому формированию ишемической 
болезни сердца, артериальной гипертонии, системного атеросклероза сосудов. Характерна также и 
дистрофия печени (гепатоз) - пропитывание ее жиром, замещающим в клетках печени гликоген, 
необходимый для обеспечения организма энергией. 

Белковый обмен при сахарном диабете 2-го типа страдает меньше, чем при сахарном 
диабете 1-го типа: здесь не происходит массивного распада мышечного белка, сопровождающе-
гося прогрессирующей потерей веса. Но неполноценное усвоение глюкозы закономерно приводит 
к уменьшению запасов пластического материала и снижению синтеза белка. Как следствие, часто 
возникает дефицит выработки ферментов, гормонов других эндокринных желез (щитовидной, 
половых, надпочечников и др.), нередко страдает функция кроветворных и иммунокомпетентных 
органов. Именно поэтому больные этой формой диабета, как правило, имеют различную (часто 
комплексную) патологию желудочно-кишечного тракта, признаки снижения функции щитовидной 
железы (гипотиреоз) и половых желез (ослабление потенции, ранний климакс), дистрофические 
нарушения кожи, слизистых оболочек и ряда внутренних органов. Проявления иммунодефицита,  
как уже упоминалось, имеются у больных сахарным диабетом вне зависимости от его формы, 
поскольку во многом зависят именно от серьезных нарушений в белковом обмене. 

Таким образом, глубокие и сложные нарушения во всех видах обмена веществ делают 
больных, страдающих инсулинонезависимым сахарным диабетом, значительно более уязвимыми в 
отношении многих других заболеваний, оказывающихся прямым следствием диабета, но нередко 
определяющих прогноз жизни. 

Поэтому значение  “топинулина” для лиц, имеющих сахарный диабет 2-го типа или 
факторы риска  по его развитию, чрезвычайно велико.  

 
В чем заключается эффективность применения “топинулина” или других продуктов, 

приготовленных с использованием “топинулина” при сахарном диабете 2-го типа? Целебные 
свойства этого продукта объясняют удивительные результаты его применения у таких больных 5, 
6. 

Во-первых, в большинстве случаев удается добиться нормализации или существенного 
снижения содержания глюкозы в крови и исчезновения ее в моче. Этот эффект обусловлен, с 
одной стороны, снижением всасывания глюкозы из кишечника в кровь. С другой стороны, 
уникальность действия инулина на уровне клетки обеспечивает не только активацию усвоения 
глюкозы по пути обмена, менее зависимому от инсулина, но и заметно усиливает 
чувствительность клеток к этому гормону. Кроме того, при длительном течении сахарного диабета 
2-го типа, когда уже истощаются резервы инсулярного аппарата поджелудочной железы, 
использование  “топинулина” усиливает выработку собственного инсулина, способствует  
накоплению его резервов и, как следствие, стабилизирует показатели сахара в крови на более 
низком уровне 1. 

Во-вторых, одновременно с улучшением углеводного обмена происходят позитивные 
изменения и в жировом обмене: достоверно снижается уровень холестерина и триглицеридов в 
крови, что предотвращает дальнейшее развитие атеросклероза сосудов или даже способствует его 
регрессу. Вследствие таких сдвигов в жировом обмене значительно уменьшается риск 
возникновения наиболее тяжелых проявлений сосудистой патологии, таких как стенокардия, ин-
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фаркт миокарда, инсульт головного мозга, перемежающая хромота. Кроме того, описанные 
положительные изменения в углеводном и жировом обменах объясняют и снижение массы тела у 
больных сахарным диабетом 2-го типа с исходным избыточным весом. Этому эффекту 
“топинулина” способствует активация процессов сжигания жира, сопряженных с процессами 
усвоения глюкозы. Наконец, длительное использование концентрата топинамбура постепенно 
уменьшает выраженность жирового гепатоза и способствует накоплению гликогена в клетках 
печени, что нормализует ее работу. 

В-третьих, благотворное влияние инулина и других действующих компонентов 
топинамбура на все виды обмена веществ обеспечивает восстановление большинства функций 
организма, нарушенных у больных инулинонезависимым сахарным диабетом. Выявлено 
отчетливое воздействие “топинулина” на функциональное состояние многих эндокринных желез: 
стимуляция синтеза белка и энергетического обмена обусловливает оптимизацию синтеза 
гормонов коры надпочечников, щитовидной железы, половых желез, гипофиза и гипоталамуса. 
Все это в сумме способствует значительному улучшению общего самочувствия, повышению 
работоспособности, жизненного (физического и эмоционального) тонуса больных сахарным 
диабетом. Главным выводом, следующим из всего сказанного выше о применении  “топинулина” 
при сахарном диабете обоих типов, является: в лице данного продукта на основе концентрата 
топинамбура мы имеем уникальную композицию гармонично взаимодействующих и 
усиливающих эффекты друг друга биологически активных веществ, оказывающую чрезвычайно 
разностороннее и благотворное влияние на организм человека, страдающего сахарным диабетом. 
Сегодня “топинулин” является, вероятно, наиболее эффективным немедикаментозным сахаросни-
жающим средством, часто даже превосходящим по этому критерию специальные фарма-
кологические препараты. Но он обладает также и широчайшим спектром других удивительных 
целебных свойств, позволяющих улучшить состояние здоровья и, соответственно, качество жизни 
больных сахарным диабетом до практически нормального уровня [3]. Это делает “топинулин” 
практически незаменимым компонентом лечебного питания при этом тяжелом заболевании. 
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Ցույց է տրված ինուլին պարունակող գետնախնձորի պալարների օգտագործմամբ շաքարային 

դիաբետով հիվանդների դիտիկ կանխարգելիչ սնման նպատակով նախատեսված սննդամթերքների 
կենսաբանական և ֆիզիոլոգիական ազդեցության մեխանիզմը։ 

 շաքարային դիաբետ, ինուլինից կախված շաքարային դիաբետ, 
գլյուկոզայի քանակը արյան մեջ, անոթային բարդություններ, ինսուլին հորմոն: 
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УРАВНЕНИЙ ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ ( III ) 

(Декомпозиционный подход) 
 

Рассмотрены однопараметрические матричные уравнения четвертой степени, для решения 
которых предложены аналитический, а также последовательный и параллельный численно-аналитические 
методы. Численно-аналитические методы основаны на аналитическом методе и дифференциальных 
преобразованиях. Приведены  условия разрешимости задачи.  

Ключевые слова: однопараметрические матричные уравнения четвертой степени, 
декомпозиционные аналитический, а также последовательный и параллельный численно-аналитические 
методы решения, условия разрешимости задачи, современные средства информационных технологий. 

 
Введение. В [1]  предложены прямые методы решения однопараметрических матричных 

уравнений четвертой степени   
      ],0[)()()( 43

2
2

3
1

4
0  tAtXtAtXtA(t)XtA(t)X(t)А                   (1) 

где  tАi , 4,0i  - однопараметрические квадратные матрицы порядка m , а  tX  - неизвестная 
однопараметрическая квадратная матрица также порядка m , подлежащая определению. Известно 
[2], что если степенное матричное уравнение имеет конечное число решений, то это число не 
превосходит n

mnC , где n  - степень матричного уравнения, m  - порядок матричных 
коэффициентов, а C  - комбинации. 

При аналитическом методе решения задачи уравнение (1) представлено в виде 
эквивалентной матричной системы второго порядка 
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tAtXtAtYtAtXtYtAtYtА

                (2) 

на основе которой получена соответствующая итерационная вычислительная схема при 
выполнении условия разрешимости задачи. При последовательном и параллельном численно-
аналитических методах использован аппарат дифференциальных преобразований [3] и  
разработаны итерационные вычислительные схемы при выполнении соответствующих условий 
разрешимости задачи. В настоящей работе рассматриваются декомпозиционные методы решения 
уравнений (1), основанные на использовании матричной системы (2). 

1. Aналитический метод решения. Итак, пусть все матрицы, входящие в систему (2), 
комплексные, т.е.  

     ,000 tCjtBtA                           (3) 
     ,111 tCjtBtA                           (4) 
     ,222 tCjtBtA                           (5) 
     ,333 tCjtBtA                           (6) 
     ,444 tCjtBtA                           (7) 
     ,tNjtMtX                            (8) 

              .tQjtPtY                           (9) 
Далее в соответствии с (8) и (9) имеем 

               ,222 tMtNtNtMjtNtMtX               (10) 
               .222 tPtQtQtPjtQtPtY                     (11) 

Тогда 
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                         tPtQtCtQtPtCtQtBtPtBtYtA 00
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000 tQtCtPtCtPtQtBtQtPtBj           (12) 
 

                               tMtQtCtNtQtBtNtPtCtMtPtBtXtYtA 11111  
                         ,1111 tNtQtCtMtQtBtMtPtCtNtPtBj         (13) 

 
                      ,22222 tPtCtQtBjtQtCtPtBtYtA                 (14) 

               
                      .33333 tMtCtNtBjtNtCtMtBtXtA                (15) 

             
Следовательно, с учетом (10)-(15) матричная система (2) принимает вид 
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или в гиперматрично-гипервекторно-блочном представлении: 
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  (17) 

где E  – единичные матрицы порядка m .  
Последнюю гиперматрично-гипервекторно-блочную систему представим также в 

компактной записи: 
   )()(

4444
tStRtRD
mmmmmm




,                                                 (18) 

 
откуда при условии однозначной разрешимости задачи 
 

     tRDtRD 10det                   (19) 
 

(условии регулярности) получим итерационную вычислительную схему 
 

        ,1
1 tStRDtR qq  
                    (20) 

 
где однопараметрические гипервекторы-матрицы: 

           ,TtQtPtNtMtR                  (21) 
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       ,0044
TtCtBtS                     (22) 

а q  – номер итерации. 
2. Численно-аналитические методы решения. Допустим, что для всех матричных 

элементов гиперматрично-гипервекторно-блочной системы (17) имеют место следующие 
дифференциальные преобразования: 
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где  KB0 ,  KC 0 ;  KB1 ,  KC1 ;  KB2 ,  KC 2 ;  KB3 ,  KC 3 ;  KB4 ,  KC 4 ;  KM ,  KN ; 
 KP ,  KQ  - матричные дискреты однопараметрических матриц  tB0 ,  tC 0 ;  tB1 ,  tC1 ;  tB2 , 
 tC 2 ;  tB3 ,  tC 3 ;  tB4 ,  tC 4 ;  tM ,  tN ;  tP ,  tQ  соответственно; H  – масштабный 

коэффициент;  ,0K  - целочисленный аргумент; t  - центр аппроксимации;  
0
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6


 
- аппроксимирующие функции, восстанавливающие матрицы-оригиналы  tB

0  
÷ 

 tB4 ,  tM ,  tP  и  tC0  
÷  tC 4 ,  tN ,  tM ,  tQ соответственно. 

Последовательный численно-аналитический метод решения. Используя дифференциальные 
преобразования (23)-(36), нелинейную гиперматрично-гипервекторно-блочную систему (17) из 
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области оригиналов переведем в область дифференциальных изображений, имея в виду, что 
гиперматрицы 
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(37) 

где  l  - тейлоровская единица [3]: 

  ,,0,
,1при0

0при1
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l
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                   (38) 

а числовые гипервекторы-матрицы: 
 

           ,TlQlPlNlMlR   ,,0 Kl                  (39) 

       ,0044
TlClBlS     .,0 Kl                  (40) 

Замечание. Очевидно, что в (29): 
,, 12212211 dddd   
,, 14232413 dddd   
,, 32414231 dddd   
., 34434433 dddd   

Таким образом, из (18) получим 

        




K

l

KSlKRllD
0

,,0;;0,  ,,0 K                  (41) 

откуда при K=0:  
     000,0 SRD                          (42) 

или 
       ,00,00 1

1 SDR qq  
                       (43) 

если, конечно, имеют место условия регулярности  
      qDmrangD qq  ,00,0det,40,0 ;           (44) 

при K=1:  

         ,101,0;0,110,0 SRDRD                      (45) 
откуда  
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             ;01,0;0,110,01 1
1 RDSDR qq  
                 (46) 

 

при K=2:  

                  ,202,0;1,1;0,211,0;0,120,0 SRDRDRD               (47) 
откуда  

                 ;02,0;1,1;0,211,0;0,120,02 1
1 RDRDSDR qq  
          (48) 

 
  

при K=К:  

             ,0,0;;0,11,0;0,10,0 KSRKKDKRDKRD           (49) 
откуда  

                 ;0,0;;0,11,0;0,10,01
1 RKKDKRDKSDKR qq  
     (50) 

Итак, имея гиперматричные дискреты (43), (46), (48) - (50), в соответствии с (33)-(36) можно 
восстановить решение (8), (9) эквивалентной (1) системы (2).  

Параллельный численно-аналитический метод решения. Объединив гиперматрично-
гипервекторно-блочные уравнения (42), (45), (47)-(49) в единое целое, получим следующую 
суперматрично-супервекторно-блочную систему: 
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или в компактной форме: 
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14141414



SRD
mmKmmKmKmK

.                                            (51) 

Следовательно, при выполнении условия суперрегулярности 
     mKrangД  14                         (52) 

будем иметь 
        

 SДR qq
1

1 .                     (53) 
С учетом (53) решение исходной задачи можно восстановить в соответствии с (33)-(36). 
Заключение. Таким образом, основные вычислительные операции по решению 

рассмотренной задачи при декомпозиционном подходе также сводятся к рекуррентным 
численным процедурам и к операции суммирования по восстановлению матричных оригиналов-
решений (8), (9). При этом широко могут быть использованы возможности средств современных 
информационных технологий [4]. 
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Դիտարկվել են չորրորդ աստիճանի միապարամետրական մատրիցային հավասարումները, որոնց 

լուծման համար առաջարկվել են անալիտիկ, ինչպես նաև հաջորդական և զուգահեռ թվաանալիտիկ մեթոդներ: 
Թվաանալիտիկ մեթոդները հիմնված են անալիտիկ մեթոդի և դիֆերենցիալ ձևափոխությունների վրա: Բերվել են 
խնդրի լուծելիության համապատասխան պայմանները:  

 չորրորդ աստիճանի միապարամետրական մատրիցային հավասարումներ, լուծման 
դեկոմպոզիցիոն անալիտիկ և հաջորդական ու զուգահեռ թվաանալիտիկ մեթոդներ, խնդրի լուծելիության 
պայմաններ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից միջոցներ: 

 

 

S.H. Simonyan, G.V. Adamyan, A.V. Melikyan 
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Դիտարկվել են մթնոլորտի հեռախորազննման համար հակակարկտային կայանների ակուստիկական 

գեներատորների կիրառման սահմանափակումները: Գործընթացի արդյունավետությունը մեծացնելու 
նպատակով առաջարկվել են ակուստիկական գեներատորի լավարկման մի շարք տեխնիկական լուծումներ:  

Առանցքային բառեր. մթնոլորտ, հեռախորազննում, ակուստիկական գեներատոր, հակակարկտային 
կայան:  

 

Մթնոլորտի հեռախորազննումը հնարավորություն է տալիս ճշգրտել մեր պատկերացումներն 

այնտեղ տեղի ունեցող ֆիզիկական գործընթացների և մեխանիզմների մասին, որոշել ջերմաստիճանի, 

խոնավության, ճնշման, քամու, գազային խառնուրդների, ներքին գրավիտացիոն ալիքների 

ուղղահայաց և հորիզոնական բաշխվածությունները, բացահայտել ալիքների և տուրբուլենտային 

(մրրկային) երևույթների փոխազդեցությունը, գտնել շերտային կառուցվածքի մեզոմասշտաբային 

վարիացիաների բնութագրերը տարբեր ժամանակահատվածներում [1, 2]: Այդպիսի հետազոտություն-

ների գործնական նշանակությունը պայմանավորված է մթնոլորտի աղտոտվածության, ջերմային 

հոսքերի, օդագնացության և եղանակի կանխատեսման կարևորագույն խնդիրներով:  

Ներկայումս մթնոլորտի հեռախորազննման համար լայնորեն կիրառվում է ակուստիկական 

մեթոդը, համաձայն որի ակուստիկական ճառագայթիչներով դեպի մթնոլորտ են արձակվում 

ակուստիկական-ձայնային ալիքներ, այնուհետև մթնոլորտային անհամասեռություներից ցրվող-

անդրադարձող “պատասխանը” գրանցվում է ձայնազգայուն ընդունիչների միջոցով [2]: 

Ակուստիկական ճառագայթիչը և ընդունիչը միասին ստացել են “սոդար” (SODAR - SOnic Detection 

And Ranging) անվանումը: Ակուստիկական խորազննման հիմնական առավելությունը մթնոլորտային 

պարամետրերի փոքր ծախսերով երկարատև, անընդհատ և ճշգրիտ չափումների հնարավորությունն 

է: 

Նախորդ հետազոտություններում մեր կողմից ցույց էր տրվել “Զենիթ” մակնիշի 

հակակարկտային կայանների ակուստիկական գեներատորների կիրառման հնարավորությունը 

որպես սոդարի ալիքների ճառագայթիչ [3, 4]: Այս աշխատանքում առաջարկված են ակուստիկական 

գեներատորի լավարկման մի շարք տեխնիկական լուծումներ՝ մթնոլորտի խորազննման 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: 

Ակուստիկական գեներատորը Լավալի ծայրափողակ է (de Laval nozzle), որը կազմված է 

միմյանց նեղ մասերով միացված 2 հատած կոնից (նկ. 1): Պայթյունի հետևանքով առաջացող գազն 

անցնելով փողակի միջով՝ ընդարձակվում է, փողակի երկայնքով նրա T ջերմաստիճանը և P ճնշումն 

ընկնում են, իսկ V արագությունը` մեծանում: Արդյունքում գազը փողակից դուրս է գալիս մի քանի 

գերձայնային (M > 1 Մախ) արագությամբ (նկ. 1, ա): Ալիքների գեներացումն իրականացվում է հետևյալ 

կերպ [5]: Գազի ներարկիչի միջոցով պայթուցիկ գազը ներարկվում է պայթյունի գլանաձև խցիկ, 

որտեղ այն պարբերաբար խառնվում է խցիկի ստորին հատվածում բացված և գրավիտացիոն 

կափույրներ ունեցող պատուհաններով մատակարարվող օդի հետ (նկ. 1, բ): Պայթյունն 

իրականացվում է խցիկում տեղադրված բռնկիչի միջոցով: Գազի հաջորդական պայթյունների 

հետևանքով գեներացվող ակուստիկական ալիքները դեպի երկինք են ուղղորդվում կոնաձև փողով: 

Կոնաձևությունն ապահովում է ալիքների ուղղորդվածությունը և անհրաժեշտ հզորությունը:  

Ակուստիկակական գեներատորի փորձարկումները ցույց տվեցին դրա կիրառման 

սահմանափակումները [3, 4]: Նախ` ալիքների համեմատաբար փոքր հզորության պատճառով այն 

կիրառելի է միայն տրոպոսֆերայի մթնոլորտային սահմանային շերտի (ՄՍՇ) ստորին տիրույթի 

(մինչև 600 մ) խորազննման համար: Սակայն գործնական տեսակետից առավել նպատակահարմար է 

խորազննումն իրականացնել ՄՍՇ-ի ողջ տիրույթում, հատկապես 600...2000 մ բարձրությունների վրա: 
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Հենց այստեղ են ակտիվանում ներզանգվածային կարկտահատիկների սաղմերը և առաջանում այն 

հիմնական տուրբուլենտային երևույթները, որոնք վտանգավոր են ավիացիայի համար: 

  
ա) բ) 

Նկ.1. Լավալի ծայրափողակի աշխատանքի սկզբունքը (ա) և ակուստիկական գեներատորի ընդհանուր 
կառուցվածքը (բ): 1 -  կոնաձև ուղղորդող փող, 2 - պայթյունի գլանաձև խցիկ, 3 - բռնկիչ, 4 - գազի ներարկիչ,                    

5 - օդի հոսքի պատուհան` գրավիտացիոն կափույրով 

 

Բացի այդ, ներկայումս ակուստիկական խորազննման համար հիմնականում կիրառվում է 

այսպես կոչված “մոնոստատիկ” սխեման, երբ սոդարի ճառագայթիչը և ընդունիչը տեղակայվում են 

միևնույն տեղում: Այս դեպքում ալիքների ցրում-անդրադարձումը տեղի է ունենում միայն 

ջերմաստիճանային անհամասեռությունների վրա, իսկ քամու արագության ուղղահայաց 

բաշխվածությունը որոշվում է միայն սոդարի վերևում: Այս խնդիրը մասամբ լուծվում է 

ակուստիկական խորազննման “բիստատիկ” սխեմայի կիրառման ժաանակ, երբ ճառագայթիչը և 

ընդունիչը տեղակայվում են Երկրի մակերևույթին միմյանցից բավականին մեծ (մի քանի կմ) 

հեռավորությունների վրա [6]: Այս դեպքում ալիքների ցրում-անդրադարձումը տեղի է ունենում նաև 

քամու անհամասեռությունների վրա, որը հնարավորություն է տալիս լրացուցիչ հետազոտել քամու 

արագության դաշտը: Սակայն “բիստատիկ” սխեման դժվար կիրառելի է ձայնային արգելքներով 

երկրային մակերևույթի պայմաններում, քանի որ արգելքներից տեղի են ունենում ակուստիկական 

ալիքների սպեկտրի բաձրհաճախական բաղկացուցչի ոչ ցանկալի անդրադարձումներ՝ առաջացնելով 

դժվար վերծանելի աղմուկներ պատասխան ազդանշանում: 

Այսպիսով, մթնոլորտի խորազննման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար կարևորվում 

է, մի կողմից՝ գեներացվող ակուստիկական ալիքների ինտենսիվության (հզորության) մեծացոմը, մյուս 

կողմից՝ ներազդեցության տիրույթի ընդլայնումը:  

Ակուստիկական ալիքների ինտենսիվության մեծացման ուղիներից է միջպայթյունային 

ժամանակահատվածում պայթյունի խցիկի անհրաժեշտ օդափոխության ապահովումը: Ելակետային 

ակուստիկական գեներատորում այդ նպատակով խցիկի միջնամասում նախատեսված էին 

գրավիտացիոն շարժական կափույրներով օդափոխության պատուհաններ (նկ. 1, բ): Պայթյունի 

ժամանակ խցիկում տեղի է ունենում գազային խառնուրդի նոսրացում, հետևաբար նաև՝ ճնշման 

անկում, որի արդյունքում բացվում են գրավիտացիոն կափույրները, և պատուհաններով 

մատակարարվող թարմ օդի հոսքը կոնաձև փողով հեռացնում է պայթյունի արգասիքները (ածխաթթու 

գազ, ազոտ, ջրային գոլորշի): Գրավիտացիոն կափույրները փակվում են, երբ ճնշումը խցիկի ներսում 

հավասարվում է դրսի մթնոլորտային ճնշմանը: Սակայն կափույրների բացման-փակման իներցիան 

հանգեցնում է հաջորդական պայթյունների միջև եղած տևողության մեծացմանը, իսկ փակ վիճակում 

պատուհանների ոչ հերմետիկությունը նպաստում է պայթյունների ինտենսիվության փոքրացմանը:  

Առաջարկվել և փորձարկվել է նոր տեխնիկական լուծում, համաձայն որի օդափոխությունն 

իրականացվում է խցիկի արտաքին պատին ամրակցված ծնկաձև ելքային խողովակ ունեցող 

շրջափչող օդափոխիչի օգնությամբ (նկ. 2): Համապատասխան ազդակ ստանալով՝ օդափոխիչը 

գործարկվում է` աշխատելով հաջորդաբար իրականացվող պայթյունների ամբողջ 

ժամանակահատվածում: 
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Նկ. 2. Օդափոխության հանգույցի գծապատկերը և ընդհանուր տեսքը 

 

Օդափոխիչի անհրաժեշտ հզորությունը (հոսքի ինտենսիվությունը) և ծնկաձև ելքային 

խողովակի տրամագիծը հաշվարկվում են հայտնի տեսական մեթոդակարգով` ելնելով գլանաձև 

խցիկի և կոնաձև ուղղորդող փողի երկրաչափական պարամետրերից: Շրջափչող օդափոխիչն 

ապահովում է թարմ օդի մշտական անհրաժեշտ հոսք ինչպես պայթյունն իրականացնելու, այնպես էլ 

խցիկի օդափոխման համար: Պայթյունի ընթացքում օդափոխիչի վրա ազդող հետադարձ ճնշման 

կտրուկ նվազման համար ելքային խողովակը պատրաստվում է ծնկաձև: Մեծ հետադարձ ճնշումների 

դեպքում կարելի է լրացուցիչ կիրառել հայտնի տեխնիկական այլ լուծումներ, մասնավորապես՝ 

հակադարձ մեխանիկական փական: 

Ակուստիկական գեներատորի աշխատանքի արդյունավետությունը գնահատվել է Լավալի 

ծայրափողակի ելքի մոտ ակուստիկական ալիքի առավելագույն ամպլիտուդով, հաջորդական 

պայթյունների միջև եղած տևողությամբ և մեկ պայթյունի համար ծախսվող գազային խառնուրդի 

քանակով: Փորձարկումները ցույց են տվել, որ օդափոխության հանգույցի կիրառման դեպքում 

ամպլիտուդը կազմում է 135…145 դԲ (115…120 դԲ-ի փոխարեն), հաջորդական պայթյունների միջև 

եղած տևողությունը՝ 1…2 վրկ (6-8 վ-ի փոխարեն), իսկ ծախսվող գազային խառնուրդի քանակը՝ 5…6 գ 
(9…10 գ-ի փոխարեն): 

Ակուստիկական ալիքների ներազդեցության հզորության մեծացման և տիրույթի ընդլայնման 

համար առաջարկվել է երեք ծայրափողակով ակուստիկական գեներատորի կառուցվածք՝ դրանց 

սինքրոն գործարկման հնարավորությամբ (նկ. 3):  

  
ա) բ) 

Նկ. 3. Երեք ծայրափողակով գեներատորի գծապատկերը (ա) և ընդհանուր տեսքը (բ) 

 

Պարզագույն գնահատումները ցույց են տալիս, որ ծայրափողակի բացվածքի 80 անկյան դեպքում 

միափող գեներատորի ալիքի ճակատի տրամագիծը, օրինակ, 100 մ բարձրության վրա կազմում է 14 մ 

(նկ. 3, ա): Եթե ընդունենք, որ ակուստիկական խորազննման ուղղահայաց զգայնությունը 10 մ է, ապա 

մինչև 100 մ բարձրության վրա խորազննվող տիրույթի ծավալը կկազմի 1540 մ3: Տեղակայելով 

ծայրափողակներից մեկն ուղղահայաց, իսկ մյուս երկուսը՝ 16...200  անկյան տակ, խորազննվող 

տիրույթի ծավալը զգալիորեն կմեծանա՝ կազմելով 41850 մ3: Բացի այդ, ապահովելով 

ծայրափողակների սինքրոնացում < 2 վ ճշտությամբ, զգալիորեն կմեծացվի նաև ներազդեցության 
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հզորությունը: Ներկայումս պատրաստվել (նկ. 3, բ) և իրականացվում են երեք ծայրափողակով 

գեներատորով մթնոլորտի ակուստիկական խորազննման փորձնական հետազոտություններ: 

Աշխատանքն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀՌՀ (ՌԴ) 18RF-017 և ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՌԴ ԻԱՀ - 
2017E ծրագրերի շրջանակներում: 
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РАЗРАБОТКА АКУСТИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ АТМОСФЕРНОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ 

 
Рассмотрены ограничения по применению акустических генераторов противоградовых станций для 

дистанционного зондирования атмосферы. Предложен ряд технических решений для улучшения 
акустического генератора с целью повышения эффективности процесса зондирования. 

Ключевые слова: атмосфера, дистанционное зондирование, акустический генератор, 
противоградовая станция. 
 
 

A.H. Vardanyan, G.Ye. Ayvazyan, R.N. Barseghyan, A.A. Vardanyan 
 

DEVELOPMENT OF THE ACOUSTIC GENERATOR FOR ATMOSPHERIC 
SOUNDING 

 
The limitations of using acoustic generators of anti-hail stations for remote sounding of the atmosphere are 

considered. Several technical solutions are proposed to improve the acoustic generator in order to increase the 
efficiency of the sounding process. 

Keywords: atmosphere, remote sounding, acoustic generator, anti-hail station. 
 

 - տեխնիկական գիտությունների դոկտոր (Բարվա ինովացիոն 

կենտրոն) 

 - տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (ՀԱՊՀ) 

 - տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (ՀԱՊՀ) 

տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ (ՀԱՊՀ) 



291 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
 

 

 



292 

 

 

 

 



293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 

 

 

 

1. https://www.technologyreview.com/s/409670/bloodless-diabetes-monitoring/amp/ 
2. http://www.dexcom.com/g5-mobile-cgm 
3. http://www.dexcom.com/apps#dexcom-follow-app#dexcom-follow-app 
4. https://developer.dexcom.com/ 
5. Soyinka W. Linux Administration: A Beginners Guide, Sixth Edition. - 2012. - P. 17-74. 

 
 

05.05.2018. 
 

 

А.Дж. Момджян,  Л.К. Андреасян, Г.Т. Киракосян 
 

РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ УМНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 2-ГО ТИПА 

САХАРНОГО ДИАБЕТА В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
 

В области телемедицины постепенно возрастает важность внедрения автоматизированных систем 
для принятия медицинских решений. Различные интеллектуальные носители, роботы-хирурги, IoT (Internet 
of Things) и так называемые технологии слияния (fusion) предоставляют большие возможности для 
диагностики заболеваний, сокращения медицинских ошибок, быстрого обмена данными, мониторинга и 
ухода за пациентами через онлайн-общение. В статье представлена сетевая архитектура IoT проекта 
Healthiera, которая автоматизирует процесс профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета 2-
ог типа. 

Ключевые слова: IoT (Internet of Things), диабет 2-ог типа, интеллектуальная система принятия 
медицинских решений, умный гаджет, искусственный интеллект. 
 

 A.J. Momjyan, L.K. Andreasyan, G.T. Kirakossian 
 

THE ARCHITECTURE DESIGN OF TYPE 2 DIABETES PREVENTION AND 
TREATMENT DECISION SUPPORT SMART SYSTEM IN THE 

TELECOMMUNICATION NETWORK  
 

The importance of introducing automated systems for making medical decisions in the telemedicine field is 
gradually increasing. Various smart gadjets, surgeon robots, IoT (Internet of Things) and so-called fusion 
technologies provide great opportunities for diagnosing diseases, reducing medical errors, rapid data transfer, 
online monitoring and treatment of patients. The article presents the architecture of type 2 diabetes prevention, 
diagnosis and treatment automated IOT network. 

Keywords: IoT (Internet of Things), type 2 diabetes, smart medical decision making system, smart wearables, 
artificial intelligence. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В ЗАДАЧЕ 
УПРАВЛЕНИЯ СВОЙСТВОМ ОДНОГО ТИПА ЖИДКОГО ФОТОКРИСТАЛЛА   

Анализируются современные полнофакторные и дробнофакторные методы планирования 
эксперимента. Рассматривается решение комплексной задачи управления свойством жидкого  
фотокристалла с применением методов теории эксперимента. 

Ключевые слова: гипотеза, эксперимент, фактор, планирование эксперимента, запретная зона 
фотокристалла, ширина спектра, управление спектром.  
 

Экспериментальное изучение является одним из основных методов в физике. Как правило, 
оно проводится  по многократно и очередно  повторяющeйся  цепочке звеньев “гипотеза-
эксперимент”, в которой выделяется направленность работ от общеизвестного к искомому 
неизвестному результату [1]. В каждом из этих звеньев гипотеза составляет суть, 
методологическую основу, стержень предпринятых исследований. Являясь руководящей идеей 
всего исследования, она определяет направление и объем теоретических разработок. Эксперимент 
в звене служит для получения новых знаний. От обычного пассивного наблюдения эксперимент 
отличается активным воздействием исследователя на изучаемое явление.   

Основная цель эксперимента – проверка заложенных в гипотезе предположений, а также 
более широкое и глубокое изучение темы научного исследования. Как результат проверки, одни 
гипотезы подтверждаются и становятся теориями, другие - уточняются и конкретизируются, а 
третьи - отбрасываются как заблуждения. 

Для гипотез всех уровней и этапов исследования характерны следующие черты [2]: 
1) гипотеза – это обязательная форма развития любого познавательного процесса и 

связующее звено между ранее достигнутыми прочными знаниями  и новыми фактами;  
            2) построение гипотезы обязательно сопровождается выдвижением предположения;            
             3) это предположение рождается на основе рассмотрения материала, на базе 
неоднократных наблюдений и представляет призму, через которую ведется интерпретация 
экспериментальных данных.  
            Независимо от разнообразия целей проводимых экспериментальных исследований, по 
степени общности гипотезы принято делить на общие, частные, единичные.   

Общие гипотезы выдвигаются для объяснения широкого класса явлений с выведением 
характера их взаимосвязей. Частные гипотезы – это предположения  о закономерностях  части 
объектов, выделенных на фоне рассматриваемых объектов. Единичные гипотезы относятся к 
закономерностям единичных фактов, конкретных событий или явлений.    

Наряду с этим на начальном этапе исследования используются  "рабочие гипотезы", 
которые как условные допущения  позволяют сгруппировать результаты наблюдений и дать им 
первоначальное объяснение. Как отправной пункт дальнейшего исследования, рабочие гипотезы 
могут превратиться в устойчивые плодотворные гипотезы общего или частного типа, или же быть 
опровергнутыми, если обнаружится их несовместимость с новыми фактами.         

 По своим выполняемым функциям в познавательном процессе различают объяснительные 
и описательные гипотезы. К первому типу относятся  гипотезы, выдвигаемые с целью объяснения 
причин происхождения класса изучаемых явлений или их определенных свойств. Часто  они 
отвечают на вопросы - почему произошло “то или иное” событие, или каковы причины 
возникновения “некоторых” явлений. В отличие от них, описательные гипотезы выдвигаются  в 
целях выявления структуры объекта, описания механизма или процедурных особенностей его 
деятельности, определения функциональных характеристик объекта. Именно  описательные 
гипотезы широко применяются  при  экспериментальном изучении физических  свойств 
материалов,  следовательно,  могут быть  приняты нами при изучении свойств  жидких 
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кристаллов. В частности, гипотезы моделей, дающие предварительное представление  о наличии 
математической связи между изучаемыми   переменными,  подтверждение которой является 
предметом планирования эксперимента (ПЭ)  [2].    

Теория эксперимента (ТЭ), являясь разделом математической статистики, широко и 
эффективно используется в многофакторных (МФ) экспериментах. Она основана на 
одновременном изменении всех факторов эксперимента, благодаря чему резко сокращается 
количество проводимых экспериментов [3,4].  До появления  ТЭ внимание математических  
методов  было обращено на  совершенствование методов обработки результатов эксперимента, где 
ошибка измерения соизмерима с самими результатами.   Выбор самого эксперимента, т.е. как, где 
и когда проводить измерения, определяется в основном интуицией экспериментатора.   В ТЭ 
способы обработки экспериментальных данных и организация эксперимента (выбор измеряемых и 
изменяемых факторов, количество измерений,  уровни вариации и моменты регистрации факторов  
и др.) осуществляются математически обоснованными методами.  

Задачи, для решения которых может использоваться  ПЭ, чрезвычайно разнообразны. К 
ним относятся: поиск оптимальных условий, построение математических моделей (ММ),  выбор 
существенных факторов,  оценка и уточнение констант теоретических моделей и т.д.  

В целом  алгоритмы построения планов эксперимента  и их реализация  осуществляются 
следующим образом: исследуемое явление представляется   “черным ящиком” , на который 
воздействуют факторы xi. Каждый фактор xi  может принимать определенное количество значений, 
называемых уровнями факторов (УФ).  Множество всевозможных УФ  xi   (пространство факторов) 
называется областью определения состояний “черного ящика”, одновременно это будет число 
всевозможных различных опытов. А отдельный фиксированный набор уровней факторов (точки 
факторного пространства  (ФП)) определяет одно из возможных состояний “черного ящика”,  
одновременно - условие проведения одного из возможных опытов.   

Целью ПЭ, как правило, является получение  ММ исследуемого явления  или процесса. 
При наличии многих  факторов, механизм влияния которых неизвестен, обычно для исследуемого 
значения  y используют полиномиальные зависимости, называемые уравнениями регрессии (УР):                                                                                                                                    

      𝑦̂=𝑏0+ Σ𝑏𝑖 𝑥 𝑖𝑘𝑖=1+Σ𝑏𝑖𝑖 𝑥 𝑖2𝑘𝑖=1+Σ𝑏 𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗𝑘𝑖<𝑗+⋯                                       (1) 

Точки ФП, в которых проводится эксперимент, представляются с помощью плана 
эксперимента.  Для  полнофакторного эксперимента  (ПФЭ)  типа 2n  (n факторов и 2 уровня) план  
изображают в виде таблицы, столбцы которой отражают УФ, а строки – номера опытов. Такие  
таблицы называют матрицами плана (МП). Поскольку значения УФ после стандартизации 
масштаба факторов  по модулю всегда равны единице, то обычно в МП записывают только знак 
уровня (т.е. “+” для верхних и “–” - для нижних уровней).  Благодаря предварительной 
стандартизации масштаба факторов и ортогональности МП  расчет оценок коэффициентов УР в 
ПФЭ превращается в простую арифметическую процедуру. 

Проверку значимости коэффициентов УР проверяют по критерию Стьюдента. расчетное 
значение tp  определяют как  tp  =  | bi | / Sb. 

Адекватность ММ проверяется по F – критерию Фишера, его расчетное  значение находят 
как  Fp  = Sa 2 / Sy 2 .         

Поскольку число опытов в ПФЭ 2n быстро растет с увеличением числа факторов  n, обычно 
из множества точек ФП отображают их некоторую часть, содержащую подходящее число опытов 
и представляющую собой дробный факторный план  (ДФЭ). При этом расчеты полиномиальных 
коэффициентов bi , проверка их значимости, а также адекватность ММ осуществляются 
вышеуказанными способами.  

Исследованиями выявлено [5,6], что оптические свойства хиральных жидких кристаллов 
(ХЖК) зависят от спирального шага, который, в свою очередь, чувствителен к  внешним 
электромагнитным полям, температуре, давлению и другим воздействиям. Следовательно  
фотонную запретную зону (ФЗЗ), ее положение и спектральную ширину (СШ) можно управлять 
путем изменения одного или нескольких  из перечисленных выше воздействий. 

Для квалифицированного решения этой проблемы  с привлечением вышеизложенного 
метода ПЭ  необходимо решить следующие две задачи:    
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- из числа всех воздействий, влияющих  на положение и ширину спектра ФЗЗ ХЖК, 
выбрать 2...3 наиболее существенных;   

- составить ПФЭ или ДФЭ  для  получения математической  формулы связи ширины и 
положения ФЗЗ ХЖК с выбранными существенными воздействиями, которые позволят управлять 
ими. 
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Արդեն գոյություն ունեցող եռաչափ տրանզիստորների, ռեզիստորների և դիոդների մոդելների հիման 
վրա մշակվել են ավելի ճշգրիտ spice մոդելներ, որոնք կարող են օգտագործվել ցանկացած տեսակի 
հետազոտական և ուսումնական նախագծեր կատարելու ընթացքում։ Ստացվել են մուտքային և ելքային 
բնութագծեր, որոնք համեմատվել են գործարանային մոդելի բնութագծերի հետ։ 

 Spice մոդել, եռաչափ տրանզիստոր, դիմադրություն։ 

 
Ներածություն։ Տպասալի վրա նախագիծ կատարելիս օգտագործվում են տարբեր տեսակի 

դիսկրետ տարրեր (օր., ունակություն, դիմադրություն, տրանզիստոր և այլն), որոնց միջև կատարվում 

են միջմիացումներ։ Արդյունքում ստացվում է սխեմա` բաղկացած տարբեր տարրերից, որից հետո 

կատարվում է այդ սխեմայի ստուգում. եթե սխեմայի աշխատանքը համապատասխանում է նախօրոք 

դրված պահանջներին, ապա աշխատանքն ավարտվում է, հակառակ դեպքում՝ կատարվում է 

առանձին բաղարդիչների փոփոխություն, այնքան ժամանակ  մինչև սխեմայի վարքը կլինի այնպիսին, 

ինչպիսին որ նախատեսվել էր։ Սակայն նման տիպի աշխատանք հնարավոր չէ իրականացնել 

ինտեգրալ սխեմաների (ԻՍ) հիման վրա եղած նախագծերում, պատճառը տարրերի փոքր չափերն են և 

միաժամանակյա արտադրությունը։ Այլ կերպ ասած, ԻՍ-երում հնարավոր չէ կատարել որևէ 

փոփոխություն արտադրությունից հետո։ Նման տեսակի խնդրի լուծումը վիրտուալ միջավայրի և այդ 

միջավայրում գործող մոդելներ ստեղծելն է։ Այդպիսի մոդելների օրինակ են spice մոդելները, որոնք 

օգտագործվում են ԻՍ-երի նախագծումը իրականացնող ամենամեծ ընկերությունների կողմից։ Այդ 

մոդելների հիման վրա հնարավոր է կատարել ամենափոքր նախագծից (օր․ , օպերացիոն ուժեղարար) 

մինչև ամենամեծը (օր., I7 պրոցեսոր)։ Սակայն այս մոդելները գաղտնի են և հասանելի են 

հետազոտական աշխատանքներ իրականացնող գիտնականների շատ փոքր զանգվածի՝ նրանց, ովքեր 

միևնույն ժամանակ աշխատում են այդպիսի ընկերություններում։ Այսպիսով, առաջանում է մի վիճակ, 

երբ անհրաժեշտ է ստեղծել նման տեսակի մոդելներ, որոնք հնարավորինս մոտ կլինեն իրական 

մոդելներին և հասանելի կլինեն բոլոր նրանց, ովքեր ցանկություն կունենան կատարել հետազոտական 

աշխատանքներ՝ օգտագործելով տրանզիստորների բավականին ճշգրիտ մոդելներ։ Այս աշխատանքի 

հիմքում ընկած է այդպիսի մոդելների ստեղծումը։  

Եռաչափ տրանզիստորներ։ Չնայած՝ ԿՄՕԿ տեխնոլոգիայի օգտագործման դեպքում`  ճիշտ 

օպտիմալացում կատարելիս, ԻՍ-ում հնարավոր է ապահովել կիսահաղորդչային տարրերի 

բավականին  մեծ խտություն և մեծ արագագործություն, այդուհանդերձ, դա ունի սահմանային արժեք: 

Այդ արժեքը հաղթահարելու համար առաջ են գալիս նոր մարտահրավերներ [1]։ 

Ստորև ներկայացված են այդ մարտահրավերներից մի քանիսը. 

1) չմասշտաբավորված ջերմային kT/q  լարումը հանգեցնում է չմասշտաբավորված շեմային 

լարման, 

2) փականի օքսիդի` SiO2-ի, հաստությունը չի կարող ավելի փոքր լինել, քան 1.5 նմ-ը, 

որովհետև, հակառակ դեպքում կառաջացնի աղետալի մեծ շեղման հոսանքներ, 

3) փոքր հոսքուղի ստանալու համար լիցքերի լեգիրացման աստիճանը պետք է մեծացնել, որ 

հնարավոր լինի կրճատել կարճ հոսքուղային էֆեկտները (ԿՀէ) և ապահովել շեմային լարման նորմալ 

արժեքներ: Լեգիրացման աստիճանի մեծացումը հոսքուղում հանգեցնում է լիցքերի շարժունակության 

փոքրացմանը, որն էլ խթանում է թունելային անցման շեղման հոսանքների մեծացումը, իսկ փականը 

ազդում է արտաբերի շեղման հոսանքի մեծացման վրա։ 
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 Այս և այլ մարտահրավերներից առավելապես առանձնացվում են  երկուսը` շեղման հոսանքի 

փոքրացումը (ենթաշեմային հոսանք + փականի շեղման հոսանքը) և սարքից սարք եղած 

փոփոխության նվազեցումը: 

 Ամեն անգամ առաջ եկող մարտահրավերներին լուծում է տրվում նոր տեխնոլոգիայի 

ստեղծմամբ: Այս դեպքում, օգտագործելով բազմափականային տրանզիստորներ, մասնավորապես 

եռաչափ տրանզիստոր, հնարավոր է արդյունավետ կառավարել կարճ հոսքուղային էֆեկտները (այդ 

տրանզիստորի տեսքը պատկերված է նկ. 1-ում): 

 
Նկ.1. Եռաչափ տրանզիստորի կառուցվածքը 

 Պատկերված կառուցվածքը բաղկացած է սիլիցիումային մարմնից, որը փաթաթված է փականի 

էլեկտրոդի վրա։ Այս տեսակ կառուցվածքներում հոսանքներն անցնում են զուգահեռ, իսկ հոսքուղին 

ուղղահայաց է հարթակին: L-ով նշանակված է հոսքուղու երկարությունը, որն ապրել է հետևյալ 

զարգացումը` 22 նմ, 14 նմ, 10 նմ, 7 նմ: 

 Փականի էֆեկտիվ լայնությունը որոշվում է 2nh բանաձևով, որտեղ n-ը ֆիների քանակն է, իսկ 

h-ը ֆինի բարձրությունը: Մեծ հոսանք ստանալու համար պարզապես պետք է ավելացնել ֆիների 

քանակը: P-ն հարակից ֆիների միջև հեռավորությունն է, որի արժեքը գալիս է լիտոգրաֆիայից: 

 Ինչպես երևում է նկարից, բազմափականային կառուցվածքներում հոսքուղին կառավարվում է 

երեք ուղղությամբ (իսկ երկփականային կառուցվածքներում` երկու ուղղությամբ), որը ավելի կարճ 

հոսքուղիների դեպքում թուլացնում է ԿՀԷ-ները: Այս կառուցվածքներն ապահովում են արտաբերի 

համեմատաբար ավելի մեծ հոսանքներ, մեծացնում են փոխանջատման արագագործությունը մինչև 

37%-ով, աշխատում են համեմատաբար ավելի փոքր շեմային լարումների դեպքում կեսից ավելի 

փոքրացնում են դինամիկ հզորությունը, ինչպես նաև փոքրացնում են շեղման հոսանքները 

մոտավորապես 90%-ով: 

 Spice մոդելների ստեղծումը։ Այս տեսակ մոդելների ստեղծման համար հիմք են հանդիսացել 

Արիզոնայի պետական համալսարանի (ԱՊՀ) կողմից ստեղծված նման տեսակի մոդելները [2], 

Սինոփսիս արմենիա ուսումնական դեպարտամենտի (ՍԱՈՒԴ) կողմից մեկ այլ տեխնոլոգիայի 

համար ստեղծված մոդելները [3], ինչպես նաև տարբեր տեսակի հետազոտական աշխատանքները։ 

Արդեն եղած մոդելներում գոյություն ունեցող մոտ երկու հարյուր հիսունի հասնող պարամետրերին 

ավելացվել են մեծ քանակությամբ այլ պարամետրեր, որոնց շնորհիվ էլ ստացվել են ավելի մեծ 

ճշգրտություն ունեցող մոդելներ։ 

 Մոդելի ստացումը կատարվել է քայլերի հետևյալ հաջորդականությամբ. 

1. Վերցվել է ԱՊՀ-ի կողմից ստեղծված մոդելի բոլոր պարամետրերը, այդ պարամետրերի օրինակները 

ցույց են տրված ստորև. 
eot       = 7.5e-010,   cdsc    = 0.0226, 

nbody  = 5e+022,     cdscd   = 0.007, 

easub   = 4.05,  dvt0    = 0.01։ 

2. Ավելացվել են մեծ քանակի նոր պարամետրեր [4], որոնք վերցվել են տարբեր հետազոտական 

աշխատանքներից: Այդ պարամետրերի օրինակները ցույց են տրված ներքևում. 

nsde   = 2e+25,              tbgasub      = 0.0007, 

jtsswgd    = 5.69e-09, noic         = 2.11e+07, 

covs         = 3.5e-18, tbgasub      = 0.0007։ 

Արդյունքում ստացվել է մեծ քանակի պարամետրեր պարունակող մոդել, որի շատ փոքր մասը 

պատկերված է ստորև. 

eot       = 7.5e-010,   cdsc    = 0.0226,  nsde         = 2e+25, tbgasub      = 0.0007, 

nbody  = 5e+022,     cdscd   = 0.007,  jtsswgd    = 5.69e-09, noic         = 2.11e+07,  

easub   = 4.05,  dvt0    = 0.01,  covs         = 3.5e-18, tbgasub      = 0.0007։  
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3. ՍԱՈՒԴ-ի մոդելներից վերցվել են այն բանաձևերը, որոնք նույնությամբ գործում են նաև 14 

նանոմետրանոց տեխնոլոգիայի համար։ 

4.  Ստացված արդյունքները համեմատվել են հետազոտական աշխատանքներում եղած նման 

տարրերի բնութագծերի հետ։ Օրինակ, ստացվել է տրանզիստորի մուտքային բնութագիծը։ Տարբեր 

լարումների դեպքում վերցվել են հոսանքների արժեքները, վերջիններս համեմատվել են 

հետազոտական աշխատանքներում նշված արժեքների հետ, և ստացվել է այնպես, որ այդ արժեքների 

հարաբերությունը եղել է բավականին փոքր՝ 5%-ից փոքր, որը ճշգրիտ մեծություն է։ Այս 

համեմատումը կատարվել է ոչ միայն մուտքային, այլև ելքային բնութագծերի, փոխանցման 

բնութագծերի համար, դրանից բացի, կատարվել է սպառվող հզորությունների համեմատում, 

տրանզիստորներով անցնող շեղման հոսանքների համեմատում և այլն։ Արդյունքում բոլոր 

պարամետրերի արժեքները եղել են շատ մոտ տրանզիստորների գործարանային մոդելների 

համապատասխան պարամետրերի արժեքներին։ 

 Հայտնի է, որ նախագծված տրանզիստորներն արտադրական գործընթացում ենթարկվում են 

որոշակի տեխնոլոգիական շեղումների։ Այդ շեղումների պատճառով դրանք դառնում են ավելի արագ 

և ավելի դանդաղ աշխատող տրանզիստորներ։ Տեխնոլոգիական շեղման օրինակ է տրանզիստորի 

հոսքուղու երկարության տարբեր արժեքների ստացումը։ Եթե տրանզիստորի հոսքուղու 

երկարությունը ստացվի ավելին, քան նախագծվել էր, ապա այն կաշխատի ավելի դանդաղ, հակառակ 

դեպքում՝ ավելի արագ։ Այսպիսով, կարիք է առաջանում ստեղծել այնպիսի մոդելներ, որոնք 

կցուցադրեն տրանզիստորների վարքը պարամետրերի շեղված արժեքների դեպքում։ Այլ կերպ ասած, 

անհրաժեշտ է ստեղծել տրանզիստորների այնպիսի մոդելներ, որոնք կաշխատեն արագ և դանդաղ։ 

Այդ մոդելների ստացումը կատարվել է շեմային լարումը բնութագրող փոփոխականի արժեքի շեղման 

հաշվին։ Այսպիսով, ստացվել են ԱԱ (արագ-արագ), ԴԴ (դանդաղ-դանդաղ) և ՏՏ (տիպային-տիպային) 

տեսակի տրանզիստորներ։ 

 Ստացված մոդելների հետազոտումը։ Քանի որ նախատեսվում էր ստեղծել այնպիսի մոդելներ, 

որոնցով հնարավոր լիներ կատարել նաև ցածր էներգասպառմամբ նախագծեր, ուստի ստեղծվել են 

նաև ցածր, գերցածր և բարձր շեմային լարումով աշխատող տրանզիստորների մոդելները։  

 Այդ մոդելները ներկայացնում են. 
• n08 – n տեսակի տրանզիստորի spice մոդելը։ 

• p08 - p տեսակի տրանզիստորի spice մոդելը։ 

• n08_hvt – բարձր շեմային լարումով n տեսակի տրանզիստորի spice մոդելը։ 

• p08_hvt – բարձր շեմային լարումով p տեսակի տրանզիստորի spice մոդելը։ 

• n08_lvt – ցածր շեմային լարումով n տեսակի տրանզիստորի spice մոդելը։ 

• p08_lvt – ցածր շեմային լարումով p տեսակի տրանզիստորի spice մոդելը։ 

• n08_lvt – գերցածր շեմային լարումով n տեսակի տրանզիստորի spice մոդելը։ 

• p08_lvt – գերցածր շեմային լարումով p տեսակի տրանզիստորի spice մոդելը։ 

Ստեղծվել են նաև դիմադրության, դիոդի և երկբևեռ տրանզիստորների մոդելները։ 

Նկ. 2 (ա,բ)-ում ներկայացված են 0,8Վ սնուցման լարումով աշխատող “nfet” և “pfet” 

տրանզիստորների փոխանցման բնութագծերը։ Այս տեսակի՝ 0,8Վ սնուցման լարումով 

տրանզիստորների մոդելների ստեղծման նպատակը ցրվող հզորության կրճատումն է։ Ընդ որում 

տարբեր շեմային լարումներով տրանզիստորներով կարելի է կառավարել ստատիկ հզորությունը։ 

Աղյուսակում ներկայացված են տարբեր տրանզիստորների կտրման հոսանքները, որոնք համեմատվել 

են իրական մոդելների հիման վրա կատարված հետազոտական աշխատանքներում ներկայացված 

արժեքների հետ, այդ տարբերությունը ցույց է տրված փակագծերի ներսում նշված թվերով։ 

Առաջարկված մոդելներով նմանակում անելու համար անհրաժեշտ է այդ մոդելները կանչել՝ 

օգտագործելով ներքևում ցույց տրված օրինակը։ 

 .lib ../ճանապարհ_դեպի_մոդել/14nm_spice_models.lib” մոդելի_տեսակը 

   xm1 d g s b n08 - n08 տեսակի տրանզիստորի մոդելը կանչելու համար 

       Ստեղծված մոդելների օգտագործման շրջանակը։ Այս մոդելների հիման վրա ստեղծվել է թվային 

ստանդարտ բջիջների գրադարան [5], որը պարունակում է մոտավորապես 1200-ի հասնող 

քանակությամբ բջիջներ։ Կատարվել է բջիջների մոդելների ստեղծումը։ Այդ մոդելների հիման վրա էլ 

կատարվել է տարբեր պրոցեսորների նախագծումը, օրինակ, orca, OpenSPARC, CHIPTOP և այլն։ 

OpenSPARC պրոցեսորի հիման վրա ստեղծվել է համակարգչային ճարտարապետությանը նվիրված 

դասընթացն տարբեր կուրսային և լաբորատոր աշխատանքների ուղեցույցներ։  
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ա) “nfet”      բ) “nfet”  
Նկ. 2. Տրանզիստորի մուտքային բնութագիծը 

Աղյուսակ 
Տրանզիստորների կտրման հոսանքները 

 ԱԱ, -40(նԱ) ՏՏ, 25(նԱ) ԴԴ, 125(նԱ) 

n08_hvt 0.009 0.0163 (+1.5%) 0.465 

p08_hvt 0.040 0.03692 (+2%) 0.315 

n08 0.00683 0.0293 (+5%) 1.97 

p08 0.03621 0.03968 (-3%) 4.08 

n08_lvt 0.0266 0.169 (-2.7%) 2.3 

p08_lvt 0.0528 0.43 (-2.2%) 5.054 

n08_slvt 0.197 0.55 (+0.5%) 5.24 

p08_slvt 0.93 2.923 (+4.8%) 16.68 
 

 Եզրակացություն։ Ստեղծվել են տրանզիստորների ճշգրիտ spice մոդելները, որոնց հիման վրա 

կատարվել են դրանց բնութագծերի ստացում, վերջիններս համեմատվել են գործարանային մոդելների 

հիման վրա կատարված հետազոտական աշխատանքներում եղած բնութագծերի հետ, որոնցից 

ստացվել են առավելագույնը 5%-ի հասնող շեղման արժեքներ։  

   Այս մոդելները կարող են օգտագործվել տարբեր անհատների կամ խմբերի կողմից՝ 

տրանզիստորների հետ կապված ճշգրիտ հետազոտական աշխատանքներ կատարելու նպատակով։ 
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М.К. Мартиросян 
ПОЛУЧЕНИЕ SPICE МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 14 НАНОМЕТРОВЫХ ТРЕХМЕРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 

На основе уже существующих моделей трехмерных транзисторов, резисторов и диодов выработаны более 
точные Spice модели, которые могут быть использованы в любого типа исследованиях и в процессе образовательных 
проектов. Получены входные и выходные характеристики, которые были сравнены с характеристиками заводских 
моделей. 

Ключевые слова: Spice модель, трехмерный транзистор, резистор. 
M.K․ Martirosyan 

SPICE MODELS CREATION BASED ON 14 NM FINFET TECHNOLOGY 
During the research were developed  more accurate spice models of FinFET transistors, resistors and diodes based on 

existing models․  These models can be used for any type of design for educational and research purposes. The resulting input 
and output characteristics were compared with real foundry models’ characteristics.  

Keywords:  Spice model , FinFET transistor, resistor. 
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․

Ցանկացած նորագույն սարքավորման  համար կարևոր է ունենալ գերարագ կապ, որը կբավարարի 
տվյալների փոխանակման պահանջները։ Հաշվի առնելով, որ ժամանակին համընթաց աճում է համացանց 
օգտագործող սարքավորումների թիվը,  որի հետ մեկտեղ ավելանում են պահանջները՝ տվյալների փոխանակման 
նկատմամբ, առաջանում է գերարագ, բարձր թողունակությամբ, հուսալի բջջային ցանց ունենալու 
անհրաժեշտություն: Այն կբավարարի բոլոր այդ պահանջները։ Կատարվել Է համեմատություն ներկա 
օգտագործվող բջջային ցանցի և սպասվող 5G գերարագ բջջային ցանցի միջև, և արտածվել են 5G բջջային ցանցի 
առավելությունները՝ ներկա 4G ցանցի նկատմամբ, ինչպես նաև՝ 5G տեխնոլոգիաի միջոցով լուծվող առկա 
խնդիրները։ 

․ 5G, բջջային ցանց, անտենա, թողունակություն, արագություն։ 
 

5G տեխնոլոգիայով ցանցը շարժական ինտերնետի հաջորդ սերունդն է, որն առաջարկում է 

ավելի արագ և հուսալի կապ սմարթֆոնների և այլ սարքերի համար, քան նախկինում առկա 

տեխնոլոգիաները։  

Միավորելով գերժամանակակից տվյալների փոխանցման ցանցային տեխնոլոգիաների միջև 

կատարված համեմատությունները և հետազոտությունները՝ կարելի է եզրակացնել, որ 5G բջջային 

ցանցն առաջարկում է ավելի արագ տվյալների փոխանակում, քան գործող կապերը, և 1Գբ/վ  

բեռնում/ներբեռնումը պետք է լինի միջին արագության։ 5G տեխնոլոգիայի միջոցով հնարավոր կլինի 

զարգացնել IoT (իրերի համացանց) տեխնոլոգիան՝ ապահովելով ենթակառուցվածքի հսկայական 

քանակությամբ տվյալների կրողունակությունը։ 

Տեխնոլոգիան զարգանում է կայուն տեմպերով, և 2020 թ․ սպասվում է 5G բջջային ցանց, որը 

կգործարկվի ամբողջ աշխարհում՝ աշխատելով 3G և 4G տեխնոլոգիաներին համընթաց՝ ապահովելով 

գերարագ կապ՝ անկախ գտնվելու վայրից [1]: 

5G բջջային ցանցի զարգացումը ղեկավարում են մի շարք ընկերություններ՝ Intel-ը [2, 3] և 

Qualcomm-ը [2]՝ մոդեմային տեխնոլոգիաների համար, Nokia, Huawei, Ericsson, ZTE, Samsung-ը [4-8]՝ 

ենթակառուցվածքների և սարքավորումների համար [9]։ 

5G տեխնոլոգիաների կարևորագույն նպատակը ծառայությունների տարասեռ պահանջների 

ապահովումն է։ Ցանցի շերտավորումը, որտեղ յուրաքանչյուր ծառայություն գործում է հատկացված 

ռեսուրսների բացառիկ շերտում, համարվում է այդ տարասեռության լուծման միջոց։ Գոյություն ունի 

շերտավորման երկու տեսակ՝ օրթոգոնալ և ոչ օրթոգոնալ։ Այսպիսով, անլար տեխնոլոգիաների 

ընդհանուր բնույթը թույլ է տալիս կատարել ոչ օրթոգոնալ շերտավորում, որտեղ ծառայությունները՝ 

որպես ռեսուրեսների համընկող շերտեր, պայմանավորված են ինտերֆերենցի արժեքով։ Հոդվածում 

ուսումնասիրվել է ռադիոհաղորդման օրթոգոնալ և ոչ օրթոգոնալ շերտավորումը երեք հիմնական 

ծառայության մատուցման համար [10], որոնք են՝  

 eMBB – ընդլայնված լայնաշերտ բջջային կապ, 

 mMTC – խոշոր մեքենայական հաղորդակցություն, 

 uRLLC – գերհուսալի, կարճ ուշացմամբ հաղորդակցություն։ 

Ոչ օրթոգոնալ շերտավորման համար քննարկվել են տարբեր ապակոդավորող 

կառուցվածքներ՝ ինչպիսիք են հաջորդական և ծակման երևույթներով ինտերֆերենցի վերացումը։ 

Այստեղ նախագծման սկզբունքը հուսալիության և բազմազանության գաղափարն է, որի 

առավելությունը ծառայությունների նկատմամբ հուսալիության չափազանց տարասեռ և բարձր 

պահանջներն են։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ որոշ ռեժիմներում ոչ օրթոգոնալ 

շերտավորումն ունենում է զգալի առավելություն օրթոգոնալ շերտավորման նկատմամբ մատուցվող 

երեք հիմնական ծառայության կիրառմամբ։ Դրանք դասակարգված են ըստ ITU-R անվանակարգի, և 

այս ծառայությունների գրաֆիկական պատկերը (նկ.) և  հակիրճ բնութագրերը ներկայացված են ստորև 

[11,12]՝ 
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 eMBB-ն ապահովում է կայուն գերարագ կապ, մեծ քանակությամբ տվյալների դեպքում, 

ինչպես նաև նույնչափ կայուն կապ՝ բջջային ցանցում օգտագործողների համար, 

 mMTC-ն ապահովում է զանգվածային քանակով IoT (իրերի համացանց) 

սարքավորումների կապը, որոնք պարբերաբար ակտիվ են և ուղարկում են 

փոքրածավալ տվյալների օգտակար բեռնվածք (payload), 

 uRLLC-ն ապահովում է բարձր հուսալիությամբ փոքրածավալ օգտակար բեռնվածքի 

կարճ ուշացմամբ փոխանցումներ սահմանափակ քանակով տերմինալներից, որոնք 

ակտիվ են համաձայն նշումների` հատկապես արտաքին դեպքերի համար, ինչպիսիք 

են ահազանգերը։ 

 

 
 

 

Նկ.  5G ցանցի երեք ծառայությունների շահագործման տիրույթը [8] 
 

Ավելի ընդլայնված ցանց ունենալու հիմնական նպատակը եղել է սարքավորումների 

համացանց մուտք գործելու կայուն աճող պահանջարկը։ Վերջիններս պահանջում են  այնպիսի 

թողունակություն, որ գործածվեն կայուն և արագ թողունակությամբ ցանցում, որը ցավոք  4G-ն այլևս ի 

զորու չէ ապահովել։ 5G բջջային ցանցը  կօգտագործի տարբեր տեսակի անտենաներ, աշխատող 

տարբեր ռադիոազդանշանների հաճախականության սպեկտրում, որի արդյունքում շատ ավելի մեծ 

քանակությամբ սարքեր կմիանան համացանցին՝ ի վերջո ստանալով գերարագ տվյալների փոխանցում 

և ուշացումների փոքրացում [13]։ 

Նոր սերնդի բջջային ցանցը չի խոչընդոտում ներկա օգտագործվող բջջային ցանցի 

գործունեությանը, հետևաբար վերջինս ապագայում կարող է օգտագործվել թողունակության 

պահանջների բավարարման համար։ Նոր ցանցը նաև գերուղղորդված է և կարող է օգտագործվել անլար 

ազդանշանների կողքին՝ առանց ինտերֆերենցի երևույթի առաջացման։ 

Բջջային կապի նոր և գործող տարատեսակների միջև կան արմատական տարբերություններ, 

որոնցից մեկն է այն, որ 5G բջջային ցանցն օգտագործում է եզակի ռադիոհաճախային տիրույթ, որը 4G 

ցանցը չի ապահովում։ 

5G ցանցի ռադիոհաճախականության սպեկտրը բաժանված է խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուրն 

օժտված է ավելի բարձր հաճախության տիրույթ տեղափոխվելու հնարավորությամբ։ Ի տարբերություն 

4G ցանցի, որն օգտագործում է 6ԳՀց-ից ավելի ցածր հաճախականություն, 5G-ն աշխատելու է  3 ԳՀց-ից  

300 ԳՀց բարձր հաճախականությունների տիրույթում։ Այս բարձր հաճախությունների առավելությունը 

հետևյալն է. վերջիններս ապահովում են շատ մեծ արտադրողականություն տվյալների փոխանցման 

ժամանակ։ 5G բջջային ցանցի աշտարակների աշխատանքը ավելի քան արդյունավետ է 4G ցանցի 

աշտարակներից։ Հիմնական առավելությունն այն է, որ 5G ցանցի աշտարակները չեն ծանրաբեռնում 

ցանցը, եթե հարցում չի եղել վերջինիս ուղղությամբ։ 4G ցանցերի աշտարակները նման խելացի 

մոտեցում չեն ցուցաբերում և ուղարկում են տվյալները բոլոր ուղղություններով՝ այսպիսով վատնելով 

ահռելի քանակով էներգիա ռադիոալիքների ճառագայթման համար։ 
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5G-ն օգտագործում է ավելի կարճ ալիքի երկարություն, ինչից ենթադրվում է, որ անտենաները 

շատ ավելի փոքր կլինեն, քան առկա անտենաները՝ միաժամանակ ունենալով շատ ճշգրիտ 

ուղղորդչական հատկություն։ Եթե մեկ բազային կայանում հնարավոր է օգտագործել էլ ավելի 

ուղղորդված անտենաներ, ապա վերջինս նշանակում է, որ 5G բջջային ցանցը կապահովի 1000 անգամ 

ավելի շատ սարքավորումների սպասարկում մեկ մետրի համար, քան 4G-ն։ 

5G-ի և 4G-ի մեկ այլ տարբերությունը նաև այն է, որ 5G ցանցն ավելի հեշտ է ընթերցում 

տվյալների պահանջվող տեսակը և կարող է անցնել ավելի ցածր հզորության ռեժիմի, երբ վերջինս չի 

օգտագործվում հատուկ սարքերի ցածր պահանջներ ունենալու դեպքում, ինչպես նաև կարող է անցնել 

ավելի բարձր հզորության ռեժիմի՝  բարձր որակի ծառայությունների մատուցման համար։ 

Իդեալական պայմաններում, որտեղ չկա ինտերֆերենցի երևույթ, և սարքավորումների թիվը քիչ 

է, ցանցի թողունակությունը տեսականորեն կհասնի իր առավելագույն արժեքին, որը կոչվում է 

գագաթնային արագություն։ Տեսականորեն գագաթնային արագության տեսանկյունից 5G-ն առնվազն 20 

անգամ արագ է, քան 4G-ն։ 5G ցանցի ներբեռման գագաթնային արագությունը 20 Գբ/վ է, մինչդեռ 4G 

ցանցինը՝ 1Գբ/վ։ Այս արագությունները վերաբերում են այն սարքավորումներին, որոնք գտնվում են 

կայուն անշարժ վիճակում կարգավորված անլար ֆիքսված մուտքի համակարգով (FWA), որտեղ 

օգտագործվում է անմիջական անլար կապ ռադիոաշտարակի և օգտատիրոջ սարքի միջև։ 

Արագությունը փոփոխվում է, երբ օգտատերը գտնվում է շարժման ընթացքում։ Այնուամենայնիվ, այդ 

արագությունները սովորաբար չեն համարվում ընդունելի, քանի որ ցանցի թողունակության վրա 

ազդում են մի շարք գործոններ, և փոխարենը կարևոր է իրատեսական կամ միջին չափված 

թողունակությունը։ 

Թեստավորման չափումների համաձայն և համեմատելով 5G ցանցը 4G ցանցի հետ՝ կունենանք 

հետևյալ աղյուսակը՝  
Աղյուսակ 

Համեմատություն 4G և 5G ցանցի միջև 
 

Ցանցի տեսակը 4G 5G 

Գագաթնային արագություն 1 Գբ/վ 20 Գբ/վ 

Թողունակություն  2 Մբ/վ – 1Գբ/վ 1 Գբ/վ և բարձր 

Սպեկտրային արտ. 30 բ/վ/Հց 120  բ/վ/Հց 

TTI (փոխանցման միջանկյալ 

ժամանակ)  

1 մվ 100 նվ – 4մվ 

Ուշացման ժամանակը 10 մվ <1 մվ 

Շարժունակություն 350 կմ/ժ 500 կմ/ժ 

Հաճախային տիրույթ 18 ԳՀց 3300 ԳՀց 

 

 5G ցանցը, ունենալով ավելի մեծ թվով օգտատերեր, կարող է կատարել 

տվյալների գերարագ փոխանակում, բարձր ճշգրտությամբ և փոքր ուշացմամբ։ Լուծվում են մի շարք 

խնդիրներ, ինչպիսիք են՝ ցանցի ապահովումը <<խելացի>> քաղաքի, <<խելացի>> տան համար, էլ ավելի 

ամպային տեխնոլոգիաների ավելի արդյունավետ շահագործումը և այլն։  Այնուամենայնիվ, այս 

գերբարձր հաճախություններն աշխատում են միայն այն դեպքում, երբ կա հստակ, անմիջական կապ 

անտենայի և սարքավորման միջև։ Պետք է հաշվի առնել նաև այն փաստը, որ բարձր հաճախությունների 

մի մասը կլանվում է խոնավության, անձրևի և այլ օբյեկտների կողմից, որի արդյունքում փոքրանում է 

վերջիններիս արդյունավետության գործակիցը։ 
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К.Т. Акопян 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ 5G И 4G 
 

Для любого новейшего устройства важно иметь высокоскоростное соединение, которое будет 
удовлетворять требованиям обмена данными. Принимая во внимание тот факт, что со временем 
увеличивается число устройств с поддержкой интернета, наряду с которыми увеличиваются требования к 
обмену данными,  необходимо иметь высокоскоростную, с высокой пропускной способностью надежную 
сотовую сеть, которая будет удовлетворять всем этим требованиям. Проведено сравнение между текущей 
сотовой сетью и предстоящей мобильной сетью 5G, показаны преимущества мобильной сети 5G по 
текущей сети 4G, а также существующие проблемы, решаемые с помощью технологии 5G. 

Ключевые слова։  5G, мобильная сеть, антенна, пропускная способность, скорость. 
 

 
K.T. Hakobyan 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF 5G AND 4G TECHNOLOGIES 
 

 It is necessary to have perfect connection which will meet the needs of data exchange for any latest 
equipment. Taking into account the fact that the number of equipments using the net is increasing these days 
giving rise to demands for data exchange, it is necessary to have high-speed reliable cell net, which will satisfy 
all these requirements. And reliable internet is becoming vitality. After having compared the current cell net and 
the pending 5G net, certain advantages of the latter over 4G net have been revealed, as well as existing  problems 
being solved through 5G technology. 
 Keywords:  5G, mobile network, antenna, bandwidth, speed. 
 

 – մագիստրանտ (ՀԱՊՀ) 
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Վերլուծվել են հիդրոէներգետիկայի ազդեցության հետևանքները տարածաշրջանի շրջակա 
միջավայրի տարբեր տարրերի վրա, մատնանշվել են Հայաստանում ՀԷԿ-երի կառուցման և 
շահագործման գեոէկոլոգիական հիմնական խնդիրները, ինչպես նաև իրականացվել են փոքր ՀԷԿ-
երի կառուցման համար ոչ ցանկալի գետերի ցանկի նախնական գնահատումներ: 

 հիդրոէներգետիկա, հիդրոկայան, ջրամբար, շրջակա միջավայր, 
չափորոշիչներ:  
 

 

ՀՀ համար սոցիալ-տնտեսական զարգացման կարևորագույն ոլորտը էներգետիկան է: 

Ներկայումս ՀՀ-ում էլեկտրաէներգիան արտադրվում է հիդրոկայանների - ՀԷԿ (28%), Հայկական 

ատոմային էլեկտրակայանի - ՀԱԷԿ (31%) և ջերմակայանների- ՋԷԿ (41%) միջոցով: ՀԱԷԿ-ն ու ՀԷԿ-

երն ապահովում են բազային կարողությունները, մինչդեռ ՋԷԿ-երն օգտագործվում են ձմեռային 

գագաթնակետերի  պահանջարկը բավարարելու և բազային կարիքների ապահովման համար, երբ 

ՀԱԷԿ-ն անջատվում է ցանցից՝ վերազինման համար [1]: Հանրապետության համար հեռանկարային 

են համարվում, սակայն ներկայունս գրեթե չեն կիրառվում էներգիայի վերականգնվող այնպիսի 

աղբյուներ, ինչպիսիք են արևը և քամին: 

էներգետիկական ենթակառուցվածքները թողնում են բազմաբնույթ ազդեցություն բնակչության 

կյանքի որակի և տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի վրա [2]: Ազդեցության մակարդակը 

պայմանավորված է բազմաթիվ տեխնիկական, աշխարհագրական, եղանակային, տնտեսական, 

սոցիալական և այլ գործոններով: Համապատասխան հետազոտություններով հնարավոր կլինի 

օպերատիվ կերպով գնահատել էներգետիկայի ոչ ցանկալի ազդեցության հնարավոր հետևանքները, 

վերլուծել առկա խնդիրները, մշակել դրանց մեղմացման ուղիներ, տարբեր էներգետիկական 

իրավիճակային սցենարների դեպքում իրականացնել գեոէկոլոգիական և էկոլոգատնտեսական 

կանխատեսումներ, կազմել “մեղմ էկոլոգիայով” էներգահամակարգի զարգացման տնտեսապես 

օպտիմալ պլան: 

Գեոէկոլոգիական տեսակետից ՀՀ-ի համար կարևորվում է հատկապես հիդրոէներգետիկան՝ 

պայմանավորված վերջին տարիներին փոքր ՀԷԿ-երի (ՓՀԷԿ) բուռն զարգացմամբ, որի արդյունքում 

Հայաստանում առաջացել են ջրային ռեսուրսների գերօգտագործման, գետային էկոհամակարգերի, 
կենսաբազմազանության, հատուկ պահպանվող տարածքների, լանդշաֆտների, բնակչության 
սոցիալական վիճակի և կյանքի որակի հետ կապված խնդիրներ: Այս ոլորտի վերաբերյալ կան տարբեր 
ուսումնասիրություններ, որոնք ներկայացնում են ՀԷԿ-երի և ՓՀԷԿ-երի զարգացման հեռանկարները, 
ջրօգտագործման և հողօգտագործման տեխնիկական և իրավական ասպեկտները, էներգետիկ 

անվտանգությանն ուղղված հիդրոէներգետիկայի զարգացման միտումները, էկոլոգիական ռիսկերը՝ 

կապված կեսաբազմազանության կորստի, գետային էկոհամարգերի վիճակի վատթարացման հետ                 

[2-7]։ 

Աշխատանքի նպատակն է ընդհանրացնել առկա հետազոտությունների արդյունքները, 

մատնանշել ՀԷԿ-երի կառուցման և շահագործման գեոէկոլոգիական հիմնական խնդիրները և 

հետևանքները, ինչպես նաև իրականացնել նախնական գնահատումներ: 

Հայաստանում ներկա դրությամբ շահագործվում են երկու խոշոր ՀԷԿ-երի համալիրներ՝ Սևան-

Հրազդան ու Որոտան: Առաջինի կազմի մեջ են մտնում Սևանի (34 ՄՎտ), Հրազդանի (81 ՄՎտ), Արգելի 

(224 ՄՎտ), Արզնիի (70 ՄՎտ), Քանաքեռի (102 ՄՎտ), Երևան-1-ի (44 ՄՎտ) և Երևան-3-ի (5 ՄՎտ) ՀԷԿ-
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երը: Դրանք գտնվում են Հրազդան գետի վրա և ներկայումս օգտագործում են Սևանից հոսող ոռոգման 

և Հրազդան գետի վտակների ջրերը: Որոտանի ՀԷԿ-երի համալիրը բաղկացած է Սպանդարյան (76 
ՄՎտ), Շամբ (171 ՄՎտ) և Տաթև (157.2 ՄՎտ) ՀԷԿ-րից, որոնք տեղաբաշխված են Որոտան գետի վրա, 
Սյունիքի մարզի տարածքում և օգտագործում են ինչպես գետի հունի, այնպես էլ վտակների ջրերը:  

Հանրապետությունում նախագծվող, կառուցվող և շահագործվող ՓՀԷԿ-երի մեծամասնությունը 
բնական ջրահոսքերի վրա տեղակայված դերիվացիոն տիպի կայաններն են: ՓՀԷԿ-եր են համարվում 
մինչև 30 ՄՎտ տեղակայված հզորությամբ կայանները: 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 
էլեկտրաէներգիա են արտադրել 184 ՓՀԷԿ-եր, որոնց գումարային դրվածքային հզորությունը կազմել է 

մոտ 353 ՄՎտ: Ըստ տրամադրված լիցենզիաների ներկայումս կառուցման փուլում են գտնվում ևս 36 

ՓՀԷԿ՝ նախագծային մոտ 69 ՄՎտ գումարային հզորությամբ: 

Հայաստանի Հանրապետության հիդրոէներգետիկայի հետագա զարգացման համար 

առավելություններն են` հիդրոէներգետիկ պաշարները, արդեն գոյություն ունեցող հզորությունները, 

թիրախային ծրագրերը և ոլորտում առկա կարգավորումները: Հիդրոէներգետիկ պաշարների 

առավելագույնս և արդյունավետ օգտագործումն անհրաժեշտ է դիտարկել շրջակա միջավայրին 

նվազագույն բացասական ազդեցության ենթատեքստում: 

Շրջակա միջավայրի վրա ՀԷԿ-երի ամենակարևոր ազդեցություններից մեկը ջրամբարներին 
հատկացվող գյուղատնտեսական նշանակության բերրի հողատարածքների օտարումն է: Բացի այդ, 
ջրամբարներին հարակից զգալի հողատարածքներ գետաջրերի մակարդակի բարձրացման 
հետևանքով մշտապես գտնվում են ջրածածկի վտանգի տակ: Որպես կանոն, այդ հողերը վերածվում 
են գերխոնավ և ճահճային հողերի, որոնք հարթավայրային շրջաններում տարածումով կարող են 
կազմել ջրածածկված ընդհանուր մակերեսի մինչև 10%-ը: Այդ առումով, գերադասելի է ՓՀԷԿ-երի 

կառուցումը լեռնային պայմաններում. կիրճերում և ձորակներում երբեմն բավարար է տասնյակ կամ 
հարյուր մետր երկարությամբ ամբարտակների առկայությունը:  

Ջրի քայքայիչ գործունեության հետևանքով տեղի է ունենում հողերի և էկոհամակարգերի 
ոչնչացում նաև ջրամբարի ափերի ձևավորման ընթացքում: Ողողման գործընթացները սովորաբար 
շարունակվում են տասնամյակներ՝ միգրացման մեջ ընդգրկելով հսկայական հողազանգված, որով 
աղտոտվում են ջրերը, տղմապատվում՝ ջրամբարը: 

Ջրամբարներում դիտվում է ջրի ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացում և դրա հետևանքով 
թթվածնի կորուստ, ուժգին բազմանում են ջրային բույսերը, որոնցից կապտա-կանաչ ջրիմուռները 
թունավոր են: Խիստ դանդաղում է ջրերի թարմացումը և դրա հետ կապված` ինքնամաքրումը: Ջրի 

որակի վատացման հետևանքով շատանում են ձկների հիվանդությունները, հելինտային 

մակաբույծներով վարակվելու աստիճանը: Ջրի ամբարումից խախտվում են ձկների տեղաշարժի 

ուղիները, քայքայվում կերահանդակները, ձվադրավայրերը, ընկնում ջրային կենդանիների համային 

որակը: Գետերի ջրերը տեղափոխող-փոխանցողից` վերածվում են կուտակող միջավայրի: 

Ջրամբարներում կուտակվող նյութերից առանձնապես վտանգավոր են ծանր մետաղները, 

ռադիոնուկլիդները և թունավոր քիմիկատները: Ջրամբարների կառուցման հետևանքով խախտվում է 

գետերի ջրաբանական վարքը, փոփոխվում` էկոհամակարգին բնորոշ հիդրոբիոտների տեսակային 

կազմը: Այդ տեսակետից Հայաստանի համար առանձին հիմնախնդիր է Սևանա լճի ավազանի գետերի 

վրա ՓՀԷԿ-երի տեղադրման հարցը: Սիգ եւ լճածածան ձկնատեսակներից բացի, որոնք բնակվում և 

բազմանում են լճում, Սևանի իշխանի պահպանված երկու ենթատեսակները (գեղարքունի, ամառային 

իշխան), կողակ և բեղաձուկ (բեղլու) ձկնատեսակները ձվադրում են լիճ թափվող գետերում, և 

չափազանց կարևոր է ձվադրման ժամանակահատվածում գետերում ապահովել ջրի քանակական և 

որակական անհրաժեշտ պայմաններ: Շատ դեպքերում Սևանա լիճ թափվող գետերի վրա կառուցված 

ՓՀԷԿ-երի պատճառով իշխանը չի կարողանում բարձրանալ գետի ակունք ձվադրման։ 

Ջրամբարները զգալի ազդեցություն են թողնում մթնոլորտային գործընթացների վրա: Արիդային 

շրջաններում ջրամբարների հայտնվելուց հետո տարածքից ջրի գոլորշիացումը տասնյակ անգամ 

գերազանցում է համարժեք ցամաքի ցուցանիշը, որն իջեցնում է մթնոլորտի ջերաստիճանը և 

ավելացնում մառախուղների հնարավորությունները: 

Ջրամբարների և հարակից ցամաքային տարածքների ջերմային հաշվեկշիռների 

տարբերությունը նպաստում է տեղական քամիների առաջացմանը, եղանակի փոփոխությանը և 

էկոհամակարգերի հերթափոխին: Շատ տեղերում ջրամբարների ազդեցությամբ տեղի է ունենում 

գյուղատնտեսության ուղղության փոփոխություն, քանի որ օդի խոնավության բարձրացմանը 
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զուգընթաց տեղի է ունենում բույսերի հիվանդությունների ուժգնացում, վատանում է արտադրանքի 

որակը: 

Խոշոր ջրամբարները կարող են հարուցել մեկ այլ` գեոէկոլոգիական խնդիր: Դրանցում 

կուտակված ջրային զանգվածը երկրակեղևի վրա առաջացնում է հավելուրդային  ճնշում, որի 

հետևանքով կարող է խախտվել երկրակեղևի իզոստատիկական հավասարակշռությունը և 

ակտիվանալ սեյսմիկական երևույթները` երկրաշարժերը: Բացառված չէ նաև տարածքի 

ջրաերկրաբանական ռեժիմի խախտումը, որի հետևանքով կարող են զարգանալ սողանքային 

երևույթները: 

Ինչպես էներգետիկայի ցանկացած օբյեկտ, ՀԷԿ-երը նույնպես ապահովագրված չեն վթարներից, 

որն այս դեպքում կարող դրսևորվել ջրամբարի պատնեշի փլուզումով: Բնական ջրահոսքի տեղում 

առաջանում է տեխնածին օբյեկտ` բնական գործընթացների արհեստական կարգավորմամբ, որտեղ 

մեծ նշանակություն է ստանում տեխնածին և բնական բաղադրիչների հարաբերակցության խնդիրը: 

Հիդրոէներգետիկայի ազդեցության հետևանքները շրջակա միջավայրի տարբեր տարրերի վրա 

ընդհանրացված են աղ. 1-ում: 
Աղյուսակ 1 

Հիդրոէներգետիկայի ազդեցության հետևանքները  

 
Տեխնոլո-

իական 

գործըն-

թացը 

Հետևանքները 

Հող և 
հողագրունտ Օդ Ջուր Էկոհամակարգ 

ՀԷԿ-ի 
կառու-
ցում 

Շինհրապարակ-
ներում, տնտ. օբ-
յեկտներում, ճա-
նապարհներին և 
այլուր` հողերի և 
գրունտների քայ-
քայում, մեծաքա-
նակ հողազանգ-
վածի տեղափո-
խում (պատվարի 
համար) և այլն 

Շինանյութերի 
օգտագործման, 
հողերի քայ-
քայման և 
տեխնիկայի 
աշխատանքի 
ընթացքում 
աերոզոլներով, 
փոշով և տար-
բեր գազերով 
աղտոտում 

Ռեժիմի խախտում, 
քիմիական և 
ջերմային աղտո-
տում, ջրի հատկութ-
յունների վատացում, 
էվտրոֆացում, 
թթվածնային քաղց, 
ձկների հիվանդութ-
յուններ և այլն 

էկոհամակարգերի և 
առանձին տարրերի 
(բուսածածկ, հողածածկ) 
մասնակի քայքայում, 
կենդանիների կենսա-
միջավայրի խաթարում և 
այլն 

ՀԷԿ-ի 
շահա-
գործում 

Ջրածածկ, ափերի 
եզրագծի բազմ-
ամյա քայքայում, 
ափամերձ 
գոտում նոր 
տիպի հողերի 
ձևավորում 

Խոնավության 
բարձրացում, 
ջերմաստիճան
ի նվազում, 
մառախուղներ
ի, տեղային 
քամիների, 
օրգանական 
մնացորդների 
քայքայումից 
տհաճ հոտի 
առաջացում 

Արտահոսքերից, 
օրգանական 
նյութերի քայ-
քայումից աղտոտում, 
ջերմային աղտո-
տում, ֆենոլների և 
այլ կենսածին 
նյութերի առաջա-
ցում, էվտրոֆացում, 
թթվածնի կորուստ, 
տիղմի, ծանր մե-
տաղների և ռադիո-
նուկլիդների կուտա-
կում 

Ջրածածկի գոտում նոր 
էկոհամակարգերի (ջրա-
ճահճային, մարգա-
գետնային) կազմավորում, 
ջրավազանի բուսածածկում, 
ջրերի ծաղկում, 
հիդրոբիոտների 
տեղաշարժի խաթարում և 
տեսակային կազմի 
անցանկալի փոփոխություն, 
ձկների ձվադրման վայրերի 
քայքայում, հիվանդություն- 
ների տարածում, մարդկանց 
լողանալու դեպքում  հիվան-
դությունների վտանգ 

Ջրամ-
բարների 
լցնում 

 

Հողերի ջրածած-
կում, ափամերձ 
գոտում գետաջրե-
րի մակարդակի 
բարձրացում, ճահ-
ճացում 

Ջրավազանի 
մակերևութից 
ջրի լրացուցիչ 
գոլորշիացում 

Ջրի աղտոտում 
արագալուծ նյութերով, 
ջրամբարի հատակին 
հիդրոստատիկ ճնշման 
հետևանքով սեյսմիկ 
երևույթների 
ակտիվացում 

Ցամաքային էկոհամակար-
գերի (անտառահատում, 
բուսածածկույթի ջրածածկում) 
հիմնովին ոչնչացում, ափա-
մերձ էկոհամակարգերի 
հերթափոխ, մարդու բնակա-
վայրի տեղափոխություն և 
սոցիալական հիմնախնդիրներ 
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Անհրաժեշտ է նշել, որ չնայած ՀԷԿ-երի կառուցումը և շահագործումը հանգեցնում են 

աղյուսակում թվարկված բացասական հետևանքներին, սակայն կլիմայի փոփոխության մասին 

կոնվենցիայով խրախուսվում է ՀԷԿ-երի (հատկապես՝ ՓՀԷԿ-երի) կառուցումը, քանի որ դրանք 

համարվում են վերականգնվող էներգետիկայի աղբյուր, և դրանց գործարկումը չի ուղեկցվում 

մթնոլորտ վնասակար նյութերի եւ ջերմոցային գազերի արտանետմամբ: Ավելին, Հայաստանը 

միջազգային շուկայում վաճառում է CO2 արտանետումների քվոտաները ՓՀԷԿ-երի արտադրած, 
այսպես կոչված, «մաքուր» էներգիայի հաշվին [8]: 

Ստորև բերված են ՀՀ-ում հիդրոէներգետիկայի զարգացման գեոէկոլոգիական խնդիրները և 

որոշ առաջարկվող լուծումներ: 

- ՀԷԿ-երում սարքավորումների ոչ բարվոք վիճակը: Այն հանգեցնում է հիդրոէներգետիկ 

ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործմանը: Երկու գոյություն ունեցող «Սևան-Հրազդան» և 

«Որոտան» ՀԷԿ-երի խոշոր համալիրների սարքավորումները երկար տարիների շահագործման 

արդյունքում ֆիզիկապես և բարոյապես մաշվել են: Դրանք ՀՀ-ում սահմանված կարգով պետք է 

վերականգնվեն ու վերազինվեն: ՓՀԷԿ-երի զգալի մասը համալրվում է չարտոնագրված, 

համեմատաբար էժան սարքավորումներով, այդ թվում` հայրենական արտադրության: ՓՀԷԿ-երում 

տեղադրվող սարքավորումների վերաբերյալ կիրառելի ստանդարտների և տեխնիկական 

պահանջների սահմանումը կհանգեցնի նոր կառուցվող, վերակառուցվող և վերազինվող ՓՀԷԿ-երում 

ջրային ռեսուրսների օգտագործման և էլեկտրական էներգիայի արտադրության արդյունավետության 

զգալի բարձրացման:  

- էկոլոգիական թողքի չապահովելը և թողքի նկատմամբ վերահսկողության բացակայությունը: 
էկոլոգիական թողքի արժեքը որոշելիս որպես հիմք ընդունվում է տարվա սեզոնային 

ժամանակաշրջանում առավել նվազագույն ելքեր ունեցող 10 իրար հաջորդող օրերի միջին ելքը։ 

Անհրաժեշտ է գործող ՓՀԷԿ-երի ջրառի և էկոլոգիական թողքերի կետերում տեղադրել ջրաչափման 

առցանց ավտոմատ կառավարման համակարգեր:  
- Արգելված գոտիների օգտագործումը: ՓՀԷԿ-երը հաճախ կառուցվում են անտառային 

տարածքներում, որտեղ կատարվում են մեծաթիվ ծառահատումներ և չեն իրականացվում համարժեք 

ծառատնկումներ: Հիմնականում հաշվի չեն առնվում տեղանքի սողանքային գործընթացները և հողի 

փխրունությունը։ Ինտենսիվ շինարարական աշխատանքներից, պայթյուններից, խողովակների և 

ճանապարհների անցկացումից հետո սողանքային գործընթացներն ակտիվանում են: Անհրաժեշտ է 

հստակեցնել ՓՀԷԿ-երի համար արգելված գոտիները, որոնք ընդգրկում են հատուկ պահպանվող և 

անտառային տարածքներ, սողանքային գոտիներ, ջրաբանական խոցելի տարածքներ: 

- Ձկնապաշտպան կառույցների ֆունկցիոնալ անհամապատասխանությունը: Գործող ՓՀԷԿ-երի 

ձկնուղիների էական մասը չի համապատասխանում գետերում բնակվող և պարբերաբար 

միգրացիաներ կատարող տեղաբնակ ձկնատեսակների կենսական պահանջմունքներին ու 

ֆիզիկական հնարավորություններին: Այդ իմաստով դրանք մեծամասամբ ինքնանպատակ են ու չեն 

համապատասխանում նմանատիպ կառույցների նկատմամբ ժամանակակից պահանջներին, ինչն էլ 

դրանց ոչ լիարժեք գործելու հիմնական պատճառն է: Հայաստանի գետերում բնակվող 

ձկնատեսակների զգալի մասը չի կարողանում հաղթահարել ՓՀԷԿ-երի կառուցման արդյունքում 

ստեղծված արգելքները՝ բետոնե պատվարները, իսկ ձկնուղի կառույցներ չեն ապահովում իրենց վրա 

դրված հիմնական նպատակը՝ կամուրջ հանդիսանալ գետի տարբեր հատվածներում բնակվող 

ձկնատեսակների ազատ տեղաշարժի և ձկնային պաշարների պահպանման ու բնականոն 

վերարտադրման համար: 

Նշենք ՀԷԿ-երի ազդեցությունը նաև համայնքների սոցիալական վիճակի վրա: Շատ դեպքերում 

դրանք համայնքը թողնում են առանց ոռոգման և խմելու ջրի, ինչի հետևանքով նվազում է 

գյուղմթերքների արտադրությունը և բնակիչների եկամուտը, վատանում է համայնքի սանիտարական 

վիճակը: Կան դեպքեր, որ ՓՀԷԿ-երը միաժամանակ ջուրը վերցնում են երկու տարբեր ջրահոսքերից՝ 

գետից և ոռոգման կամ խմելու ջրի համակարգից: Նկատվում է նաև ՓՀԷԿ-ի աղմուկի ազդեցություն, 

բնակիչները զրկվում են հանգստի գոտիներից, վատանում է կյանքի որակը:  

ՀՀ-ում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի կանոնավոր և որակով ապահովման համար 

անհրաժեշտ է առավելագույնս և արդյունավետ օգտագործել հիդրոէներգետիկ պաշարները: Ոլորտում 

առկա աշխատանքները ներառում են մասնավոր ՓՀԷԿ-երի շարունակական զարգացումը և առկա 

խոշոր ՀԷԿ-երի վերազինումը: Այս գործընթացներն անհրաժեշտ է իրականացնել՝ ապահովելով 

շրջակա միջավայրի վրա նվազագույն բացասական ազդեցություն: Ստեղծված բնապահպանական 
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խնդիրները լուծելու, ջրօգտագործման ժամանակ ջրաէկոհամակարգի պահպանությունը և 

հավասարակշռությունն ապահովելու համար անհրաժեշտություն է առաջացել սահմանել ՓՀԷԿ-երի 

կառուցման և շահագործման համար արգելված գոտիները և գետերի ցանկը, որոնք կկանխարգելեն 

շրջակա միջավայրի վրա ՓՀԷԿ-երի վնասակար ազդեցությունները: Այդ առումով կարևոր է այն 

հանգամանքը, որ 2018թ-ի մարտի 1-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունեց «Փոքր 

հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման համար շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման չափորոշիչներ հաստատելու մասին» արձանագրային որոշումը [9]: Այդ 

չափորոշիչներն են՝ 

- ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված և/կամ տեղանքին բնորոշ էնդեմիկ ձկնատեսակների, ջրային 

բույսերի առկայություն, 

- ՀՀ տարածքին բնորոշ՝ էնդեմիկ ձկնատեսակների ձվադրավայրերի առկայություն, 

- դերիվացիոն խողովակներով 40 % և ավելի գետի ծանրաբեռնվածության առկայություն, 

- ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված էկոլոգիական թողքի մեծությունը 

չգերազանցող փաստացի ջրային հոսքի պահապանում գետահատվածում, 

- ջրաէկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման գոտիների առկայություն,  

- բնության հուշարձանների 150 մ շառավղով հարակից տարածքների առկայություն, 

- սողանքային տարածքների առկայություն, 

- ՓՀԷԿ-երի շինարարական տարածքին մոտեցող ճանապարհների առկայություն կամ 

ճանապարհների կառուցման անհրաժեշտություն, 

- կառուցվող ՓՀԷԿ-երի հեռավորությունը մոտակա բնակավայրից, 

- աղմուկի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա: 

Կիրառելով Մելենտևի անվան Էներգետիկ համակարգերի ինստիտուտի մեր գործընկերների 

կողմից մշակված գեոտեսանելիության, օնթոլոգիական և կոգնետիվային (ճանաչողային) 

մոդելավորման գործիքակազմը [10, 11]՝ մեր կողմից թվարկված չափորոշիչներով նախնական 

գնահատումները ցույց են տալիս, որ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունից ելնելով՝ այսօրվա 

դրությամբ նպատակահարմար չէ նոր ՓՀԷԿ-երի կառուցումը հետևյալ գետերի վրա. Գավառագետ, 

Ծակքար, Լիճք, Կարճաղբյուր (Մաքենիս), Մասրիկ, Վարդենիս, Արգիճի, Մարտունի, Ձկնագետ, 

Հրազդան, Աղստև, Ախուրյան, Որոտան, Արփա, Ձորագետ, Եղեգիս, Ազատ, Մարց, Գոշ և Մեղրիգետ: 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի կողմից EAPI2017-027 ծածկագրով 
բազմակողմ գիտական ծրագրին տրամադրված ֆինանսական աջակցության միջոցների 
շրջանակներում: 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРОБЛЕМЫ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 
В АРМЕНИИ 

 
 

Проанализированы последствия  воздействия гидроэнергетики на различные элементы 
окружающей среды региона. Oтмечены основные геоэкологические проблемы строительства и 
эксплуатации ГЭС в Армении, а также проведены предварительные оценки перечня 
нежелательных рек для строительства малых ГЭС. 

Ключевые слова: гидроэнергетика, гидростанция, водохранилище, окружающая среда, 
индикаторы. 
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GEOECOLOGICAL CONSEQUENCES AND PROBLEMS OF HYDROPOWER 
IN ARMENIA 

 
 

The consequences of the impact of hydropower on various elements of the region's environment have been 
analyzed, the main geoecological problems of the construction and operation of hydroelectric power stations in 
Armenia have been noted, as well as preliminary assessments of the list of undesirable rivers for the construction of 
small hydroelectric power stations. 

Keywords: hydropower,  hydroelectric power station, reservoir, environment, indicators. 
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Դիտարկվել է փոշիացման եղանակով աղտոտված ջրերի մաքրման տեխնոլոգիան, որտեղ արեգակնային 

էներգիայի կիրառումը հնարավորություն է տալիս խուսափել մեծ էներգածախսերից, այն դարձնել տեխնիկապես 
արդյունավետ և տնտեսապես շահավետ: Ցույց է տրվել, որ կաթիլի տրամագծի փոքրացման միջոցով հնարավոր է 
զգալի արագացնել գոլորշացման արագությունը: Բացահայտվել է աղային լուծույթի խտության և կաթիլների 
հարաբերական տրամագծի միջև փոխկախվածությունը: 

. աղտոտված ջուր, մաքրում, արեգակնային էներգիա, փոշիացում, գոլորշացում:  
 

 

Վերջին տասնամյակներում Հայաստանում ջրատեխնիկական շինարարության, 

էլեկտրաէներգետիկ և հանքային արդյունաբերությունների տարերային զարգացումը, առանց 

բնապահպանության ոլորտին պատշաճ ուշադրություն դարձնելու, հանգեցրեց գեոէկոլոգիական մի 

շարք հիմնախնդիրների` հողերի դեգրադացման, ջրային ռեսուրսների և մթնոլորտային ավազանի 

աղոտոտման, կենսաբազմազանության կրճատման և այլն: Մասնավորապես, նկատվում է 

մակերեսային ջրերի ինտենսիվ աղտոտում, որի արդյունքում խախտվում է հողում և ջրերում բնական 

վիճակի էկոլոգիական հավասարակշռությունը՝ պատճառ դառնալով տարաբնույթ 

հիվանդությունների տարածմանը: Աղերի առկայության պայմաններում հողը պնդանում է, կորցնում 

ջրաթափանցիկությունը և բերրիությունը, դառնում մշակության համար ոչ պիտանի և դուրս է մղվում 

գյուղատնտեսական շրջանառությունից [1]: 

Ներկայումս գոյություն ունեցող աղտոտված ջրերի մաքրման տեխնոլոգիաները բավականաչափ 

թանկ և էներգատար են: Այսպես, պարզագույն հաշվարկները ցույց են տալիս, որ միացյալ 

էլեկտրահամակարգի էներգիայի կիրառմամբ թորման եղանակով 1մ3 ջրի մաքրման ինքնարժեքը 

կազմում է մոտ 30000 ՀՀ դրամ: Մյուս կողմից` Հայաստանն ունի արեգակնային էներգիայի զգալի 

ռեսուրսներ. միջին հաշվով հորիզոնական մակերևույթին ընկնող գումարային (ուղիղ և ցրված) 

ճառագայթման հոսքի տարեկան մեծությունը միջին ամպամածության պայմաններում կազմում է 1720 

կՎտժ/մ2 [2]: Հետևաբար, աղտոտված ջրերի մաքրման ինքնարժեքը զգալիորեն կարելի է նվազեցնել՝ 

կիրառելով արեգակնային էներգիա: 

Աշխատանքում հետազոտվել են արեգակնային էներգիայի կիրառմամբ փոշիացման եղանակով 

աղտոտված ջրերի մաքրման գործընթացի առանձնահատկությունները: 

Դիտարկվող տեխնոլոգիայի էությունը հետևյալն է. Գոլորշացման խցում ջուրը մատուցվում է 

փոշարարի միջոցով, որտեղ այն գոլորշանում է ցածր ջերմաստիճաններում՝ մինչև 100օC, խնայելով 

զգալի էներգիա, իսկ խուցը տաքացվում է հայելային պարաբոլիկ մակերևույթ ունեցող սարքի 

կիզակետում` մինչև 250օC տաքացված հեղուկով [3]: Խցում առաջացած ջրային գոլորշու էներգիան 

օգտագործվում է նոր չափաբաժնով ջրի տաքացման, իսկ վերջինս՝ ջրի գոլորշու սառեցման համար: 

Նկ. 1-ում բերված է արեգակնային էներգիայի կիրառմամբ փոշիացման եղանակով աղտոտված 

ջրերի մաքրման սխեման: Աղտոտված ջուրը (1) ավազանից (2) պոմպի միջոցով (3) խողովակով և (4) 

փոշարարով փոշիացվում է (5) խցում: Խուցը տաքացնելու համար (6) բաքից, որը լցված է (7) բարձր 

ջերմաստիճանում գոլորշացող հեղուկով, (8) պոմպի միջոցով (9) խողովակով հեղուկը մղվում է (11) 

մարտկոց, որը տեղակայված է (10) արեգակնային կոլեկտորի կիզակետում: Մինչև 250օC տաքացած 

հեղուկը (12) ջերմամեկուսացված խողովակով անցնում է (5) ջերմամեկուսացված գոլորշացման խցում 

առկա (13) շապիկի միջով և խցում ստեղծում է բարձր ջերմաստիճան, որն այնուհետև (14) 

ջերմամեկուսացված խողովակով վերադառնում է (6) բաք: Խցում ստացված գոլորշին (15) խողովակով 

հպման մեջ մտնելով սառը կենցաղային ջրի խողովակի արտաքին պատի հետ՝ սառչում է և (16) 
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խողովակից թափվում է մաքուր ջրի համար նախատեսված (17) ավազանի մեջ, որը կարող է 

օգտագործվել տարբեր նպատակներով, այդ թվում նաև՝ ոռոգման համար: Երբ (5) խցում խիտ աղային 

լուծույթի մակարդակը հասնում է (18) առավելագույն արժեքին, բացվում է (20) փականը, և խիտ 

աղաջուրը (21) խողովակից թափվում է այդ նպատակի համար նախատեսված (22) ավազանի մեջ, որը 

հեռացվում է միջավայրից: Երբ աղային լուծույթի մակարդակը հասնում է (19) նվազագույն արժեքին, 

(20) փականը փակվում է: 

 
Նկ. 1. Արեգակնային էներգիայի կիրառմամբ փոշիացման եղանակով աղտոտված ջրերի մաքրման սխեման 

 

Աղտոտված ջրերի մաքրման նկարագրված տեխնոլոգիան տեխնիկապես հեշտ իրագործելի է, 

կարող է կիրառվել ցանկացած աղտոտման մակարդակ ունեցող ջրերի մաքրման համար և, 

ամենակարևորը, հնարավորություն է տալիս խուսափել մեծ էներգածախսերից: Գնահատումները 

ցույց են տալիս, որ այս դեպքում հնարավոր է 1 մ3 ջրի մաքրման ինքնարժեքը հասցնել մինչև 20 ՀՀ 

դրամ՝ ավանդական տեխնոլոգիայի համեմատ անհրաժեշտ ծախսերը կրճատելով ավելի քան 1500 

անգամ: Նշենք նաև, որ տեխնոլոգիայում կիրառվող էլեկտրական հանգույցների (պոմպեր, փականներ, 

տվիչներ) էլեկտրական սնուցումը նույնպես կարելի է իրականացնել արեգակնային էներգիայի 

կիրառմամբ արևային ֆոտովոլտային մարտկոցների միջոցով [2]: 

Փոշիացման գործընթացում ձևավորվում են բազմաթիվ կաթիլներ, որոնք շարժվում են տարբեր 

արագություններով և տարբերվում են իրենց զանգվածով ու դինամիկայով: Լուծույթի կաթիլների 

շարժման ժամանակ տեղի ունեցող երևույթները կարելի է ներկայացնել t1...t6 

ժամանակահատվածներում ընթացող համալիր գործընթացներով, որտեղ t1-ը՝ կաթիլը բնութագրող 

ռելաքսացիայի, t2-ը՝ կաթիլում ջերմաստիճանի հավասարակշռության, t3-ը՝ կաթիլի ոչ ստացիոնար 

շարժման արագության, t4-ը՝ կաթիլի գրավիտացիոն նստեցման, t5-ը՝ կաթիլի գոլորշացման և t6-ը՝ 

լուծված նյութերի դիֆուզման ժամանակահատվածներն են [4]: Ընդունելով, որ փոշիացումը 

կատարվում է  100օC-ում, կախված կաթիլի D տրամագծից t1...t6 ժամանակահատվածների համար 

կստացվեն աղ. 1-ում բերված արժեքները [5]:  
Աղյուսակ 1 

Կաթիլի ձևավորման գործընթացների բնորոշ ժամանակահատվածները 

Պարամետրը Պարամետրերի արժեքները 

D, մկմ 1 5 10 15 20 30 

t1, վ 0,3x10-5 8,8x10-5 35,4x10-5 79,6x10-5 141,5x10-5 318,5x10-5 

t2, վ 0,2x10-5 4,4x10-5 17,8x10-5 40,2x10-5 71,4x10-5 160,7x10-5 

t3, վ 10-6 2,5x10-5 10-4 0,2x10-3 0,4x10-3 0,9x10-3 

t4, վ 10-4 0,4x10-3 0,1x10-3 44,7 25,2 11,9 

t5, վ 5,6x10-4 1,4x10-2 5,4x10-2 0,12 0,216 0,489 

t6, վ 2,2x10-4 0,5x10-2 2,3x10-2 5,1x10-2 9,0x10-2 0,204 

 

Ըստ աղյուսակի գրավիտացիոն նստեցման, գոլորշացման և աղերի դիֆուզման բնորոշ 

ժամանակահատվածներն անհամեմատ ավելի մեծ են, քան ռելաքսացիայի, կաթիլում ջերմաստիճանի 

հավասարակշռության և ոչ ստացիոնար շարժման մարման ժամանակահատվածները: Հեղուկի 
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գոլորշացման արագությունը կախված է կաթիլի տրամագծից. որքան փոքր է կաթիլի տրամագիծը, 

այնքան մեծ է գոլորշացման արագությունը: Օրինակ, եթե 1 մկմ կաթիլի տրամագծի դեպքում 

գոլորշացման ժամանակահատվածը կազմում է  5,6x10-4 վ, ապա 10 մկմ-ի դեպքում՝ այն մեծանում է 

մոտ 100 անգամ և կազմում 5,4x10-2 վ: Նշենք, որ ջրի գոլորշացման տևողությունը չի գերազանցում 0,5 

վ, երբ կաթիլի տրամագիծը կազմում է 30 մկմ: 

Այսպիսով, ներկայացված պայմաններում կաթիլի ձևափոխման և աղային նստվածքի 

ձևավորման  համար որոշիչ գործոն է համարվում գոլորշացումը, իսկ վերջինիս արագությունը 

պայմանավորված է կաթիլի տրամագծով:  

Լուծույթի գոլորշացման գործընթացը մեծ ճշտությամբ կարելի է նկարագրել փորձնական 

ճանապարհով ստացված հետևյալ բանաձևով [6]. 

𝐷1 = 𝐷2√𝐶𝑚𝜌𝑑/𝜌𝑛
3  , 

որտեղ 𝐷1-ը և 𝐷2-ը գոլորշացման գործընթացում կաթիլի վերջնական և սկզբնական տրամագծերն են, 

𝐶𝑚-ը՝ լուծույթում աղային խառնուրդի հարաբերական խտությունը, 𝜌𝑑-ն և 𝜌𝑛-ը՝ NaCl-ի 

խտությունները մինչև գոլորշացումը և դրանից հետո: 

Նշենք, որ 𝜌𝑛= 2165 կգ/մ3, իսկ ρd-ն կախված է Cm-ից և որոշվում է աղ. 2-ից [6]:  
Աղյուսակ 2 

NaCl-ի խտության արժեքները մինչև գոլորշացումը՝  
աղային խառնուրդի հարաբերական խտության տարբեր արժեքների դեպքում 

Պարամետրը Պարամետրերի արժեքները 

Cm, % 2 6 10 16 20 24 26 

𝜌𝑑 , կգ/մ3 1012 1041 1071 1116 1148 1180 1197 

 

Նկ. 2-ում բերված է լուծույթի գոլորշացման գործընթացում կաթիլների հարաբերական 

տրամագծի (𝐷1/𝐷2) հաշվարկային կախվածությունը լուծույթում աղային խառնուրդի հարաբերական 

խտությունից (Cm): 

 

 

Նկ. 2. Կաթիլների հարաբերական տրամագծի 
հաշվարկային կախվածությունը աղային խառնուրդի 

հարաբերական խտությունից 

 

Ըստ ստացված  կախվածության, աղային խառնուրդի խտության մեծացմանը զուգընթաց աճում է 

աղեր պարունակող կաթիլների հարաբերական տրամագիծը, հետևաբար նաև՝ ձևավորվող աղային 

խտանյութի ծավալը: Օրինակ, եթե 2% աղեր պարունակող լուծույթի գոլորշացման գործընթացում 

կաթիլների հարաբերական տրամագիծը մոտ է 1-ին, ապա 23%-ի դեպքում՝ հարաբերական 

տրամագիծն աճում է 2,4 անգամ:  

Լուծույթի գոլորշացման գործընթացի առանձնահատկությունների հետազոտման արդյունքները 

հնարավորություն են տալիս ճշտորեն հաշվարկել արեգակնային կոլեկտորի և ջերմատար 

խողովակների մակերեսները, ինչպես նաև ջերմամեկուսացված գոլորշացման խցի ծավալը՝ 

տեխնոլոգիան դարձնելով տեխնիկապես առավել արդյունավետ և տնտեսապես շահավետ:   

Աշխատանքն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 16AR_2h021 և EAPI2017-027 ծրագրերի 
շրջանակներում:  
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С.В. Саакян, Г.М. Егиазарян, С.Г. Давеян, Л.М. Лахоян, Т.С. Саакян 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Рассмотрена технология очистки загрязненных вод методом распыления, в которой применение 

солнечной энергии позволяет избежать больших энергетических расходов, сделать ее технически 
эффективной и экономически выгодной. Показано, что снижением диаметра капли воды возможно 
значительно ускорить процесс испарения. Выявлена зависимость концентрации солевого раствора от 
относительного диаметра капель. 

Ключевые слова: загрязненная вода, очистка, солнечная энергия, распыление, испарение. 
 
 

S.V. Sahakyan, G.M. Yeghiazaryan, S.H. Daveyan, L.M. Lakhoyan, T.S. Sahakyan 
 

INVESTIGATION OF PROPERTIES OF PURIFICATION OF POLLUTED 
WATER USING SOLAR ENERGY 

 
The technology of purification of polluted water by spraying method is considered, where use of solar energy 

allows avoiding big energy costs, as well as making it technically efficient and economically profitable. It is shown 
that the decrease of a water drop diameter makes it possible to significantly accelerate the evaporation process. The 
dependence between the concentration of saline and relative diameter of the drop is revealed. 

Keywords: polluted water, purification, solar energy, spraying, evaporation. 
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МАГНИЕВЫЕ АНОДЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ХИМИЧЕСКИХ 
 ИСТОЧНИКАХ ТОКА 

 
 Обсуждаются вопросы использования магния в качестве анода в химических источниках энергии. 
Проанализированы способы повышения эффективности анода. Показано, что магний является 
перспективным металлом, используемым в качестве анода в химических источниках энергии. Этот металл 
теоретически может обеспечить отрицательный потенциал разряда и проявлять большую емкость во 
время процесса разряда. Однако, когда магниевый анод принят для практического применения, некоторые 
проблемы, такие как разрядные продукты, прилипаемые к поверхности электрода, саморазряд, 
возникающий на материале анода, и отрыв металлических частиц, отрицательно сказываются на 
производительности разряда. 
 Ключевые слова: магниевый анод, потенциал, электрод, анодная эффективность. 

 Введение. Магний является перспективным анодным материалом благодаря его хорошей 
разрядной активности. Известно, что химический источник энергии обычно принимает активный 
металл в качестве анода при доставке электронов для генерации тока. Из-за отрицательного 
потенциала магниевый анод способен обеспечить большое количество электронов. В процессе 
разряда анод теряет электроны и растворяется в электролите в виде металлических ионов, 
электроны отправляются через внешний контур для создания тока при подаче энергии. При 
использовании магниевого анода их высокая производительность позволяет подавать большое 
количество электронов для токообразующей реакции. Небольшое время активации позволяет 
после разряда быстро стабилизировать потенциал электрода [1]. 
 Mагний имеет низкую плотность 1,74 г/см3, которая ниже, чем у алюминия (2,70 г/см3) и 
цинка (7,14 г/ см3). Низкая плотность анода способствует уменьшению массы аккумуляторной 
системы, что приводит к достижению высокой плотности выходной мощности. 
 Основываясь на вышеуказанных преимуществах, магний широко используется в качестве 
идеальных анодных материалов для многих химических источников энергии. 
 Исследованы типы этих источников энергии.  Целью настоящей работы является выяснение 
свойств магния, используемых в качестве анодов, и определение подходов к повышению 
производительности разряда. 
 Применение магниевых анодов в химических источниках энергии. В качестве 
перспективного анодного материала, используемого в химических источниках энергии, магний 
обладает многими превосходными свойствами, такими как высокая активность разряда, широкий 
диапазон напряжений, высокая плотность энергии, большая текущая емкость и малое загрязнение 
окружающей среды.  
 Магний успешно используется в качестве анодов для широкого спектра источников энергии, 
таких как: батарея, активированная морской водой; батарея, активированная морской водой с 
растворенным кислородом; воздушная батарея; полутопливная батарея с перекисью водорода; 
первичная батарея и вторичная батарея. Батареи, активированные морской водой, включают 
Mg/AgCl, Mg/CuCl, Mg /Cu2I2 и Mg/PbCl2 [2]. Конструкция этой батареи способствует развитию 
маленьких аккумуляторов с высокой энергетической плотностью, которые также используются 
как источник питания для подводных устройств. 
 Для батареи Mg/AgCl токообразующие и основные общие реакции имеют следующий вид: 
 

анодная реакция: 𝑀𝑔 → 𝑀𝑔2+ + 2𝑒,                                      (1) 
катодная реакция: 2𝐴𝑔𝐶𝑙 + 2𝑒 → 2𝐴𝑔 + 2𝐶𝑙−,              (2) 

           общая реакция: 𝑀𝑔 + 2𝐴𝑔𝐶𝑙 → 𝑀𝑔𝐶𝑙2 + 2𝐴𝑔.                               (3) 
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 Батарея Мg/AgCl способна работать при большой плотности тока и обеспечиваeт высокую 
плотность энергии 88 Вт·ч/кг, oднако она  дорогостоящая за счет хлорида серебра. Применение 
более дешевой батареи Mg/CuCl обеспечивает более низкую плотность и небольшие возможности 
по сравнению с Mg/AgCl. Кроме того, батарея Mg/CuCl не может эксплуатирoваться при высокой 
влажности, и требуется SnCl2 или аргон, чтобы избежать окисления CuCl-катода. 
 Батарея Мg/CuCl в основном применяется в метеорологическом оборудовании, в которых 
использование более дорогой системы Мg/ AgCl не оправдано.  
 Кроме электрохимических реакций, анод-магний, используемый в батареях, 
активированных  морской водой, подвергается еще саморазряжению на поверхности 
электрода/электролита, которое выражается в виде следующей реакции: 
 

    𝑀𝑔 + 2𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 +𝐻2.     (4) 
 
 Саморазряжение уменьшает анодную эффективность и фактическую емкость магниевого 
анода, поэтому металл не может быть полностью использован для генерации тока. Тепло, 
выделяемое в процессе саморазряда, играет важную роль в активации аккумуляторной системы, 
что дает батарее хорошую производительность в низкотемпературной среде.  
 Для батареи, активированной морской водой с растворенным кислородом, в качестве 
анодного материала  используется магний, а электролитом служит морская вода. Инертным 
электродом является графитовый катод [3]. За счет реакций, происходящих на этом катоде, 
уменьшается растворенный кислород в морской воде. Катод не подвергается истощению. Он, с 
одной стороны, действует как катализатор, способствующий снижению содержания кислорода, с 
другой стороны - во время разряда является местом для катодной реакции. 
 Для батареи, активированной  морской водой с растворенным кислородом, токообразующие 
реакции можно представить следующим образом: 
 

анодная реакция: 𝑀𝑔 → 𝑀𝑔2+ + 2𝑒,           (5) 
катодная реакция: 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒 → 4𝑂𝐻−,                      (6) 
общая реакция: 2𝑀𝑔 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝑀𝑔(𝑂𝐻)2.                         (7) 

 
 Магниевый анод [4] для батареи, активированной морской водой с растворенным 
кислородом, не может использоваться в теплой морской воде из-за сильного саморазряжения 
магния, хотя эту побочную реакцию можно свести к минимуму за счет уменьшения площади 
поверхности электрода. Батареи, активированныe морской водой с растворенным кислородом, 
могут обеспечить напряжение ячейки, равное 1В [2]. Однако катодная реакция ограничивается 
низкой растворимостью кислорода в морской воде. Таким образом, катодный ток относительно 
низок, и аккумулятор не может обеспечить высокую плотность энергии для удовлетворения 
требований мощных подводных устройств. Этот дефект можно компенсировать за счет 
увеличения скорости морской воды, протекающей через аккумуляторную батарею, используемую 
в основном в нескольких многоцелевых и маломощных подводных транспортных средствах. 

 Воздушные батареи представляют собой специальный топливный элемент, который 
способен обеспечивать высокую плотность энергии и стабильное напряжение ячейки [5]. Эти 
батареи используют магний в качестве анода и воздушный диффузионный электрод в качестве 
катода. В качестве электролита используется нейтральный раствор, содержащий агрессивную соль 
(например, NaCl). Во время разряда магниевый анод используется для доставки электронов и  
генерации тока, а атмосферный кислород каталитически восстанавливается до OH- ионов на 
катоде. Таким образом, реагент на катоде неисчерпаем до тех пор, пока воздушно-диффузионный 
электрод хорошо работает. Поскольку магний является единственным активным материалом в 
аккумуляторной системе, плотность энергии и фактическая емкость в основном определяются 
анодом [6]. Тем не менее производительность воздушной батареи значительно зависит от внешних 
условий, и батарея может работать только в узком диапазоне температур. Несмотря на то, что 
магнитно-воздушная батарея теоретически может обеспечить напряжение 3,1В, фактическое 
напряжение ячейки для этой батареи составляет всего 1,6 В. Это явление в основном связано с   
формированием пленки Mg(OH)2 на поверхности магния, в результате чего уменьшается площадь 
поверхности реакции и положительно меняется потенциал разряда. Общим подходом для 
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преодоления этого недостатка является использование магниевых сплавов для вытеснения чистого 
магния в качестве анода. Кроме того, выбор подходящих электролитов также имеет важное 
значение для повышения производительности батареи. 
 Заключение. Магний широко используется как анод для различных видов химических 
источников энергии. Магниевый анод, обладающий хорошими характеристиками разряда, 
особенно необходим для проявления высокой анодной эффективности и обеспечения 
отрицательного потенциала разряда с коротким временем активации, чтобы потенциал мог 
достичь устойчивого значения. 
 Из-за обильного запаса и хороших характеристик разряда считается, что магний-анод в 
будущем будет иметь хорошую перспективу и может использоватся в качестве анода для 
химических источников энергии. 
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 Քննարկվել են մագնեզիումի կիրառումը՝ որպես անոդ, էներգիայի քիմիական աղբյուրներում, և անոդի 
արդյունավետության մեթոդները: Մագնեզիումը հեռանկարային մետաղ է, որն օգտագործվում է որպես անոդ 
քիմիական էներգիայի աղբյուրներում: Այդ մետաղը տեսականորեն բացասական էլեկտրոդ է: Այնուամենայնիվ, 
երբ գործնական օգտագործման համար կիրառվում է մագնեզիումի անոդ, որոշ խնդիրներ, ինչպիսիք են՝ 
էլեկտրոդի մակերևույթին արգասիքների կպչելը, անոդային մակերևույթի վրա առաջացած ինքնալիցքաթափումը 
և մետաղական մասնիկների անջատումը բացասաբար են անդրադառնում լիցքաթափման արդյունավետության 
վրա: 

  մագնեզիումային անոդ, պոտենցիալ, էլեկտրոդ, անոդային արդյունավետություն: 

R.K. Kostanyan 

MAGNESIUM ANODES AND THEIR APPLICATIONS 
 IN CHEMICAL POWER SUPPLIES 

 
 The issues of the use of magnesium as an anode for chemical energy sources  are discussed. Methods of 
increasing the efficiency of the anode are analyzed. It is shown that magnesium is a promising metal used as an 
anode in chemical energy sources. This metal can theoretically provide a negative discharge potential and exhibit a 
large capacitance during the discharge process. However, when a magnesium anode is adopted for practical use, 
some problems, such as discharge products adhering to the surface of the electrode, self-discharge occurring on the 
anode material, and the detachment of metal particles, adversely affect on the discharge performance. 
 Keywords: magnesium anode, potential, electrode, anode efficiency. 

Костанян Рафаэль Каренович – соискатель, Институт химической физики имени А. Налбандяна 
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И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СООТНОШЕНИЙ  

 
Рассматриваются вопросы обогащения изотопов лития электромeмбранным методом.  

Исследовано измерение соотношений изотопов лития на масс-спектрометре с индуктивно связанной 
плазмой, обогащенных новым альтернативным методом. Изотопы лития широко используются в ядерной 
и термоядерной энергетике и в других сферах. Проведено сравнение различных методов  обогащения 
изотопов лития с предложенным нами электромембранным методом. 

Ключевые слова: литий, электромембрана, масс-спектрометр, изотоп. 
 

Введение. После обнаружения изотопов, а также выявления их свойств и возможностей 
применения спрос на изотопы из года в год  увеличивался в ядерной энергетике (топливо, 
источник атомной энергии), в экологии, в инженерных и строительных структурах. По ряду 
причин методы разделения существующих изотопов в настоящее время не полностью отвечают 
требованиям, предъявляемым к производству изотопов некоторых элементов. В частности, это 
изотопы элементов, которые не содержат летучих соединений. Для получения этих изотопов 
необходимы новые технологии. Большинство методов распределения изотопов основаны на 
различии между атомами и молекулами изотопов. Такие методы непосредственно связаны с 
электромагнитным разделением в частичных спектрометрах и аналогичных устройствах, а также с 
разделением центрифугированием и диффузией [1].  

Литий в природе не существует как отдельный металл, но он содержится почти вo всех 
минералах и породах в небольших количествах. В земной коре, по примерным оценкам, он 
составляет 20 мг/кг, т.е. находится на 25-ом месте по его распространенности. Природный литий 
состоит из двух стабильных изотопов: 6Li (7,52%) и 7Li (92,48%). Одним из основных первичных 
сырьевых источников получения лития является карбонат лития (Li2СО3).  

LiOHxH2O высокой чистоты получают из хлорида лития (LiCl) электродиализом. В 
последние годы литий широко используется не только в атомной энергии, но и для литий-ионных 
батарей. Однако, почти все важные случаи применения лития связаны с его изотопами с высоким 
уровнем обогащения изотопов, вплоть до моноизотопов. Следует отметить, что разделение 
изотопов является сложной технической проблемой независимо от степени разделения изотопов. 
Разработаны и применяются различные физико-химические методы разделения изотопов легких 
элементов: химический обмен, термодиффузия, электролиз, ионная миграция и т.д. 

    Применение изотопов лития. Изотопы 6Li используются для создания и дополнения трития 
3Н в энергетических реакторах (контролируемый термоядерный синтез). Когда природная смесь 
лития подвергается нейтронному излучению, ядро 6Li поглощает тепловые нейтроны и разлагается 
на гелий и тритий: 

6Li + n→4He + 3H + 4,78 МЭВ. 
    Изотопы 7Li используются для производства перезаряжаемых батарей широкого спектра, 

которые применяются, в частности, в портативных устройствах, электрических транспортных 
средствах и в системах электрозащиты. Увеличение относительно небольших количеств 
гидроксида лития 7LiOHxH2O в ядерной энергетике необходимо для безопасной работы водяного 
реактора с контролируемым давлением (PWR-pressurised water reactor PWR) в качестве 
термохимического баланса (рН-фактор). Соли фторида лития имеют высокий спрос в реакторах с 
расплавленной солью (MSR - реактор с расплавленной солью). 7Li очень высокой чистоты - 
99,95%, используется в атомной энергетике как добавка для химического состава воды в реакторах 
типа PWR с целью предотвращения коррозионного воздействия борной кислоты (используется 
для поглощения нейтронов) и минимизации коррозии реактора PWR.  

Цель данной работы - анализ некоторых методов разделения изотопов лития, применение 
нового, более энергосберегающего и нетоксичного метода разделения изотопов лития и 
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определение соотношений изотопов лития по масс-спектрометру с индуктивно связанной плазмой 
(ИСП-МС). 

Существующие технологии производства изотопов 6Li и 7Li. Основными критериями для 
обогащения  изотопов лития являются следующие величины: 
коэффициент разделения - это отношение относительной концентрации выделяемого изотопа 
после обогащения к его относительной концентрации в исходном продукте: 

𝑟 =
𝑛1

′ /𝑛2
′

𝑛1
𝑛2

⁄
, 

где n1 и n2 - номера атомов изотопов с массами 𝑛1 и 𝑛2 до разделения, а 𝑛1
′  и 𝑛2

′ - соответствующие 
номера после разделения. 
производительность -  скорость получения нужного продукта; 
безопасность - воздействие на окружающую среду; 
загрузка -  исходное количество вещества, содержащееся в разделительной установке; 
пусковой период - время от начала пуска до достижения стационарных условий работы; 
эффективность -  коэффициент полезного использования исходного количества сырья; 
себестоимость – финансовые расходы на получение единицы продукта. 

 В основе широко распространенного метода промышленного разделения изотопов лития 
лежит реакция обмена изотопами между растворами соединений лития и ртутно-литиевой 
амальгамы. Однако этот метод имеет ряд недостатков, основные из которых следующие: 

• токсичность и большие объемы ртути, участвующей в технологическом процессе;  
• тенденция амальгамы к разложению в водных растворах; 
• образование опасных ртутьсодержащих отходов;  
• высокое потребление электроэнергии. 

Существующие другие методы не так токсичны, но малопроизводительны. Отметим два из них 
– диффузия в потоке пара и AVLIS [2]. 

Диффузия в потоке пара (противопоточная масс-диффузия). Разделение изотопов происходит 
в цилиндрическом сосуде (колонне), перегороженном вдоль оси диафрагмой (см. рис.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  Схема устройства для разделения изотопов методом противоточной масс-диффузии 
 
Газообразная изотопная смесь движется навстречу потоку вспомогательного пара. Вследствие 

градиента (перепада) концентрации газа и пара в поперечном сечении цилиндра и большого 
коэффициента диффузии лёгких молекул происходит обогащение лёгким изотопом части газа, 
прошедшего сквозь поток пара в левую часть цилиндра. 

Обогащённая часть выводится из верхнего конца цилиндра вместе с основным потоком пара, а 
оставшаяся в правой половине часть газа движется вдоль диафрагмы и отводится из аппарата. 
Пар, проникший в правую часть, конденсируется. 

AVLIS. Благодаря правильному регулированию лазера можно избирательно ионизировать 
определенные атомы изотопа. С точки зрения плазменных явлений, ионы образуются в фоновом 
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исходном газе. Этот метод дает возможность частично проводить экстракцию ионов из  
ионизированной среды. Одним из методов экстракции является использование отрицательно 
поляризованного электрода, суть которого заключается в создании переходной части, которая 
является нейтральной зоной. Потенциал электрода может быть увеличен для обеспечения более 
высокого ионного потока. Поскольку потенциальная энергия электронов превышает электронную 
тепловую энергию, возникает ионный объемный заряд - ограниченная оболочка, которая 
уменьшает эффективность сбора ионов. Такая технология имеет чрезвычайно высокую 
эффективность, однако в промышленных масштабах она пока не применяется [3]. 

Экспериментальная часть. Для экспериментов по разделению изотопов необходимо наличие 
химически чистого LiOHxH2O, который мы получаем путем электромембранной очистки. 
Комбинация разности электрических потенциалов и употребление заряженных мембран 
позволяют выполнять процедуры очистки. 

Количество ионов, проходящих через мембрану, прямо пропорционально электрическому току 
(I). Электрический ток выражается следующим уравнением [4]: 

𝐼 = 𝑧𝐹𝑄∆𝑐/𝑒, 
где  𝑧  - валентность ионов; 𝐹 - постоянная Фарадея;  𝑄  - скорость потока;  ∆𝑐  - разность 
концентраций до и после мембраны; 𝑒 - эффективность тока. 

Под воздействием электрического напряжения на электродах в электрoмембранном отсеке 
ионы лития начинают двигаться с разными скоростями. 

Более легкие и подвижные ионы 6+Li концентрируются у катодного электрода, а ионы 7+Li 
“отстают”, т.е. происходит пространственное разделение изотопов в объеме ячейки. 
Эксперименты по определению соотношений изотопов проводились на масс-спектрометре ИСП-
МС ELAN 9000, который дает хорошую возможность определять редкие и рассеянные элементы и 
их изотопы в широком диапазоне с точностью до нанограмм/л [5,6]. 

Индукционно связанная плазма образуется за счет газа аргона в магнитном поле, 
генерируемого индукционной катушкой. В центральной части плазмы температура превышает 
6000oC, что позволяет полностью распылять и ионизировать образец. Пучок ионизированных 
частиц проходит через квадрупольную систему, которая состоит из четырех керамических 
позолоченных цилиндров, где происходят разделение по соотношению масса/заряд и 
соответствующее обнаружение через детектор. Чтобы избежать интерференции, связанной с 
эффектом “памяти”, капилляры промывались 2% азотной кислотой до получения интенсивностей, 
соответствующих интенсивностям нулевого раствора. Для анализов использовались 
калибровочные растворы “Perkin Elmer” 7Li 1000 мг/л и 6Li 100 мг/л. Для получения аргоновой 
плазмы использовался газ аргон 99,998%. Образцы перерабатывались бидистиллированной 
азотной кислотой, очищенной в специальной системе очистки BSB-939-IR. Для приготовления 
калибровочных и нулевых растворов была использована деионизированная вода, очищенная 
деионизатором Milipore EasyPure II. 

Как показали результаты анализов, коэффициент разделения при вышеописанном режиме 
работы электролитической ячейки составляет r = 1,178, что подтверждает перспективность 
описанного подхода к обогащению изотопов лития. 

Заключение. Исследованы известные методы получения изотопов лития: диффузия в потоке 
пара и AVLIS. Описан электромембранный метод обогащения изтопов лития. Измерения 
соотношения изотопов лития масс-спектрометром указывают на эффективность и преимущество 
предложенного нами метода.  
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Դիտարկվում են էլեկտրամեմբրանային մեթոդով լիթիումի իզոտոպների հարստացման 

հարցերը: Ուսումնասիրվել են նոր այլընտրանքային մեթոդով հարստացված լիթիումի իզոտոպների 
հարաբերության չափումները ինդուկցիոն կապված պլազմայով մաս-սպեկտրաչափով: Լիթիումի 
իզոտոպները լայնորեն կիրառվում են միջուկային և ջերմամիջուկային էներգետիկայում և այլ 
բնագավառներում: Նկարագրված են լիթիումի իզոտոպների հարստացման նոր էլեկտրամեմբրանային 
մեթոդի և այլ մեթոդների տարբերությունները: 

 լիթիում, էլեկտրամեմբրան, մաս-սպեկտրաչափ, իզոտոպ: 
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EXPERIMENTAL STUDY OF LITHIUM ISOTOPES SEPARATION AND 

DETERMINATION OF THEIR RELATIONS  
 

The issues of the lithium isotopes enrichment by the method of electromembrane is considered. It has been 
studied the measurement of the ratios of lithium isotopes by inductive couple plasma mass spectrometer, enriched by 
the new alternative method. Lithium isotopes are widely used in nuclear and thermonuclear energy and in other 
fields. A comparative of different methods for enrichment of lithium isotopes is done in the study with the proposed 
by us a new electromembrane method. 

Keywords: lithium, electromembrane, mass spectrometer, isotope. 
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 Введение. Стремительное  развитие науки и техники, внедрение их достижений в 

различные области народного хозяйства приводят к новому определению роли и места человека в 

научно-техническом прогрессе. Это способствует бурному развитию психологической науки, 

особенно тех ее направлений, которые связаны с деятельностью человека в автоматизированных 

системах управления (АСУ). Обусловлено это проявлением больших и сложных комплексных 

систем  “человек-техника”. 

 Деятельность человека на современном производстве изучается несколькими 

психологическими дисциплинами: психологией труда, инженерной психологией, психологией 

управления, социальной психологией,  а также новым направлением - психологией экономики. 

Они призваны помогать в решении самых различных вопросов: от формирования 

профессионально важных качеств и профессионального мастерства, от рационального (с точки 

зрения психологии и физиологии) режима рабочего дня до проблемы здорового психологического 

климата в коллективе; от организации рабочего места до формирования экономического 

мышления нового типа.  

 Современный период развития народного хозяйства непосредственно определяется 

уровнем подготовки специалистов, к которым предъявляются большие требования в отношении 

их общих и конкретных практических знаний. Современный специалист – это человек, который, 

имея общетеоретическую и методологическую подготовку, обладает навыками и умениями 

решать конкретные задачи в различных областях народного хозяйства. 

 Без знаний психологических факторов управления трудно добиться высокой 

эффективности и в науке, и на производстве. Современному руководителю эти знания 

необходимы не меньше, чем, например, знания в областях конкретной науки, технологии или 

экономики.  

 Основные принципы и структура инженерно-психологического проектирования 

(ИПП). В истории развития техники, в зависимости от способа учета человеческого фактора при 

проектировании, взгляды на место человека в проектируемой системе изменились. Известны два 

различных подхода к проектированию (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Подходы к проектированию 
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Первый подход связан с развитием традиционного технического проектирования. Оно 

заключается в проектировании отдельно взятых, изолированных технических устройств без учета 

их взаимной связи.  

Особенности работы человека с этими устройствами учитываются в ходе проектирования 

лишь интуитивно, на основе здравого смысла. Для учета человеческого фактора достаточно 

накопленного человеческого опыта в созданных ранее технических устройствах. Такой подход 

был возможен до тех пор, пока техника была сравнительно проста и не предъявлялись серьёзные 

требования к обслуживающему и управляющему персоналу.  

Этот подход существовал вплоть до окончания Второй мировой войны, а на смену ему 

пришел новый подход, связанный с системотехническим проектированием. 

Объектом системотехнического проектирования являются не отдельные устройства, а 

единая техническая система с учетом всех взаимосвязей и взаимного влияния отдельных 

устройств. Особенностью системотехнического проектирования является сама постановка вопроса 

об учете человеческого фактора при проектировании. При системотехническом проектировании 

учет человеческого фактора сводится к проектированию элементов связи человека с машиной в 

соответствии с психофизиологическими особенностями работающего человека. Надо отметить, 

что с этой точки зрения, системотехническое проектирование на начальном этапе своего развития 

принципиально не отличается от технического. Объектом проектирования по-прежнему является 

техническая система, а человек рассматривается лишь как внешний фактор, влияющий на работу 

этой системы. Рассмотрение человека как фактора внешней среды оказалось явно недостаточным 

для создания высокоэффективных систем, управляемых человеком, Поэтому в 

системотехническом проектировании появился новый подход.  

Объектом проектирования при таком подходе является не просто техническая система, а 

единая комплексная система “человек-машина” (СЧМ).   

Человек рассматривается в этой системе как одна из ее неотъемлемых составных частей, а 

при разработке системы проектируется не только работа технических устройств, но, и, что очень 

важно, деятельность человека в СЧМ. 

Проектирование СЧМ при таком подходе состоит из трех основных частей: технического, 

художественного и инженерно-психологического проектирования.  

Техническое проектирование заключается  в разработке технической части СЧМ.  

Художественное проектирование заключается в обеспечении необходимых 

потребительских свойств: красоты, привлекательности и т.д. Оно предполагает учет свойств 

эмоционально-мотивированной сферы человека, создание у него определенного эстетического 

отношения к проектируемому объекту. 

Инженерно-психологическое проектирование заключается в решении всех вопросов, 

связанных с включением человека в проектируемую систему. Одной из основных задач ИПП 

является создание проекта деятельности человека, аналогично тому, как задачей технического 

проектирования является создание проекта технической части СЧМ. 

Кроме создания проекта деятельности человека, в задачи ИПП входят согласование, 

стыковка технического и “человеческого” проектов и создание на  основе этого обобщенного 

проекта СЧМ. 

Необходимо подчеркнуть знание этой задачи, ибо в ряде источников сущность ИПП 

определяется как создание проекта деятельности человека без последующего учета влияния этой 

деятельности на характер СЧМ в целом: без оценки того, насколько хорошо этот проект 

“впишется” в систему в целом. Инженерно-психологическое проектирование в такой постановке 

противоречит комплексному подходу к проектированию, поскольку проект деятельности человека 

создается в отрыве от проекта системы в целом. 

Решение задач ИПП производится в следующей последовательности (рис.2): 
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Рис. 2. Этапы психологического проектирования 

 

а) Анализ статических и динамических характеристик объекта управления, определение 

целей и задач, стоящих перед проектируемой системой. Здесь в самом общем плане 

анализируются возможности человека и машины по решению поставленных задач.  

б) Определив задачи, стоящие перед системой, необходимо выбрать исполнителя (человека 

или машину) для каждой из этих задач. Распределение функций производится на основании 

анализа преимущественных возможностей человека-машины в целях оптимизации некоторого 

критерия эффективности СЧМ. Этот критерий может быть частным или обобщенным. При 

оптимизации системы по частному из критериев следует иметь в виду, что система, оптимальная 

по одному из критериев, может быть неоптимальной по другому из них. Поэтому более 

предпочтительной является оптимизация по обобщенному критерию при наличии целого ряда 

ограничений на отдельные частные критерии. Такая задача решается методами математического 

программирования (линейного, дискретного, динамического и др.). Необходимо также 

подчеркнуть, что основным параметром оптимизации является критерий эффективности СЧМ в 

целом, а не машины или человека в отдельности. 

в) После проводится проектирование групповой деятельности, т.е. распределение функций 

между отдельными операторами. При решении этой задачи нужно стремиться к максимально 

возможному упрощению структуры группы и связей между операторами. Однако при этом 

необходимо учитывать психофизиологические возможности оператора по приему и переработке 

информации, ибо стремление к упрощению структуры группы может привести к недопустимой 

информационной нагрузке (и в иных случаях к недогрузке), приходящейся на одного оператора. В 

итоге на этом этапе должны быть решены следующие задачи: определение типа и количества 

рабочих мест, решаемые на каждом из них задачи, необходимые информационные связи между 

отдельными операторами. 

г) После этого следует собственно проектирование деятельности оператора. Этот этап 

ИПП условно можно разделить на две фазы: проектирование внутренних средств деятельности 

оператора и проектирование технических средств его деятельности. Необходимо отметить, что это 

разделение на две фазы чисто условно, и между ними невозможно провести четкую границу; они в 

значительной степени взаимосвязаны и решаются одновременно, параллельно, но все же с 

определенным опережением первой фазы по сравнению со второй. На первом этапе определяются 

структура и алгоритмы деятельности оператора в различных режимах работы СЧМ, способы 

выполнения этой деятельности, требования к психофизиологическим характеристикам человека, 

производится проверка выполнения предельно допустимых норм деятельности оператора. Вторая 

задача заключается в проектировании технических средств, с которыми взаимодействует оператор 

в процессе работы. При этом осуществляется разработка средств отображения информации, 

органов управления, производится общая компоновка рабочего места. 

Последний этап проектирования - инженерно-психологическая оценка проекта и сравнение 

полученных результатов с требуемым техническим заданием на систему. Оценке подлежат 

основные характеристики СЧМ (надежность, быстродействие, стоимость и др.), условия работы 

оперативного и обслуживающего персонала, конструкция системы, особенности организации 

рабочих мест операторов и ряд других вопросов.  
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Оценка характеристик деятельности 
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техника-среда 
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ENGINEERING AND PSYCHOLOGICAL DESIGN 

 
          Psychological principles of designing a complex system of a "man-technology" are considered.  There are 

presented the sequence of these principles and the stages of man-technics cooperation. 

        Keywords: psychological design, man, technique, system. 
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В настоящее время по заказу  МУПУКС г. Иркутска компания выполняет большой заказ по 

индивидуальному жилому комплексу 9-этажных домов, блок-секции 4-3 и 4-7.6-2.6-3. 

С апреля 2014 года компания ООО “Сибелар Сити” заключила 25 контрактов с 

Министерством имущественных отношений г. Иркутска, взяв на себя ответственность 

строительства в г. Шелехове  многоквартирных  жилых домов по программе,   которая в 

соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164 "О 

порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями в Иркутской области"  выполняется в  срок. 

Компания ООО “Сибелар Сити” в 2013-2014гг. награждена Почетной грамотой  

Министерства имущественных отношений Иркутской области за сотрудничество в рамках 

реализации программы. 

Кроме строительства, компания занимается и капитальным ремонтом. Из них можно 

упомянуть капитальный ремонт, выполненный в Торговом доме “Венера” в городе Иркутске. 

ООО “Сибелар Сити” имеет свои благоустроенные офисные помещения и   строительную 

технику. 

Компания сотрудничает со многими известными строительно-отделочными компаниями и 

с крупными поставщиками строительных материалов Российской Федерации и иностранными 

компаниями. 

Руководитель компании Григорян Аветик Николаевич во время своей деятельности 

проявляет высокую профессиональность и добросовестность. 

В 2013 году  был награжден Орденом Славы России. 

В 2016г в Москве  на торжественном заседании, посвященному “Дню строителя России”, 

ему был вручен Орден Народного строителя России. 

В мае 2018 г. ему было присвоено почетное звание  “Заслуженный инженер России”.  

В 2018 г. за весомый вклад в дело развития строительства Аветик Николаевич Григорян 

был награжден почетным дипломом Международной инженерной академии. 

 

Президиумы Инженерной академии Армении, Российской инженерной академии, 

Международной инженерной академии, редакционный совет международного научного 

журнала “Вестник Инженерной академии Армении” поздравляют Григоряна Аветика 

Николаевича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, мира и благополучия. 
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ АРМЕНИИ  

В ГОСТЯХ У СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  ООО “СИБЕЛАР СИТИ” 

( г. ИРКУТСК,  2018 ) 
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éáï³·ñÇó 2 ïáÕ Ý»ñù¨: ä³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏëíáõÙ »Ý Ýáñ ïáÕÇóª 10 ÙÙ Ý»ñëÇó: 
 ÜÏ³ñÝ»ñÁ ¨ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ï»ùëïáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ÝßáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá, ÝáõÛÝ 
Ï³Ù Ñ³çáñ¹ ¿çáõÙ ¨ áõÝ»Ý ÙÇç³ÝóÇÏ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙ: ÜÏ³ñÇ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ¹³ßïÁ ÑÝ³ñ³íáñÇÝ ã³÷ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ μ»éÝ³Ã³÷»É ³í»Éáñ¹ Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñÇó ¨ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó,  áñáÝù ï»Õ³÷áËíáõÙ »Ý 
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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