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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ АРМЯНСКОЙ АЭС, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ЧЛЕНУ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ 

АРМЕНИИ ВАРДАНЯНУ МОВСЕСУ ГАРНИКОВИЧУ  
И  ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ АТОМНОЙ СТАНЦИИ 

 
У в а ж а е м ы е  к о л л е г и !  

 
              От имени инженерного сообщества Армении и президиума Инженерной академии 
Армении поздравляем весь коллектив Армянской атомной станции - главного 

энергетического объекта Республики Армения – с 40-летием со дня основания! 
Энергетика Армении, будучи традиционно ключевой отраслью промышленности 

республики, во многом обязана своей атомной составляющей. 
В советский период Армения лидировала среди производителей электроэнергии 

Закавказья. Начиная с середины 70-х годов прошлого столетия она становится ее 
постоянным экспортером в соседние страны, что в немалой степени было обусловлено 
пуском Армянской АЭС. Сегодня атомная станция является не только одним из главных 
производителей электроэнергии в стране, но и важным гарантом ее энергонезависимости 
и энергобезопасности. Вместе с тем это своеобразный символ государственной 
безопасности и стабильности.  

Главные трудности для проектировщиков были связаны с высо-
кой сейсмичностью района размещения АЭС при полном отсутствии нормативной базы. 
Научное руководство строительством и эксплуатацией АЭС осуществлял Институт 
атомной энергии им. И.В. Курчатова, а отдельные узлы и системы 
проектировали Ленинградский  “Теплоэлектропроект”, институты “Армгидроэнерго-
проект”, “Армэлектросеть проект” - более 50 проектно-конструкторских и научно-
исследовательских организаций СССР. Основное оборудование изготовляли и поставляли 
на станцию такие предприятия, как  “Ижорские заводы”, “Уралмаш”, “Кировский завод” и 
ещё около сотни предприятий. Примечательно, что некоторое оборудование на 
Армянской АЭС было установлено и опробовано в СССР и в мире впервые. 
Так, гидроамортизаторы, рассчитанные на  большие усилия, были изготовлены японской 
фирмой и неплохо себя зарекомендовали. Впервые была опробована и успешно себя 
зарекомендовала установка глубокого упаривания слабоактивных жидких отходов, 
позволившая многократно сократить объёмы сохраняемых радиоактивных отходов. 

После разрушительного землетрясения в Спитаке в 1988 г. усилились требования 
по закрытию Мецаморской атомной станции из соображений безопасности. Так, 25 
февраля 1989 г. был закрыт первый блок станции, а 18 марта 1989 г. – второй. Первый 
блок так и не восстановил свою работу, а второй был перезапущен 26 октября 1995 г., 
когда в стране царил сильнейший энергетический кризис и электричество подавалось 
лишь по несколько часов в сутки. В тот период это было единственно правильным 
решением, поскольку без обеспечения электроэнергии ослабленная недавней войной 
страна не смогла бы восстановить экономику, обеспечить нормальные условия для 
жизнедеятельности своих граждан и снизить угрожающие темпы эмиграции. 

Последующие после распада СССР политические события привели к блокаде 
Армении и, как следствие, к энергетическому кризису в республике. При сложившейся 
ситуации вопрос возобновления работы АЭС приобрел особую актуальность. В связи с 
тяжелым положением, сложившимся в энергообеспечении республики, правительство 
Армении в 1993 году приняло постановление “О начале работ по возобновлению работы 
Армянской АЭС. Были подготовлены и утверждены на правительственном уровне 
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следующие документы, определившие порядок возобновления эксплуатации станции 
после длительного останова: 
 “Концепция возобновления работы энергоблоков Армянской АЭС”; 
 “Перечень мероприятий по повышению безопасности блока N2 Армянской АЭС”.  

Ввиду отсутствия в Армении нормативныx теxническиx документов по 
безопасности функционирования атомныx станций было принято решение о распростра-
нении на Армянскую АЭС норм и правил, действующиx в РФ. 

5 ноября 1995 года, спустя 6,5 лет после останова ААЭС, была возобновлена 
эксплуатация энергоблока N2, что не имело прецедентов в мировой практике. Очевидно, 
что запуск блока N2 стал возможным благодаря помощи такиx стран, как Россия, 
Франция, Германия, при содействии ЕС и МАГАТЭ. Начиная с этого времени  доля 
Армянской атомной станции в выработке электроэнергии в стране неуклонно росла. 
Необходимость работы станции особенно ощущается зимой, когда потребление 
электроэнергии в стране резко повышается в связи с обеспечением теплом жилые, 
общественные, промышленные и коммерческие здания.   

Армянская АЭС, являясь гарантом энергетической безопасности Армении, 
рассматривается также как один из ведущиx факторов повышения экономической и, как 
следствие, политической конкурентоспособности Армении в регионе. Как известно, при 
советской власти энергосистема РА проектировалась как энергоизбыточная, 
покрывающая часть потребностей региона. При этом особо подчеркивалась роль АЭС. 

Исxодя из этиx соображений, руководством Республики Армения сегодня должны 
применяться необxодимые меры по долгосрочному развитию атомной энергетики. Наряду 
с  обеспечением энергетической безопасности следует поставить перед собой также иную, 
не менее важную задачу, а именно – активизация экспорта произведенной в Армении 
электроэнергии. Для решения указанной стратегической задачи необxодимо в первую 
очередь осуществить соответствующие работы по восстановлению и поддержке 
энергетической инфраструктуры республики: модернизировать подстанции, повысить 
качество обслуживания с целью уменьшения экономических и технических потерь и пр.  

40-летие Армянской атомной станции – это воистину праздник для всей страны! 
Разрешите пожелать Армянской АЭС беспрерывного устойчивого развития, стабильности 
и безопасности, а ее сотрудникам – крепкого здоровья и благополучия! Имеем честь 
сообщить, что в связи с юбилеем президиум Инженерной академии Армении принял 
решение наградить Армянскую АЭС наивысшей наградой - золотой медалью Инженерной 
академии Армении! 
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Почетный Президент ИАА, 
Действительный член НАН РА, 
Иностранный член РАН, 
Почетный член Международной инженерной академии, 
 докт. техн. наук, профессор         С.А. Амбарцумян 
 
 
Президент ИАА, 
Вице-президент МИА, 
Иностранный член Российской инженерной академии, 
Заслуженный инженер России, 
докт. техн. наук,  профессор                      С.А. Минасян 
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ АРМЯНСКОЙ АЭС, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ЧЛЕНУ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ 

АРМЕНИИ ВАРДАНЯНУ МОВСЕСУ ГАРНИКОВИЧУ  
И  ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ АТОМНОЙ СТАНЦИИ 

 
У в а ж а е м ы е  к о л л е г и !  

 
              От имени инженерного сообщества Армении и президиума Инженерной академии 
Армении поздравляем весь коллектив Армянской атомной станции - главного 

энергетического объекта Республики Армения – с 40-летием со дня основания! 
Энергетика Армении, будучи традиционно ключевой отраслью промышленности 

республики, во многом обязана своей атомной составляющей. 
В советский период Армения лидировала среди производителей электроэнергии 

Закавказья. Начиная с середины 70-х годов прошлого столетия она становится ее 
постоянным экспортером в соседние страны, что в немалой степени было обусловлено 
пуском Армянской АЭС. Сегодня атомная станция является не только одним из главных 
производителей электроэнергии в стране, но и важным гарантом ее энергонезависимости 
и энергобезопасности. Вместе с тем это своеобразный символ государственной 
безопасности и стабильности.  

Главные трудности для проектировщиков были связаны с высо-
кой сейсмичностью района размещения АЭС при полном отсутствии нормативной базы. 
Научное руководство строительством и эксплуатацией АЭС осуществлял Институт 
атомной энергии им. И.В. Курчатова, а отдельные узлы и системы 
проектировали Ленинградский  “Теплоэлектропроект”, институты “Армгидроэнерго-
проект”, “Армэлектросеть проект” - более 50 проектно-конструкторских и научно-
исследовательских организаций СССР. Основное оборудование изготовляли и поставляли 
на станцию такие предприятия, как  “Ижорские заводы”, “Уралмаш”, “Кировский завод” и 
ещё около сотни предприятий. Примечательно, что некоторое оборудование на 
Армянской АЭС было установлено и опробовано в СССР и в мире впервые. 
Так, гидроамортизаторы, рассчитанные на  большие усилия, были изготовлены японской 
фирмой и неплохо себя зарекомендовали. Впервые была опробована и успешно себя 
зарекомендовала установка глубокого упаривания слабоактивных жидких отходов, 
позволившая многократно сократить объёмы сохраняемых радиоактивных отходов. 

После разрушительного землетрясения в Спитаке в 1988 г. усилились требования 
по закрытию Мецаморской атомной станции из соображений безопасности. Так, 25 
февраля 1989 г. был закрыт первый блок станции, а 18 марта 1989 г. – второй. Первый 
блок так и не восстановил свою работу, а второй был перезапущен 26 октября 1995 г., 
когда в стране царил сильнейший энергетический кризис и электричество подавалось 
лишь по несколько часов в сутки. В тот период это было единственно правильным 
решением, поскольку без обеспечения электроэнергии ослабленная недавней войной 
страна не смогла бы восстановить экономику, обеспечить нормальные условия для 
жизнедеятельности своих граждан и снизить угрожающие темпы эмиграции. 

Последующие после распада СССР политические события привели к блокаде 
Армении и, как следствие, к энергетическому кризису в республике. При сложившейся 
ситуации вопрос возобновления работы АЭС приобрел особую актуальность. В связи с 
тяжелым положением, сложившимся в энергообеспечении республики, правительство 
Армении в 1993 году приняло постановление “О начале работ по возобновлению работы 
Армянской АЭС. Были подготовлены и утверждены на правительственном уровне 
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следующие документы, определившие порядок возобновления эксплуатации станции 
после длительного останова: 
 “Концепция возобновления работы энергоблоков Армянской АЭС”; 
 “Перечень мероприятий по повышению безопасности блока N2 Армянской АЭС”.  

Ввиду отсутствия в Армении нормативныx теxническиx документов по 
безопасности функционирования атомныx станций было принято решение о распростра-
нении на Армянскую АЭС норм и правил, действующиx в РФ. 

5 ноября 1995 года, спустя 6,5 лет после останова ААЭС, была возобновлена 
эксплуатация энергоблока N2, что не имело прецедентов в мировой практике. Очевидно, 
что запуск блока N2 стал возможным благодаря помощи такиx стран, как Россия, 
Франция, Германия, при содействии ЕС и МАГАТЭ. Начиная с этого времени  доля 
Армянской атомной станции в выработке электроэнергии в стране неуклонно росла. 
Необходимость работы станции особенно ощущается зимой, когда потребление 
электроэнергии в стране резко повышается в связи с обеспечением теплом жилые, 
общественные, промышленные и коммерческие здания.   

Армянская АЭС, являясь гарантом энергетической безопасности Армении, 
рассматривается также как один из ведущиx факторов повышения экономической и, как 
следствие, политической конкурентоспособности Армении в регионе. Как известно, при 
советской власти энергосистема РА проектировалась как энергоизбыточная, 
покрывающая часть потребностей региона. При этом особо подчеркивалась роль АЭС. 

Исxодя из этиx соображений, руководством Республики Армения сегодня должны 
применяться необxодимые меры по долгосрочному развитию атомной энергетики. Наряду 
с  обеспечением энергетической безопасности следует поставить перед собой также иную, 
не менее важную задачу, а именно – активизация экспорта произведенной в Армении 
электроэнергии. Для решения указанной стратегической задачи необxодимо в первую 
очередь осуществить соответствующие работы по восстановлению и поддержке 
энергетической инфраструктуры республики: модернизировать подстанции, повысить 
качество обслуживания с целью уменьшения экономических и технических потерь и пр.  

40-летие Армянской атомной станции – это воистину праздник для всей страны! 
Разрешите пожелать Армянской АЭС беспрерывного устойчивого развития, стабильности 
и безопасности, а ее сотрудникам – крепкого здоровья и благополучия! Имеем честь 
сообщить, что в связи с юбилеем президиум Инженерной академии Армении принял 
решение наградить Армянскую АЭС наивысшей наградой - золотой медалью Инженерной 
академии Армении! 

 
С уважением, 
 
 
Почетный Президент ИАА, 
Действительный член НАН РА, 
Иностранный член РАН, 
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Electricity consumption by population. First of all, in this paper an attention is paid to the problem of 
electricity consumption by population. A vector-autoregressive (VAR) model is developed for capturing 
interdependencies between incomes of population and the volume of electricity consumed in residential area. It is 
believed in this study that results of this kind of model would allow to reveal and make quantitative judgements on 
possible simultaneous effects which the mentioned two factors exert on each other.  

For capturing effects of the above introduced factors, time series of the following two variables are taken into 
analysis: average nominal monthly wage (AW) in Armenian Drams, (for the effect of population income) and the 
volume of electricity supplied to population (ESP) in million kWhs (for the effect of electricity consumption by 
population). The last variable is identical to the volume of electricity consumed by population. The model also 
includes a variable which represents the volume of electricity supplied to other sectors of economy (ESO) given in 
million kWhs. This variable is selected for capturing effects of possible shocks in total volume of consumed 
electricity on two main variables. Those external shocks may be caused by unexpected changes in electricity 
consumption in sectors like industry, water supply, etc. All variables are taken in monthly basis (from January 2003 
to December 2015) and obtained from National Statistical Service of Armenia [1].  

In the developed VAR model main variables are considered in 2 lags.  
The model consists of the following equations: 

                     AWt = a0 + a1AWt-1 + a2AWt-2 + a3ESPt-1 + a4ESPt-2 + a5ESOt-1 + εt ,      (1) 
                     ESPt = b0 + b1AWt-1 + b2AWt-2 + b3ESPt-1 + b4ESPt-2 + b5ESOt-1 + γt .      (2) 

Equation (1) assesses the impact of lagged values of average nominal wage and electricity consumption on 
current value of average nominal wage. Simultaneously, Equation (2) estimates the influence of lagged values of the 
mentioned variables on current value of electricity consumption by population.  

The results of estimation are introduced in Table 1. 
 

Table 1 
Estimation results of VAR model 

Variables 
Coefficients 

(1) (2) 
AWt ESPt 

AWt-1 
0.48*** 0.40*** 

(0.07) (0.12) 

AWt-2 
0.52*** -0.23** 

(0.07) (0.11) 

ESPt-1 
-0.05 1.28*** 

(0.05) (0.08) 

ESPt-2 
-0.02 -0.59*** 

(0.05) (0.07) 

ESOt-1 
0.005 -0.45*** 

(0.09) (0.45) 

a0 
0.38 2.12*** 

(0.29) (0.14) 
R2 0.98 0.78 

Adjusted R2 0.98 0.77 
F-statistic 1347.47 112.51 

N 156 
Notes: Standard errors in parentheses. ** 5% significance level. *** 1% significance level.

 
In Table 1, Column (1) represents estimation results for Equation (1), while Column (2) reports results for 

Equation (2). Those results indicate that there are very high goodness of fit indicators in both equations – R2 - 
meaning that estimated model explains respectively 98% and 78% of variances in AWt and ESPt. Furthermore, both 
equations have high values of F-statistic which indicates an overall stability of the model.  

From Column (1) it can be seen that on the level of nominal wage at time point t, only values of that variable 
in previous two periods have significant impact. For both AWt-1 and AWt-2 that impact is positive. As in the 
estimation all variables are taken in logarithmic values, in order to calculate marginal impacts of independent 
variables, it is required to take 1.01 to the power of their coefficients. In more detail, marginal impact of AWt-1 on 
AWt is equal to 0.5% as (1.01)0.48 = 1.005 meaning that 1% increase in average nominal monthly wage at t-1, will 
increase average nominal monthly wage at t by 0.5%. In the same manner, marginal impact of AWt-2 is calculated. It 
is also equal to 0.5% ((1.01)0.52=1.005) and has the same interpretation as the previous variable. Nevertheless, 
Column (1) also shows that neither volume of electricity consumption by population in previous two periods nor 
electricity consumption by other sectors have any significant impact on the level of average wage at time point t.  

As it has already been mentioned, Column (2) introduces estimation results of Equation (2) where the 
dependent variable is the volume of electricity supplied to population (or consumed by population) at time point t 
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response function of average nominal wage to shocks in electricity supply to population is introduced in Fig. 4 
which shows that no immediate response takes place. On the contrary, there are immediate and positive responses 
by the volume of electricity supplied to population to shocks in average nominal wage (Fig. 5) and its own shocks 
(Fig. 6). In both cases, responses after the first lag start to decline.     

 
      Fig. 3. Response of AWt to shocks in AWt                  Fig. 4. Response of AWt to shocks in ESPt 

 

 
              Fig. 5. Response of ESPt to shocks in AWt               Fig. 6. Response of ESPt to shocks in ESPt  
 
Thinned out gas sales losses [2]. Further, in the paper losses caused through the sale of liquid gas and its 

economic consequences for the liquid gas station are taken into account. During the last decade the number of cars 
using liquid gas has grown almost twice. At the same time, liquid gas prices have increased sharply, too. 
Nevertheless, the difference between liquid gas and oil prices still provides incentives for installing special 
equipment in cars, intended for the use of liquid gas. However, the volume of gas supplied to the gas stations is not 
completely being consumed by customers. Consequently, the need to keep remained liquid gas in station causes 
certain losses for business. 

Advantages of using liquid gas are present in different European countries, where each third car works on 
liquid gas [3]. In these countries, flexibility of fiscal policies with respect to producers and suppliers of propane-
butane mixture provides the feasibility of liquid gas use.  

This paper provides analysis of the impact of thinned out gas sale losses on the firm functioning which is 
specializing on the fuel supply for automobiles. The analysis shows that there exists significant dependence between 
factors characterizing efficiency of this kind of firm. This allows to assess expected losses of gas station caused by 
the need of the maintenance of non-supplied gas to customers.   

Let us denote the set of gas stations as I = {1, 2, ..., n}, the volume of thinned out gas sales of station i at time 
t as Sit ,  where   i = 1, 2, …, n, t = 1, 2, …, T, the volume of thinned out gas received for sale at station i at time t as 
Rit , where i = 1, 2, …, n, t = 1, 2, …, T, the difference between volumes of received and sold thinned out gas in 
station i at time t as Lit, where i = 1, 2, …, n, t = 1, 2, …, T, and the ratio of volumes of received and sold thinned out 
gas in station i at time t as Qit, where i = 1, 2, …, n, t= 1, 2, …, T. In overall, studied company owns five gas 
refuelling stations located in different parts of the city. 

Data. For analysis monthly data describing functioning of the company with regard to the sale of thinned out 
gas from January 2004 to December 2010 were studied.  

Fig. 7 reports the volumes of thinned out gas sales in five stations between January 2004 and December 
2010. It can be seen from the figure that the largest volume of gas sales belongs to Station 1, while the smallest one 
belongs to Station 3.                          

The study of data on thinned out gas sales volumes shows that the total volume of gas received in station is 
not being completely realized during the planned period. As a consequence, there is a need to store unrealized 
production which eventually leads to losses. As a measure of losses the difference between the volumes of received 
and sold gas (Lit) is taken into consideration. The dynamics of that measure is introduced in Fig. 8. According to that 
figure, Station 1 has the largest volume of unrealized thinned out gas, while Station 3 has the smallest one. 

In order to have more detailed understanding of losses related to unrealized thinned out gas volumes, the ratio 
of received and sold gas volumes is studied. Its dynamics is present in Fig. 9.  
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Fig. 7. Volumes of thinned out gas sales in stations from January 2004 to December 2010 

 

 
Fig. 8. The difference between received and sold volumes of 

thinned out gas in stations from January 2004 to December 2010 
Fig. 9. The ratio of received and sold volumes of thinned 

out gas from January 2004 to December 2010
 

Deependence of company losses from the volume of received thinned out gas. In order to describe the 
dependence of company’s losses from the volume of thinned out gas delivered to gas station, systems of 
simultaneous equations are studied which define the relation between the losses of company and the volume of 
realized production at separate stations. For Station 1 lagged equations are received which define dependence 
between the volume of thinned out gas received for sale (Rti) and the volume of losses (Lti).  

                 Rt1 = 1.137503 Rt-1,1 – 0.27691334 Lt-1,1 + 0.219519488 Lt-1,2 + 0.164957104 + t ,             (3) 

                                           (5.19)                   (-5.269)                     (3.72)                    (5.37) 
where  R2 = 0.86, F = 13.99 and DF = 81. In parentheses t-statistic is indicated. 

The equation which characterizes the dependence between losses (Lit) and the volume of thinned out gas 
received for sale (Rti) has the following form:      

                               ttt RL  86346851.1994567.0 1,1, ,                                                          (4) 

                                                           (549.455)              (-81.092) 
where  R2 = 0.99, F = 302 and DF = 84. In parentheses t-statistic is indicated. 

So, by inserting Equation (3) into Equation (4) the following fundamental equation will be got.  

                     ttttt LLRL   699.122.00275.013.1 211 .                                              (5) 

Similarly, the same techniques may be applied to other stations. 
Dynamic behaviour of thinned out gas realization model at Station 1.  Characterizing equation of Equation 

(5) has the following form:                       

022.00275.02   .                                                                           (6) 

The roots of Equation (6) are the following: ,6069.01   ,907.02   therefore the process of receipt 

and sale of thinned out gas at Station 1 is stable and stationary. 
Similarly, the same techniques may be applied to other stations as well.    
The imitation model of thinned out gas sales volume. The model is introduced in the following form:     

 )()()()()( 54321 tttttt RRRRRL  .                                                               (7) 

In order to get estimates for the degrees of the model introduced in Equation (7), logarithms of variables 
capturing the volume of gas sales at Station i at time t are studied. For that equation the following estimates are 
received: 

ttttttt RchLnRcntLnRDjrLnRtecLnRisLnLLn  )(18,0)(188,0)(095,0)(21,0)(345,0)( ,     (8)                       

                        (10.54)           (9.04)            (6.14)                         (8.12)                 (7.92) 
 
where  R2 = 0.86, F = 291.5 and DF = 79. In parentheses t-statistic is indicated. 

So, it is possible to reintroduce Equation (7) in the following way: 
                                                                                                                              

 
18.0

5
188.0

4
095.0

3
21.0

2
345.0

1 )()()()()( tttttt RRRRRL  .                                            (9) 

Let us assume that .10,111  ttt RRR   Then, by taking that Rt2, Rt3, Rt4, Rt5 don’t change and  
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inserting 18.0
5

188.0
4

095.0
3

21.0
2

345.0
1 )()()()()( tttttt RRRRRL  , we will receive that   .)1( 345.0

t

t
L

L
                               

Similarly, if    

a) 10,222  ttt RRR   and 5431 ,,, tttt RRRR  don’t change, then by inserting    

18.0
5

188.0
4

095.0
3

21.0
2

345.0
1 )()()()()( tttttt RRRRRL  , we will receive that 21.0)1( 

t

t
L

L
;          

b) 10,333  ttt RRR   and 5421 ,,, tttt RRRR  don’t change, then by inserting    

18.0
5

188.0
4

095.0
3

21.0
2

345.0
1 )()()()()( tttttt RRRRRL  , we will receive that 095.0)1( 

t

t
L

L
;       

c) 10,444  ttt RRR   and 5321 ,,, tttt RRRR  don’t change, then by inserting    

18.0
5

188.0
4

095.0
3

21.0
2

345.0
1 )()()()()( tttttt RRRRRL  , we will receive that 188.0)1( 

t

t
L

L
; 

d) 10,555  ttt RRR   and 4321 ,,, tttt RRRR  don’t change, then by inserting    

18.0
5

188.0
4

095.0
3

21.0
2

345.0
1 )()()()()( tttttt RRRRRL  , we will receive that 18.0)1( 

t

t
L

L
. 

From there, by putting v = 0.005, 0.01, 0.011, 0.012, …,0.02, we will get the values of l

t

t
L

L )1(   for 

l = 0.345, 0.21, 0.095, 0.188, 0.018. The results are present in Table 3 and Fig. 10. 
Table 3 

 Changes in thinned out gas supply to stations and respective losses 
 

Changes in 
supply 
(  ) 

Losses of 
station 1 

Losses of 
station 2 

Losses of 
station 3 

Losses of  
station 4 

Losses of  
station 5 

0.005 0.001722183 0.001047932 0.000474 0.000938098 0.000898161 
0.01 0.003438763 0.002091754 0.000946 0.001872413 0.001792664 
0.012 0.004123837 0.00250814 0.001134 0.002245088 0.00214945 
0.013 0.004466041 0.002716089 0.001228 0.002431201 0.002327625 
0.014 0.004808024 0.002923876 0.001322 0.002617165 0.002505657 
0.015 0.005149786 0.003131502 0.001415 0.00280298 0.002683545 
0.016 0.005491328 0.003338965 0.001509 0.002988647 0.002861289 
0.017 0.005832649 0.003546268 0.001603 0.003174165 0.003038889 
0.018 0.006173751 0.003753409 0.001696 0.003359535 0.003216347 
0.019 0.006514634 0.00396039 0.00179 0.003544758 0.003393661 
0.02 0.006855297 0.004167211 0.001883 0.003729833 0.003570833 

 

 

Fig. 10. Changes in thinned out gas supply to stations and respective losses 
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So we can conclude that losses of stations decrease in the following order: Station 1, Station 2, Station 4, 

Station 5 and Station 3. The main reason for this kind of result is the fact that stations receive various volumes of 
thinned out gas and possess different conditions for gas storage. Geographic location and inter-firm competition 
have importance as well.  

Conclusion. In this paper an attempt was made to develop multidimensional modelling framework for 
analysing problems concerning energy efficiency and energy saving management in the Republic of Armenia. A 
vector-autoregressive model was constructed in order to estimate simultaneous influences that population incomes 
and electricity consumption by population exert on each other. Furthermore, by means of simultaneous equations 
system an impact of thinned out gas losses on overall economic performance of thinned out gas refuelling station 
was assessed.  
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Քննարկվել են ՀՀ-ում էներգիայի խնայման կառավարմանն ու արդյունավետության գնահատմանն 
առնչվող որոշ առանցքային հայեցակարգեր։ Նախ՝ ուսումնասիրվել է բնակչության կողմից էլեկտրաէներգիայի 
սպառումը։ Համապատասխան մեթոդների կիրառմամբ գնահատվել են միաժամանակյա կախվածությունները 
բնակչության կողմից սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծավալի և բնակչության եկամուտների միջև։ Հետագայում 
դիտարկվել են ԱԳԼՃԿ-ները։ Միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի միջոցով գնահատվել է 
կայաններում առաջացող գազի կորուստների ազդեցությունը կայանների տնտեսական գործունեության վրա։ 

Առանցքային բառեր․ էներգիայի արդյունավետություն, էլեկտրաէներգիայի սպառումը բնակչության 
կողմից,  բնակչության եկամուտներ, բազմագործոն մոդելներ, միաժամանակյա հավասարումների համակարգեր։ 
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ПОСТРОЕНИЕ МНОГОМЕРНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И МЕНЕДЖМЕНТА  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ РА 

 

Обсуждаются ключевые аспекты менеджмента энергосбережения и оценки энергоэффективности 
в Республике Армения. Изучено потребление электроэнергии населением. С помощью многомерного 
моделирования оценены одновременные взаимосвязи между  потреблением электроэнергии населением и 
доходами населения. Анализ был сфокусирован на автозаправочные станции. Построены системы 
одновременных уравнений для оценки влияния потерь станций на общее функционирование фирмы, 
занимающейся продажей сжиженного газа для автомобилей. 

Ключевые слова: энергоэффективность, потребление электроэнергии населением, доходы 
населения, многомерные модели, системы одновременных уравнений. 
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V.V. Baghdasaryan, D.A. Kharatyan 

 
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF VOROTAN COMPLEX OF HPP BY 

USING THE DUPONT MODEL 
 

The financial performance of Vorotan complex of hydroelectric power plant is analyzed by using the DuPont 
model for the period of 2011-2014. It has been found out that plant’s financial performance was stable in 2011 with 
positive ROE (return on equity) and PM (profit margin) values. However, the plant’s performance started to worsen 
in 2012 with negative PM and ROE values. The plant incurred significant losses in 2013. The financial performance 
was recovered and improved significantly with large ROE and PM values in 2014.    

Keywords: DuPont model, return on equity, net profit margin, asset turnover, financial leverage.  
 
Introduction. The main goal of a company is the generation of profit and maximization of 

shareholders’ equity. Glancing at corporate finance textbooks and literature ample information is found 
on shareholder wealth maximization being the primary goal of a company. Brealey, Myers and Allen, 
Brigham and Ehrhardt and many others argue that maximizing the market value of a firm offers the most 
essential objective function which is necessary for the efficient management of a firm [1, 2]. Thus, the 
importance of return on equity as a profitability metric becomes evident taking into account the fact that it 
measures how effectively the management generates wealth for shareholders. The DuPont model was first 
introduced by F. Donaldson Brown, an electrical engineer by education who joined the giant chemical 
company's Treasury department in 1914. After few years, DuPont bought 23 percent of the stock of 
General Motors Corp. and Brown was given the task of cleaning up the car maker's tangled finances. The 
DuPont model is credited to Brown as he attempted to find a mathematical relationship between two 
commonly computed ratios, namely net profit margin and total asset turnover. Original DuPont model 
was first used in internal efficiency report in 1912 which was the product of profit margin (a measure of 
profitability) and asset turnover (a measure of efficiency). The formula of original DuPont model is 
illustrated below in equation (1): 

RETURN	ON	ASSETS	 ROA
	

	

	

	
.                         (1) 

 

The maximization of ROA was considered a major corporate goal and the realization that ROA was 
affected by both profitability and efficiency led to the development of a system of planning and control 
for all operating decisions in a firm [3]. In this respect, DuPont analysis was incorporated in many 
companies as a strong measure of company’s efficiency until the 1970s. After the 1970s the common 
corporate goal of ROA maximization shifted to ROE maximization and it led to a major modification of 
the original DuPont model. Debt financing (leverage) became the third area of interest for financial 
managers which was added to the original DuPont model as equity multiplier. The modified DuPont 
model is shown below in equation (2) [4]: 

 

ROE
	

	ASSETS

	 	

	
.                            (2) 

 
Three-step DuPont model. The original model is called the three-step DuPont model and the 

underlying reason is that it breaks down the ROE into the product of three factors. These factors are net 
profit margin (NPM), asset turnover (AT) and equity multiplier (EM) or financial leverage. The three-step 
DuPont model is presented below. DuPont analysis not only measures profitability but also explores how 
the company can yield return even with debt and how it can generate cash and produce more sales with 
each asset. DuPont analysis links balance sheet to income statement. It helps to spot areas within a 
company that are stronger or weaker.  
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The DuPont model covers the following areas: profitability, operating efficiency and leverage.  

i. Profitability: Net Profit Margin  

Profitability ratios are a class of financial metrics that are used to assess a business's ability to 
generate earnings as compared to its expenses and other relevant costs incurred during a specific period of 
time. Gross, operating and net profitability are the most broadly used measures, which describe 
performance at different activity levels. Net profitability is the most comprehensive since it uses the 
bottom line net income in its measure. Essentially, NPM (net profit margin) is the percentage of revenue 
remaining after all operating, interest, taxes and preferred stock dividends have been deducted from a 
company’s total revenue. It is the best measure of profitability since it shows how good a company is at 
converting revenue into profits available for shareholders.  

ii. Asset Utilization: Total Asset Turnover  

Turnover or efficiency ratios are of significant importance as they indicate how well the assets of a 
firm are employed to generate sales and/or cash. The efficiency ratio is a ratio that is typically used to 
analyze how well a company uses its assets and liabilities internally. Although, profitability is important 
it doesn't always provide the complete picture of how well a company provides a product or service. A 
company is profitable very often, but not too efficient. Profitability is derived from accounting measures 
of sales revenue and costs. Matching principle of accounting enables such measures to be generated, 
which registers revenue when earned and expenses when incurred. In this respect, a disparity may occur 
between the goods sold and the goods produced during that same period. The main purpose of efficiency 
ratios is to reveal problems like this that need fixing. The total asset turnover ratio measures the efficiency 
of asset deployment in generating revenue. The most comprehensive measure of performance in activity 
category is being employed in the DuPont system (other measures being fixed asset turnover, working 
capital turnover, inventory and receivables turnover) which clearly are not as informative as net 
profitability.  

iii. Leverage: The Leverage Multiplier  

A leverage ratio is one of the several financial measurements that look at how much capital comes 
in the form of debt (loans), or assesses the ability of a company to meet financial obligations. Debt 
financing is both beneficial and costly for a firm. In fact, the cost of raising debt is less than the cost of 
raising equity. This effect is augmented by the tax deductibility of interest expenses contrary to taxable 
dividend payments and stock repurchases. In this respect, if earnings of debt are invested in projects 
which have substantial returns (more than the cost of debt), owners are able to retain the residual and 
hence, the return on equity is "leveraged up." However, accumulation of debt forms a fixed payment to be 
made periodically by the firm whether or not it is generating an operating profit. Therefore, if the 
company is doing poorly those payments may cut into the equity base. Furthermore, the risk of the equity 
position is enhanced by the presence of debt holders having a greater claim to the assets of the firm. The 
leverage multiplier employed in the DuPont ratio is explicitly related to the proportion of debt in the 
firm's capital structure.  

Vorotan hydroelectric power plant. Modernization of the Vorotan HPP started in 2003 with the 
2.7€ million grant provided by European Union. Next rehabilitation project started in 2010 with the 51€ 
million financed by German development bank KFW. In 2015, ContourGlobal purchased the Vorotan 
Cascade operating company for US$180 million. ContourGlobal started a six-year refurbishment program 
to modernize the plants and improve their operational performance, as well as safety, reliability, and 
efficiency, with the total investment of $ 70 million. Vorotan complex of hydroelectric power stations 
consists of three hydroelectric power stations with an overall capacity of 402.2 megavolt and an average 
annual power generation of 1.15 billion kilowatt hour [5]. Hence, Vorotan has undergone major changes 
in the last decade to improve its performance.    

DuPont analysis of Vorotan HPP. Table 1 presents the DuPont indicators for the period of 2011-
2014. These indicators are taken from the annual financial statements of Vorotan HPP [6]. Table 2 
presents the DuPont indicators of Vorotan HPP calculated by using the values of table 1. According to 
Table 2, the financial performance of the plant was relatively stable in 2011 as indicated by the positive 
but small return on equity value, however the plant made losses in 2012 which resulted in negative profit 
margin and lower return on equity. Financial leverage also increased significantly which implies that 
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plant started to borrow more debt. The plant suffered significant losses in 2013 due to other high 
operational expenses which resulted in a significant negative return on equity value. Financial leverage is 
also the highest in 2013 which implies that the amount of debt employed into its capital structure has 
increased significantly. However, the plant’s performance improved significantly in 2014 as shown by an 
extremely large value of profit margin, improved asset turnover and higher leverage which resulted in a 
positive and significant value of return on equity. 

 
     Table 1  

Financial metrics of Vorotan HPP 
 

Year 2011 2012 2013 2014 

Currency /Bln AMD /Bln AMD /Bln AMD /Bln AMD 

Equity 103.95 110.9 74.62 90.18

Assets 88.8 127.46 94.37 108.78

Net Income 0.67 -0.53 -36.28 15.47

Revenue 5.3 5.07 6.71 17.47

 
To sum up, the performance of the plant was relatively stable in 2011. It started to incur losses in 

2012 achieving high values in 2013, therefore, the plant greatly underperformed due to high costs. 
However, the plant was able to recover in 2014 as it greatly over performed with significant profit margin 
and return on equity values.        

    
                                                                                                                                          Table 2  

Summary of the DuPont indicators 
 

Year 2011 2012 2013 2014 

ROE 0.65% -0.48% -48.62% 17.16% 

AT 0.060 0.040 0.071 0.161 

PM 13% -10% -541% 89% 

EM 0.854 1.149 1.265 1.206 

 
Conclusion. This paper analyzed the financial performance of Vorotan HPP by using the DuPont 

model. The plant’s ROE is decomposed into profit margin, asset turnover and equity multiplier. The 
analysis is conducted for the period of 2011-2014. The financial performance of Vorotan HPP was 
relatively stable in 2011. The plant’s financial performance started to worsen in 2012 as it incurred losses 
and it continued to worsen significantly in 2013 as the plant incurred huge losses and increased its debt. 
The plant’s performance improved notably in 2014 with an impressive PM and ROE values.      
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Վ.Վ. Բաղդասարյան, Դ.Ա. Խառատյան 
 

ՈՐՈՏԱՆԻ ՀԷԿՀ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԴՅՈՒՊՈՆԻ 
ՄՈԴԵԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ  

 

Ուսումնասիրվում է Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի ֆինանսական գործունեու-
թյան արդյունավետությունը 2011-2014 թթ.  ընկած ժամանակահատվածում Դյուպոնի մոդելի միջոցով: 
Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ համալիրի ֆինանսական վիճակը եղել է կայուն 2011 թ., 
քանի որ ապահովվել են սեփական կապիտալի շահութաբերության և զուտ շահույթի մարժայի 
դրական արժեքներ: Սակայն համալիրի ֆինանսական վիճակը վատթարացել է 2012 թ. ֆինանսական 
վնասներ կրելու պատճառով, և դրա արդյունքում սեփական կապիտալի շահութաբերության և զուտ 
շահույթի մարժայի բացասական արժեքներ են ստացվել: Համալիրի ֆինանսական վիճակը ավելի է 
վատացել վնասների ծավալի էականորեն աճի և պարտքի մեծացման պատճառով: Համալիրի 
ֆինանսական վիճակը վերականգնվել է 2014 թ., քանի որ սեփական կապիտալի շահութաբերության և 
զուտ շահույթի մարժայի արժեքները դրական են և մեծ:       

Առանցքային բառեր. Դյուպոնի մոդել, սեփական կապիտալի շահութաբերություն, զուտ 
շահույթի մարժա, ակտիվների շրջանառություն, ֆինանսական լծակ:    

 

 
В.В. Багдасарян, Д.А. Харатян 

 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСА ВОРОТАНСКОЙ ГЭС  

ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИ ДЮПОНА 
 

  Анализируется эффективность финансовօй деятельности комплекса Воротанской ГЭС  в период 
2011-2014 гг. В результате анализа установлено, что в 2011 году финансовая эффективность стабильна с 
позитивными значениями рентабельности собственного капитала и нормы прибыли. Однако в 2012 году 
финансовая стабильность ухудшилась с отрицательными значениями рентабельности собственного 
капитала и нормы прибыли. Комплекс имел значительные утраты в 2013 году. Финансовое состояние 
комплекса восстановилось в 2014 году с большими значениями рентабельности собственного капитала и 
нормы прибыли.    

Ключевые слова: модель Дюпона, рентабельность собственного капитала, норма прибыли, 
оборачиваемость активов, финансовый рычаг. 
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ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 
Դիտարկվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ինովացիոն գործունեության կազմակերպման 

հարցերը:  Ներկայացվում են ինովացիոն գործունեության նպատակներն ու արդեն իսկ իրականացված 
կարևորագույն ինովացիոն նախագծերը, որոնք մեծ նշանակություն են ունեցել ՀՀ-ի համար:  

Առանցքային բառեր.  ինովացիաներ, զարգացում, ներդրումներ, համագործակցություն, ՀՀ:   

 
Պետական ինովացիոն քաղաքականությունը կարելի է պատկերացնել որպես պետական 

իշխանության մարմինների այնպիսի գործունեություն, որը նպաստում է իրավական, տնտեսական, 

կազմակերպչական և սոցիալ-մշակութային ոլորտներում ինովացիոն գործընթացների ներդրմանը:  

Ինովացիոն գործունեության կարևորագոյն նպատակներից են.  

1.  Ազգային ապրանքների մրցունակության բարձրացումը ներքին և արտաքին շուկաներում:  

2.  Առաջատար ձևափոխումների ապահովումը նյութական արտադրությունում ինովացիաների ավելի 

ինտենսիվ օգտագործման հաշվին: 

3.  Տնտեսության կայուն զարգացման և երկրի ազգային անվտանգության ապահովումը: 

4.  Ազգաբնակչության կյանքի որակի և մակարդակի վերելքը:  

Այս նպատակներին կարելի է հասնել միայն այն դեպքում, երբ պետությունն իր սուղ ռեսուրսները 

կենտրոնացնում է գիտատեխնիկական առաջընթացի գերադասելի ուղղությունների վրա և իրականացնում 

է հիմնարար հետազոտությունների պետական աջակցություն:  

Գրականությունում լայն շրջանառություն է ստացել այն միտքը, որ ինովացիան նշանակում է 

քաղաքական շրջանառության մեջ մտցնելու կամ սեփական կարիքների համար օգտագործելու նոր կամ 

բարելավված արտադրանք, նոր կամ բարելավված տեխնոլոգիաներ, նոր ծառայություններ, տարբեր բնույթի 

նոր արտադրակազմակերպչական որոշումներ և այլն: Թվարկված ուղղություններից առաջնահերթի 

ընտրությունը բխում է այն հանգամանքից, որ սահմանափակ են այն ռեսուրսները, որոնք կարող են 

հատկացվել գիտության և տեխնիկայի զարգացմանը:  

Արդյունաբերական զարգացած երկրների փորձից բխում է, որ պետությունը պետք է խրախուսի 

գիտատեխնիկական ոլորտի գործունեությունը, աջակցի գիտության և նրա զարգացմանը նպաստող 

միջոցառումների սպասարկմանը: Պետությունը ոչ միայն կարգավորում է ինովացիոն գործընթացները, այլ 

նաև ստեղծում է համապատասխան տնտեսական պայմաններ՝ ինովացիոն աշխուժությունը խրախուսելու 

համար (նպատակային ֆինանսավորում, կադրերի վերապատրաստում, հարկային արտոնություններ, 

տեղեկատվական ապահովում և այլն):  

Պետության աջակցության կարևորագույն միջոցներից մեկը ինովացիոն ենթակառուցվածքների 

ձևավորումն է: Այն իր մեջ ներառում է գիտական և գիտատեխնիկական կենտրոնների, տեխնոպարկերի, 

բիզնես-ինկուբատորների, տեխնոլոգիաների փոխանցման (տրանսֆերների) կենտրոնների, վենչուրային 

ֆոնդերի ստեղծումը:  

Փորձենք ծանոթանալ այն իրավիճակն, որը բնորոշ է վերը նշված տնտեսական դրույթների 

կիրառելիությանը ՀՀ-ում: Վերջերս այդպիսի մի փորձ է արվել Վ. Ռ. Պողոսյանի կողմից, որն իր 

ատենախոսության երրորդ գլխում հատուկ բաժին է հատկացրել ՀՀ տնտեսության ինովացիոն հատվածի 

ժամանակակից պատկերի նկարագրությանը [1]:  Ցավոք, իր շարադրությունը Վ. Պողոսյանը սկսում է 2005 

թվականից, լիովին անտեսելով այն փաստը, որ առաջին քարը ինովացիոն գործունեության շենքի հիմքում 

դրվել էր դեռևս 1992 թվականին, երբ ստեղծվեց ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտոնագրային 

վարչությունը, ինչը հնարավորություն տվեց մշակել օրենքներ, որոնք թույլ էին տալիս գրանցել ՀՀ-ում և այլ 

երկրներում ստեղծված գյուտերը, օգտակար սարքերը և արդյունաբերական նմուշները:  

Դրանց հիման վրա կարելի էր կիրառել գրանցված արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների 

շուկայացումը: Այսպես, սկսած 1992-2000թթ. արտոնագրային վարչությունում գրանցվեցին միայն 

«Նաիրիտ» գործարանին վերաբերող 29 գյուտ, որոնք, ցավոք, նվիրվեցին Չինաստանում կառուցվող 

նմանատիպ գործարանին [2]:  Այդ տարիներին ՀՀ տարածքում բուռն գործունեություն էր իրականացնում 

Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի (ՄԳԿ) Երևանյան մասնաճյուղը, որը հրավիրում էր հայ 
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գիտնականներին, ծանոթանում նրանց աշխատանքներին և կնքում պայմանագրեր գիտահետազոտական 

աշխատանքները ֆինանսավորելու նպատակով: Այդ պայմանագրերում առկա էր մի կետ, որի համաձայն, 

եթե աշխատանքի արդյունքը որևէ գյուտ էր, գյուտարարը իրավունք չուներ դիմելու ՀՀ արտոնագրային 

վարչություն՝ արտոնագիր ստանալու նպատակով: ՄԿԳ-ն իր վրա էր վերցնում այն երկրի ընտրությունը, 

որտեղ, իր կարծիքով, պետք է գրանցվեր արված գյուտը:  Ընդհանուր առմամբ, առ 2001 թ. հունվարի 1-ը 

Արտոնագրային վարչությունը գրանցել էր 1516 գյուտերի հայտ, որոնց մեկ երրորդը ստացվել էր 

արտասահմանյան երկրներից [3]: Հարկ է նշել, որ ստացված հայտերից երկու երրորդը, այսինքն՝ 1042 հայտ, 

ստացան Հայաստանի արտոնագրեր: Ցավոք, այն ժամանակ բացակայում էր գրանցված հայտերի 

շուկայացման կարգը: 

ՀՀ կառավարությունը միայն 2005 թ. սկսեց զբաղվել ինովացիոն գործունեությամբ զարգացման 

հարցերով: Այսպես, 2005 թ. ընդունվեց «ՀՀ ինովացիոն գործունեության հայեցակարգը», իսկ 2006 թ. 

«Ինովացիոն գործունեության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքը, ինչը թույլ տվեց ՀՀ 

կառավարությանն ընդունել որոշում «Ինովացիոն ոլորտի զարգացման գերակա ուղղությունները 

սահմանելու մասին»։ Այդ փաստաթղթերում սահմանվեցին ինովացիոն գործունեության պետական 

աջակցության հիմնական ուղղությունները՝ վենչուրային, ներդրումային հիմնադրամների ստեղծման և 

ինովացիոն գործունեության համար բարենպաստ իրավական դաշտի ստեղծում, ֆինանսական և 

ներդրումային աջակցության, երաշխիքների տրամադրում, պետական գույքի օգտագործման իրավունքի 

տրամադրում, ինովացիոն ենթակառուցվածքների ստեղծման ու զարգացման աջակցություն, աջակցություն 

ինովացիոն գործունեություն իրականացնող կադրերի պատրաստմանը, վերապատրաստմանը և 

որակավորման բարձրացմանը։  

Ի լրացումն դրանց 2011թ. փետրվարի 17-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունեց արձանագրային որոշում, 

որի արդյունքում սահմանվեց կարճաժամկետ՝ մինչև 2014թ, գործողությունների ծրագիր՝ ուղղված ազգային 

ինովացիոն համակարգի ձևավորմանը և ամբողջականացմանը [4] ։  

Մինչ այդ ՀՀ Կառավարության որոշմամբ 2009 թ. ապրիլի 23-ին ստեղծվեց Էկոնոմիկայի 

նախարարության ենթակայության «Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը` 

Գյումրու, Վանաձորի, Հրազդանի և Կապանի մասնաճյուղերով [5]։ Կենտրոնը հանդիսանում է ԱՊՀ Անդամ 

Պետությունների գիտատեխնիկական տեղեկատվության կառավարման Միջպետական խորհրդի անդամ։ 

Միաժամանակ ՀՀ Կառավարության որոշմամբ Կենտրոնը պետք է հանդիսանա գիտատեխնիկական 

տեղեկատվության միջպետական փոխանակումը համակարգող ՀՀ ազգային տեղեկատվական կենտրոն։ 

ԱՊՀ անդամ պետությունների միջպետական ծրագրերի և ինովացիոն համագործակցության 

շրջանակներում, վերջինս, համաձայն ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության գրության՝ նաև ՀՀ ազգային 

կոնտակտային կենտրոն է։ Կենտրոնը պետք է իրականացնի նորարարությունների, նորամուծական 

գաղափարների զարգացման գործընթաց` աջակցելով դրանց առևտրայնացման նախապատրաստման 

համար անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացմանը, մատուցելով գիտատեխնիկական տեղեկատվական 

և գրադարանային ծառայություններ։  

Վ. Պողոսյանը իր ատենախոսությունում, որպես արդեն իրականացված կարևորագույն ինովացիա 

թվարկում է ՀՀ-ի համար մեծ նշանակություն ունեցող հետևյալ միջոցառումները. 

1. 2009-ի փետրվարի 19-ին ՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան 

Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ՑԻԿԼՈՆ-30 

իզոտոպների արտադրության համալիրի տեղադրմանը [6]:   

2. Որոշվել է Գյումրիում ստեղծել տեխնոպարկ, որը պետք է նպատակաուղղված խթանի Հայաստանի 

նորաստեղծ ինովացիոն կազմակերպությունների աշխատանքին՝ նպաստելով տարածքային 

հավասարաչափ զարգացմանը։ Տեխնոպարկի հիմնական սուբյեկտներ էին հանդիսանալու առավել 

ավանդական արդյունաբերական ոլորտներում գործող ինչպես միկրո-այնպես էլ ավելի խոշոր 

ընկերությունները [7] ։ 

3. Ներկայումս Գյումրիում գործում են «Ձեռնարկությունների Ինկուբացիոն հիմնադրամ»-ի կողմից 

ստեղծված «Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը» և «Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

կենտրոնը», որոնց հիմնական գործունեությունն ընդգրկում է ոլորտի երիտասարդ կադրերի ուսուցում, 

մենթորական ծրագրերի իրականացում, նորաստեղծ ընկերությունների աջակցություն։  

4. «Հայաստան Մայքրոսոֆթ Ինովացիոն Կենտրոն»-ը հիմնադրվել է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման 

գործակալության (ՅուԷսԷյԱյԴի), Մայքրոսոֆթ կորպորացիայի և Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր 

Հիմնադրամի կողմից և տեղակայվել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում։ 

5. Համաշխարհային բանկի՝ «Հայաստանի էլեկտրոնային հասարակությունը և նորարարությունը 

մրցունակության խթանման համար» ծրագրի շրջանակում նախատեսվում էր հիմնել վենչուրային 

հիմնադրամ, որի նպատակը պետք է լիներ ֆինանսական ներդրումների իրականացումը 

հեռանկարային նորարարական ընկերություններում։  



 380 

6. 2008 թ. ընդունվել է Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հայեցակարգը [8], որի 

իրականացման հիմնական նպատակն էր աջակցել Հայաստանում տեղեկատվական և գիտելիքի վրա 

հիմնված առաջադեմ հանրության և զարգացած ու համաշխարհային ճանաչում ունեցող ՏՏ-ի ոլորտի 

կայացմանը։  

7. Հայեցակարգերի և ծրագրերի իրականացման շրջանակներում 2012 թվականին ՀՀ-ում սկսեց գործել 

«Մարս» ազատ տնտեսական գոտին [9], որի ստեղծման հիմնական նպատակը օտարերկրյա ուղղակի 

ներդրումների ներգրավումն է և առաջադեմ տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով արտահանման 

ծավալների աճը։ 

8. ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման համար կարևոր նախապայման է նաև 

2014 թ. գործարկված վենչուրային ֆոնդի նախաձեռնությունը [10]։ Ֆոնդն իր գործունեության 

արդյունքում ֆինանսական ներդրումներ է կատարել թվով 7 ընկերության կապիտալում։ Բոլոր 

ընկերությունները ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչներ են, որոնց մեծամասնությունը զարգացած երկրներում 

գրանցված ընկերությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրեր են [11]։  

 Ամփոփելով վերը նշված միջոցառումների ցանկը՝ կարելի է եզրակացնել, որ ինովացիոն 

զարգացումը չունի այլընտրանք, իսկ ՀՀ կառավարությունը պետք է շարունակի ստեղծել բարենպաստ 

պայմաններ ձեռնարկատիրության և ինովացիոն գործունեության զարգացման համար, այսինքն՝ ձևավորել 

այնպիսի մթնոլորտ, որը խրախուսում է ինովացիոն գործունեությունը և նպաստում է օտարերկրյա 

կապիտալի ներդրմանը ՀՀ ինովացիոն դաշտում:  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 
Рассматриваются вопросы организации инновационной деятельности в Республике Армения. 

Представлены наиболее важные цели инновационной деятельности и уже реализованные инновационные 
проекты, которые имеют большое значение для Армении. 
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S.L. Ghantardjyan, V.E. Avetisyan 
THE ORGANIZATION OF THE INNOVATION ACTIVITIES  

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

The issues of the organization of innovation activities in the Republic of Armenia are examined. The most 
important objectives of innovation activities that have already been implemented  are presented, which have great 
importance for Armenia. 
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Ղանթարջյան Սարգիս  Լևոնի – տ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Ավետիսյան Վիոլետա Էդվարդի – ՀԱՊՀ, ասպիրանտ 



381 

ISSN 1829-0045 PROCEEDINGS OF ENGINEERING ACADEMY OF ARMENIA (PEAA). 2016. V.13, N 4
 

UDK 622.691.4.003.1                                                                    ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

Amjad Zarei, Aram Arakelyan 
 

A STUDY OF THE EFFECT OF CREDIT RISK ON  
CAPITAL ADEQUACY IN BANK PORTFOLIO  

 
Aiming at determining factors which reduce credit risk in bank portfolio, the present paper investigates the 

factors influencing risk management in Iranian banking industry during an 8-year period and based on collected 
data from a number of state-owned and private banks operating in Iran. Accordingly, in this paper, the ratio of 
capital adequacy as an efficiency index of bank risk management was considered and its influencing factors were 
divided into banking indices and economic factors. A panel data regression model was applied to the process of 
data analysis and the findings suggest that LQR, profitability, operational efficiency and economic growth have a 
positive effect, while aggregate credit risk and inflation rate have a negative effect on that of capital adequacy as an 
efficiency index of bank risk management.  

Keywords: credit risk, capital adequacy, regression, correlation coefficient. 
 
Introduction.Almost all studies conducted on bank risk have specifically focused on operational 

risk, in particular credit risk; however, capital adequacy ratio as the most important quality assessment 
index of bank risk and determining factors influencing such a ratio has been understudied so far. 
Therefore, the present paper attempts to assess bank risk management using capital adequacy index on 
one hand, and investigate the role of macro-economic and banking factors on bank risk management, on 
the other. Theoretical foundations of risk are defined as the probability of occurrence of damage, both 
pecuniary and intangible, due to a transaction [1]. The risk phenomenon is present in a number of fields in 
economics, one important field of which are banks as financial institutions of paramount importance in 
economic systems. Based on a classification presented by BCBS, bank risk can be classified into credit 
risk, market risk and operational risk.One challenge constantly facing institutions supervising financial 
systems is banks’ access to sufficient funds allocated to dealing with economic fluctuations and 
professional problems. Such a concern is not only necessary but also indispensable for supporting 
investigators and a healthy economic system. For a bank to go bankrupt endangers the economic system 
of each and every country. It should also be added that theoretically speaking, removing risk is out of the 
question but determining and managing risk is the only potential solution. Risk management in banking is 
a combination of connected phenomena and models which direct the bank along the lines of executing 
policies and conducting risk-based practices. In fact, risk management is a procedure which, working 
hand in hand with market fluctuations, directs banks along the lines of adopting efficient strategies [2]. 

Case Studies. In their case studies, [3,4] investigated the relationship between capital ratio and 
credit risk in non-American banks. [3] conducted his own studies based on confidential data provided by 
British banks while [4] used confidential data provided by Swiss banks. The findings of both studies show 
that there is no significant relationship between capital ratio and that of credit risk in banks. The findings 
also show that these two are independent from one another. [5] investigated the relationship between 
variations between capital adequacy ratio and credit risk in banks using available data from operating  
banks in total 7 countries of Canada, France, Italy, Japan, Sweden, England and America during the years 
1988-95 as well as using simultaneous equations model. The findings show that during that period, bank 
deposit volume has an inverse and direct relationship with those of capital adequacy and credit risk, 
respectively. Moreover, a direct relationship between property interest ratio and that of capital adequacy 
is observed. In another study, [6] are investigated the relationship between capital adequacy ratio and 4 
financial variables including credit risk ratio, profitability ratio, bank deposit volume and ratio to that of 
bank loans in Iranian banks. The findings based on a regression analysis during the years 2000-2005 show 
that there is a significant relationship between all 4 variables and capital adequacy ratio. The findings also 
show that there is an inverse relationship between direct profitability ratio and volume variables, and 
between deposit ratio to those of loans and credit risk. In their study, focusing on factors influencing 
credit risk, [7] attempt to assess the operation of Nigerian banking industry.  

Proposing a Model and Introducing Related Variables. In order to investigate the relationship 
between capital adequacy ratio and financial banking ratios and some other macro-economic variables, 



382 

the present paper uses the available data from total 15 state-owned and private banks including Melli, 
Mellat, Saderat, Maskan, Keshavarzi, Tejarat, Sepah, Post bank, Refah, Eqtesade Novin, pasargad, 
Parsian, Sina, Saman, and San’at va Ma’dan banksand panel data regression analysis method during the 
years 2004-2015. Inspired by theoretical foundations in the field and conducted case studies, the 
econometric pattern used in this paper may be detailed in this way: 

CARit =α + β1CRiskit   + β2LQRit +β3ROAit   + β4OPRit   + θ1GRTit   + θ2INFit +eit               . )1(  
Table summarizes the definitions of explanatory and dependent variables as well as their measurement 
indices. 

      Table  
Explanatory and Dependent Variables and their Measurement Indices 

 
Measurement Index DefinitionVariable 

Risk-weighted asset (RWA) 

Capital adequacy ratio: one of bank 
operation assessment indices 

determined by BIS for the assessment 
of bank risk management 

CAR 

Ratio of total loans to that of 
total property 

Credit risk index: an index of the 
probability of default payment on 

behalf of customers 
CRisk 

Ratio of cash property to 
current commitments 

Liquidity ratio, which occurs when 
banks fail to clear due debts to 

investors or takers due to insufficient 
financial resources 

LQR 

Ratio of after-tax return to 
total assets 

Return on assets used to assess bank 
return ratio 

ROA 

Operating expenses 
Operating ratio, which is proper index 

of bank management quality 
assessment 

OPR 

GDP growth rate 
Growth rate, which is used to assess 
banks’ reaction to commercial cycles 

GRT 

CPI growth rate 
Inflation rate, which is used as a 

control variable in economic shocks 
and fluctuations 

INF 

 
Model Estimates and Findings Analysis. Findings from F-test and Hausman specification test 

show that the estimation should be conducted in a haphazard way.  The findings also show that credit risk 
ratio has a significant inverse effect on capital adequacy ratio. In other words, the higher the credit risk or 
default payment risk is the more negative effect it will have on banks’ capital adequacy ratio, and risk 
management efficiency will be reduced as such.Coefficient of LQR is positive and indicates  its direct 
effect on that of capital adequacy. On the other hand, estimated coefficient for LQR is of significance 
which indicates its significant effect on capital adequacy ratio. It is a big necessity for a bank to create a 
balance between its own property and current debts. In other words, low- liquidity banks may fail to make 
a due payment on its own debts; in this case, the bank has no other choice but to sell a part of its capital 
assets, and in this way, it will decrease its own initial capital. This is why low liquidity has a negative 
effect on capital quality and this is equivalent to the positive effect of liquidity ratio on that of capital 
adequacy.  The adopted index of ROA has a positive significant effect on capital adequacy ratio of the 
bank. Also, there is a positive and significant relationship between the index of OPR and capital adequacy 
ratio; that is, with the bank making a higher operating income than its operating expense, it will have 
higher potential to deal with credit risk because such a ratio indicates banks’ higher efficiency and higher 
ROA. Among macro-economic variables considered in the proposed model, a negative significant 
relationship exists between inflation rate and capital quality ratio because an increase in inflation rate 
may, in turn, cause a rise in banks’ financing, and stock holders may experience higher interest rates, and 
consequently, an increase in capital will not be an easy task.  As expected, there is a positive significant 
relationship between economic growth rate and capital adequacy ratio, which is indicative of positive 
changes in capital adequacy ratio in banking industry. It can easily be explained in this way that during 
boom period, banks find it easier to finance through financial markets, and consequently, they will have 
higher potential to deal with credit risk because such a ratio indicates banks’ higher efficiency and higher 
ROA. What is more,  during economic inflation banks need to finance more and this consequently, puts 
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them under difficult circumstances and in need of strict crisis management because there is a high 
probability of default payment on behalf of the customers. 

Conclusion. Some specific financial indices are commonly used to assess banking operations 
among which capital adequacy ratio is of paramount importance. Sufficient capital is one necessary index 
of a healthy banking system. Each and every financial system is expected to create a reasonable ratio 
between capital and risk whose main function is to support the bank in face of all financial and non-
financial risks, and support all investors and creditors. Therefore, a valid assessment in this regard may 
function as a valid risk management tool to cover risk expenses. The present paper attempted to 
investigate the effect of some of macro-economic factors and banking indices on capital ratio as the most 
important quality assessment index of risk management in Iranian banks. In order to do this, a panel data 
model was developed for total 15 state-owned and private bank in Iran during the years 2004-15.  The 
findings suggest that LQR, ROA, operational efficiency and economic growth have a positive effect, 
while aggregate credit risk and inflation rate have a negative effect on that of capital adequacy as an 
efficiency index of bank risk management. The findings of the present paper are also in line with those of 
previous studies in that it shows that risk management efficiency in banks is influenced by economic 
growth rate, and in case of any decrease in credit risk by bank portfolio in state-owned and private banks, 
it is strongly suggested that the proposed model of applying bound model of coefficient of variation (CV) 
to reducing credit risk be adopted and seriously considered because such model, as analyzed and applied 
in my PhD thesis, may reduce Iranian bank credit risk during a financial crisis. 
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Ամջադ Զարեի, Արամ Առաքելյան 
 

  ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ 
 ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱԴԵԿՎԱՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՎՐԱ     

 Բանկային պորտֆելի վարկային ռիսկի կրճատման վրա ազդող գործոնների 
ուսումնասիրությամբ հետազոտվել է Իրանի բանկային պորտֆելի կառավարման հիմնախնդիրը՝ 
կիրառելով մասնավոր և պետական բանկերի 8-ամյա վիճակագրական տվյալները: Ուսումնասիրվել է 
կապիատալի բավարարվածության ցուցանիշը, որպես արդյունավետության գնահատման ինդեքս 
բանկային ռիսկի գնահատման համար: Ներյկայացված են այն գործոնները, որոնց վրա ազդում է 
բավարարվածության կապիտալը: Կիրառված է պանելային ռեգրեսիայի մոդելը և առաջարկված են  
շահութաբերության, գործառնական արդյունավետության և տնտեսական աճի գնահատականները, 
որպես դրական արդյունքներ: Դրա հետ միասին ուսումնասիրվել է համախառն վարկային ռիսկ և 
ինֆլացիայի նորմը, որպես կապիտալի բավարարվածության նորմի ազդեցության բացասական 
հետևանքներ:  
 Առանցքային բառեր. վարկային ռիսկ, կապիտալի ադեկվատություն, ռեգրեսիա, 
կոռելացիայի գործակից: 
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ДЕКОМПОЗИЦИОННЫЕ Д-АНАЛОГИ УСЛОВИЯ МУРА-ПЕНРОУЗА 

[X(t)∙A(t)] * = X(t)∙A(t) 
 

Предложены конструктивные итерационные и численно-аналитические матрично-блочные методы 
определения комплексных однопараметрических обобщенных обратных матриц Мура-Пенроуза. Численно-
аналитические методы основаны на дифференциальных преобразованиях Г.Е. Пухова, позволяющих широко 
использовать возможности современных информационных технологий для достижения поставленной 
цели. 

Ключевые слова: комплексные однопараметрические матрицы, обобщённые обратные матрицы, де-
композиция, дифференциальные преобразования, конструктивные матрично-блочные методы, информа-
ционные технологии. 

 
 
Введение. В работах [1-3] были предложены декомпозиционные методы определения 

однопараметрических обобщённых обратных матриц Мура-Пенроуза, основанных на 1-ом, 2-ом и 
3-ем условиях Мура-Пенроуза [4,  стр.  9] соответственно и дифференциальных преобразованиях 
Г.Е. Пухова [5]. В настоящей работе предлагаются аналогичные методы, основанные на 4-ом 
условии Мура-Пенроуза [4].  

Математический аппарат. Представив исходную матрицу A(t) в виде 
)t(Cj)t(B)t(A  , 

a обобщённую обратную к ней )t(X)t(A   - в виде 
)t(Gj)t(F)t(X   

[3] и оперируя 4-ым условием Мура-Пенроуза, будем иметь 

       ***** )t(Gj)t(F)t(Cj)t(B)t(X)t(A)t(A)t(X  

    )t(Gj)t(F)t(Cj)t(B TTTT  

    )t(G)t(B)t(F)t(Cj)t(G)t(C)t(F)t(B TTTTTTTT  

    )t(Cj)t(B)t(Gj)t(F)t(A)t(X  

   )t(C)t(F)t(B)t(Gj)t(C)t(G)t(B)t(F  . 
Отсюда получим следующую систему матричных уравнений второго порядка с неизвест-

ными матрицами )t(F  и )t(G : 








).t(C)t(F)t(B)t(G)t(G)t(B)t(F)t(C

),t(C)t(G)t(B)t(F)t(G)t(C)t(F)t(B
TTTT

TTTT

 (1) 

Итерационные процедуры. Систему матричных уравнений (1) представим в виде 
следующего матрично-блочно-столбцевого эквивалента: 

nm2m2n2nm2
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. (2) 

Отсюда получим следующие итерационные вычислительные схемы: 
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или 
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)t(C)t(B

)t(F)t(G

)t(G)t(F

)q(

T

T

TT

TT

)1q(

, (3б) 

где q - номер итераций. 
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Замечание 1. Матрица с блочными элементами-матрицами )t(F  и )t(G является блочно-
кососимметрической относительно первой главной диагонали и блочно-симметрической относи-
тельно второй главной диагонали, а матрица с блочными элементами )t(BT  и )t(C T  - блочно-
симметрической относительно первой главной диагонали и блочно-кососимметрической относи-
тельно второй главной диагонали. 

Замечание 2. Блочная симметричность и кососимметричность матрицы с блочными эле-
ментами )t(F  и )t(G  являются важным контрольным условием правильности получаемого 
решения. 

Замечание 3. Практическую реализацию вычислительных схем (3а) или (3б) можно осу-
ществить на основе метода замороженных коэффициентов [6] с дальнейшей аппроксимацией 
блочных элементов )t(F j  и )t(G j  с применением какого-либо метода теории аппроксимации [7]. 

Численно-аналитические решения. Матрично-блочно-столбцевое представление (2) из об-
ласти оригиналов переведём в область дифференциальных изображений. Получим 
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Следовательно: 
при K=0: 
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либо  
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при K=1: 
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при K=2: 
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при K=K: 
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Замечание 4. Матричные дискреты с блочными элементами-матрицами )l(F  и 

K,0l),l(G   являются блочно-кососимметрическими относительно первой главной диагона-
ли и блочно-симметрическими относительно второй главной диагонали, а матричные дискреты с 

блочными элементами-матрицами )l(BT  и K,0l),l(C T   - блочно-симметрическими относи-
тельно первой главной диагонали и блочно-кососимметрическими относительно второй главной 
диагонали. 

Замечание 5. Блочная симметричность и кососимметричность матриц с блочными эле-

ментами )l(F  и K,0l),l(G   также являются важным контрольным условием правильности 
получаемых решений по определению этих матричных дискрет. 

Заключение. Таким образом, используя средства современных информационных технологий 
[8] и рекуррентно определив матричные дискреты )0(F , )0(G ; )1(F , )1(G ;…; )К(F , )К(G  в 
соответствии с матрично-блочными представлениями (5а) или (5б); (6а) или (6б);…; (8а) или (8б), 
далее применением некоторого обратного дифференциального преобразования можно восстано-

вить решение )t(A)t(X  . 
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Մ.Ա. Ադամյան, Գ.Վ. Ադամյան, Ա.Վ. Մելիքյան 
 

ՄՈԻՐ-ՊԵՆՐՈՈՒԶԻ [X(t)∙A(t)] * = X(t)∙A(t)  ՊԱՅՄԱՆԻ ԴԵԿՈՄՊՈԶԻՑԻՈՆ 
Դ-ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԸ 

 
Առաջարկվել են Մուր-Պենրոուզի կոմպլեքս միապարամետրական ընդհանրացված հակադարձ 

մատրիցների որոշման կոնստրուկտիվ իտերացիոն և թվաանալիտիկ մատրիցաբլոկային մեթոդներ: 
Թվաանալիտիկ մեթոդները հիմնված են Գ.Ե. Պուխովի դիֆերենցիալ ձևափոխությունների վրա, որոնք 
հնարավորություն են տալիս առաջադրված նպատակին հասնելու համար լայնորեն օգտագործել 
ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների հնարավորությունները: 

Առանցքային բառեր. կոմպլեքս միապարամետրական մատրիցներ, ընդհանրացված հակադարձ 
մատրիցներ, դեկոմպոզիցիա, դիֆերենցիալ ձևափոխություններ, կոնստրուկտիվ մատրիցաբլոկային 
մեթոդներ, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ: 

 
M.A. Adamyan, G.V. Adamyan, A.V. Melikyan 

 
DECOMPOSITIONAL D-ANALOGS OF THE MOORE-PENROSE 

[X(T)∙A(T)] * = X(T)∙A(T) CONDITION 
 

The constructive iterative and numerical-analytical matrix-block methods for determination of complex one-
parameter generalized inverse matrices of Moore-Penrose are proposed. The numerical-analytical methods are 
based on differential transformations defined by G.Ye. Pukhov, allowing extensive use of the possibilities of modern 
information technologies to achieve the set objective. 

Keywords:  complex one-parameter matrices, generalized inverse matrices, decomposition, differential trans-
formations, constructive matrix-block methods, information technologies. 
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ԲԱՆԿԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 
Կատարվել է առևտրային բանկի ֆինանսական ժամանակային շարքերի սպեկտրային վերլուծություն՝ 

հիմնված Շուստերի պարբերագրի մեթոդի վրա: Որոշվել են ուսումնասիրվող շարքի պարբերությունները: 
Կատարվել է ակտիվների և պարտավորությունների վերլուծությունը VAR մոդելի միջոցով: 

Առանցքային բառեր. բանկում ներգրավված վարկեր, բանկում ներգրավված ավանդներ, սպեկտրային 
վերլուծություն, Շուստերի պարբերագիր, վեկտորական ավտոռեգրեսիոն համակարգ: 

 

Տվյալները: Որպես տվյալներ ուսումնասիրվել են Պրոմեթեյ բանկի վարկերի ավանդների 2013-

2014 թթ. օրական ժամանակային շարքերը, որոնց գրաֆիկները տրված են նկ. 1 և 2-ում:  

   
Նկ. 1. Բանկում ներգրավված վարկերի 

ժամանակային շարքը 
 

Նկ. 2. Բանկում ներգրավված ավանդների ժամանակային 
շարքը 

 

Ֆինանսական ժամանակային շարքերի սպեկտրային վերլուծությունը: Ժամանակային շարքերի 

սպեկտրային վերլուծությունը կատարվել է՝ կիրառելով Շուստերի պարբերագիրը, որը ներկայացվում 

է հետևյալ բանաձևի միջոցով [1] 
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որտեղ njx j ,1,   տվյալներն են: Եթե տվյալները պարունակում են 0  պարբերությամբ անդամ, 

ապա  nI -ն այդ կետում կունենա գագաթ [2]: 

Կիրառենք Շուստերի պարբերագրի մեթոդը վարկերի ժամանակային շարքի նկատմամբ: Այդ 

նպատակով ուսումնասիրում ենք 60 պարբերություն, 730 տվյալի համար: Արդյունքում ստացվել են 

 nI -ի արժեքները, որոնք ներկայացված են նկ. 3-ում: 

Գծապատկերից երևում է, որ Պրոմեթեյ բանկում ներգրավված վարկերի շարքն ունեցել է մեկ 

նշանակալի գագաթ՝ 19 պարբերությունում: Գագաթների արժեքները ամիսներով արտահայտելու 

համար կիրառվում է հետևյալ բանաձևը [3] 
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 ,   որտեղից   
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r
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 :  (2) 

Այսպիսով, Պրոմեթեյ բանկում ներգրավված վարկերի շարքն ունեցել է 6 օրական 

պարբերություն: 

Այժմ կիրառենք Շուստերի պարբերագրի մեթոդը ավանդների շարքի համար: Արդյունքը 

ներկայացված է նկ. 4-ում: 

Գծապատկերից երևում է, որ Պրոմեթեյ բանկում ներգրավված ավանդների ժամանակային 

շարքը նույնպես 6 օրական պարբերական է: 

Ակտիվների և պարտավորությունների վերլուծությունը VAR մոդելի միջոցով: Ակտիվների և 

պարտավորությունների պորտֆելների կառավարումը հնարավորություն է տալիս բանկերին 

բարելավել իրենց ֆինանսական ցուցանիշները, ճիշտ կազմակերպել փոխհարաբերությունները 
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հաճախորդի հետ և ամրապնդել մրցակցային դիրքը շուկայում [4]: Այն բանկերը, որոնք շահույթի մեծ 

մասը ստանում են վարկերի հաշվին, պետք է ուշադրության կենտրոնում պահեն վարկային պորտֆելի 

ճիշտ կառավարման խնդիրները [5]: 

 

  
Նկ 3. Վարկերի Շուստերի պարբերագիրը   Նկ. 4. Բանկում ներգրավված ավանդների Շուստերի  

պարբերագիրը 

 

Բանկի ակտիվների և պարտավորությունների պորտֆելները վերլուծության են ենթարկվում 

որոշակի ցուցանիշների և չափանիշների հիման վրա, ընդ որում` յուրաքանչյուր բանկ սահմանում է 

իր ցուցանիշները և չափանիշները, սակայն կան պահանջներ, որոնք ընդհանուր են բոլոր բանկերի 

համար, մասնավորապես, դա վերաբերում է ռիսկերի կառավարմանն առնչվող խնդիրներին և Կենտ-

րոնական Բանկի կողմից սահմանված նորմատիվներին, որոնք բերված են կանոնակարգ 2-ում [6]: 

Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելի հիման վրա կատարվել է վերլուծություն` պարզելու  

բանկի ակտիվների և պարտավորությունների միջև կապը: 

Ունենք հետևյալ ժամանակային շարքերը. 

vark-բանկում ներգրավված վարկերի ժամանակային շարքը ժամանակի t-րդ պահին 

avand – բանկում ներգրավված ավանդների ժամանակային շարքը ժամանակի t-րդ պահին: 

Սպեկտրային վերլուծության արդյունքում ստացել էինք, որ ժամանակային շարքերը 6 օրական 

պարբերական են, այժմ մեր ժամանակային շարքերը վերցրել ենք 6 օր շարժով: 

VAR մոդել կառուցելու համար ավանդների և վարկերի ժամանակային շարքերը ենթարկվել են 

Դիկի-Ֆուլերի թեստին, որից պարզվել է, որ շարքերի երկրորդ կարգի տարբերությունները կլինեն 

ստացիոնար: 

Կատարել ենք հետևյալ նշանակումները. 

dvark-վարկերի ժամանակային շարքի երկրորդ կարգի տարբերության ժամանակային շարքը, 

davand – ավանդների ժամանակային շարքի երկրորդ կարգի տարբերության ժամանակային 

շարքը: 

Այստեղ բերված է վեկտորական ավտոռեգրեսիայի համակարգը և նրա փորձնական 

օգտագործումը, որը հնարավորություն է տալիս որոշել, թե մոդելի մի փոփոխականի փոփոխությունը 

ինչպես է ազդում մյուս փոփոխականների վրա:  

Վերլուծության արդյունքները ներկայացված են աղյուսակում. 
                                                                                                            Աղյուսակ  
Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելի վերլուծության արդյունքները 

Vector Autoregression Estimates     

 Date: 02/23/16   Time: 01:59 

 Sample(adjusted): 1/12/2013 12/25/2014 

 Included observations: 713 after adjusting 

        Endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 DAVAND DVARK 

DAVAND(-1) -0.833199674505 -0.054693150022 

 0.0372422924551 0.0313080654947 

 [-22.3724] [-1.74693] 

DAVAND(-2) -0.710418289543 -0.103194784984 

 0.0476693992442 0.0400737058663 
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 [-14.9030] [-2.57512] 

DAVAND(-3) -0.551544161815 -0.13801112344 

 0.0519736037018 0.0436920737534 

 [-10.6120] [-3.15872] 

DAVAND(-4) -0.458524660881 -0.136715473194 

 0.0541875496485 0.0455532471703 

 [-8.46181] [-3.00122] 

DAVAND(-5) -0.356531965586 -0.10187695246 

 0.0534115902071 0.0449009299414 

 [-6.67518] [-2.26893] 

DAVAND(-6) -0.273433289391 -0.0916427566386 

 0.0498268008514 0.0418873447796 

 [-5.48768] [-2.18784] 

DAVAND(-7) -0.177463659341 -0.0657787664544 

 0.0442406034012 0.037191258043 

 [-4.01133] [-1.76866] 

DAVAND(-8) -0.097578910276 -0.0408802299299 
 

 0.0334430088569 0.0281141638339 

 [-2.91777] [-1.45408] 

DVARK(-1) 0.01736176301 -0.817288384083 

 0.0448762432739 0.0377256143744 

 [ 0.38688] [-21.6640] 

DVARK(-2) -0.063015955306 -0.763656937099 

 0.057106741227 0.048007291621 

 [-1.10348] [-15.9071] 

DVARK(-3) -0.126671711449 -0.684317099389 

 0.0649924749687 0.0546365040616 

 [-1.94902] [-12.5249] 

DVARK(-4) -0.184456958697 -0.5709337763 

 0.0690978734561 0.0580877439357 

 [-2.66950] [-9.82882] 

DVARK(-5) -0.180215489732 -0.532001324475 

 0.0706166075163 0.0593644812763 

 [-2.55203] [-8.96161] 

DVARK(-6) 0.538803246909 -0.403476040648 

 0.0694007291155 0.0583423422484 

 [ 7.76365] [-6.91566] 

DVARK(-7) 0.323249582026 -0.2762994493 

 0.0645732844783 0.0542841078351 

 [ 5.00593] [-5.08988] 

DVARK(-8) 0.228102439394 -0.113124934947 

 0.0521449582557 0.0438361244882 

 [ 4.37439] [-2.58063] 

C -1287.95525381 664.153277885 

 9823.62182618 8258.31535211 

 [-0.13111] [ 0.08042] 

R-squared 0.589562676261 0.412394882255 

Adj. R-squared 0.580127335486 0.398886718628 

Sum sq. resids 4.78717648138e 3.38313316966e+13 

S.E. equation 262261.837262 220472.753864 

F-statistic 62.4845133083 30.5293075848 

Log likelihood -9899.27152444 -9775.51664094 

Akaike AIC 27.8156283995 27.4684898764 

Schwarz SC 27.9245781669 27.5774396438 

Mean dependent 137.615708275 175.214586255 

S.D. dependent 404740.159725 284365.408005 

terminant Residual Covariance 3.33744642548e+21 
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g Likelihood (d.f. adjusted) -19691.3655758 

aike Information Criteria 55.330618726 

warz Criteria 55.5485182608 
 

Մոդելի արդյուքներից երևում է որ կախյալ փոփոխականները 58%-ով կախված են անկախ 

փոփոխականներից: 

Հաշվի առնելով, որ վերցրել էինք 6 օր շարժով, կարող ենք 

եզրակացնել, որ գտել ենք ժամանակի տվյալ պահին ավանդների և 

վարկերի կախվածության աստիճանը նախորդ 6-ից 14 օրերի 

արժեքներից: 

VAR մոդելի կայունությունը որոշելու համար կատարվել է միավոր 

արմատի թեստը, որի արդյունքները ներկայացված են նկ 5-ում. 
  Այսպիսով, քանի որ բնութագրիչ հավասարումների արմատները 

իրենց բացարձակ արժեքով փոքր են (կամ հավասար) 1-ից և իրական են, 

ուստի VAR համակարգը կայուն է և չտատանվող:  

Եզրակացություն: Կատարելով վարկերի և ավանդների 

սպեկտրային վերլուծություն՝ ստացել ենք, որ երկու շարքն էլ ունեն 6 օր 

պարբերականություն: 

Կառուցվել է վեկտորական ավտոռեգրեսիոն համակարգ վարկերի 

և ավանդների միջև, որի արդյունքում ստացել ենք, որ 58% վարկերը և 

ավանդները բացատրվում են միմյանց լագավորված արժեքներով: 
 

Հեղինակները շնորհակալություն են հայտնում պրոֆեսոր Արամ Առաքելյանին ուսումնասիրվող 

հիմնախնդրի ձևակերպման և հետազոտության ուղղությունը որոշելու համար: 
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А.Г. Геворгян, Н.Г. Геворгян 
ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА 

 

Проведен спектральный анализ финансовых временных рядов коммерческого банка на основе метода 
периодограммы Шустера. Определена периодичность финансовых временных рядов. Изготовлена модель векторной 
авторегрессии и найдена оценка кредитного портфеля банка. 

Ключевые слова: банковские кредиты, банковские депозиты, периодограмма Шустера, спектральный анализ, 
векторная авторегрессионная система. 

 

A.G. Gevorgyan, N.G. Gevorgyan 
ASSESSMENT OF BANK LOAN PORTFOLIO 

 
Spectral analysis of financial time series of commercial bank based on the method of Schuster periodogram is carried 

out. The frequency of financial time series is determined. Model vector autoregression assessment is made, and  the bank  loan 
portfolio аssessment is found.  

Keywords: bank loans, bank deposits, Schuster periodogram, spectral analysis, vector autoaggression system. 
 

Գևորգյան Աննա Գեղամի – տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու (ԵՊՀ) 

Գևորգյան Նունե Գեղամի – մագիստրանտ (ԵՊՀ) 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

Նկ. 5. Միավոր արմատի 
թեստի արդյունքները 



393 

ISSN 1829-0043 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԼՐԱԲԵՐ (ՀՃԱԼ). 2016. Հ.13, № 4
 
ՀՏԴ 005.932                                                                  ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Լ.Լ. Աղաջանյան 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱՅԻ  ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ  ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ 
 
 Դիտարկվում են արդյունաբերական լոգիստիկայի էությունը, խնդիրները և կազմակերպական 
առանձնահատկությունները: Ներկայացվել է արդյունաբերական լոգիստիկայի գործողության ցիկլը և 
առանձնացվել նրա հաջորդական փուլերի բնութագրերը: 

 Առանցքային բառեր. արդյունաբերական լոգիստիկա, մեխանիզմ, հոսք, կապուղի, ցիկլ, օպերատիվ 
կառավարում: 

 

Արդյունաբերական լոգիստիկան արդյունաբերական կազմակերպության գործունեության 

տնտեսական մեխանիզմի բաղադրիչներից է: Այն ուղղված է արտադրական գործընթացների արդյունավետ 

ապահովմանը և ենթադրում է ընդհանուր գործարանային և լոգիստիկական նպատակներով որոշված 

լոգիստիկական գործունեության համապատասխան մոտեցումներ: 

Արդյունաբերական լոգիստիկայի գործողության մեխանիզմը շուկայական-կողմնորոշված 

արտադրության օպտիմալ կարգավորված, նպատակաուղղված վերսկսումն է կազմակերպության 

արտադրական և լոգիստիկական օղակների միջև արտադրական ցիկլի բոլոր փուլերում աշխատանքի 

առարկաների տեղաշարժման միասնական տեխնոլոգիայի ապահովման հիման վրա:  

Արդյունաբերական լոգիստիկայի գործողության յուրաքանչյուր ցիկլի ժամանակային սահմաններն 

ուրվագծվում են արտադրական ցիկլի տևողությամբ, որի շրջանակներում իրականացվում է արտադրանքի 

թողարկման գծով արդյունաբերական կազմակերպության ստորաբաժանումների գործունեության կապակ-

ցումը: Պարզ է, որ կազմակերպության աշխատանքը չի սահմանափակվում մեկանգամյա թողարկմամբ, այլ 

բնութագրվում է որոշակի կրկնելիությամբ: Համապատասխանաբար, կազմակերպության գործունեու-

թյունը, ի տարբերություն զարգացման, համակարգի հիմնական գործընթացների հարաբերականորեն 

կայուն կրկնությունն է: 

Արդյունաբերական լոգիստիկայի գործողությունը ժամանակի և տարածության մեջ որոշակի 

կրկնելիությամբ կառավարման գործառույթների հետևողական իրացումն է, իսկ այդ գործունեության ցիկլի 

ժամանակային միջակայքի կրճատումը նրան տալիս է օպերատիվ կառավարման բնույթ: 

Արդյունաբերական լոգիստիկայի հետազոտության օբյեկտը կազմակերպության ներսում 

արտադրության հոսքային գործընթացներն են՝ նյութական, տեղեկատվական, ֆինանսական, ինչպես նաև 

սպասարկման հոսքերը:  

Արդյունաբերական լոգիստիկայի հիմնարար դրույթներից մեկը հոսքերի բաժանումն է բարձր և ցածր 

հաճախականությունների, որոնք բնութագրվում են իրենց հնարավորություններով և համակարգի վրա 

ունեցած ներգործության ուղղությամբ: Ցածր հաճախականության հոսքերը (գիտահետազոտական, 

նորամուծությունների, հիմնական ֆոնդերի, կապիտալ ներդրումների հոսքեր  և այլն) հանդես են գալիս 

որպես բարձր հաճախականության հոսքերի (աշխատանքային, նյութական տրանսպորտային, տեղե-

կատվական, էներգետիկ հոսքեր և այլն) կարգավորիչներ: Դրանց ազդեցությամբ ձևավորվում են արդյու-

նաբերական կազմակերպության լոգիստիկական շղթայի կազմակերպական և տեխնիկա-տեխնոլոգիական 

կառուցվածքները և որոշվում են լոգիստիկական համակարգի զարգացման ուղղությունները:  

Լոգիստիկական կառավարման օբյեկտը, այսինքն՝ արտադրությունում աշխատանքի առարկաների 

տեղաշարժման գործընթացի հետևողական կրկնումը սահմանափակվում է բարձր հաճախականության 

հոսքերով: Բացի դրանից, կառավարումը ենթադրում է  կառավարման սուբյեկտի առկայություն, որը 

հնարավոր է դարձնում իրականացնելու կառավարչական ազդեցություն կառավարման օբյեկտի վրա: Մյուս 

կողմից՝ թողարկման ծրագրում արտադրանքի կրկնելիությունը և գործող տեխնոլոգիական գործընթացը 

հնարավորություն են տալիս կանոնակարգել կառավարչական և արտադրական գործունեությունը 

(պլանային-նորմատիվային առաջադրանքների, դրույթների, հրահանգների մշակում, ցուցանիշների 

ճշգրտում և այլն): 

Հետևաբար, արդյունաբերական լոգիստիկայի գործողությունը պետք է դիտարկվի որպես կազմա-

կերպության ստորաբաժանումների օպերատիվ աշխատանքի հետևողական կրկնվող գործողություն, որը 

դրանց կանոնակարգված գործունեության հիման վրա ձևավորում է բարձր հաճախականության հոսքեր: 
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Արդյունաբերական կազմակերպությունում շուկայական պահանջարկի փոփոխությունների հիման 

վրա արտադրանքի պատրաստումը պայմանավորում է արտադրության սերիականությունը: Ընդ որում, 

արտադրության ռիթմիկության պահանջները պետք է պահպանվեն հատային, սերիական և զանգվածային 

գործընթացների՝ միասնական արտադրական գործընթացում նպատակաուղղված կազմակերպմամբ, որը 

կապահովի ռեսուրսների նվազագույն ծախսերով պահանջարկի առավելագույն հնարավոր բավարարումը: 

Այս առումով, արդյունաբերական լոգիստիկայի գործողության հիմնական խնդիրն այն է, որ հստակ 

հարաբերակցություն սահմանվի տնտեսական և տեխնոլոգիական հոսքերի կապակցվածության և 

արտադրանքի առաջարկի և պահանջարկի կապակցվածության միջև (այսինքն՝ ապահովվի 

արտադրության շուկայական կողմնորոշումը): 

Արդյունաբերական լոգիստիկայի գործողության եղանակներով որոշվում է ներհամակարգային 

լոգիստիկական կապուղու տեսակը: Արդյունաբերական կազմակերպության լոգիստիկական կապուղու 

որոշակի կառուցվածքը և կազմակերպական ձևը որոշվում է՝ նրա կառուցման ընտրված սկզբունքներին 

համապատասխան: 

Առանձնանում է լոգիստիկական կապուղու երկու հիմնական տեսակ. հրող և ձգող [1]: 

Լոգիստիկական կապուղու հրող տեսակը նյութական հոսքերի շարժման այնպիսի կազմակերպումն 

է, երբ արտադրական տեղամասում նյութերը և կիսապատրաստուկները նախորդ գործառնությունից 

հաջորդը շարժվում են նախապես կազմված ժամանակացույցին  խիստ համապատասխան: 

Լոգիստիկական կապուղու ձգող տեսակը նյութական հոսքերի շարժման այնպիսի կազմակերպումն 

է, երբ արտադրական տեղամասում նյութերը և կիսապատրաստուկները նախորդ գործառնությունից 

հաջորդը շարժվում են ըստ անհրաժեշտության՝ առանց նյութական ռեսուրսների շարժման  

ժամանակացույցի:  

Ներհամակարգային լոգիստիկական կապուղու հայտնի տեսակներն ունեն կիրառման իրենց 

պայմանները: Որպես կանոն, ձգող տեսակի լոգիստիկական կապուղին համարվում է առավել ընդունելի 

<<ճիշտ ժամանակին>> սկզբունքի պահպանման տեսանկյունից [2]: Այդպիսի լոգիստիկական կապուղու 

հիմնական առավելությունը պահեստային հրապարակների և պաշարների և, հետևաբար, լոգիստիկական 

ծախսերի կրճատումն է կամ վերացումը: Սակայն այդ հնարավորությունն իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ է տվյալ տեսակի լոգիստիկական կապուղու կիրառման  կազմակերպական և տնտեսական 

նպատակահարմար պայմանների առկայություն: 

Կազմակերպական նպատակահարմար պայմանները հետևյալն են. 

1) արտադրության և փոխանակման կազմակերպման ձևերի և մեթոդների տարածումը կից 

գործընկերների՝ լոգիստիկական կապուղու մասնակիցների միջև, որ կրճատվեն ծախսերը ոչ միայն 

արտադրությունում, այլև արտադրական համակարգի մուտքում: 

2) տեխնոլոգիական ամուր փոխկապվածություն լոգիստիկական կապուղու մասնակիցների միջև: 

3) լոգիստիկական կապուղու մասնակիցների  տարածքային մոտ տեղաբաշխումը, որը հնարավորություն 

կտա օպերատիվ կերպով արձագանքել արտադրական պահանջմունքներին: 

Ձգող տեսակի լոգիստիկական կապուղու ստեղծման համար անհրաժեշտ են նաև հետևյալ 

տնտեսական պայմանները. 

1) բարձր տոկոսադրույքներ, 

2) տեխնոլոգիական սարքավորման բազմազանություն և ցածր գին, 

3) հիմնական ֆոնդերի արագացված ամորտիզացիայի հնարավորություն: 

Այլ կերպ ասած, <<ճիշտ ժամանակին>> սկզբունքի իրականացման օպտիմալ կազմակերպումը միշտ 

չէ, որ կարող է ապահովել տնտեսական նպատակահարմարությունը, այսինքն՝ հնարավոր է, որ 

կազմակերպական արդյունավետությունը չհամընկնի տնտեսականի հետ:  

<<Ճիշտ ժամանակին>> սկզբունքի իրականացումը հնարավոր է նաև ներհամակարգային հրող 

տեսակի լոգիստիկական կապուղու կազմակերպման դեպքում, եթե արտադրական ցիկլի բոլոր փուլերում 

ապահովվեն համաձայնեցման և համամասնության սկզբունքները: Ըստ էության, <<ճիշտ ժամանակին>> 

համակարգը տնտեսական և տեխնոլոգիական հոսքերի կապակցումն է արտադրական ցիկլի բոլոր 

փուլերում: 

Այսպիսով, արդյունաբերական լոգիստիկայի գործողության մեխանիզմը ֆիզիկական և կառա-

վարչական գործընթացների ամբողջություն է, որը նպաստում է ժամանակի և տարածության մեջ 

արտադրական օղակների միջև աշխատանքի առարկաների համաձայնեցված տեղաշարժի հստակ 

կազմակերպմանը: Ըստ էության,  արդյունաբերական լոգիստիկան իրականացնում է մեքենամասերի, 

հանգույցների, նախապատրաստվածքների միջարտադրամասային տեղափոխումների օպերատիվ կառա-

վարման գործառույթներ, որոնք ձևավորում են հոսքային գործընթացների նյութական հիմքը և հիմնական 

բնութագրերը: 
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Արդյունաբերական կազմակերպություններում և, հատկապես, մեքենաշինության ճյուղերում, որտեղ 

բնութագրական է արտադրանքի սերիական թողարկումը, արտադրության օպերատիվ կառավարումը 

միահյուսվում է արդյունաբերական լոգիստիկայի գործողության շրջանակներում: Արդյունաբերական լո-

գիստիկայի կազմակերպման անհրաժեշտությունը թելադրվում է արտադրության առանձնահատկություն-

ներով, որոնք արտահայտվում են մի կողմից մեքենամասերի խմբաքանակների ձևավորման, տեղափոխման 

և արտադրական նախապատրաստման օժանդակ գործընթացների կատարմամբ, մյուս կողմից՝ 

արտադրության ռիթմիկության և սարքավորման անհրաժեշտ ծանրաբեռնվածության ապահովմամբ: 

Այդպիսի պայմաններում արդյունաբերական լոգիստիկայի հիմնական խնդիրները հետևյալն են. 

1) տնտեսական և տեխնոլոգիական հոսքերի կապակցվածության ապահովումը, 

2) արտադրական գործընթացի ռիթմիկ ընթացքի ապահովումը տրանսպորտային և պահեստային 

տնտեսությունների և ներքին բեռնահոսքերի կարգավորման հիման վրա: 

Այսպիսով, հրող տեսակի ներհամակարգային լոգիստիկական կապուղու հիմքով արդյունաբերական 

լոգիստիկայի բովանդակությունը կարելի է ներկայացնել գործողության ցիկլի հաջորդական փուլերով:  

Նկարում ներկայացված է Արդյունաբերական լոգիստիկայի գործողության ցիկլը: 

Առաջին փուլում մշակվում և արտադրական ու լոգիստիկական օղակներին է հասցվում  թողարկման 

ծրագիրը: Դրանով իսկ էականորեն պարզեցվում և կրճատվում են պլանային աշխատանքները, 

համաձայնեցվում է արտադրական օղակների գործունեությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս 

կարգավորել հոսքային գործընթացները, ապահովել արտադրության ճկունությունը և նրա 

անընդհատության բարձր աստիճանը: 

Պլանավորման այդպիսի համակարգը պետք է ապահովվի համապատասխան նորմատիվային 

բազայով, որը կորոշի ժամանակային, աշխատանքային, նյութական ռեսուրսների և արտադրական 

սարքավորման օգտագործման հաշվարկային-վերլուծական ցուցանիշները՝ լինելով արդյունաբերական 

լոգիստիկայի գործողության նորմատիվային մոդելը: Ընդ որում, նորմատիվները պետք է հասցվեն մինչև 

արտադրական և լոգիստիկական օղակներ: 

Երկրորդ փուլում իրականացվում է արտադրական և լոգիստիկական օղակների կապակցումը՝ 

նյութական հոսքերի ծավալային-ժամանակային ցուցանիշների կարգավորման հիման վրա: 

Արտադրական և լոգիստիկական բոլոր օղակների փոխկապակցումն ապահովվում է գրաֆիկների և 

երթուղիների մշակման միջոցով, որոնցից են՝ միջարտադրամասային փոխադրումների, բեռնման-բեռնա-

թափման և տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի գրաֆիկները, բեռնահոսքերի երթուղիները և այլն: 

Երրորդ փուլում կատարվում է արտադրության գործընթացում աշխատանքի առարկաների 

լոգիստիկական վերափոխումը: Այստեղ իրականացվում է տնտեսական և տեխնոլոգիական հոսքերի 

կապակցումը՝ հավաքածուի (տեխնոլոգիական հոսքի բաղկացուցիչ տարրի) վերափոխումը բեռնային 

միավորի (տնտեսական հոսքի բաղկացուցիչ տարրի), որի մեծությունը որոշվում է ներգործարանային 

բեռնահոսքերում կիրառվող տարայի ցուցանիշներով: Այս փուլում արդյունաբերական լոգիստիկայի 

հիմնական խնդիրը արտադրական և լոգիստիկական օղակների հստակ գործունեության պայմանների 

ստեղծումն է: 

Օպերատիվ շարժունակության փուլում իրականացվում է արտաքին տատանումների հետևանքով 

արտադրությունում առաջացած շեղումների կարգավորումը: Շարժունակության ապահովման հիմնական 

միջոցները արտադրանքի կուտակումներն ու պահուստներն են: Օպտիմալ մակարդակում կուտակումների 

և պահուստների նպատակաուղղված ստեղծումն ու պահպանումը կազմակերպական և գործնական 

առումներով կարևորագույն խնդիր է: Բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է ապահովել կուտակումների 

համամասնականությունն ինչպես ըստ անվանացանկի, այնպես էլ ըստ արտադրական ցիկլի փուլերի, 

դրանով իսկ ապահովելով նյութական հոսքերի ռիթմիկությունը: 

Լոգիստիկայում կուտակումներն ընդգրկում են տեղափոխման մեջ գտնվող պատրաստի 

նախապատրաստվածքները, մեքենամասերը և հանգույցները, որոնք ենթակա են մշակման արտադրության 

հետագա փուլերում կամ աստիճանաբար սպառվում են հավաքման գործընթացներում: Արդյունաբերական 

լոգիստիկայի և արտադրության հստակ կազմակերպված գործընթացներում ապահովագրական 

կուտակումները նվազագույնն են: Այլ կերպ ասած, ապահովագրական կուտակումների մեծությունը 

վկայում է արդյունաբերական լոգիստիկայի գործողության արդյունավետության մակարդակը: Այդ 

մակարդակն արտահայտում է կուտակումների մեծության և կառուցվածքի, որպես տնտեսական հոսքերի 

կարգավորիչի շարժունակության ապահովման ունակությունը: 

Արդյունաբերական լոգիստիկայի հուսալիությունն ապահովվում է ոչ միայն կուտակումների հաշվին, 

այլև պահուստների կազմավորման ճանապարհով: Ըստ պահեստավորվող ռեսուրսների տեսակի, տար-

բերում են նյութական պահուստներ, աշխատանքային ռեսուրսների պահուստներ և արտադրական 

հզորությունների պահուստներ: 
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 Նյութական պահուստները 

կազմավորվում են արտադրական 

պաշարների ձևով, որոնց մասնավոր 

դեպքը կուտակումներն են: 

 Աշխատանքային ռեսուրս-

ների պահուստների առկայությունը 

ենթադրում է՝ 

- մասնագիտությունների համա-

տեղում, 

- վարձակալման ճկուն համա-

կարգ, որը հնարավորություն է 

տալիս հավաքագրել անհրա-

ժեշտ որակավորման աշխատող-

ների, 

- կազմակերպության ներսում աշ-

խատողների բարձր շարժունա-

կություն, 

- արտաժամյա աշխատանքի հնա-

րավորություն և սպասարկման 

նորմայի ավելացում: 

Արտադրական հզորությունների 

պահուստները նախատեսում են՝ 

- տրանսպորտի շարժման ճկուն 

երթուղիներ և գրաֆիկներ, 

- տրանսպորտային միջոցների վե-

րասարքավորում, բազմանպա-

տակային օգտագործման հնա-

րավորություն և արագ վերալա-

րում,  

- լրացուցիչ սարքավորման վար-

ձակալում: 

Ավարտական փուլում իրականացվում է  արդյունաբերական լոգիստիկայի գործողության ցիկլի 

գնահատումը: Այն բացահայտում է ցիկլային անհամամասնությունները և  ապահովում  դրանց վերացման 
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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛОГИСТИКИ 

 
 Рассматриваются сущность, задачи и организационные особенности промышленной логистики. 
Представлен цикл функционирования промышленной логистики и выделены характеристики его 
последовательных стадий. 
 Ключевые слова: промышленная логистика, механизм, поток, канал, цикл, оперативное управление. 

 
L.L. Aghajanyan 

THE MECHANISM OF INDUSTRIAL LOGISTICS FUNCTIONING 

The essence, tasks and organizational features of the industrial logistics are considered. The operating 
cycle of industrial logistics is presented and the characteristics of its successive stages are highlighted. 

Keywords: industrial logistics, mechanism,  flow, channel, cycle, operational management. 
 
Աղաջանյան Լիդա Լևիկի – ՄԱՏՏԿ սեկտորի դասախոս, ՀԱՊՀ ասպիրանտ 

Նկ. Արդյունաբերական լոգիստիկայի գործողության ցիկլը 
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Ա.Ա. Շիրխանյան 
 

ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՇԱՐԺԱՌԻԹՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 
ՀՀ անկախացումից հետո երկրից արտագաղթը հասել է այնպիսի ծավալների, որ հայազգի արտագնա 

աշխատողների կողմից ՀՀ մուտք գործող դրամական փոխանցումները սկսել են բավականին կարևոր դեր 
կատարել երկրում աղքատության նվազման և բնակչության բարեկեցության բարձրացման գործում: Վերլուծվել են 
արտագաղթի և դրամական փոխանցումների շարժառիթները։ Ընդ որում, բնակչության արտագաղթելու որոշման 
վրա դրամական փոխանցումների ազդեցությունը բացառելու համար օգտագործվել է մոդելավորման երկքայլ 
պրոբիթ եղանակը։ 

Առանցքային բառեր. դրամական փոխանցումներ, արտագաղթ, երկքայլ պրոբիթի եղանակ, 
շարժառիթներ: 

 
Ներածություն: Աշխատանքը նվիրված է ՀՀ-ից արտագաղթի և դրամական փոխանցումների առաք-

ման միկրոտնտեսական շարժառիթների ուսումնասիրությանը՝ օգտագործելով ՀՀ ԱՎԾ-ի (Ազգային 
Վիճակագրական Ծառայություն) կողմից իրականացված տնային տնտեսությունների կենսա-
մակարդակի ամբողջացված հետազոտության տվյալներն ու մոդելավորման երկքայլ պրոբիթ 
եղանակը:  

Արտագաղթի և դրամական փոխանցումների շարժառիթների ուսումնասիրություն: 
Պատճառի բնույթից կախված՝ միգրացիան լինում է՝ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական: 

Ընդ որում, տնտեսական շարժառիթներով պայմանավորված միգրացիան ավելի հաճախ է դառնում 
վերլուծության թեմա: 

Էռնեստ Ռավենշտայնը համարվում է բնակչության տեղաշարժի ամենավաղ տեսաբաններից 
մեկը: Իր «Գաղթի կանոններ» հոդվածում նա առանձնացնում է գաղթի որոշման վրա ազդող 
գործոնների երկու խումբ՝  
1. Հրող գործոններ, որոնք տվյալ երկրի անբարենպաստ պայմաններն են (բարձր հարկեր կամ թերի 

հարկային վարչարարություն, գործազրկության, հանցագործությունների բարձր մակարդակ, 
ճնշող օրենքներ, կոռուպցիա և այլն) ու «հրում» են բնակչությանը երկրից դուրս: 

2. Ձգող գործոններ, որոնք բարենպաստ պայմաններն են արտերկրում և «քաշում» են բնակչությանը 
երկրից [1]:  
Հետագայում Ռավենշտայնին հետևեցին շատ տեսաբաններ, որոնցից է Էվերետ Լին, ով 

վերաձևակերպեց Ռավենշտայնի տեսությունը՝ առավել մեծ կշիռ տալով ներքին կամ «հրող» 
գործոններին: Նա պնդում էր, որ այնպիսի միջանկյալ խոչընդոտները, ինչիսիք են հեռավորությունը, 
ֆիզիկական և քաղաքական պատնեշները կարող են ոչ միայն դժվարացնել, այլ նաև կասեցնել 
միգրացիոն հոսքերը [2]: 

ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից դրամական փոխանցումներ ստացողների շրջանում 2015թ. 
իրականացված հետազոտության համաձայն՝ ՀՀ-ից գրեթե բոլոր արտագաղթողների (98%) 
միգրացիայի պատճառն աշխատանքի բացակայությունը կամ ցածր աշխատավարձն է, ինչը վկայում է 
բացառապես տնտեսական շարժառիթների մասին: Այլ կերպ ասած, ՀՀ դեպքում արտագաղթը 
մեծապես պայմանավորված է ներքին կամ հրող գործոններով: 

Դրամական փոխանցումների որոշիչները ուսումնասիրելու եղանակներից մեկը փոխանցումների 
շարժառիթների վերլուծությունն է։ Գրականությունում առանձնացվում են հետևյալ շարժառիթները՝ 
զուտ ալտրուիզմ (pure altruism), զուտ անձնական հետաքրքրվածություն կամ զուտ եսասիրություն 
(pure self interest), հայրենիքում մնացած ընտանիքի անդամների հետ ոչ պաշտոնական 
պայմանավորվածություն և պորտֆելի կառավարման շարժառիթ։ Դրամական փոխանցումների 
առավել տրամաբանական շարժառիթներից մեկը գրականությունում հայտնի է ալտրուիզմ անվամբ, 
երբ արտագաղթողը մտահոգված է հայրենիքում իր հարազատների բարեկեցությամբ։ Այս տեսության 
համաձայն արտագաղթողի եկամտի հետ աճում է նաև դրամական փոխանցումների ծավալը, սակայն 
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վերջինիս և ընտանիքի եկամտի միջև առկա է բացասական կապ։ Ավելին, նշվում է, որ 
փոխանցումները ժամանակի ընթացքում պետք է նվազեն, քանի որ գաղթողի կապվածությունն 
ընտանիքին հետզհետե նվազում է (Remittance Decay Hypothesis)։ 

Դրամական փոխանցումների շարժառիթների մյուս բևեռում զուտ անձնական հետաքրքրվա-
ծությունն է, երբ արտագնա աշխատողը գումար է փոխանցում ժառանգություն չստանալու 
մտավախությունից դրդված: Մեկ այլ դրդապատճառ է սեփական միջոցների կամ այլ ակտիվների 
առկայությունն ուղարկող երկրում, երբ արտագաղթողը գումար է փոխանցում, որպեսզի ընտանիքը 
հոգ տանի այդ ակտիվների մասին։  

Լուկասը և Ստարկը նշում են, որ դրամական փոխանցումների իրական պատճառները վերը 
նշված երկու իրարամերժ և ծայրահեղ շարժառիթներով հնարավոր չէ բացահայտել [3, 4]: Նրանք 
ներկայացնում այսպես կոչված «չափավոր ալտրուիզմի» (tempered altruism) կամ «լուսավորված 
եսասիրության» (enlightened self-interest) մոդելը, որի հիմքում ընտանիքի անդամների միջև 
փոխշահավետ պայմանավորվածության առկայությունն է. Այսինքն՝ միգրացիոն գործընթացն ի 
սկզբանե ենթադրում է դրամական միջոցների փոխանցում: 

Ընտանեկան պայմանավորվածության երկու փոխշահավետ տարբերակներն են ռիսկերի 
տարբերակումն ու բաշխումը և ներդրումներն ընտանիքի երիտասարդ անդամների մարդկային 
կապիտալում: Առաջին դեպքում դրամական փոխանցումները ապահովագրության դեր են կատարում 
և արձագանքում են արտասահմանում կամ հայրենիքում տեղի ունեցած տնտեսական (աշխատանքի 
անսպասելի կորուստ, աշխատաժամերի ոչ կամավոր կրճատում, աշխատավարձի չվճարում, 
ակտիվների կորուստ կամ գողություն, եկամտի անկանխատեսելի աճ), բնական (ջրհեղեղ, կարկուտ 
կամ ցրտահարություն, երաշտ) կամ այլ շոկերին (հիմնական աշխատողի կամ ընտանիքից որևէ մեկի 
մահ, դժբախտ պատահարներ, ամուսնալուծություն): Ընտանեկան պայմանավորվածության երկրորդ 
տարբերակը տեղի է ունենում երեք փուլով։ Առաջին փուլում դրամական փոխանցումներն 
ուղարկվում են որպես արտագաղթողի մարդկային կապիտալում մինչ արտագաղթելը ներդրված 
գումարի փոխհատուցում։ Երկրորդ փուլում արտագաղթողները իրենք են վարկեր տրամադրում 
իրենցից փոքր հարազատներին, որպեսզի վերջիններս կրթություն ստանան մինչև արտագաղթելը։ 
Երրորդ փուլում արտագաղթածները մեծացնում են դրամական փոխանցումների ծավալները, քանի որ 
պատրաստվում են վերադառնալ հայրենիք։ Ավելի ուշ, հաջորդ սերնդի արտագաղթողները վճարում 
են իրենց  պարտքը ավելի հասուն սերնդին, որոնք հավանաբար արդեն անցել են թոշակի։ 

Պորտֆելի կառավարման շարժառիթներով պայմանվորված արտագաղթը հիմնվում է երկրների 
միջև առկա մակրոտնտեսական գործոնների տարբերությունների վրա՝ տոկոսադրույք, փոխարժեք, 
գնաճ, ֆինանսական և իրական ակտիվների համեմատական եկամտաբերություն (որպեսզի օպտիմալ 
կերպով օգտագործեն արտագաղթողների խնայողությունները)։ 

Դրամական փոխանցումների և արտագաղթի որոշման վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը 
ՀՀ-ի համար բավականին կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ երկրից զուտ արտագաղթի 
ծավալները արագ տեմպով աճում են (2008-2015թթ. երկրից այն կազմել է ավելի քան 250,000 մարդ), և 
հետևաբար գնալով ավելի նշանակալի է դառնում դրամական փոխանցումների դերը երկրում 
աղքատության կրճատման և պահանջարկի ապահովման գործում (ըստ ՀՀ ԿԲ տվյալների՝ նույն 
ժամանակահատվածում դրամական փոխանցումները միջինում կազմել են երկրի ՀՆԱ-ի 19%-ը)։ 

Տվյալների նկարագրությունը: ԱՎԾ-ի կողմից իրականացվող տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունը տարեկան բնույթ ունի: Առաջին անգամ այն 
կատարվել է 2004թ.: Այս աշխատանքում կօգտագործենք ներկայիս դրությամբ վերջին՝ 2013թ.-ի 
հետազոտությունը, որտեղ տվյալներ են հավաքագրված տնային տնտեսությունների կազմի, 
ժողովրդագրական բնութագրիչների, արտագաղթի փորձի, բնակության պայմանների, արտագաղթողի 
զբաղվածության, արտագաղթի փորձի, կրթության, գյուղատնտեսության, սննդամթերքի 
արտադրության, դրամական փոխանցումների, առողջության, ֆինանսական իրավիճակի մասին: 

Աղյուսակ 1-ը ներկայացնում է բոլոր տնային տնտեսությունների, դրամական փոխանցումներ 
ստացածների (ինչպես տնային տնտեսության անդամ արտագաղթածներից, այնպես էլ ոչ 
անդամներից), արտագաղթող ունեցողների և բացառապես ՀՀ-ում բնակվող և դրամական փոխանցում 
չստացող տնային տնտեսությունների ժողովրդագրական բնութագրիչները: Աղյուսակը ցույց է տալիս, 
որ ընտանիքի անդամներից դրամական փոխանցումներ ստացած տնային տնտեսություններն ունեն 
ավելի շատ երեխաներ ու աշխատունակ տարիքի անդամներ, սակայն ավելի քիչ մեծահասակներ։ 
Ավելին, նրանց անդամների շրջանում ավելի քիչ է բարձրագույն կրթությամբ անդամների քանակը։  
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                                                                                          Աղյուսակ 1 
Տնային Տնտեսությունների կենսամակարդակի 2013թ. ամբողջացված հետազոտություն 

 Բոլոր 
տնային 

տնտեսու- 
թյունները 

Ընտանիքի 
անդամներից և ոչ 
անդամներից 
դրամական 

փոխանցումներ 
ստացած տնային 
տնտեսություն- 

ները 

Ընտանիքի 
անդամներից 
դրամական 

փոխանցումներ 
ստացած տնային 
տնտեսություն 

ները 

Փոխանցումներ 
չստացած տնային 
տնտեսություն 

ները (նաև նրանք, 
ովքեր ունեն 

արտագաղթող) 

Դրամական 
փոխանցումներ 
չստացած և 

արտագաղթող 
չունեցող տնային 

տնտեսու- 
թյուն ներ 

Աշխատունակ 
տարիքի անդամների 
թիվ 

2.521 
(1.559) 

2.581  
(1.570) 

3.473 
(1.132) 

2.492  
(1.553) 

2.379  
(1.535) 

Երեխաների թիվ <16 0.741  
(1.006) 

0.719  
(1.012) 

0.848  
(1.003) 

0.765  
(1.015) 

0.783  
(1.028) 

Փոքր տարիքի (<6) 
երեխաների թիվ  

0.296  
(0.618) 

0.296  
(0.620) 

0.339  
(0.654) 

0.313  
(0.635) 

0.323  
(0.645) 

Մեծահասակների 
թիվ >=63 

0.523  
(0.700) 

0.493  
(0.696) 

0.395  
(0.659) 

0.535  
(0.699) 

0.540  
(0.699) 

Տնային 
տնտեսությունում 
անդամների թիվ 

3.825  
(1.910) 

3.970  
(1.901) 

4.753  
(1.517) 

3.833  
(1.931) 

3.744  
(1.936) 

Մինչև տարրական 
կրթություն  

0.025  
(0.123) 

0.017  
(0.093) 

0.018  
(0.731) 

0.029  
(0.133) 

0.029  
(0.138) 

(Թերի) Միջնակարգ 
կրթություն  

0.512  
(0.396) 

0.547  
(0.385) 

0.613  
(0.356) 

0.498  
(0.393) 

0.495  
(0.398) 

Միջին 
մասնագիտական 
կրթություն  

0.239  
(0.310) 

0.237  
(0.306) 

0.209  
(0.271) 

0.244  
(0.309) 

0.245  
(0.314) 

Բարձրագույն 
կրթություն  

0.223  
(0.338) 

0.198  
(0.316) 

0.159  
(0.256) 

0.229  
(0.342) 

0.230  
(0.345) 

Տվյալների քանակ 5184 1717 819 3467 3201 

Աղբյուրը: ՀՀ ԱՎԾ, փակագծերում ներկայացված են ստանդարտ սխալները  
 
Մոդելի նկարագրությունը։ Քանի որ արտագաղթի և դրամական փոխանցումների վերաբերյալ 

որոշումները միաժամանակյա բնույթ ունեն, այդ պատճառով արտագաղթելու շարժառիթները 
լավագույնս գնահատելու և դրամական փոխանցումների ազդեցությունն առանձնացնելու համար 
հոդվածում օգտագործված է երկքայլ պրոբիթ եղանակը (երկու փուլում էլ կախյալ փոփոխականը 0 
կամ 1 արժեք ընդունող կեղծ փոփոխական է)։ Առաջին փուլում արտագաղթելու վերաբերյալ որոշումը՝ 
М-ը, մոդելավորվում է հետևյալ բանաձևով՝  = + ∗ + ∗ + ,                       (1) 
որտեղ HC-ն տնային տնտեսության և գլխավորի բնութագրիչներն են, իսկ E-ն արտագաղթի 
աստիճանն է ըստ մարզերի (հաշվարկված է ԱՎԾ 2009-2012թթ. հետազոտությունների տվյալների 
հիման վրա և ներառված է մոդելավորման որակի բարձրացման և արտագաղթի վերաբերյալ որոշումը 
հնարավորինս ճշգրիտ գնահատելու համար)։ Այս փոփոխականը արտագաղթի քաշող գործոնները 
մոտարկող փոփոխական է՝ բնակչության պատմական հոսքը ստեղծում է ցանց արտասահմանում, որն 
էլ հետագայում քաշում է պոտենցիալ արտագաղթողներին։  

Երկրորդ փուլում, ունենալով արտագաղթի վերաբերյալ որոշումը, դրամական փոխանցումների 
վերաբերյալ որոշումը՝ R-ը, կգնահատենք հետևյալ բանաձևով՝ 

   = + ∗ + ∗ + ∗ + ,                        (2) 
որտեղ U-ն ըստ մարզերի գործազրկության մակարդակն է տղամարդկանց շրջանում, որը ներառված է 
նույն նպատակով, ինչ՝ E-ն։ Ամուեդո-Դորանտեսը և Պոզոն նույնպես օգտագործում են 
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գործազրկության մակարդակը դրամական փոխանցումները գործիքավորելու համար [5]։ M-ը առաջին 
հավասարումից ստացված արտագաղթի փոփոխականի կանխատեսված շարքն է։ 

 Աղյուսակ 2-ը ներկայացնում է առաջին և երկրորդ փուլերի արդյունքները։ Առաջին և երրորդ 
սյունակներում ցուցադրված են արտագաղթի և դրամական փոխանցումների վերաբերյալ 
որոշումների հիմնական մոդելների արդյունքները, մինչդեռ երկրորդ և չորրորդ սյունակներում 
ներկայացված են անկախ փոփոխականների սահմանային ազդեցությունները։ Թավ գրված 
փոփոխականները վերաբերում են ընտանիքի գլխավորին։ Վերջինիս աշխատելու փաստը 
նվազեցնում է ինչպես արտագաղթող ունենալու, այնպես էլ դրամական փոխանցումներ ստանալու 
հավանականությունը։ Օրինակ, եթե գլխավորը պայմանագրով աշխատող է կամ ինքնազբաղված, 
ապա արտագաղթող ունենալու հավանականությունը նվազում է համապատասխանաբար 0,24-ով և 
0,27-ով, իսկ դրամական փոխանցում ստանալու հավանականությունը՝ 0,098-ով և 13,8-ով։ 
Արտագաղթող ունենալու հավանականության և գլխավորի տարիքի միջև առկա է շրջված U-աձև 
կախվածություն, այն է, մինչև 36 տարեկան այս երկու փոփոխականների միջև առկա է ուղիղ կապ, 
այնուհետև դրական կախվածությունը վերածվում է բացասականի։ Ընտանիքի գլխավորի 
բարձրագույն կրթությունը նշանակալի չէ բոլոր մոդելներում։  

Միջին և միջինից բարձր փոփոխականները ներկայացնում են պատասխանողի սուբյեկտիվ 
գնահատակը իր կենսամակարդակի մասին։ Աղյուսակից երևում է, որ այսպիսի կենսամակարդակ 
ունեցող տնային տնտեսությունները ավելի մեծ հավանականությամբ են արտագաղթող ունենում կամ 
դրամական փոխանցումներ ստանում։ Հանսիլովան և Մինասյանը եկել են նույն եզրակացությանը, 
նշելով, որ աղքատ բնակչության համար ֆինանսապես ավելի դժվար է ընտանիքից որևէ մեկին 
ուղարկել արտասահման։ Տնային տնտեսությունում բարձրագույն կրթությամբ անձանց կշիռը 
նշանակալի չէ արտագաղթի մոդելում, սակայն դրական է ազդում դրամական փոխանցումների վրա։ 
Արտագաղթի մոդելում բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության ցուցանիշները նշանակալի 
չեն, ինչից հետևում է, որ չկա դրական ընտրանք (positive selection), այսինքն՝ ուղեղների արտահոսքը   
ՀՀ-ից դեռևս նշանակալի չէ։ Աշխատունակ տարիքի անդամների քանակը նվազեցնում է  դրամական 
փոխանցումներ ստանալու և ավելացնում արտագաղթող ունենալու հավանականությունը։ 

Աղյուսակ 2-ը ցույց է տալիս, որ երեխաների և կանանց առկայությունը դրական ազդեցություն է 
ունենում դրամական փոխանցումների ստացման հավանականության վրա, իսկ գյուղական շրջանում 
ապրելու փաստն ու մեծահասակների քանակի աճը մեծացնում է արտագաղթող ունենալու 
հավանականությունը։ 

Աղյուսակ 2 
Առաջին և երկրորդ փուլերի արդյունքները 

  Հիմնական 
մոդել 

Սահմանային 
ազդեցություն 

Հիմնական մոդել Սահմանային 
ազդեցություն 

(1) (2) (3) (4) 
1, եթե արտա-
գաղթող ունի 

1, եթե արտա-
գաղթող ունի 

1, եթե ստանում է 
դրամական փոխան-

ցումներ 

1, եթե ստանում է 
դրամական փոխան-

ցումներ 
1 2 3 4 5 

Երեխաների թիվ -0.0263 -0.0047 0.0419** 0.0150** 
Մեծահասակների թիվ 0.239*** 0.043*** -0.0860** -0.0307** 
Գյուղական շրջան 0.231*** 0.0417*** -0.0358 -0.0128 
Աշխատունակ անդամներ 0.313*** 0.0564*** -0.153*** -0.0549*** 
Կանանց կշիռ -0.934*** -0.1683*** 0.286*** 0.1021*** 
Բարձրագույն  -0.00258 -0.0005 0.412** 0.1474** 
(Թերի) միջնակարգ  0.153 0.0275 0.338** 0.1210** 
Միջին մասնագիտական 0.0699 0.0126 0.305* 0.1089* 
Վարկեր/պարտքեր -0.203*** -0.0365*** -0.0323 -0.0116 
Միջինից բարձր 0.221*** 0.0397*** 0.161** 0.0575** 
Միջին 0.149** 0.0268** 0.130** 0.0464** 
Պայմանագրով աշխատող -1.309*** -0.236*** -0.273*** -0.0975*** 
Առանց պայամանգրի աշխատող -1.413*** -0.255*** -0.341*** -0.1218*** 
Զբաղվում է 
գյուղատնտեսությամբ 

-0.891*** -0.161*** -0.160** -0.0572** 

Ինքնազբաղված է -1.489*** -0.268*** -0.387*** -0.1384*** 
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Աղյուսակ 2-ի շարունակությունը 

1 2 3 4 5 
Թոշակի է անցել -0.686*** -0.1237*** 0.0390 0.0140 
Տարիք 0.0786*** 0.0142*** 0.0099 0.0035 
Տարիք^2 -0.0009*** -0.0002*** -0.00012 0.0000 
Բարձրագույն կրթություն -0.0452 -0.0081 0.00015 0.0001 
Արտագաղթի միջին մակարդակ 0.0517*** 0.0093***    
Գործազրկություն      -0.0495*** -0.0177*** 
Արտագաղթի որոշում ( )     2.488*** 0.8895*** 
Հաստատուն -3.194***   -0.693**   

* p<0.10   ** p<0.05    *** p<0.01  
Pseudo R քառակուսի 28.28   11.14   
Դիտարկումների թիվ 5162 

 

Արտագաղթի հավասարման մեջ գործիքային փոփոխականի (արտագաղթի աստիճանն ըստ մար-
զերի) նշանը դրական է, ինչը ենթադրում է, որ պատմական ցանցի ստեղծումը հետագայում քաշում 
է պոտենցիալ արտագաղթողներին։ Փոխանցումների ստացման և գործազրկության միջև առկա բացա-
սական կապը խոսում է անձնական հետաքրքրվածության շարժառիթների կարևորության մասին։ 

Դրամական փոխանցումների մոդելավորման մեջ թերևս ամենակարևոր փոփոխականը առաջին 
փուլից ստացված արտագաղթի որոշումների M շարքն է։ Այն ենթադրում է, որ եթե տնային 
տնտեսությունն ունի արտագաղթող, ապա դրամական փոխանցումներ ստանալու հավանականու-
թյունն աճում է 90%-ով։ Ընդ որում, այս ցուցանիշը բավականին մոտ է ԱՎԾ 2013թ.-ի հետազոտության 
տվյալների հիման վրա ստացված 94%-ին, որը ցույց է տալիս, թե արտագաղթող ունեցող ընտանիք-
ների քանի տոկոսն է ստանում դրամական փոխանցումներ։ 

Եզրակացություն։ Արտագաղթի և դրամական փոխանցումների շարժառիթները հնարավորինս 
ճշգրիտ գնահատելու համար աշխատանքում օգտագործվել է մոդելավորման երկքայլ պրոբիթ 
եղանակը, և ներկայացվել են այս երկու որոշումների վրա ազդող ժողովրդագրական և գործիքային 
փոփոխականների ազդեցությունները։ 
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А.А. Ширханян 
МОТИВЫ МИГРАЦИИ И ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В РА 

 
После провозглашения независимости Республики Армения (РА) уровень эмиграции из страны возрос до такой 

степени, что денежные переводы, отправляемые в РА армянскими мигрантами, начали играть весьма важную роль в 
сокращении бедности и повышении благосостояния населения. В статье анализируются мотивы миграции и денежных 
переводов. Кроме того, чтобы выделить влияние денежных переводов на решение о миграции, используется 
двухступенчатая модель “пробит”. 

Ключевые слова: денежные переводы, эмиграция, двухступенчатая модель “пробит”, мотивы.  
 

A.A. Shirkhanyan 
THE MOTIVES OF MIGRATION AND REMITTANCES IN RA 

 
After the independence of the Republic of Armenia (RA) emigration rate  from the country has increased to such an 

extent, that remittances transferred to RA by Armenian migrants  started to play quite an important role in reducing poverty and 
enhancing welfare of population. The paper analyses the motives of migration and remittances. Moreover, to separate out the 
effect of remittances on the migration decision, a two-stage probit model is used. 

Keywords: remittances, emigration, two-stage probit model, motives. 
 
Շիրխանյան Ալեքսանդր Ալբերտի – ասպիրանտ (ԵՊՀ) 
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ԿՈՌՈՒՊՑԻԱ. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ 

(ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ) ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ 
 

Դիտարկվում են կոռուպցիայի հասկացությունը և տնտեսամաթեմատիկական գրականության մեջ գոյություն 
ունեցող կոռուպցիայի մակարդակի գնահատման որոշ մոտեցումներ: Ներկայացված են ՀՀ-ում կոռուպցիայի 
մակարդակի վերաբերյալ որոշակի գնահատականներ՝ կատարելով համեմատական վերլուծություն ԱՊՀ և 
Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի որոշ երկրների միջև: Վերլուծությունը հնարավորություն կտա բացա-
հայտել կոռուպցիայի ընկալման համաթվի կապը տնտեսական որոշ պարամետրերի հետ:  

Առանցքային բառեր. կոռուպցիա, կոռուպցիայի ընկալման համաթիվ, կոռուպցիայի համաշխարհային 

բարոմետր, հանրային բարեկեցության մակարդակ, պանելային տվյալներ, էկոնոմետրիկ գնահատական: 

 

Ներածություն: Կոռուպցիայի իրողությունը ինչպես հանրային կյանքում, այնպես էլ տնտեսական 

համակարգերում ուսումնասիրվում է քաղաքաիրավագիտական և սոցիալտնտեսագիտական 

առումներով: Ծավալվում են լայնամասշտաբ քննարկումներ և գիտահետազոտական աշխատանքներ, 

ստեղծվում են բազմաթիվ հակակոռուպցիոն պետաիրավական և հասարակական հանձնաժողովներ, 

որոնք միտված են վերհանել երկրում առկա կոռուպցիան և պայքար մղել այն հաղթահարելու համար: 

Այնուհանդերձ, ո՞րն է պատճառը, որ այսքան լայնածավալ հակակոռուպցիոն գործողությունները չեն 

հանգեցնում կոռուպցիոն իրադարձությունների նկատելի կրճատման:  

Հասկանալու համար հակակոռուպցիոն պայքարի անարդյունավետությունները, նախ անհրաժեշտ 

է «ախտորոշել» առկա իրավիճակը, այն է՝ հասկանալ թե ի՞նչ է կոռուպցիան և ի՞նչ մեթոդներով է այն 

չափվում, ինչո՞վ է պայմանավորված կոռուպցիայի այդքան «համառ» բնույթը, և ինչպիսի լուծումներ 

են առաջադրում ակադեմիական շրջանակները:   

Մյուս կողմից՝ կոռուպցիայի բացասական տնտեսական հետևանքները հասկանալու համար, 

անհրաժեշտ է նաև դիտարկել կոռուպցիայի առկա մակարդակի ազդեցությունը տնտեսության և 

հանրային բարեկեցության մակարդակի վրա:  

Կոռուպցիայի էությունը: Ակադեմիական գրականության մեջ կան կոռուպցիայի բազմաթիվ 

սահմանումներ, որոնք սովորաբար լրացնում են միմյանց: Առավել հայտնի սահմանումներից են՝  

 Վեբստերի (Webster) [1] բառարան. ազնվության կամ շիտակության խաթարման, կամ կորստի 

գործողություն (գործընթաց): 

 Օքսվորդի (Oxford) [2] բառարան. իշխանության անարդար կամ անլեգալ վարքագիծ: 

 Համաշխարհային Բանկ (World Bank) [3]. հանրային իշխանության չարաշահումը 

(անարդյունավետ օգտագործումը), որը հանգեցնում է մասնավոր շահի: 

Վերոնշյալ սահմանումներից պարզ է դառնում, որ կոռուպցիան այնպիսի իրողություն է, երբ 

մասնակիցներից մեկը սովորաբար պետական կառավարման համակարգի որևէ տարր է, և սեփական 

օգտակարությունը առավելագույնին հասցնելու (մաքսիմալացնելու) նպատակով այդ մասնակցի 

կողմից սովորաբար չարաշահվում և/կամ անարդյունավետ են օգտագործվում օրենսդրությամբ իրեն 

վերապահված պետաիրավական կամ իշխանական լծակները, որը բացասաբար է անդրադառնում 

հանրային բարեկեցության վրա:  

Վերոնշյալ սահմանումներից կարելի է նաև եզրակացնել, որ կոռուպցիան սովորական 

կարգազանցություն չէ, քանի որ, ի տարբերություն մյուս բոլոր հանցագործությունների, այստեղ (ա) 

«տուժող կողմ» կարող է հանդիսանալ ամբողջ հանրությունը, (բ) կոռուպցիան սովորաբար 

իրականացվում է այն անձանց կողմից, ովքեր ենթադրաբար պետք է պայքարեն վերջինիս դեմ:  

Ի լրացում իշխանական դիրքի չարաշահման, ինչն ավելի շուտ իրավագիտական հասկացություն 

է, պետք է բացահայտել նաև կոռուպցիայի ունեցած բացասական ազդեցությունը տնտեսության վրա: Ի 

հակադրություն հայտնի տնտեսագետ Ադամ Սմիթի <<անտեսանելի ձեռքի>> տեսության [4], ըստ որի 

շուկան ինքնակարգավորվող մեխանիզմ է, տնտեսագետները հաճախ կոռուպցիան դիտարկում են 
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որպես «անտեսանելի սև ձեռք» [5], ինչը խաթարում է տնտեսական մեխանիզմների և օրենքների 

օպտիմալ իրացվելիությունը՝ խոչընդոտելով հանրային բարեկեցության մակարդակի աճին:  

Կոռուպցիայի գնահատման մոտեցումներն ու մեթոդաբանությունը: Տնտեսագիտական 

գրականության մեջ կան բազմաթիվ մոտեցումներ և մեթոդներ, որոնք միտված են գնահատելու-

մոտարկելու որևիցե ինստիտուտում կամ ամբողջ երկրում առկա կոռուպցիայի մակարդակը: Այս 

համատեքստում կոռուպցիայի վերաբերյալ տնտեսագիտական մեթոդաբանությունը կարելի է 

պայմանականորեն բաժանել 2 հիմնական խմբի՝ տեսական-մաթեմատիկական մոդելներ (խաղերի 

տեսության մոդելներ, վարվելակերպային մոդելներ և այլն) և խորքային հարցումների միջոցով 

կոռուպցիայի մակարդակի ընկալման բացահայտման մեթոդներ:  

Առաջին խումբը տեսական մաթեմատիկական մոդելների համախումբ է, որտեղ, որոշակի 

նախնական ենթադրությունների միջավայրում փորձ է արվում բացահայտել կոռուպցիան ծնող 

շարժառիթները, գնահատել որոշակի համակարգում կոռուպցիոն կառուցակարգերի առկայության 

հավանականությունը, հասկանալ, թե մոդելում սահմանված տնտեսական միջավայրում (պետական 

պաշտոնյաների աշխատավարձերը, նրանց օգտակարության ֆունկցիաները, կոռուպցիոն 

գործողություններում ներգրավվելու դեպքում բացահայտվելու հավանականությունը, բացահայտման 

դեպքում օրենսդրությամբ սահմանված պատժաչափերը, և այլն) համակարգային ինչ գործոններ են 

նպաստում/խոչընդոտում կոռուպցիայի առկայության հնարավորությանը, արդյո՞ք հակակոռուպցիոն 

համակարգային կառուցակարգերը բավարար են կանխարգելելու կոռուպցիոն ռիսկերը և այլն:  

Այս դեպքում, ինչպես արդեն նշվեց, սովորաբար սահմանվում է որոշակի տնտեսական միջավայր 

և այդ միջավայրում ուսումնասիրվում են տնտեսական գործակալների (օր.՝ պետական պաշտոնյաներ, 

հանրություն և այլն) կողմից իրականացվող հնարավոր ստրատեգիաները: Այս տեսակի մոդելի 

օրինակ է Պաոլո Մաուրոյի մոդելը [6], որտեղ ուսումնասիրվում է քաղաքական անկայուն իրավիճակի 

և կոռուպցիայի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա1:  

Այս տեսակի խաղային մոդելներն ունեն բազմաթիվ մոդիֆիկացիաներ, որտեղ ավելի է 

բարդացվում տնտեսական միջավայրը, և արդյունքում ստացվում են նոր և ավելի խորքային 

եզրակացություններ: Օր.՝ Ա. Ուսովը [9] դիտարկել է կոռուպցիայի ուսումնասիրության 

մաթեմատիկական մոդել կառավարման եռամակարդակ համակարգում, որտեղ տնտեսական 

գործակալները առավելարկում (մաքսիմալացնում) են սեփական տնտեսական մուտքերը: Այս 

դեպքում փորձ է արվում հասկանալ հնարավոր կոռուպցիայի մակարդակը, ինչպես նաև դիտարկել 

կառավարման համակարգի փոփոխության հետևանքը կոռուպցիայի մակարդակի վրա: 

Մեկ այլ մոտեցմամբ Ն. Եպիֆանովան [10] ամենապարզ համատեքստում ուսումնասիրում է 

կոռուպցիայի ազդեցությունը հանրային բարեկեցության մակարդակի վրա <<մեռած բեռի>> օրինակով:  

Գրականության մեջ շատ կան նմանատիպ մոդելներ, որոնք բավական արդյունավետ և օգտակար 

են այն իմաստով, որ հնարավորություն են տալիս հասկանալ համակարգային 

անարդյունավետությունների պատճառները և ի վերջո հանգեցնում են բարձր էֆեկտիվությամբ 

հակակոռուպցիոն կառուցակարգերի մշակմանը և ներդրմանը: Ի հակադրություն այս ամենի, 

վերոնշյալ մոդելների հիմնական թերությունն այն է, որ վերջիններիս համար բարդությունը որոշակի 

ինստիտուտում կամ երկրում առկա կոռուպցիայի փաստացի մակարդակը գնահատելն է, քանի որ 

իրականում գրեթե անհնարին կլիներ գնահատել, օրինակ, պաշտոնյաների օգտակարության 

ֆունկցիաները կամ կոռուպցիայում ներգրավված լինելու դեպքում բացահայտվելու 

հավանականությունը: Իհարկե կան այսպիսի որոշակի միկրո գնահատումներ/մոտարկումներ, որոնք 

կատարվել են տնտեսագիտական լաբորատոր փորձերի միջոցով, սակայն այս գնահատականները 

պարունակում են որոշակի սխալանք, որը դրսևորվում է մակրո ընդհանրացումներում: 

Վերը նշված իրավիճակի հիման վրա, ստորև ներկայացվում է կոռուպցիայի 

գնահատման/մոտարկման որոշակի մեթոդաբանություն, ինչն օգնում է վերջին հաշվով հանգել 

կոռուպցիայի վերաբերյալ որոշակի քանակական գնահատականի: 

Այսպիսով, երկրորդ խմբի մեթոդաբանությունը խորքային հարցումների և այդ հարցումների վրա 

հիմնված փորձագիտական վերլուծությունների ամբողջություն է, ինչը հնարավորություն է տալիս 

մոտարկել/գնահատել առկա կոռուպցիայի փաստացի մակարդակը և կատարել ինչպես որակական, 

այնպես էլ քանակական եզրակացություններ: 

                                                            
1 Ներկայացված է Մրֆիի խաղերի տեսության մոդելը [7], որը ներդրված է Բարրոուի տնտեսական աճի մոդելում [8], 

որտեղ կառավարության ծախսերը ներառված են թողարկման ֆունկցիայում: Մոդելում քաղաքական անկայունությունը 

ներկայացված է որպես էնդոգեն պարամետր: 
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Ի հակադրություն վերը նշվածի, այս մեթոդաբանությամբ ստացված վերջնական 

գնահատականները ներառում են սուբյեկտիվիզմի բավականին բարձր մակարդակ: Այն է՝ մի կողմից 

հարցվողները կարող են հարցերին պատասխանել որոշակի վերապահումներով կամ 

անազնվությամբ, իսկ մյուս կողմից՝ հարցումների վրա հիմնված փորձագիտական վերլուծություններն 

ու գնահատականները կարող են արտապատկերել վերլուծաբանի անձնական հայացքները որոշակի 

ինստիտուտի կամ իրողության վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացված են վերոնշյալ մեթոդաբանությունների կիրառմամբ կատարված 

քանակական գնահատականներ (Կոռուպցիայի Համաշխարհային Բարոմետր [ԿՀՄ] և Կոռուպցիայի 

Ընկալման Համաթիվ [ԿԸՀ], որոնք իրականացվել են Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնալ միջազգային 

կազմակերպության կողմից) Հայաստանի Հանրապետության համար՝ այլ երկրների հետ 

համեմատությամբ: 

Կոռուպցիայի մակարդակը ՀՀ-ում, համեմատական վերլուծություն: Ինչպես արդեն նշվեց, 

պետական և հանրային ինստիտուտներում, ինչպես նաև ամբողջ երկրում առկա կոռուպցիայի 

փաստացի մակարդակի գնահատման կառուցակարգերից մեկը խորքային հարցումներն են և այդ 

հարցումների վրա հիմնված փորձագիտական գնահատականները: Այս տեսակի գնահատականներից 

են, օրինակ, կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը` ԿԸՀ (CPI - Corruption Perceptions Index), որը 

յուրաքանչյուր տարի գնահատվում և հրապարակվում է Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնալի կողմից,  

կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրը՝ ԿՀԲ (GCP – Global Corruption Barometer), և այլն: Ստորև 

ներկայացված են 2013 թ.-ի  ԿՀԲ-ի, ինչպես նաև 2010-2015 թթ.-ի ընթացքում ԿԸՀ-ի արդյունքները 

Հայաստանի համար՝ համեմատության մեջ դրվելով Արևելյան Եվրոպայի և ԱՊՀ որոշ երկրների հետ2: 

Աղյուսակ 1-ում ըստ ոլորտների/հաստատությունների ներկայացված են կոռուպցիայի 

մակարդակի վերաբերյալ հանրային կարծիքի գնահատականներ3: Այսպիսով, համաշխարհային միջին 

ցուցանիշների համաձայն, ըստ հանրային կարծիքի ամենակոռումպացված 

ոլորտներ/հաստատություններ են համարվում կուսակցությունները (3.8 միավոր): Թվարկված 

երկրների միջին ցուցանիշների համաձայն, ըստ հանրային կարծիքի ամենակոռումպացված 

ոլորտ/հաստատությունը դատական համակարգն է (3.7 միավոր): ՀՀ-ում, ինչպես նշված է 

աղյուսակում, ըստ հանրային կարծիքի առավել բարձր կոռուպցիոն մակարդակ առկա է պետական 

պաշտոնյաների կողմից հանրային ծառայությունների ոլորտում, դատական համակարգում և 

առողջապահական հիմնարկներում (բոլորը ստացել են 4 գնահատական): Փոքր-ինչ <<զիջում>> է ՀՀ 

ոստիկանանությունը (3.9 միավոր): Իսկ ամենացածր կոռուպցիայի մակարդակ, ըստ հարցվածների, 

առկա է հասարակական կազմակերպություններում (2.8 բալ): Եթե համեմատենք համաշխարհային 

միջինի հետ, ապա ՀՀ-ում միջինից ցածր կոռուպցիան, ըստ հարցվածների, առկա է միայն 

կուսակցություններում և լրատվամիջոցներում: Իսկ թվարկված երկրների միջին ցուցանիշի համեմատ 

ՀՀ-ում միջինից ցածր կոռուպցիան, ըստ հարցվածների, առկա է միայն լրատվամիջոցներում: 

  

                                                            
2
 Այս համեմատությունը կատարված է Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնալ հակակոռուպցիոն կազմակերպության կողմից: 

Ի լրացում, այս համատեքստում գոյություն ունեն նաև այլ համեմատություններ: Օրինակ՝ Գ. Հարությունյանի <<Կոռուպցիայի 

պետաիշխանական դիմագծի մերօրյա դրսևորումները>> [11] հոդվածում ներկայացված է <<Իրավունքի գերակայության 

ինդեքս>> ծրագրի և ԱՄՆ <<Ազատության տուն>> կազմակերպության հետազոտությունների հիման վրա կատարված 

դիտարկումներ: Կոռուպցիայի համատեքստում կատարվել են երկրների դասակարգումներ/խմբավորումներ: Առանձնացված 

խմբերից մեկում, օրինակ, ներառված են Իտալիան, Հունաստանը, Խորվաթիան, Ռումինիան, Չինաստանը և այլն: Չնայած այդ 

ծրագրում Հայաստանը և մի շարք այլ երկրներ ներառված չեն, այնուամենայնիվ, <<Ազատության տուն>> կազմակերպության և 

<<Իրավունքի գերակայության ինդեքս>> ծրագրի շրջանակներում Վրաստանի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Չեխիայի և 

Հայաստանի վերաբերյալ տվյալների համադրմամբ կատարված հաշվարկները վկայում են, որ Հայաստանը նույնպես կարող էր 

ընդգրկվել այս խմբում: 
3 Աղյուսակը կազմելու համար իրականացվել են հարցումներ: ՀՀ-ում հարցումներին մասնակցել են 1068 բնակիչ (18 

տարեկանից բարձր) և հարցման մեթոդ է ընտրվել դեմ առ դեմ հարցումը: Հարցվողներին առաջարկվել է գնահատել 

յուրաքանչյուր ոլորտի/հաստատության կոռումպացվածության աստիճանը 1…5 բալային սանդղակով, որտեղ 5 բալը 

ներկայացնում է բարձր կոռուպցիոն մակարդակ տվյալ ոլորտում/հաստատությունում, իսկ 1 բալը՝ կոռուպցիայի ցածր 

մակարդակ/բացակայություն: Ստացված գնահատականները համադրվել են համաշխարհային միջին գնահատականների և 

թվարկված երկրների միջին գնահատականների հետ: Յուրաքանչյուր տողում ամենաբարձր կոռուպցիոն գնահատական 

պարունակող ոլորտները/հաստատությունները նշված են մոխրագույնով: 
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Աղյուսակ 1 

Կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետր 2013 
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Համաշխարհային 

միջին 
4  3.6  3.7 3.3 3.1 3.6 3.6 2.7 2.6  2.9  3.1  3.3 

Թվարկված 

երկրների միջին 
4  3.6  3.6 3.4 3.1 3.6 3.7 2.7 2.5  2.8  3.2  3.6 

Հայաստան 4  3.7  3.9 3.5 3 4 4 2.8 2.9  3.2  3.7  4 

Ադրբեջան 3  2.5  2.9 2.8 2.5 2.8 3.1 2.5 2.3  2.5  2.8  3.1 

Վրաստան 3  3  2.5 2.8 3.2 2.6 3.4 2 1.6  1.9  2.4  2.8 

Մոլդովա 4  4.2  4.2 3.6 3 4 4.3 2.9 2.3  3.2  3.7  4.1 

Ռուսաստան 4  4.3  4.5 3.6 3.7 4.6 4.4 3.3 3.1  4  4  4.1 

Ուկրաինա 4  4.2  4.4 3.9 3.4 4.3 4.5 3.2 3  3.5  4  4.2 

Ղազախստան 3  2.6  3.9 3.2 2.4 3.5 3.8 2.6 2.1  2.9  3.6  3.6 

Էստոնիա 4  3.1  2.6 3.3 2.6 3.2 2.8 2.4 2.1  2  2.3  2.7 

Լատվիա 4  3.7  3.5 3.4 3 3.8 3.5 2.4 2.1  2.3  2.5  3.4 

Լիտվա 4  4.3  3.9 3.6 3.3 3.9 4.3 2.6 2.5  2.4  3.2  4.1 

Թուրքիա 4  3.5  3 3.4 3.6 3.2 3.1 3 3.1  2.9  3.2  3.2 

Աղբյուր. Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն (Կոռուպցիայի 

համաշխարհային բարոմետր 2013 [12]): 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է Հայաստանի Կոռուպցիայի Ընկալման Համաթիվը4 2010-2015 

թվականներին՝ այլ երկրների համեմատությամբ: 
Աղյուսակ 2 

Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը (ԿԸՀ) Հայաստանի համար 2010-2015 ժամանակային միջակայքում՝ 
այլ երկրների, համաշխարհային միջինի և թվարկված երկրների միջին ցուցանիշի համեմատությամբ 

Երկիր/ԿԸՀ 

2
0
1
0
 թ
. 

2
0
1
1
 թ
. 

2
0
1
2
 թ
. 

2
0
1
3
 թ
. 

2
0
1
4
 թ
. 

2
0
1
5
 թ
. 

Համաշխարհային միջին 40  40  43.3  42.7  43.2  42.6 

Թվարկված երկրների միջին 35.7  35.4  40.6  41.4  42  41.9 

Հայաստան 26  26.3  34  36  37  35 

Ադրբեջան 24  23.8  27  28  29  29 

Վրաստան 38  41.3  52  49  52  52 

Մոլդովա 29  28.8  36  35  35  33 

Ռուսաստան 21  24.5  28  28  27  29 

Ուկրաինա 24  23  26  25  26  27 

Ղազախստան 29  26.9  28  26  29  28 

Էստոնիա 65  63.5  64  68  69  70 

Լատվիա 43  41.9  49  53  55  55 

Լիտվա 50  47.5  54  57  58  61 

Թուրքիա 44  42.1  49  50  45  42 

                                                            
4  ԿԸՀ ցուցանիշը կուռուպցիայի որոշակի չափորոշիչ է և տատանվում է 0…100 միջակայքում, որտեղ 0 միավորը 

բացարձակ բացասական ցուցանիշ է, իսկ 100 միավորը՝ բացարձակ դրական: 
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Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից, 2010-2015թթ.-ի ընթացքում Հայաստանը տատանվել է 26-37 

միջակայքում, ինչը, թերևս բավական ցածր ցուցանիշ է: Եթե համեմատենք այլ երկրների հետ (ԱՊՀ 

երկրներ, հարևան երկրներ), ապա կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանը ներկայացված 

ժամանակային միջակայքում միշտ ունեցել է թվարկված երկրների միջինից ավելի ցածր ցուցանիշ: 

Ավելին, նույն եզրահանգմանը կարելի է հանգել՝ Հայաստանը համեմատելով համաշխարհային միջին 

ցուցանիշի հետ: Նկատելի է նաև այն հանգամանքը, որ 2010-2015թթ.-ի ընթացքում Հայաստանը 

բարելավել է իր դիրքերը ԿԸՀ-ի իմաստով: Բացառություն է կազմում 2015 թվականը 2014 թվականի 

համեմատությամբ, երբ մեր երկրում ԿԸՀ-ն անկում է ապրել՝ 37 միավորից հասնելով մինչև 35 միավոր:  

Աղբյուր. Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն (ԿԸՀ 2010-2015 թթ. [13]): 

Ստացվում է, որ Հայաստանում կոռուպցիայի մակարկարդակը ահազանգող է, և անհապաղ 

լուծում պահանջող հիմնախնդիր է: Կոռուպցիայի բարձր մակարդակի քայքայիչ ազդեցությունը 

տնտեսության վրա հասկանալու համար՝ ստորև դիտարկվել է կոռուպցիայի մակարդակի և որոշ 

տնտեսական պարամետրերի/բնութագրիչների միջև կապը: 

Կոռուպցիայի ընկալման համաթվի կապը տնտեսական որոշ պարամետրերի հետ: Հաշվի 

առնելով առկա կոռուպցիայի մակարդակը՝ հարց է առաջանում, որքանո՞վ է կոռուպցիան խաթարում 

տնտեսական զարգացմանը: Ինչպես արդեն նշվեց, տնտեսագետները կոռուպցիան դիտարկում են 

որպես անտեսանելի սև ձեռք, որը խոչընդոտում է տնտեսական օրենքների գործադրմանը:  

Ստացվում է, որ կոռուպցիոն գործընթացները պարունակում են բավական մեծ տնտեսական 

անարդյունավետություններ, ինչը սակայն անհնար է ճշտգրիտ գնահատել՝ կոռուպցիոն 

գործողությունների գաղտնիության պատճառով: Սակայն հնարավոր է կատարել այդ լատենտ 

(թաքնված) երևույթի էկոնոմետրիկ գնահատում և մոտարկել այլ հավասար պայմաններում 

կոռուպցիայի ազդեցության ուժը հանրային բարեկեցության մակարդակի վրա: 

Ինչպես արդեն նշվեց, տնտեսագիտական գրականության մեջ որպես կոռուպցիայի մակարդակի 

գնահատական սովորաբար օգտագործվում է կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը (ԿԸՀ): Մյուս 

կողմից՝ հանրային բարեկեցության մակարդակը սովորաբար մոտարկվում է ՀՆԱ-ի, ՀԱԱ-ի, մեկ շնչին 

բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի մակարդակով և այլն: Այստեղ փորձ է արվում հանրային բարեկեցության 

մակարդակը մոտարկել մարդկային զարգացվածության ինդեքսի (ՄԶԻ)5 միջոցով: Ստորև 

գրաֆիկորեն պատկերված է ԿԸՀ-ի և ՄԶԻ-ի միջև կապը6  

  
 

Գրաֆիկից պարզ է դառնում, որ գոյություն ունի դրական կախվածություն ԿԸՀ-ի և ՄԶԻ-ի միջև: 

Մասնավորապես, կոռուպցիայի ընկալման համաթվի աճը, այն է՝ կոռուպցիայի մակարդակի իջեցումը 

զուգորդվում է մարդկային զարգացվածության ինդեքսի աճի հետ, այն է՝ բարեկեցության ավելի բարձր 

մակարդակի հետ:  

                                                            
5
  ՄԶԻ-ն որոշակի կոմուլյատիվ համաթիվ է, որտեղ ներառված է երկրում ապրող անհատների միջին բարեկեցության 

մակարդակը  (մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ‐ն՝ արտահայտված գնողունակության պարիտետով), երկրում առկա  բնակչության 

կյանքի միջին տևողությունը և կրթվածության միջին մակարդակը:  Համաթիվը տատանվում  է  0…100 միջակայքում, որտեղ  0‐ն 

արտահայտում է բացարձակ ցածր, իսկ 100‐ը՝ բացարձակ բարձր մարդկային զարգացվածության մակարդակ: 
6
 Կատարված բոլոր գնահատականների համար օգտագործվել են Համաշխարհային Բանկի (ՀԲ), Թրանսփարենսի 

Ինթերնեյշնալի (ԹԻ) և Միավորված Ազգերի Զարգացման Ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից հրապարակված տվյալները: 

 
 
 
Նկ. 1 . Մարդկային 
զարգացվածության ինդեքսի և 
կոռուպցիայի ընկալման համաթվի 
միջև կապը՝ 110 երկրների 
կտրվածքով 2010-2014 թթ. 
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Ստորև դիտարկվել է էկոնոմետրիկ մոդել՝ պանելային տվյալների կիրառմամբ, որտեղ ՄԶԻ-ն 

կախյալ փոփոխականն է, իսկ ԿԸՀ-ն՝ ուսումնասիրվող անկախ փոփոխականը: Ի լրացում վերջինիս, 

մոդելում ավելացվել են նաև հսկող փոփոխականներ:  

 : 

Մոդելի գնահատման համար օգտագործվել է 4 հիմնական փոփոխական՝ 

 , 

որտեղ -ն մարդկային զարգացվածության ինդեքսն է -րդ երկրի համար -րդ ժամանակա-

հատվածում, -ն կոռուպցիայի ընկալման համաթիվն է -րդ երկրի համար -րդ 

ժամանակահատվածում, -ն շնչային ՀՆԱ-ն է -րդ երկրի համար -րդ ժամանակահատվածում, -

ն երկրում առկա ակադեմիական կրթության/գիտահետազոտության որակն է -րդ երկրի համար -րդ 

ժամանակահատվածում, -ն կյանքի սպասվող տևողությունն է -րդ երկրի համար -րդ 

ժամանակահատվածում: 

Աղյուսակ 3-ում նկարագրված է մոդելի գնահատումը 110 երկրի համար 2010-2014 

ժամանակային միջակայքում: Գնահատվել է 4 մոդել ( 1, 2, 3, 4):  

Աղյուսակ 3 

Մոդելների գնահատման արդյունքները 

Dependent Variable:     Human 
Development Index  

Մոդել N_1  Մոդել N_2  Մոդել N_3  Մոդել N_4 

Coef. 
Prob.
(t‐stat.) 

Coef. 
Prob.
(t‐stat.) 

Coef. 
Prob. 
(t‐stat.) 

Coef.
Prob.
(t‐stat.)

Constant  47.1  0  52.25  0  45.05  0  ‐15.06 0 

Corruption Perception Index   0.54  0  0.34  0  0.24  0  0.12  0 

GDP per Capita   0  0  0  0  0  0 

Quality of Scientific Research   3.18  0  1.43  0 

Life Expectancy   1.05  0 

Prob. (F‐statistic)  0  0  0  0 

Adjusted R‐Squared  0.54  0.57  0.59  0.86 

Total Panel Observations  550  550  550  550 

 

Աղյուսակից երևում է, որ մոդելում բացատրող փոփոխականների ավելացումը հանգեցնում է 

ավելի լավ բացատրված գնահատականի (ավելի բարձր Adjusted R-squared), օրինակ 4-րդ մոդելում 

Adjusted R-squared ցուցանիշը 0.86 է, ինչը նշանակում է, որ մոդելում անկախ փոփոխականներով լավ է 

բացատրվում կախյալ փոփոխականը:  

Աղյուսակ 4-ում ներկայացված են 4-րդ մոդելի գնահատման արդյունքները (մոդելում չկա 

հետերոսկեդաստիկություն, այն անցել է հետերոսկեդաստիկության White-ի թեստը): 

Աղյուսակ 4-ում ներկայացված է շնչային ՀՆԱ-ի, կյանքի սպասվող տևողության, 

գիտահետազոտական աշխատանքի որակի և կոռուպցիայի ընկալման համաթվի ազդեցությունը 

մարդկային զարգացվածության ինդեքսի վրա:  

Աղյուսակից երևում է, որ բացատրող բոլոր փոփոխականները 99% վստահելիության 

միջակայքում ունեն նշանակալի ազդեցություն բացատրվող փոփոխականի վրա:  

Մոդելում բացատրող փոփոխականների ազդեցության նշանները համապատասխանում են 

ինտուիտիվ մտածելակերպին, այն է՝ կոռուպցիայի ընկալման համաթվի աճը (կոռուպցիայի ավելի 

ցածր մակարդակ) կհանգեցնի ավելի բարձր մարդկային զարգացվածության ինդեքսի (հանրային 

բարեկեցության ավելի բարձր մակարդակ): Նույն ձևով, շնչային ՀՆԱ-ի, կյանքի սպասվող 

տևողության, գիտահետազոտական աշխատանքների որակի աճը կհանգեցնի հանրային 

բարեկեցության ավելի բարձր մակարդակի: Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ ԿԸՀ-ի միավոր 

փոփոխությունը հանգեցնում է ՄԶԻ-ի միջինում 0.12 միավոր փոփոխության: 
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Աղյուսակ  4 
Dependent Variable: HUMAN_DEVELOPMENT_INDEX_ 
Method: Panel Least Squares 
Date: 09/10/16   Time: 09:56 
Sample: 2010 2014 
Periods included: 5 
Cross-sections included: 110 
Total panel (balanced) observations: 550 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

CORRUPTION_PERCEPTIONS_INDEX 0.124546 0.02386 5.219876 0 
GDP_PER_CAPITA 5.44E-05 1.89E-05 2.882206 0.0041 

QUALITY_OF_SCIENTIFIC_RESEARCH 1.436075 0.386724 3.713431 0.0002 
LIFE_EXPECTANCY 1.05315 0.031501 33.43234 0 

C -15.06417 2.126629 -7.083592 0 

R-squared 0.867185     Mean dependent var 72.46909 
Adjusted R-squared 0.86621     S.D. dependent var 15.09756 
S.E. of regression 5.522282     Akaike info criterion 6.264509 
Sum squared resid 16620.1     Schwarz criterion 6.30369 
Log likelihood -1717.74     Hannan-Quinn criter. 6.27982 
F-statistic 889.6108     Durbin-Watson stat 0.080342 
Prob(F-statistic) 0 

Այսպիսով, դիտարկված գնահատականները ցույց են տալիս, որ կոռուպցիայի առկայությունը 

երկրում  ունի ընդգծված բացասական ազդեցություն այդ երկրում առկա հանրային բարեկեցության 

մակարդակի վրա: Սա նշանակում է, որ անհրաժեշտ է ուժգնացնել հակակոռուպցիոն համալիր գործո-

ղությունները, ինչն իր դրական ազդեցությունը կունենա հանրային բարեկեցության մակարդակի վրա: 
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Г.О. Аветисян 
КОРРУПЦИЯ: НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И АНАЛИЗА (ОЦЕНКИ) СИТУАЦИИ 

Рассматриваются концепция коррупции и некоторые подходы к оценке уровня коррупции в экономико-
математической литературе. На основе сравнительных анализов данных некоторых стран СНГ, Центральной и 
Восточной Европы представлены некоторые оценки в динамике уровня коррупции в РА. Выявлeна связь между 
индексом восприятия коррупции и некоторыми экономическими параметрами. 

Ключевые слова: коррупция, индекс восприятия коррупции, глобальный барометр коррупции, уровень 
социального обеспечения, панельные данные, эконометрическая оценка. 

G.O. Avetisyan 
CORRUPTION: SOME ISSUES OF THE DIAGNOSTICS AND ANALYSIS (ESTIMATION) OF THE CASE 

 The concept of corruption and some approaches of corruption level assessment available in economic-
mathematical reference sources are represented. Certain corruption level assessments in dinamics in RA on the basis of 
comparative analyses between some CIS and Central and Eastern European countries are illustrated. The link between 
corruption perception index and some economic parameters is revealed. 
 Keywords: corruption, corruption perception index, global barometer of corruption, the level of social welfare, 
panel data, econometric estimation. 
 

Ավետիսյան Գեորգի Օնիկի - ԵՊՀ, Տնտեսագիտության և Կառավարման ֆակուլտետ, ասպիրանտ 
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REAL BUSINESS CYCLES IN ARMENIA: THE IMPORTANCE OF PERMANENT 
AND TRANSITORY PRODUCTIVITY SHOCKS 

 

Instability of domestic macroeconomic environment is one of the primary reasons of slow economic growth in small open 
developing countries. These economies are characterized by frequent switches in monetary, fiscal, and trade policies, which 
underline the relative importance of permanent shocks to the growth of productivity over transitory shocks. Motivated by 
these facts, we use a small open economy real business cycle environment to model a typical emerging economy with 
transitory and trend shocks. The model is estimated for Armenian economy, and the results suggest that in Armenia the share 
of permanent shocks in overall fluctuations is 71%. 

Keywords: real business cycle, trend shocks, cyclical shocks, generalized method of moments. 
 
 Introduction. It is commonly accepted that instability of domestic macroeconomic environment is one of the 
primary reasons of slow economic growth in small open developing countries. Hence understanding the main 
factors that make these economies to fluctuate has always been under the interest of researchers and 
policymakers [1]. Armenia, as the other emerging countries, confronts with the problem of volatile business 
cycles. However the main driving sources of these fluctuations are still not well studied. This study is devoted to 
investigation of whether transitory or permanent productivity shocks are driving Armenian business cycle. 

There is a vast literature showing that with the help of standard real business cycle (RBC) models it is 
possible to reproduce the main features of business cycles. One of outstanding studies in this field is Aguiar and 
Gopinath (2007)[2], who consider a real business cycle model with two productivity processes: a transitory 
shock around the trend and a stochastic trend growth rate. They show that volatility of consumption exceeds the 
volatility of output and trade balance is strongly countercyclical for emerging markets as compared to developed 
economies. Their main finding is that in emerging markets the relative importance of trend shocks is higher than 
the transitory shocks, so they conclude that "the cycle is the trend". 

In this article, closely following [2], we assess the importance of trend shocks over transitory shocks, to 
explain business cycle specificities of Armenia.We show that first, there is strongly countercyclical trade balance 
and second, consumption is 23% more volatile than output. These facts are consistent with the standard 
emerging business cycle features. Then with the help of generalized method of moments (GMM) we have 
estimated six structural parameters of the model to match the business cycle facts. After estimation we conclude 
that for Armenia the weight of trend shocks in the fluctuations of productivity is higher than transitory shocks. 
The importance has been captured by the random walk component of the Solow Residual, which has been 
estimated to be 0.71. This means that the relative variance of the permanent component of productivity growth to 
total productivity growth is 71%. This phenomenon of highly volatile trend growth rate can be explained by the 
frequent regime switches in the country such as dramatic reversals in monetary, fiscal, and trade policies. 

We have also done an additional consistency test by comparing Solow Residuals computed from the data 
with those generated by the estimated structural model. We have compared the variance and first eight 
autocovariances of two series and got that they are not different at standard confidence levels. 
 
 Empirical Regularities. In this section we document key features of Armenian business cycles with 
emphasize on two stylized facts: first, excess volatility of consumption over output and second, stronger 
countercyclical trade balance. We have used quarterly series of gross domestic product, private consumption, 
private investment, and net exports in real terms for the period of 2000Q1-2015Q4 from Statistical department of 
CBA. The series were seasonally adjusted by X-13 census and detrended with Hodrick-Prescott filter with 
smoothing parameter 1600 to get the business cycle movements. We have chosen a set of eleven moments to 
characterize business cycles. Those are standard deviations of variables, correlations with output, and their 
autocorrelations. In order to eliminate the effect of financial crisis we calculated these moments also for pre- and 
post-crisis periods. Table 1 reports the calculations.  
 The first striking feature of Armenian business cycles is the excess volatility of consumption over gross 
domestic demand. We can see from the calculations that for the overall series the consumption volatility is 
actually less than income volatility, but when we split the data into pre- and post-crisis periods we get that 
consumption is 23% more volatile in pre-crisis period and more than 2 times volatile for post-crisis period. The 
reason that we get less volatile consumption than income for the overall series is that after financial crisis in 
2009 GDP contracted substantially by 14.1% and was volatile in recovery period, whereas private consumption 
dropped only by 4.4% and was smooth afterwards. 
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                                                       Table 1 
Armenian BC properties    

 
The reason that the consumption did not suffer as much as income during the crisis was largely scaled fiscal 

stimulus, which was intended to spur the economic growth. In 2009 government increased public spending by 
13% and fiscal deficit reached to 7.67% from 0.74% in 2008. The fiscal deficit was mainly financed by external 
sources such as loans from the Russian Federation, World Bank, Asian Development Bank, International 
Monetary Fund, etc. These measures ameliorated the impact of crisis on private consumption. However the 30% 
decrease of investments contributed to large contraction of GDP.  

The second important feature is the countercyclical behavior of trade balance in Armenia. The correlation of 
net exports with GDP is -0.35. The prevalence of trend shocks in overall productivity shocks in Armenia makes 
investment to increase more than savings during positive productivity shock, which causes in the deterioration of 
trade balance.  

In Fig. 1 we plot the logarithmic GDP, its trend Potential Output, and Output Gap for the period of 1996-
2015 using HP filter. From the plot it is visible that Armenia has very volatile business cycles, but it is not 
evident whether trend or cyclical shocks have more importance. So to provide evidence for the hypothesis that 
trend shocks have relatively great importance for Armenia we use stochastic equilibrium model to identify the 
parameters that describe the underling productivity process. 

 
 

Fig. 1. Potential output and Output Gap 
  
 The Model. We use standard small open economy real business cycle model [3] to include stochastic 
productivity trend in addition to temporary productivity shocks [2]. The time is discrete and in each period there 
is only one final good, , produced. The technology is characterized by Cobb-Douglas production function with 
two inputs capital,  , and labor, : 
 

			 ,                                                            (1) 
where ∈ 0, 1  is the labor’s share in output. Parameters  and  represent productivity processes with 
different stochastic properties. Specifically,  represents transitory productivity shock, which are shocks to the 
level of productivity and follow AR (1) process 

                                                                         (2) 
with  | | 1  and  ~ 0, . 
 Parameter    represents the cumulative product of shocks to the growth of productivity. In particular, 

2000-2015 2000-2008 2009-2015 

 4.77 2.24 1.39 
∆  3.94 3.29 1.51 

 0.69 -0.08 0.33 

∆  -0.06 -0.44 -0.11 

/  0.75 1.23 2.71 

/  2.78 4.40 4.66 

/  0.83 0.76 0.50 

/ ,  -0.35 -0.07 0.11 

,  0.63 0.24 0.68 

,  0.79 0.44 -0.17 
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∏ , 1 ,                                     (3) 
where 1 and ~ 0, . The term  represents long-run mean growth rate of productivity. Given 
that trend shocks are included in the production function, the output is non-stationary. So in order to detrend the 
output, each variable is divided by the trend productivity of the previous period,  . 

The representative household has Cobb-Douglas preferences of the form 

,                                                                 (4)    

where    denotes consumption, (1- ) is leisure time,  is risk aversion coefficient,   is the consumption 
exponent of utility and   is the time preference rate. He maximizes the present sum of discounted values of 
utility subject to the production function (1) and the inter-temporal budget constraint: 

1 .                              (5) 

 The resources consist of domestic production and debts, which are used for private consumption and 
investment in physical capital. Capital depreciates at rate and there is a quadratic adjustment cost of new capital 
which is weighted by . denotes the level of debt due in period t and qt is the price of debt in period t which is 
due in period 	 	1. The agent has an access to international, one period, risk-free bonds and the price of debt 

, depends on the debt level as in [4]: 

1 1 ∗ exp 1 ,                                                    (6) 

where ∗ is the world interest rate,  is the steady state level of normalized debt, and 0 is the elasticity 
coefficient of the interest rate to changes in indebtedness. The agents do not internalize the fact of upward-
slopping supply of loans, when optimizing the amount of debt. 

Normalized recursive maximization problem of representative agent is as follows: 

, , , max , , ,
′, ′, ′, ′  ,             (7) 

subject to 

′ 1
′ ′.                                 (8) 

The low of motion of capital is given by 

				 ′ 1
′

.                                                (9) 

For each variable . 

To solve the normalized model numerically, first we get the steady state conditions of the problem, then we 
log-linearize the first order conditions and resource constraint around the deterministic steady state. After getting 
the solution from normalized problem, we can recover the path of non-normalized equilibrium by multiplying by  

. 
 
Estimation. This section describes the estimation procedure of the model. The non-productivity parameters 

are calibrated using standard values from other studies. These are presented in Table 2. 
        Table 2 

Benchmark parameter values 

Time preference rate  β   0.99  

The exponent of consumption in utility  ϒ  0.36  

Steady state normalized debt  b 0.1 

Coefficient on interest rate premium  ψ   0.001  

Labor exponent in production  α  0.42  

Risk aversion  σ  2  

Depreciation rate  δ  0.025  

Capital adjustment cost  ϕ  4 
 

The quarterly time preference rate is set to 0.99. The risk free interest rate is set to satisfy the steady state 
condition that  1 ∗ . Consumption exponent, , is set to 0.36, which imply that in the 
steady state one-third of the time is devoted to labor. The elasticity of interest rate to the indebtedness,ψ, is set to 
0.001 as in [4]. The steady state value for debt to GDP ratio, b, is set to 10% and capital adjustment cost, Ф, is 
set to 4. 

The remaining six structural parameters , , , , , ϕ  are estimated using two-step GMM, by 
minimizing the squared diffrence between theoretical and empirical moments. Given the estimated values of 
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these parameters we can solve the model and calculate the variances and cross-correlations of any variable. The 
following moments are chosen for calculation: 

, ∆ , , , , , , ∆ , ∆ , , , , , , , ∆ , 
where , , , , , ϕ . The variables , , ,  denote respectively filtered income, consumption, 
investment and net export to GDP ratio and ∆  unfiltered income growth. 

In order to measure the contribution of trend shocks to the overall productivity fluctuations, we compute the 
size of random walk (RWS) as in [2]: 

∆

∆

/

/ /
    ,                                               (10) 

where ∆   is the variance of the Solow Residual, which is defined as 	 	 	  and  ∆  is the variance 
of random walk component of the SR. 
 Results: Parameter Estimates. We have estimated the structural parameters for the period of  2000-2015 
and also separately for the pre-crisis period. The estimated parameters and their standard errors are presented in 
Table 3. The first column is the estimation of parameters   and  using only two moments  and  by 
method of moments. The second column presents the results of GMM estimation of six parameters with the help 
of eleven moments. The choice of two moments  and  for the first model depends on the intuition of 
permanent income theory, which states that the variance of consumption contains important information about 
the nature of the shock. For the overall period we got that the random walk component is 0.53 and for pre-crisis 
period it is 0.86. This pointedon relative importance of random walk component even in case of two estimated  
parameters. 

Then we have done GMM estimation of six parameters, using all eleven moments. We got that the variance 
of trend shocks is almost 4 times volatile than the variance of  transitory shocks. The persistence of trend shock 
is 0, which means that there is no correlation of today’s trend shock to the future realizations of productivity. 
The persistence of transitory shock is 0.81 and adjustment cost coefficient is 1.95. The random walk component 
of the Solow Residual is 0.71 which shows that trendshocks have dominant share in the overall fluctuations of 
Armenian business cycle. 

                    Table 3 
Estimated parameters 

Parameter 
2000-2015 2000-2008 
1 2 1 2 

 5.6 5.95 3.15 4.17 
 (0.64) (0.75) (0.47) (0.1) 

 2.17 1.53 0.51 0.24 
 (1.03) (0.7) (0.67) (0.76) 

  0  0.01 
  (0.12)  (0.26) 

  0.81  0.83 
  (0.12)  (2.59) 

  1.6  2.99 
  (0.39)  (0.25) 
                  Φ  1.95  2.53 
  (0.38)  (0.70) 

Random walk 0.53 0.71 0.86 1.01 
component (0.27) (0.2) (0.35) (0.64) 

Moments used ,  All ,  All 
 

Impulse Responses and Variance Decomposition. In this subsection we present the impulse response 
functions of the model, which gives us an opportunity to show the impact of each shock on the model’s main 
variables separately. On the other hand this exercise shows that the moments which we have chosen for the 
model estimation are really informative regarding the parameters of the underlying process. Figs. 2 and 3 show 
the impulse response function in case of 1% standard deviation shock to growth ( =0.01) and 1% shock to the 
level of technology ( =0.01) respectively. 
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                                                                          Table 4 

Variance Decomposition

 Variables    
  0.89 0.11 
  0.97 0.03 
  0.78 0.22 
/   0.99 0.01 

 Business Cycle Moments. Using the estimated parameters we compute the set of theoretical moments. By 
matching the theoretical moments with their empirical counterparts we show that the equilibrium model fits the 
key features of business cycle of Armenia pretty well. 
      In Table 5 we present data moments for periods of 2000 to 2015 and 2000 to 2008, and compare them with 
theoretical moments implied from the model using estimates of column 1 and 2 from Table 3. The results show 
that theoretical moments are very close to data moments for both setups. In particular the model succeeded in 
producing countercyclical trade balance for both periods: the numbers are -0.48 and -0.56 implied by the model, 
and -0.35 and -0.07 in the data. The model also produces the excess volatility of consumption over output 
volatility in case of pre-crisis period: it is 1.06 from the model and 1.23 in the data. 
 Solow Residuals. In this section we compare Solow Residuals obtained from the data with those implied by 
the model to show the robustness of the model and unbiasedness of the estimates. To obtain quarterly Solow 
Residuals from the data from 2000 to 2015, we use capital stock series, employment, and output series:                     

1 . Solow Residuals from the estimated model have been computed by the 
formula . To be able to compare the dynamics of both Solow Residual series, we compare the 
variances and first 10 autocovariances of HP filtered series. We also include 1,5 standard error bands around 
empirical estimates. Fig. 4  shows the results. 

  Table 5
Business cycle moments comparison 

 2000-2015 
  Data 1  2 

  4.77 4.74  4.33 

∆   3.94 3.53  3.22 

  0.69 0.75  0.75 

∆   -0.06 0.05  0.07 

/  0.75 0.74  0.78 

/  2.78 2.37  2.76 

/   0.83 0.59  0.83 

/ ,  -0.35 -0.51  -0.48

,   0.63 0.92  0.92 

,   0.79 0.92  0.86 

  2000-2008  
  Data  1  2 

  2.24  2.01  2.56 

∆   3.29  1.34  1.71 

  -0.08  0.83  0.82 

∆   -0.44  0.28  0.24 

/  1.23  1.22  1.06 

/  4.4  2.54  2.89 

/   0.76  1.04  1.05 

/ ,  -0.07  -0.51  -0.56 

,   0.24  0.89  0.94 

,   0.44  0.84  0.83 
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A.A. Nanyan 
 

ASSET OPTIMIZATION UNDER RISK 

Investment decisions of financial institutions involve an element of risk which in one way or another affects 
the outcomes of their behavior and choice. In order to analyze the structure of investments in the presence of risk we 
develop a simple portfolio choice optimization framework that allows us to explore the relationship between the 
investment in the risky asset and exogenous parameters of interest. In particular, we derive the condition ensuring 
participation in risky projects and show that for a constant absolute risk aversion (CARA) utility function, initial 
wealth has no effect on the amount invested in a risky project. 

Keywords: investment decisions, risk, a portfolio choice framework, a risky project. 
 
  

Introduction. The article is devoted to economic aspects of building an optimal portfolio choice 
model and investigating comparative static properties of investment decisions with respect to the initial 
wealth of the decision taker. In contrast to traditional financial approaches of modeling investment 
behavior we consider the problem from the economic perspective and in the end attempt to answer the 
following question: what happens to the investment in the risky asset when an investor’s initial wealth 
increases. 

The expected utility theory predicts that an increase in uncertainty will decrease the level of 
investment made by risk-averse firms. Starting from the 1980s this statement has attracted the attention of 
many economists who have suggested different explanations and implications. For instance, Cukierman 
argues that when uncertainty increases, the firm finds it favorable to delay investment decisions and 
collect more information [1]. This result is quite general because, as Cukierman shows, it does not depend 
on risk preferences of firms. On the other hand, according to Prescott and Townsend, an increase in 
uncertainty translates into an increase in the underlying variance which has an impact on investment via 
the mechanism of risk aversion [2]. Similar results have also been obtained by Dixit and Pindyck under 
the assumption of market completeness [3]. Later Henderson has established that relaxing this assumption 
basically leaves the main conclusions of models unchanged [4].    

Research on the practical side of our problem mainly relates to principles of tackling negative 
consequences of financial risk. To incorporate risk into the investment decision making process, 
Piyatrapoomi and Kumar recommend constructing a multi-criteria setting relevant for infrastructure asset 
management [5]. In this context the analysis of risks regarding macroeconomic investment projects will 
include scenario investigation (to construct different scenarios and select options with minimum 
associated risk), sensitivity analysis (this is related to the main technique of our study, comparative 
statics) and probability based assessment (the possible alternatives are seen as distributions) [5]. Notice, 
however, that this methodology ignores possible interdependencies existing between different risks and 
thus cannot apply to applications of asset optimization. 

The object of our study is, to some extent, concerned with capital budgeting, which is, in effect, the 
process of analyzing and planning investment decisions at the firm level. Capital budgeting consists of 
three stages: 

1. Search for new investment projects. 
2. Assessment of investment projects. 
3. Decision about which investment projects to accept and which ones to refuse. 
Importantly, as a criterion of investments aggregate wealth of shareholders is taken, meaning, that 

one should undertake investment projects that increase the firm's equity.  
Thus, investment decisions are the most common type of decisions under risk. However, financial 

models discussing these decisions do not usually take into account how conditions describing the 
situation will influence the investment behavior. It is clear that in terms of asset optimization and risk 
management this question is of crucial importance. Below we shall outline a method of addressing it in a 
formal optimization setting. 
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Main definitions and notations. We study a simple portfolio choice model where an investor has to 
choose between a secure asset and a risky asset. We make the following notations: 

-an individual's initial wealth, 
-the rate of return of the secure asset, 
-the rate of return of the risky asset,  is supposed to be random and let , 
-the amount invested in the risky asset, 
-the amount invested in the risk-free asset, 
-an individual's final wealth. 

 The risky asset is described by a random yield whereas the secure asset-by a fixed yield.  
 An individual can invest some part of his initial wealth  in the riskless asset that pays out (1+r) with 

certainty and some part in the risky asset with payout 1 x  where . 
 The final wealth  is given by 

1 1 . 
In the special case when the investor uses all his wealth we shall have that 

1 1 . 
 To investigate comparative static properties of optimal portfolio choice we shall use the implicit 

function theorem: 
Theorem: Let ,  be a continuously differentiable function in its domain with 

, 0 and , 0 for all points in the domain. 

Then, over the entire domain the following equality holds: 
 

,

, .	 

 
Model of the maximization of Expected Utility. In the above mentioned setup the maximization 

problem of the investor will take the following form: 
 

max , 1 1                                                                 
subject to 

. 
 

Since the constraint at the optimum holds as equality, the problem can be written in the following form: 
 

max 1 . 

 
The first order condition will be 

′ 1 0. 

 
The second order condition will be 
 

′′ 0. 

 
The second order condition is satisfied for risk averse individuals, namely, when ′′()<0. 
In order to be able to make a conclusion from these optimization conditions we should first find out 
whether ∗ 0 can be an optimal solution. 

0 ′ 1 ′ 1 ′ 1 . 

Since ′ 0, ∗ 0 if and only if  and ∗ 0 if and only if  (if we restrict ∗ to 
nonnegative values). 
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We have obtained the following result (which is, in fact, a famous investment principle in financial 
management): An investor will participate in a risky project if its expected return is strictly positive 
(relative to alternatives). 

Model of Comparative Statics. At this point it is worth focusing at comparative static properties of 
investment behavior. Namely, let us find out what will happen to the investment in the risky asset when 
an individual’s initial wealth increases. 
Denote 

′ 1 0. 

Applying the Implicit function theorem we get the following: 

∗

. 

As the second order condition is true, 0. It follows that sgn(
∗
)=sgn( ). 

′′ 1 1 . 

Observe that intuitively the sign of 
∗
 depends on whether the investor’s preferences possess constant 

absolute risk aversion (CARA), decreasing absolute risk aversion (DARA) or increasing absolute risk 
aversion (IARA) property. Clearly, if the investor’s degree of risk aversion increases (decreases) with his 
income then an increase in the initial wealth will supposedly lead to a reduction (increase) in the 
investments in the risky asset. Therefore in the last equation we introduce the absolute coefficient of risk 
aversion: 

′′

′ 	 . 	 ′′ ′ . 

Define 
1 . 

Then  

′ 1 . 

 If we have a CARA utility function 
	∀	 . 

 

1 ′ 0, 

because  by the first order condition ′ 0. 
Thus, in case of CARA utility the initial wealth has no effect on the investments in the risky asset.   
Now, let us examine comparative static properties of optimal portfolio choice with respect to the return of 
the secure asset. Namely, we wish to pin down the effect of the return of the riskless asset on the amount 
invested in the risky asset. By the implicit function theorem 

∗

. 

′′ ′ . 

There fore 
∗ ′ ′′

. 

Recall that 
∗ ′′ 1

. 

Hence 
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∗ ′ ∗

1
. 

This is the Slutsky equation. Here the first term is the substitution effect and is always negative. The 
second term is the income effect and its sign is ambiguous. From this equation it becomes obvious that for 
CARA and IARA utility the effect of r on ∗ is negative while in case of DARA peferences the overall 
effect is ambiguous.  
 

Conclusions. In this article considering a portfolio choice model we investigate comparative static 
properties of optimal investment behavior. We show that for a constant absolute risk aversion (CARA) 
utility function, initial wealth has no effect on the amount invested in a risky project. Additionally we 
derive a Slutsky-type equation capturing the effect of the return of the secure asset on the amount invested 
in a risky project. 
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Ա.Ա. Նանյան 
 

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄԸ ՌԻՍԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Ֆինանսական ինստիտուտների ներդրումային որոշումները պարունակում են ռիսկի տարր, որը 
այս կամ այն ձևով ազդում է նրանց վարքի և որոշումների վրա: Ռիսկի առկայության պայմաններում 
կատարվող ներդրումների կառուցվածքը վերլուծելու համար կառուցում ենք պորտֆելի ընտրության 
մի պարզ օպտիմալացման մոդել, որը հնարավորություն է տալիս հետազոտել ռիսկային ակտիվում 
կատարվող ներդրումների և ուսումնասիրվող էկզոգեն պարամետրերի միջև առկա կապը: Մասնավո-
րապես, ստանում ենք ռիսկային ակտիվում մասնակցությունը երաշխավորող պայմանը և ցույց տա-
լիս, որ ռիսկից խուսափելու հաստատուն գործակցով օգտակարության ֆունկցիայի համար նախ-
նական հարստությունը չի ազդում ռիսկային նախագծում կատարվող ներդրումների ծավալի վրա:  

Առանցքային բառեր. ներդրումային որոշումներ, ռիսկ, պորտֆելի ընտրության մոդել, ռիսկային 
նախագիծ:  

А.А. Нанян 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ АКТИВОВ В УСЛОВИЯХ РИСКА  
 

Инвестиционные решения финансовых институтов включают элемент риска, который так или 
иначе влияет на их поведение и решения. Для того, чтобы проанализировать структуру инвестиций в 
наличии риска, необходимо построить простую оптимизационную модель выбора портфеля, которая 
позволяет исследовать взаимосвязь между инвестициями в рискованный актив и изучаемыми экзогенными 
параметрами. В частности, получено условие, обеспечивающее участие в рискованных проектах.  
Показано, что для функции полезности с постоянным коэффициентом неприятия риска начальное 
богатство не оказывает никакого влияния на сумму, вложенную в рисковый актив.  

Ключевые слова: инвестиционные решения, риск, модель выбора портфеля, рисковый проект. 

Nanyan Ashot Ararat - PHD student (YSU)   
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THE COEFFICIENT CORRELATION AND REDUCE RISK  
IN THE BANK PORTFOLIO1 

 
Markowitz showed that increasing the number of baskets, expected value, standard deviation and 

covariance culminates in reduced risk.Both risk and credit risk are of paramount importance in bank 
systems and bankswill have to control and decrease risk in order to survive and be financially 
developed.Different approaches such as variance, discriminant analysis and logistic regression have 
been used to control and measure such risks, but coefficient correlation has not yet been used to measure 
risk. Therefore, in this paper, with an efficient statistical model (coefficient of correlationbased on 
thetheory ofMarkowitz) and approach with powerful calculation capability of credit risk control can be 
developed using which banks and financial institutions’ managers will be able to decide sensibly in 
different situations. 

Keywords: portfolio, determine efficient portfolio, expected value, standarddeviation, covariance. 
 

Introduction. Investors were familiar with concepts of “risk” and “return” and knew that they 
should not put all their eggs in one basket. They knew they had to create diversity in investing; they put 
their egg, in different baskets, and therefore, reduced risk. But they did not know how to measure risk and 
return. In the early 1950s, a man named Harry Markowitz developed Markowitz model which was the 
basis of modern portfolio theory. He was the first who introduced diversity in investment basket. He was 
also thefirst who answered the question “does the risk of one-share basket include every single share in 
the basket”? He showed that why and how diversity of portfolio may cause a reduction in portfolio risk 
for investors. He introduced “efficient portfolio” concept in a way that it should include lowest risk rate 
with constant return rate or the highest return rate with constant return which is indicative of the fact that 
investors will be able to reduce their share basket and choose a basket with the lowest risk rate. 

Therefore, there will be so called efficient boundary baskets available in which reasonable 
investors are interested because these baskets yield the highest return for a definite risk rate or involve the 
lowest risk for a definite return rate. Markowitz model differentiates between efficient share baskets each 
of which (regarding a definite risk or return rate) is efficient. 
 

Markowitz Portfolio. Total assets (true assets such as land and building, financial assets such as 
stock and bonds) invested by investors are called total investment basket which is termed portfoi and 
portfolio in French and English, respectively. Portfolio is commonly abbreviated to P. according to 
portfolio theory, a port of risk can be removed by creating diversity and a reduction in investment risk is 
an advantage to the portfolio. 
Case example: investment in stock exchange : 
A 40 % in automobile industry (20% in Iran Khodro, 10 % in Saypa, and 10 % in ParsKhodro) 
B 30 % in petrochemical industry 
C 30 % in food industry 

 
            Example: loan portfolio,Bailment of a capital,Money loaned without interest,Unilateral contract 
and Markowitz efficient portfolio. 
            Investors who decide sensibly are intending to achieve the highest return and minimize the risk as 
much as possible. This is the concept of efficient portfolio introduced by Markowitz. In other words, 
efficient portfolio yields the highest return for a definite risk return or incurs the lowest risk rate for a 
definite return rate [1]. 
            In order to prove his theory, Markowitz proposed 3 hypotheses: 
   1) In general, investors are inclined towards return, but they avoid risk. 

                                                 
1  the dispersion is supposed to cause a reduction in risk and avoid risk concentration in one single sector. 
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   2) Investors decide sensibly. 
   3) Investors manage to maximize expected utility (EU) Types of risk based on portfolio theory. 
   4) Systematic risk which refers to the risk that can not be removed through diversity. For example, total 
investment risk in bonds is a systematic risk because it can not beremoved. This type of risk concerns 
general market conditions, interest rate fluctuation,inflation rate, monetary and financial policies, and 
political conditions are all sources forsystematic risk. Any change in these factors affects the general 
market conditions. 
   5) Unsystematic risk which refers to the risk that can be removed through diversity. This type of risk 
applies to one single company or industry and is incurred due to factorsincluding workers strike, 
management, publicity campaigns, and diversity in consumertastes. Therefore, it can be concluded that 
unsystematic + systematic risk= total risk. 
   6) Portfolio credit risk which refers to the risk posed due to internal factors including credit 
mismanagement and external factors including recession.Problems with the theoretical aspects of 
portfolio theory. 
   7) Portfolio return variance is a good criterion for investment risk. 
   8) Investment return of bonds and assets can be clearly shown using normal distribution.In other words, 
modern portfolio theoretical framework is limited due to risk and return, since they will not always be 
able to show the realities of investment markets. It should also be noted that in modern portfolio theory, 
risk is calculated based on variance or standard deviation. 
     Criterion for risk assessment regarding variability in portfolio theory: 
In modern portfolio theory, risk is defined as “variability of the return with regard to meanreturn” and is 
measured using variance or standard deviation. In modern portfolio theory, as far as distribution is 
concerned, any non-confidence is dealt with properly. In this case, variance is the measure of symmetric 
risk. But in bull markets, fluctuations count. On the contrary, in bear markets, 112 Amjad Zarei and 
Parvaneh Zeraati Foukolaei fluctuations may be ignored. In addition, it is obvious that people avoid risk 
rather than show inclination towards return. 
     Variance measurement risk by calculating mean deviance of returns, whereas postmodern portfolio 
theory assesses risk by calculating the mean deviation related to investors’ special purposes. 
   In postmodern theory, only fluctuations which are at lower level than the return rate are subject to risk. 
Fluctuation at high levels refers to levels of non-confidence. In order to show non-confidence in asset 
predictions in modern and postmodern portfolio theories, one should notice that there should be statistical 
distribution of return for each asset, while modern portfolio theory only applies to normal or log-normal 
distributions and uses a wide range of abnormal distributions [2] . 
    Due to the following reasons, developed models within postmodern portfolio theory are more 
acceptable than those in modern portfolio theory: 
    9) Markowitz mean-variance model which does not develop one efficient portfolio, butdevelops a 
series of efficient portfolios on a curve all of which are considered efficientregarding different risk and 
return rates. 
   10) Markowitz mean-variance model and others which consider all favorable and unfavorable deviances 
in risk assessment. Research shows that only by considering unfavorable deviances, that is, using semi 
variance for determining boundary efficiency, one can achieve similar return with low risk. 
   11) Although standard deviation of returns is frequently used for risk assessment, some factors reduce 
its efficiency: 
   D Mean deviance which can be a good measure of risk assessment only when returns achieve a 
symmetric distribution. It is clear that returns achieve an asymmetric distribution at least in capital 
market. 
  E Mean deviance which can be used for risk assessment only when returns achieve normal distribution. 
It is clear that returns achieve an abnormal distribution in Iran’s capital market. Accordingly, the more 
abnormal the distribution of returns  is, boundary efficient in mean-semi variance shows the more 
tendency towards left. 
   F Symmetry and normal distribution of returns are closely questioned in other countries with regard to 
empirical evidence. 
  G Return variance which can be used for risk assessment only when return distribution is based on 
systematic risk. 
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  H In comparison to developed markets, variance in developing markets can not be a good criterion for 
risk assessment. On the other hand, semi variance of returns is a more acceptable criterion for risk 
assessment for a few reasons: 
   12) It is undeniable that investors are not against favorable fluctuations; rather, they avoid unfavorable 
fluctuations. 
   13) Semi variance is preferred to variance only if returns achieve asymmetric distribution.It is the most 
useful criterion when returns achieve symmetric distribution. In other words, semi variance is at least as 
useful as variance as far as risk assessment is concerned. 
  14) In semi variance, data concerning two dispersion indices (variance & skewness) are combined into 
one single criterion; therefore, a factor model is developed to estimate the expected returns. 

Risk Reduction in Portfolio Management Using Standard Division. Modern portfolio theory 
of Markowitz: Investors were familiar to concepts of risk and return and knew that not only they 
shouldn’t put all their eggs in one basket, but also they should try different investments and put their eggs 
in different baskets that the possibility to break is reduced because they are less and the risk is reduced but 
they didn’t know how to measure risk and return. In 1950 Harry Markowitz showed why and how 
diversity in portfolio can lead to its risk reduction for the purpose of portfolio investments, soit led to the 
occurrence of modern portfolio. 
  Markowitz efficient portfolio theory: those investors who are deciding reasonably and seeking to 
raise the expected return to reduce the risk which Markowitz calls it efficient portfolio which means 
Shopping efficient investment portfolio or the efficient portfolio. In the other words, efficient portfolio at 
a certain level of risk enjoys the highest efficiency and lowest risk in exchange for a certain level of 
return. In order to proof the theory, he determined three hypotheses which later set as basis of his theory. 
   Hypothesis one: investors are generally interested in return than risk, the former is desirable while 
the latter is less. 
   Hypothesis two: Investors in their investment decisions behave reasonably and prudently. 
 Hypothesis three: Investors take decisions that deliver the maximum expected Utility (E.U) for them. 
 Determine an efficient portfolio: Markowitz showed increased basket in a portfolio reduced risk, and this 
claim was shown by the basket’s variance. Therefore, to determine efficient portfolio the expected value 
(E.V), standard deviation (SD), and covariance (COV) need to be obtained [3]. 

Example: determining annual return rate of bonds in portfolio. 
Part A: Securities in portfolio: 

Rate of return of financial assets (e.g. stocks) is the rate of return on its ownership and possession 
of property obtained during the year which is obtained through. 
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 and  it was first proposed by Myron Gordon. 
Example A: A person buys10000 ordinary shares of Eqtesade Novin Bank X (an affiliated 

company in Tehran Stock Exchange) at 12500 Rails per share and one year after, he sells all his shares at 
14200 Rails per each one. Also 650 Rails was received for each share (Dividend per share (D.P.S)). So, in 
this case, company X stock returns are calculated as follows: 
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So according to this model, a rate of return for the investor during the year in an ordinary share is 
about 18.8%. (The cash flow discount rate for future input prices of financial assets (shares of Eqtesade 
Novin Bank X) is equal).  
 
Part B: The expected return of portfolio securities 
 

Rate of return that is expected in one year to be a part of owner in a specific portfolio, is called 
the portfolio expected return. In order to understand this concept, we should first explain the rate of return 
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of securities (an item). So, the average harmonized efficiency should be used to calculate the expected 
returns used as follows [4]: 
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Example B: Since, return securities (particularly securities with variable interest) cannot be determined 
for years and years after with certainty and confidence, predicted securities return is encountered. So one 
can estimate the probabilities of various uncertainties that work with various methods of prediction (such 
as time series, econometrics and models ...) e.g. Probability distribution related to the stock market with 
shares to company X is described through the following table: 
 

Economic conditions in the stock market Probability  event Expected return a year  later 
 

Stagnation      20%             10% 
 Normal      50%             26%  
 Flourishing       30%             35%  

100% 
    So, the average harmonized efficiency (E.R) should be used to calculate the expected returns used as 
follows: 
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    So, according to this model, we hope that the return which is allocated to the investor during a year in 
the above portfolio is about 25.5%.  
 
Part C: Rate of return in portfolio securities 
 
    As it was said,  the rate of return which is expected within a year to be a part of an owner of the 
portfolio securities is called rate of return in portfolio securities. Therefore, the expected rate of return of 
portfolio A is calculated as follows: 
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Example C1:  Suppose that someone has invested in the stock and has chosen portfolio A. This portfolio 
consists of three types of Bank Melli stock Z, Y, X, which have been invested as follows: 

 
 
Company shares         Investment           Percent invested  Expected return of the next year (E.R)   
  
     X                        100/000/000                   10%      22%   
     Y                         300/000/000                   30%                            27%  
     Z                         600/000/000                  60%                                38% 

    1/000/000/000               100%  
 

Therefore, the expected rate of return of portfolio A is calculated as follows: 
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         So, according to this model, the rate of return which an investor earns in the portfolio during the year 
is about 33.1%  
         Example C2 : X portfolio consists of stocks of two companies A and B. Annual rate of return 
expected by each of these shares for a period of five years investment is shown in the table below. The 
percentages of investment in these shares are 60% and 40%, respectively (or investment weight Wi): 
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           To calculate the standard deviation of this portfolio (consisting of shares of two companies A and 
B) we will act as follows: 
            Step1: Calculate covariance portfolio 
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           Covariance is an absolute measurement (versus relative) to interpret the degree of relationship 
between each pair of expected returns of stocks (bonds) and also shows how much two variables change 
over time. Statistically speaking, for example, the desired covariance is (0.0029) which expresses 
direction between both A and B.  
Note: Positive covariance means that two variables (A, B) have the same direction in terms of reducing 
and increasing. If the line and direction of A are increased (decrease) B will also increase. The negative 
covariance means that two variables have the opposite direction, if A increases, B decreases and if A 
decreases, B increases, and move in opposite directions with each other. Covariance zero means that the 
expected returns of two contributions are independent and they have no tendency to move opposite or in 
line at each other. 
Step 2: Calculate portfolio variance: 
 
            To calculate the variance of a portfolio (such as portfolio x) which includes share 1 & 2, we use 
the following equation: 
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W1 = Weight ratio (percent) Investment shares (1) in the total portfolio; 
W2 = Weight ratio (percent) Investment shares (2) in the total portfolio 0.0029. 
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The overall result.Suppose that C share is also added to previous basket (A, B) in this case the 
portfolio variance for three stocks is calculated as follows: 
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            Considering the above formula it can be seen that adding securities (stock) to new investment 
basket (portfolio) increases the number of covariance in relations and because any covariance coefficient 
is multiplied by 2, this increases variance and decreases portfolio risk.  

End of the  year X=E.R(A)  Y=E.R(B) 

1 18% 20%  

2 21% 25% 

3 23% 28% 

4 15% 11% 

5 12% 9% 
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Ամջադ Զարեի 
 

ԿՈՌԵԼՅԱՑԻԱՅԻ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄԸ 
 
              Մարկովիցի կողմից ցույց է տրվել, որ զամբյուղի քանակի ավելացումը պայմանավորում է 
ռիսկի նվազեցումը, որը արտահայտվում է մաթեմատիկան սպասումով, ստանդարտ շեղմամբ և 
կովարիացիայով: Բանկային համակարգերում վարկային ռիսկի ուսումնասիրություն  ունի 
առաջնահերթ նշանակություն, հետևաբար բանկերը պետք է կարգավորեն ռիսկի նվազեցման 
գործընթացը, որպեսզի գոյատևեն և լինեն ֆինանսկան առումով կայուն: Ռիսկի կարգավորման և 
չափման համար կիրառվել են տարբեր մոտեցումներ՝ հիմնված դիսկրիմինանտ վերլուծության, 
լոգիստիկ ռեգրեսիայի վրա, սակայն կովարացիայի գործակցի վրա հիմնված ուսումնասիրությունները 
դեռևս չեն իրականացվել:  Ուսումնասիրվում է արդյունավետ վիճակագրական մոդել  (կոռելյացիայի 
գործակից, հիմնված |Մարկովիցի տեսության դրույթների վրա) վարկային ռիսկի չափման ու 
կարգավորման մոտեցում: Առաջարկվող մոդելը կարող է կիրառվել բանկի և ֆինանսկան 
ինստիտուտների մենեջերների կողմից տարբեր գործնական իրավիճակներում:  

Առանցքային բառեր. պորտֆել, արդյունավետ պորտֆել, մաթեմատիկական սպասում, 
ստանդարտ շեղում, կովարիացիա:  

 
 

Амджад Зареи 
 

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ И ПОНИЖЕНИЕ РИСКА БАНКОВСКОГО 
ПОРТФЕЛЯ 

 
            Марковицем  показано, что увеличение числа корзин обусловлено понижением риска, 
которое выражается при помощи математического ожидания, стандартного отклонения и 
ковариации. Исследование кредитного риска в банковских системах  имеет первостепенное 
значение,  и, следовательно, банки должны управлять процессом  понижения риска, чтобы 
выжить и быть в финансовом отношении устойчивыми. Для управления и измерения риска 
использованы разные подходы, основанные на дискриминантном анализе и логистической 
регрессии, однако коэффициент корреляции для измерения риска не использовался. Предложены 
эффективная статистическая модель (коэффициент корреляции, основанный на положениях 
теории Марковица) и подход, обеспечивающий возможность вычисления и управления кредитным 
риском. Данная модель может быть использована менеджерами банков и финансовых 
иститутов в различных практических ситуациях.  

Ключевые слова: портфель, эффективный портфель, математическое ожидание, 
стандартное отклонение, ковариация. 
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ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՆՈՐՄԻ ՄՈՏԱՐԿՈՒՄ 
ՍՓՈԹ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐՈՎ 

 
Ներդրումային որոշում կայացնելու համար կորպորատիվ ֆինանսներում հայտնի է մի քանի մեթոդ, 

որոնք ներդրողներին հնարավորություն են տալիս համեմատել այս կամ այն ներդրումային նախագիծը: 
Մասնավորապես հայտնի են զուտ ներկա արժեքի, եկամտաբերության ներքին նորմի, հետգնման ժամկետի և այլ 
մոտեցումներ: Ներկայացվում է եկամտաբերության ներքին նորմի՝ սփոթ տոկոսադրույքների միջոցով 
մոտարկման մեթոդ: Այն առավել հարմար է օգտագործել ֆիքսված եկամուտով արժեթղթերի եկամտաբերության 
հաշվարկներում:  

 Առանցքային բառեր. եկամտաբերության ներքին նորմ, մինչև մարում եկամտաբերություն, սփոթ 
տոկոսադրույք, դրամական հոսք, դյուրացիա: 

 

Յուրաքանչյուր ներդրումային նախագիծ ժամանակի որոշ պահերին դրական կամ 

բացասական դրամական հոսքերի ամբողջություն է: Ներդրողի հիմնական խնդիրն է գնահատել այդ 

դրամական հոսքերի եկամտաբերությունը և ըստ այդմ կայացնել ներդրումային որոշում [1]: 

Դիտարկենք նախագիծ, որը ժամանակի Nttt  10  ( 00 t )
 

պահերին ունի 

համապատասխանաբար NCFCFCF ,,, 10   հայտնի կամ գնահատված դրամական հոսքեր, ընդ 

որում` 00 CF , իսկ :0,,01  NCFCF   

Եկամտաբերության ներքին նորմը (ԵՆՆ) նախագծի դրամական հոսքերի դիսկոնտավորման 
այն դրույքն է, որի դեպքում նախագծի զուտ ներկա արժեքը հավասարվում է զրոյի1. 
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  Կախված հաջորդական դրամական հոսքերի բացարձակ մեծություններից և նշանների 

դասավորությունից` նախագիծը կարող է ԵՆՆ չունենալ, ունենալ մեկ կամ մի քանի նման 

մեծություններ, մինչդեռ միակ ԵՆՆ-ի առկայությունը ներկայացվող մեթոդի կիրառության 

նախապայման է: Նախագծի դրամական հոսքերի նշանի մեկ անգամ փոփոխության պայմանը 

երաշխավորում է միակ ԵՆՆ-ի գոյությունը [2]: 

ԵՆՆ-ը հաշվելու համար գործնականում կիրառվում են տարբեր մեթոդներ: Հայտնի են, 

օրինակ, միջարկման (ինտերպոլացիայի) և իտերացիոն (Նյուտոն-Ռափսոնի) մեթոդները, որոնց 

դեպքում տրված դրամական հոսքերի և դրանց համապատասխան ժամկետայնությունների համար 

մոտարկվում է  ԵՆՆ –ի արժեքը:  

Այն դեպքում, երբ հայտնի է յուրաքանչյուր դրամական հոսքի դիսկոնտավորման 

համապատասխան սփոթ տոկոսադրույքը, ԵՆՆ-ի մոտարկումը կարելի է իրականացնել նաև 

անալիտիկ ձևով: Դիտարկենք դրամական հոսքերի ներկա արժեքը սփոթ տոկոսադրույքներով. 
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որտեղ 
jts -ը 00 t -ից jt պահը կիրառվող սփոթ տոկոսադրույքն է:  

ԵՆՆ-ի մոտարկումը անալիտիկ տեսքով ներկայացնելու համար դիտարկենք (1) և (2) 

հավասարումները: Քանի որ նշված հավասարումների դեպքում դրամական հոսքերի ներկա 

արժեքները հավասար են, ապա կստացվի. 

                                            
1  Ենթադրենք` բոլոր օգտագործվող տոկոսադրույքները դրական մեծություններ են: 
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(3) հավասարման ձախ մասից որոշակի ձևափոխություններից հետո կստացվի. 
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Թեյլորի առաջին կարգի մոտարկման համաձայն` զրո կետի շրջակայքում   xx   11 : 

Ենթադրելով2, որ 0
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(4) 

(3) հավասարումից բխում է, որ (4) հավասարման ձախ մասը հավասար է աջ մասի առաջին 

բաղադրիչին, ուստի ստացվում է, որ (4) հավասարման երկրորդ բաղադրիչը պիտի հավասար լինի 

զրոյի: Արդյունքում, ԵՆՆ-ը հավասար է սփոթ տոկոսադրույքների` ժամկետայնությամբ և 

դիսկոնտավորված դրամական հոսքերով կշռված միջինին. 
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այսինքն` կշիռները նորմավորված են: 

(5) հավասարումը կարելի է կիրառել նաև հաստատուն եկամուտով արժեթղթերի, 

մասնավորապես պարտատոմսերի և պարտատոմսերի պայուսակների համար: (6) հավասարումը 

պարտատոմսի համար դիտարկելու դեպքում մինչև մարում եկամտաբերությունը  կարելի է 

մեկնաբանել որպես սփոթ տոկոսադրույքների կշռված միջին մեծություն: Այսպես, արժեկտրոնային 

պարտատոմսն ունի միակ  եկամտաբերության ներքին նորմ` մինչև մարում եկամտաբերություն [3], և 

երբ հայտնի են նաև յուրաքանչյուր դրամական հոսքի դիսկոնտավորման համապատասխան 

տոկոսադրույքները (սփոթ տոկոսադրույք),  (3) հավասարումը ներկայացվում է հետևյալ տեսքով. 
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2  Գործնականում նշված պայմանը հիմնականում տեղի ունի: Սխալանքը համեմատաբար մեծ է, երբ սփոթ կորն ունի մեծ 

թեքություն: 
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որտեղ, N -ը պարտատոմսի արժեկտրոնների3 քանակն, է C -ն` տարեկան արժեկտրոնի մեծությունը, 

F -ը` անվանական արժեքը, js -ն` j -րդ տարվա սփոթ տոկոսադրույքը, իսկ y -ը` մինչև մարում 

եկամտաբերությունը (ՄՄԵ): Մոտարկված y -ը կարելի է ներկայացնել (5) հավասարման տեսքով4 : 

Մոտարկված ՄՄԵ-ը, ըստ (5) հավասարման, կախված է սփոթ կորից (թեքություն, 

ուռուցիկություն, մակարդակ), դրամական հոսքի մեծությունից (արժեկտրոնի չափ) և 

ժամեկտայնությունից:  Մոտարկման սխալանքի վարքագիծը ուսումնասիրելու համար դիտարկվում է 

100 անվանական արժեքով, 5 տարի մարման ժամկետով, 5% տարեկան արժեկտրոնով պարտատոմս և 

ըստ վերոնշյալ գործոնների` ներկայացվում է սխալանքի մեծությունը (աղյուսակ, նկ. 1): 

Նախ դիտարկենք սփոթ կորի թեքության ազդեցությունը սխալանքի վրա (աղյուսակ, ա-ժա 

տողեր): Պարզության համար ենթադրենք, որ այն գծային է: Սփոթ կորի տարբեր թեքությունների 

համար (-10 տոկոսային կետից մինչև 10 տոկոսային կետ, մեկ տարի ժամկետայնության սփոթ 

տոկոսադրույքը` 11%) հաշվենք վերոնշյալ պարտատոմսի իրական և մոտարկված ՄՄԵ-ները: Կարելի 

է եզրակացնել  (նկ. 1). 

1. Որքան մեծ է սփոթ կորի թեքությունը, այնքան մեծ է սխալանքի մեծությունը: 

2. Սխալանքը աճող կորի դեպքում ավելի մեծ  է, քան նվազող կորի դեպքում: 

3. Հարթ կորի դեպքում սխալանքը բացակայում է: 

4. Սխալանքի և կորի թեքության կապը գծային չէ: 

5. Սխալանքը բացասական չէ, այսինքն՝ մոտարկված ՄՄԵ-ը չի գերազանցում փաստացի ՄՄԵ-ին: 
                         

                                                                                                                                                        Աղյուսակ  

Հիպոթետիկ պարտատոմսի տվյալներ     

        
                                                                                

Սփոթ կորի ուռուցիկության ազդեցությունը սխալանքի մեծության վրա ներկայացնելու 

նպատակով դիտարկենք աճող և նվազող գծային կորերի համար ստացված մեծ սխալանքի դեպքերը 

(աղյուսակ, ա, ժա տողեր) և համեմատենք նույն թեքությամբ, սակայն ուռուցիկ կորերի 

համապատասխան արդյունքների հետ (աղյուսակ, ժբ, ժգ տողեր): Կարելի է եզրակացնել. 

6. Ուռուցիկ կորի դեպքում սխալանքը ավելի փոքր է, քան գծային կորի դեպքում: 

                                            
3     Պարտատոմսի արժեկտրոնները վճարվում են տարեկան պարբերականությամբ: 
4   Այստեղ` FCCFCCFCF NN   ,11   
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Սփոթ կորի մակարդակի ազդեցությունը սխալանքի մեծության վրա գնահատելու համար դիտարկենք 

նույն պարտատոմսը կորի 10 տ.կ. թեքությամբ, սակայն 8 տ.կ. ցածր (զուգահեռ, մեկ տարի 

ժամկետայնության սփոթ տոկոսադրույքը` 3%) մակարդակով (աղյուսակ, ժա, ժդ տողեր): Կարելի է 

եզրակացնել. 

7. Տոկոսադրույքների բարձր մակարդակի դեպքում սխալանքը ավելի մեծ է: 

 

                                                              

  

Նկ. 1. Սխալանքի և կորի թեքության կապը Նկ. 2. Սխալանքի և ժամկետայնության կապը

Արժեկտրոնի չափի ազդեցությունը ներկայացնելու համար դիտարկենք նույն պարամետրերով, 

սակայն 15% արժեկտրոնով պարտատոմս և 5% արժեկտրոնով պարտատոմսի համար ստացված մեծ 

սխալանքի դեպքերի համար կստանանք, որ սխալանքը 10 տ.կ. թեքության դեպքում 0.05115 տ.կ. է, իսկ 

-10 տ.կ. թեքության դեպքում`0.03478 տ.կ.: Կարելի է եզրակացնել. 
8. Բարձր արժեկտրոնի դեպքում սխալանքը ավելի մեծ է:  

Դիտարկենք ժամկետայնության ազդեցությունը սխալանքի վրա: Եթե պարտատոմսի 

պարամետրերը թողնենք նույնը և նվազեցնենք միայն ժամկետայնությունը (կորի 10 տ.կ. թեքության 

դեպքում), ապա պարզվում է, որ 

9. Սխալանքի մեծությունն աճում է ժամկետայնությունից կախված (նկ. 2): 

Ինչպես արդեն նշվել է, (5) հավասարումը կարելի է ներկայացնել նաև պարտատոմսերի 

պայուսակի համար` մեկնաբանելով որպես պայուսակի  եկամտաբերության ներքին նորմ: 

Դիտարկենք m  պարտատոմսերից կազմված պայուսակ: Պայուսակի շուկայական արժեքը զրո 

պահին հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. 
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որտեղ jpCF , -ն պայուսակի j -րդ դրամական հոսքն է, pIRR -ն`  պայուսակի  եկամտաբերության 

ներքին նորմը, iN -ն` i  -րդ պարտատոմսի արժեկտրոնների քանակը: 

Քանի որ պայուսակի շուկայական արժեքը պիտի հավասար լինի նաև նրանում ընդգրկված 

պարտատոմսերի շուկայական արժեքների գումարին, ապա կարելի է գրել. 
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1  , (8) 

որտեղ jiCF , -ն i -րդ պարտատոմսի j -րդ դրամական հոսքն է, iy -ն` i -րդ պարտատոմսի մինչև 

մարում եկամտաբերությունը, iP -ն` i -րդ պարտատոմսի շուկայական արժեքը :  

(7) հավասարման մեջ պայուսակի դրամական հոսքերը առանձնացնենք ըստ յուրաքանչյուր 

պարտատոմսի և կիրառելով Թեյլորի մոտարկումը ` պայուսակի` i -րդ պարտատոմսի 

առանձնացված դրամական հոսքերի համար կստանանք հետևյալը. 
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(9) 

 որտեղ id -ն i -րդ պարտատոմսի Մաքոլիի դյուրացիան է [4]: 

Դիտարկելով (7) և (8) հավասարումները, ապա (9) հավասարման մեջ օգտագործելով 

ստացված արդյունքը` ստացվում է. 
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որից էլ ստանում ենք պայուսակի մոտարկված  եկամտաբերության ներքին նորմը. 
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Ստացվեց, որ պայուսակի ԵՆՆ-ը մինչև մարում եկամտաբերությունների` պարտատոմսերի 

գներով և դյուրացիաներով կշռված միջին է: Հարկ է նշել նաև, որ (11) հավասարման մեջ Մաքոլիի 

դյուրացիայի փոխարեն կարելի է կիրառել ձևափոխված դյուրացիան: (8) հավասարման մեջ i  -րդ 
պարտատոմսի յուրաքանչյուր դիսկոնտավորված դրամական հոսքի համար կարող ենք գրել  Թեյլորի 

առաջին կարգի մոտարկումը iy  կետի շրջակայքում.  
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և որտեղից էլ (7) հավասարումը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ. 
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Դիտարկելով (7) և (8) հավասարումները` ստացվում է, որ (12) հավասարման ձախ մասը 

հավասար է աջ մասի առաջին բաղադրիչին, ուստի երկրորդ բաղադրիչը պիտի հավասար լինի զրոյի.  
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  (13) 

i -րդ պարտատոմսի ձևափոխված դյուրացիան նշանակենք imd -ով և օգտագործելով (13) 

հավասարման մեջ ` կստացվի, որ   0
1
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i
i yIRRmdP , որտեղից էլ կստանանք մոտարկված 

ԵՆՆ-ը. 
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 Ստացված արդյունքները կարող են ունենալ մի շարք կիրառություններ հաստատուն 

եկամտաբերության ակտիվների պայուսակի կառավարման, ռիսկերի կառավարման և այլ 

վերլուծությունների համար5: 
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Л.О. Ароян, В.А. Мелик-Парсаданян 
 

ПРИБЛИЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ ДОХОДНОСТИ 
 СПОТ СТАВКАМИ 

 
 

Для принятия инвестиционных решений в корпоративных финансах известно несколько методов, 
позволяющих инвесторам сравнивать тот или иной инвестиционный проект. В частности, известны 
чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, срок окупаемости и другие методы. 
Приближение внутренней нормы доходности представлено с помощью спот ставок. Этот метод 
используется при анализе ценных бумаг с фиксированным доходом. 

Ключевые слова: внутренняя норма доходности, доходность к погашению, спот ставка, 
денежный поток, дюрация. 

 
L.H. Haroyan, V.A. Melik-Parsadanyan 

 
AN APPROXIMATION OF INTERNAL RATE OF RETURN WITH SPOT RATES 

 
 

When making decisions, investors use different measures to compare investment projects. Net present 
value, internal rate of return, payback period, etc.,  are well known tools in corporate finance. A  new methodology 
is presented that allows to approximate the internal rate of return of a project by the weighted average of spot rates. 
This methodology is especially useful in fixed income security analysis. 

Keywords: internal rate of return, yield to maturity, spot rate, cash flow, duration. 
 
 

Հարոյան Լևոն - ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մագիստրոս  

Մելիք-Փարսադանյան Վահագն - CFA - ՀՀ Կենտրոնական Բանկ 

                                            
5    https://www.cba.am/AM/panalyticalmaterialsresearches/Treasury%20Indexes-Description%20and%20Application.pdf 
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վերլուծական մեթոդով բացահայտվում են հորինվածքի ստեղծման կապերն ու օրինաչափությունները: 

Առանցքային բառեր. մոդելի իրատեսականություն, կառուցվածքային, նյութական, գեղարվեստական 
լուծումներ, արխիտեկտոնական համակարգ, հորինվածքային անսամբլ, ճարտարապետության դինամիկա, 
անալիտիկ մոդել: 

 
Ճարտարապետական հորինվածքի ամբողջական մոդելը պարունակում է տեղեկություններ նրա 

ձևակազմական, ֆիզիկամեխանիկական, քիմիական, գեղարվեստական և այլ իրատեսական հատ-

կությունների մասին: Հորինվածքի իրատեսական հատկություններն արտահայտվում են կառուցված-

քային, գեղագիտական փոխկապվածության համակարգում, որտեղ նյութերի համակցմամբ ստեղծվում 

են ամբողջի համամասնական արխիտեկտոնական լուծումները [1]:  
Հորինվածքի կառուցվածքային համակարգը բնորոշվում է նրա ստեղծման օբյեկտիվ օրինա-

չափությունների՝ ամրության, կայունության և հավասարակշռության միջոցով, ինչը որոշակի ֆիզիկա-

մեխանիկական, քիմիական հատկություններով շինանյութի գործածության արդյունք է: Քարից ու 

փայտից հեծանականգնակային համակարգի աշխատանքը որոշվում է կայունության օրի-

նաչափություններով, ինչը ճկվածքին, կենտրոնացված սեղմող ուժին դիմակայելու գործընթացն է:  

Ճարտարապետական հնագույն կառուցվածքները՝ կացարաններն ու բնակատեղիները, մեգա-

լիթյան հուշարձանները կիկլոպյան կառուցվածքով հորինվածքներ են, որոնք սեփական կշիռն դիմա-

կայող մեծածավալ քարերի ուղղաձիգ և հորիզոնական համադրություններ են [2]:  
Անտիկ հելլենիզմի և վաղմիջնադարյան ճարտարապետության, շինարվեստի կառուցվածքային 

արտահայտչականությունը ներկայացվում է մոնումենտալ և աշխարհիկ շինությունների ճարտա-

րապետության բազմաթիվ հորինվածքային լուծումներում՝ հղկված, փոքրածավալ տուֆաքարի, 

բազալտի, գրանիտի ու մարմարի կրաշաղախով, կրաբետոնով համակցմամբ միատարր պատվածքներ 

ստեղծելու միջոցով, որոնք դիմակայում են սեփական կշռին և ծածկերի ճնշմանը: 

Հայկական ճարտարապետությանը բնորոշ են զարգացման բարձր մակարդակը, գեղարվես-

տական ավանդույթները և ազգային ինքնատիպությունը, վերջինը, բացի բնական պայմաններից, կա-

ցութաձևից, պայմանավորված է նաև տեղական շինանյութերի՝ հատկապես տուֆի, 

բազմազանությամբ և գեղարվեստական, ֆիզիկական հատկանիշներով: Շինարվեստում տեղական 

հենապատերի և պատերի ամրության, կայունության համար թեթև լցանյութերի կիրառման 

տեխնոլոգիաները, կրաշաղախի օգտագործման եղանակները, որոնք ժամանակի ընթացքում 

ապահովում են կրի վերածվելը կրաքարի, կառույցներին հաղորդում են ամրություն՝ միաձույլ նյութի 

ստացման ճանապարհով: Քրիստոնեական շրջանի հայկական ճարտարապետության մեջ տեղական 

շինանյութի ջրամերժ ու ջրանթափանց հատկությունների օգտագործման բազմաթիվ օրինակները, 

նաև տեխնոլոգիական այլ հնարքները ապահովել են ճարտարապետական հուշարձանների 

ամրությունն ու երկարակեցությունը: 

 Ժամանակակից ճարտարապետության, շինարվեստի բնագավառում քարի, բազալտի և 

գրանիտի օգտագործման առավել բարձր տեխնոլոգիան, մետաղապլաստե, ալյումինե թերթանյութերի, 

ապակե բլոկների կիրառությունը ենթադրում են ամրության, կայունության օրինաչափություններով 

բնորոշվող պատի ստեղծման բազմաթիվ կառուցվածքային լուծումներ: Բազալտե հարթ պատերը՝ 

առանց դեկորատիվ շեշտադրումների, կառույցին հաղորդում են խստություն: Այս դեպքում 

հորինվածքի ձևակազմական առանձնահատկությունները գեղարվեստական արտահայտչականութ-

յուն են հաղորդում անսամբլին [3]:  



433 

Հարթ և տարածական ծածկերի երկաթբետոնե հավաքովի կառուցվածքներն ուղղաձիգ պատ-

վածքների հետ կազմում են ամբողջական արխիտեկտոնական համակարգ, որտեղ ծածկերի մե-

տաղապլաստե, ապակե հարթ և կոր թաղանթները ներդաշնակում են կառուցվածքի ճարտարապե-

տական, գեղարվեստական կերպարին: 

Ծավալատարածական հորինվածքի արտաքին և ներքին ծավալների ձևավորման գործընթացում 

նյութը կոսմետիկ հարդարման, զարդարման միջոց է: Ինտերիերում և էքստերիերում հարթ պատերի 

հարդարման համար օգտագործվում են ծեփամածիկ, ջրակայուն ներկանյութեր, գրանիտե, բազալտե, 

փայտե, ապակե, կերամիկական պատվածքներ, պաստառներ: Խճե, աղյուսե, գրանիտե, բազալտե, 

կերամիկական սալահատակները, փայտե մանրահատակը, փայտե, պլաստմասե, գիպսե կախովի 

առաստաղները, հայելային առաստաղները ինտերիերի ծավալատարածական հորինվածքի 

հարդարման, դեկորատիվ զարդարման միջոցներ են: 

Ինտերիերի ծավալատարածական կառուցվածքին, դեկորատիվ, գեղարվեստական լուծումներին 

համահունչ կահավորանքը նույնպես համապատասխան նյութականությամբ գույք սարքավորումների 

գործածության արդյունք է: Ճակատների մշակումն աչքի է ընկնում տարբեր գունային արտահայտ-

չականությամբ, նյութերի նրբաճաշակ համադրությամբ: Վարպետը կիրառում է բազալտե շարվածքի և 

աղյուսագույն ծեփամածիկով պատերի համադրությունը, ինչը շեշտադրում է սև տուֆից և մոխրագույն 

բազալտից քիվերի, պատուհանների շրջանակների և պատշգամբների արտահայտչականությունը: 

Նյութականությամբ բնորոշվող ճարտարապետական մանրամասները՝ դեկորատիվ սյուները, ճակտո-

նային լուծումները, պատուհանների, շքամուտքերի պսակները, զարդանախշումները ինտերիերի, 

էքստերիերի դեկորատիվ զարդարման միջոցներ են և ներկայացնում են ժամանակաշրջանը, տեղանքը 

բնորոշող ոճային առանձնահատկությունները: 

Նոր ժամանակների ճարտարապետության մեջ գեղարվեստական, հորինվածքային խնդիրները 

դարձել են առավել կարևոր և վճռորոշ, իսկ շինարարական տեխնիկայի զարգացումն ու կատարելա-

գործումը՝ շարժական ծածկեր, երկակի կորության թաղեր և այլն, նոր հնարավորություններ են բացել 

համարձակ մտահղացումների իրագործման համար:   

Ճարտարապետական հորինվածքների ամբողջական մոդելը կառուցվածքային, գեղագիտական 

փոխկապվածության համակարգում ներկայացնենք հետևյալ կերպ.   

                                            M=Mv+Mc+MD:                                                              (1)  
Վերոգրյալում Mv կառուցվածքային, Mc նյութական և MD գեղարվեստական մոդելավորումների 

համատեքստում կառուցվածք, նյութականություն և գեղարվեստականություն արտահայտող պարա-

մետրերը անալիտիկ վերլուծական միջոցներով կբացահայտեն հորինվածքի ստեղծման կապերն ու 

օրինաչափությունները հետևյալ կերպ.   
                                           Mv=ƒ1(v),  Mc=ƒ2(c),  MD=ƒ3(D):                                                          (2) 
Ժամանակի գործոնով պայմանավորված հորինվածքային լուծումների դինամիկան կառուցված-

քային, նյութական և գեղարվեստական մոդելավորումների համատեքստում կներկայացնենք հետևյալ 

կերպ. 

                                           V=g1(t), C= g2(t), D =g3(t):                                                                   (3) 
Դինամիկ զարգացումներով պայմանավորված ճարտարապետական մոդելի իրատեսականութ-

յան արդյունավետության գնահատումը անալիտիկ մեթոդաբանությամբ ներկայացնենք ըստ կառուց-

վածքի, նյութականության և գեղարվեստականության ժամանակային պարամետրականությամբ  բարդ 

ածանցումների միջոցով [4] հետևյալ կերպ. 

                                  EM=	 ∗ ∗ ∗ :                                     (4) 
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Показана реализация архитектурной модели с помощью структурных, материальных и 
художественных свойств. Методом соответствующей параметризации и аналитического анализа 
выявлены связи и закономерности создания композиции. 
 Ключевые слова:  реализация модели, структурные,  материальные и художественные решения, 
архитектоническая система, композиционный ансамбль, динамика архитектуры, аналитическая модель. 

 
 
 

A.M. Grigoryan 
 

THE EVALUATION OF ARCHITECTURAL MODEL'S REALISTIC ESSENCE 
THROUGH ANALYTICAL METHODOLOGY 

 
The realistic essence of architectural model is presented by the combination of structural, material and 

artistic properties. The ties and regulations of the composition's creation by proper parametricity and analytical 
method are revealed. 

Keywords: realistic essence of the model, structural, material and artistic solutions, architectonic 
structure, compositional ensemble, dynamics of architecture, analytical model. 

 
Գրիգորյան Անահիտ Միսլերի – տ.գ.թ., ԵՄՀ դասախոս 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



435 

ISSN  1829 - 0043      ВЕСТНИК ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ АРМЕНИИ (ВИАА). 2016. Т.13,  № 4

 
УДК 622.691.24          АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  И 

                                                                СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

А.А. Казарян 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ РЕЗЕРВУАРА  
СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА 

 
Объектом исследований является подземный резервуар четвёртой очереди строительства станции 

подземного хранилища газа (СПХГ), сооружаемый геотехнологическим способом в отложениях каменной соли. 
Цель работы - контроль за соблюдением регламента строительства третьей ступени выработки-ёмкости. 
Oсуществлена  звуколокационная съёмка третьей ступени создаваемого подземного резервуара и проведена 
оценка изменения границы раздела рабочих сред “природный газ – рассол” в процессе строительства 
подземного резервуара. 

Ключевые слова: подземный резервуар газа, выработка-емкость, звуколокация, граница раздела, рассол.  
 

При проведении работ по испытанию технологической скважины в отложениях каменной 
соли на герметичность рассолом и природным газом было сделано заключение, что скважина 
герметична и пригодна к строительству подземного резервуара. Рассматриваемая рабочая толща 
массива каменной соли для создания подземного резервуара ограничена глубинами от 829 м (отметка 
установки башмака эксплуатационной колонны диаметром 299 мм) до 1015м (забой скважины). 
Толща каменной соли по вертикали составляет 186 м, а каменная соль с прослойками песчанистой 
глины  - от нескольких сантиметров до 5 м. Угол падения пластов варьируется от субгоризонтальных 
до 15…19 к оси ствола скважины. Суммарная толщина глинистых нерастворимых прослоев в 
рассматриваемом интервале достигает 40 м. При мощности рабочей толщи 186 м суммарная толщина 
несоляных прослоек составляет около 23%. 

Каменная соль практически по всему рассматриваемому разрезу тёмно-серого цвета, загрязнена 
глинистым материалом в виде отдельных прослоек толщиной до 0,5 м. Начиная с глубины 960 м в 
каменной соли появляются примеси калийных солей жёлто-красного цвета в виде отдельных гнезд и 
прожилок толщиной до 5 см. Глинистые отложения засоленные, в воде и рассоле в разной степени 
теряют прочность и связность, разрушаются на отдельные фрагменты и обломки [1, 2]. 

Потолочина образовавшейся выработки-емкости располагается на отметке 918 м (на два метра 
выше проектной отметки), что подтверждает нахождение газообразного нерастворителя вблизи 
башмака внешней подвесной колонны на всем протяжении строительства III ступени. Шея 
выработки-емкости в интервале глубин 848…918 м имеет конусообразную форму с увеличением 
радиуса по мере приближения к выработки-емкости, что обусловлено незначительным растворением 
соляных стенок неустановленного ствола скважины при проведении спуско-подъемных операций для 
осуществления звуколокационной съемки и перехода на следующую ступень строительства (рис.1). 

По данным звуколокационных исследований, дно выработки-емкости было отмечено на глубине 
946 м, что на 7 м ниже проектной отметки. Данный факт объясняется тем, что в процессе 
строительства центральная рассолозаборная колонна находилась у дна выработки-емкости и  
осуществлялся частичный вынос нерастворимых глинистых включений вместе с рассолом на 
поверхность. При этом наблюдалось зашламование рассолозаборной колонны нерастворимыми вклю-
чениями, что вызывало необходимость смены режима подачи растворителя в скважину с противоточ-
ного на прямоточный, а в случае, когда подобные операции не приносили положительного результата, 
осуществлялся приподъем рассолозаборной колонны на 1…2 м. В итоге на момент окончания строи-
тельства III ступени башмак рассолозаборной колонны находился на отметке 953 м. Форма выра-
ботки-емкости имеет незначительную асимметрию. Средний радиус меньше проектного на 3…4 м. 
Это объясняется тем, что фактическое дно выработки-емкости находится ниже проектной отметки, 
что позволило достичь проектного геометрического объема. 
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Рис. 1. Расчетная и фактическая формы подземного резервуара после окончания  

строительства III ступени 
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Анализ данных процесса строительства III ступени подземного резервуара показывает, что 
подача пресной воды в скважину незначительно oтличалась от принятой в регламенте (Q=70 м3/ч) и 
варьировалась от 61,5 до 72,7 м3/ч. В то же время процесс строительства выработки емкости 
существенно отличается от предложенного по регламенту, т.к. имели место частые и 
продолжительные простои, связанные с перебоями в подаче воды на размыв. В общей сложности вода 
на размыв не подавалась в течение 56 суток (рис. 2).  

 

 
Рис.2. График изменения производительности подачи воды в процессе   

строительства III ступени 
 
 
Сравнение данных с расчетными в начальный период имеет достаточно хорошую сходимость. 

Однако периодические простои вызывали повышение концентрации рассола в выработке-емкости, а 
смена режима подачи растворителя в скважину с противоточного на прямоточный, напротив, 
вызывала понижение концентрации выдаваемого рассола.  

Согласно регламенту строительства III ступени, геометрический объем выработки-емкости                 
(60 тыс.м3) должен быть получен в течение 250 суток. С учетом фактических дaнных требуемый 
геометрический объем был получен за 210 суток, т.е. раньше запланированного срока на 35 суток. 
Сокращение времени строительства можно объяснить за счет реальных производительностей подачи 
воды на строительство подземного резервуара, частичного выноса нерастворимых включений вместе 
с рассолом на поверхность по рассолозаборной колонне, башмак которой был установлен почти у 
самого дна выработки-емкости на всем протяжении строительства III ступени. 

Оценка изменения уровня границы раздела рабочих сред “природный газ - рассол” 
в процессе строительства подземного резервуара. Геометрические размеры и форма III ступе-
ни выработки-ёмкости в процессе строительства формировались за счет поддержания уровня газооб-
разного нерастворителя на отметке башмака внешней подвесной колонны. Необходимый контроль 
границы раздела рабочих сред “рассол - природный газ” осуществлялся подбашмачным методом [3]. 

Давлениe и температура природного газа и рассола на устье скважины, а также плотность рассола 
измерялись один раз в сутки. Определение границы раздела рабочих сред осуществлялось один раз в 
1…2 недели следующим образом. На время измерений размыв подземной выработки-емкости 
прекращался, все задвижки на линиях движения рабочих сред закрывались, после чего скважина 
выстаивалась в течение 30…40 мин. После выстаивания выработки-емкости измерялись давления 
природного газа и рассола на устье скважины, отбиралась проба рассола и измерялась его плотность. 

,
,

, 
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Открывалась задвижка на линии движения рассола, из скважины отбирали рассол до появления 
природного газа в наземном буферном резервуаре, что являлось свидетельством достижения границы 
раздела “рассол - природный газ” башмака внешней подвесной колонны, после чего отбор рассола 
прекращался, задвижка на линии движения рассола закрывалась, измерялись давления рассола и 
природного газа на устье скважины после отбора рассола. 

При проведении работ по измерению границы раздела рабочих сред было зафиксировано падение 
давления природного газа. После обсуждения установленного факта было принято решение начать 
закачку газа в скважину с наблюдением за динамикой изменения давления природного газа на устье 
скважины.  

Анализ полученных данных показывает, что в процессе размыва подземной выработки - емкости 
произошел вывал горной породы, вследствие чего давление природного газа на устье скважины 
снизилось, а граница раздела рабочих сред переместилась выше башмака подвесной колонны. В 
процессе закачки газа и вытеснения рассола граница раздела рабочих сред достигла башмака 
подвесной колонны, что было установлено подбашмачным методом. После чего было принято 
решение продолжить строительство подземного резервуара. 

Из рис.1 видно, что потолочина выработки-емкости располагается на 2 м выше проектной 
отметки, что указывает на нахождение границы раздела рабочих сред вблизи башмака внешней 
подвесной колонны на всем протяжении строительства III ступени подземного резервуара. 

Определение количества природного газа, необходимого для создания III ступени 
подземного резервуара. Управление формированием выработки-ёмкости осуществляется при 
помощи газообразного нерастворителя, закачиваемого в выработку-емкость. Количество 
необходимого природного газа определяется исходя из объёма межтрубного пространства между 
основной обсадной и внешней подвесной колоннами; объёма газа, требуемого для защиты 
потолочины от размыва; потерь газа в результате его растворения в рассоле на каждой ступени 
строительства. Толщина слоя газа, необходимого для защиты потолочины, в расчётах принимается 
равной 0,1 м.   

Положение границы раздела “рассол-природный газ” определяется подбашмачным и 
манометрическим методами путем измерения давления природного газа и рассола на устье скважины. 
Контроль границы раздела подбашмачным методом должен осуществляться один раз в неделю с 
указанием результатов измерений в журнале регистрации. 

  1. В процессе подготовки скважины к началу строительства III ступени была произведена 
закачка газа в скважину. На момент окончания заполнения скважины природным газом из нее было 
вытеснено 1247 м3 рассола. Давление природного газа на устье скважины составило Р=11,1 МПа, а 
средняя температура закачиваемого газа, измеренная на устье скважины,    26°С. Измерения 
давления производились образцовым манометром №32318 (класс точности 0,4).  

2. При плановом измерении давления природного газа на устье скважины было установлено, что 
они снизилось с Р=11,2 МПа до Р=9,34 МПа. После факта резкого падения давления природного газа 
на устье скважины было принято решение подкачать газ в скважину и произвести наблюдения за 
характером изменения давления. В процессе закачки газа из подземного резервуара было вытеснено 
8489 м3 рассола плотностью 1200 кг/м3. Давление газа на устье скважины составило Р=11,14 МПа, а 
температура газа - Т=291,15 К. 

В процессе подготовки подземного резервуара к звуколокационным исследованиям из скважины 
было отобрано через замерный узел СПХГ природного газа в объемах: 
01.06.2013г. - 224149 м3; 02.06 2013г.- 275921 м3; 03.06.2013г. - 219001 м3;  04.06.2013г. - 82271 м3.  

С вычетом количества газа, отобранного из газового шлейфа №4 (13243 м3), количество газа, 
отобранного из подземного резервуара, составляет 788099 м3. Объем газа, закачанного в подземный 
резервуар в процессе его строительства, определяется по формуле 

Q1 = VPг.рез Тг. ст  / Z Рг.ст Tr , 
где Q - количество закачанного газа, н.м3; Z - коэффициент сверхсжимаемости природного газа;                  
Pг., Тг - давление и температура природного газа в резервуаре на башмаке эксплуатационной колонны, 
МПА и  К; Рг.ст, Тг. ст -  давление и температура газа при стандартных условиях, Рг.ст =98 кПа,                    
Тг.ст =293,15 К; V -  физический объем, заполняемый природным газом, м3. 
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Давление природного газа на отметке башмака эксплуатационной колонны в подземном 
резервуаре определяется по формуле 

Pг.р  = Pр.у + gh=11,84 MПа, 
где  - плотность природного газа при рабочих условиях, 85,05 кг/м3; h=830 м - отметка башмака 
эксплуатационной колонны. 

Количество природного газа, закачанного в процессе подготовки подземного резервуара к 
размыву, рассчитанное по объему вытесненного рассола, составляет 

Q = V Рг.рез Тг.ст / Z Рг.ст Тг = 167344 н/м3, 
где  V – фактический объем рассола, вытесненного из выработки – емкости, м3. 
 Количество природного газа, подкачанного в подземный резервуар, рассчитанное по объему 
вытесненного рассола, составляет 

Q = VРг.рез Тг.ст / ZРг.стТг =111899331 н∙м3. 
Всего в процессе строительства III ступени в подземный резервуар было закачано                    

Q=167344+11893331=1356675 м3 природного газа. 
В процессе подготовки подземного резервуара к звуколокационным исследованиям из скважины 

через расходомер СПХГ было отобрано природного газа Q = 788096 н∙м3. Расчетное количество 
природного газа, закачанного в подземную выработку-емкость при подготовке к строительству и в 
результате подкачек в процессе строительства, определенное по объему вытесненного рассола, 
равняется Q=1356675 н∙м3. Исходя из полученных данных, технологические потери  природного газа, 
связанные с его растворением и уносом с рассолом, составляют: Q=1356675-7888096=568578 н∙м3. 

Заключение.  Анализ данных испытаний III ступени подземного резервуара показал, что его 
строительство осуществлялось с незначительными отклонениями от регламента по 
производительности подачи воды в скважину, имели место частые и продолжительные простои, 
связанные с прекращением подачи воды на растворение. Контроль за изменением границы раздела 
рабочих сред “рассол-природный газ” подбашмачным методом в процессе строительства показал: 

- зафиксированное падение давления природного газа на устье скважины, по-видимому, связано 
с вывалом горной породы, вследствие чего граница раздела рабочих сред переместилась выше 
башмака внешней подвесной колонны; 

- последующая закачка природного газа с вытеснением рассола позволила переместить границу 
раздела рабочих сред на проектную отметку к башмаку внешней подвесной колонны, после чего 
строительство подземного резервуара было продолжено. 

По результатам звуколокации установлено: 
- изменение отметки дна подземной выработки-ёмкости в процессе размыва меньше 

относительно расчетной по регламенту; 
- кровля подземной выработки-ёмкости располагается несколько выше расчетной отметки по 

регламенту, что связано с незначительным изменением границы раздела “рассол-природный газ” в 
процессе строительства;  

- выработка-емкость в процессе строительства развивалась несимметрично. 
 Геометрические размеры выработки-емкости по результатам звуколокационной съемки и по 

вымытой соли соответственно составляют 55,7 и 60,2 тыс.м3.    
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Հ.Ա. Ղազարյան 
 

ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ԳԱԶԱՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿԱՅԱՆԻ ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

 Հետազոտման օբյեկտ է հանդիսացել ՍԳՊԿ-ի չորրորդ հերթի շինարարության պահեստարանը, որը 
կառուցվել է երկրատեխնոլոգիական եղանակով քարաղի նստվածքում: Աշխատանքի նպատակն է՝ փորվածքի 
տարողության երրորդ աստիճանի շինարարության կանոնակարգի պահպանման ստուգումը: Կատարվել է 
ստորգետնյա պահեստարանի երրորդ աստիճանի ձայնակողմնորոշիչ գնահատումը և պահեստարանի 
շինարարության ընթացքում իրականացվել է <<բնական գազ - աղաջուր>> աշխատանքային միջավայրի բաժանման 
գծի փոփոխման գնահատականը: 

 Առանցքային բառեր. գազի ստորգետնյա պահեստարան, փորվածքի տարողություն, ձայնակողմնորոշում, 
բաժանման գիծ, աղաջուր:  

 
H.A. Ghazaryan 

 
ANALYSIS OF TESTS RESULTS OF TANK 

STATION UNDERGROUND GAS STORAGE 
 

         The object of research is the underground tank of the fourth phase of construction of  station of underground 
gas storage (SUGS), being built by geotechnological way in salt caverns. The purpose is  to supervise the 
observance of the rules of the third stage of production-capacity. The survey was carried out of the  third stage of 
created underground tank and assess changes in the interface between the working environments “natural gas – 
brine” in the process of building an underground tank. 

                    Keywords: underground gas reservoir-production-capacity, sonar, interface, brine. 
 
Казарян Амаяк Ашотович – соискатель (Национальный университет архитектуры и строительства Армении) 
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ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՈՒՄ ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ 
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Ներկայացված է սայրային գործիքներով մշակման գործընթացում նախապատրաստվածքում ջերմային 

երևույթների մաթեմատիկական նկարագրությունը և ֆրեզման գործընթացում նախապատրաստվածքում 
ջերմության բաշխման մաթեմատիկական մոդելը: 

Առանցքային բառեր. ջերմություն, մոդել, կտրման գոտի, եզրային պայման, ֆրեզ: 

 
Կտրման գործընթացն ուղեկցվում է որոշակի քանակությամբ ջերմաստիճանի անջատմամբ, որը 

տարածվում է նախապատրաստվածքում, գործրքում և շրջակա միջավայրում՝ ազդելով մշակվող 

մակերևույթի որակի, կտրող գործիքի մաշման և մշակման ճշգրտության վրա.   հետևաբար կտրման գոտու 

ջերմային դաշտերի հետազոտումը արհեստական կորունդից կտրող  թիթեղիկներով գունավոր մետաղների 

և համաձուլվածքների սայրային նուրբ ընդհատուն մշակման գործընթացի հետազոտման նպատակային 

խնդիրներից մեկն է: Պարզագույն դեպքում ջերմափոխանակության հավասարումները կարող են որոշվել 

ճշգրիտ անալիտիկ մեթոդներով: Սակայն ժամանակակից տեխնիկայում հանդիպող ջերմափոխանա-

կության շատ խնդիրների համար նշված մեթոդները կիրառելի չեն: Մեխանիկական մշակման գործընթացի 
մեծ մասը իրականանում է արհեստական կորունդից կտրող թիթեղիկի վրա փոփոխվող բեռնվածքների 
ուղեկցությամբ, որոնք կապված են կտրման ռեժիմների, մշակվող նյութի ֆիզիկամեխանիկական 
հատկությունների, կտրման գործընթացի անկայունության, տաշեղագոյացման գործընթացի, կտրման 
գոտում գործընթացի հետ: 

Սայրային մշակման գործընթացի մոդելավորման խնդրի որոշման համար պահանջվում է  կտրման 

պարամետրակառավարելի գործընթացների՝ կտրման գոտում նշված գործընթացների մաթեմատիկական 

նկարագրում, որը բնութագրում է մշակման արտադրողականությունը, մշակվող մակերևույթի 

ճշգրտությունը և որակը: Ջերմային գործընթացների հետազոտման ժամանակ և կտրման գոտում 

ջերմափոխանակության խնդիրների լուծման պարագայում հարմար է կիրառել վերջավոր 

տարբերությունների մեթոդը: Կտրումով մշակման ժամանակ նախապատրաստվածքում ջերմության 

միաչափ տարածման ոչ ստացիոնար գործընթացի հետազոտման համար ջերմափոխանակության 

գործընթացի մաթեմատիկական մոդելը տեխնոլոգիական համակարգի յուրաքանչյուր տարրի համար 

կառուցված է էներգիայի պահպանման օրենքի հիման վրա:  
Ջերմախոխանակության միաչափ հավասարումը այս դեպքում կընդունի հետևյալ տեսքը. 
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 ,                      (1) 

որտեղ T  - ն նախապատրաստվածքում կամայական կետի ջերմաստիճանն է ( C0 ),  - ն՝ ժամանակը  (վ), 

ca     -  ն՝  ջերմաստիճանափոխանակության գործակիցը է (Ù2/í),     -  ն ՝ ջերմափոխանակության 

գործակիցը (ìï/ÙĒ C0
),   - ն՝ նախապատրաստվածքի նյութի խտությունը (Ï·/Ù3), c - ն՝ տեսակարար 

ջերմունակությունը (æ/Ï·Ē C0
), vq - ն՝ ջերմության աղբյուրի հզորությունը (ìï/Ù3):  

Ջերմության աղբյուրի հզորությունը նախապտրաստվածքի համար որոշվում է հետևյալ բանաձևով.    

  ,VvPq zv                                                                        (2) 

որտեղ zP  ը կտրման ուժն է (Ü),  v  – ն՝ կտրման արագությունը (Ù/í), V -ն՝ նախապատրաստվածքի 

ծավալը  (Ù3): 
Ներկայացվել է մետաղների մշակման ժամանակ նախապատրաստվածքում ջերմության միաչափ 

տարածման ոչ ստացիոնար գործընթացի մաթեմատիկական մոդելնորի որոշման երեք տարբերակ: 
1. Ջերմության միաչափ տարածման ոչ ստացիոնար գործընթացի մաթեմատիկական մոդելների 

որոշման առաջին տարբերակ: Պարզեցման նպատակով  (1)հավասարումը ներկայացնենք վերջավոր 

տարբերակման տեսքով [1]. 
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:                                    (3) 

Որոշակի ձևափոխությունից հետո (3) հավասարումը կարելի է գրել հետևյալ տեսքով. 
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1 :               (4) 

Պարզեցման նպատակով  (4) հավասարումը ներկայացնենք հետևյալ տեսքով.                               
որտեղ 2xaCA ii   ; 221 xaBi   ; cqTD v

k
ii   :                    (5) 

A,  B  ¨ C  մեծությունները ֆիզիկական տեսանկյունից չեն կարող 0-ից փոքր լինել: 

Համեմատությունները ցույց են տվել, որ համակարգը կլինի կայուն, երբ 2/2  ax , հակառակ 

դեպքում կառաջանան անկայունություններ  [1]: Այս դեպքում երրորդ սեռի եզրային պայմանը կընդունի 

հետևյալ տեսքը՝  
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1k
iT -ի գծային կախվածությունը 

1
1



k

iT  -ից կարող է արտահայտվել հետևյալ կերպ. 

1
1

11
1





  i

k
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k
i TT  ,                                              (7) 

որտեղ   ¨   - ն դեռևս անհայտ գործակիցներ են 

 i
k

ii
k

i TT   


11
1 :                                                 (8) 

Օգտագործելով (7) ¨ (8)  հավասարումները (5)-ի համար՝ կստանանք.  

     01
1

1 1
 


  iiiiiii

k
iiiii DBAATCBA

i
 :               (9) 

(9) –ից հետևում է, որ 

  01   CBA iiii   ,                                             (10) 

    01   iiiiiii DBAA  :                                       (11) 

Օգտվելով  (10) հավասարումից՝ 1ia - ի համար կարելի է գրել. 
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i
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 :                                                            (12) 

Օգտվելով (11) հավասարումից՝ 1i -ի համար կարելի է գրել. 
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1
 :                                                            (13) 

(12) և (13) հավասարումների համար 1,...,2,1  Ni : 

Հարկ է նշել, որ 11 a , 11 b : 

Նախապատրաստվածքի ջերմաստիճանը ժամանակի 0  պահին բաշխված է հետևյալ 
օրինաչափությամբ. 

        00
2

0
0 cxbxaTi  ,                                                           (14) 

որտեղ 000  , , cba ‐ն գործակիցներ են:  

Ելնելով (6) ¨  (7) հավասարումներից 
1k

NT -ի համար կստանանք. 
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 :                                                         (15) 

Խնդի լուծման ընթացակարգը սկսվում է  ia  ¨ i  գործակիցների հաշվարկից՝ սկսած i=1  և վերջա-

ցրած՝ i=n. Անհայտ ջերմաստիճանը որոշվում է (7) հավասարումով հակադարձ հաջորդականությամբ: 
            2. Ջերմության միաչափ տարածման ոչ ստացիոնար գործընթացի մաթեմատիկական մոդելների 
որոշման երկրորդ տարբերակ: Պարզեցման նպատակով (1) հավասարումը ներկայացնենք վերջավոր 

տարբերակման տեսքով [2]. 
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Որոշակի ձևափոխությունից հետո (16) հավասարումը կարելի է գրել հետևյալ տեսքով. 
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Համեմատությունները ցույց են տվել, որ համակարգը կլինի կայուն, երբ   2/2  ax [1]: 

Նախապատրաստվածքի ջերմաստիճանը ժամանակի 0  պահին բաշխված է (14) 
օրինաչափությամբ: Այս դեպքում երրորդ սեռի եզրային պայմանը կընդունի հետևյալ տեսքը. 











































:
5,1

5,02

,
5,1

5,02

210

210

0

x

T
x

T
x

T
T

x

T
x

T
x

T
T

k
N

k
N

k
N

kk

k









                                     (18) 

Մշակման գործընթացն սկսելուց փոքր ժամանակահատված անց նախապատրաստվածքի 

ծայրամասերում ջերմաստիճանը կլինի ցածր: Ժամանակի մեծացման հետ նախապատրաստվածքի 

ծայրամասերում ջերմաստիճանն սկսում է բարձրանալ: Դա բացատրվում է եզրային պայմանների զգալի 

ազդեցության և ջերմության աղբյուրի հզորության ոչ մեծ արժեքով: 
          3. Ջերմության միաչափ տարածման ոչ ստացիոնար գործընթացի մաթեմատիկական մոդելների 
որոշման երրորդ տարբերակ: Ջերմափոխանակության միաչափ հավասարումն ունի (3) տեսքը.                       

Որոշակի ձևափոխություններից հետո ջերմափոխանակության  (3) հավասարումը կարելի է գրել 

հետևյալ տեսքով [3].  
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որտեղ    ax2
1 ;  caqx v  2

2 ; 1,....,2 ,1  ni ; 1,...,1 ,0  mk :           

Առանձնացնելով i =1 ¨ i =n-1 դեպքերը (19) – ի փոխարեն՝ կստանանք. 
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TTTT

; 2,...,2  ni ,            (20)                      

Յուրաքանչյուր շերտի համար (20) հավասարումների համակարգն (n+1) անհայտով (n-1) գծային 

հանրահաշվական  հավասարումների համակարգ է: Համեմատությունները ցույց են տվել, որ համակարգը 

կլինի կայուն, երբ  2 , հակառակ դեպքում կառաջանան անկայունություններ: Այս դեպքում երրորդ 

սեռի եզրային պայմանը կընդունի հետևյալ տեսքը  [4]. 
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                      (21) 

Նկատի ունենալով  (21) եզրային պայմանները՝  (20) համակարգի համար կստանանք. 


































:)()5,1()(])5.11()2[(

)22(,2,...,2;)2(

),()5,1()(])5.11()2[(

2110
1
2

1
111

21
1

1
1

1
1

1

2110
1

2
1

111







k
n

k
n

k
n

k
i

k
i

k
i

k
i

kkk

TxTxTxTx

niTTTT

TxTxTxTx

                                                                            
k+1 - րդ շերտում (22) հավասարումների համակարգը (n-1) անհայտով (n-1) հավասարումների հա-

մակարգ է, որը կարելի է իրականացնել՝ օգտվելով աջ, ձախ և հանդիպակաց տեղափոխման մեթոդներից: 
Լուծենք (22) հավասարումների համակարգը՝ օգտվելով աջ տեղափոխման մեթոդից: Պարզեցման 

համար (22) հավասարումների համակարգը կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով՝  
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որտեղ )()]()5.1([ 21101    xTxTxf k
nn

, 
21   k

ii Tf ,
22 C , 2,...,2  ni , 

)()]()5.1([ 21101   xTxTxf k , )(])5.11()2[( 11*   xxC :  

Ձևափոխելով (23) հավասարումների համակարգը՝ կստանանք.                    
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,                                                       (24) 

որտեղ 
*1 1 C ;

11 f ; )(11 ii C  
;

iiii f  1
; )(1 1*  nn C  ;

111   nnnn f   : 

Խնդրի լուծման ընթացակարգը բաղկացած է ուղիղ և հակադարձ ընթացքներից: Ուղիղ ընթացքով 

հաշվարկվում են   ¨   գործակիցները, իսկ հակադարձ ընթացքով՝   t  ջերմաստիճանը: 

4. Մետաղների նուրբ ընդհատուն սայրային մշակման գործընթացումջերմոջթյան փոխանցման 
մաթեմատիկական մոդելի հետազոտումը Դիտարկվել են արհեստական կորունդից կտրող թիթեղիկներով 

նյութերի ֆրեզման ժամանակ նախապատրաստվածքում ջերմության փոխանցման ոչ ստացիոնար 

գործընթացի հետազոտման մաթեմատիկական մոդելի ստեղծման հարցերը: Ժամանակակից տեխնիկայում 

հանդիպող ջերմափոխանակության շատ խնդիրների համար անալիտիկ մեթոդները կիրառելի չեն: 
Աշխատանքում ներկայացված է նուրբ ֆրեզման ժամանակ մշակվող դետալի վրա ջերմային 

աղբյուրի ազդեցության գնահատման համար մաթեմատիկական մոդելի կառուցումը: Կտրումով մշակման 

ժամանակ նախապատրաստվածքում ջերմության տարածման ոչ ստացիոնար գործընթացի համար 

ջերմափոխանակության հավասարումն ունի հետևյալ տեսքը. 
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Ձևափոխելով (25) հավասարումը վերջավոր տարբերակման տեսքի՝ պարզեցումից հետո 

կստանանք [2]. 
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    (26) 

                                xix  ,   yny  ,   zmz  ,      k : 

Եթե zyx  ,,  քայլերը վերցնենք այնպես, որ zyx  , ապա (26) հավասարումը կպարզեցվի և 

կընդունի հետևյալ տեսքը. 
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                         (27) 

(26)‐ը  ֆրեզման ժամանակ նախապատրաստվածքում ջերմաստիճանի որոշման հիմնական 

հաշվարկային բանաձևն է: (26) հավասարումից հետևում է, որ ֆունկցիայի առավել ճշգրիտ արժեքներ 

կստացվեն, եթե ապահովենք հետևյալ պայմանը [2].    

1)](21[0 222  zayaxa   :                        (28) 

Եթե zyx  , ապա (28) – ը կձևափոխվի և կընդունի հետևյալ տեսքը. 

:1)](61[0 2  xa                                                       (29) 

 

                                       
 

 

 

 Նկ. Կորունդե կտրող թիթեղիկով միատամ ֆրեզով  ЛС59-1 մակնիշի արույրի մշակման ժամանակ 
նախապատրաստվածքում ջերմության տարածման գրաֆիկը` երբ 20  րոպե 
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Սկզբնական ջերմաստիճանը բաշխվում է ),,( zyxft   օրենքով:  Ջերմության աղբյուրի հզորու-

թյունը նախապատրաստվածքի համար որոշվում է (2) բանաձևով: Նախապատրաստվածքի մակերևույթի 

ջերմաստիճանի որոշման ելակետային կախվախությունը եզրային պայմանն է: Այս դեպքում երրորդ և 

չորրորդ սեռի եզրային պայմանները համապատասխանաբար կընդունեն հետևյալ տեսքերը [4]. 
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                                                       (30) 

  )1(0
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,0, kTT k
mi ) :                                                               (31) 

Ձևափոխությունից հետո կստանանք. 
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որտեղ 
1,...,0 Ri  , 

2,...,0 Rn  , 
3,...,0 Rm  ,  -ն գործակից է, որը կախված է նախապատրաստվածքի 

նյութից:  
       Հաշվարկային մեթոդը կարելի է օգտագործել նախապատրաստվածքի ֆրեզման գործընթացում ջերմա-

յին դաշտերի խնդիրների որոշման համար: Օգտվելով FEMLAB մաթեմատիկական ծրագրի հնարավորութ-

յուններից՝ [5], կառուցվել է արեսկո կտրող թիթեղիկով միատամ ֆրեզով ЛС59-1 մակնիշի արույրի մշակման 

ժամանակ նախապատրաստվածքում ջերմության տարածման գրաֆիկը` երբ 20  րոպե (նկ.):  
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24.08.2016. 
А.М. Арзуманян, С.А. Акопян, О.С. Манукян, Т.А. Мирвелян 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НЕСТАЦИОНАРНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛА В ЗАГОТОВКЕ ПРИ ОБРАБОТКE ЦВЕТНЫХ  

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
Приведены математическое описание тепловых явлений в заготовке при обработке лезвийными 

инструментами и математическая модель распределения тепла в заготовке в процессе фрезерования. 
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The mathematical description of the temperature phenomena in the half-finished product when processing by cutting 
instruments and the mathematical model of the temperature distribution during the milling cutter process of half-finished product 
are presented.  
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НОВЫЙ МЕТОД СОЕДИНЕНИЯ КЕРАМИКИ С МЕТАЛЛОМ 

 
Представлен способ металлокерамической пайки, обеспечивающий качественное соединение. Для 

трубчатых металлокерамических соединений разработана технология и создано  устройство для создания 
давления на соединяющие детали за счет разницы коэффициента термического расширения. Расчетным 
путем определена температурная деформация. 

Ключевые слова: керамика, пайка, диффузионная сварка, вакуумно-плотный, коэффициент 
термического расширения. 
 

Введение. Несмотря на то, что в промышленности внедрены различные методы и 
технологии для изготовления металлокерамических деталей, по-прежнему представляют 
актуальность исследования по усовершенствованию и модификации  существующих технологий с 
тем, чтобы сделать их более легко адаптированными. В связи с этим выбор соответствующих 
материалов и совместное проектирование являются критическими факторами при разработке 
технологии. 

Постановка задачи исследования. Керамические материалы, по сравнению с металлами, 
как правило, более хрупкие, тугоплавкие и менее термически проводящие.   Металлокерамические 
соединения выполняют главным образом твердым и мягким припоем, а также диффузионной 
сваркой 1. При пайке соединение обычно происходит через  промежуточный слой, который 
может быть образован различными способами, а также без металлизации содержащихся в припое 
химических активных металлов, т.е. способом  активной пайки 2. Активные металлы при 
контакте с керамическими окислами в условиях вакуума и повышенных температур частично их 
восстанавливают с образованием в пограничной зоне сложных растворов для внедрения и 
замещения. Недостатками активной пайки является возможность возникновения хрупких 
интерметаллических соединений, которые снижают надежность соединения. Основной проблемой 
пайки оксидной керамики является устойчивость к смачиванию, вызванная оксидами на 
поверхности из керамики. Одним из способов решения этой проблемы является  применение 
давления на  присадочный металл с целью преодоления отталкивающих сил  поверхностного 
натяжения оксидов. 

Металлизация керамики - важный технологический этап получения металлокерамического 
соединения. К одним из основных и трудно выполняемых требований, предъявляемых к 
металлизирующим покрытиям, относится необходимость стабильного воспроизведения их состава 
и структуры. Эти трудности связаны с резкой зависимостью фазового состава и, особенно, 
структуры металлизации от условий их получения. Кроме того, во многих случаях давление при 
пайке керамики с металлом  является важнейшим параметром процесса, необходимым для 
определения механических свойств паяных соединений, фиксации зазора, удаления из него 
избытка жидкой фазы, изменения скорости его нарастания в процессе пайки, изменения давления 
в процессе пайки. Во всех  этих способах усилие прижима на подвергнутые пайке изделия 
перпендикулярно поверхности спая 3.  

В настоящей работе приводятся результаты исследований нового способа создания давления 
для соединения металла с керамикой. 

Соединение металлов и керамики возможно посредствам способа диффузионной сварки в 
среде вакуума [4].  Для получения плотного соединения высокого качества требуется создание 
достаточного сжимающего напряжения между поверхностями соединяемых материалов. Это 
достаточно просто осуществить при наличии плоских поверхностей путем приложения 
сжимающей силы, однако затруднительно  для поверхностей, имеющих сложную геометрическую 
форму, в частности, для трубчатых изделий.  

Для решения задачи соединения трубчатых изделий из керамики и металлов был предложен 
способ создания сжимающего напряжения, равномерного по всей поверхности, основанный на 
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различных коэффициентах термического линейного расширения металлов в процессе нагрева [5]. 
Общий принцип метода представлен на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Общий вид соединения с использованием  метода создания сжимающего давления между 

свариваемыми поверхностями 
 
Исходя из температуры процесса проведения сварки и используемых металлов, ниобий по 

сравнению с ними имеет меньший коэффициент термического линейного расширения. Наряду с 
этим использование зажима проволоки перед проведением процесса,  предотвращающего ее 
перемещение, позволяет получить сжимающее воздействие со стороны проволоки на металл во 
время нагрева. Процесс не ограничен использованием ниобиевой проволоки. В качестве 
проволоки может быть выбран любой другой материал, имеющий коэффициент термического 
линейного расширения меньше, чем ниобий, и обладающий достаточной прочностью при 
температурах процесса проведения сварки. 

Для анализа описанного выше процесса было проведено моделирование на основе метода 
конечных элементов. В качестве модели был принят общий вид метода, представленный на рис. 1.  
Основные параметры элементов модели представлены в таблице. 

 
                                                                                                                                            Таблица  

                                             Основные параметры элементов модели 
 

Элемент модели Материал Размеры Основные физические свойства 
Керамическая 
трубка 

Алюминий- 
оксидная 
керамика 
(Al2O3) 

Наружный диаметр – 
44,20 мм 
Внутренний диаметр – 
34,20 мм 

Теплопроводность - от 20 до 30 Вт/(м*K) 
Плотность - от 3,75 до 3,95 г/см3 
Механическая прочность – от 300 до 630 
MПа 
Модуль упругости - 205...220 ГПа 
Коэффициент термического линейного  
расширения – 5,9 10-6*0С-1 

Металлическая 
трубка 

Медь (Cu 
99,98%) 

Наружный диаметр – 
55,50 мм 
Внутренний диаметр – 
34,50 мм 

Теплопроводность - 401 Вт/(м*K) 
Плотность - 8,92 г/см3 
Механическая прочность – от 270 до 420 
MПа 
Модуль упругости – 110...130 ГПа 
Коэффициент термического линейного 
расширения – 16,6 10-6*0С-1 

Ниобиевая 
проволока 

Ниобий Диаметр – 2,00 мм Теплопроводность - (52 Вт/(м*K)) 
Плотность - 8,55 г/см3 
Механическая прочность – 500 MПа 
Модуль упругости 104 ГПа 
Коэффициент линейного теплового 
расширения – 7,1 10-6*0С-1 

 

Общие граничные условия для моделирования следующие: 
- температура нагрева - 860 0С; 
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- теплопроводность между всеми контактирующими элементами; 
- время нагрева – 500 с; 
- наличие трения между всеми контактирующими элементами. 
Результаты моделирования представлены на рис. 2 и  3. 
 

а) б) 
Рис.2. Поперечное сечение по плоскости Z до нагрева (а) и в момент нагрева (б) 
 
Из рис. 2 б видно, что в результате воздействия проволоки на наружной поверхности 

металла и поверхностях контакта металла и керамики возникают сжимающие напряжения. Их 
распределение меняется по толщине стенки медной трубы. Максимальные значения наблюдаются 
по месту контакта с ниобиевой проволокой и постепенно уменьшаются до контакта с керамикой. 
В начале процесса (рис. 2 а) между керамикой и медью имелся концентрический зазор 0,3 мм.  
                      

                            
а)                                                                                           б) 

Рис.3. Максимальные сжимающие напряжения на наружной (а) и внутренней (б) поверхностях 
медной трубки 

 
По результатам моделирования видно, что для наружной поверхности (рис. 3)  сжимающие 

напряжения достигают значительных величин, приводящих при данной температуре к 
возникновению локальных пластических деформаций. Данный эффект можно наблюдать на 
практике в виде кольцеобразных неглубоких отпечатков на поверхности. Наличие пластической 
деформации дает положительный результат, который заключается в сохранении формы, 
полученной в результате нагрева с последующим минимальным уровнем остаточных напряжений. 
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На внутренней поверхности медной трубки (рис.3 б) напряжения распределены более равномерно 
по сравнению с наружной поверхностью, и их величина имеет меньшее значение и не приводит к 
появлению пластических деформаций. Равномерность распределения напряжений позволяет 
судить об эффективности протекания процесса создания равномерного сжатия между двумя 
свариваемыми материалами. 

Аналитическая обработка полученных данных и изменение исследуемых параметров во 
времени представлены на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Распределение напряжений на внутренней и наружной поверхностях медной трубки в зависимости 

от времени нагрева и температуры 
 
Результаты, представленные на рис.4, показывают, что изменение величины напряжений на 

поверхностях медной трубки зависит от текущей температуры для выбранных параметров 
моделирования. Так, максимальные значения напряжений характерны для температур 70...80 0С, 
что соответствует началу процесса интенсивной деформации медной трубки. Следует отметить, 
что с этого момента времени между свариваемыми материалами еще имеется зазор, и контакт 
отсутствует. Об этом также можно судить исходя из дальнейшей релаксации напряжений на обеих 
поверхностях с повышением температуры. Контакт между материалами происходит на 35-й 
секунде при температуре  процесса 375 0С. Сжатие между материалами протекает до 58-й секунде 
при температуре 556 0С. Об этом можно судить по пиковым значениям сжимающих напряжений 
на внутренней поверхности металла, которые сохраняют свои значения на протяжении 
промежутка времени в процессе повышения температуры. Среднее значение напряжения на 
внутренней поверхности находится в пределах 95...110 МПа. 

В последующем напряжения начинают плавно убывать в связи с процессом релаксации из-за 
повышения температуры. После 260-й секунды металл достигает своей максимальной 
температуры, и процесс протекает статически. 

По результатам математического моделирования можно судить об эффективности метода 
создания сжимающих напряжений между соединяемыми материалами сложной формы. Следует 
отметить, что величина напряжений является функцией от зазора между материалами и толщины 
стенки металлической трубки. Подбор оптимальной величины напряжения для правления 

процесса пайки осуществляется по указанным параметрам и температурному режиму для 
каждого конкретного материала. 

На рис. 5 показана циклограмма изменения температуры пайки керамики типа 22ХС с 
коваром. Следует отметить, что для обеспечения эффективного растекания припоя в зоне 
формирования  соединения (рис.6)  металлокерамических изделий (рис. 7) время выдержки 
должно быть минимальным.  

 
 

 



450 

 
Рис.5. Зависимость температуры от времени 

 
 

 
 

Рис.6.  Микроструктура зоны пайки керамики 22ХС с коваром 
 

                                                              

Рис.7. Вакуумные плотно паянные металлокерамические переходники 
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ԿԵՐԱՄԻԿԱՆ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՆՈՐ ԵՂԱՆԱԿ 

 
Ներկայացված է կերամիկա-մետաղ միացությունների զոդման նոր եղանակ,  որն ապահովում է որակյալ 

միացումներ: Խողովակաձև կեևամիկա-մետաղ միացությունների համար մշակվել է տեխնոլոգիա, ստեղծվել է 
սարքավորում, որը հնարավորություն է տալիս ստեղծել ճնշում միացվող դետալների վրա ջերմային 
ընդարձակման գործակցի տարբերության շնորհիվ: Հաշվարկային եղանակով որոշվել է ջերմաստիճանային 
դեֆորմացիան: 

Առանցքային բառեր. կերամիկա, զոդում, դիֆուզիոն եռակցում, վակուումահերմետիկություն, ջերմային 
ընդարձակման գործակից: 

 
 

V.V. Vardanyan, V.Sh. Avagyan, V.A. Danielyan, V.S. Dekhtyarov, T.H. Mkrtchyan, 
A.S. Simonyan 

 
A NEW METHOD FOR JOINING CERAMICS TO METALS 

 
A new method of metal-soldering, providing a quality connection is presented. A technology has been 

developed for tubular metal-ceramic, created by pressurizing device connecting parts due to the difference in 
thermal expansion coefficient. Temperature deformation is determined by calculation method.  

Keywords: ceramics, brazing, diffusion bonding, vacuum-tight, coefficient of thermal expansion. 
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ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ  

ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ 
 

Ներկայացված է ավտոմոբիլային ճանապարհների և բնակլիմայական պայմանների ազդեցությունը 
ավտոմոբիլների շահագործական ծախսերի, մասնավորապես վառելիքի ծախսի, ինչպես նաև վնասակար 
արտանետումների վրա: 

Առանցքային բառեր. ավտոմոբիլ, ավտոմոբիլային ճանապարհ, տրանսպորտային ծախսեր, 
ճանապարհային պայմաններ, վառելիքի ծախս:  

 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը կարեւոր դեր է խաղում բեռների առաքման շղթայում, օրինակ ՝ 

Եվրասիական միության  անդամ պետություններում ապահովում է բեռների փոխադրման ընդհանուր 

ծավալի 80 տոկոսից ավելին՝ սպասարկելով տնտեսության գործնականորեն բոլոր ճյուղերը։ 

Տրանսպորտի մյուս տեսակների համեմատ՝ավտոմոբիլային տրանսպորտի առավելություններն 

են դրա շահագործական եւ կոմերցիոն մանևրայնությունը,տրանսպորտի մյուս տեսակների հետ 

փոխգործակցության նկատմամբ տեխնոլոգիական հարմարվողականությունը եւ բեռների՝ «դռնից 

դուռ» առաքման հնարավորությունը։ 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը ձեռնարկատիրության հատկապես փոքր եւ միջին բիզնեսի 

զարգացման առանցքային տարրերից մեկն է, որն առավել շահագրգռված է բեռներն ուղարկել ոչ մեծ 

խմբաքանակներով. դա առանձնապես կարևորվում է այնպիսի երկրների համար, որոնք ունեն 

լեռնային ռելիեֆ և համեմատաբար թույլ զարգացած երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուց-

վածքներ։ 

Հայաստանը դեպի ծով ելք չունեցող լեռնային երկիր է՝ սահմանակից  Ադրբեջանի, Վրաստանի, 

Իրանի և Թուրքիայի հետ:Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը,տեղագրությունը և աշխարհաքաղա-

քական իրավիճակը տրանսպորտի հարցում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացնում՝ 

սահմանափակելով արտաքին աշխարհի հետ (մասնավորապես, Եվրոպայի, Իրանի և Ռուսաստանի 

հետ, ինչպես նաև Վրաստանի տարածքով ելքը դեպի Սև ծով) հուսալի ցամաքային տրանսպորտային 

կապեր զարգացնելու և պահպանելու հնարավորությունները: 

Հայաստանի  Հանրապետության տարածքի ավելի քան 84 % -ը լեռնային է, մնացած  16-ը 

հարթավայրային, որոնք հիմնականում գտնվում  500 մ ավելի բարձրության վրա: ՀՀ տարածքի 36,4 %-

ը լեռներն են, բարձրավանդակներն ու այլ հողերը: Տարածքի 76,5 %-ը գտնվում է ծովի մակերևույթից 

1000…2500 մ բարձրության վրա: Լեռնաշղթաները  զբաղեցնում  են  մոտ  14  հազ.   կմ 2 տարածք  կամ 

երկրի ընդհանուր մակերեսի 47,0 %-ը: Բարձրավանդակները կազմում են երկրի մակերեսի ավելի քան 

1/3‐ը (11 հազ. կմ 2 ): 

 Ջերմաստիճանների բացարձակ առավելագույն և նվազագույն տարբերությունը կազմում է 88 

աստիճան: Հայաստանը լինելով ցամաքով շրջապատված երկիր` մեծ կախվածություն ունի 

տրանսպորտային և միջսահմանային մուտքերից:  Ներկայումս միջազգային սահմաններից բաց են 

միայն երկուսը, դրանք են` (3 կետ) Վրաստանի հետ` դեպի հյուսիս և (1 կետ) Իրանի հետ` դեպի 

հարավ սահմանները, իսկ արևելյան և արևմտյան սահմանները փակ են (Ադրբեջան, Թուրքիա):  

Առկա իրավիճակը Հայաստանի խիստ կլիմայական պայմանների հետ մեկտեղ (ցածր և բարձր 

ջերմաստիճանի տատանումները, ձյան առատ տեղումները և այլն) հանգեցնում են մեծ 

տրանսպորտային ծախսերի, մասնավորապես` ապրանքաշրջանառության և տրանսպորտային ենթա-

կառուցվածքների պահպանման և զարգացման գործում:  

 Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, տարածաշրջանում առկա խնդիրները, ինչպես նաև 

դեպի ծով ելք չունենալը թելադրում են ավտոմոբիլային տրանսպորտի զարգացման 

անհրաժեշտությունը:  

 Անհրաժեշտ է նշել, որ ավտոմոբիլային տրանսպորտի շահագործման արդյունավետությունն 

անմիջականորեն կախված է շահագործական պայմաններից, մասնավորապես ծովի մակարդակից 
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ճանապարհի ունեցած բարձրությունից, ջերմաստիճանային պայմաններից, ճանապարհի 

տեխնիկական վիճակից և բնութագրերից, որոնք հաճախ զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից նույն 

ճանապարհի տարբեր հատվածների վրա: Այսպիսի տարբերությունը անմիջականորեն ազդում  է ոչ 

միայն ավտոմոբիլային տրանսպորտի շահագործական հատկությունների, այլ նաև 

տեխնիկաշահագործական ծախսերի և բնապահպանական խնդիրների վրա: 

Այս տեսակետից կարևոր նշանակություն ունի ճանապարհային պայմանների և դրանց 

ազդեցության  հստակ գնահատումը շահագործական հատկանիշների վրա: Հայաստանում գործում է 

ընդհանուր օգտագործման 17 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ և 84 հանրապետական 

նշանակության ավտոճանապարհ: 

Ըստ մասնագետների ճանապահային ծածկույթի մաշը և քայքայումը նվազեցնում է ավտոմոբիլի 

հուսալիությունը 14…33  % -ով: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ ըստ ավտոմոբիլային ճանապարհների վիճակի, Հայաստանը 144 

աշխարհի երկրների ցանկում  գրավում է 80-րդ տեղը՝ 3.7 միավոր՝ 7 հնարավորից: Վրաստանը 56-րդ 

տեղը՝ 4,4 միավոր, Թուրքիան 4-րդ տեղը, 4,9 միավոր և Ադրբեջանը 67-րդ տեղը՝ 4 միավոր: 

Գոյություն ունեցող միջպետական ճանապարհի երթևեկելի մասն ունի երկկողմ ասֆալտապատ 

ուղի և ավազակոպճային կողնակներ: Երթևեկելի մասի լայնությունը երբեմն չի բավարարում 

միջպետական ճանապարհի նորմերին: Ճանապարհային պատվածքը գտնվում է վատ վիճակում, 

մասնավորապես առկա են դեֆորմացիաներ, բազմաթիվ ցանցանման և լայնական ճաքեր, փոսեր և 

ենթակառուցվածքի ոչ բավարար իրագործելիություն: Ճանապարհի գոյություն ունեցող ծրագիծը շատ 

ոլորապտույտ է, կորության շառավիղները հաճախ չեն համապատասխանում միջպետական 

ճանապարհի նվազագույն ստանդարտներին: Օրինակ`Վանաձորի և Ալավերդու միջև ընկած 

հատվածում`կմ 18-ից մինչև կմ 19 առկա է շատ կտրուկ ոլորաններով մի հատված, որը վտանգավոր է 

բեռնված փոխադրամիջոցների համար` հատկապես ձյան և սառույցի առկայության ժամանակ: Բացի 

այդ, հաճախ հանդիպում են նորմերից բարձր թեքություններ, որոնք չափազանց նվազեցնում են 

տեսանելիությունը` ստեղծելով ոչ բավարար պայմաններ երթևեկության մասնակիցների 

անվտանգության ապահովման համար: Ճանապարհի երկայնքով գոյություն ունեն որոշ հատվածներ` 

ավելի քան 9…10% թեքություններով, որոնք ձմռանը նույնպես խնդրահարույց են բեռնված 

փոխադրամիջոցների համար:  

Սեզոնային պայմանները պայմանավորված են շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի 

տատանումներով, ճանապարհային պայմանների փոփոխությամբ ըստ տարվա եղանակների, ինչպես 

նաև և այլ լրացուցիչ գործոններով, որոնք ազդում են ավտոմոբիլի տեխնիկական վիճակի 

պարամետրերի փոփոխման ինտենսիվության վրա: 

 Շարժման պայմանները անմիջականորեն ազդում են շարժման ռեժիմի և ավտոմոբիլի 

ագրեգատների և մեխանիզմների աշխատանքի ռեժիմի վրա: Օրինակ՝ քաղաքային ռեժիմում 

բեռնատար ավտոմոբիլի աշխատանքի ռեժիմը տարբերվում է նույն ծածկույթով քաղաքամերձ 

պայմաններից, մասնավորապես՝ արագությունը մեծ է 50…52 % -ով, ծնկաձև լիսեռի պտտման միջին 

հաճախությունը 130…136 % -ով, փոխանցումների փոփոխումները 3…3,5 անգամ ավելի, արգելակման 

մեխանիզմների շփման տեսակարար աշխատանքը մեծ է 8…8,5 անգամ, կորագիծ ուղղությամբ վազքը 

3…3,6 անգամ ավելի [1]: 
Ավտոմոբիլների շահագործման կարգը որոշող գործոնների արժեքները կազմում են 70…77%, 

իսկ  փոխադրման պայմանները որոշողը՝ 23…30 %: 

 Բնակլիմայական պայմանները բնութագրվում են շրջակա օդի ջերմաստիճանով, քամու 

ուժգնությամբ, արևի ռադիացիայով և այլ պարամետրերով, որոնք ազդում են ավտոմոբիլի 

ագրեգատների և մեխանիզմների աշխատանքի ջերմային և այլ ռեժիմների վրա և դրանց 

տեխնիկական վիճակի ու հուսալիության վրա: 

Ըստ մասնագետների ճանապահային ծածկույթի մաշը և քայքայումը նվազեցնում է ավտոմոբիլի 

հուսալիությունը միջինը՝ 14…33 % -ով: Աղ. 1-ում ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության 

ավտոմոբիլային ճանապարհային ցանցի նկարագիրը: 
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                                                                                                                                                    Աղյուսակ 1 
Ճանապարհային ցանցի նկարագիր (կմ) 

Ճանապարհային ցանցի երկարություն (կմ) 

 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Միջպետական 

մայրուղիներ 

1,561  1,686  1,686  1,686  1,686  1,686  1,686  1,75 

Հանրապետական 

ճանապարհներ 

1,832  1,747  4,056  4,056  4,056  4,056  4,056  1,966 

Տեղական 

ճանապարհներ 

4,122  4,271  1,962  1,962  1,962  1,962  1,962  3,805  

Ընդհանուր 7,504  7,515  7,704  7,704  7,704  7,704  7,704  7,530 
 

Կենսական նշանակության ճանապարհների ցանցի երկարություն (կմ) 

 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Հանրապետական 

ճանապարհներ 

N/A  N/A  4,056  4,056  4,056  4,056  4,056  1,966 

Տեղական 

ճանապարհներ 

N/A  N/A  

 

0  0  0  0 0 2,090 

Ընդհանուր   4,056  4,056  4,056  4,056  4,056  4,056  
 

Ճանապարհային ցանցի պայմաններ (կմ) 

 2010  2011  2012  2013  2014 2014 

Միջպետական մայրուղիներ % 

Լավ/Բավարար 88  88  89  90  145 8 

Բավարար 1,240  1,212  1,155  1,121  1,093  62 

Անորակ/Վատ 274  301  355   387  426  24 

Վատ 84  85  87  88  95  5 

Ընդհանուր 1,686  1,686  1,686  1,686  1,759   100  
 

Ճանապարհային ցանցի պայմաններ (կմ) 

 2010  2011  2012  2013  2014 2014 

Հանրապետական ճանապարհներ % 

Լավ/Բավարար 514  493  473  436  397  20 

Բավարար 1,026  1,185  1,136  1,110  523  27 

Ոչ վատ 1,011  1,103  1,135  1,121  611  31  

Վատ 1,505  1,275  1,312  1,389  435  22 

Ընդհանուր 4,056  4,056  4,056  4,056  1,966  100 
 

  Ինչպես երևում է բերված տվյալներից, ճանապարհների զգալի մասի որակը դեռևս հեռու է լավ 

լինելուց, արդունքում էլ դրանից բխող բացասական հետևանքները: 

 Ճանապարհային վիճակը անմիջականորեն ազդում է ինչպես ավտոմոբիլի շահագործական 

միջին արագության, այնպես էլ շարժման դիմադությունների, մասնավորապես գլորման դիմադրու-

թյան վրա և արդյունքում՝ շահագործական ծախսերի վրա, ինչպես նաև ավտոմոբիլի առանձին 

ագրեգատների և մեխանիզմների հուսալիության և երկարակեցության վրա: Ճանապարհի ծածկույթի 

վիճակը և ճանապարհի պրոֆիլը մեծ ազդեցություն ունեն ինչպես վառելիքի ծախսի (աղ.2,[2]), այնպես 

էլ վնասակար արտանետումների վրա: Ճանապարհային պայմաններից կախված՝ ավտոմոբիլի 

ընդհանուր դիմադրության բաշխումը տարբեր բաղադրիչների վրա տարբեր է, օրինակ՝ հորիզոնական 

ճանապարհին այն բաղկացած է գլորման և աերոդինամիկ դիմադրություններից: 3-րդ կարգի 

ճանապարհներին գլորման դիմադրությունը 1,9…4,0 անգամ գերազանցում է աերոդինամիկ 

դիմադրությանը:Միջին բեռանատարողության ավտոմոբիլի համար 3-րդ կարգի ճանապարհին 65 կմ/ժ  

արագությամբ շարժվելիս գլորման դիմադրությունը 2 անգամ փոքր է աերոդինամիկ դիմադրությունից: 

Նույն ճանապարհի համար գլորման դիմադրությունների տարբերությունը կարող է հասնել նույնիսկ 

30…40 %: Արդյունքում մեծանում է վառելիքի ծախսը 6…20 %, վնասակար արտանետումների 

քանակը՝ 60…80 %: 
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Աղյուսակ 2 
Ավտոմոբիլի վառելիքի հաշվեկշիռը՝   կախված  տարբեր դիմադրություններից 

Ավտոմոբիլային ճանապարհի կարգը Վառելիքի ծախսը, % 

Աերոդինամիկ 

դիմադրություն 

Գլորման 

դիմադրություն 

Վերելքի 

դիմադրու-

թյուն 

Հորիզոնական ճանապարհ (թեքությունը մինչև 0,5%) 37,0   62,0   1,0  

Խորդուբորդ ռելիեֆ (թեքությունը մինչև 4…5%) 18,0    40,0    42,0  

Բլրային խորդուբորդ ռելիեֆ (թեքությունը մինչև 

5…7%) 

8,0    44,0   48,0  

Ծանր ճանապարհային պայմաններ, վերելքներով և 

վայրէջքներով, (թեքությունը մինչև 8…12%) 

3,0   26,0   71,0 

 

Կա մեկ այլ խնդիր ևս. ավտոմոբիլային տրանսպորտի պարկի աննախադեպ աճը, դրա 

կենտրոնացումը մեծ քաղաքներում ու տրանսպորտային կարևորագույն հանգույցներում, ճանապարհ-

ների ծանրաբեռնվածության աճը և շարժման միջին արագությունների անկումը հանգեցնում են 

բնապահպանական իրավիճակի կտրուկ վատթարացման: Վիճակագրական տվյալների համաձայն` 

ներկայում հանրապետությունում շահագործվում է մոտ 500 հազար միավոր ավտոտրանսպորտային 

միջոց, որոնց վնասակար արտանետումները գերազանցում են այլ աղբյուրների վտանգավոր 

արտանետումները: Մտահոգիչ է հատկապես մայրաքաղաքի վիճակը, որտեղ շահագործվում է ՀՀ 

ավտոտրանսպորտային պարկի ավելի քան 55%-ը, և որտեղ ճանապարհափողոցային ցանցում 

տրանսպորտային միջոցների զանգվածային կայանումների արդյունքում ծանրաբեռնվածության աճի, 

ցանցի նվազ թողունակության պայմաններում վնասակար արտանետումները կազմում են ընդհանուր 

արտանետումների մեծ մասը:  

Կոնկրետ երթուղիների համար անհրաժեշտ է գնահատել առանձին հատվածների ազդե-

ցությունը ընդհանուր տրանսպորտային աշխատանքի և տրանսպորտային միջոցի շահագործական 

հատկանիշների և ծախսերի վրա: Դա կարող է ավտոտրանսպորտային միջոցներ շահագործող 

կազմակերպությունների և ընկերությունների համար հիմք ծառայել մշակելու այնպիսի միջոցա-

ռումներ, որոնք միտված կլինեն իրական շահագործական պայմանների համար ավտոտրանս-

պորտային միջոցների շահագործական հատկանիշների լավացմանը: 
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ВЛИЯНИЕ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА 

АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Рассмотрены вопросы влияния дорожных и климатических условий на эксплуатационные расходы 
автомобилей  и,  в частности,  на расход топлива, а также на вредные выбросы автомобилей. 
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S.S. Chibukhchyan, M.K. Avagyan 
INFLUENCE OF ROAD CONDITIONS ON THE PERFORMANCE QUALITIES OF CARS 

 

The questions of the influence of road and weather conditions on the operating costs of vehicles and in 
particular the fuel consumption, as well as harmful vehicle emissions are considered. 

Keywords: car, motor road, transportation charges, road conditions, fuel consumption.  
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Տեսականորեն վերլուծվել են սուլֆիդապղնձային խտանյութերից մաքուր պղնձի կորզման տարբեր 

հնարավոր գործընթացների տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները: Ներկայացված են  <<ԶՊՄԿ>> ՓԲԸ-ի 

կողմից թողարկվող խտանյութից պղնձի արդյունավետ կորզման ուղղակի հիդրոքլորիդային տարրալուծման 
մեթոդի հեռանկարները: 

Առանցքային բառեր. սուլֆիդապղնձային խտանյութ, քլորալկալիական էլեկտրոլիզարար, 

հիդրոքլորիդային տարրալուծում, էլեկտրակորզում:  

 

Պղնձի կիրառումն անընդհատ աճում է տարեկան 2...3 %-ով, և ըստ ուսումնասիրությունների աճի 

այդպիսի միտումը շարունակական է: Պղնձի բարձր էլեկտրահաղորդականությունը և ջերմահաղորդա-

կանությունը դարձնում է այն անփոխարինելի էլեկտրատեխնիկական և էլեկտրոնային բնագավառներում, 

ինչպես նաև օդի լավորակման ջերմափոխակերպիչներում: Բացի այդ, բարձր կոռոզիակայունությունը, 

մեխանիկական հեշտ վերամշակելիությունը և լեգիրմամբ անհրաժեշտ մեխանիկական հատկությունների 

ստացումն ավելի են ընդլայնում պղնձի կիրառման բնագավառները: 

Հայաստանի Հանրապետությունում շահագործման մեջ գտնվող հանքավայրերից առանձնահատուկ 

բաղադրություն ունեն Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի կենտրոնական տեղամասում 

արդյունահանվող պղնձատար հանքաքարը 0,38% պղնձի պարունակությամբ: Հանքաքարի 

արդյունահանումը և հանքահարստացումն իրականցվում է <<ԶՊՄԿ>> ՓԲԸ-ի կողմից: Ընկերության 

հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայի թողարկած պղնձային խտանյութը պարունակում է 26,6% Cu, 34%S, 

12%Fe, 67 գ/տAg, 4,8 գ/տAu, մնացածը այլ նյութեր: 

 <<ԶՊՄԿ>> ՓԲԸ-ի 2005-2020թթ. ներդրումային ծրագրի երրորդ փուլը նախատեսում է վերջնական 

մետաղների և այլ արտադրատեսակների, այդ թվում՝ պղնձային խտանյութից մաքուր պղնձի ստացում: 

Պղնձի կորզումը հանքային խտանյութերից սկզբունքորեն իրականացվում է երկու հիմնական 

ուղղությամբ՝ պիրոմետալուրգիական և հիդրոմետալուրգիական: Ներկայումս պղնձի համաշխարհային 

արտադրության ( ~  18 մլն տ) մոտավորապես 80%-ը բաժին է ընկում պիրոմետալուրգիական պրոցեսին, 

որի դեպքում նախատեսվում է հետևյալ  մետալուրգիական պրոցեսների օգտագործումը՝ սուլֆիդային 

հումքի նախնական օքսիդարար թրծում, հալեցում՝ շտեյն ստանալու համար, պղնձային շտեյնի 

կոնվերտերացում՝ սև Cu ստանալու համար, սև Cu-ի ռաֆինացում: Պղնձի ավանդական հիդրոմետալուր-

գիայում պղնձատար սուլֆիդային խտանյութերը (18…26% Cu) բովում են, բովվածքները տարրալուծվում են 

ծծմբական թթվի թույլ լուծույթներով, այնուհետև էլեկտրանստեցման միջոցով կորզվում է պղինձը:  

Պղնձային հումքի նկատմամբ նշված ավանդական վերամշակման եղանակների կիրառման ակնհայտ 

թերությունն այն է, որ անխուսափելի են վնասակար գազային արտանետումները, որոնցում ծծմբային 

անհիդրիդի պարունակությունը էլեկտրաֆիլտրումից հետո կազմում է 6,0…7,5%: 

Ժամանակակից մետալուրգիայում ուսումնասիրվում և հետազոտվում են ինչպես սուլֆատային, 

այնպես էլ քլորիդային միջավայրերում սուլֆիդային խտանյութերից պղնձի վերականգնման տարբեր 

հիդրոմետալուրգիական տեխնոլոգիական ուղիներ: Քլորիդային լուծույթների կիրառումը շահավետ է՝ 

շնորհիվ տարրալուծման ժամանակ դրանց ագրեսիվության և միավալենտ իոնի կայունության: Սակայն 

քլորիդային լուծույթներից պղնձի էլեկտրոլիտիկ նստեցումը նպաստում է դենդրիտաձև նստվածքի 

գոյացմանը, ինչը դիաֆրագմային էլեկտրոլիզարարում գործընթացը բավականին բարդացնում է: Նշված 

թերությունը վերացնելու համար մշակվել է HydroCopperTM օրիգինալ տեխնոլոգիա, ըստ որի կորզվող 

մետաղի բարձր պարունակությամբ տարրալուծված մաքուր լուծույթից պղնձի օքսիդը նստեցվում է 

նատրիումի հիդրօքսիդով [1]: Նատրիումի հիդրօքսիդը ռեգեներացվում է քլորալկալիական 

էլեկտրոլիզարարում: էլեկտրոլիզարարի մնացած արգասիքները նույնպես համարվում են հետադարձ. 

գազաձև քլորն օգտագործում են խտանյութի տարրալուծման ժամանակ, ջրածնային գազը՝ պղնձի օքսիդի 

վերականգնման համար: 

Քլորիդի առկայությունը խտանյութից մինչև մետաղական պղինձ ունի զգալի առավելություն շնորհիվ 

քլորիդային միջավայրում երկվալենտ իոնի կայունության, ինչը կարող է ապահովել էական տնտեսում: 
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Տեսականորեն միավալենտ պղինձ պարունակող լուծույթից պղնձի էլեկտրակորզում նշանակում է 50% 

էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազում՝ համեմատ երկվալենտ պղինձ պարունակող լուծույթից 

էլեկտրակորզման:  Քլորիդի հիմքում ընկած գործընթացի այդ առավելությունը նկատվել և արտոնագրվել էր 

դեռ 1890թ. Հոեպֆների կողմից [2]: Սակայն նրա հայտնագործությունը այդպես էլ արդյունաբերական 

կիրառություն չգտավ: Ավելի ուշ՝ 1970 և 1980թթ. օգտագործվեց CLEAR պրոցեսը [3], որից հետո մշակվել է 

INTEC [4] էլեկտրոլիտիկ գործընթացը: Դենդրիտաձև մետաղական պղնձի կորզման էլեկտրոլիզարարի 

բարդ կառուցվածքի պատճառով <<Օութոկումպու>> ֆիրման սկսեց մշակել նոր գործընթաց, ըստ որի 

պղնձի ստացումն իրականացվում է ստանդարտ քլորալկալիական սարքավորման միջոցով [5]: Այս 

աշխատանքում հիմնավորվում և նկարագրվում են HydroCopperTM  նոր կոնցեպցիայի որոշ 

առանձնահատկությունները: 

Խալկոպիրիտը առավել կարևոր, բայց դանդաղ լուծվող պղնձի միներալ է: Այն կարող է տարրալուծվել 

քլորիդային միջավայրում Cu2+ -ի միջոցով համաձայն հետևյալ ռեակցիայի. 

CuFeS2 + 3Cu2+  4Cu+ + Fe2+ + 2S0 :                                                          (1) 

Երկվալենտ երկաթն այնուհետ օքսիդանում է օդով մինչև եռավալենտ երկաթի, որը նստում է հետիտի 

կամ հեմատիտի տեսքով: Գումարային ռեակցիան կլինի՝ 

CuFeS2 + Cu2+ + 0.75H2 + 0.5H20  2Cu1+ + FeOOH + 2S0 :                                  (2) 

Խտանյութում առկա մնացած սուլֆիդները տարրալուծվում են, օրինակ, համաձայն հետևյալ ռեակցիայի՝ 

ZnS + 2Cu2+  Zn2+ + 2Cu+ + 2S0 :                                                              (3) 

HydroCopperTM գործընթացի դեպքում պղնձային խտանյութի տարրալուծումն իրականացնում են 

հակահոսի սկզբունքով  80 …100 0C ջերմաստիճանում, նորմալ ճնշման պայմաններում: Կիրառում են 

խառնիչ-ռեակտորներ և խտարարներ: Սովորաբար ընդհանուր տևողությունը 10…20 ժ է: Պղնձի 

տարրալուծման աստիճանը 96% -ից ավել է: Ծծումբն էլեմենտար տեսքով նկատվում է հիմնականում 

տարրալուծման նստվածքում, սակայն քիչ քանակությամբ օքսիդանում է մինչև սուլֆատ: Լուծույթը 

պարունակում է մոտավորապես 60…80 գ/լ միավալենտ և 10 գ/լ երկվալենտ պղինձ: Տարրալուծման 

ժամանակ pH-ը տատանվում է 1,5…2,5 և վերահսկվում է ռեակտորում օդի ներփչմամբ: Տարրալուծումը չի 

պահանջում թթվի կամ հիմքի ավելացում: 

Քլորիդային լուծույթներից պղնձի վերականգնումը  դիաֆրագմային էլեկտրոլիզարարում համարվում է 

առավել նախընտրելի մեթոդ դեռ 1890-ական թվականներից: Այս տեխնոլոգիայի առավելությունն 

օքսիդանտի՝ երկվալենտ իոնների վերարտադրումն է անոդային խցում: Քլորիդային համակարգում պղնձի 

էլեկտրակորզման հիմնական թերությունը համարվում է արգասիքի դենդրիտային ասեղների տեսքը, ինչը 

բարդացնում է էլեկտրոլիզարարի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: Գործընթացի հիմքում ընկած է 

հետևյալ ռեակցիան. 

2CuCl + 2NaOH   Cu2O + NaCl + H2O:                                                 (4) 

Այս եղանակով ստացված պղնձի ենթօքսիդն այնուհետ վերականգնվում է մինչև մետաղական պղինձ: 

Պղնձի ենթօքսիդի նստեցման գործընթացից ֆիլտրմամբ անջատված նատրիումի քլորիդի լուծույթը 

տրվում է քլորալկալիական էլեկտրոլիզարար, որտեղ տեղի է ունենում հետևյալ ռեակցիան. 

2NaCl + 2H2O   2NaOH + Cl2 + H2 :                                                      (5) 

Կազմավորված նատրիումի հիդրօքսիդն ուղարկվում է պղնձի օքսիդի նստեցման գործընթաց (4): Քլորն 

օգտագործվում է միավալենտ պղնձի օքսիդացման համար համաձայն հետևյալ ռեակցիայի. 

2Cu+ + Cl2   Cu2+ + Cl- :                                                                     (6)  

Երկվալենտ պղնձի օքսիդացած լուծույթն այնուհետ օգտագործվում է տարրալուծման ժամանակ՝ 

համաձայն (2) ռեակցիայի: Քլորալկալիական էլեկտրոլիզարարում անջատված ջրածինն օգտագործվում է 

պղնձի ենթօքսիդի վերականգնման համար՝ համաձայն հետևյալ ռեակցիայի. 

Cu2O + H2   2Cu0 + H2O:                                                                 (7) 

HydroCopperTM գործընթացը կարելի է բաժանել 3 մասի (նկ.). 

1. Տարրալուծումը ներառում է պղնձային խտանյութի եռափուլ հակահոս մթնոլորտային լվացահանում, 

որին հաջորդում է լուծույթի մաքրումն ու պղնձի ենթօքսիդի նստեցումը: 

2. Քլորալկալիական էլեկտրոլիզարարում նատրիումի քլորիդի լուծույթից կազմավորվում են նատրիումի 

հիդրօքսիդի լուծույթ, գազաձև քլոր և ջրածին, որոնք համարվում են հետադարձ արգասիքներ: 

3. Պղնձի ենթօքսիդը վերականգնվում է մինչև մետաղական պղինձ պտտվող վառարանում, վերակալվում 

և լցվում է պղնձաձողերի կամ այլ ձուլաձևերի տեսքով: 

4. HydroCopperTM գործընթացի կարևորագույն առավելությունը պղնձի էլեկտրակորզման 

էլեկտրոլիզարարի փոխարեն ժամանակակից քլորալկալիական մեմբրանային էլեկտրոլիզարարի 

կիրառումն է: Այն վերարտադրում է ռեագենտներ՝ աշխատելով 3000 Ա/մ2 հոսանքի խտությամբ 2000 

կՎտ/ժ NaOH էներգիայի ծախսով: Այս ցուցանիշը 1260 կՎտ/ժ Cu է, ինչը քլորիդային լուծույթներից 

պղնձի էլեկտրակորզման համար ծախսված էներգիայի ցուցանիշներից ամենափոքրն է [6]: 
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Նկ. Պղնձային խտանյութից 
ուղղակի 

հիդրոմետալուրգիական 
եղանակով մաքուր պղնձի 
ստացման տեխնոլոգիական 

սխեման 

 

Եզրակացություններ 

1. Քլորիդային միջավայրում աշխատող պղնձի կորզման էլեկտրոլիզարարի համեմատ ժամանակակից  

քլորահիմնային  էլեկտրոլիզարարն  առավել ինտենսիվ, փակ և կոմպակտ համակարգ է, որը չի պահանջում 

որոշակի սպասարկում: Պղինձն առանձնանում է մետաղի բարձր պարունակությամբ տարրալուծման 

լուծույթից ռեակտոր-խառնիչներում պղնձի ենթօքսիդի նստեցման ճանապարհով: Պղնձային արտադրանքի 

անհրաժեշտ որակից կախված՝ լուծույթի մաքրումն իրականացվում է մինչև օքսիդի նստեցումը: 

2. Պղնձի ենթօքսիդի վերականգնումը լրացուցիչ տեխնոլոգիական գործընթաց է, բայց կարող է 

հեշտությամբ կիրառվել անընդհատ հալեցման և ձուլման արտադրություններում:  

      Հետազոտությունների հետագա ընթացքը նվիրված է <<ԶՊՄԿ>> ՓԲԸ հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայի 

թողարկած սուլֆիդապղնձային խտանյութերից ուղղակի հիդրոմետալուրգիական վերամշակման սխեմա-

յով մաքուր պղնձի ստացման տեխնոլոգիական պարամետրերի որոշմանը և հանձնարարականների 
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Т.Р. Авагян, Л.Г. Егиазарян 
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДИ ИЗ  

СУЛЬФИДНО-МЕДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 
 

Теоретически анализированы технологические особенности различных процессов извлечения меди из 
сульфидно-медных концентратов. Показана перспективность метода прямого гидрохлоридного 
выщелачивания для эффективного извлечения меди из концентрата, выпускаемого Зангезурским медно-
молибденовым комбинатом.  

Ключевые слова: сульфидно-медный концентрат, хлороалкалийный электролизер, гидрохлоридное 
выщелачивание, электроизвлечение. 
 

T.R. Avagyan, L.G. Yeghiazaryan 
ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES FOR RECOVERING  

COPPER FROM SULPHIDECOPPER CONCENTRATES 
 

         The technological characteristics of various processes for recovering copper from sulphidecopper concentrates are 
theoretically analyzed. The prospects of direct hydrochloride leaching method for efficient recovery of copper from concentrate, 
produced by “Zangezur Copper-Molibdenum Combine” CJSC  are shown. 
           Keywords: sulphidecopper concentrate, chlorine alcaline electrolyzer, hydrochloride leaching, electrowinning. 
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Մ.Կ. Բարսեղյան 
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Դիտարկվում է սոյայի յուղի և նրա մոդիֆիկացված յուղային խառնուրդով բնական կաշվի 

յուղման գործընթացը, որը հանգեցնում է ոչ միայն կիսաֆաբրիկատ կաշվի հավասարաչափ յուղման, 

այլ նաև մշակված կաշիների հիդրոֆոբ հատկությունների բարելավման։ Վերջինս շատ կարևորվում է 

նրանով, որ միայն յուղման գործընթացում կաշիները կարելի է յուղել և հիդրոֆոբացնել։ 

Առանցքային բառեր. յուղում, հիդրոֆոբացում, թրջելիություն, ադհեզիա, ջրածծելիություն։ 

 

Ներածություն։ Նախկինում ցույց է տրվել, որ հիդրոֆոբ հատկություններ կաշվին կարելի է 

հաղորդել ոչ միայն սիլիկաօրգանական նյութերով,՝այլ նաև յուղման գործընթացում ճարպաթթուների 

եթերներով մշակելով [1]: Երկրորդ խմբի հիմնական հիդրոֆոբ միացություններից է էմուլգացվող 

ճարպային յուղերից սուլֆատացված սոյայի յուղը, որը կաշվի մակերեսին և ներսում այնպես է 

կողմնորոշում, որպեսզի նրա հիդրոֆոբ մասը մակերեսի նկատմամբ ունենա ուղղահայաց դիրք [2]։ 

Սոյայի սուլֆատացված յուղի և սոյայի յուղի համակցումը դրականորեն է ազդում յուղման 

գուծընթացի վրա այն տեսանկյունից, որ յուղված կաշիները ոչ միայն փափուկ են, հավասարաչափ լավ 

յուղված, այլ նաև ունեն հիդրոֆոբ հատկություններ։ 

Հետազոտության արդյունքները։ Հետազոտվել են յուղված ոչխարենու կաշվի հիդրոֆոբ 

հատկությունները։ Կաշիների յուղումը կատարվել է սոյայի յուղի և ծծմբական թթվով մոդիֆիկացված 

սոյայի յուղի խառնուրդով։ Մոդիֆիկացման համար խիտ ծծմբական թթվի քանակը վերցվել է 30% 

հաշվարկված սոյայի յուղի վրա [3]: Յուղման համար սոյայի յուղը և սուլֆատացված սոյայի յուղը 

համապատասխանաբար վերցվել է հետևյալ հարաբերությամբ՝ 70/30% և 50/50%: Որպես ստուգիչ 

փորձ սոյայի յուղի փոխարեն բաղադրակազմում վերցվել է N 918 մակնիշի սինթետիկ յուղ։ Յուղման 

պրոցեսից հետո կաշիների նմուշները չորացվել են և ուսումնասիրվել դրանց հիդրոֆոբ 

հատկությունները։ Ամփոփված արդյունքները բերված են աղյուսակում։ 

Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ սուլֆատացված սոյայի յուղ և սոյայի յուղ խառնուրդի 

բաղադրակազմով յուղված կաշին, ի տարբերություն սուլֆատացված սոյան N918 մակնիշի սինթետիկ 

յուղի խառնուրդով մշակմած կաշվի, հիդրոֆոբ է։ Դա բացատրվում է սոյայի յուղի և սուլֆատացված 

սոյայի էմուլգացնող յուղի համատեղելիությամբ։ 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, սուլֆատացված սոյա/սոյա 50/50% բաղադրակազմը, 

համեմատած նույն յուղերի համապատասխանաբար 30/70% բաղադրակազմի հետ, ավելի հիդրոֆոբ է, 

քանի որ այդ բաղադրակազմերով մշակված կաշիների բոլոր ցուցանիշները 50/50% յուղերի 

հարաբերակցության դեպքում ավելի բարձր են՝ ադհեզիայի աշխատանքը 85,3∗ 10 Ն/մ, 

թրջելիությունը` 142,4%, 144,2%  համապատասխանաբար 2 և 24 ժ հետո, ջրի կաթիլի ներծծման 

ժամանակ՝ 10 րոպե։ Ստացված արդյունքներից կարելի է ենթադրել, որ սոյայի մոդիֆիկացված յուղի 

քանակի ավելացումը (50/50% բաղադրակազմով) հանգեցնում է նշված յուղային խառնուրդով յուղված 

կաշիների հիդրոֆոբացման հատկությունների բարելավման։ 
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Աղյուսակ	
Ոչխարենու		յուղված		կիսաֆաբրիկատ		կաշվի		հիդրոֆոբ		հատկությունների		բնութագիր	

Նշման 

համար	
	

Մշակող	
յուղանյութերի	

բաղադրակազմ,%	
	

Ջրի	կաթիլի
ներծծման 
ժամանակ,	

րոպե	

Թրջելիությունը,
	, %

Կաշվի	թրջման 
եզրային		անկյուն,	

,աստիճան	
	

Ադհեզիայի
աշխա-
տանքը

2 ժամ 24 ժամ 0,5 րոպե 3	րոպե	 5	րոպե	 5 րոպե 
հետո 
∙ 10 , 
Ն/մ

1	 Սուլֆ.սոյա /Սոյա
30/70 

8,0  
164,5 

 

171
 

105
 

95	
 

60	
 

109,1

2 Սուլֆ.սոյա 
/Սոյա 50/50 

10,0 142,4 144,2 100 90 80 85,3 

3 Սուլֆ.սոյա 
/Սինթետիկ յուղ 

N918  30/70 
(ստուգիչ) 

2,0  
106,3 

 
116,8 

- - - - 

4 Սուլֆ.սոյա 
/Սինթետիկ յուղ 

N918 
50/50 

(ստուգիչ) 

1,1  
154,8 

 
164,1 

 
100 

 
85 

- - 

 

 

Աղյուսակից նաև երևում է, որ եթե յուղային խառնուրդում սոյայի յուղը փոխարինենք սինթետիկ 

յուղով, ապա նկատվում է սուլֆատացված սոյայի յուղի և սինթետիկ N918 յուղի 

անհամատեղելիություն, քանի որ ցուցանիշներից երևում են հիդրոֆոբացման ցածր արդյունքները 

(աղյուսակ)։ 

Եզրակացություն։ Այսպիսով, ըստ վերը նշվածի, չնայած ի տարբերություն սիլիկաօրգանական 

արգասիքների, սուլֆատացված չհագեցած սոյայի յուղի և սոյայի յուղի խառնուրդն ունի 

համեմատաբար հիդրոֆոբացման ոչ բարձր արդյունքներ, բայց այդ նյութերը հնարավորություն կտան 

յուղման գործընթացում, յուղումից բացի, կաշիներին հաղորդել հիդրոֆոբ հատկություններ։ 
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M.K. Барсегян 

ВЛИЯНИЕ  ПРОЦЕССА  ЖИРОВАНИЯ  КОЖЕВЕННОГО 
ПОЛУФАБРИКАТА ИЗ ОВЧИНЫ НА ГИДРОФОБНЫЕ СВОЙСТВА 

Рассматривается процесс жирования натуральной кожи с использованием смеси соевого масла и 
сульфатированного соевого масла, который приводит не только к равномерному жированию кожевенного 
полуфабриката, но и к улучшению гидрофобных свойств обработанной кожи. Последнее особенно важно в  
связи с тем, что только в процессе жирования образцы кожи подвергнуты жированию и гидрофобизации. 

Ключевые слова։ жирование, гидрофобизация, намокаемость, адгезия, водопромокаемость. 

 

 

 

M.K. Barseghyan 
 

THE IMPACT  OF THE  FATTENING  PROCESS OF  THE                                            
SHEEPSKIN LEATHER HALF- FINISHED PRODUCT  ON                                    

HYDROPHOBIC PROPERTIES 

The fattening process of natural leather by using a mixture of soy oil and sulfated soy oil, leading not only to 
uniform fattening  of the leather half-finished product, but also to the improvement of hydrophobic properties of the 
processed leather is considered.  The latter is particularly important as only in the process of fattening, the leather 
samples undergo fattening and hydrophobization. 

Keywords: fattening, hydrophobization, soakage, adhesion, water-penetration. 

 

Բարսեղյան Մարիետտա Կամոյի  – ՀԱՊՀ (ՀՀ,  ք. Գյումրի), հայցորդ   
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УДК 621. 317                                 ИНФОРМАТИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И 
                                                                                                      НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
 

С.О. Симонян 
 

K РЕШЕНИЮ ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ  
КВАДРАТНЫХ МАТРИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ  

 
Предложен спектральный метод решения однопараметрических квадратных матричных 

уравнений, основанный на  дифференциальных преобразованиях Г.Е. Пухова. Показано, что для  этих  
уравнений имеют место матричные условия Жирара-Виета. Рассмотрен модельный пример, 
иллюстрирующий эффективность  метода. Получены условия разрешимости задачи. 

Ключевые слова: однопараметрическое квадратное матричное уравнение, дифференциальные 
преобразования, спектральная модель, модельный пример, условия  разрешимости задачи. 

 
Введение. Пусть  имеется однопараметрическое квадратное матричное уравнение  

],0[)()( 21
2

0  tAX(t)tA(t)X(t)А                                         (1) 

где ),(0 tA ),(1 tA )(2 tA  - однопараметрические квадратные матрицы порядка m, a X(t)  – 

неизвестная однопараметрическая квадратная матрица также порядка m, подлежащая 
определению. 

При формальном использовании подхода, предложенного в [1], для решения числовых  
квадратных матричных уравнений (метода Ньютона) применительно к однопараметрическому 
квадратному матричному уравнению (1) нетрудно получить следующую рекуррентную 
вычислительную схему: 

)],()()([)]()()(2[

))(())(()()(

2
2

0
1

1

1
1

tAtXtAtAtXtA

tXPtXPtXtX

qqo

qqqq









                             (2) 

где ))(( tXP  – левая часть уравнения (1); )(X(t)P  – однопараметрическая квадратная якобиева 

матрица, порожденная матрицей ))(( tXP ; q  – номер итераций. 
 Очевидно, что условием разрешимости задачи (1) при использовании вычислительной 
схемы (2) служит  соотношение 

.,0),(,,)]()()(2[ 10  qtxtmtAtXtArang qq                                (3) 

 Кроме того, в частных случаях имеем: 
а) если 0)(2 tA , то 
либо 

0)( tX , 
либо 

.,0)()()( 2
1

0 ttAtAtX    

 В последнем случае условием разрешимости задачи служит соотношение 
;,)(0 tmtrangA                                                                          (4) 

б) если 0)(1 tA ,  то 

0)()()( 2
1

0
2   tAtAtX . 

При этом условиями разрешимости задачи являeтся одновременное выполнение 
соотношений 








 ;,0)()(

,,)(

2
1

0

0

ttAtA

tmtArang
                                                       (5) 



 
 

463 

в) если 0)(0 tA , то  

ttAtAtX   ),()()( 2
1

1 , 

a условием разрешимости задачи является соотношение  
.,)(1 tmtArang                                                                      (6) 

Здесь заметим также, что  вычислительная схема (2) представляет собой, скорее 
всего, теоретический, нежели практический интерес, несмотря на то, что, при 
необходимости, и здесь могут быть использованы методы нахождения 
однопараметрических обобщенных обратных матриц, предложенные, в частности, в 
работах [2-7]. Oднако очевидно также, что такой путь связан с преодолением достаточно 
сложных вычислительных затруднений. Поэтому рассмотрим здесь другой – численно-
аналитический подход, основанный на вычислительной схеме (2) - на первом этапе 
вычислений, на дифференциальных преобразованиях Г.Е. Пухова [8] – на последующих 
шагах численных процедур при втором этапе вычислений и на аналитических 
представлениях окончательных  решений - на третьем  этапе вычислений. 

Математический аппарат․ Итак, допустим, что все матрицы,  входящие в 
уравнение (1), обладают достаточной степенью гладкости по параметру t, при которых 
имеют место следующие  дифференциальные преобразования: 

,
)(

!
)( 0

0
ttK

КK

dt

tAd

K

H
KA


  ,0K       ),,0),(,,,( 00 KKAHtt             (7)          

,
)(

!
)( 1

1
ttK

КK

dt

tAd

K

H
KA


  ,0K       ),,0),(,,,( 11 KKAHtt                (8) 
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)( 2

2
ttK

КK

dt

tAd

K

H
KA


  ,0K       ),,0),(,,,( 22 KKAHtt             (9) 

,
)(

!
)(

ttK

KK

dt

tXd

K

H
KX


  ,0K        ),0),(,,,(3 KKXHtt  ,          (10) 

где )(0 KA , )(1 KA , )(2 KA  и  )(KX   – матричные дискреты порядка m,  соответствующие 

матричным оригиналам )(0 tA , )(1 tA , )(2 tA   и )(tX ; К – целочисленный аргумент; t  – центр 

аппроксимации; H – масштабная постоянная; )(),(),( 210     и )(3   – матричные функции, 

восстанавливающие  матрицы-оригиналы )(),(),( 210 tAtAtA  и  )(tX  [9]. 

 С учетом правил алгебры дифференциальных  преобразований квадратное матричное 
уравнение (1) из области оригиналов переведем в область дифференциальных изображений. 
Получим следующую спектральную модель: 

].0[)()()()()()( 2
0

1
00

0  


KAKXAmXmXKA
K

m

K








             (11) 

 Полученная модель при изменении целочисленного аргумента  ,0K  приводит к 
следующим соотношениям: 

при K=0:        

,0)0()0()0()0()0( 21
2

0  AXAXA                                    (12) 

что следует из (1) (или (11)). Для решения этого числового квадратного матричного уравнения 
могут быть использованы известные методы – метод Ньютона [1], метод базисов Шура [10], 
обобщенный декомпозиционный метод [11] и др. Однако заметим и следующее. Известно [12-15], 
что если степенное матричное уравнение имеет конечное число решений, то оно в общем случае 

равно n
mnC , где  n – степень уравнения,  m – порядок матричных коэффициентов. Поэтому  в 

конкретном случае уравнение (12) в общем случае может иметь 6 решений (m=n=2), а с учетом 
выполнения известных, так называемых условий общности положения – 4 решения.  Отсюда, как 
следствие сказанного, задача (12)   при конечном числе решений вообще может иметь 4 корня, а в 
случае ее вырождения – меньше этого значения. В каждой конкретной задаче выяснение этого 
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вопроса обычно  связано с большими затруднениями, что, в свою очередь, обуславливает 
трудноразрешимость решения самой исходной задачи (1) в принципе. 

Итак,  продолжим вычисления, допустив, что каким-то образом найдены решения )0(iX , 

4i  . Тогда будем иметь: 
 
при К=1: 
 

,0)1()0()1()1()0(

)0()0()1()1()0()0()0()1()0(

211

000




AXAXA

XXAXXAXXA
 

откуда при использовании аппарата кронекеровых произведений [16] получим следующее  
гиперматрично-гипервекторное уравнение 
 

)1(ˆ)]1()0()]1()0()1([[
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11210
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или 

       )1(ˆ)1(ˆ)0,0( 1DXD  ,        

откуда 

)1(ˆ)0,0()1(ˆ
1

1 DDX   ;                                                          (13) 
при К=2: 
 

,0)2()0()2()1()1()2()0(

)0()0()2()1()0()1()0()1()1(

)2()0()0()1()1()0()0()2()0(
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000





AXAXAXA

XXAXXAXXA

XXAXXAXXA

 

откуда соответствующее гиперматрично-гипервекторное уравнение имеет вид 
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или 

),2(ˆ)]2()0()2,0;0,2([)1(ˆ)1,0;0,1()2(ˆ)0,0( 12 DAXDXDXD   
откуда 

)2(ˆ)0,0()2(ˆ
1

1 DDX   ;                                                                        (14) 
 
при К=3 
 

,0)3()0()3()1()2()2()1()3()0(

)0()0()3()1()0()2()0()1()2(
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откуда соответствующее гиперматрично-гипервекторное уравнение имеет вид 
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1210
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или  

),3(ˆ)]3()0()]3()0()3([[
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1210 DAXAXА
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                     (15) 

откуда 

)3(ˆ)0,0()3(ˆ
1

1 DDX   ; 

при К=К: 
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откуда 
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        (16) 

или 

)(ˆ)(ˆ)0,0( 1 KDKXD  , 

откуда 

)(ˆ)0,0()(ˆ
1

1 KDDKX   . 

 

Восстановление решений )(tX i , 4i  исходной задачи в соответствии с соотношением 

(10), очевидно, также не представит трудности. 
Модельный пример. Пусть задано квадратное матричное уравнение 
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Тогда при 1t ,  H=1  будем иметь: 

при К=0: 
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и, следовательно, в соответствии с (12): 
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Используя вышеуказанный метод Ньютона [1], для нахождения решений последнего  
матричного уравнения были получены следующие 4 решения: 
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С целью нахождения всех этих решений были организованы вычислительные процедуры 
при 40.000 случайно генерируемых начальных матричных дискретах. Решение )0(1X  было 

получено 8481 раз, решение )0(2X - 920 раз, решение )0(3X  - 956 раз и, наконец, решение )0(4X  

– 4435 раз при точности решений 410 . Динамика нахождения каждого решения для одного из 
соответствующих экспериментов представлена в табл. 1 – 4. 

 
                     Таблица 1                            Таблица 2                    Таблица 3                      Таблица 4 
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Итак, имея четыре точных значения начальных матричных дискрет 4,1),0( iX i ,  

продолжим вычисления согласно рекуррентным соотношениям (13)-(15), имея в виду, что 
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1. Используя  решение )0(1X , получим 
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и т.д. Следовательно, первое приближенное решение с точностью до первых трех членов 
матричного ряда Тейлора  будет выглядеть так: 
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2. Используя решение )0(2X , получим 
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 Таким образом, второе тейлоровское решение имеет вид 
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которое точно удовлетворяет  исходному квадратному матричному уравнению. 
3. Используя решение )0(3X , получим 
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Таким образом, третье тейлоровское решение имеет вид 
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которое также точно удовлетворяет исходному квадратному матричному уравнению. 
4. Используя решение )0(4X , получим 
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и т.д. Таким образом, четвертое приближенное решение с точностью до первых трех членов 
матричного ряда Тейлора будет выглядеть так: 
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Замечание 1. Интересно отметить, что для квадратного матричного уравнения (1) или 

порожденного от него приведенного квадратного матричного уравнения 
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имеют место следующие матричные условия Жирара-Виета: 
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Для модельного примера при точных решениях )(2 tX  и )(3 tX  и с учетом того, что 
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что и должно было быть. При приближенных решениях, естественно, такие условия также будут 
выполняться приближенно. 

 
Замечание 2. Исходя из рекуррентных соотношений (13)-(15) и результатов решения 

модельного примера, можно констатировать, что условиями разрешимости задачи (1) при 
спектральном методе являются соотношения 

mrangDi )0,0(  

для всех начальных матричных дискрет )0(iX . Если при выбранном значении центра 

аппроксимации t  эти (это) условия (условие) вырождаются (вырождается), то, очевидно, 

необходимо подобрать другие значения t , в которых они (оно) будут (будет) выполнены 

(выполнено). Что касается частных случаев решения задачи (1), то при этом соответствующие 
спектральные соотношения будут порождаться общим соотношением (11) в соответствии  с 
каждым частным случаем и с учетом новых (нового) центров (центра) аппроксимации t . 

 
Заключение. Таким образом, решение однопараметрических квадратных матричных 

уравнений на основе применения операционного метода дифференциальных преобразований в 
основном сводится к выполнению рекуррентных численных процедур, легко реализуемых 
средствами современных информационных технологий [17]. При этом сравнительно 
труднореализуемой оказывается вычислительная процедура по определению начальных 
матричных дискрет. Восстановление непрерывных решений исходной задачи не представляет 
особой трудности. 
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Ս.Հ. Սիմոնյան 
 

ՄԻԱՊԱՐԱՄԵՏՐԱԿԱՆ ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ ՄԱՏՐԻՑԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
Առաջարկված է  միապարամետրական քառակուսի մատրիցային հավասարումների լուծման 

տարրապատկերային մեթոդ՝ հիմնված Գ.Ե. Պուխովի դիֆերենցիալ ձևափոխությունների վրա: 
Ցույց է տրված, որ այդ հավասարումների համար տեղի ունեն Ժիրար-Վիետի մատրիցային 
պայմանները: Դիտարկված է մոդելային օրինակ, որը ցուցադրում է մեթոդի արդյունավետությունը: 
Ստացված են խնդրի լուծելիության պայմանները: 

Առանցքային բառեր. միապարամետրական քառակուսի մատրիցային հավասարում, 
դիֆերենցիալ ձևափոխություններ, տարրապատկերային մոդել, մոդելային օրինակ, խնդրի 
լուծելիության պայմաններ: 

 
 

 
S.H. Simonyan 

 
ON THE SOLUTION OF ONE-PARAMETRIC QUADRATIC MATRIX 

EQUATIONS 
 

A spectral solving method is suggested for one-parametric quadratic matrix equation,  based on G.Ye. 
Pukhov’s differential transformations. It is shown, that matrix conditions of Gerard-Wyeth take place for those 
equations. Model example is considered, showing the effectiveness of the method. Conditions of  solvability for the 
problem are obtained. 

Keywords: one-parametric quadratic matrix equation, differential  transformations, spectral model, model 
example, problem solvability conditions. 
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УДК 621.382                                                                           ИНФОРМАТИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И  
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СХЕМА ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
ДЛЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

 
 

 Рассматриваются особенности моделирования процессов, происходящих в оптоволоконных 
системах связи с комбинациями фотодетекторных и акустооптических устройств на основе 
поверхностных акустических волн, для создания систем с учетом изменения различных параметров данных 
устройств. Исследуется эффективность дифракции в зависимости от частоты звуковой волны для 
различных преобразователей. Результаты классифицируются и сравниваются с процессом дифракции в 
рабочей среде. 
 Ключевые слова: акустооптика, многослойная структура, оптоволоконные линии, технический 
контроль, частотное распределение. 
 
 

В настоящее время невозможно представить сложную oптоволоконную (ОВ) 
инфраструктуру без использования информационно-измерительной системы (ИИС). В частности, 
это обусловлено высокими требованиями к надежности и предотвращению обнаружения 
неисправностей. Контроль технического состояния – неотъемлемая часть эксплуатации ОВ 
систем. Область применения ИИС очень широка – их можно использовать для обнаружения 
ошибок в пассивных линиях связи (PON – passive optic network), для контроля в 
телекоммуникационных линиях, телефонно-телеграфных линиях. Особый интерес представляют 
оптоволоконные линии передачи. Развитие информационной структуры в современном мире идет 
большими темпами, осваиваются новые области применения в таких сферах, как научная 
деятельность, дистанционное обучение, медицинские исследования, освоение космоса и т.д. 
Контроль технического состояния оптоволоконных линий связи (ОВЛС) – необходимость, 
диктуемая требованиями безопасности, и для большинства ОВЛС осуществляется 
непосредственно с участием оператора. Если доступ оператора к контролируемой поверхности 
затруднен (подземные, водные среды, закрытые технические помещения и т.д.), используются 
стационарные системы контроля технического состояния. ИИС для мониторинга и 
прогнозирования технического состояния участков ОВЛС пока не существует. В общем случае 
ИИС для мониторинга технического состояния подземных и подводных ОВЛС должна включать 
следующие элементы: 

• блок первичного сбора информации, состоящий из набора датчиков; 
• блок промежуточного сбора и обработки информации; 
• автоматизированные рабочие места и сервер обработки/хранения данных; 
• внутренние службы обеспечения (аварийное оповещение, системы самодиагностики, 

системы ремонта). 
Для передачи информации разумно использовать оптические линии связи, так как затухание в 

них не зависит от скорости передачи и значительно меньше, чем в электрическом кабеле, и 
составляет ~ 20 км. Измерительная система должна не только осуществлять сбор и передачу 
информации, но и управлять процессом измерения, обеспечивая синхронный сбор информации в 
ОВЛС. Так как система чаще всего находится в труднодоступных местах, срок службы ИИС 
должен быть сопоставим со сроком службы всей ОВЛС. Кроме того, энергопотребление системы 
не должно превышать возможности передачи электроэнергии по слаботочным линиям. В системе 
также следует предусмотреть дополнительное резервирование, чтобы выход из строя одного или 
нескольких узлов не приводил к полной потере работоспособности ИИС. Решение этих вопросов 
является актуальным и необходимым для организации уникальной системы сбора и передачи 
измерительной информации [1,2]. Рассматриваемая ИИС предназначена для передачи информации 
с использованием ОВЛС и диспетчерского пункта управления (ДПУ). Упрощенная структурная 
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схема ИИС представлена на рис.1. В процессе эксплуатации ИИС возможны отказы ее отдельных 
узлов. Передающие оптические модули (ПОМ) являются ненадежными элементами в ИИС. При 
выходе из строя хотя бы одного из них излучение по ОВ не передается, и вся система перестает 
работать. Для повышения надежности работы ИИС на каждый сегмент ОВЛС могут 
использоваться два ПОМ, которые соединяются ОВ по смешанной схеме, изображенной на рис.2. 
Такая схема включения обеспечивает надежную, бесперебойную работу ИИС при выходе из строя 
одного или нескольких ПОМ и отдельных ОВЛС. 

 

Рис.1. Структурная схема ИИС: ОВЛС, УЛС - усилитель линии связи, ДПУ, д – датчики 

 

Рис.2. ИИС с удвоенным числом принимающих и передающих оптических модулей, соединенных 
оптическими волокнами по смешанной схеме 

 
Это достигается благодаря тому, что каждая посылка одновременно распространяется по 

двум параллельным каналам передачи. При выходе из строя фрагмента одного канала посылка 
автоматически переходит в ближайший регистр соседнего исправного канала и возвращается 
обратно в свой канал после прохождения в обход неисправного фрагмента своего канала. На рис. 3 
приведены маршруты прохождения посылок при возникновении неисправностей, 
сконцентрированных в окрестностях одной муфты. Все возникающие неисправности элементов 
ИИС могут быть представлены эквивалентным обрывом одной или нескольких ОВЛ из двух 
входящих, двух выходящих и одного проходящего сквозь регистр волокна. Из рис. 3 следует, что 
при возникновении любой однократной неисправности работоспособность ИИС не нарушается.  

 

Рис. 3. Маршруты прохождения сигнала при возникновении ошибок 

 
На рис. 3 тонкими стрелками показаны пути прохождения рабочих информационных 

пакетов, жирными стрелками – резервный канал, пунктирными стрелками – обрыв волокна, 
потеря информации от регистра. При возникновении двух неисправностей в непосредственной 
близости от рассматриваемого регистра возможна потеря информации данного регистра, а в 
случае трех неисправностей - потеря информации от одного или двух регистрационных блоков, и 
только в крайнем случае происходит нарушение работоспособности всей системы. Даже при 
возникновении четырех неисправностей остается вероятность сохранения частичной 
работоспособности ИИС. Для повышения надежности работы ИИС при выходе из строя 
синхронизатора, который расположен в первом регистре и осуществляет синхронизацию процесса 
измерения, второй регистр должен автоматически переключаться в режим синхронизации. Для 
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этого в этом регистре должен быть синхронизатор, автоматически включаемый при отсутствии 
входных управляющих посылок. Отсутствие входных управляющих посылок возможно также при 
обрыве, в этом случае должен автоматически включаться синхронизатор после обрыва, и 
синхронизаторы должны быть установлены в каждом регистре. Нарушение условий приводит к 
нерабочему состоянию ИИС. Для полного описания процесса необходимо ввести понятие анализа 
дифракции световой волны в ОВЛС. В оптических волокнах расширение импульса вызывается 
хроматической дисперсией [3]. Для расширения импульса, обусловленного монохроматической 
дисперсией D, в оптическом волокне длиной L справедливо уравнение [4] 
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где ∆λ – ширина спектра оптического сигнала; λ – длина волны; c – скорость света в вакууме; β – 
постоянная распространения основной моды. Для расчета постоянных распространения мод в 
волокнах круглого поперечного сечения с симметричными профилями показателя преломления 
используется скалярный волновой анализ. Скалярное волновое уравнение в цилиндрических 
координатах для таких волокон имеет вид 
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где Ψ(r, φ) – напряженность электрического или магнитного поля; k = 2π / λ – волновое число;              
λ – длина волны; n – показатель преломления среды; β – постоянная распространения. Волокно с 
симметричным профилем показателя преломления обладает круговой симметрией, т.е. Ψ(r, φ) 
является периодической функцией по координате φ, и решения для (1) нужно искать в виде

   iverRr  )(, , где ν – порядок моды. Выражение (1) примет вид 
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Решение дифференциального уравнения (3) осложняется тем, что показатель преломления 
n зависит от r. Для этого нужно использовать упрощенные методики анализа, основанные на 
представлении реального профиля показателя преломления эквивалентным ступенчатым 
профилем или комбинацией ступенчатых профилей.  

 
Рис. 4. Представление оптического кабеля в виде градиентного профиля 

 с различными показателями преломления 
 
Одна из таких упрощенных методик основана на представлении реального волокна с 

градиентным профилем показателя преломления в виде многослойной структуры, показанной на 

рис.4, в которой каждый слой имеет постоянный показатель преломления in  и характеризуется 

своим радиусом ir . Рассмотрим структуру, состоящую из ii rn , 22rn , 33rn  концентрических слоев. 

Предположим, что это волокно является слабо направляющим, т.е. относительная разность 
показателей преломления соседних слоев очень мала, и уравнение (3) сводится к каноническому 
уравнению Бесселя, которое имеет для каждого слоя решение, полученное из уравнения 

   .)( 21 rkZBrkZArR iviivii 
  

  (4) 

Для подсчета коэффициентов ki, Zv1, Zv2 воспользуемся теорией статистического анализа и 
представим коэффициенты в виде одномерных массивов: 

,222  ii nkk        (5) 
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где Jυ и Yυ– функции Бесселя первого и второго рода; Iυ и Kυ – модифицированные функции 
Бесселя первого и второго рода. Центр оптического кабеля не может быть решен функциями 
Бесселя второго рода Yυ и Kυ, так как последнее не определено при r = 0. Полe напряжений при 
модах v >2 во внешнем слое быстро падает по экспоненте, и в радиальном направлении 
представление градиентного профиля показателя преломления происходит в виде многослойной 
структуры, и при n>3 определяется только функцией Kυ. Oбщее  решение уравнения (3) имеет вид 
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В слабо направляющих волокнах точные граничные условия сводятся к непрерывности 
Ψ(r,φ) и ∂Ψ(r,φ)/∂r. Для рассматриваемого волокна граничные условия на каждой из границ могут 
быть записаны в виде двух уравнений для 1-го и 2-го слоeв: 
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В эти уравнения входят производные функций Бесселя по координате r. Система 
уравнений в граничных условиях позволяет рассчитать постоянные распространения моды и 
амплитудные коэффициенты A1,A2, B1, B2 [1,3,5].  

Так как в различных типах ОВЛС рабочая среда бывает неоднородной, то возникают 
нелинейные эффекты, которые вносят свои изменения в сигнал. Нелинейные эффекты в 
оптических волокнах возникают при достаточно большой величине оптической мощности, 
вводимой в волокно. При превышении порогового уровня мощности вследствие нелинейных 
видов рассеяния сигнала в волокне возникают новые частотные составляющие, имеющие 
встречное и попутное направления. По сути, происходит потеря сигнала, передаваемого на 
основной оптической несущей волне. Обратно распространяющийся паразитный сигнал способен 
ухудшить работу оптического передатчика. В этом случае происходит уменьшение соотношения 
несущая/шум сигнала.  

Для улучшения характеристик оптоволоконных систем в данной модели предлагается 
использование фотодетекторных приемников акустооптических (АО) модуляторов, дефлекторов и 
других специальных устройств. Также кажется заманчивым использование селективно-
чувствительных фотодетекторов, способных выдавать спектральное распределение интенсивности 
излучения на выходе волокна [6]. Эффективность и ширина полосы частот являются наиболее 
важными характеристиками большинства приборов, основанных на АО взаимодействии. Одним из 
путей улучшения параметров является использование планарных структур, где происходит 
взаимодействие поверхностных акустических волн (ПАВ) со светом. В этих условиях 
интенсивность  при относительно небольшой мощности ПАВ оказывается настолько большой, что 
вызывает эффективную дифракцию. В работах [3,7], посвященных изучению планарных АО 
устройств, показано, что их эффективность при использовании одномодовых световодов при 
частотах ~ 100 МГц существенно зависит от перекрытия полей световых и акустических волн, 
которые увеличиваются с ростом частоты до 1 ГГц. Кривая I на рис.6 показывает для этого случая 
зависимость дифракционной эффективности от мощности акустической волны. Для сравнения, 
штрихованной линией дана теоретическая зависимость, рассчитанная согласно таблице, которая 
определяется формулой 
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где F - интервал перекрытия световых и акустических полей. 
В таблице приведены уравнения интерполяции процессов и характеристики 

аппроксимации для теоретических и экспериментальных значений. Видно, что теория и 
эксперимент находятся в удовлетворительном согласии. Очень высокая дифракционная 
эффективность (92%) наблюдается при достаточно низких управляющих акустических мощностях 
110 мВт. Для аналогичного преобразователя  ПАВ с прямолинейными электродами длиной d=0,3 
мм (потери преобразования в обоих случаях ~6 дБ, рис. 6 − кривая II) видно, что наибольшая 
эффективность дифракции ( ~ 90%) достигается при управляющей мощности Ps=700 мВт. Важно, 
чтобы сохранялось постоянство направления дифрагированного света при измерении частоты 
звука и, следовательно, использование амплитудно-частотной характеристики модулятора, 
измеренной при фиксированной юстировке устройства  для получения спектра амплитудной 
модуляции ПАВ. 

 

 
Рис.6. Зависимости эффективности дифракции в планарном АО модуляторе от управляющей 

акустической мощности. Сплошные линии – эксперимент; штрихованные линии - теория; f0= 440 MГц, 
 d=2 мм (I) и d=0,3 мм (II), η −относительная дифракция, Ps− акустическая мощность в мВт 

 
       Таблица 

Уравнения интерполяции процессов и характеристики аппроксимации 
 

Эффективность дифракции в планарном АО модуляторе 
от управляющей акустической мощности 

Номера 
мод 

Типы значений Уравнение аппроксимации 
Величина 

достоверности 
аппроксимации R2 

I 
Теоретическое 

значение 
y = -0.004x2 + 1.359x - 1.432 0.989 

Реальное значение y = -0.005x2 + 1.484x - 2.458 0.981 

II 
Теоретическое 

значение 
y = -0.000x2 + 0.232x + 1.935 0.993 

Реальное значение y = -0.000x2 + 0.270x + 3.581 0.997 
 

Последние результаты в этой области показывают, что планарные АО, работающие в 
диапазоне частот в несколько сот мегагерц, в настоящее время позволяют обеспечить 
эффективность, близкую с полосами частот до 100…200 МГц, что делает их весьма 
перспективными для создания оптических элементов в системах интегральной и волоконной 
оптики [8,9].  

Полученные результаты хорошо согласуются с представленными в литературе 
параметрами этих волокон, что позволяет рекомендовать данную методику для анализа слабо 
направляющих волокон круглого поперечного сечения с градиентными профилями показателя. 
Исследована зависимость частотного распределения сигнала от размеров ПАВ, теоретически 
полученные результаты совпадают с выходными параметрами на 99,1%. В ходе анализа уточнения 
данных выявлена закономерность для получения максимальной рабочей области, которая 
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совпадает с дифракционными явлениями в рабочих средах. 
 
 

Литература 
 

1. Снайдер А., Лав Дж. Теория оптических волноводов. - М.: Радио и связь, 1987. 
2. Листвин А.В., Листвин В.Н., Швырков Д.В. Оптические волокна для линий связи. - М.: Вэлком, 

2003. 
3. Парыгин В.Н., Балакший В.И. Оптическая обработка информации.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1987.- 142 с. 
4. Любобытов В.С., Тлявлин А.З., Султанов А.Х., Багманов В.Х. Математическая модель 

полностью оптической системы детектирования параметров распространения мод в оптическом 
волокне при маломодовом режиме для адаптивной компенсации смешения мод // ВАК.ГРНТИ:29- 
Физика. Компьютерная оптика. - 2013. - Вып. № 3, т. 37. 

5. Дьяконов В.П. MATLAB 7./R2006/R2007. - М.: ДМК Пресс, 2010. – 768 с. 
6. Арустамян В.Е,, Худавердян С.Х., Дохолян Ж.Г., Худавердян А.С. Схемoтехническая модель и 

характеристики многофункционального фотодетектора // Вест. ГИУА. Серия “Информационные 
технологии, электроника, радиотехника”. -  2012. - Вып.15, т.2. 

7. Речицкий В.И. Радиокомпоненты на поверхностных акустических волнах.- М.: Радио и связь, 1984. 
– 112 с. 

8. Айказян М.Э. Программное обеспечение результатов акустооптических процессов в кристалле 
SiO2 // Вестник ИАА.– 2013. –Т.10, № 4. –С. 755-759. 

9. Айказян М.Э. Об одном подходе использования вейвлет-анализа для обработки 
экспериментальных данных в задачах акустооптики // Изв. НАН РА и НПУА. Сер. ТН. - 2015.-Т.68, 
№2.-  C. 178-188. 

 
27.09.2016. 

Ս.Խ. Խուդավերդյան, Մ.Է. Հայկազյան 
 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՉԱՓՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ՕՊՏՈ-
ՄԱՆՐԱԹԵԼԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 
Դիտարկվում են մակերևութաձայնային ալիքներով աշխատող ֆոտոդետեկտորների և 

ձայնաօպտիկական սարքերի համակցմամբ ստեղծված օպտիկամանրաթելային կապի համակարգերում 
ընթացող գործընթացների մոդելավորման առանձնահատկությունները: Հետազոտվել է ձայնային ալիքի 
հաճախությունից կախված` դիֆրակցիայի արդյունավետությունը տարբեր ձևափոխիչների համար: 
Արդյունքները դասակարգվել են և համեմատվել են աշխատանքային միջավայրում ընթացող դիֆրակցիոն 
գործընթացի հետ: 

Առանցքային բառեր. ձայնաօպտիկա, բազմաշերտ կառուցվածք, օպտոմանրաթելային գծեր, 
տեխնիկական զննում, բաշխում ըստ հաճախության: 
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DIAGRAM OF INFORMATION-MEASUREMENT SYSTEMS FOR FIBER  

OPTIC COMMUNICATION SYSTEMS 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՄԱՊԻՏԱՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
 

Մշակվել է ուսումնավարժանքային նռնակների հեռակառավարման արդյունավետ համապիտանի 
համակարգ: Կիրառության մեջ առկա համապատասխան զենքի ձևափոխված տեսակին կցված է GSM 
համակարգով հեռակառավարման ծրագրավորվող սարք:  

Առանցքային բառեր. նռնակներ, GSM կապով հեռակառավարում, արդյունավետ համակարգ, 
ծրագրավորվող սարք:  

 

Ներածություն. Ուսումնավարժանքային գործընթացը երկրի պաշտպանության համար անհրա-

ժեշտ բնագավառներից մեկի՝ ռազմարդյունաբերության անբաժան մասն է: Ռազմարդյուանբերության 

ծավալը տարեկան կտրվածքով միայն ԱՄՆ-ում կազմում է ավելի քան 200 մլրդ ԱՄՆ դոլար: Այս 

արտադրության մեջ իր ուրույն տեղն ունի նռնակների արտադրությունը [1]: Միջտարածաշրջանային 

կոնֆլիկտներում օգտագործվում են ամերիկյան և ռուսական արտադրության համապատասխան 

մակնիշների MK3A2, M67/68, Ф-1, РГО, РГН և այլ նռնակներ: Մարտական նռնակները պայթյուն են 

առաջացնում գործարկելուց 4…6 վ հետո միջինը մոտ 15-ից 35 մ շառավղով: Սակայն հակառակորդի 

պաշտպանական գործողության հետևանքով պայթյունի ազդեցությունը հասնում է նվազագույնի: 

Ուսումնասիրություններով պարզվել է, որ եթե նռնակը նետելուց հետո պայթյուն առաջանա այն 

ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է նետող կողմին, ապա մարտում հաղթելու հնարավորությունները ավելի 

մեծ կլինեն [2-4]: 

Խնդրի դրվածքը. Տարբերում են հարվածային գործողության (խոչընդոտի հանդիպելիս պայթող) 

և դիստանցիոն (հետագծի որոշակի կետում պայթող) նռնակներ [5]։ Առաջարկվում է կիրառության մեջ 

դնել հեռակառավարվող նռնակների նոր տեսակներ, որոնք պայթյուն կառաջացնեն տակտիկական 

անհրաժեշտ պահին՝ արդյունավետության հասցնելով համապատասխան նռնակի կիրառությունը: 

Պայթյուն առաջացնող համակարգը կարելի է կցել ցանկացած մակնիշի նռնակի՝ կատարելով 

կառուցվածքային չնչին փոփոխություններ:  Այս աշխատանքում ներկայացվում է ստանդարտ 

կառուցվածք ունեցող նռնակի համար մշակված համակարգը: Այն բաղկացած է երկու մասից՝ նռնակին 

կցվող  մոդուլից և հեռակառավարող սարքից:  

1. Կատարվել է ուսումնավարժանքային նպատակով օգտագործվող ստանդարտ կառուցվածքով 

նռնակի վերջնամասի մոդուլի մշակում: Հեռակառավարման համար ընտրվել է, օրինակ, Ֆ-1 մակնիշի 

ձեռքի հակահետևակային պաշտպանողական նռնակը (տես կառուցվածքը նկ.1 և 2-ում), որն 

օգտագործվում է մինչ այսօր և իր ստեղծման պահից չնչին փոփոխությունների է ենթարկվել [5,6]։ 

Նռնակի ստանդարտ պայթյունից առաջ տեղի են ունենում հետևյալ գործողությունները զինվորը 

հանում է նռնակի փականի ասեղը՝ միևնույն ժամանակ սեղմած պահելով գործի դնող մեխանիզմը: 

Երբ նետում է նռնակը, գործի դնող մեխանիզմը թույլ է տալիս, որ հարվածիչը շարժվի առաջ դեպի 

փոքր և մեծ պայթուցիչները: Պայթուցիչների աշխատանքային գործողություններից հետո դետոնա-

տորը սեղմում  է պայթյուն առաջացնող նյութին, և առաջանում է շղթայական պայթյուն: Արդյունքում 

նռնակը պայթում է [3]:  

Ֆ-1 մակնիշի ձեռքի հակահետևակային պաշտպանողական նռնակին նետելու ժամանկ կցված 

մոդուլի մակերեսը արտաքին ազդեցություններից պաշտպանելու և հերմետիկ դարձնելու նպատակով 

այն՝ ինչպես և նռանկի արտաքին շերտը, պատված է թուջով (նկ.1-ի 1): Նռնակի պայթյունն 

ապահովելու համար օգտագործվում է դյուրահալ խամութ, նռնակի փականի ասեղը հանելուց հետո 

գործի դնող մեխանիզմը (նկ.2-ի 2) մինչև պայթման անհարժեշտ պահը սեղմած պահելու համար: 

Նռնակին կցելու հետևանքով մոդուլի հավելյալ ցնցումները բացառելու նպատակով մոդուլին 

ավելացված է նաև (3) ամրացվող հարմարանքը: 
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Նկ. 1․Ֆ-1 մակնիշի ձեռքի հակահետևակային պաշտպանողական նռնակի կառուցվածքը.  
1-ակոսավոր կցորդիչ, 2- փականի ասեղ,  3 - կաղապար, 4-ակոսներ,  

5-TNT պայթուցիկ նյութ 

  

 
 

Նկ. 2․Ֆ-1 մակնիշի նռնակի պայթյուն առաջացնող վերջույթի գործողության նկարագրումը.  
1-հարվածիչ, 2-գործի դնող մեխանիզմ,  3- փոքր պայթուցիչ, 4-դետոնատոր,  

5-մեծ պայթուցիչ, 6-պայթյունի մեխանիզմ 

 

Առաջարկվող հեռակառավարվող նռնակին կցվող մոդուլի կառւցվածքը ներկայացված է նկ.3-

ում: 

 

 
 

Նկ. 3․Ֆ-1 ձեռքի հակահետևակային պաշտպանողական նռնակին կցվող նոր վերջնամասի մոդուլի 
սխեմատիկ կառուցվածքը.  1-արտաքին պատյան, 2- դյուրահալ խամութ,  3-նռնակի արտաքին պատյանին 

ամրացվող հարմարանք 

 

 

Ֆ-1 մակնիշի ձեռքի հակահետևակային պաշտպանողական նռնակին կցվող մոդուլի փականի 

խամութի կտրումը (հալումը) կառավարող էլեկտրական սխեման բերված է նկ. 4-ում: 
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Նկ. 4․  Ֆ-1 մակնիշի ձեռքի հակահետևակային պաշտպանողական նռնակին կցվող մոդուլի 
գործողությունը ղեկավարող էլեկտրական սխեման 

 
Այս ձեռքի հակահետևակային պաշտպանողական նռնակին կցվող մոդուլում օգտագործված են. 

3,7 Վ, 2,2Ա հզորությամբ մարտկոց, 3 Վ 90 Օհմ դիմադրությամբ ռելե, KT3102 տրանզիստոր և նիկել-

խրոմային պարուրակ: Պայթյունի պրոցեսն իրականացնող հեռակառավարման ազդանշանի 

հաղորման ժամանակ, P1.1 և P1.2 բանալիները փակվում են, և պարուրակի ջերմաստիճանը սկսում է 

հասնել կրիտիկականին՝ կտրելով դյուրահալ խամութը [7]: Արդյուքնում նռնակը պայթում է 

անհրաժեշտ պահին: 

2. Նռնակի պայթման հեռակառավարման սարքի մշակումը: Ֆ-1 մակնիշի ձեռքի 

հակահետևակային պաշտպանողական նռնակին կցվող մոդուլը հեռակառավարելու նպատակով 

մշակվել է GSM կապով հեռակառավարման ծրագրավորված սարք [8,9]:  
Սարքն ունի բարձր դիմացկունություն և կայունություն ջերմաստիճանային տարբեր 

տիրույթներում [10]: Նկ.5-ում ներկայացված է GSM հեռակառավարման ծրագրավորվող սարքը: Այն 

մշակվել է TMC-212 կոնտրոլերի և SIM300DZ տեխնոլոգիայի հիմքի վրա [11]: Սարքն ունի բազմաթիվ 

ֆունկցիաներ` առաջնային մոդուլային կոնստրուկցիայի օգտագործմամբ: Հիշողության մեջ ծրագրի 

ներբեռնումից հետո՝ այն տեղադրվում է նռնակում և թույլ է տալիս վերջինս շահագործել երկար 

տարիներ: Տեղադրվող հեռակառավարման սարքի նպատակը նռնակի և զինվորի փոխադարձ կապի 

ապահովումն է: 

 

 
 

Նկ. 5․  GSM հեռակառավարման ծրագրավորվող սարքը և  
նռնակի միացման սխեման 

 
GSM հեռակառավարման ծրագրավորվող սարքի և միացման սխեմայի աշխատանքի սկզբունքը 

հետևյալն է. TCM 212 կոնտրոլերը ստանում է ազդանշաններ GSM սարքից՝ 1…14 մուտքերի միջոցով, 
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համակցումների դեպքում՝ համապատասխան ելքերից նոր ազդանշան է փոխանցում ականին կցված 

մոդուլին (ելքեր 27,28) կոճի մագնիսական դաշտը միացնելու համար: Օգտատերի հետ հետադարձ 

կապն ապահովվում է GSM սարքին (ելքեր 15…18) տրվող ազդանշաններով: RST-ն նախատեսված է 

սարքը գործարանային վիճակի բերելու համար: Մյուս նշումները համապատասխանում են 

կոնտրոլերի կառուցվածքին [10]: 

GSM հեռավար կառավարման ծրագրավորվող սարքը գործադրման պահից իր գտնվելու վայրի 

վերաբերյալ պարբերաբար տվյալներ է ուղարկում զինվորին՝ սպասելով համապատասխան 

հրահանգի:  

Համակարգը նաև մշակում և վերլուծում է մարտկոցի տվյալները, կարգավորում նվազագույն 

էներգիայով երկարատև և քիչ բեռնավորման աշխատանքը:  

Ծրագրի կատարման ալգորիթմի բլոկ-սխեման բերված է նկ.6-ում, որտեղ դիտարկված է ականի 

գտնվելու կոորդինատների վերաբերյալ զինվորի կողմից տվյալների ստացման ու մշակման ծրագրի 

ալգորիթմը:  

 
Նկ. 6. Ծրագրի ալգորիթմի բլոկ-սխեման 
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Սկիզբ (1): Նռնակի կոորդինատների և մոդուլի մարտկոցի վերաբերյալ որոշակի 

պարբերությամբ տվյալների ստացում (2): Ստացված տվյալների համեմատում և վերլուծություն (3): 

Մշակված տվյալների հաղորդում զինվորին (4): Օպերատոր զինվորի կողմից համապատասխան 

գործողության ազդանշանի հաղորդում սարքին (5): Գործողության կոդի համեմատում (6): Չպայթելու 

կոդի արդյունքի դեպքում (7) որոշակի ժամանակ անց կրկին կատարվում է համակարգի ակտիվացում, 

(2), (3), (4) բլոկ-սխեմաների կատարում: Անհրաժեշտ պահին պայթյունի կոդն ուղարկելու դեպում (8) 

մոդուլի ներսում պարուրակի ջերմաստիճանը հասնում է կրիտիկականի, և դյուրահալ խամութը 

կտրվում է, արդյունքում պայթում է նռնակը: Ավարտ: 

TCM 212 կոնտրոլերի հենքի վրա աշխատող համակարգը ծրագրավորվում է C ծրագրավորման 

լեզվով և կոմպիլացվում Mikroelektronika ընկերության MikroC կոմպիլյատորի միջոցով:  

Հեռակառավարմամբ պայթման մշակված տեխնոլոգիան և իրականացնող գործողությունները 

բազմազան են և մատչելի նվազագույն գիտելիքներով զինվորի համար: Սարքն ունի պարզ 

կառուցվածք, իսկ լրացուցիչ հանգույցները՝ ցածր ինքնարժեք: 

 

 

Եզրակացություն: 1. Ուսումնավարժանքային նռնակների պայթման անհրաժեշտ պահի 

հեռակառավարման համար մշակվել է արդյունավետ համապիտանի համակարգ և նվազագույն 

գիտելիքներով զինվորի համար մատչելի գործընթաց: Կիրառության մեջ առկա ձեռքի 

հակահետևակային պաշտպանողական նռնակի ձևափոխված տեսակին կցված է գործի դնող մոդուլ և 

GSM համակարգով հեռակառավարման ծրագրավորվող սարք: 

2. Նռնակը պայթեցնող մոդուլին կցված է GSM կապով հեռակառավարման ծրագրավորվող 

սարք, որը հնարավորություն է տալիս ստանալ նռանկի գտնվելու վայրի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն և կառավարել պայթեցնող մոդուլի աշխատանքը: 
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Ж.Р. Паносян,  Г.П. Варданян, Д.С. Севоян  
 

ЭФФЕКТИВНАЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАНАТАМИ 

 
Разработана эффективная учебно-тренировoчная универсальная система дистанционного 

управления гранатами. Программируемое устройство с GSM системой дистанционного управления 
прикреплено к соответствующему типу модифицированного оружия, имеющегося на практике.  

Ключевые слова: гранаты, дистанционное управление с GSM системой, эффективная система, 
программируемое устройство. 
 

 
J.R. Panosyan, G.P. Vardanyan, J.S. Sevoyan 

 

PRODUCTIVE  UNIVERSAL DISTANCE CONTROL SYSTEM FOR TRAINING 
GRENADES 

 
Productive universal distance control system for training grenades has been developed. The 

programmable device with GSM distance (remote) control system is attached to the corresponding 
modified weapon type available in practice. 

Keywords: grenades, GSM distance (remote) control, productive system, programmable device.   
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ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԻԲՐԻԴ ՓՈԽԱԿԵՐՊԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
 
Դիտարկվում են փոքր ինքնարժեքով արևային էներգիայի փոխակերպիչների մշակման հարցեր: Նախագծվել 

և պատրաստվել է արևային հիբրիդային էլեկտրական և ջերմային կուտակչային համակարգի փորձնական 
մոդելը: Այն համալրված է հելիոստատով, կոնցենտրատորով և երեք p-n անցումով, մեծ ՕԳԳ-ով օժտված 
կիսահաղորդչային փոխակերպիչով: Նշված մոդելը փորձարկվել է բնական պայմաններում, իրականցվել են 
էլէկտրական և ջերմաստիճանային չափումներ: Պատրաստված արևային էներգիայի փոխակերպման մոդելը 
հնարավորություն է տալիս ստանալ միաժամանակ էլեկտրական և ջերմային էներգիաներ՝ ընդհանուր 84% 
արդյունավետությամբ, ինչը բավականին բարձր ցուցանիշ է համարվում: 

Առանցքային բառեր. ֆոտոէլեկտրական փոխակերպիչ, ջերմաստիճան, արդյունավետություն, 
կոնցենտրացիա: 

 

Ներածություն: Արևային էներգիայի փոխակերպիչ սարքերի կիրառությունը տնտեսության տարբեր 

բնագավառներում խիստ կարևոր և առաջնահերթ խնդիր է:  Արևային էներգիայի  փոխակերպումը և 

օգտագործումը կատարվում է հիմնականում երկու եղանակով: Դրանցից առաջինը արևային էներգիայի 

փոխակերպումն է ջերմայինի, իսկ երկրորդը` արևային էներգիայի փոխակերպումն է էլեկտրականի՝ 

կիսահաղորդչային ֆոտոէլեկտրական մարտկոցների միջոցով:  

Ներկայումս արևային էներգետիկ համակարգերն ունեն համեմատաբար մեծ ինքնարժեք: Դա 
պայմանավորված   է հիմնականում արևային կիսահաղորդչային մարտկոցների մեծ արժեքով: Այդ  պատ-

ճառով չափազանց կարևոր է մշակել տնտեսապես շահավետ փոխակերպիչներ և էներգետիկ համա-

կարգեր, որոնք կունենան արևային էներգիայի փոխակերպման հնարավորինս փոքր ինքնարժեք և մեծ 

արդյունավետություն: Այս նպատակի իրագործումը հնարավորություն կտա էներգետիկ համակարգերը 

լայնորեն օգտագործել արևային տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներում:    

Արևային էներգիայի փոխակերպիչների ինքնարժեքի իջեցման խոստումնալից ուղղություն է արևային 
ճառագայթների կոնցենտրատորների կիրառությունը: Կոնցենտրատորների միջոցով հնարավոր է դառնում 
կտրուկ նվազեցնել օգտագործվող թանկ կիսահաղորդչային թիթեղների (փոխակերպիչների) մակերեսը` 
փոխարինելով այն շատ ավելի էժան կուտակիչ հայելիներով կամ ոսպնյակներով:  

Կոնցենտրատորների միջոցով Արևի էներգիայի ֆոտոէլեկտրական փոխակերպիչ  համակարգերի 
մշակմամբ ներկայումս զբաղվում են տարբեր երկրներում (ԱՄՆ, Գերմանիա, Իսպանիա, Ռուսաստան, 
Ավստրալիա և այլն): Սակայն դեռևս արևային կոնցենտրատորային փոխակերպիչ  համակարգերը լայն 
կիրառություն չեն ստացել: Դա պայմանավորված է նրանով, որ կոնցենտրատորային համակարգերն ունեն 

բարդ կառուցվածք և համեմատաբար մեծ ինքնարժեք: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է մշակել նոր տիպի 

կոնցենտրատոր, որը կկուտակի արևային ճառագայթները կիսահաղորդչային փոխակերպիչների վրա, 

կունենա պարզ կառուցվածք և շահագործման փոքր ծախսեր [1]:  

Արևային էներգիայի փոխակերպիչների ինքնարժեքի իջեցման մեկ այլ ուղղություն է հիբրիդային 

համակարգերի մշակումը: Այդ համակարգերը հնարավորություն են տալիս ստանալ միաժամանակ և՛ 

էլեկտրական, և՛ ջերմային էներգիաներ, ունեն արևային էներգիայի փոխակերպման գումարային 

բավականին բարձր արդյունավետություն [2, 3]: 

Մշակվել են փոքր ինքնարժեքով արևային էներգիայի փոխակերպիչներ՝ կիրառելով վերը նշված 

կոնցենտրատորյաին և հիբրիդային համակարգերի վերաբերյալ մոտեցումները:  
Հիբրիդ փոխակերպիչ համակարգի կառուցվածքը: Մշակվել է նոր տիպի տնտեսապես շահավետ 

արևային էներգիայի կիսահաղորդչային ֆոտոէլեկտրական փոխակերպիչ համակարգի կառուցվածքը և 

պատրաստվել է դրա փորձնական  մոդելը: (նկ. 1): Այն կազմված է արևային ճառագայթները հավաքող, 

կոնցենտրացնող օպտիկական համակարգից, կիսահաղորդչային  ֆոտոընդունիչից, ջերմային էներգիայի 

կուտակման հանգույցից, ինչպես նաև արևի ընթացքին երկու կորրդինատներով հետևող սարքից:  

Համակարգը կազմված է հայելուց, որի մակերեսից արևի ճառագայթները անդրադառնալով ընկնում 

են կուտակիչի վրա: Խտանալով արևի ճառագայթները կոնցենտրացվում են  կիսահաղորդչային 

կերպափոխիչի մակերեսին: Կիսահաղորդչային փոխակերպիչն ամրացված է ջերմափոխանակիչ 
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Ջերմաստիճանային չա-

փումների մեկ օրինակ 

պատկերված է նկ. 4–ում: 

Ինչպես երևում է նկա-

րից, ամենաբարձր ջերմ-

աստիճանը գրանցվել է, 

ինչպես և սպասվում էր, 

կուտակիչ բաքի վերևի 

մասում, իսկ նվազա-

գույն ջերմաստիճանը՝ 

բաքի ներքևի հատվա-

ծում: Բաքի վերևի մա-

սում ջրի ջերմաստիճա-

նը սկզբնական 27 OC 

ջերմաստիճանն աճում է 

և մոտավորապես երկու ժամվա ընթացքում հասնում է 38 OC աստիճանի, այսինքն՝ մշակված արևային հիբ-

րիդ համակարգը գտնվում է նորմալ աշխատանքային ռեժիմում և արտադրելով էլեկտրական էներգիա՝ 

ապահովում է նաև տաք ջուր: 

Գնահատականները ցույց են տվել, որ արևային էներգիայի ջերմային փոխակերպման արդյունավե-

տությունը կազմել է 54%: Արևային էներգիայի ֆոտոէլեկտրական փոխակերպչի արդյունավետությունը 

կազմել է մոտ 30%: Այսպիսով, արևային էներգետիկ փոխակերպիչ համակարգի փորձնական նմուշի 

ընդհանուր արդյունավետությունը կազ մել է մոտ 84%, ինչը է բավականին լավ ցուցանիշ է:  

Եզրակացություն: Նախագծվել և պատրաստվել է արևային հիբրիդային էլեկտրական և ջերմային 
կուտակչային համակարգի փորձնական մոդելը:  Այն համալրված է երեք p-n անցումային մեծ ՕԳԳ-ով օժտ-

ված կիսահաղորդչային փոխակերպչով: Պատրաստված  արևային էներգիայի փոխակերպման մոդելը հնա-

րավորություն է տալիս ստանալ միաժամանակ էլեկտրական և ջերմային էներգիաներ ընդհանուր 84% 

արդյունավետությամբ։  
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Р.Р. Варданян, А.А. Норсоян 
ГИБРИДНАЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Рассматриваются вопросы разработки преобразователя солнечной энергии с низкой себестоимостью. 
Разработана и изготовлена экспериментальная модель гибридной электрической и солнечной тепловой системы, 
которая оснащена гелиостатом, концентратором  и преобразователем с три р-н переходом и высоким КПД. 
Mодель была испытана в естественных условиях; реализованы электрические и температурные измерения. 
Изготовленная модель преобразования солнечной энергии дает возможность одновременно получить 
электрические и тепловые энергии общей эффективностью 84%, что является достаточно высоким 
показателем. 

Ключевые слова: фотоэлектрический преобразователь, температура, эффективность, концентрация. 
 

R.R. Vardanyan, A.A. Norsoyan 
HYBRID CONVERTER SYSTEM OF SOLAR ENERGY 

 

The issues of  the development of  low-cost solar energy converter are considered. An experimental model of solar 
electrical and thermal hybrid system is designed and manufactured, which is equipped with heliostat, concentrator and three p-n 
junction converter endowed with a great efficiency. The model was tested in natural conditions and electrical and temperature 
measurements are carried out. Solar energy conversion model made gives opportunity to simultaneously receive 84% total 
efficiency of electric and thermal energies, which is a rather high rate. 

Keywords:  photovoltaic converter, temperature, efficiency, concentration. 
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UPDATED ALGORITHM OF RADAR CROSS-SECTION 

DETERMINATION USING NEAR-FIELD MEASUREMENTS 
 

An updated algorithm to determine radar cross- section (RCS) of the object, based on near-field measurements is 
presented. The algorithm has two components: the process of measurement and mathematical processing of the 
measured data. The illuminator and probe (electric or magnetic dipoles) are located on concentric scanning spheres 
(exterior and interior), covering the object. The measurements are carried out for each fixed mutual arrangement of 
emitting and measuring probes, moving with certain increments. Data processing is carried out using the method of 
spherical harmonics and the reciprocity principle. The problem is to exclude the direct fixation of the illuminator 
radiation by the measuring probe. The traditional way to eliminate this effect is to measure the electric and magnetic 
components of the scattering field of object for two orthogonal tangential orientations of the electric and magnetic 
dipole radiators. The presented generalized method allows excluding a direct effect of the radiator on the measuring 
probe by measuring only  the electrical components of the scattered field, and, in addition, to obtain the absolute value 
of RCS using relative measurements. 
       Keywords: radar cross - section, near-field, spherical harmonics, reciprocity principle, scattered field. 
 

Introduction. Radar cross - section (RCS) is the main characteristics of radar object. To remove the 
effect of the distance, the plane wave far-field scattering is considered. RCS is the ratio of the power 
density, scattered from the object in the given direction to the power density of a plane wave 
incident on the object : 
 

																 lim → 4 .                                (1)                                                                                        
                      

RCS depends on the direction of incident plane wave, the 
observation direction and the polarization of incident plane wave as 
well. The full RCS distribution is represented as a two-positional 
diagram for each of two polarizations of incident planar wave. The 
far-field methods are currently used for RCS measuring, produced 
both in the open countryside, and in anechoic chambers. Near-field 
measurement methods are developed as well. In   particular, [1] two-
dimensional algorithm of near-field to far-field converting was 
developed.  

          In works [2, 3] a three-dimensional method for determining RCS 
of objects by near-field measurements is proposed. A far-field characteristics of the scattered field is 
determined by exact mathematical processing of near-field measurements data. Briefly, the method 
consists of the following (Fig.1).  

The object illuminated by emitter is moving along the scanning surface	 , which covers the object. 
The measuring probe is located on the second scanning surface	 , which also covers the object, and is 
covered by the first (emitter) surface. Measurements are performed across the probe scanning surface for 
each fixed position of the radiator. The case of two concentric spherical surfaces is shown in Fig. 1. In 
this case processing of measured data is performed by the vector spherical harmonics method. 

This paper contains an updated algorithm for the measured information processing. It allows, without 
changing the measurement circuit, to eliminate the mutual influence of the probes at each other, and, 
without using a reference object, to get the absolute value of RCS. 

Data processing algorithm. In relation to the discussed problem, there are two possible ways to use 
the vector spherical harmonics method: (a) measurements of the tangential component of the electric 

 

S2 

Fig.1. Description of 
measurement scheme 

S1 
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fields on the scanning surface for two different orthogonal orientations of the radiator, placed in given 
point; (b) measurement of the tangential electric and magnetic components using electric and magnetic 
probes, for two orthogonal, tangential to scanning surface, orientations of the electric and magnetic kind 
of radiators (for example: for the point electric and magnetic dipoles).  

The initial set of the measured electric and magnetic field components on the scanning surface  
may be symbolically represented as follows: 

 

																																																																					 ,
,
, ,

,
 .               (2) 

 
Here the superscripts indicate the location point , ,  and the polarization 	 , 	of the 

radiator. The subscript shows the location point of the probe  and the possible orientation of its 
polarization	 	 , 	 .The prime indicates an availability of direct contribution from the radiator. 

Pure scattered fields are denoted as ,
, , ,

,  (unprimed).  

In the cases of (a) and (b) the fields, reconstructed on the arbitrary observation point , based on the 
measured on the surface  electrical or electrical and magnetic components, may be symbolically written 

with the help of conversion operators , , ,  and , , ,  respectively: 
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The argument  in (3, 4) indicates the radius of the spherical surface of the restored field. Explicit 

expressions of the above operators, suitable for use in the context of this presentation, are given in [4, 5]. 
Schematic diagram of the synthesis of the far-field scattering from the far zone source is given in Fig. 2. 

Both of algorithms (3) and (4) can correctly restore the components of the radiation field at an 
arbitrary space point 	for  in absence of external (internal) radiation                    

,
,

,
, ,

,   [4]. The recovered components are identical for both cases (3) and (4). In the 

presence of radiation source outside of scanning surface , measured fields ′
,
, , 	 ,

,
 contain, in 

addition to the scattered field 
,
, , ,

, , the direct contribution of the illumination source. In general, 

when there is an external (internal) relative to the scanning sphere 	source of the radiation, the 
procedure of field restoration by the help of algorithm (3) in an arbitrary point in space  

distorts the true shape of the field ,
,

,
, ,

,   [4]. Correct account of external scattered 

radiation by the help of (3), as shown in [4], is possible only if , i.e. on the scanning surface itself: 
 

																																															 ,
,

, ,

,
′ ,

, , , ,
, .                              (5) 

 
Above distributions, obtained by algorithm (3) by using only measured near-field tangential 

electrical components, are suitable for further reconstruction of the field, free from the source of direct 
contribution, to the region out of the surface	 	   by using algorithm (4): 

 

																																																										 , ,
,

,
, , ,

, ,  .                                (6) 

 
From the distribution (6) of the electromagnetic field, reconstructed in far-field region ( ≫ ), the 

complex angular diagram can be allocated: 
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, ,
, , ,

, ,  .               (7) 
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For the reconstruction of the scattered field of object by imaginary source positioned in the far-field, 

we use the principle of reciprocity [6]. The principle of reciprocity is valid for the whole system: object 
plus environment. For two elementary radiating electric dipoles with the unit dipole moments, this 
principle in our notations can be written as follows: 

 

																																																																					
,
,

,
,  .                                    (8) 

 
One dipole (imaginary, radiating) is situated in the far zone at the point , ,  (Fig.2). Its dipole 

moment  is oriented along one of the angular unit vector of the spherical coordinate system:                     
		 or . Another one coincides with the actual radiator, located on the corresponding scanning 

spherical surface  at the point , ,  with moment  oriented along the angular unit vectors at 
this point: or .  

  Thus, we have series of distributions of the 

tangential components ,
,  (  or ) of 

scattered electric field of object on the scanning 
surface S1( , , , 0 , 	0
2 	) formed by the imaginary dipole illuminator, 

placed in the far zone on the arbitrary point on the 
sphere of radius ≫ , , 	 0 , 0 2  
with two orthogonal orientation of its dipole moment: 

 or  .  
     Dipole radiator, located on the scanning 

sphere	 , after application of the principle of reciprocity (8), converts to an imaginary measuring probe, 
which is experiencing the direct impact of imaginary emitter, placed in the far zone. True representation 
of external influences is achieved by using the algorithm (3): 

 

																				 ,
,,

,
, ,

, , , ,
, , , , 	

, .               (9) 

 
The resulting information is sufficient to determine scattering field of object in the far zone, formed 

by a dipole, placed in the far zone, which is necessary for RCS determination: 
 

																																																									 ,
,
,

, ,
, , ,

, ,  .        (10) 

    
By sequential substitution in (10) operator expressions (7-9), we obtain an explicit expression, which 

is necessary for RCS determination: 
 

																																					 ,
,
,

, , , , ′ ,
, , , , ,  .      (11) 

 

Hereinafter for brevity of writing, in the arguments of operators , , , 	the magnetic fields 

components are omitted. Using the simplified form	 ,  (7) of operator ,  for the reconstruction of the 
far-field, we can finally write	 : 

																											 ,
,
,

, , , , ′ ,
, , , , , .        (12) 

 
To determine the RCS (1), as it was mentioned above, the power density of radiation (12) should be 

normalized to the value of a field power density of emission source, placed in far zone and determined in 
the object area. The right combination of imaginary probe field with the field of object is achieved by 
applying the algorithm ,  (3) to its electrical field distribution (8) on the scanning sphere  of the real 
illuminator: 

Measured near-field Obtained far-field data

               Fig. 2. Data processing algorithm 
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																														 ,
,

,
, ,

, , , ,
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,
,  .                  (13) 

  

Subsequent use of the operator ,  (4) determines the field components as the fictitious far-field 
source at the point, closed to origin in the absence of object: 

 

                                   	 ,
,

, ,
, , ,

, , → 0 	.                                                 (14) 

    
Finally, using (12)-(14), we obtain an expression for the two-positional diagram of RCS: 
 

																																			
,
, , , , ,

, , , , ,

, , , ,
, , , , , →

 .                             (15) 

 
The updated algorithm (15) is based on the actual measured data: superposition of scattered field of 

the object and the field of emitter, which is acting directly on the probe, requiring only tangential electric 
field components. Emitter and the measuring probe are placed in the neighborhood of the object (Fig.1). 

Conclusion. Updated algorithm does not increase the required number of measurements: as before 
[2,3], the tangential to the scanning surface electric field components of the scattering object for two 
orthogonal  orientations of the radiator (scanned as well) polarization to be measured. Scanning step of 
probes is determined by the working wavelength and the number of vector spherical harmonics, necessary 
for the correct reconstruction of the final result. The latter depends on the degree of complexity of the 
object shape and the material from which it is made. 

The principle of reciprocity (8), used in the construction of the algorithm, is valid for an arbitrary 
inhomogeneous and anisotropic media [6]. 

Due to the updating, the processing of measured data becomes more complicated. The problem is 
solved with the help of the developed in [7] method of Fast Fourier Transform for the vector spherical 
harmonics. 

Generalization of the proposed method to the probes with arbitrary diagrams can be produced using a 
variety of techniques that take into account the distorting effect of the probe on the measured data values 
(see, for example, [8]). 
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            ՄՈՏՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՑՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂ          
ՄԱԿԵՐԵՍԻ  ՈՐՈՇՄԱՆ ԹԱՐՄԱՑՎԱԾ ԱԼԳՈՐԻԹՄԸ 

 
Ներկայացված է օբյեկտի ցրման գործող մակերեսի (ՑԳՄ) որոշման թարմացված ալգորիթմը`  

հիմնված մոտտարածքային չափումների վրա: Ալգորիթմի բաղադրիչ մասերը չափումների 
կատարման և չափումների տվյալների մշակման գործընթացներն են: Լուսավորող և չափող զոնդերը 
(էլեկտրական կամ մագնիսական դիպոլները) տեղադրված են օբյեկտը պարփակող համակենտրոն 
սֆերիկ մակերևույթների վրա (արտաքին ու ներքին): Չափումները կատարվում են որոշակի քայլով 
տեղաշարժվող ճառագայթող և չափիչ զոնդերի, կամայական փոխադարձ դասավորությունների 
համար: Չափման տվյալների մշակումը կատարվում է վեկտորական սֆերիկ հարմոնիկների և 
փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա: Խնդիրը չափիչի վրա ճառագայթիչի ուղղակի ազդեցության 
չեզոքացումն է: Այդ հիմնախնդրի լուծման ավանդական եղանակը օբյեկտի ցրման դաշտի 
էլեկտրական և մագնիսական բաղադրիչների չափումն է` էլեկտրական և մագնիսական դիպոլների 
երկու օրթոգոնալ տանգենցիալ ուղղվածությունների համար: Ներկայացված ընդհանրացված 
եղանակը թույլ է տալիս ճառագայթիչի ուղղակի ազդեցության բացասումը չափիչի վրա, 
սահմանափակվելով միայն էլեկտրական բաղադրիչների չափումներով, և, միաժամանակ, 
հնարավորություն է տալիս ստանալ ՑԳՄ-ի բացարձակ մեծությունը հարաբերական չափումների 
միջոցով: 

Առանցքային բառեր. ցրման գործող մակերես, մոտակա դաշտ, սֆերիկ հարմոնիկներ, 
փոխադարձության սկզբունք, ցրված դաշտ: 

 
 

М.И. Иванян, Н.Р. Хачатрян,  Э.С. Тагворян  
 

ОБНОВЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДИ 
РАССЕЯНИЯ С ПОМОЩЬЮ БЛИЖНЕЗОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Представлен обновленный алгоритм определения эффективной площади рассеяния (ЭПР) объекта по 

данным ближнезонных измерений. Составными частями алгоритма являются процессы измерений и 
математической обработки измеренных данных. Осветитель и датчик (электрические или магнитные 
диполи) расположены на концентрических сферах сканирования (внешней и внутренней), охватывающих 
объект. Измерения производятся для каждого фиксированного взаимного расположения излучающего и 
измерительного зондов, перемещающихся с определенным шагом. Обработка данных измерений 
осуществляется с использованием метода сферических гармоник и принципа взаимности. Проблема 
состоит в необходимости исключения воздействия прямой фиксации измерительным зондом поля 
излучателя. Традиционный способ устранения этого эффекта - измерения электрических и магнитных 
компонент поля рассеяния объекта для двух ортогональных тангенциальных ориентаций электрических и 
магнитных дипольных излучателей. Представленный обобщенный метод допускает исключение прямого 
воздействия излучателя на измерительный зонд с помощью измерений только электрических компонент 
рассеянного поля и одновременно  позволяет получить абсолютное значение ЭПР с помощью 
относительных измерений. 

   Ключевые слова: эффективная площадь рассеяния,  ближняя зона, сферические гармоники, принцип 
взаимности, поле рассеяния. 
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SURFACE PASSIVATION OF BLACK SILICON SOLAR CELLS 
 
 
The optical properties and performance parameters of black silicon solar cells coated with silicon dioxide 

thermal films have been investigated. The thermal oxidation retains low reflectivity of  black silicon and provides 
better surface-passivation quality. In addition, silicon dioxide has a protective function and stabilizes the properties 
of  black silicon at the time. 

Keywords: black silicon, solar cell, silicon dioxide, passivation, antireflection. 
 
 

Black silicon (b-Si) or silicon grass is a needle-shaped surface structure where needles are made of 
single-crystal silicon and have a height 0.3…10 µm and diameter 0.05…1.0 µm [1]. These needle-like 
surfaces can be fabricated by reactive ion etching (RIE) in a self-masked procedure. 

The unusual optical characteristics, combined with the semiconducting properties of silicon make 
b-Si interesting for solar cells applications as antireflection layers [1-3]. Although an especially low 
surface reflection ratio has been achieved by nanostructured b-Si, the final energy-conversion efficiency 
of solar cells was not satisfied at present.  

The b-Si solar cells suffer from increased surface recombination rates due to the larger surface area 
resulting in poor spectral response especially at short wavelengths. This effect is often more detrimental 
for the final device operation than the gain from the reduced reflectance. In addition, b-Si suffers from 
aging phenomena; the huge internal surface of the needles tends to be progressively oxidized or 
contaminated by impurities when in contact with air. The low stability of structural and optical properties 
over time is crucial for solar cells. 

For surface passivation and stabilization of conventional Si solar cells both high-quality thermal 
silicon dioxide (SiO2), PECVD silicon nitride (SiN), and aluminum oxide (Al2O3) have been used with 
varying results [4, 5]. Among these materials, thermal SiO2 is one of the obvious candidates to realize the 
above purpose due to low density of interface states and dangling bonds.  

Thus, it should be assumed that the usage of the b-Si surfaces with the thermal SiO2 films can be 
one of the methods to increase the efficiency and protection of the solar cells simultaneously. In this 
paper we investigate the possibility of creating b-Si- SiO2 structures for solar cells applications as 
antireflection layers. 

The following process steps for production of solar cells were performed: (i) pre-cleaning and 
removal; (ii) formation of p-n junction; (iii) formation of b-Si layer; (iv) passivation of b-Si layer; (v) 
formation of metal back contact; (vi) formation of metal front contact. Solar cell fabrication was carried 
out on double-side polished, p-type monocrystalline Si wafers. 

The b-Si layers on the front surfaces of Si wafers were fabricated by RIE method in a gas mixture 
of sulfur hexafluoride (SF6) and O2 by multi-cathode RIE equipment (home-making). The process 
pressure was 55 mTorr and gas flow rates were 75 cm3/min and 40 cm3/min for SF6 and O2, respectively. 
Samples were placed on the water-cooled (23°C) bottom electrode that was powered by a 13.56 MHz RF 
generator. The etch durations were kept constant at 10 min. 

For passivation, the sample was thermally oxidized at 800°C for 20 min under atmospheric 
pressure. The thermal SiO2 film thickness was 25…30 nm. 

The reflectance was measured using a Spectrophotometer T70 UV-VIS with an integrating 
sphere.The IV-characteristics of the solar cells was investigated under air mass 1.5 (AM 1.5, 1000 W.m-2) 
illumination with a solar simulator. 

Fig.  shows the reflectance of conventional (polished surface) and bi-Si solar cells samples with 
and without passivation SiO2 film. The results of the spectroscopic studies confirmed that the b-Si and b-
Si - SiO2 surfaces have  low reflectance (2...8 %) in the visible region of the spectrum compared with the 
conventional samples (40…50 %). Both b-Si samples have similarly low reflectance, indicating that the 
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ՍԵՎ ՍԻԼԻՑԻՈՒՄԻՑ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ 
ՊԱՍԻՎԱՑՈՒՄԸ 

 

Հետազոտվել են սիլիցիումի երկօքսիդի ջերմային թաղանթով պատված սև սիլիցիումից 
արևային էլեմենտների օպտիկական հատկությունները և աշխատանքային բնութագրերը: 
Ջերմային օքսիդացումը պահպանում է սև սիլիցիումի ցածր անդրադարձման հատկությունը 
և իրականացնում է մակերևույթի որակյալ պասիվացում: Բացի այդ, սիլիցիումի երկօքսիդը 
պաշտպանում և ապահովում է սև սիլիցիումի հատկությունների կայունությունը ժամանակի 
ընթացքում: 

Առանցքային բառեր. սև սիլիցիում, արևային էլեմենտ, սիլիցիումի երկօքսիդ, 
պասիվացում, հակաանդրադարձում:  
 

 
 

Г.Е. Айвазян, К.Г. Айвазян, Л.М. Лахоян, Д.Л. Коваленко 
 

ПАССИВАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
ЧЕРНОГО КРЕМНИЯ 

 
Исследованы оптические свойства и рабочие характеристики солнечных элементов на 

основе черного кремния, покрытых пленкой термического диоксида кремния. Термическое 
окисление сохраняет низкую отражательную способность черного кремния и обеспечивает 
качественную пассивацию поверхности. Кроме того, диоксид кремния имеет защитную функцию 
и стабилизирует свойства черного кремния во времени. 

Ключевые слова: черный кремний, солнечный элемент, диоксид кремния, пассивация, 
антиотражение. 
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УДК 621.923                                                                            ИНФОРМАТИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И  

                      НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
 

М.М. Аракелян  
 

ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТОНКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ    
ПЛЕНОК В ПОЛЕ СИЛЬНЫХ ЗВУКОВЫХ ВОЛН 

 
Разработана аналитическая модель хрупкого разрушения тонких полупроводниковых пленок в поле 

сильной звуковой волны. Определено напряженно-деформированное состояние пленок при одновременном 
действии продольных и поперечных волн. Установлено, что предельные амплитуды волн прямо 
пропорциональны напряжению предельного состояния при хрупком разрушении и обратно 
пропорциональны толщине пленки. 

Ключевые слова: напряжение, деформация, прочность, звуковая волна, полупроводник. 
 

Введение. Общеизвестно, что различные внешние воздействия на кристаллы с линейными 
дефектами сопровождаются возникновением в их объеме звуковых импульсов, связанных с 
движением дислокаций, образованием трещин и разрушением материала [1]. Такая ситуация 
характерна для полупроводниковых приборов, работающих при повышенных токовых и тепловых 
нагрузках. Высокие перепады температур приводят к возбуждению в материале звукового 
излучения, которое, взаимодействуя с упругой средой, оказывает влияние на прочность 
полупроводниковых пластин. Несмотря на повышенный интерес к исследованиям звуковых волн в 
полупроводниковых пленках, в настоящее время имеющаяся информация отражает не все аспекты 
данной проблемы. В частности, имеются трудности по созданию аналитических моделей, 
позволяющих проводить расчеты полупроводниковых пленок на прочность. Под действием 
сильных звуковых волн в тонких полупроводниковых пленках могут возникать напряжения и 
деформации, превышающие допустимые пределы для данного материала и толщины пленки. 

 Рассмотрим тонкую полупроводниковую пленку толщиной 2l в поле сильной звуковой 
волны, ось Z  направлена перпендикулярно плоскости пленки. Смещения u


продольных и 

поперечных волн лежат в вертикальной плоскости. Истинный вектор деформации в упругой волне 
в этом случае является суммой поперечной и продольной составляющих волн, компоненты 
каждой из составляющих удовлетворяют волновым уравнениям с соответствующими значениями 
скоростей. Проводимый расчет ограничен областью температур  T n , где   – температура 

Дебая, n - число атомных слоев в пленке [2]. 
 Исходные уравнения. Для рассматриваемых типов волн удобно ввести потенциалы   и 

yA  , при помощи которых вектор u


  может быть представлен в виде (из векторного анализа 

известно, что такое представление всегда возможно) 
.yu rotA


                           (1) 

Потенциалы   и yA  удовлетворяют волновым уравнениям. Решения этих уравнений при 

незакрепленных границах в случае продольных волн (симметричные колебания) могут быть 
представлены в виде 

   ( )exp , sin( )exp ,yAch z i qx t A B z i qx t       

                                                    

(2) 

где 
2 2

2 2 2 2
2 2

, .q q
c c 

       

В случае деформации сдвига (антисимметричные колебания) решение имеет вид 
   ( )exp , ( )exp ,yAsh z i qx t A Bch z i qx t       

      (3) 

где                                          
2 2

2 2 2 2
2 2

, .q q
c c 
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С учетом зависимостей (2) и (3) полный вектор смещения может быть представлен в виде 

   


exp cos ( )

(sin ( )) .

z
np изг

z

u u u i qx t i Aiqe B z ch z

k A e Biq z ch z





   

  

        

    

  

                                  (4) 

Компоненты смещения имеют вид 

 
   
   

exp cos ( ) ,

exp sin ( ) .

z
x

z
z

u i qx t Aiqe B z ch z

u i qx t A e Biq z ch z





   

   

     
     

                                              (5) 

Напряженно-деформированное состояние. Перейдем к определению компонент 
деформаций и напряжений, при этом берем их реальную часть. Пользуясь известными 
соотношениями теории упругости, напряженно-деформированное состояние пленки можно 
описать следующим образом: 

линейные деформации - 

, , 0;x z
xx xz y

u u

x z
  

 
  
 

              (6) 

сдвиговые деформации - 

, 0, 0.x z
xz xy yz

u u

z x
  

 
   
 

 

Так как компоненты смещений xu  и zu  не зависят от координаты y , напряжения и 

деформации в рассматриваемом случае связаны следующим образом: 
нормальные напряжения - 

2 , , 2x x y z z                        (7) 

касательные напряжения - 
, 0, 0,xz xz yz xy       

где x z     – объемная деформация (согласно (6), 0y  ) ; 

    
; ;

1 1 2 2 1

E E 
  

 
  

 

 - коэффициент Пуассона, E  - модуль продольной упругости материала;   и   – 
коэффициенты Ламэ. 
 Подставляя в формулы (6) и (7) реальные части смещений xu  и zu , находим значение 

деформаций и напряжений, которые зависят от амплитуд продольных и изгибных волн. 
 Поскольку пленка имеет определенную прочность, то налагается ограничение на величины 
компонент напряжений, тем самым ограничиваются амплитуды внешнего воздействия. Для 
отыскания предельных значений амплитуд воспользуемся условием прочности в виде [3] 

 2 2 24 ,xx zz xx T           (8) 

где T  – напряжение предельного состояния материала при хрупком разрушении. 
 Из условия прочности (8) с учетом зависимостей (5) - (7) при граничных условиях 

, 0, 0z xzz l      получаем следующее выражение для отыскания предельных амплитуд: 

     2 22 cos ( ) sin ( ) cos .
2

l TqB l ch z qx t A q e qx t      


       

Задавая фазу волны для двух случаев   
2

qx t
    и   qx t    , получаем допустимые 

значения коэффициентов A и B  при данных толщине пленки и прочностных характеристиках 
материала: 

2 2
; .

2 ( )
4 (cos )

2 2

T T
l ll

A B
e eq e

q l
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Выводы 
1. Предельное значение амплитуды прямо пропорционально напряжению предельного 

состояния при хрупком разрушении. 
2.  Предельные амплитуды обратно пропорциональны толщине пленки. 
3.  Предельная амплитуда B  осциллирует в зависимости от толщины пленки. 
4.  Предельные амплитуды  A  и B  обратно пропорциональны модулю упругости, который, 

в конечном счете, определяет величину напряжения при заданной деформации. Поэтому, 
если для данного материала при данной деформации возникают меньшие напряжения, то 
предел подаваемой амплитуды растет.  
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Մ.Մ. Առաքելյան 

ԲԱՐԱԿ ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԸ  ՈՒԺԵՂ 
ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱԼԻՔՆԵՐԻ ԴԱՇՏՈՒՄ 

Մշակվել է բարակ կիսահաղորդչային թաղանթների փխրուն քայքայման վերլուծական մոդել 
ուժեղ ձայնային ալիքների դաշտում: Որոշվել են երկայնական և լայնական ալիքների համատեղ 
ազդման պայմաններում թաղանթների լարված վիճակներում: Հաստատվել է, որ ալիքների 
սահմանային ամպլիտուդները ուղիղ համեմատական են փխրուն քայքայման լարմանը և հակադարձ 
համեմատական՝ թաղանթների հաստությանը: 

Առանցքային բառեր. լարում, դեֆորմացիա, ամրություն, ձայնային ալիք, կիսահաղորդիչ: 
 

 

M.M. Arakelyan 

LIMITING STATE OF THIN SEMICONDUCTOR FILMS IN THE FIELD OF 
STRONG  SOUND WAVES 

 
An analytical model is developed for brittle fracture of thin semiconductor films in the strong sound wave 

field. The stress-strain state of the film is determined under the simultaneous action of longitudinal and transverse 
waves. It is established that the limiting amplitudes of the waves are proportional to the stress of limiting state at 
brittle fracture and are inversely proportional to the thickness of the film. 

Keywords: strees, strain, strength, sound wave, semiconductor. 
 

Аракелян Милета Мартиросовна - канд. физ.- мат. наук, доцент Ереванского государственного 
университета  
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М.С. Азоян 
 

 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНЫХ 
 ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ДЕЛИТЕЛЕЙ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ 

 
Проведено экспериментальное исследование транзисторных параметрических делителей 

сверхвысоких частот (СВЧ). Для расчета преобразователей СВЧ за основу принимаются 
экспериментально снятые вольт-амперные и вольт-кулоновые характеристики (ВАХ и ВКХ) 
нелинейного элемента. Задача решается графоаналитическим методом путем определения  
необходимого количества производных с учетом указанных характеристик, значения которых 
являются исходными. 

Ключевые слова: субгармоника, делитель частоты, накачка, активный, реактивный, 
проводимость. 
 

Введение. В настоящее время в связи с развитием телекоммуникации появилась 
потребность в создании надежных и малогабаритных приборов СВЧ с широкими 
функциональными возможностями [1], в том числе делителей частоты, которые более эффективны 
особенно в дециметровом и сантиметровом диапазонах частот в качестве входной цепи 
приемников [2]. Поэтому транзисторный параметрический делитель частоты (ТПДЧ) обладает 
одновременно свойствами усиления и деления частоты входного сигнала. 

 
Методы исследования. Из уравнений (1) и (2) на основе синтеза [3] следует, что 

нелинейная проводимость коллекторного p-n перехода, эквивалентная схема которого 
представляется в виде параллельно включенных проводимости и емкости, вносит в контуры 
накачки и субгармоники активные и реактивные проводимости: 

	 1 1  

+ ∑ 1 ∑ 1 ,                       (1) 

	  

+ ∑ ∑ .                       (2) 
 

Принимая, что входной сигнал есть n-я гармоника субгармонического колебания, из этих 
выражений видно, что в случае, если   0 	 	 , нелинейная емкость вносит в контур накачки 
потери, а в контур субгармоники - отрицательную проводимость, т.е. в системе может быть 
задействован режим перекачивания энергии из одного контура в другой. При этом могут 
появляться субгармонические колебания. 
    При воздействии двухчастотного сигнала на нелинейную емкость напряжением  

                                           (3) 
от емкости  C в контур накачки вносятся активные и реактивные составляющие проводимости  
G 	и		C , а в контур субгармоники - G 	и	C . Следовательно, в процессе преобразования 
образуются проводимости пассивных потерь в контурах накачки - Gs1  и субгармоники - Gsn. 
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                                    а)                                                                           б) 

Рис. 1.  Эквивалентные схемы контуров ТПДЧ: 
a - для сигнала накачки, б - для сигнала субгармоники 

 
      На основе полученных соотношений для делителя частоты построены эквивалентные схемы 
для контуров накачки (рис.1а)  и субгармоники (рис.1б).  
     На рис.1а приняты следующие обозначения:  G   потери на образование субгармоники; G  
пассивные потери в контуре накачки сигнала; C  эквивалентная емкость на частоте сигнала 
накачки; L1- внешняя индуктивность сигнального контура, а на рис.1б: G 	отрицательная 
проводимость, вносимая в контур субгармоники;	Gs2  пассивные потери в контуре 
субгармоники; C  эквивалентная емкость на частоте субгармоники; Gн – проводимость 
нагрузки; L2 - внешняя индуктивность контура субгармоники. 

Следует учесть то обстоятельство, что ВКХ и ВАХ не имеют аналитических выражений, 
сняты экспериментально для любого нелинейного элемента. 

В итоге для упомянутых проводимостей получаем следующие приближенные 
аналитические выражения: 
          - для контура накачки: 

               ,                              cosn , 

              	 ,                                   n ;                                                           (4) 
- для контура субгармоники: 

,                              , 

,                   .                                                          (5) 
 
          С учетом (4) и (5) компоненты, обозначенные на рис.1а, б,  выражаются соотношениями 

																						 ,                                     cos , 

       ,                             . 
Условие самовозбуждения в контуре субгармоники выполняется с учетом [3]: 

G  0, которое совпадает с уравнением стационарного режима автогенератора, а 
уравнение, определяющее фазу  		в	 системе, можно записать в виде 
 

	0. 

       Исключая в последних уравнениях фазу, решением параметрического уравнения относительно 
напряжения накачки при условии резонанса в обоих контурах и при n 2 соотношение, 
определяющее напряжение выходного контура, имеет вид 

э

А А
. 

          Очевидно, что при  э А
  никакое внешнее воздействие не приведет к 

самовозбуждению системы, а при обратном неравенстве [4] 

	 э
4

А
 

выполняется условие возбуждения, причем чем больше 	 э, тем больше . 
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         Экспериментальное исследование ТПДЧ проведено на транзисторе КТ640А2 по схеме с 
общей базой (рис.2). На рисунке введены следующие обозначения: 1 - фильтр входного сигнала с 
частотой накачки; 2 - транзистор КТ640А 2; 3 - резонатор субгармоники – выходного сигнала; 4-
фильтр выходного сигнала с частотой субгармоники; 5 - дроссель в цепи питания; 6 -
блокировочная емкость в цепи базы. 

 
 

 

Рис. 2. Схема экспериментального макета ТПДЧ на транзисторе КТ640А2 

           Экспериментально исследованы и сняты амплитудно-частотные характеристики делителя 
частоты на два (рис.3а) и энергетические зависимости выходной мощности от напряжения 
питания (рис.3б) при фиксированных уровнях накачки, результаты которых однозначно 
совпадают с расчётными. 
 

 

                                      а)                                                                      б) 

Рис.3. Экспериментально снятые характеристики ТПДЧ: 
а – частотные,  б – энергетические 

 
         Экспериментальные макеты реализованы также на транзисторах, специально разработанных 
для полосковых радиочастотных конструкций в области дециметрового и сантиметрового длин 
волн типов 2T371A, KT372Б, КТ640А2, КТ918А, КТ634А, 2Т938А-2.  

 
Заключение. Реализованы и экспериментально исследованы макеты транзисторных 

делителей СВЧ для устройств на полосковых линиях. 
        Обосновано использование предложенных методов расчета для проектирования 
преобразующих и передающих устройств сигналов СВЧ в области дециметровых и 
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сантиметровых длин волн при разработке современных радиотехнических средств 
телекоммуникации. 
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ՏՐԱՆԶԻՍՏՈՐԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԻԿ  ԳԵՐԲԱՐՁՐ ՀԱՃԱԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԲԱԺԱՆԻՉԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 
 

  Կատարվել է գ»ñμ³ñÓñ Ñ³×³ËáõÃÛ³Ý (¶´Ð) տրանզիստորային պարամետրիկ Ó¨³÷áËÇãÝ»ñÇ 
փորձարարական հետազոտություն: ¶´Ð ³½¹³Ýß³ÝÝ»ñÇ Ó¨³÷áËÇãÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝ¹áõÝáõÙ 
»Ýù áã ·Í³ÛÇÝ ï³ññÇ íáլտ³Ùå»ñ³ÛÇÝ (ì²´) ¨ íáÉïÏáõÉáÝ³ÛÇÝ (ìÎ´) ÷áñÓÝ³Ï³Ýáñ»Ý ëï³óí³Í 
μÝáõÃ³·ñ»ñÁ: ÊÝ¹ÇñÁ ÉáõÍíáõÙ ¿ ·ñ³ýá³Ý³ÉÇïÇÏ »Õ³Ý³Ïáí Ýßí³Í μÝáõÃ³·ñ»ñÇó áñáß³ÏÇ ³ÝÑñ³Å»ßï  
ù³Ý³ÏÇ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÇ áñáßÙ³Ùμ, áñáÝù Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý »É³Ï»ï³ÛÇÝ: 
  Առանցքային բառեր. եÝÃ³Ñ³ñÙáÝÇÏ, Ñ³×³ËáõÃÛ³Ý μ³Å³ÝÇã, ÙղáõÙ, ³ÏïÇí, é»³ÏïÇí, 
Ñ³Õáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 

 
M.S. Azoyan 

 
EXPERIMENTAL STUDY OF TRANSISTOR PARAMETRIC  

DIVIDERS OF MICROWAVES 
 
       Experimental study of transistor parametric dividers of microwaves (MW) is done. For the 
calculation of microwave converters, experimentally removed current - voltage (I-V) and current - 
Coulomb (WSS) characteristics of non-linear element are the basis. The problem is solved by the 
graphical-analytical method by defining a necessary amount of derivatives, with a glance of these 
characteristics,  the values of which are original. 
        Keywords: subharmonic, frequency divider, pump, active, reactive, conductivity. 
 
Азоян Микаел Саркисович  - к.т.н., академический советник, ассистент кафедры ''Средств  
связи'' (Национальный политехнический университет Армении)  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИЕМНИКОВ 
РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ 

 
 

Разработана система тестирования точности, чувствительности, статических и динамических 
ошибок приемника радионавигационной спутниковой системы на базе оборудования компании  National 
Instrument и среды графического программирования LabVIEW. С этой целью, используя функциональные 
возможности платформы NI RF PXI, для генерации радиосигналов и симуляции GPS-сигналов нескольких 
спутников  был разработан специальный программно-аппаратный комплекс тестирования точности, 
чувствительности, статических и динамических ошибок местоположения приемника радионавигационной 
спутниковой системы. Приведены экспериментальные результаты исследования.  

Ключевые слова: спутниковая радионавигационная система, NI RF PXI,  генератор  
радиочастотных сигналов,  векторный анализатор сигналов, передающая антенна, приемная антенна, GPS 
NMEA, средa графического программирования LabVIEW. 

 
 
Введение. Спутниковая радионавигационная система или, как ее еще называют, глобальная 

система определения местоположения GPS (Global Position System) обеспечивает высокоточное 
определение координат и скорости объектов в любой точке земной поверхности, в любое время 
суток, в любую погоду, а также точное определение времени. Глобальные навигационные системы 
находят применение также во многих сферах деятельности человека. Развитие рынка глобальных 
навигационных систем обусловлено несколькими причинами, главной из которых является 
повышение спроса на приложения  и услуги по определению  местоположения для смартфонов и 
планшетов, увеличение выпуска автомобилей с навигаторами. По этой причине приложения для 
местоположения становятся все более распространенными [1,2].  

Спутниковые навигационные системы состоят из трех основных сегментов:  
- подсистемы космических аппаратов, т.е. спутников, которые передают навигационное 

сообщение с информацией об орбите, местоположении навигационных аппаратов и 
времени    передачи сообщения; 

- подсистемы контроля и управления, включающей в себя наземные станции, которые 
отслеживают навигационные космические аппараты в пределах видимости, собирают 
данные    нескольких передач и обновляют навигационные данные, сведения о    состоянии 
атмосферы,    информацию для коррекции, а также управляют спутником;  

- навигационной подсистемы потребителей, включающей в себя бортовые приемники 
спутниковых навигационных систем. 

 Быстрое развитие служб и приложений по местоположению, повсеместное использование 
навигационных приемников в бытовых устройствах и бурное развитие спутниковых 
навигационных систем увеличивают требования к тестированию приемников глобальных 
навигационных спутниковых систем. 

 Прежде чем навигационный приемник сможет выдавать информацию о местоположении, 
он должен обладать тремя наборами данных:  

 сигналы от спутников;  
 альманах - информация о приблизительных параметрах орбит всех спутников, а также 

данные для калибровки часов и характеристики ионосферы; 
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- задаются файлы альманаха и эфемерид;  
- задаются координаты местоположения приемника в формате LLA  (Latitude, Longitude, 

Altitude);  
- задается число генерируемых кадров навигационного сигнала; 
- задается мощность генерируемого сигнала (-50 дБ). 

Нажатием кнопки “Старт” передающий модуль системы генерирует несколько спутников. 
После включения GPS–приемника Smart Phone окрывается окно “Test” программы “GPS Testing 
tools” (рис.2). Окно содержит поля SRN (Signal Ratio Noise) и  PRN (Pseudo-Random Noise). Поле 
PRN показывает в данный момент порядковые номера спутников, доступных для телефона,            
а SRN – отношение сигнал/шум соответствующих спутников. 

 
 
 

Окно “Receiver”  программы  “GPS Testing tools” отображает координаты Smart Phone,           
а окно “Test” - погрешности измерений. Для передачи полученной информации от GPS -
приемника в персональный компьютер использован текстовый протокол NMEA [6].  

После обнаружения координат местоположения Smart Phone с помощью программы                
“NI GPS Direct Streaming Generator”  число генерируемых спутников сокращается до одного. 
Эксперимент проводится в пределах 0...-70 дБ, пока не принят сигнал. Для каждого уровня 
передаваемой мощности со стороны спутника (дБ) регистрируется уровень  SNR принятого 
сигнала GPS–приемника Smart Phone.   

Результаты эксперимента приведены на рис. 3.   

 
 

 

В эксперименте также  измеряется TTFF (time to first fix - время первого определения 
местоположения). Для его измерения необходимо сократить уровень передаваемой мощности до 
такого уровня, когда сигнал будет обнаружен со стороны  GPS-приемника. На лицевой панели 
программы “NI GPS Direct Streaming Generator”   устанавливаются вышеуказанные установки. 
После включения GPS-приемника Smart Phone открывается программа GPS Testing Tools. 
Координаты Smart Phone отображаются в окне  Receiver.  Постепенно уменьшая уровень 
передаваемой мощности, выводятся значения  TTFF. Эксперимент проводится до тех пор, пока со 
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стороны GPS-приемника не будет принят передаваемый сигнал. Результаты эксперимента 
приведены на рис. 4.   

 

 

В работе разработана также система тестирования местоположения в статическом 
(приемник неподвижен) и динамическом режимах (с заданием траекторий движения для 
приемника). Для измерений в  статическом режиме использованы раздел GPS Simulation Toolkit 
программы  LabVIEW 2013  и приложение GPS Tester  Smart Phone. Генерация сигнала 
осуществляется после включения программы niGPS Direct Streaming Generation.vi. (рис.1) и ввода  
в соответствующих полях программы  Resource Name,  Almanac File Path,  Ephemeris File Path, 
Receiver Location, необходимых для измерения входных данных.  После включения приложения 
GPS Tester Smart Phone на его экране отображаются координаты генерируемого сигнала, а в 
разделе Test приложения производится расчет разности заданных и полученных значений, что  
является  статической ошибкой приемника (рис. 5). 

 

 

 Для определения точности местоположения в динамическом режиме (с заданием траекторий 
движения для приемника) применяется программа niGPS Direct Streaming Generation with 
Trajectory Script File.vi (рис.5), и  в соответствущих полях программы Resource Name,  Almanac 
File Path,  Ephemeris File Path, Receiver Location, Trajectory Script file вводятся   необходимые для 
измерения данные [7]. В эксперименте имитируется движение приемника по окружности.   
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5. Показано, что разработанная система может применяться при тестировании                    
GPS - приемников. 

6. Разработанная система тестирования может быть применена для проведения  
лабораторных и научно-исследовательских работ в рамках дисциплины “Спутниковые 
радионавигационные системы”. 
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ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԻ 

ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 

 

 

 Մշակված է արբանյակային ռադիոնավիգացիոն համակարգի ընդունիչի  ճշտության, զգայունության, 

ստատիկ և դինամիկ սխալանքների համակարգ National Instrument կազմակերպության սարքավորումների 

LabVIEW գրաֆիկական ծրագրավորման միջավայրի  հիման վրա: Այդ նպատակով օգտագործված են NI RF PXI 

պլատֆորմի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները ռադիոազդանշանների գեներացիայի  և մի քանի 

արբանյակների GPS ազդանշանների սիմուլյացիայի համար մշակված է ծրագրաապարտուրային համակարգ 

արբանյակային ռադիոնավիգացիոն համակարգի ընդունիչի  ճշտության, զգայունության, ստատիկ և  դինամիկ 

սխալանքների թեստավորման համակարգ: Բերված են հետազոտության փորձնական արդյունքները: 

Առանցքային բառեր. արբանյակային ռադիոնավիգացիոն համակարգ, NI RF PXI,  ռադիոհաճախական 

ազդանշանների գեներատոր, ազդանշանների վեկտորային անալիզատոր, հաղորդիչ անտենա, ընդունիչ 

անտենա, GPS NMEA, LabVIEW  գրաֆիկական ծրագրային միջավայր:   

 

L.Kh. Khachatryan 
 

DEVELOPING A  SYSTEM OF TESTING   RECEIVERS  OF RADIONAVIGATION 
SATELLITE SYSTEMS 

 
 Testing  accuracy, sensitivity, static and dynamic errors of the receiver of satellite radionavigation system 
based on National Instrument hardware and LabVIEW graphical programming environment is developed. For that 
purpose using the functionalities of the NI RF PXI platform,  for generating radio signals and simulation of  the 
GPS-signals of several satellites a special software and hardware testing accuracy, sensitivity, static and dynamic 
receiver location errors radionavigation satellite system receiver is developed. The experimental results of the 
research are given. 
 Keywords:  satellite navigation system, NI RF PXI, RF signal generator, vector signal analyzer,  
transmitting antenna, receiving antenna, GPS NMEA, medium of graphical programming LabVIEW.  
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УДК  621.315                                                                           ИНФОРМАТИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И   
                                                                                                      НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 
                                                О.А. Овакимян, А.О. Овакимян   
 

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТЕЙ ПРИ АПРИОРИ НЕИЗВЕСТНЫХ 
ЗОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ 

 
Рассматривается задача создания оптимальной сети в условиях оперативно поступающих, априори 

неизвестных зональных ограничений, которые резко усложняют ее решение.  Предлагается простая схема 
решения, позволяющая обходить эти  трудности. Схема заключается в  сопоставлении двух решений:                       
1) оптимизационная  задача, без  учета ограничений (задача  минимального остового дерева - МОД), при 
решении которой обычными методами  для минимального значения  стоимости графа получаем  J *;                       
2) оценка роста критерия в зависимости от каждого появляющегося ограничения  J = J *+ ∆J.  
Приводятся формулы для быстрой оперативной оценки роста критерия ∆ J.                                                                    

Ключевые слова: вершины, ребро графа, стоимость ребра графа, минимум суммарной стоимости.                  
 
Рассматривается задача, выдвинутая авторами [1, 2], которая благодаря значительной 

практической ценности  завоевала внимание специалистов  и нашла отражение в многочисленных 
публикациях [3,4].   

Постановка  задачи: рассматривается заданный неориентированный граф   G(n,m)  (n - 
количество вершин – V;  m - количество ребер -  E),  где каждому ребру    е i (i=1…m)  приписано 
положительное число ci, называемое значением ребра. Заданы ограничения в виде серии 
подграфов  S1, S2, …, Sr ,  для которых имеет место                                                                                                        

1) Si ∩ Sj  =  Ø;                                                                            (1)                     
2) v i ,  Si   V  и  E i E                                                           (2) 

и которые нельзя изменить. Требуется построить искомый граф GИ (mи  ,nи ):  множеством тех же n 

вершин.  V,  что и граф G,  и новым множеством ребер  Eи    Е, выбираемых из множества Е так, 
чтобы  обеспечивалась сохранность условий (1) и (2).  

Кроме того, требуется, чтобы:                                                                                                                               
- строящийся новый граф GИ  был замкнутым;                                                                                                   
-  в GИ  сумма значений всех включаемых ребер  

                                      J = ∑ е i (i=1,….m)                                                                                        ,            (3) 
 была минимальной.  

Специфика задачи заключается в разных способах, заданиях,  ограничивающих множества 
Si:          

- заданных  априори, в начальных условиях задачи, и в течение решения задачи 
остающихся неизменными (Off Line Network Construction Problem);                                                                            

- априори неизвестных, появляющихся по-одному (one by one), в течение времени, в ходе 
образования строящегося  графа  Gи (On Line Network Construction Problem).       
        В настоящей работе рассматривается решение задачи с априори неизвестными, постепенно 
возникаемыми ограничениями. Построение Gи  при этом осуществляется поэтапно, по мере 
становления известным очередного ограничивающего множества Si. Путем добавления всех ребер 
из Si на построенном в предыдущем этапе GИ

k  получаем GИ
k+1, а в итоге - серию решений GИ

1, 
GИ

2,...,GИ
r .  Отметим также, что начальное значение GИ

1 получается путем решения задачи  МОД 
без учета ограничений (для решения используется любой из стандартных алгоритмов [5]).  
      Предложенный подход основан на следующих умозаключениях, сделанных при анализе 

рассматриваемой задачи: 
- задача без ограничений совпадает с известной задачей  построения минимального 

остового дерева (МОД) , то есть графа  G МОД   (Vмод , E мод ) , решение которой может быть найдено  
известными методами Борувки, Круксала и Прима [5]; 

- заданный граф G, искомый граф GИ - результат решения поставленной задачи и граф                   
G МОД  -  результат задачи  МОД,   имеют  одинаковые  множества вершин и  m = mи = m МОД ;  
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- множества ребер этих графов  удовлетворяют соотношению E МОД  E, Eи  E, 
соответственно количеству этих ребер   nмод˂  n и  ˂   n;                                                                                                 

- наличие априори известных или  неизвестных ограничений приводит к росту значений 
минимизируемого критерия J  и  усложнению процесса решений;                                                                               

- для задач с априори неизвестными ограничениями  решение усугубляется еще и  тем, что 
решить задачу нужно до появления очередного ограничения.                    

Выше было сказано, что решение поставленной задачи рассматривается, как сопоставление 
двух независимых решений:                                                                                                                                              

- оптимизационной  задачи, без  учета ограничений,  решением которой  для минимального 
значения  стоимости графа получаем  J *;                                                                                           
               - с учетом роста критерия, в зависимости от каждого поступающего ограничения, его 
значение целесообразно представить в виде 

                                     J = J *+ ∆ J.                                                                                   (4) 
Представленный рост минимального значения  ∆ J является абсолютной величиной, и 

целесообразно  заменить его своим  относительным  аналогом ∆ J / J *=ε , в результате чего можно 
написать  

                               J = J *+ ∆ J = J *+ ε J *=  J *(1+ ε) .                                                  ( 5)  
            Далее, для оценки величин    ∆ J и ε  рассмотрим ограничение Si , в которой Pi  вершин. Эти 
вершины включены  и в состав вершин исходного графа, и в состав вершин минимального 
остового графа. Количество ребер в Si зависит от его характера  и резко отличается  от него, в 
зависимости от того, Si является частью  исходного графа или  МОД.   
            В случае, когда   Si  является полным графом, количество ребер в нем   будет                    

                                           Сp 
2   = P!/2!*(P-2)! =P*(P-1)/2 .                                                       (6)                    

          В случае, когда Si -  замкнутый граф, то количество ребер в нем будет  
                           Сp-1 

2   = (P-1)!/2!*(P-3)! = (P-1)(P-2)/2.                                                 (7)                     
Вершины P  в составе оптимального остового дерева  соединены ребрами остового дерева. 

Они могут представить или связанный фрагмент  дерева, или же отдельные, не связанные в 
пределах  Si  компоненты  дерева (K - связанные компоненты остового дерева).  .                                                     

Количество ребер в дереве из р вершин составит (р-1).  
Если в Si k несвязанных компонент, то число ребер в нем будет (p-k).                     
Таким образом, получаем разности в числах ребер:  

          - для случая полного подграфа Si :      
 p*(p-1)/2 – (р-1)= (p-1 )(p-2)/2 , если k=1, и  p*(p-1)/2 – (р-k)  , если К отлична от 1;             (8)   

           - для случая связанного подграфа:  
Si  (p-1)(p-2)/2 – (p-1) = (p-1) ( ( p-2)/2-1) = (p-1) (p-4)/2 , если  k=1, и  ( p-1)(p-2)/2 – (p-k),  если  k  
отлична от 1.                                                                                                                                              (9)                      
          Если при этом известны средние значения для ребер  li  в  Si  и Lср  по исходному графу G , то 
для  ∆J  получаем:   

- для случая полного подграфа Si:                                                                                                                         
-  ∆J = ((p-1 )(p-2)/2)*li  , если k=1, и  (p*(p-1)/2 – (р-k) ) * li  ,                                     (10)                     

если k отлична от единицы;                                                                                                                                  
- для случая связанного подграфа Si:                                                                                                                                                                                     

∆J  = ((p-1)(p-2)/2 – (p-1)) *li = (p-1) ( ( p-2)/(3-p) li = ( (p-1) (p-4)/2)* li, если k=1, и                     
(( p-1)(p-2)/2 – (p-k) ) *li,  если k отлична от 1.                                                                        (11)                      

          Для случая более одного ограничивающего множества Si  общее значение отклонения 
получается путем суммирования отклонений, вносимых отдельными ограничениями   ∆ J = ∑ ∆ J I. 
.          Для  получения относительных оценок  εi  и  ε необходима оценка  J*,  в качестве которой 
можно взять  (n -1 ) * Lср ,  где  n и Lср  - соответственно количество вершин и средняя стоимость в 
заданном исходном графе. Подставляя ее в соответствующую формулу, получим следующие 
значения для относительных оценок :                                                                                                                              

- для случаев полного подграфа Si:                                                                                                                      
εi  =  ((p-1 )(p/2 – 1)* li  )/ (n -1 ) * Lср , если k=1, и  εi  = (p*(p-1)/2 – (р-k) ) * li  ) / (n -1 ) * Lср , если 

k≠1  ;                                                                         (12)                     
 

- для случая связанного подграфа Si;                                                                                                                                                                                               
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εi = (((p-1)(p-2)/2 – (p-1))* li) / (n -1 ) * Lср = ((p-1) ( ( p-2)/2-1)* li ) / (n -1 ) * Lср  =                                     
= (((p-1) (p-4)/2)* li ,) / (n -1 ) * Lср,  если  k=1,  и   (( p-1)(p-2)/2 – (p-k)) *li  / (n -1 ) * Lср ,     

       если    k≠1.                                                                                                                                        ( 13)  
В полученных формулах оценки (10)–(13) в качестве исходных параметров расчета 

используются количества  вершин и средних  величин ребер в ограничении Si  (p и lср ) и  в  
заданном графе  G( n и Lср), а также количество связанных компонент в Si– k,.  Все они 
легкодоступны и  заранее известны, что позволяет оперативно определить оценки роста критериев 
∆J и ε  от минимального значения J*, вызванного очередным ограничением, а путем их простого  
суммирования установить общий негативный эффект от серии подобных ограничений. 
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Հովհաննես Հ.  Հովակիմյան, Հարություն Հ.   Հովակիմյան 
 

ԱՊՐԻՈՐԻ ԱՆՀԱՅՏ ԳՈՏԻԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐՈՎ  ՑԱՆՑԵՐԻ 
ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
Քննարկվում �  օպերատիվ ծագմամբ սամանափակումներով ցանցերի օպտիմալացման  

խնդիր: Առաջարկվում է  լուծման պարզ սխեմա, ըստ որի խնդիրը հանգում է երկու՝ համեմատաբար 
պարզ խնդիրների համադրման:                                                                                                                                                       

- առաջինով լուծվում է առանց սամանափակումների օպտիմալացման խնդիր;                       
- երկրորդում տրվում է չափանիշի աճի գնահատականը: 

Առանցքային բառեր. գագաթներ, գրաֆի կող, գրաֆի կողի արժեք, գումարային արժեքի 
մինիմում: 

 
Hovhannes  H.  Hovakimyan,  Harutyun H.  Hovakimyan 

 
TO THE ISSUE OF NETWORK OPTIMIZATION WITH A PRIORY UNKNOWN 

ZONE  RESTRICTIONS 

 
The issue of the creation of an optimum network  in conditions of operative incomings, a priory 

unknown zone restrictions, which sharply complicate its decision is discussed. A simple scheme is proposed, 
allowing to avoid these difficulties. The scheme is in  comparision of two decisions: 

1) optimization problem, without taking into account the limitations (task MOU), in deciding which 
with usual methods for minimum value of the graph we obtain j*; 

2) evaluation of growth criteria depending on each received restrictions J=J*+J. Formulae for quick 
operative evaluation of J criteria  growth are brought. 

Keywords: tops, graph edge, cost of graph edge, minimum of summary cost. 
  
Овакимян Оганес Арутюнович - к.т.н., доцент (МЭСИ) 
Овакимян Арутюн  Оганесович - магистрант (ЕрГУ) 
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SHOT BOUNDARY DETECTION: FROM SEGMENTATION TO BROWSING 

 
It is already several decades that digital videos are widely used in almost all fields of science and technology, 

as well as in human daily activities. World Wide Web, telecommunications and digital TV give a wide opportunity to 
collect big amount of digital video recordings and accordingly management problems are getting more and much 
complicated. The automated analysis and maintenance are the only way to manage innumerous digital video files 
and it is clear that special techniques for the digital signal and image processing and appropriate fast working 
software programs are needed for that. In this paper we provide our new approach for all working process to solve 
this kind of problems from segmentation to indexing and browsing. 

Keywords: video segmentation, shot detection, video indexing, video browsing, key frame. 
 

 Introduction. Dynamic analyses of digital video have great practical usage as they can include such 
processes as detection of smoke or fire under controlled areas, movement of any object, the slight or 
abrupt change of the video under test, for video retrieval and indexing. 

Content based image retrieval considers extracting of a range of frames which are relevant with the 
etalon image from a large databases. The first and main question is what to choose as a best feature of an 
image. There are many image features like color, texture, shape, etc. In our approach we use a feature that 
is based on the structural properties of images [1]. It is more close to human visual system (HVS) as 
human mostly recognize the image based on the structure rather than other features like color on intensity 
(Fig. 1). It is based on Weibull model for image's gradient magnitude distribution. 

The general problem of digital video segmentation is described as following: splitting a video 
sequence in such non-overlapped segments so that each segment differs from its neighboring areas by the 
content or other aspects [2, 3]. These non-overlapped segments are called shots, and it is a series of 
interrelated consecutive pictures taken contiguously by a single camera and representing a continuous 
action in time and space. 

 

 
 

Fig. 1. Structural features of given image 
 
The next step is to perform some similarity measurement algorithm to find similar image data. It is 

clear that any algorithm aimed at solving this problem must be based on the comparison of successive 
frames properties. In Fig.2 general method of this approach is visually described. Let us consider the 
frames nn FFFF ,,...,, 121   and the sequence of corresponding values of the similarity measure

nnVVV ,13,22,1 ,...,,  . When cii tV 1,  for 1,...,2,1  ni  and cnn tV 1,  then point k is assumed as a cut 

point. 

 
 
 

 
 
 

Fig.2. Segmentation method based on similarity measure of consecutive frames 
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Մ.Կ. Զաքարյան 

 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ՝ ՀԱՏՎԱԾԱՎՈՐՈՒՄԻՑ 

ՄԻՆՉԵՎ ՈՐՈՆՈՒՄ 
 

Արդեն մի քանի տասնամյակ է, ինչ թվային տեսահաջորդականությունները լայնորեն կիրառվում են 
ինչպես գիտության և տեխնիկայի գրեթե բոլոր բնագավառներում, այնպես էլ մարդու առօրյա գործունեության մեջ։ 
Համացանցը, հեռահաղորդակցության միջոցները և թվային հեռուստատեսությունը հնարավորություն են տալիս 
կուտակել մեծ ծավալի թվային տեսահաջորդականություններ, հետևաբար դրանց կառավարման խնդիրները 
ավելի շատանում են և բարդանում։ Ավտոմատ կառավարման համակարգերը նման մեծ ծավալի ինֆորմացիան 
մշակելու համար միակ միջոցներն են, ուստի անհրաժեշտ է ունենալ առավել արագագործ ծրագրային 
համակարգեր, որոնք կիրականացնեն թվային ազդանշանների և պատկերների մշակումն ու վերլուծությունը։  
Ներկայացվել է նմանատիպ խնդիրների լուծման համար մեր կողմից առաջարկված նոր մեթոդաբանությունը, որը 
կիրառվում է խնդրի լուծման բոլոր փուլերում՝ տեսահաջորդականությունների հատվածավորումից մինչև 
ինդեքսավորում և որոնում։ 

Առանցքային բառեր․ տեսահաջորդականության հատվածավորում, անցումների հայտնաբերում, 
ինդեքսավորում, տեսաորոնում, բնութագրիչ կադր։ 

 

М.К. Закарян 
 

ОБНАРУЖЕНИЕ ГРАНИЦ ПЕРЕХОДОВ: ОТ СЕГМЕНТАЦИИ ДО ПОИСКА 
 

Уже несколько десятилетий, как цифровые видео широко используются практически во всех 
областях науки и техники, а также в повседневной деятельности человека. Всемирная сеть, 
телекоммуникации и цифровое телевидение дают широкие возможности для сбора большого количества 
цифровых видеозаписей. Это увеличивает число задач управления видеозаписей и усложняет их решение. 
Автоматизированный анализ и техобслуживание являются единственным способом управления 
многочисленных файлoв цифрового видео. Для этого необходимы специальные методы обработки 
цифровых сигналов и изображений, а также соответствующие быстродействующие программные 
обеспечения. В данной статье предложен новый подход к решению всего рабочего процесса, начиная с 
этапа сегментации до этапа индексации и поиска. 

Ключевые слова: видеосегментация, обнаружение переходов, видеоиндексация, видеопоиск, 
ключевой кадр. 
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Տ.Ռ. Մելքոնյան 

ՕՊՏԻՄԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ 
ՈՐՈՆՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Վերլուծվել և համեմատվել են տարբեր օպտիմալացման մեթոդներ: Տեսականորեն համեմատվել են 20 կՎտ 
հզորության դասական կառուցվածքի հայտնաբևեռ սինքրոն մեքենայի օպտիմալացման որոշումների ընդունման 
ալգորիթմների առանձնահատկությունները: Փորձնական ճանապարհով բացահայտվել են սինքրոն մեքենայի 
մոդելի նկատմամբ օպտիմալացման խնդրի լուծման արդյունավետության կախվածությունները ալգորիթմի և 
ղեկավարող պարամետրերի արժեքների ընտրությունից: Ստացված արդյունքները համեմատվել են 
տեսականորեն կատարված վերլուծության հետ: 

Առանցքային բառեր. օպտիմալացման ալգորիթմներ, սինքրոն գեներատոր, օպտիմալության չափանիշ, 
նպատակային ֆունկցիա, ակտիվ ծավալ: 

 

 Ներածություն: Ժամանակակից արագագործ համակարգիչները հնարավորություն են տալիս 

կատարել այնպիսի բարդ մոդելների հաշվարկներ, որոնք տասնամյակներ առաջ կպահանջեին 

բազմաթիվ պարզեցումների, մոտավորությունների ներմուծում, իսկ որոշ դեպքերում` կլինեին 

պարզապես անհաշվելի: Սակայն ժամանակակից համակարգիչների տված հնարավորություններից 

էլեկտրամեքենաշինությունում և ապարատաշինությունում, թերևս, ամենակարևորներից է բարդ 

մոդելների նկատմամբ օպտիմալացման խնդիրների ձևակերպման և թվային լուծման 

հնարավորությունը: Ներկայումս բավական չէ պարզապես բավարարել տվյալ սարքավորման 

տեխնիկական առաջադրանքը: Իսկապես մրցունակ արտադրանք նախագծելու համար 

անխուսափելիորեն բախվում ենք օպտիմալացման խնդրի լուծման անհրաժեշտությանը: 

 Ֆիզիկական, կենսաբանական, տնտեսական և տեխնիկական համակարգերի կառավարման 

մեխանիզմների վերլուծության և սինթեզի հիմքում դրված է օպտիմալացման հիմնարար 

հասկացությունը: Եթե բնական համակարգերում օպտիմալացման խնդիրների լուծման ալգորիթմները 

որոշված են բնության կողմից և հաջողությամբ իրականացված են, ապա արհեստական 

համակարգերում այդ ալգորիթմները ինտենսիվ հետազոտությունների առարկա են [1]:   

 Սակայն համակարգիչների զարգացմանը զուգընթաց աճում են նաև էլեկտրասարքավորում-

ներին ներկայացվող պահանջները: Նախագծման գործընթացի կատարելագործման կայուն աճի 

ապահովումը հանգում է ոչ միայն նոր` առավել արագագործ համակարգիչների ստեղծմանը, այլև 

դրանց ռեսուրսների էֆեկտիվ օգտագործմանը, այսինքն` հաշվարկային ալգորիթմների, 

մասնավորապես` որոշումների ընդունման օպտիմալացման ալգորիթմների անընդհատ 

կատարելագործմանը [2]: 

 Խնդրի դրվածք: Աշխատանքի նպատակն է` վերլուծել և համեմատել տարբեր պատահական 

որոնման օպտիմալացման մեթոդներ, հետազոտել մեթոդների առավելությունները և թերությունները` 

կախված լուծվող խնդրի առանձնահատկություններից: 

 Տեսականորեն համեմատել վերլուծության արդյունքում ստացված արդյունքները` հաշվի 

առնելով սինքրոն գեներատորի օպտիմալացման առանձնահատկությունները: 

Փորձնական ճանապարհով բացահայտել սինքրոն մեքենայի մոդելի նկատմամբ օպտիմալացման 

խնդրի լուծման արդյունավետության կախվածությունները ալգորիթմի և ղեկավարող պարամետրերի 

արժեքների ընտրությունից: Ստացված արդյունքները համեմատել տեսականորեն կատարված 
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վերլուծության հետ: Արդյունքները կարելի է օգտագործել սինքրոն մեքենաների օպտիմալացման 

որոշակի խնդրի համար ալգորիթմի և ղեկավարող պարամետրերի արժեքների հնարավորինս 

լավագույն  տարբերակի էմպիրիկ ընտրության համար: 

Պատահական որոնման մեթոդների առանձնահատկությունները: Օպտիմալացման 

ամենատարածված մեթոդներից է հիպերսֆերիկ պատահական որոնումը: Որոնման ընթացիկ tx  

բազմաչափ տարածության կետի շուրջը կառուցվում է հիպերսֆերա ընթացիկ th  շառավղով: 

Բազմաչափ տարածության մեջ ընտրվում է պատահական   ուղղություն և որոնման հաջորդ 1tx  

կետը կառուցվում է 1t t tx x h



    բանաձևով: Քայլի փոփոխությունը (աճը կամ նվազումը  

անգամ) կատարվում է հետևյալ կերպ` 

 

  

                                               

եթե		 ,ապա		 ,

եթե	 ,ապա	 ∗ ,
	,
,

	                                                                1  

 

 

որտեղ t –ն և t+1-ը բազմաչափ տարածության որոնման նախորդ և հաջորդ կետերն են, -ն` 

ընթացիկ տեղափոխման քայլը,  -ն` պատահական վեկտորը, -ը` քայլի երկարության 

ղեկավարման գործակիցը, -ն` պատահական վեկտորների տրված թիվը, -ը` տրված 

առավելագույն նմուշների թիվը: 

          Բանաձևից նկատվում է հիպերսֆերիկ որոնման մի կարևոր առանձնահատկություն` ալգորիթմի 

բարդությունը (այսինքն` պահանջվող գործողությունների քանակը) կախված չէ տարածության 

չափողականությունից: Հետևաբար հիպերսֆերիկ որոնումը նախընտրելի է հատկապես բազմաչափ 

տարածությունների համար: Դիտարկվող խնդրում էլեկտրական մեքենայի օպտիմալացման մեթոդի 

կառավարող պարամետրերը բազմաթիվ են: 

Խնդիրը լուծելու համար նախ գեներացվում է պատահական կետ,  այնուհետև ստուգվում է, թե 

այդ կետը գտնվում է արդյոք թույլատրելի տիրույթում, թե` ոչ: Դա կարելի է իրականացնել հետևյալ 

կերպ. ստուգել, թե տվյալ կետը համապատասխանում է ֆունկցիոնալ սահմանափակումներին կամ 

հաշվել Q լրացուցիչ ֆունկցիան [3]: 

Ռևերսի մեթոդը կրկնում է նույն հիպերսֆերիկ մեթոդը, բացառությամբ, որ յուրաքանչյուր անգամ, 

երբ ստուգման արդյունքում պարզվում է, որ տվյալ հիպերսֆերայի ներսում կատարված քայլը 

անհաջող է, այդ դեպքում կատարվում է ոչ թե նոր պատահական փորձ, այլ հաջորդ փորձնական կետը 

որոշվում է նախորդ կետի ռևերսի շրջադարձի միջոցով: Նշվածից կարելի է կատարել հետևյալ 

ենթադրությունը: Եթե խնդիրը լուծում ենք միաչափ տարածությունում, ապա էքստրեմումին 

մոտենալու ռևերսի արդյունավետության հավանականությունը ½ է [4]:  

Որքան տարածությունը դառնում է բազմաչափ, այդ հավանականությունը զգալիորեն փոքրանում 

է, քանի որ հիպերսֆերայի և ֆունկցիայի ուժագծերի շոշափման արդյունքում առաջանում է աղեղ, որի 

երկարությունից էլ կախված է ռևերսի արդյունավետությունը: Որքան մեծ է կորության շառավիղը, 

այնքան փոքր է աղեղի երկարությունը, ուստի կարելի է ասել, որ որոնման ընթացքում որքան 

մոտենում է համակարգը էքստրեմումին, այնքան փոքրանում է կորության շառավիղը, և հետևաբար 

մեծանում է աղեղի երկարությունը, ու փոքրանում է ռևերսի արդյունավետության գործակիցը  (նկ.1, 4): 
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նախընտրելի է կիրառել հիպերսֆերիկ մեթոդը, հաջորդ նպատակահարմար մեթոդը ռևերսի մեթոդն է, 

որին իր բարդություններով հաջորդում է հիպերկոնիկ մեթոդը: 

Հաշվի առնելով լավագույն ընտրության մեթոդի վերլուծությունը` կարելի է ասել, որ այս մեթոդը 

ինչպես գրադիենտայինը, նպատակահարմար չէ կիրառել բազմաչափ տարածությունում լուծվող 

խնդիրների համար` տվյալ դեպքում սինքրոն մեքենայի օպտիմալացման խնդրում:  

Հետազոտության թվային արդյունքներ: Էլեկտրական մեքենայի օպտիմալացման ալգորիթմների 

փորձարարական հետազոտության  արդյունքում կատարվել է  ստացված արդյունքների 

վերլուծություն: Հետազոտությունը արվել է սինքրոն գեներատորի օպտիմալացման խնդրի 10 

փոփոխարկվող փոփոխականների համար`   

X1-ը ստատորի արտաքին տրամագիծն է, 

X2-ը, X3-ը, X4-ը և X8-ը երկրաչափական գործակիցներ են, 

X5-ը ստատորի փաթեթի երկարությունն է, 

X6-ը ակտիվ հաղորդալարերի քանակն է, 

X7-ը բևեռային փոխծածկի գործակից է, 

X9-ը օդային բացակի առավելագույն արժեքի հարաբերությունն է հաշվարկային օդային բացակին, 

X10-ը գրգռման փաթույթում հոսանքի խտությունն է: 

Յուրաքանչուր մեթոդով ստացված արդյունքների հիման վրա կառուցվել է գրաֆիկ` 

նպատակային ֆունկցիայի կախվածությունը մոդելի դիմումների թվից: Ըստ փորձով ստացված 

գրաֆիկիների նպատակային ֆունկցիայի լավ արժեք (լուծման ժամանակ իտերացիաների քանակ, 

լուծման ճշտություն և նպատակային ֆունկցիայի փոքր արժեք) ստացվում է մոդելի դիմումների թվի 

համեմատաբար մեծ քանակի դեպքում, լավագույն ընտրությամբ մեթոդի ժամանակ մոդելի 

դիմումների թիվը մոտ 10 անգամ ավելի է հիպերսֆերիկ, հիպերկոնիկ և ռևերսի մեթոդներով 

ստացված դիմումների քանակից` միևնույն նպատակային ֆունկցիայի արժեքի դեպքում: 

Փորձնական ճանապարհով ստացված գրաֆիկների տեսքը հետևյալն է (նկ.2, 3)` 

 

                                  
 

                                              ա)                                                                                                         բ) 
Նկ.2. ա) Հիպերսֆերիկ մեթոդով ստացված ակտիվ ծավալի կախվածությունը մոդելի դիմումների թվից, բ) 
լավագույն ընտրության մեթոդով ստացված ակտիվ ծավալի կախվածությունը մոդելի դիմումների թվից 

 
 

 

 

                     
                                  ա)                                                                               բ) 
Նկ.3. ա) Հիպերկոնիկ մեթոդով ստացված նպատակային ֆունկցիայի կախվածությունը մոդելի դիմումների 

թվից,  բ) ռևերսի մեթոդով ստացված նպատակային ֆունկցիայի կախվածությունը մոդելի դիմումների թվից 

F 

N

F 

N
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N
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Փորձնական ճանապարհով ստացված գրաֆիկներից երևում է, որ հիպերսֆերիկ մեթոդով 62 

իտերացիա կատարելուց հետո նոր համակարգը մտնում է թույլատրելի տիրույթ, հիպերկոնիկ մեթոդի 

ժամանակ` 42 իտերացիայից հետո, ռևերսի ժամանակ` 15 իտերացիա հետո, իսկ լավագույն 

ընտրության դեպքում` 315 իտերացիա: Հիպերսֆերիկ մեթոդով նպատակային ֆունկցիայի 

էկստրեմումը ստացվում է, երբ մոդելի դիմումների թիվը դառնում է 246, հիպերկոնիկի ժամանակ`  440 

իտերացիա, ռևերսի մեթոդով օպտիմալացում կատարելիս նպատակային ֆունկցիայի էքստրեմալ 

արժեքը որոշվում է 551 իտերացիայի ժամանակ, իսկ լավագույն ընտրության դեպքում 1650 

իտերացիա կատարելուց հետո:  

20 կՎտ հզորության դասական կառուցվածքի հայտնաբևեռ սինքրոն մեքենայի օպտիմալացման 

ալգորիթմների ծրագրային իրականացման արդյունքում ստացված արդյունքների հիման վրա 

կատարվել է հարաբերական շեղվածության հաշվարկ` 
| |

	 ,
| |

, ըստ որի նպատակային 

ֆունկցիայի` սինքրոն գեներատորի ակտիվ ծավալը վերը նշված մեթոդներով ստացվում է 4.4% 

շեղվածությամբ, իսկ փոփոխարկվող փոփոխականները հետևյալ շեղվածությամբ` 

∆ , 	%,	∆ , %, ∆ , %, ∆ , %, ∆ , %, ∆ %, ∆ , %, ∆ , %, ∆  

, %, ∆ , %, որտեղ` ∆ -ն Xk –ի հարաբերական շեղվածությունն է [4]: 

Եզրակացություն: Փորձնական ճանապարհով ստացված արդյունքներից կարելի է ասել, որ այս 

չորս մեթոդից երեքը` հիպերսֆերիկը, հիպերկունիկը և ռևերսը, նպատակահարմար է կիրառել 

սինքրոն մեքենայի օպտիմալացման խնդիրներ լուծելու համար, ինչը չի կարելի ասել լավագույն 

ընտրության մեթոդի մեծ N-ով դեպքի համար: Այս մեթոդով սինքրոն մեքենաների օպտիմալացման 

խնդիրներ լուծելիս ստանում ենք մոդելին դիմումների թվի մեծ քանակ, համակարգը մտնում է 

թույլատրելի տիրույթ բավականին մեծ թվով իտերացիա կատարելուց հետո:  
Փորձից երևում է, որ պատահական որոնման մեթոդներից նպատակային ֆունկցիայի` սինխրոն 

գեներատրի ակտիվ ծավալի նվազագույն արժեքն ամենաարագ եղանակով ստացվում է հիպերսֆերիկ 

մեթոդով: 
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Т.Р. Мелконян 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ СЛУЧАЙНОГО ПОИСКА ПРИ 
ПРИНЯТИИ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ  

Проанализированы и сравнены разные методы оптимизации. Теоретически сравнены особенности 
алгоритмов принятия решений при оптимизации синхронной машины с классической структурой 
мощностью 20 кВт. Для модели синхронной машины экспериментальным путем определены зависимости 
эффективности решения задач оптимизации от выбора алгоритмов и значений варьируемых параметров. 
Полученные численные результаты сопоставлены с данными теоретического анализа.  

Ключевые слова: оптимальные алгоритмы, синхронный генератор, критерий оптимальности, целевая 
функция, активный объем. 
 

 
T.R. Melkonyan 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF ALGORITHMS OF RANDOM SEARCH AT 

MAKING OPTIMAL DECISIONS 
 
 
Different methods of optimization are analyzed and compared. Theoretically, the peculiarities of 

algorithms for decision making at optimizing the synchronous machine of 20 kwt power of classical structure are 
compared. For the  synchronous machine model, the dependence of the efficiency of solving optimization problems 
on the choice of algorithms and the choice of variable parameters is experimentally determined. The obtained 
numerical results are compared with the data of theoretical analysis. 

Keywords: optimal algorithms, synchronous generator, optimality criterion, objective function, active 
volume. 
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УДК 621.52+511.52                                                                 ИНФОРМАТИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И 
                                                                                                       НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
 

А.А. Айвазян 

МОДУЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МАТРИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

С целью объединения и автоматизации методов решения ряда однопараметрических матричных 
уравнений разработан модульный пакет программ в среде математического программирования MATLAB. 
Созданы подпрограммы, решающие разные вопросы однопараметрических матричных уравнений. 

Ключевые слова: модульный пакет прикладных программ, однопараметрические матричные 
уравнения, дифференциальные преобразования, среда математического программирования MATLAB.  
 

Введение. В последнее время наблюдается множество публикаций, посвященных методам 
решения различных однопараметрических матричных уравнений [1-3], основанных на 
дифференциальных преобразованиях [4]. Для некоторых из них были созданы прикладные 
программы [5-7]. Настоящая работа преследует цель автоматизации и программной реализации 
этих методов и создания модульного пакета. Пакет может расширяться по мере разработки новых 
методов для решения новых типов однопараметрических матричных уравнений и заполнить 
информационное отставание в сфере сравнения методов, основанных на дифференциальных 
преобразованиях, и известного метода замороженных коэффициентов. Программная реализация 
была выполнена в среде математического программирования MATLAB [8,9]. 

Структура пакета. Структура пакета состоит из десяти подпрограмм (рис. 1). 
Остановимся на них в отдельности.  
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Рис 1. Структура пакета 
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Ա.Ա. Այվազյան 

ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ 
ՄԻԱՊԱՐԱՄԵՏՐԱԿԱՆ ՄԱՏՐԻՑԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ 

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹ  

Միապարամետրական մատրիցային հավասարումների լուծման մեթոդների միավորման և 

ավտոմատացման համար ստեղծվել է մոդուլային փաթեթ MATLAB մաթեմատիկական 

ծրագրավորման միջավայրում: Ստեղծվել են ենթածրագրեր, որոնք լուծում են տարբեր հարցեր՝ 

կապված միապարամետրական մատրիցային հավասարումների հետ:  

Առանցքային բառեռ. կիրառական ծրագրերի մոդուլային փաթեթ, միապարամետրական 

մատրիցային հավասարումներ, դիֆերենցիալ ձևափոխություններ, MATLAB մաթեմատիկական 

ծրագրավորման միջավայր: 

A.A. Ayvazyan 

MODULAR APPLICATIONS PACKAGE FOR SOLVING ONE-PARAMETRIC 
MATRIX EQUATIONS, BASED ON DIFFERENTIAL TRANSFORMATIONS 

A modular application package was developed in the math programming enviroment MATLAB with the 
aim of combining and automation of one-parametric matrix equation solving methods. Subprograms are created, 
which solve different questions of one-parametric matrix equations. 

Keywords: modular application package, one-parametric matrix equations, differential transformations, 
MATLAB mathematical programming enviroment. 

Айвазян Арман Араевич – магистрант НПУА 
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Ս.Հ. Մանուկյան 
 

ԵՌԱՉԱՓ ՏՐԱՆԶԻՍՏՈՐՆԵՐՈՎ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ 
  

Մշակված են հիշողության տարրական բջիջները՝ եռաչափ տրանզիստորների հիման վրա: Կատարված է 
դրանց բնութագրերի համեմատություն` ՄՕԿ տրանզիստորների հիման վրա կառուցված նմանատիպ բջիջների 
հետ: 5Տ ճարտարապետությամբ հիշողության բջջի դեպքում տոպոլոգիան կիսահաղորդչային բյուրեղի վրա 
զբաղեցնում է ավելի փոքր մակերես` 6Տ-ի համեմատ՝ 9% 32/28 նմ-ում, իսկ 16 նմ-ում՝ 60%, սակայն զիջում է 8Տ 
ճարտարապետությամբ հիշողության բջջին՝ ծախսած հզորությամբ` 23% 32/28 նմ-ում, իսկ 16 նմ-ում՝ 12%: 
Ժամանակային պարամետրերը լավացվել են` 47…-55%` 16 նմ տեխնոլոգիայով նախագծված հիշողության բջջի 
ճարտարապետության դեպքում:  

Առանցքային բառեր. հիշողության բջիջներ, եռաչափ տրանզիստորներ, տրամաբանական մոդելավորում: 
 
Ներածություն: Հիշասարքերը (ՀՍ) միկրոէլեկտրոնային սարքավորումների կարևորագույն 

հանգույցներ են, առանց որոնց հնարավոր չէ կառուցել տարաբնույթ միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ 

[1]: Դրանք մինչ այժմ սինթեզվել են տարաբնույթ տարրերի հիման վրա [2]՝ էլեկտրոնաճառագայթային 
խողովակներ, հապաղման գծեր, սելեկտրոններ, մագնիսական օղակներ, երկբևեռ տրանզիստորներ, 
ՄՕԿ տրանզիստորներ և այլն: Երկբևեռ տրանզիստորների հիման վրա կառուցված ՀՍ-երը [3] 
արագագործ են, սակայն վերջինս ապահովվում է մեծ էներգասպառման հաշվին: Այդ պատճառով, 
դյուրակիր սարքերի [4] առաջանալուն զուգընթաց, երկբևեռ տրանզիստորները փոխարինվեցին ՄՕԿ-
երով: Դրանք երկբևեռ տրանզիստորների հիման վրա կառուցված ՀՍ-երին զիջում են 
արագագործությամբ, բայց շահավետ են էներգասպառման տեսանկյունից: 

 

                      
Նկ. 1. Միափական եռաչափ տրանզիստոր 

 
Վերջին տարիներին ՄՕԿ տրանզիստորների հիման վրա բազմաթիվ հիշասարքեր են կառուցվել 

[5]: Սակայն մասշտաբավորման հետագա ընթացքը 14 նմ-անոց և ավելի փոքր տեխնոլոգիաների 

պարագայում պարտադրել է երկբևեռ տրանզիստորների փոխարինում եռաչափերով: Պատճառն այն 
է, որ մինչև 14 նմ-անոց և ավելի փոքր տեխնոլոգիական գործընթացների կիրառումը, 
մասշտաբավորումը տրանզիստորների տարբեր տիրույթների համար կատարվել է անհամաչափ 
եղանակով: Դա, իր հերթին առաջացրել է բազում խնդիրներ, որոնցից մի քանիսն են՝ անթույլատրելի 
մեծ կորստի հոսանքների առկայությունը, բաց և փակ ռեժիմներում տրանզիստորների ելքում 
լարումների չափազանց փոքր տարբերությունը և այլն:  

Եռաչափ [6] տրանզիստորները (նկ. 1) զերծ են նշված թերություններից և կիսահաղոդչային 

բյուրեղի վրա զբաղեցնում են ավելի փոքր մակերես: Եռաչափ միափական տրանզիստորի հոսքուղին 
բարակ սիլիցիումային մարմին է, որն կոչվում է “ֆին” [6]   և մի քանի կողմից հպված է փականին: 
Հոսանքը հոսքուղում անցնում է հարթակի մակերևույթով: Հոսքուղին ձևավորվում է հարթակի վրա �  
կառավարվում է առնվազն երկու կողմից:  

Եռաչափ [7] տրանզիստորների ակնհայտ առավելությունների պատճառով ներկայումս 14նմ-

անոց և ավելի փոքր տեխնոլոգիական գործընթացներով պատրաստվող ինտեգրալ սխեմաները 
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կառուցվում են դրանց հիման վրա: Մասնավորապես, նշվածը վերաբերում է նաև ՀՍ-երին: Այդ 

պատճառով առաջացել է ինչպես եռաչափ տրանզիստորների հիման վրա ՀՍ-երի մշակման 

եղանակների, այնպես ել դրանց հատկություների ուսումնասիրման և ավանդական երկբևեռ ՀՍ-երի 

հետ համեմատման անհրաժեշտություն:  
1. Հետազոտվող հիշասարքերի ցանկը: ՀՍ-երի առանձնահատկությունն այն է, որ դրանց 

կառուցվածքը հիմնականում կախված չէ այն տարրերից, որոնց հիման վրա դրանք նախագծված են: 
� յ�  պատճառով՝ հիշողության բազային բջիջների համար հայտնի են մի քանի սխեմաներ [8]: 

Վերջինները կարող են իրագործվել տարաբնույթ տարրերի հիման վրա: Դրանք 6Տ, 5Տ և 8Տ  

սխեմաներն են: ՀՍ-երի նախագծման հիմքում հիմնականում ընկած են 6Տ (նկ. 2) 
ճարտարապետությամբ հիշողության բջիջները: Դրանցում հիշողության բջջի ընտրությունը 
կատարվում է բառի ընտրության (WL), իսկ ին ֆորմացիայի ընթերցումը և գրանցումը կատարվում է 
բիթի ընտրության գծերով (BL): Սովորաբար ստատիկ հիշողության բջիջներն ունեն դի  ֆերենցիալ ելք-
մուտք (BL և BL): 
 

 
     Նկ. 2. Հիշողության դասական բջիջ 

 
Գրանցման ժամանակ նախ կիրառվում է գրանցվող բիթի արժեքը, այնուհետև ընտրվում է 

հիշողության բջիջը: M5 և M6 տրանզիստորների միջոցով բիթի գծի արժեքները գրանցվում են 
հիշողության բջջում: Հուսալի գրանցման համար անհրաժեշտ է, որ M5 և M6 բանալիների 
դիմադրությունը 4 անգամ փոքր լինի տրամաբանական շրջիչի տրանզիստորների 
դիմադրություններից: Հիշողության բջջում վիճակը փոխվում է 0 –ից մինչև Vdd (նկ. 3): Ընթերցման 
դեպքում անհրաժեշտ է, որ բիթի գիծը չտարվի: Տրանզիստորների M5 և M6 բանալիները WL-ով 
բացելով՝ BL և BL գծերի վրա ստացվում է հիշողության բջջի վիճակին համապատասխան լարում: ”1”-
ի վիճակի լարումը n� � �  տրանզիստորների շեմային լարման չափով պակաս է ստացվում: Բերված 
բջջի հիմնական թերությունը կիսահաղորդչային բյուրեղի վրա զբաղեցրած մեծ մակերեսն է: 
Մակերեսը փոքրացնելու նպատակով հաճախ M2-�  և M4-�  փոխարինվում են պոլիռեզիստորներով: 
 

 

 
 

Նկ. 3. Պոլիռեզիստորներով  հիշողության բջիջ 
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Ստատիկ հոսանքների փոքրացման նպատակով RL դիմադրություններն ընտրվում են շատ 
մեծ`սովորաբար 10 ՄՕհմ, որի պատճառով մեծանում է ինֆորմացիայի ընթերցման հապաղումը: RL-ի 
մեծ լինելու պատճառով “1”-ի ընթերցումը տեղի է ունենում զգալի հապաղմամբ: Այդ հապաղումների 
նվազեցման նպատակով ընթերցման գործողությունից առաջ BL և BL գծերը լիցքավորվում են մինչև 
Vdd: 

5Տ ճարտարապետությամբ բջջի դեպքում (նկ. 4) տոպոլոգիան կիսահաղորդչային բյուրեղի վրա 
զբաղեցնում է ավելի փոքր մակերես 6Տ-ի համեմատ: 5Տ կառուցվածքի  աշխատանքի սկզբունքը 
հիմնված է միաելք ընթերցման և դիֆերենցիալ գրանցման գործողությունների վրա: Միևնույն 
տեխնոլոգիական նախագծման կանոնների համաձայն՝ 5Տ և 6Տ հիշողության բջիջներից 5Տ-ի 
տոպոլոգիան ավելի փոքր է, հետևաբար՝ դրանով նախագծված հիշասարքի տոպոլոգիան զբաղեցնում 
է ավելի փոքր  մակերես: Այս դեպքում կորստի հոսանքները ևս փոքր են ստացվում։ 
 

        
Նկ. 4. 5Տ հիշողության բջիջը 

 
8Տ կառուցվածքների դեպքում (նկ. 5) լուծվում է կայունության խնդիրը՝ ապահովելով մեծ ստատիկ 
աղմուկի պաշար: Դրանում ներմուծվում են 2 հավելյալ միշտ բաց N տիպի տրանզիստորներ: Երբ բջի-

ջը գտնվում է A=0, B=1 վիճակում և բառի գծի լարման մակարդակը տրամաբանական “1” է, A կետում 

լարումը հարկադրաբար աճում է՝ մուտքային և հավելյալ ավելացված N տիպի տրանզիստորի ուղով, 
ինչն էլ նպաստում է ընթերցման գործողության կայունացմանը: A հանգույցի տրամաբանական “0”  
մակարդակի աճը սահմանափակվում է VDD –VTN մուտք – |VTN| արժեքով, որտեղ VTN մուտք և VTN-
ը համապատասխանաբար մուտքային և հավելյալ ավելացված տրանզիստորների շեմային լարում-

ներն են: Ընթերցման գործողության դեպքում ընդունենք՝ բջջում ունենք A=1, B=0 վիճակ: A 
հանգույցում 0 վիճակ գրանցելու համար բիթի գծի հանգույցը լիցքաթափվում է մինչև 0, իսկ ժխտված 
հանգույցը պահպանում է VDD սնման լարման չափը: Երբ բառի գծի լարման արժեքը տրամաբա-

նական “1” է, A կետի լարումը տրամաբանական “1”-ից դառնում է “0”, դրա լարման արժեքը չի կարող 
նվազել ավելացված N տիպի տրանզիստորի  շեմային լարումից ներքև: Սակայն դա էլ է բավական 
ստիպելու շրջիչին փոխել վիճակը: Հետադարձ կապի շնորհիվ բջջում հաստատվում է նոր տվյալ: 

 

 
 

Նկ. 5. 8Տ հիշողության բջիջը 
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2. Հիշասարքերի հետազոտվող պարամետրերը: Եռաչափ տրանզիստորներով իրականացման 

հիշողության բջիջների արդյունավետության գնահատման նպատակով վերը նակարագրված կառուց-

վածքները մշակվել են ինչպես դրանց, այնպես էլ երկբևեռ տրանզիստորների հենքի վրա։ Համեմա-

տությունը կատարվել է ըստ ՀԱ-երի հիմնական պարամետրերի՝ էներգասպառում, կիսահաղորդչային 

բյուրեղի վրա զբաղեցրած մակերես և կայունություն։  
 

Աղյուսակ 1 
32/28 նմ և 16 նմ տեխնոլոգիաներով մոդելավորման արդյունքները 

 

Բջիջ  

Լարում  

(Վ) 
Հոսանք 

 (մկԱ) 
Կորստի հոսանք (մկԱ) 

16 նմ 32/28 նմ 16 նմ 32/28 նմ 16 նմ 32/28 նմ 

6Տ 
5Տ 
8Տ 

0,75 
0,75 
0,75 

1,05 
1,05 
1,05 

7,2 
10,1 
6,8 

15 
17,5 
13 

0,57 
1,007 

0,4  

1,1
2,05 
0,95  

 

Մոդելավորումը կատարվել է 3 աշխատանքային ռեժիմներում` TT - 25˚C, FF - -40 ˚C, SS - 95 ˚C: 
Ընտրվել է այն նվազագույն սնման լարման արժեքը, որի դեպքում հիշողության բջիջը դեռևս 

պահպանում է իր ֆունկցիոնալությունը (գրանցում/ընթերցում):  
 Աղյուսակ 2 

Հիշողության բջիջների նվազագույն սնման լարման արժեքները 
երեք աշխատանքային պայմաններում` TT, FF, SS 

Բջիջ  Աշխատանքային 

պայմաններ 

Նվազագույն սնման լարման արժեքներ

VDD (Վ) 

Նվազագույն սնման լարման 

արժեքներ 

VDD (Վ) 

32/28 նմ 16 նմ 

6Տ  TT 
FF 
SS 

0,77
0,8 
0,74 

0,394 
0,41 
0,377 

5Տ  TT 
FF 
SS 

0,73
0,75 
0,7 

0,35 
0,4 
0,3 

8Տ  TT 
FF 
SS 

0,8
0,82 
0,78 

0,51 
0,47 
0,39 

 

Եզրակացություն: Հետազոտության համար ընտրվել են տարբեր ճարտարապետություններով 
մշակված հիշողության բջիջներ: Դրանք նախագծվել և մշակվել են 32/28 (նմ) և 16 (նմ) տեխնոլո-

գիաներով: Հիշողության բջիջների սխեմատիկական տեսքից կարող ենք դրանք տարանջատել՝ ըստ 
կառուցվածքում առկա տրանզիստորների քանակի` 6Տ, 5Տ, 8Տ: 

Աղյուսակ 3 
Հիշողության բջիջների ժամանակային պարամետրը և մակերեսը 

երեք աշխատանքային պայմաններում` TT, FF, SS 

Բջիջ Աշխատանքային 

պայմաններ 

Ժամանակային 

պարամետր 

tr/tf (պվ) 

Մակերես 

(մկմ
2) 

Ժամանակային 

պարամետր 

tr/tf (պվ) 
 

Մակերես 

(մկմ
2) 

32/28 նմ   16 նմ 

6Տ  TT 
FF 
SS 

62/65
59/61 
65/70 

2,12 34/36 
27/31 
36/39 

1,01

5Տ  TT 
FF 
SS 

73/75
69/72 
76/80 

1,93
 

38/41 
37/41 
38/39 

0,91
 

8Տ  TT 
FF 
SS 

65/67
60/65 
70/72 

3,33 32/34 
28/29 
31/34 

1,63
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Հետազոտության ժամանակ պարզվել է, որ երկրորդ տիպի ՀԲ-ն ունի նվազագույն մակերես՝ 
9% 32/28 նմ-ում, իսկ 16 նմ-ում՝ 60%, սակայն զիջում է երրորդ տիպի ՀԲ-ին՝ ծախսած հզորությամբ՝ 
23% 32/28 նմ-ում, իսկ 16նմ-ում՝ 12%: Ժամանակային պարամետրերը լավացվել են՝ 47…-55% 16 նմ 
տեխնոլոգիայով նախագծված ՀԲ-ի ճարտարապետության դեպքում: 
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С.А. Манукян 
 

РАЗРАБОТКА ЯЧЕЕК ПАМЯТИ НА БАЗЕ ТРЕХМЕРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 
 

Разработаны элементарные ячейки памяти на основе трехмерных транзисторов. Проведено 
сравнение их характеристик с аналогичными клетками, построенными на основе МОП транзисторов. При 
ячейке памяти с архитектурой 5Т топология на полупроводниковом кристалле занимает меньшую площадь 
по сравнению с архитектурой 6Т: в 32/28 нм - 9%, а в 16 нм - 60%, но уступает ячейке памяти с 
архитектурой 8Т по затраченной мощности: в 32/28 нм -23%, а в 16 нм - 12%. Улучшены параметры 
времени: 47…55% при архитектуре ячейки памяти, спроектированной технологией 16 нм. 

Ключевые слова: ячейки памяти, трехмерные транзисторы, логическое моделирование. 
 
 

S.H. Manukyan 
 

DESIGN OF FINFET MEMORY CELLS 
 

The elementary memory cells are designed on the basis of finFET transistors. The characteristics of these 
cells are compared with the characteristics of similar cells based on CMOS transistors. The research results show 
that 5T memory cell has better area characteristics( it has 9% less area than 6T memory cell in 32/28 nm technolo-
gy and 60% less area in 16 nm technology). But it has worse characteristics of power consumption compared to 8T 
memory cell (5T consumes 23% more power than 8T memory cell in 32/28 nm technology and 12% more in 16 nm 
technology). The timing parameters are improved by 47…55%  in 16 nm technology for memory cell architecture. 

Keywords: memory cells, finFET transistors, logic simulation. 
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КИНЕТИКА ТВЕРДОФАЗНЫХ РЕАКЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ – ТЕРМОСТОЙКИХ ВОЛОКНИСТЫХ ФТОРСИЛИКАТОВ   ИЗ 

ГОРНЫХ ПОРОД 
                

Изучена кинетика твердофазных реакций образования нестехиометрических неорганических соединений – 
термостойких волокнистых фторсиликатов (фторамфиболов) из горных пород магнезиально-силикатного состава: 
дунита (Д), обожженного серпентинита (Собож) и перидотита (П) в модельных системах: Д-Na2SiF6, Собож-Na2SiF6,   
П-Na2SiF6 в концентрационной области, соответствующей составу Na-Mg-фторарфведсонитa 
(Na3Mg4Fe3+[Si8O22]F2),   и  в изотермическом режиме при 900±10°С и временных интервалах 1, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 ч. 
Показано, что начальная стадия (1…3 ч) твердофазных реакций образования фторсиликатов лимитируется 
химическим взаимодействием прекурсоров. При продолжительности от 6 до 40 ч скорость образования 
фторсиликатов из пород лимитируется скоростью процесса внутренней диффузии реагентов и вполне описывается 
уравнением А.М. Гистлинга и В.И. Броунштейна: I(G) = 1 – 2/3 G – (1-G)2/3 = K´ t.  

Ключевые слова: волокнистый фторсиликат,  горная порода, твердофазная реакция, кинетика. 
 
Введение. В современном материаловедении все больший спрос находят термостойкие 

неорганические соединения, в частности, силикаты ленточно-цепочечной структуры из группы амфиболов с 
общей кристаллохимической формулой AB2Y5[Z8O22](OH,F,Cl)2 и волокнисто-игольчатым  габитусом 
кристаллов. Волокнистые амфиболы обладают  высокой прочностью, эластичностью, устойчивостью к 
кислотам и щелочам, жаростойкостью и огнеустойчивостью, сорбционными  и звуко-,  тепло-, 
электроизоляционными свойствами и др. Благодаря многофункциональности и специфичности их свойств 
указанные силикаты, в том числе и синтетические волокнистые фторсиликаты, являются дефицитным и 
перспективным сырьем для могих отраслей промышленности и современной техники [1-5].  

Представленная работа является продолжением ранее проведенного нами исследования по 
переработке горных пород магнезиально-силикатного состава: дунита (Д), обожженного при 700°С 
серпентинита (Собож) и перидотита (П) в пирогенных условиях (при 90…1150°С) с целью получения  
неорганических полимеров – термостойких волокнистых фторсиликатов (ВФС, фторамфиболы), в 
частности, состава Na-Mg-фторарфведсонитa (Na3Mg4Fe3+[Si8O22]F2) [5]. С использованием комплексной 
методики исследования вскрыты важнейшие закономерности в фазовых соотношениях и в 
последовательности механизмов твердофазных процессов преобразования этих пород в указанные 
фторсиликаты в модельных системах: Д-Na2SiF6, Собож -Na2SiF6  и П-Na2SiF6. Установлено, что в этих 
системах механизмы процессов преобразования пород в волокнистые фторсиликаты неодинаковы. 
Процессы образования Na-Mg-фторарфведсонитов из этих пород  представляют собой совокупность 
сложных, многоступенчатых последовательно-параллельных нестехиометрических  реакций, в которых 
принимают участие жидкая (расплав оксидно-солевого состава) и газовая фазы. Динамика и механизм этих 
твердофазных процессов во многом  определяются природой новых фаз (промежуточные соединения: 
метасерпентин 3MgO.2SiO2, форстерит Mg2SiO4, энстатит MgSiO3, фторнорбергит Mg2SiO4.MgF2, MgO, SiО2 

и др.), возникающих в результате разложения пород магнезиально-силикатного состава и пирогидролиза 
галогенсодержащих соединений, а также при взаимодействии прекурсоров исследуемых (реакционных) 
смесей с промежуточными соединениями при нагревании. Далее в результате трансформации исходных и 
промежуточных соединений формируется структура  фторамфибола. С повышением температуры и 
увеличением времени синтеза совершенствуется кристаллическая решетка этих фторсиликатов [6]. 

В настоящей работе данные экспериментального исследования кинетики твердофазных реакций 
образования волокнистых фторсиликатов вышеуказанных составов из дунита, обожженного серпентинита и 
перидотита в модельных системах: Д-Na2SiF6 (I), Собож -Na2SiF6 (II), П-Na2SiF6 (III) обобщены с целью 
получения новой информации о природе твердофазных процессов при синтезе. 

Методика эксперимента.  Исследованы реакционные смеси I, II и III, составы которых близки к 
стехиометрии фторамфибола - Na-Mg-фторарфведсонита (Na3Mg4Fe3+[Si8O22]F2). Горные породы Д и П, а 
также обожженный при 700°С до постоянной массы серпентинит (Собож) были исследованы методами 
химического, микроскопического (табл. 1), рентгенографического при комнатной и высокой температурах, а 
также  термического анализов. Подробности о горных породах и их поведении при нагревании приведены в 
опубликованных ранее работах [1, 5].       
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Горные породы применялись в виде тонкорастертых порошков (величина зерен ≤50 мк), а 
кремнефторид натрия (Na2SiF6) и хлорид натрия (NaСl) - в виде химических реактивов со 
стехиометрическими составами квалификации “х. ч.”. Исходные смеси содержали определенное количество 
фтора, в них в качестве плавней-минерализаторов вводился NaCl в количестве 10…30 масс.%, а также SiO2 - 
в количестве 3…10 масс.%.  

Опыты проводили при 900±100С в течение 1…60 ч. Синтез  ВФС осуществлялся во фторустойчивых 
сосудах в электрических печах сопротивления. Методика и аппаратура, применяемые для переработки 
горных пород с целью получения волокнистых фторсиликатов в пирогенных условиях, описаны в [1, 5]. 

  
                                                                                                                                         Таблица  1 

                                            Минералогический состав исходных горных пород 
    

Породы Минералы Содержание,  % 
Серпентинит серпентин (антигорит) 

моноклинные пироксены (диопсид, диаллаг) 
магнетит 

~ 80 
10…15 
~ 5…7 

Дунит серпентин (хризотил, антигорит, ~5% хлорита) 
неизмененный оливин 
пироксены (ромбический и моноклинный) 
магнетит и хромшпинелид 
карбонаты 

~ 40…45 
~ 40…45 

~ 5 
~ 3…8 
~ 2.0 

Перидотит оливин (серпентизированный, из которых 
~ 10% неизмененного оливина) 
ромбический пироксен (энстатит) 
моноклинные пироксены (диопсид, диаллаг) 
магнетит (вторичный), хромшпинелид 
карбонаты 

~70 
 

15…20 
5…10 
3…5 

1,5…2,5 
 
Результаты и обсуждение. Продукты, полученные при переработке в оптимальных условиях 

реакционных смесей: Д-Na2SiF6 (I),  Собож-Na2SiF6 (II), П-Na2SiF6 (III), были представлены в основном массой 
спутанно-волокнистой структуры и мономинеральной “щеткой” волокон фторсиликатов длиной до 25…30 
мм и толщиной 0,05…8.0 мкм на поверхности. Длина ВФС в основной массе составляла 0,1…1,0 мм при 
толщине 0,01…5,00 мкм. Выход длинноволокнистого фторсиликата (~3%) в продуктах переработки 
повышался с увеличением массы исходной смеси. Данные химического, кристаллооптического и 
рентгенофазового анализов показали, что фторсиликаты состава Na-Mg-фторарфведсонитa 
(Na3Mg4Fe3+[Si8O22]F2) (с различной степенью изо- и гетеровалентного замещения:  Na+Ca2+, Mg2+; 
Mg2+Fe2+; Fe3+Cr3+, Al3+; Si4+Al3+) в виде волокнисто-игольчатых частиц становились при 850…920°С 
преобладающей фазой (~85…95%) в синтезированных образцах, в интервале времени 36…48 ч, при 
содержании 4…6 атомов фтора на формульную единицу синтезируемого фторсиликата и 10…30 масс.% 
плавней  (NaСl) в исходных смесях. 

С целью установления кинетики твердофазных реакций образования ВФС из указанных пород было 
проведено изучение фазовых составов продуктов, полученных после переработки реакционных смесей I, II и 
III  в изотермическом режиме методом “обжиг-закалка”. Опыты проводились с составами смесей, 
оптимальными для образования фторсиликата (фторамфибола), при температуре 900±10°С и временных 
интервалах 1, 6, 12, 24, 36, 48 и 60 ч. Идентификация промежуточных и конечных продуктов синтеза 
осуществлялась методами  кристаллооптического, рентгеновского, термического, химического, электронно-
микроскопического, ИК-спектроскопического  анализов. 

Эксперименты показали, что продукты одночасовой переработки всех смесей представляли собой 
рыхлые массы. При этом, по данным кристаллооптического и рентгенофазового методов анализа, в 
продуктах переработки пород: Д (смесь I ), Собож (смесь II) и П (смесь III) выход фторамфибола                      
(с nm = 1,578…1,582) составлял ~20…25; ~10…15 и ~5…10% соответственно (рис. 1). Основными 
примесями являлись измененные частицы исходных минералов, покрытые фторидами и стеклом, а также 
тридимит и рудный минерал. По мере увеличения продолжительности экспозиции до 6 ч продукты синтеза 
уплотнялись, и выход фторсиликатов в них доходил до ~ 55…60; ~ 45…50  и ~35…40% в смесях I, II и III 
соответственно (рис. 1). Примеси в этих продуктах были представлены, в основном, в виде фторидов 
(nm≥1,39), промежуточных соединений, измененных частиц исходных минералов и незначительного 
количества тридимита и др. Длина и толщина волокон изменялась незначительно (длина - от 0,1 до 0,4 мм). 
Сравнительно быстрее процессы превращения пород в ВФС протекали при продолжительности  6…36 ч 
(рис. 1). По кинетическим кривым видно, что в зависимости от природы пород, процессы их преобразования 
во фторамфиболы практически заканчивались при экспозиции 36…48 ч. Увеличение продолжительности 
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переработки  пород от 12 до 48 ч приводило к увеличению длины волокон и игл в основной массе до 1,0 мм 
и на поверхности продуктов синтеза от 1,0 до 6,0 мм (25…30 мм), а также утолщению кристаллов 
фторамфиболов. При более длительных выдержках (≥ 48 ч) в продуктах синтеза намечалось образование 
игольчатых кристаллов фторсиликатов. Кроме того,  с увеличением продолжительности процессов 
переработки исследуемых смесей от 1 до 48 ч в продуктах синтеза наблюдалось увеличение показателей 
преломления волокон и игл от nm=1,582 до  nm=1,618 (табл. 2). Эти изменения, по-видимому, можно связать 
с усложнением химических составов фторамфиболов (обогащением их катионами Fe2+, Fe3+, Са2+, Cr3+,Al3+ и 
др.), приводящим к кристаллизации в виде более изометрических кристаллов [7], и с перекристаллизацией 
частиц фторамфиболов, образовавшихся на начальных стадиях процессов превращения оливина, 
форстерита, энстатита и других минералов, входящих в состав Д, Собож и П. Таким образом, структура 
фторамфиболов формировалась в результате последовательной трансформации структур исходных и 
промежуточных соединений, причем с увеличением продолжительности процессов совершенствовалась 
кристаллическая решетка фторамфиболов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Кинетические кривые образования волокнистого фторсиликата (G, масс.доля) в продуктах 
синтеза в зависимости от продолжительности переработки (при 900±10°С) исследуемых смесей : 

1 - Д-Na2SiF6, 2 - Собож-Na2SiF6, 3- П-Na2SiF6 
 
 Различие в продолжительности процесса преобразования Д, Собож и П во фторамфиболы в смесях I, II 

и III, по-видимому, можно объяснить прежде всего их природой, т.е. текстурно-структурными 
особенностями, минералогическими составами и реакционными способностями этих пород. Порода Д 
(смесь I) легко трансформировалась в ВФС, что обусловлено, вероятно, наличием в его составе большого 
количества оливина (Mg,Fe)2SiO4. Последний при нагревании в присутствии фторидов и хлоридов 
разлагается на форстерит (Mg2SiO4), окись железа (Fe2O3) и SiO2 (аморф) [1, 8], которые обладают повышенной 
реакционной способностью, что делает возможным образование фторамфибола при сравнительно коротких 
выдержках (≥ 1 ч). Высокую способность Собож (смесь II) к трансформации в ВФС, вероятно, можно 
объяснить наличием в его составе более реакционноспособных соединений (метасерпентин 3MgO.2SiO2, 
форстерит Mg2SiO4, энстатит MgSiO3, SiO2, MgO) [9-11]. Наиболее  медленно превращается во фторамфибол 
перидотит .(смесь III), что обусловлено, вероятно, содержанием в его составе минералов серпентина и 
моноклинных пироксенов. Это связано, по-видимому, с несовпадением временных интервалов процесса 
дегидроксилирования серпентина и процесса синтеза фторсиликата, а также превращением моноклинных 
пироксенов (диопсида, диаллага) во фторамфибол при более длительных выдержках (≥ 24 ч). 

 
   Таблица 2   

Зависимость показателей преломления фторсиликата, полученного из дунита (смесь I), 
от продолжительности переработки в изотермических условиях (при 900 ± 10°С) 

 

Показатели преломления 
Продолжительность переработки,   ч 

1 12 36 
N’g 1,585 ± 0,003      1,600  ± 0,003 1,620 ± 0,003 
N’p 1,579 ± 0,003      1,584 ± 0,003 1,600 ± 0,003 

N’g – N’p 0,006 ± 0,003 0,016  ± 0,003 0,020 ± 0,003 
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Приведенные данные по изучению влияния продолжительности нагревания реакционных смесей на 
степень превращения пород дают возможность представить кинетику отдельных стадий синтеза 
фторсиликатов состава Na-Mg-фторарфведсонитa. Скорость твердофазных реакций образования 
вышеуказанных ВФС при этом будет лимитироваться процессом, протекающим с наименьшей скоростью. 

    На кривой, иллюстрирующей развитие твердофазных реакций образования волокнистых 
фторсиликатов во времени (рис. 1), проявляется несколько стадии этого процесса. Наибольшая скорость 
реакции образования  фторсиликатов, наблюдаемая в первые 1…3 ч, практически обусловлена  процессом  
химического взаимодействия прекурсоров исследуемых смесей. Увеличение выдержки ведет к уменьшению 
скорости процессов синтеза ВФС из пород. При продолжительности от 6 до 40 ч скорость образования 
фторсиликатов из пород определяется скоростью процесса внутренней диффузии реагентов, так что 
кинетика процессов образования ВФС из этих пород может быть вполне описана уравнением А.М. 
Гистлинга и В.И. Броунштейна:  

I(G) = 1 – 2/3 G – (1-G)2/3 = K´ t [12], 
где G - доля прореагировавшего вещества; t - время; K´- константа реакций в зависимости от свойств  
реагентов (структура, дисперсность) и условий проведения процесса, температуры и т.д; I(G)  -  степень 
превращения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Рис. 2. Зависимость константы диффузионной кинетики (K’.10-4) образования 

ВФС от продолжительности  переработки (при 900 ± 10°С) реакционных смесей:   
1 – Д-Na2SiF6,  2 - Собож-Na2SiF6, 3 - П-Na2SiF6, вычисленная по уравнению Гистлинга и Броунштейна 

 
В пользу этого утверждения свидетельствуют сравнительно небольшие пределы изменения константы 

реакций K´(рис.2), а также прямолинейная зависимость степени превращения I(G) от времени (t), т.е. 
скорость реакций образования ВФС - Na-Mg-фторарфведсонитов из указанных пород при экспозиции от 6 
по 40 ч определяется скоростью процесса внутренней диффузии реагентов к зоне реакции через слой 
новообразований. При экспозиции более 40 ч в реакционных смесях одновременно с формированием 
фторамфиболов протекают и вторичные процессы, например, перекристаллизация этих фторсиликатов, 
вызывающая замедление скорости их образования.  

Таким образом, кинетические исследования в изотермическом режиме при 900±10°С показали, что:    
а) скорость и степень превращения горных пород - дунита, обожженного серпентинита и перидотита - в 
ВФС состава  Na-Mg-фторарфведсонитa ( Na3Mg4Fe3+[ Si8O22]F2 ) неодинаковы, и в зависимости от влияния 
текстурно-структурных особенностей и минералогического состава пород на процессы превращения в 
фторсиликаты эти породы можно расположить в следующий ряд: дунитобожженный серпенти-
нитперидотит; б) для получения  продуктов с наибольшим выходом фторсиликата (~85…95%) и в виде 
более длинных волокон и игл необходимо продление выдержки от 36 до 40ч; в) в исследуемых смесях I, II и 
III на начальной стадии синтеза (1...3 ч) реакции образования волокнистых фторсиликатов из Д, Собож и П 
протекают с максимальной скоростью,  предопределяясь лишь скоростью химического взаимодействия 
прекурсоров, в то время  как их дальнейшее развитие – при экспозиции от 6 до 40 ч -  лимитируется 
скоростью процесса внутренней диффузии реагентов и вполне описывается уравнением А.М. Гистлинга и 
В.И. Броунштейна.                                                                           

Результаты данной работы позволяют расширить представления о закономерностях твердофазных 
процессов при синтезе волокнистых фторсиликатов, понимание которых необходимо при разработке научно 
обоснованных методов получения этих ценных и дефицитных термостойких неорганических 
нестехиометрических соединений в виде волокнисто-игольчатых частиц из более доступного и дешевого 
сырья  - горных пород нестехиометрического состава.  
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐԻՑ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՋԵՐՄԱԿԱՅՈՒՆ 
ԹԵԼՔԱՎՈՐ ՖՏՈՐՍԻԼԻԿԱՏՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՊԻՆԴՖԱԶԱՅԻՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ԿԻՆԵՏԻԿԱՆ 

 
Ուսումնասիրվել է հրածին պայմաններում մագնեզիում-սիլիկատային բաղադրության լեռնային ապարներ 

դունիտից (Դ), թրծված սերպենտինիտից (Սթրծ.) և պերիդոտիտից (Պ) Na-Mg-ֆտորարֆվեդսոնիտի բաղադրությանը 
(Na3Mg4Fe3+[Si8O22]F2) համապատասխանող կոնցենտրացիոն տիրույթում և իզոթերմային պայմաններում 
(900±10°С, 1, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 ժ ժամանակահատվածներում) Դ-Na2SiF6, Սթրծ. -Na2SiF6, Պ-Na2SiF6 մոդելային 
համակարգերում ոչ ստեխիոմետրիկ անօրգանական միացությունների` ջերմակայուն թելքավոր 
ֆտորսիլիկատների առաջացման պինդֆազային ռեակցիաների կինետիկան: Հաստատվել է, որ ա) սինթեզի 
սկզբնական փուլում (1...3 ժ) ապարներից ֆտորսիլիկատների առաջացման գործընթացը սահմանավորվում է 
պրեկուրսորների քիմիական փոխազդեցությամբ, բ) 6-ից 40 ժ պահաժամի դեպքում նշված ապարներից 
ֆտորսիլիկատների գոյացման կինետիկան  սահմանավորվում է ռեագենտների ներքին դիֆուզիայի գործընթացով 
և բավարար կերպով նկարագրվում է Ա.Մ. Գիստլինգի և Վ.Ի. Բռոունշտեյնի հավասարությամբ` I(G) ==1 – 2/3 G – 
(1-G)2/3 = K’t: Ավելի երկար պահաժամի  (> 40 ժ) դեպքում միաժամանակ զարգանում են երկրորդական 
գործընթացներ (օրինակ, վերաբյուրեղացման), ինչը հանգեցնում է ԹՖՍ գոյացման արագության հետագա 
նվազմանը:  

Առանցքային բառեր.  թելքավոր ֆտորսիլիկատ, լեռնային ապար, պինդֆազային ռեակցիա, կինետիկա:     
 
                                                              L.A. Khachatryan,  N.B. Yeritsyan 

 
KINETICS OF SOLID-PHASE REACTIONS IN SYNTHESIS OF INORGANIC COMPOUNDS -

THERMOSTABLE FIBROUS FLUOSILICATES FROM MINING ROCKS 
 

The kinetics of solid-phase reactions in the synthesis of inorganic non-stoichiometric compounds, i.e. 
thermostable  fibrous fluosilicates (FFS), from mining rocks dunite (D), serpentinite calcinated (Scalc.) and peridotite 
(P) using in model systems D-Na2SiF6, Scalc.-Na2SiF6, P-Na2SiF6 within the concentration field of the composition 
corresponding to Na-Mg-fluorarfvedsonite (Na3Mg4Fe3+[Si8O22]F2) under isothermal conditions (at the temperature 
900±10°С and 1, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 h exposition intervals) is studied. We have shown, that:  a. initially by 
short exposition (1…3 h) the solid phase reactions of FFS formation proceed at maximal rate, being actually limited 
by the speed of chemical interactions between precursors; b. in the exposure intervals from 6 to 40h the kinetics of 
FFS formation from these rocks was determined by the rate of reactants’ diffusion and might be well described by 
the equation by A.M. Gistling and V.I. Brounshteyn: I(G) = 1 – 2/3 G – (1-G)2/3 = K´ t.  

Keywords: fibrous fluosilicate, mining rock, solid-phase reaction, kinetics. 
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 ԲԱԺՆԵՉԱՓԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

 
Ռեագենտային ճնշումային ֆլոտացման գործընթացում ծախսվող կոագուլյանտի տնտեսման նպատակով 

առաջարկվում է կեղտաջրի նախնական քլորացում, որի նշանակությունը կոագուլյացիայի գործընթացին 
խոչընդոտող օրգանական պաշտպանիչ կոլոիդներ օքսիդացումն է, իսկ կեղտաջրերի գունազերծման համար 
առաջարկվում է օքսիդացնել դրանց գույնը պայմանավորող ներկանյութերը: 

Առանցքային բառեր. Ֆլոտացում, քլորացում, կեղտաջուր, օքսիդացում, կոագուլյանտ: 
 

 

Տեքստիլ արդյունաբերության ձեռնարկություններից առաջացող կեղտաջրերի կազմը 

պայմանավորված է արտադրության տեխնոլոգիայով: Այդ ձեռնարկությունների հիմնական 

ջրասպառողը վերջնամշակման ֆաբրիկան է: Կեղտաջրերի աղտոտումը հետևանք է օգտագործված 

օրգանական ներկերի, որոնք փոխազդեցության մեջ չեն մտել գործվածքների հետ, զանազան 

թրջիչների՝ մակերևութային ակտիվ նյութեր (ՄԱՆ), լվացող, վերջնամշակող նութեր և այլն: 

Վերջնամշակման ֆաբրիկայի կեղտաջրերը բնութագրվում են հետևալ հիմնական ցուցանիշներով՝ 

կախված մասնիկներ – 80...600մգ/լ, թթվածնի կենսաբանական պահանջը (ԹԿՊ)-300...900մգ O2/լ, 
թթվածնի քիմիական պահանջը (ԹՔՊ)-140...360մգ Օ2/լ  և այլն: Ներկայումս տեքստիլ 

արդյունաբերության կեղտաջրերի մաքրման պրակտիկայում ավելի լայն տարածում է գտել 

ռեագենտային ճնշումային ֆլոտացիայի մեթոդը: Այս եղանակով մաքրում իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ է հաշվել կոագուլյանտի բաժնեչափը, որը որոշվել է նմուշային կոագուլավորմամբ: 

Կեղտաջրերի մաքրման գործընթացում քլորի օգտագործման տարածված ձև է քլորի ջրային 

լուծույթի խառնումը կեղտաջրին: Բացի դրանից, լայնորեն գործածվում է ջրի մշակումը 

միացություններով, որոնք պարունակում են ակտիվ քլոր, քլորակիր, նատրիումի կամ կալցիումի 

հիպոքլորիդ և քլորի երկօքսիդ: Ներկման և դաջման արտադրամասերի կեղտաջրերի քլորացման 

համար ուսումնասիրությունը կատարվել է քլորակրով, որը մտնելով ջրի մեջ, տեղի է ունենում 

հետևյալ ռեակցիան. 

 

2 2 → 2 : 
 

Բազմաթիվ գրական աղբյուրներում նշվում է, որ չեզոք կամ հիմնային միջավայրում 

հիպոքլորիտային թթուն դիսոցվում է, անջատելով արոմատիկ թթվածին, որը ունի ուժեղ օքսիդացնող 

հատկություն. 

 

: 
 

Քլորացման արդյունքը կախված է քլորի բաժնեչափից և ջրի հետկոնտակտի տևողությունից: 

Ջրի քլորակլանումը հավասար է քլորի գումարային ծախսին միկրօրգանիզմների օրգանական և 

անօրգանական խառնուկների օքսիդացմանը, որը հաստատվում է այսպես կոչված դիագրամային  

մեթոդով [1]: Դրա համար 6 անոթներում, որոնք ունեն կիպահղկված խցաններ, լցվում է 25մլ  
քանակությամբ հետազոտվող կեղտաջուր: Յուրաքանչյուր անոթում ավելացվում է  տարբեր 

քանակությամբ քլորակրի հագեցված լուծույթ: Առաջին չափաբաժինը մշակվել է փոքր քանակությամբ, 

երկրորդը`2...3 անգամ ավելի և այլն (տես աղյուսակ1), որից հետո անոթների պարունակությունը 

տեղավորում են մութ տեղ և պահում 5 րոպե, 16...20 oC  ջերմաստիճանում: 

Նշված ժամանակի սպառումից հետո, որոշվել է մնացորդային քլորի քանակությունը ըստ 1  

մեթոդիկայի: Փորձի ժամանակ  նմուշուներին զուգահեռաբար դրվել են այլ նմուշներ՝ ավելացնելով 
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քլորաջրի նույն քանակությունը, սակայն կոնտակտի տարբեր տևողությամբ (տես աղյուսակ 3): 

Յուրաքանչյուր անոթում ռեակցիայի մեջ չմտած քլորի քանակի որոշումից հետո (յոդամետրական 

եղանակով) կառուցվել է դիագրամ: Ըստ աբսցիսների առանցքի նշվել է յուրաքանչյուր անոթում լցված 

քլորը, իսկ ըստ օրդինատների առանցքին  նստած քլորի քանակությունը: Հայտնի է (նկ. 1) 
մնացորդային և ներմուծված քլորի, ինչպես նաև ջրում  պարունակող խառնուկների  բնույթի  միջև 

կախվածության չորս տեսակ [2]: 

 
Նկ. 1. Ջրում ներմուծված քլորի և մնացորդային քլորի կոնցենտրացիայի կախվածության տարբեր  

տեսակները (I – IV) 
 
 

          Առաջին տեսակի կախվածությունը նկատվում է, երբ ջրում առկա է քլորի հետ արագ ռեակցիայի 

մեջ մտնող միացություններ [Fe(II), սուլֆիդներ, երկատոմ ֆենոլ և այլն: Լուծույթներում մնացորդային  

քլորը երևան է գալիս միայն այդ նյութերի գործնականորեն լրիվ օքսիդացումից հետո: Երկրորդ 

տեսակի կախվածությունը դիտվում է այն դեպքում, երբ ջրում առկա են համեմատաբար քլորի հետ 

դանդաղ ռեակցիայի մեջ մտնող նյութեր, քայքայված սպիտակուցների արգասիքներ, հյուսվածքներ, 

հումուսային թթուներ: Երրորդ տեսակի կախվածությունը համապատասխանում է ջրում եղած 

այնպիսի միացությունների առկայությանը, որոնք ոչ միայն արագ ռեակցիայի մեջ են մտնում քլորի 

հետ, այլ նյութեր, որոնք կատալիզատոր են HOCl քայքայիչ ազդեցությանը: Եվ վերջապես չորրորդ 

տեսակի կախվածությունը դիտվում է, երբ ջրում առկա են ամոնիակ, ամոնիակային աղեր կամ 

օրգանական ազոտ պարունակող նյութեր: Այդ կախվածությունը բնութագրվում է բեկման կետով,  

որում ակտիվ քլորի պարունակությունը գործնականում հավասարվում է զրոյի: 

         Անցկացվել է նվազագույնը հինգ փորձ, որի արդյուքները բերված են աղյուսակ 2-ում, իսկ ավելի 

բնորոշիչ փորձերի համար կառուցվել է քլորատարողության կորերը  նկ. 2 : A=a կորի սկզբնական 

տեղամասը համընկնում է աբսցիսների առանցքին. քլորի մնացորդային քանակությունը հավասար է 

զրոյի: Այդ տեղամասի մեծությունը ցույց է տալիս, որ ջրում պարունակում են նյութեր, որոնք արագ 

օքսիդանում են քլորով: 

         Կորի AK  հատվածը բնութագրում է օքսիդացման գործընթացը և քլորատեղակալող նյութերը, 

որոնք դանդաղ են ռեակցիայի մեջ մտնում քլորի հետ, այդ նյութերը փորձերի ժամանակ չեն հասցրել 

ռեակցիայի  մեջ մտնել և մնում են լուծույթի մեջ մնացորդային քլորի փոխարեն: KB  հատվածը 
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(մշտապես ուղղագիծ) ցույց է տալիս, որ փորձի վերջում լուծույթում բացակայում են նյութեր, որոնք 

ռեակցիայի մեջ են մտնում քլորի հետ: KB  կորի ուղղագծային հատվածի հատումը աբսցիսների 

առանցքի հետ C  կետում, որոշում է CB  ուղղի թեքության անկյունը աբսցիսների առանցքի նկատմամբ: 

Եթե կեղտաջրում առաջացող հիպոքլորիդային թթուն չի տարալուծվում, ապա ավելացված քլորի 

քանակությունը K  կետին հասնելուց հետո պետք է հավասար լինի մնացորդային քլորին, և CB ուղղի 

թեքության անկյունը աբսցիսների առանցքի նկատմամբ հավասար կլինի 450: Իրականում 	անկյունը 

փոքր է 450-ից և իր այդ արժեքից շեղման աստիճանը  բնորոշում է հիպոքլորիտային թթվի 

կատալիզատորային տարալուծումը: 

          OR = d  հատվածի մեծությունը ցույց է տալիս, թե փորձերի կատարման ընթացքում (5 րոպե)  

ինչքան քլոր է անհրաժեշտ ավելացնել, որպեսզի նրա ռեակցիան հասնի մինչև վերջ, ջրում 

պարունակվող նյութերի օքսիդացման և քլորացման համար: OS = c հատվածը ցույց է տալիս 

օքսիդացման համար ծախսված քլորի քանակը քլորատեղակալման և կատալիզատորային                       

տարալուծման վրա, այսինքն ջրի իրական քլորատարողականությունը, և համապատասխանելով այդ 

տարբերությանը c-b = f  ցույց է տալիս ջրի հետ ռեակցիայի մտած քլորի քանակությունը՝ 

առաջացնելով թթվածին: 

         Նույնիսկ նույն ջրի քլորակլանումը իրարից տարբերվող փոփոխական մեծություններ են, 

կախված լինելով ներմուծված քլորի քանակությունից, կոնտակտի տևողությունից, pH - ի 

մեծությունից, ջրի ջերմաստիճանից և այլ գործոններից (նկ. 2): 

        Ներմուծվող քլորի քանակությունը պետք է ավելի մեծ լինի, քան քլորակլանումը, մնացորդային 

քլորի մեծությամբ, որի ներկայությունը երաշխիք է այն բանի, որ մանրէների և օրգանական նյութերի 

օքսիդացումը ջրում գործնականորեն վերջացել է: 

          Աղյուսակ 1-ում բերված են մնացորդային քլորի քանակության որոշման  արդյունքները՝ կախված 

քլորի բաժնեչափից: 

          Ըստ աղյուսակ 1-ի տվյալների կառուցված են կորեր (տես նկ.2), որոնք թույլատրում են դուրս 

բերել կախվածություն`մնացորդային և ներմուծված քլորի, ինչպես նաև ջրում պարունակվող 

խառնուկների բնույթների միջև: 

          Դիտվում է երկրորդ տեսակի կախվածություն (տես նկ. 2), ըստ դրա որոշում ենք 

a,b,c,d,f,P,	մեծությունների արժեքները և անկյուն  –ն: 

          Փորձերի երկրորդ փուլը կատարվել է՝ որոշելու կախվածությունը քլորակլանման, ջրի և քլորի 

կոնտակտի տևողության միջև: Փորձի արդյունքները բերված են աղյուսակ 3–ում: 
 

                              
                                                      Քլորի բաժնեչափերը,  մգ/լ 

 
Նկ.2. Քլորատարողության որոշման կորեր 

 

Համաձայն աղյուսակ 3–ի կառուցված է գրաֆիկ, (տես նկ. 3), որի վրա ցույց է տրված կեղտաջրի 

քլորակլանման գործընթացի կինետիկան՝ կախված ժամանակից: Ինչպես երևում է այդ գրաֆիկից, 

մնացորդային քլորի քանակությունը մաքրված ջրում 10...15 րոպե հետո 0,5...1,2 մգ/լ է, որի 

պատճառով վերանում է քլորազերծման անհրաժեշտությունը: Քլորակլանումը վերանում է 

ֆլոտացիայի գործընթացում քլորացումից 15 րոպե հետո: 
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Նկ.3. Քլորակլանման կախվածությունը ջրի և քլորի կոնտակտի ժամանակամիջոցից. 
1-ԹԿՊ -730  մգ  /լ ,  2 - ԹՔՊ 958 մգ  /լ 

Ջրի ջերմաստիճանը -25	 ; 6,78 
  

          Սև, գորշ, կապույտ, շականակագույն և այլ գույներով ներկելու համար օգտագործում են 

ծծմբային ներկեր, որոնք պարունակում են ծծումբ, քանի որ դրանք ստանում են արոմատիկ շարքին 

պատկանող օրգանական միացությունների տաքացումից, ծծմբով և ծծմբային հիմքերով: Քանակական 

վերլուծության մեթոդիկայով որոշված է ծծմբային ներկերի կազմում առկա երկսուլֆիդների–S–S և 

սուլֆիդային (–S ) խմբերը [3]: Բացի դրանից, ծծմբային ներկերի մոլեկուլներում առկա են նույնպես–
SH, –SO3H  և այլ խմբեր: 

        Այս ձևով, տեսանելի է ծծմբային ներկման կեղտաջրերում սուլֆիդների պարունակությունը՝ 

պայմանավորված դրանցում սուլֆիդների և նատրիումի բազմասուլֆիդների առկայությամբ, ինչպես 

նաև նատրիումի սուլֆիդով ներկման բաժնեչափով: Ծծմբային ներկման կեղտաջրերում սուլֆիդների 

կոնցենտրացիան որոշվել է ըստ «Սուլֆիդների տիտրոմետրական որոշումը» կադմիումի ացետատի 

օգտագործման մեթոդով [1]:  Կախված միջավայրի	 –ից՝ ծծմբի միացությունները կեղտաջրում կարող 

են ներկայանալ ազատ ծծմբաջրածնի տեսքով, մթնոլորտի մեջ նրա անջատմամբ, հիդրոսուլֆիդների 

իոնի ,սուլֆիդ իոնի ձևով: Միջավայրի ջրածնային իոնների կոնցենտրացիան pH = 5 արժեքի 

դեպքում ազատ ծծուբի քանակությունը կազմում է մոտավորապես 100%, երբ pH = 10, այն նվազում է 

մինչև 0  [4]: 

          Ծծմբային ներկման կեղտաջրերում, երբ միջավայրի pH = 11...12, ազատ ծծմբաջրածինը 

բացակայում է:  Այս կեղտաջրերի ռեակցիան՝ pH = 6.0...7.0, որի պայմաններում  գոյանում է 50...80%	, 
այսինքն՝ 16,25...26,64 մգ/լ: 
                                                                                                                                                                     Աղյուսակ 1    

Իոնաչափական եղանակով կեղտաջրում ակտիվ քլորի որոշման արդյունքները 
  

Փուշ   Nº 
Փորձեր 

     Nº  

Քլորային ջրի 

քանակությունը, 

          մլ/լ 

Քլորի 

դոզան,

մգ/լ 

Մնացորդային 

քլորի 

քանակությունը      

մգ/լ 

Ծանոթություն 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

I 

1 0,10 38,30 0,87  

 

Ջրի և քլորի         

կոնտակտի   

տևողությունը  5 

րոպե 

Tcl= 0, 000192 գ/մլ 
(Tcl- քլորաջրի 

տիտրը ) 

 

2 0,15 47,90 3,51 

3 0,20 57,50 9,02 

4 0,25 67,10 15,10 

5 0,30 76,70 21,30 

6 0,35 86,30 26,50 

7 0,40 95,90 31,71 

8 0,45 105,5 36,40 

9 0,50 115,5 43,57 

                            Քլորի հետ ջրի կոնտակտի ժամանակամիջոցը , րոպ 
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Աղյուսակ 1-ի շարունակությունը 
                                                                                                                                                                    

                                                                    
  

                                                                                                                                                            Աղյուսակ 2 
Քլորատարողության որոշումը 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                Աղյուսակ 3  
                                 Կեղտաջրի քլորակլանման գործընթացի կինետիկան ըստ ժամանակի 
 

 

Փորձեր 

Ներմուծվող քլորի 

քանակությունը, 

մգ/լ 

Կոնտակտի ժամանակահատվածը, րոպ 

1 3 5 10 15 

1 45,87 42,03 43,00 43,02 43,77 44,67 

2 68,61 53,51 54,50 59,01 66,90 67,71 

3 91,34 59,00 70,30 76,10 89,00 90,11 

 

Հայտնի է, որ ծծմբաջրածնի հեռացման համար կարելի է օգտագործել քլոր. 

 

→ → : 

                                                              
Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ 1 մգ ծծմբաջրածնի օքսիդացումը մինչև ծծումբ 

պահանջվում է 2,1 մգ քլոր, այսինքն՝ ջրում պարունակված ծծմբաջրածնի օքսիդացման համար 

պահանջվում է 35,97...55,94 մգ  քլոր: 
Գոյացող մոլեկուլային ծծումբը հեռացվում է ջրից ֆլոտացիայով կամ ֆիլտրացումով արագ 

գործողության հատիկավոր ֆիլտրով: 

Եզրակացություն: Հետազոտություններով հաստատվել է, որ ջուրը կոագուլյանտով մշակելու 

համար անհրաժեշտ է կատարել նախնական քլորացում 45,0 ...85,0 մգ/լ    բաժնեչափով:  Կեղտաջրում 

փաթիլագոյացման   ինտենսիվ գործընթացը տեղի է ունենում քլորացումից 5 րոպե հետո: 

 
  

1 2 3 4 5 6 

  

 

 

 

 

 

VI 

1 0,10 38,30 0,0  

2 0,15 47,90 0,0 

3 0,20 57,50 0,90 

4 0,25 67,10 2,24 

5 0,30 76,70 5,50 

6 0,35 86,30 11,50 

7 0,40 95,90 21,52 

8 0,45 105,5 28,36 

9 0,50 115,5 33,72 

 

 

Ցուցանիշների մեծությունները, մգ/լ  

  a b c d f P   

1    38,30 43,50 46,50 50,50 3,0 0,5 32o  

2  35,50 41,50 42,50 46,50 1,0  41o  

3  49,50 57,0 62,50 65,0 5,5  28o  

4  57,50 72,50 74,50 86,0 2,0 1,3 41o  

5  37,50 44,0 50,25 65,0 5,75  35o  
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A.Г. Акопян, К.Г. Григорян, С.Е. Закарян 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ДОЗЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ХЛОРИРОВАНИЯ  
 

С целью экономии расходуемого в процессе реагентной напорной флотации коагулянта предлагается 
предварительное хлорирование сточных вод, назначением которого является окисление органических 
защитных коллоидов, препятствующих процессу коагуляции. Для обесцвечивания сточных вод 
предлагается окисление красящих веществ, обусловливающих их цветность. 

Ключевые слова: флотация, хлорирование, сточная вода, окисление, коагулянт. 
 
 

H.H. Hakobyan, K.G. Grigoryan, S.Ye. Zakaryan 
 

THE DETERMINATION OF PARAMETERS AND DOSE OF PRELIMINARY 
CHLORINATION 

 
            For the purpose of saving  the coagulant spent in the course of reagent pressure head flotation preliminary 
chlorination of sewage is offered, assignment of which  is oxidation of the organic protective colloids   hindering 
coagulation process.  For the support of sewage oxidation of the dyes causing their chromaticity is offered. 
           Keywords: flotation, chlorination, sewage, oxidation, coagulant. 
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մասնաճյուղ, Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ 
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մասնաճյուղ, Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության ամբիոնի մագիստրոս 

Զաքարյան Սեյրան Երվանդի -  Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Գյումրու 

մասնաճյուղ, Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության ամբիոնի մագիստրոս 
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Ռ.Կ. Կոստանյան 

ՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄ-ՕԴ ՀՈՍԱՆՔԻ ԷԼԵԿՏՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԱՐԴԻ 
ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Բերված է մագնեզիումային անոդով աշխատող տարբեր էլեկտրաքիմիական հոսանքի աղբյուրների մասին 
գրական ակնարկ։ Ցույց է տրված, որ այդ համակարգերի աշխատանքային բնութագրերը լավացնելու համար 
վճռական դեր ունեն անոդի և կաթոդի բաղադրությունները և կառուցվածքները։  Նկարագրված են դրանց 
կատարելագործման եղանակները։  

Առանցքային բառեր. էլեկտրաքիմիական համակարգ, մետաղ-օդ, թթվածնային էլեկտրոդ, մագնեզիումային 
անոդ, վառելիքային էլեմենտ: 

 

Ներածական: Վերջին տարիներին որպես հոսանքի քիմիական աղբյուրներ մեծ հետաքրքրու-

թյուն են առաջացնում մետաղ-օդ համակարգերը: Այդ համակարգերը համարվում են շատ 

հեռանկարային ինչպես տնտեսական, այնպես էլ բնապահպանական տեսակետից: Որպես 

բացասական կողմ նշվում է  դրանց բավականին բարձր գինը` կապված էլեկտրոդների պատրաստ-

ման համար օգտագործվող մետաղական պլատինի հետ:  

Վառելիքային էլեմենտներում աշխատանքի ընթացքում տեղի է ունենում հետևյալը. հետևյալը. 

ջրածնի ատոմից առաջանում են պրոտոն և էլեկտրոն: Վերջինս պոտենցիալների տարբերության 

շնորհիվ արտաքին շղթայով անցնում է դեպի կաթոդ, որտեղ մասնակցելով կաթոդային ռեակցիային՝ 

թթվածնի հետ առաջացնում է ջուր, իսկ պրոտոնները անցնելով էլեկտրոլիտի միջով և հասնելով 

կաթոդին՝ փակում են շղթան: Այս գործընթացը շարունակվում է ջրածնի և օդի հոսքերի շնորհիվ:      

Միևնույն ժամանակ զարգացվել են նաև այլ տիպի էլեկտրաքիմիական հոսանքի աղբյուրներ՝ 

մետաղ-օդ, ցինկ-օդ, երկաթ-օդ, մագնեզիում-օդ համակարգեր, որոնք իրենց աշխատանքային 

սկզբունքով նման են վառելիքային էլեմենտներին, բայց շատ ավելի էժան են:  

Հայտնի  է,  որ  մետաղ‐օդ  էլեկտրաքիմիական  հոսանքի  աղբյուրներում  էլեկտրաքիմիական 

ռեակցիայի  գործընթացում  մետաղը  (անոդը)  կորցնում  է  էլեկտրոնները  և  իոնների  ձևով  անցնում 

լուծույթ: Ընդ որում, էլեկտրոնները էլեկտրական պոտենցիալի ազդեցության տակ հոսում են արտաքին 

շղթայով: Մետաղ‐օդ հոսանքի էլեկտրաքիմիական աղբյուներում  (ՀԷՔԱ) վերջիններիս պարամետրերի 

(լարում, էներգիայի խտության, հզորության) վրա բավականին մեծ չափով  ազդում են մետաղյա անոդի 

էլեկտրաքիմիական  և  ֆիզիկական  հատկությունները:  Օրինակ,  մագնեզիումի  ստանդարտ 

էլեկտրոդային  պոտենցիալը  կազմում  է  ‐2,37Վ  [1],  որն  ավելի  բացասական  է,  քան  ալյումինի 

էլեկտրոդային պոտենցիալը    ‐2,31Վ  և  ցինկի  էլեկտրոդային պոտենցիալը  ‐1,25Վ  [2,3]: Պետք է նաև 

հաշվի առնել, որ մագնեզիումը բավականին էժան $2.5‐3/կգ և տարածված մետաղ է: Մագնեզիում-օդ 

համակարգի աշխատանքին տիրույթը բավականին մեծ է (‐30 ÷ + 60 oC)։ 

   Այսպիսով,  մագնեզիումային անոդը տեսականորեն  կարող  ցուցադրել  բարձր  լիցքաթափման 

ակտիվություն և հանդիսանալ էլեկտրոնների մատակարար ՀԷՔԱ‐ներում: Մագնեզիումն ունի բարձր 

էլեկտրաքիմիական ունակություն՝ 2,205 Ա·ժ/գ  [1,2], որն ավելի ցածր է, քան լիթիումինը (3,862 Ա·ժ/գ) և 
ալյումինինը  (2,980 Ա·ժ/գ)  [3], բայց զգալիորեն ավելի բարձր է, քան ցինկինը  (0,820 Ա·ժ/գ)  [4]: Որպես 

հետևանք՝  մագնեզիումային  անոդը  այլ հավասար պայմաններում տեսականորեն  կարող  է 

մատակարարել ավելի մեծ   թվով  էլեկտրոններ: Մագնեզիումի խտությունը  1,74 գ/սմ3  է, որը  ցածր  է, 

քան ալյումինինը  (2,70  գ/սմ3)  և  ցինկինը  (7,14  գ/սմ3): Փոքր խտություն  ունեցող անոդը  նպաստում  է 

ընհանուր ՀԷՔԱ‐ի զանգվածի նվազմանը՝ այդպիսով մեծացնելով էներգիայի խտությունը: Ելնելով վերը 

նշված առավելություններից�  մագնեզիումը արդեն լայնորեն օգտագործվում է որպես անոդային նյութ 

տարբեր էլեկտրաքիմիական  հոսանքի աղբյուրներում: 

1. Մագնեզիումի անոդի օգտագործումը ՀԷՔԱ –ներում: Այսպիսով, ՀԷՔԱ-ների համար, 

որպես անոդային նյութ մագնեզիումը հեռանկարային է՝ ունենալով հետևյալ առավելությունները. մեծ 
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լիցքաթափման ակտիվություն, էներգիայի մեծ խտությունը, պասիվ է շրջակա միջավայրը աղտոտելու 

տեսանկյունից [4-6]: Շնորհիվ վերոհիշյալ հատկությունների՝ այս մետաղը հաջողությամբ 

օգտագործվում է որպես անոդ մի քանի ՀԷՔԱ-ներում, ինչպիսիք են ծովաջրով ակտիվացող 

մարտկոցները, թթվածնով հարստացված ծովաջրային մարտկոցները, օդային մարտկոցները, ջրածնի 

պերօքսիդով կիսավառելիքային մարտկոցները [6-10]:  

2. Ծովաջրով ակտիվացող ՀԷՔԱ –ներ: Ծովաջրով ակտիվացող առաջին ՀԷՔԱ-ները ստեղծվել 

են 1940-ական թվականներին ռազմական արդյունաբերության պահանջները բավարարելու 

նպատակով [6,7]: Այս ՀԷՔԱ-ները սովորաբար ներառում են ակտիվ մետաղական անոդ (օրինակ 

մագնեզիում) եւ մետաղի քլորիդի կաթոդ (օրինակ, AgCl, CuCl, և PbCl2): Քանի որ ՀԷՔԱ-ները 

արտադրվում  և պահպանվում են չոր վիճակում, նրանք  սովորաբար ունենում են ավելի երկար 

պահպանման ժամկետ  համեմատած ավանդական ՀԷՔԱ-ների հետ:  Ծովաջուրը թափանցելով 

համակարգի մեջ` կատարում է էլեկտրոլիտի դերը, ինչը թույլ է տալիս ակտիվացնել մագնեզիումային 

անոդը, որը ՀԷՔԱ-ի հոսանքատու ռեակցիայի էլեկտրոնների դոնորն է: Նույն ժամանակահատվածում 

կաթոդը, որը հանդիսանում է մետաղի քլորիդ, ընդունելով հոսանքատու ռեակցիայի էլեկտրոնները 

վերակնգնվում է, ինչի շնորհիվ ավարտվում է ամբողջ ՀԷՔԱ-ի հոսանքատու էլեկտրոնների 

շրջապտույտը: Ծովաջրով ակտիվացող ՀԷՔԱ-ները կարող են օգտագործվել մեծ հզորություններ 

պահանջող սարքավորումներում, ինչպիսիք են՝ տարբեր օբյեկտների հայտնաբերման սարքերը, 

էլեկտրական տորպեդոները, ծովային և hիդրոակուստիկ բույները, ծովային փրկարարական 

միջոցները [6,7]: Ծովաջրով ակտիվացող ՀԷՔԱ-ների դասակարգման մեջ ներառվում են հետևյալ 

համակարգերը՝ Mg/AgCl, Mg/CuCl, Mg/Cu2I2 , Mg/PbCl2,  Mg/AgCl․ 

Մագնեզիւմային ՀԷՔԱ-ն նախապես մշակվել է Bell Telephone Laboratories ընկերությունում՝ որպես 

հոսանքի գեներատոր տորպեդոների համար, և դրանց կառուցվածքը հնարավորություն է talis 

զարգացնել նման փոքր և մեծ էներգիայի խտություն ունեցող համակարգերը, որոնք մեծ կիրառություն 

ունեն ծովային նաև այլ էլեկտրական սարքավորումներում:   

Նշված համակարգերում անոդային, կաթոդային և ընդհանուր հոսանքատու ռեակցիաները 

հետևյալներն են՝   

Անոդ՝                                  Mg → Mg2++ 2e                                                    (1) 

Կաթոդ՝               2AgCl + 2e → 2Ag+ + 2Cl-                                                    (2) 

Ընդհանուր՝     Mg + 2AgCl →MgCl2 + 2Ag                                                   (3) 

Mg/AgCl համակարգը կարող է աշխատել մեծ հոսանքի խտությունների տիրույթում և 

ապահովել բարձր էներգիայի խտությունը 88 Վտ·ժ/կգ [10,11]:  Ընդ որում, այս ՀԷՔԱ-ն կարող է 

օգտագործվել լայն ջերմաստիճանային տիրույթում եւ պահվում է չոր վիճակում ավելի քան 5 տարի: 

Սակայն Mg/AgCl համակարգը թանկ է՝ պայմանավորված նրանում օգտագործվող արծաթով:  Mg/CuCl 

ՀԷՔԱ-ները մշակվել են նախկին Խորհրդային Միությունում և դարձել կոմերցիոն հասանելի 1949 թ․ 

[6]: Ի տարբերություն Mg/AgCl համակարգի, Mg/CuCl զգալիորեն էժան է, քանի որ որպես կաթոդ 

օգտագործվում է CuCl-ը:  Սակայն այդ համակարգը չի կարող աշխատել մեծ հոսանքի խտությունների 

տիրույթում և ապահովել բարձր էերգիայի խտություն ի տարբերություն Mg/AgCl համակարգի:  Ի 

լրումն վերը նշվածի` Mg/CuCl ՀԷՔԱ-ն  չի կարող է պահվել բարձր խոնավության պայմաններում և 

անհրաժեշտ է SnCl2-ի հավելանյութ կամ արգոն CuCl2 կաթոդի օքսիդացումը կանխելու համար:  

Mg/CuCl2 ՀԷՔԱ-ն կիրառվում է օդերևութաբանական սարքավորումներում, որտեղ Mg/AgCl 

համակարգի օգտագործումը նպատակահարմար չէ:  

Բացի նպատակային հոսանքատու ռեակցիաններից, որոնք բերված են վերը, անոդը կարող է 

էկզոթերմիկ ինքնալիցքաթափվել ջրածնի անջատմամբ. 

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2.                                                           (4) 

Ինքնալիցքաթափումը փոքրացնում է անոդային մետաղի օգտագործման արդյունավետու-

թյունը և փաստացի ազդում ՀԷՔԱ-ի  հզորությանը վրա: Բացի դրանից, ջրածնի արտանետումը փակ 

տարածքում կարող է պայթյունի հանգեցնել։  H2-ի անջատումը նվազեցնելու համար մագնեզիումին քիչ 

քանակով ավելացնում են որոշ մետաղներ՝ Ce, Zn, Mn, Pb, Tl, Sn, Hg և Ga կամ ենթարկում են հատուկ 

ջերմամշակման։ Ջրածնի անջատման առավելություններն այն են, որ ինքնալիցքաթափման ժամանակ 

անջատված ջրածինը նպաստում է անոդի ծակոտկենության և մերձանոդային հատվածում 

էլեկտրոլիտի խառնման մեծացմանը, իսկ ջերմությունը՝ ՀԷՔԱ-ի բնականոն աշխատանքին ցածր 
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ջերմաստճանների ժամանակ: Էլեկտրաէներգիային զուգընթաց ջրածնի ստացումը ցանկալի է, երբ 

մագնեզիումային ՀԷՔԱ-ները օգտագործում են վառելիքային տարրերի հետ զուգահեռ։  

3. Թթվածնով հարստացված ծովաջրային ՀԷՔԱ-ներ: Թթվածնով հարստացված ծովաջրային 

ՀԷՔԱ-ներում նույնպես որպես անոդ օգտագործվում է մագնեզիումը, իսկ էլեկտրոլիտը ծովաջուրն է, 

իսկ որպես կաթոդ  օգտագործվում է ածխածնային մանրաթելային գործվածքը [6,8] կամ գրաֆիտային 

էլեկտրոդը, որն աշխատանքի ընթացքում չի սպառվում։ Վերջինս ռեակցիոն գոտի է հանդիսանում և 

նպաստում է էլեկտրաքիմիական ռեակցիային որպես կատալիզատոր: Էլեկտրոդների վրա ընթացող 

ռեակցիաները, ինչպես նաև ընդհանուր հոսանքատու ռեակցիան բերված են ստորև՝  

Անոդ`                                      Mg → Mg2+ + 2e                                          (5) 

Կաթոդ`                       O2 +2H2O + 4e → 4OH－                                                                    (6) 

Ընդհանուր`         2Mg+O2+2H2O→2Mg(OH)2                                          (7) 

 Սակայն մագնեզումային էլեկտրոդը չի կարող օգտագործվել տաք ծովաջրում, անոդի 

կոռոզիայի զգալի մեծացման պատճառով: Այս ՀԷՔԱ-ների աշխատանքային լարումը 1Վ է [8]: Կաթոդը 

չի կարող մեծ հոսանքներ մատակարարել ծովաջրում թթվածնի քիչ  քանակության պատճառով: 

Թթվածնի պակասության պատճառով փոքր աշխատանքային հոսանքը կարելի է մեծացնել՝ 

լավացնելով ռեակցիոն գոտում ծովաջրի շրջապտույտը [8, 10]: 

 Կառուցվածքային առանձնահատկություններից ելնելով պետք է նշել, որ և անոդի և կաթոդի 

վրա ռեակցիոն գոտու գրադիենտ է առաջանում, քանի որ ՀԷՔԱ-ի մի հատվածից ապահովում է 

էլեկտրոլիտի ներհոսքը, իսկ մյուսից՝ արտահոսքը, որի հետևանքով էլեկտրոդների աշխատանքային 

մակերեսը անընդհատ փոփոխվում է ու չի ապահովում հաստատուն աշխատանքային լարում և 

հոսանք: Վերը ասվածից հետևում է, որ գոյություն ունի էլեկտրոլիտի, այսինքն՝ ծովաջրի օպտիմալ 

շրջապտույտ, որի ընթացքում կապահովվի  առավելագույն հնարավոր էներգիա, իսկ շրջապտույտի 

համեմատաբար փոքր ինտենսիվության դեպքում ՀԷՔԱ-ի բնականոն աշխատանքի հետևանքով 

առաջացած արգասիքներով կառաջանա խցանում:  

4. Մագնեզիում-օդ հոսանքի քիմիական աղբյուր: Մագնեզիում-օդ  ՀԷՔԱ-ները նման են բաժին 

3-ում նկարագրված համակարգին, բայց ունեն տեսկարար էներգիայի մեծ խտություն և հաստատուն 

աշխատանքային լարում [8]: Վերջիններս բաղկացած են մագնեզիումի անոդից և ածխածնի հիման 

վրա պատրաստված օդային դիֆուզիոն կաթոդից, իսկ որպես էլեկտրոլիտ օգտագործվում է  աղի 

ջրային լուծույթ: Հոսանքատու ռեակցիայի էլեկտրոնները մատակարարում է մետաղյա մագնեզիումը, 

որն առաջացնում է Mg+ կատիոններ, իսկ կաթոդի ակտիվ նյութի՝ թթվածնի, վերականգնման 

արդյունքում առաջանում են OH－-ի անիոններ [8]: Քանի որ օքսիդիչը՝ թթվածինը, որպես ակտիվ նյութ 

ծախսվելով չի սպառվում (միշտ առկա է օդում), ամբողջ ՀԷՔԱ-ի արդյունարար տված էներգիայի 

քանակը հաշվարկվում է անոդի քանակով [8,9]:  

Էլեկտրոդների վրա ընթացող ռեակցիաները, ինչպես նաև ընդհանուր հոսանքատու ռեակցիան 

բերված են ստորև՝ 

Անոդ՝                                          Mg → Mg2+ + 2e                                             (8) 

Կաթոդ՝                           O2 + 2H2O + 4e → 4OH－                                                                     (9) 

Ընդհանուր՝       2Mg + O2 + 2H2O → 2Mg(OH)2                                        (10) 

Կաթոդային ռեակցիան ակտիվացնելու համար ածխածնային կաթոդին ավելացնում են 

կատալիզատորներ (մանգանի, նիկելի, քրոմի և այլ մետաղների միացություններ)։ Բացի դրանից, 

կաթոդը մշակում են ֆտորոպլաստի էմուլսիայով, գազաթափանցիկ շերտ ստանալու համար։   

Տեսականորեն Mg-օդ ՀԷՔԱ-ն կարող է ապահովել 3,1Վ ԷլՇՈՒ, որը սակայն տեղի չի ունենում, ինչի 

պատճառը մետաղյա էլեկտրոդի մակերեսին առաջացած Mg(OH)2 թաղանթն, որը փոքրացնում է 

ռեակցիոն մակերեսը և դրականորեն շեղում է լիցքաթափման էլեկտրոդային պոտենցիալը [8]: Այս 

երևույթի դեմ պայքարում են՝ օգտագործելով մագնեզիումի համաձուլվածք և հատուկ ընտրված 

էլեկտրոլիտ, որոնք նպաստում են ՀԷՔԱ-ի արտադրողականության մեծացմանը: Նկարագրված 

համակարգերում վերալիցքավորումը կատարվում է` սպառված մագնեզիումի անոդի փոխարեն  նոր 

անոդ տեղադրելով։    

Այս ՀԷՔԱ-ի համար հատուկ մշակված էլեկտրոլիտը մերձանոդային հատվածում առաջացնում է 

ամորֆ մածուցիկ թաղանթ, որն անջատում է մետաղի մակերեսը կոռոզիոն ակտիվ ջրային 

միջավայրից: Առաջացած շերտն ունի բավականին լավ հաղորդականություն և լիցքաթափման 

ընթացքում ապահովում է 1,6Վ, 1մԱ/սմ2 հոսանքի խտության դեպքում:  
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      5. Ջրածնի պերօքսիդով կիսավառելիքային էլեմենտներ: Mg/H2O2 կիսավառելիքային 

էլեմենտում որպես կաթոդ օգտագործվում է գրաֆիտ կամ ածխածնային գործվածք, որտեղ որպես 

կատալիզատոր ավելացնում են պալադիում և իրիդիում, իսկ ջրածինը ակտիվ նյութն է [1,2]: Անոլիտը 

ծովաջուրն է, իսկ կատոլիտը բաղկացած է NaCl, H2SO4 և H2O2 լուծույթներից: Կատոլիտը անոլիտից 

բաժանված է իոնահաղորդիչ մեմբրանով [2]:  

Անոդ՝                                              Mg → Mg2+ + 2e                                   (11) 

Կաթոդ՝                            HO2- + 2H2O + 2e→ 3OH-                                   (12) 

Ընդհանուր՝     Mg + HO2- + H2O → Mg(OH)2+OH                                 - (13) 

Mg/H2O2 կիսավառելիքային էլեմենտը տեսականորեն կարող է ունենալ 3.25Վ ԷլՇՈՒ չեզոք 

էլեկտրոլիտի դեպքում [1,2], որը բավականին մեծ է, քան մագնեզիում-օդ և մագնեզիում-թթվածնով 

հարուստ ծովաջուր էլեմենտներինը: Վերոհիշյալ տարբերության պատճառը կաթոդի ակտիվ նյութն է՝ 

ջրածնի պերօքսիդը, որն ավելի ուժեղ օքսիդիչ է, քան թթվածինը։ Չեզոք էլեկտրոլիտով աշխատող 

էլեմենտներում հնարավոր են նաև անցանկալի ռեակցիաներ ևս՝ ջրածնի պերօքսիդի քայքայում  2H2O2 

→ 2H2O + O2, Mg ինքնլիցքաթափման հետևանքով ջրածնի անջատում Mg + 2H2O → 2Mg(OH)2 + H2, 

նստվածքների առաջացում Mg2+ + CO3 → MgCO3, 2Mg+ + 2OH－→ 2Mg(OH)2: Նշված անցանկալի 

ռեակցիաները ոչ միայն նպաստում են գազերի առաջացման էլեկտրաքիմիական բջջում, այլև 

նվազեցնում են ՀԷՔԱ-ի լարումը և հզորությունը: Ծծմբական թթվի ավելացումը կաթոլիտի մեջ 

նպաստում է առաջացած նստվածքների քայքայմանը, ինչը նպաստում է էլեկտրոդի աշխատանքային 

մակերեսի չփակվելուն: 

Թթվային էլեկտրոլիտի դեպքում ՀԷՔԱ-ում ընթացող պրոցեսները հետևյալն են. 

Անոդ՝                                       Mg → Mg2+ + 2e                                                          (14) 

Կաթոդ՝                           H2O2 + 2H+ + 2e → 2H2O                                                     (15) 

Ընդհանուր՝        Mg + H2O2 + 2H+→ Mg2+ + 2H2O                                                    (16) 

 Թթվային էլեկտրոլիտով աշխատող ՀԷՔԱ-ի ԷլՇՈՒ-ի տեսական արժեքը 4,14Վ է [1,2]: Փորձերը 

ցույց են տվել, որ պալադիումով և իրիդիումով լեգիրված նիկելի թիթեղի օգտագործման դեպքում 

լարումը հասնում է 1,3Վ է 25մԱ/սմ2 հոսանքի խտության դեպքում: 

6. Առաջնային և երկրորդային ՀԷՔԱ-ներ:  

Առաջնային էլեմենտները կարող են օգտագործվել մեկ անգամ և հնարավոր չէ լիցքավորման 

միջոցով վերականգնել դրանց ունակությունը: Առաջնային էլեմենտներում որպես անոդ 

օգտագործվում է մագնեզիումի համաձուլվածք, իսկ որպես կաթոդ՝ մանգանի երկօքսիդը: 

Էլեկտրոլիտը մագնեզիումի պերքլորատն է (Mg(ClO4)2) [10]:  

Առաջնային էլեմենտում ընթանում են հետևյալ պրոցեսները՝ 

Անոդ՝                                     Mg + 2OH- → Mg(OH)2 + 2e                                        (17) 

Կաթոդ՝                     2MnO2 + H2O + 2e → Mn2O3  + 2OH-                                                                 18) 

Ընդհանուր՝      Mg + 2MnO2 + H2O → Mn2O3 + Mg(OH)2                                                              (19) 

Այս էլեմենտի ԷլՇՈՒ-ն 2,8Վ է [8], սակայն աշխատանքի ընթացքում շատ արագ իջնում է մինչև 2Վ, 

որի հիմնական պատճառը Mg(OH)2 կամ MgO թաղանթի առաջացումն է էլեկտրոդի մակերեսին: Պետք 

է նշել, որ Mg/MnO2 համակարգը նորմալ կարող է աշխատել ընդհուպ -20 0C դեպքում [8]: 

Մագնեզումի անոդով երկրորդային էլեկտրաքիմիական գեներատորներում վերալիցքավորման 

միջոցով հնարավոր է լինում վերականգնել դրանց նախնական ունակությունը [10]: Նման ՀԷՔԱ-

ներում անոդ է հանդիսանում մագնեզիումը կամ մագնեզիումային համաձուլվածքը, իսկ այլ 

մետաղների սուլֆիդները, օքսիդները կամ օրգանական միացությունները՝ որպես կաթոդ: 

Մագնեզիումի վերականգնումը նույնպես կապված է ջրային լուծույթներում վերջինիս 

անկայունության հետ, ինչի հետևանքով որպես էլեկտրոլիտ օգտագործվում են օրգանական 

կոմպլեքսների լուծույթներ: Վերոհիշյալ օրգանական լուծույթների կիրառումը հնարավորություն է 

տալիս անոդային օքսիդավերականգնման ռեակցիաները տանել փոքր գերլարմամբ և բարձրացնել 

ամբողջ ՀԷՔԱ-ի աշխատանքային պարամետրերը: 

Եզրակացություններ: Այսպիսով, մշակված են մի քանի տիպի ՀԷՔԱ-ներ, որոնք տարբերվում են 

կաթոդների և էլեկտրոլիտների բաղադրություններով, բայց համալրված են նույն մագնեզիումային 

անոդով։ Հաշվի առնելով, որ մագնեզիումը տարածված և էժան մետաղ է, Mg-օդ ՀԷՔԱ-ները ունեն մեծ 

հեռանկարային կիրառություն, սակայն դեռևս դրանք լայնորեն տարածված չեն։ Էլեկտրաքիմիական 
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մագնեզիում-օդ համակարգի զարգացումը խթանելու համար դեռևս անհրաժեշտ է կատարել 

բավականին ընդգրկուն հետազոտական աշխատանքներ։  
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Р.К. Костанян   
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ 

ИСТОЧНИКОВ ТОКА МАГНИЙ-ВОЗДУХ  
 

Дается  литературный обзор различных электрохимических источников тока с магниевым анодом. 
Показано, что для улучшения рабочих характеристик этих систем решающую роль играют состав и 
структура анода и катода. Описаны пути их совершенствования.    

Ключевые слова: электрохимическая система, металл-воздух, кислородный электрод, магниевый анод, 
топливный элемент.  

 
R.K. Kostanyan  

CURRENT STATE AND PROBLEMS RELATED TO MAGNESIUM-AIR 
ELECTROCHEMICAL POWER SOURCES  

 
Literature review of various electrochemical power sources with magnesium anode is given. It is 

shown that to improve the performance of these systems the crucial role plays composition and structure 
of the anode and cathode. Ways to improve them are described. 

Keywords: electrochemical system, metal-air, oxygen electrode, magnesium anode, fuel cell. 
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A.H. Arakelyan 
 

FINAL WORKSHOP OF THE PROJECT “ SYNERGIA - SYSTEMATIZED 
AND SUSTAINABLE ENERGY EFFICIENCY IN ARMENIA” 

 
The paper is prepared on the summaries provided by the authors of presentations of the workshop held in 
Yerevan at the Yerevan State University on September 23rd , 2016.                   
The Program Committee of the workshop was as follows: 
Prof., Dr. Hans Kaminski -  Head                                                                                                        
Prof., Dr. Areg Grigoryan – member 
Prof., Dr. Aram Arakelyan – member                                                                                    
Simona Malz-member                                                                                                             
Vitalij Prjadkin -member 
This workshop acknowledged the growing number of researchers working in the rapidly expanding area of the 
energy saving and energy efficiency as well as authorities and Government Officials who are responsible to 
provide the efficiency behavior of energy sector of the economy.  
The seminar sought to bring together researchers, authorities from different Armenian institutions to explore a 
number of themes that relate to the energy saving  development of energy saving   large, multifaceted, 
complex and important Armenian residential area. Topics included relations between energy saving efficient 
and non - efficient appliances across communities.  
We invited expressions of interest from academics, post-graduate students, Government officials and those 
interested in exploring the energy saving and energy efficiency  dimensions of the Armenian residential area. 
The representativeness of interest was witnessed   by the participants from Armenian Government officials, 
Representatives  of High Education Institutes as well as Research Institutes. Thus, workshop gathered: 

1. Government officials: 
Deputy Minister of Energy and Natural Resources Hayk Harutyunyan 
Deputy Minister of Education and Science Manuk Mkrtchyan 
Representative of the Committee of State Incomes Armen Safaryan 
Representative of  Renewable Energy Department  Norair Hayrapetyan 

2. Representatives of academic institutions: 
Deputy Director of the National Institute of Education Prof., Dr. Yuri Safaryan 
Vice-Rector of National University of Architecture Prof., Dr. Yuri Safaryan 
President of Engineering Academy of Armenia Prof., Dr. Sergey Minasyan 
Dean of the Faculty of Economics and Management of YSU  Prof., Dr. Hayk Sarkisyan 
Representatives from State Pedagogical University: 

3. Participants of the project SINERGIA 
Simona Malz and Vitalij Prjadkin from IEE 
Aram Arakelyan, Hayk Adilkhanyan, Sona Sarkisyan, Styopa Tsarukyan, Ani Khalatyan, Vehanush 
Marukhyan from YSU 
PhD and Master Students form YSU: David Kharatyan and Shushan Indjigulyan 
Areg Grigoryan, Ruben Khachatryan and Mariam Saghatelyan from NPUA 

4. Students form YSU 
 
The opening ceremony implemented Dean of the Faculty of Economics and Management of YSU 
Prof., Dr. Hayk Sarkisyan. He welcomed participants of the workshop, noted the significance of the 
project for Armenia as the country which doesn’t have natural energy resources and depends on the 
gas supply from Russia and during last years from Iran. The project was significant for the research 
implementing by master and PhD students. They implement dissertations devoted to the study of the 
problems concerning the efficiency of energy resources and energy saving. Then he passed the 
presentation to Deputy Minister of Energy and Natural Resources Hayk Harutyunyan.  

 
          Mr. Hayk Harutyunyan welcomed participants of the workshop. He presented projects implemented
by the Ministry of Energy and Natural Resources of Armenia, noted programs devoted to the study of energy 
efficiency and saving in Armenia implementing in the cooperation with the World Bank. He expressed hopes 
that current project could be a valuable contribution to the development of stable basis for the further progress 
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in the field of energy, architecture, building construction, education and research, providing energy efficiency 
and saving. Mr. Manuk Mkrtchyan welcomed participants of the workshop and noted the significance of the 
project SYNERGIA for the economic education in Armenian secondary schools and simultaneously for the 
education of school teachers delivering classes in Economics of Energy. 
         Prof. Dr. Dr. h. c. Hans Kaminski and Simone Malz1 presented the Project “SYNERGIA”. A key 
challenge for all global energy supply systems will be to provide enough energy in spite of growing demand 
and limited fossil energy resources. At the same time economic, ecological and social concerns are taking into 
account - that makes it more difficult. This applies Germany,  as well as Armenia. Both countries do not have 
any significant conventional energy sources. For this reason, the development of renewable energy is the most 
major component of the transition of energy supply system, but it is not enough. Human behavior has also to 
change. In order that as many people as possible learn how to conserve energy and use it more efficiently, we 
need incentive systems and an appropriate political framework. Technical solutions can support human 
behavior as well.  
In 2014 in view of these facts Armenian and German scientists joined together in the project “SYNERGIA”2

to pursue answers to the question, how energy efficient behavior of private households can be effectively 
supported. The aim of the cooperation of Yerevan State University (YSU), National Polytechnic University of 
Armenia (NPUA) and Institute for Economic Education at the Carl von Ossietzky University of Oldenburg is 
to establish a network with partners from science, policy and economy. This network has to encourage applied 
research and develop concrete solutions in the field of energy efficiency in the residential area of Armenia and 
Germany, as well. In this respect the promotion of scientific young researchers is an important concern. This 
project, which is founded by the German Federal Ministry of Education and Research, is to understand as a 
first step to build-up a long-term cooperation.  
          One of the specific features is the bilateral collaboration of different disciplines. The cross-disciplinary 
approach meets the needs of the underlying complex problem. Every discipline deals with different questions 
of energy efficiency from its specific point of view. Communication and networking among participants cause 
holistic understanding of multiplex challenges, which are connected with energy-efficient consumer behavior. 
This approach helps to open the view onto new solutions.   
        The focus of the previous work was the development of a conceptual basis for the future research work, 
expansion of the network and finding junior researchers. The evaluation of energy efficiency in view of 
unused potentials, available technical options (for example, use of LED, smart technologies and so on), 
political and legal frameworks, possible financial or legal barriers and already implemented actions in both 
countries are the fundament for it. 
           From the acquired results as far important approaches for promoting of energy-efficient-consumption-
behavior can be derived and appropriate pilot projects outlined. Following articles will present results of done 
research work and drafts of pilot projects. But many important research questions remain unanswered. 
Because of the importance for society as whole energy-efficient behavior is a future-oriented field of activity 
for junior researchers. Therefore, an important focus of our future activities is the development of 
implementation approaches on the level of education (universities, professional education and schools) for 
more energy-efficient consumer behavior.  
          The presentation of Vitalij Prjadkin was devoted to the study of the  Energy Efficiency in Germany
(residential area). German energy support system is based largely on the use of fossil energy sources as the 
following figures for primary energy supply in 2015 show: Oil is the most  significant  source (33,9%) 
followed by natural gas (21,1%). In the third place is hard coal (12,5%) closely followed by renewable energy 
sources like wind, sun, biomass, geothermal energy and waste (all together 12,5%). Lignite (11,8%) and 
nuclear energy (7,5%) come in last3. Like Armenia Germany has quite limited fossil energy sources. More 
than two third - 69,6% - of the total energy needs in Germany are covered by imported energy resources. 
Lignite and renewable energy are domestic only. In addition to the risks associated with the import 
dependency, environmental pollution and greenhouse gas emissions caused by using fossil energy sources are 
a problem. Furthermore, Germany decided to accelerate the phase-out of nuclear power by 2022 following the 
Fukushima Daiichi nuclear accident in March 2011. In order to meet these challenges, the use of renewable 
energies is being promoted. At the same time energy efficiency plays an important role. Germany has set a 
target of 20% reduction in primary energy consumption by 2020 and 50% by 2050. It has also plans to reduce 
electricity consumption by 10% by 2020 and by 25% by 2050. 
          Private households play in that regard one of the central parts. Their share in the whole final energy 

                                                            
1 Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Kaminski was absent at the workshop. But he is the coauthor of presentations “Project 
SYNERGIA” and “Summary and Perspectives”, as well.  
2 SYNERGIA = Systematic and sustainable energy efficiency in Armenia.  
3 All the dates which are used in the presentation of Mr. Prjadkin come from reports of the “Working community 
energy balances” (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen – AGEB).    
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consumption in Germany is 26% (2014).   
          The biggest part of energy use in the residential sector is applied to heat buildings. In 2014 German 
private households used 444 TWh for it. The second item was water-heating (78 TWh) followed by home 
appliances and communication (57 TWh). The next one was cooking and washing (39 TWh). Lighting was the 
smallest item with 12 TWh in 2014 only. Most of the projected energy savings are coming from that sector, 
where the bulk of potential cost-effective improvements can be found. That is one of the reasons because 
many experts tell about big potentials to save energy in the building-area. This is especially important related 
to residential area as well as trade and services sector in Germany. Other important action field is traffic and 
transportation. German government developed a number of tools to provide and support energy efficiency in 
different areas. There are three groups of them:  
Regulatory law - Bills and rules, standards and obligatory certificates. The government dictates consumers in 
direct way to do something or not. One of the most important tools of this category in the area of building is 
the Energy Saving Act. The first amendment originates from 1976. The last version is from 2014.  This law 
regulates requirements on new and existing buildings in the areas of heating/cooling and insulation of building 
shell.  
           Financial incentives and market tools - Subsidies and credits, development programs and taxes. It 
means that consumers, who are saving energy, save money. For example, KfW – a non-profit banking group -
has programs in its portfolio which are targeted at private customers - owner of new and existing buildings. 
The goal of these programs is to help owner of buildings to pay high costs for refurbishment/energy-saving 
rehabilitation or for constructing new buildings with high energy-saving demands. For these purposes KfW 
provides specific loans which are cheaper.   
          Information and education - Promotional campaigns, educational programs for schools and adult 
education, consulting. All the market players need information to make a decision. Private consumers need 
information about new technical solutions, development programs for promoting energy efficiency and energy 
savings, government policy in this specific field and so on. Especially consulting services are very popular in 
Germany. It could be consulting offer from consumer advice offices for free, which is mostly used by families
with a low income. Different way is to get a specific point-of-care-consulting, which is more expensive. But 
an offer like that is made for special needs of the customer and his/her building. There are many exhibitions in 
Germany, where private customers can see, who are constructors in the region, what are new trends in the area 
of energy saving and energy efficiency, what kind of loans or credits are provided by the banks and so on.  
         All these tools or instruments have the same aim: they have to put private households in a position to 
exploit unused potentials in the field of energy efficiency in their own impulse.  
         The presentation of Aram Arakelyan was devoted to study of the energy use and energy efficiency in 
Armenian residential area, as well as he presented methods and research approaches for the implementation of 
the project SINERGIA. The author presented general concepts and definitions of the energy efficiency 
existing in the research of advanced economic schools and researchers. Particularly, concepts and definitions 
of energy efficiency and saving consist of the:  
i)  efficiency related to the electrical appliances using in the residential area,                  
ii) efficiency of lighting lamps, refrigerators, water pumps, electrical heating equipment, greenhouse heating 
equipment which uses woods, gas, electrical energy.                                           
iii) efficiency of the devices, generating, producing and supplying of the electrical energy, 
iv) efficiency of the adjustment of air pollution through the providing of the efficiency of electrical energy use. 
                          
         Further, the author presented methods and works of foreign researchers concerning the management of 
the process of energy use in residential area.  He noted that this experience allowed participants  of the project 
SINERGIA to use and implement the project especially for  the study of the energy saving processes in 
Armenian residential area. Taking into consideration research implemented at the Institute of Economic 
Education of Carl Osetski University and joining this research with the works of different foreign researchers, 
Armenian participants of the project got an opportunity to develop research plan devoted to the study of the
efficiency of the use of energy resources in Armenian residential area. As the first step in this direction the 
questionnaire  allowing the study of energy use and energy saving in residential area has been developed and 
the questioning of households of communities of the cities of Yerevan and Dilijan has been implemented. 
Thus, participants of the project got an opportunity to study the state of the energy use and energy saving in 
residential area, as well as to make an assessment of the energy saving and  efficiency of appliances using in 
residential area. The  structure of energy use in residential sector of studied communities has been developed 
and it allowed to get an assessment of  the energy use by different electrical devices using in the residential 
sector of the city of Yerevan and the city of Dilijan.  He noted that main part of the energy is using for the 
heating needs in residential area. However, the study of Armenian households showed that about 30% of 
electrical energy is using for lighting needs. This situation is caused by the use of non efficiency lamps used in 
residential area. In addition he noted that the level of the use of energy saving advanced technologies in 
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Armenian residential area is needed to be increased.  
          Further, the author proposed a program for the investments providing  to retrofit residential area and 
replace conventional lighting lamps by energy-saving lamps. Main feature of proposed project is the 
assumption that investments are to be based on the borrowing, solicited from companies responsible to 
generate and supply electricity to the population. The author also presented the mechanism for making 
investments and their use with following up payback. Simultaneously, the  author assumed that we should 
avoid foreign investments.                                                                                           
          The study of Armenian residential area showed that the process of its management through the 
establishment of energy saving appliances could be efficient if we prepare passport of energy appliances using 
in households. This passport assumes to record electrical appliances using in households by energy saving 
ones.  
 Further, the author presented conclusions of the paper as follows: 

1. The approach of the energy efficiency assessment based on the study of the process of use of
electrical energy is new and allows to assess environment pollution.  

2. The analysis of the housing fund and its satisfying to the requirements of energy saving provides the
need of retrofitting the residential area and replacement of non- efficient appliances by energy saving 
ones.   

3. The mechanism of the borrowing and implementation of the investments into residential area is new
and is targeted to those who are responsible to provide energy efficiency of the economy and 
particularly the residential area.   

4. The mechanism of the development of passports of electrical appliances used in households is new
and is a call to those who are responsible for the energy efficiency of the economy. 

5. The project SINERGIA has scientific and academic significance  because it generated new master 
dissertations teams and students found it interesting as the basis for future research. 

Areg Grigoryan presented a Laboratory Conception on power efficiency which is developed in the 
frames of the Project of the Federal Ministry of Education and Scientific Investigations of Germany, 
“SYNERGIA”. The goal of the conception is the establishment of a Laboratory at the Institute of Power and 
Electrical Engineering (IPEE) of  National Polytechnic University of Armenia. The representatives of the 
Institute of Economic Education of the University after Karl von Osetski in Oldenburg (Germany), Yerevan 
State University, NPUA, the Federal Technological Centre of Electrical Engineering and Information 
Engineering BFE (Oldenburg, Germany) took part in the discussion on the conception development. 
          The establishment of the Laboratory at the IPEE is urgent, as that institute trains Bachelors and Masters 
of Engineering in many specialities of Power and Electrical Engineering. Post-graduate students are also 
trained at the Institute. The total number of the students  of the IPEE is about 800. All the students of the 
Institute study the issues on power efficiency one way or another.  Power efficiency technologies are paid a 
special attention in the courses taught to the students, studying by the speciality “Power-saving Technologies 
and Power Management”. A new speciality, named “Alternative Energetics” will be introduced at the Institute 
beginning from the academic year 2017-2018. The issues concerning the power efficiency will occupy a 
significant part in the disciplinary courses of the students, being trained by that speciality. 
          The IPEE new laboratory will be used for academic and research purposes. It will be equipped by 
technological installations, devices, equipment and furniture so that it should be possible to conduct lectures 
and laboratory works on power efficiency, as well as organize demonstrative practical seminars and carry out 
investigations. 
           For academic purposes, in accordance with the curricula and programmes of the University, the 
following types of lessons will be held for the students at the laboratory: lectures, practical and laboratory 
lessons, as well as scientific seminars. Lessons for the qualification improvement of both the lecturers of the 
University and the retraining of the specialists of different enterprises and institutions will be conducted. 
            At the laboratory the Graduate and Post-graduate students of the University will carry out 
investigations on the issues of power efficiency and power-saving. In particular, they will study the 
characteristics and operation modes of the laboratory equipment and installations. 
The technological installations, devices and equipment can be conventionally divided into two groups: 

1. the equipment, providing the power supply of the laboratory; 
2. the equipment, providing the efficient power consumption. 

The first group will include the  solar photovoltaic plant of small power, the solar thermal plant, the wind 
generator, the accumulator with an inverter system, the geothermal thermocompressor. 
The second group will include the installations and devices, regulating the operation modes of the cooling-
heating, illuminating, and other systems, as well as various sensors.  
           All the equipment, including the operation of the thermocompressor, providing the laboratory with heat 
energy, will be regulated with the automatic system “smart home”. 
           Hayk Adilkhanyan’s presentation was devoted to the analysis of electricity consumption structure in 
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Armenian private households. Current study is devoted to the analysis of electricity consumption structure in 
Armenian residential sector. Various methods of economic research are implemented for achieving 
trustworthy results. An attempt is made to define a picture on average volume of electricity consumption, the 
volume of electricity consumption by certain appliances and draw conclusions based on respective models. 
The main problem related to analysis was unavailability of data. Therefore, there was a necessity to compile a 
credible information from households. 

As a method of data collection, a paper-based survey is selected and respective questionnaire is 
developed. The latter includes questions aimed at revealing information about households’ average expenses 
on electricity, structure of those expenses. Furthermore, specific questions are included in order to get an 
understanding about respondents’ attitude towards energy efficiency and energy efficient technologies.  

The survey was conducted in Ajapnyak administrative district of Yerevan. In overall, 600 households 
representing panel multistorey houses, took part in the survey which were classified into three types, according 
to the number of rooms (1, 2 and 3-room apartments). An important thing is the fact that selected apartments 
do not have access to natural gas and therefore electricity is the only source both for heating and cooking. It is 
also worth mentioning, that survey data covers only January and February.  

The results indicate that for all three types of apartments both in January and February the major part of 
consumed electricity (85-90%) pertained to four types of appliances – heating devices, water heaters, electrical 
stoves and lighting equipment. The only difference is the order of appliances. In January, for all cases the 
largest share in electricity consumption belonged to heating appliances, while in February, electrical stoves 
and water heater took the first place. 

According to respondents’ answers to specific questions, it becomes clear that mostly they are aware of 
energy efficient appliances and technologies. Moreover, the vast majority of participants emphasized the 
importance of informing population about such technologies and mentioned TV as the most appropriate source 
of receiving such information. However, they pointed as well, that there was no practice of spreading 
information about energy efficiency among private households. 

Further, based on the results obtained with help of survey, mathematical modelling techniques are 
applied and respective models are estimated. At first, for each type of apartment and each month a single OLS 
regression is evaluated in order to assess possible impact that heating devices, stoves, water heaters and 
lighting appliances exert on the overall volume of consumed electricity. The results show, that out of the 
mentioned four appliances the strongest influence belongs to heaters (in January) and water heaters (in 
February).  

Besides OLS regressions, a panel analysis is conducted as well. In total six panels are included in the 
analysis – a panel for each type of apartment and each month. Pooled OLS, fixed effect and random effect 
models are estimated and show that again, the strongest impacts come from heating equipment and water 
heaters. 

At the final part of study, possible benefits from using efficient lighting equipment instead of 
inefficient ones are calculated. This stage is reasoned by the fact, that according to the results of survey, 
lighting accounts for a quite large part of total electricity consumption which is mostly due to the fact that 
Armenian households use inefficient lighting appliances from electricity consumption perspective. 
Calculations are done for all three types of apartments and show that on average LED lamps consume 85-90% 
less electricity compared with their traditional counterparts. In monetary terms it means to save annually 
25,000 AMD for 1-room apartments, 29,000 AMD for 2-room apartments and 37,000 AMD for 3-room ones 
(or 521 kWh per year, 603 kWh per year and 753 kWh per year  respectively). 

Sona  Sargsyan’s presentation was devoted to the solution of the models of optimality of mechanisms 
of clean development. The models of the optimality of mechanisms of clean developement are studied. As 
case study the economy of the Republic of Armenia is considered. The numerical method of the solution of 
studied models is given. It’s applied to the empirical data describing economic indicators of the Republic of 
Armenia. 
        Models including specific targets  and restrictions may be applied in the electricity production and 
consumption area.  The structure of the generated amount of electricity which is given below, allows us to 
formulate the problem of maximizing summary income on the basis of these costs and  planned targets. For 
each organization producing electricity the revenue structure can be represented in the following table. 

      Model: Consider n organizations producing electricity.  Let's say je , nj ,...,2,1  is the number of 

harmful emissions into the atmosphere as a result of the operation of organization j . In particular it is possible 

to put the model for determining the optimal taxation, taking into account the quota restrictions on pollution.     
          It is required to maximize the total income of the organization 
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Suggestions:1. In the field of renewable energy needs to implement diversified financial and credit 
stimulation. 
2. Mechanical and obsolescence of machinery and equipment in the power system contributes to the 
high level of pollution. Actual problem is the renovation of stations producing electricity. 
3. Reduction of taxes on import of renewable energy production  equipment is necessary. 
Styopa Tsarukyan4 presented the paper “An assessment of the efficiency of the electrical energy use 

and the improvement of social norm” which was devoted to the study of the approaches providing the increase 
of electrical energy use efficiency in different countries. Particularly he noted the approach used in the Russian 
Federation which was based on the intention of the limited size of electrical energy  for each household and 
the establishment of the tariff according to this limited size. The tariff is increasing if the household uses the 
electrical energy extended  this size. Similar  approach was used in Armenia. However, the author argued that 
the approach used in the Russian Federation didn’t get the acceptance from households and different layers of 
the population. Reviewing approaches on the increase of electrical energy use in different countries the author 
concluded the need for the inclusion of additional steps targeted to the improvement of the efficiency of the 
use of natural resources. Taking into consideration this argument he studies the structural identification 
schemes allowing an increase of the efficiency of electrical energy use in household sector. As the main 
conclusion made by the author is the suggestion that the constraint of the size of the use of electrical energy is 
not an efficient approach because it causes the decrease of the quality of life. The improvement of this 
approach should be based on the technology development and establishment of energy efficiency equipment 
and facilities for household use. As a case study the author considers assessments of the size of the power used 
by different electrical facilities. He concludes that the main part (30%) of the power Armenian households are 
using for the apartments is lighting.  
            He offers the proposal based on the replacement of 60 Wt.H. lighting lamp by 7 Wt.H. LED lamps 
having the same lighting qualities. For the sample of apartments he considers apartments of Yerevan and 
proposes to replace these apartments by  60 Wt.H. lighting lamps by 7 Wt.H.  LED lamps. He calculates the 
profit tax of 73 major taxpayers of Armenia  and proposes to: 
i) borrow money from the Armenian energy producers and supplyers,                                                            ii) 
purchase  7 Wt.H LED lamps,                    
iii) replace 60 Wt.H. lighting lamps by 7 Wt.H. LED lamps,               
iv) continue counting  the costs of electricity calculated for lamps 60 Wt.H.            
        This approach could allow to repay the debt taken for the purchase of LED 7. This will repay the debt 
taken for the purchase of 7 Wt.H. LED during  8 months. After this period the population will pay for the use 
of electricity counted for the 7 Wt.H. LED. The author suggests that the use of 7 Wt.H. LED lamps allows the 
improvement of social rate of the electricity use based on the constraint of the size of used electricity and 
increasing of the tariff for the use of extra size electricity. The approach proposed in this paper allows to 
maintain the quality of life.  

The presentation of Mariam Saghatelyan was devoted to the study of the technical and economic 
efficiency of applying different hydroaggregates in small hydroenergetics in Armenia. The development of 
small hydroenergetics in Armenia gives an opportunity to supply electricity to remotely populated areas which 
are located nearby some water source. The correct selection of constructive solutions of the main units of the 
SHPP gives an opportunity to obtain relatively high power efficiency and power safety of the whole system. 
Besides, the correct technical and economic analysis of SHPP gives an idea about the anticipated expenses and 
the payback period. The correct choice of the hydroturbine and the electric generator is of special importance. 
In order to substantiate the efficiency of SHPP of Armenia the water resources of the Republic of Armenia 

                                                            
4 Styopa Tsarukyan was absent at the workshop, but has presented a summary of the presentation. Current text 
 is the summary he  provided. 
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(RA) and 41 of the existing SHPPs of a power of 1…5 MW are analyzed. These SHPPs belong to the basins of 
different rivers. The technical and economic indications for applying of hydro-turbines in SHPPs in RA are 
also given. 

The location of the water resource has an important role in the solution of expediency of the SHPP use as 
an alternative source of electricity. The remoteness of the source from the consumer more than 5 km is a 
determining factor at evaluating the profitability of using the SHPP, because there is a need of great expenses 
for building and exploitation of electricity transmission overhead lines. 

When a water source is far from the consumer up to 5 km the cost of the project realization is determined 
by the value of hydroaggregate and construction and secondary equipment, reconstruction of hydromechanical 
structures and installation of equipment.  

In the water resource selection process, for installing a SHPP it is necessary to know the head of water 
and water discharge, which are the main parameters at selecting the aggregate type and its determined 
capacity.  

Thus, knowing the parameters of the reservoir, the hydrotechnical structures, as well as by selecting the 
type of the aggregate to be installed (according to its determined capacity) the end-user of electricity and the 
profitability of the project realization can be determined. Similarly, by having the value of the required 
electricity production, the parameters of the hydroaggregate can be determined (for an individual consumer) 
and compare the possibility of its installation in the given water source [1]. 

The selection of a consumer is one of the decisive factors for the hydroturbine selection, because its 
parameters may fail to satisfy the required needs. 

There are two types of hydroturbines by principle of operation: active, which operate from the free jet at 
normal atmospheric pressure due to the kinetic energy of water and are used only at high heads of water, from 
40 to 800 m, and reactive, which operate due to the potential energy of water at heads of water from 1,5…2 to 
350 m. The main working body where the energy is converted is the runner. 

By the regulation method of the power, the reactive hydroturbines can be of single and double regulation. 
By the shaft location of the runner, the hydro-turbines can be vertical, horizontal and inclined. 

There are different types of hydroturbines which differ by the power and head of water. The most 
common hydroturbine types which are used in the SHPP systems are the axial-flow propeller Kaplan turbine, 
the radial-flow Francis turbine, the diagonal turbine, the Pelton turbine, the Turgo turbine and the cross-flow 
Banki-Michele turbine. Due to their several advantages the Turgo turbine and the Banki-Michelle turbine are 
widely used in SHPPs in recent years. 

The head of water of the considered SHPP ranges 51.2…575 m, the water discharge ranges 0.45…6 m3/s.
The average annual values of SHPP of RA are: head of water – 167 m, water discharge – 2 m3/s, the SHPP 
capacity – 2200 kW, the produced electricity per year – 8.15 mln. kW per hour. 

There are a lot of SHPPs in RA which have 100…5000 kW of the set capacities. Thus, an  efficiency 
varies little at 30…100% of load. It allows to design hydroaggregates with the set capacity in accordance with 
the river water energy in spring. It allows to use the SHPPs effectively for the entire year of operation.  

It is possible to increase the profitability of SHPPs and decrease the economic expenses during its 
realization by selecting the optimal velocity of hydroaggregate units in accordance with energetic parameters 
of the river. 
        Ruben Khachatryan presented “Programs and perspectives of development of energy sector of 
Armenia and the role of energy saving in households”. Energy consumption growth is observed in Armenia 
since 1995. According to the IEA in Armenia on average is produced 32.4% of its total primary energy supply. 
At the current level and if the growth rate of the energy consumption remains constant for sustainable 
development of Armenia's economy, where there are no own resources of fossil fuels it is necessary to 
increase the energy efficiency of the economy as a whole, as well as the development of local renewable 
energy sources. 

The main purpose of the National Program on Energy Saving and Renewable Energy adopted in 2007 is 
to set targets for the energy saving and renewable energy development in Armenia and to determine the means 
for their realization. Among the program indicators of energy saving measures, the total energy saving 
potential from the use of energy efficient light bulbs by population was estimated to be roughly 303 GWh. 
According to the program it is economically advantageous to reduce the consumption of thermal energy for 
heating with improved thermal insulation in buildings at least by 30%. In this case, annual savings will amount 
to 335 KTOE, and in public buildings to 67 KTOE (which corresponds to a reduction of CO2 emissions by 
2300 tons). 

The World Bank study carried out in 2008  determined that Armenia can save as much as 132 AMD 
billion per year in energy expenditure by investing in energy efficiency. Equal to saving annually 1 210 KTOE 
energy. One of the priority measures of the National Energy Efficiency Action Plan was the implementation of 
the national energy statistics and the drafting of the first detailed energy balance for 2008-2010. In this regard, 
it provided that a gradual approach will be applied, and new action plans will be adopted in the coming years. 
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The total energy saving target by 2020 will be about 22.3%. 
In the document "Ways of long-term (to 2036) development of the energy system of Armenia" various 

scenarios of development energy system of Armenia are considered and the activities are grouped in three 
areas: market reforms, development of infrastructure, development of electricity production capacities. 
         In the medium term, implementation of activities aimed at stimulating interstate trade includes gradual 
(until 2019) liberalization of the Armenian electric energy market. In total, the implementation of medium-
term measures for the development of infrastructures will create an additional burden of about 5.5 AMD / 
kWh on the tariff of electricity in 2020-2021. As a result of the analysis of examined scenarios we can 
conclude that in the period from 2018 to 2036 because of renovation and development of generating capacities 
of Armenia the power system weighted average cost of electricity production most likely will grow to $ 66-77 
per MWh. Whereas the stimulation of energy efficiency may result in fuel savings and economy of financial 
resources, and it can reduce the amount of new thermal power required. 
         In Scaling Up Renewable Energy Program (SREP) for Armenia three investment priorities that would 
lead to scale-up emerged from the analysis and discussions with stakeholders are geothermal power, utility-
scale PV, geothermal heat pumps and solar heating. 
         Today already 11 Armenian cities are signatories of the agreement “Covenant of Mayors” (2009), while 
7 of them, including the capital Yerevan, have a “Sustainable Energy Action Plan” (SEAP). A number of 
international financial institutions offer mechanisms of financial support for residential and private programs, 
that include soft loans for energy efficiency programs. In recent years several demonstration projects have 
been  carried out in residential and public sectors such as “Municipal Heating”, “Improving Energy Efficiency 
in Buildings”, “Green Urban Lighting”, etc. 
        Why is it necessary to promote energy efficiency and incentives in the residential sector? 

1. In the Republic the percentage of consumption of primary energy resources by population is high. 
According to statistics (IEA) almost one-third of TPES (2101 KTOE in 2013) accounted for the residential 
sector and was 662 KTOE. 

2. In winter about 10-30% of the average household budget is spent on its energy costs. The rising cost of 
energy affects not only the reduction in demand, but also leads to restriction of comfort and creates a solvency 
problem for low income households. At the same time the cost of electrical energy sold to the final consumer, 
as it was already mentioned, in the next decade will continue to grow. 

3. In RA about 11% of the total greenhouse gas emissions are produced as a result of the energy 
consumption in buildings. For accelerating efficiency in the housing sector it is necessary to reduce the 
emission volumes and contribute to the solution of environmental problems. 
        Much has been done to improve energy efficiency in the country, especially during the recent years, but it 
is still necessary to implement actions to inform the population and stimulate energy-efficient behavior.   
              Aram Arakelyan,  Sona  Sargsyan, Ani Khalatyan and Vehanush  Marukhyam presented the 
textbook  in Energy Economics for secondary schools. The results of a sociological survey of different sectors 
of the population showed a low level of awareness of people about the energy efficiency projects, the impact 
of different energy resources consumption on the environment. This fact, as well as the experience of our 
colleagues in “SYNERGIA” project became the basis for the submission of the project on creation of this 
guide. The manual is intended to be submitted to the school discipline on the economy, as a source of 
knowledge on energy economics.  

The content of the manual must be complied with the curriculum on the subject of the economy, 
however, it could be focused on the general public, it can include recommendations to improve energy 
efficiency projects. 

To preview the presentation of the brochure it had been chosen two themes from the overall subject 
of the economy.  

Theme 1: The subject, the problem, the production factors and the economic system of the economy. 
Theme 2: Supply and demand. Pricing in the market. 
Here in parallel with the basic concepts of economic theory it had been given the definitions of the 

electricity market, electricity as a commodity, which has a number of features that significantly influence on 
the formation of the cost in its production, and that the differences in costs sometimes underlie the differences 
in fees for its use (tariffs). 

It have been observed the features of electric power from a consumer perspective. In contrast to other 
goods the consumer gets it exactly at the point in time when there is a need for it. The examples explain the 
behavior of supply and demand of electricity as a commodity. In the guide simple questions are posed, such 
as: 

- where does the electricity emerge? 
- how and by what do people warm up? 
- what are the energy efficiency and conservation? 

It had been listed the relevant answers. 
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 After the completion of the energy economy course different sectors of the population will increase 
the level of knowledge of the energy efficiency projects which will bring to significant savings in energy use.  

Knowing that, for example, the replacement of light bulbs in the entrances of apartment buildings 
with more energy saving ones or installing solar panels on the roofs of houses, will bring to the significant 
financial savings for all the residents of these homes and which will be one of the visible results of this guide. 
It is very important to give knowledge on energy-efficient use of appliances that you need to know for 
insulating homes that efficiently - central or individual heat supply since the school age and answers to these 
questions must be substantiated by specific examples and calculations. 

Plan - Contents 
1. Energy Alphabet 

Answers to the questions-what? WHERE? FOR WHAT? 
1.1 Where does the electricity supply begin? 
1.2 How do people warm up? 
1.3 What are the energy efficiency and conservation? 

2. Energy efficiency projects 
2.1 What is the energy efficiency project? 
2.2 What should we know about the warming of the house? 
2.3 Central or individual energy supply? 
2.4 Where is the heat lost? 

3. The maintenance and management of multistory buildings (New solutions for the old problems). 
3.1 The lightening of the porches and courtyards. 
3.2  The installation of solar panels on the roofs of multistory buildings. 

4. The advice for the energy efficiency for using household appliances. 
 
            Arev Sahakyan presented the paper “Assessment of quality of life based on electricity usage”. Among 
the most urgent problems are the level and the quality of life. One of the reasons is the financial economic 
crisis of 2008-2010, which brought a deep decline in the population’s level and quality of life. Moreover, 
currently, one of the main reasons is the energy consumption costs. Our well-being depends on the correct 
social policy, which, in turn, depends on whether the information is sufficient, and whether it fully shows the 
problems in today's society. The direction and pace of further reform in the country and therefore ultimately 
political and, consequently, economic and social stability depend on solving the life’s level and quality 
problems. These problems’ solving requires specific policies worked out by the state, the central point of 
which is a man, his well-being, physical and social health. That is why all the transformations that can cause 
changes in living standards, have great interest in population.  
           Quality of life is the degree of satisfaction of the material, spiritual and social needs of the person. It is 
the most important social category, which characterizes the structure of human needs and capabilities to meet 
them. Some researchers, in the definition of “quality of life”, oriented a lot of attention on the economic side: 
the material security of the population’s lives. It is true, as the assessment and measurement of quality of life is 
a necessary component of the socio-economic monitoring, assessment of the state and nature of the 
development of social processes in any country.  
           People’s quality of life and the degree of economic development are determined also by the level of 
electricity consumption. Electricity consumption plays really a life support role. Because of a constant increase 
in energy prices the majority of consumers have a desire not only to save electricity, but also to meet the 
consumption volume of low-cost electricity. This can be done in many ways. In this work we analyze those 
which create minimal discomfort for consumer trying to save the energy that is spent in vain. In one word, 
energy saving and energy efficiency are direct methods of current problem.  
          In order to have streamlined and efficient savings, people must focus on energy-consuming appliances 
in the house. To do this, they must analyze a table, which shows the averaged power consumption for some 
devices. Of course, consumption will greatly vary depending on the individual preferences of each resident, 
but in general people can have an idea of what devices are consuming a lot of electricity in particular. 
Moreover, some household appliances (such as: TV, audio equipment, microwave, etc.) after switching off, 
are not disconnected from the mains at all, but being in standby mode always have a power consumption. By 
minimizing the use of electricity in the house with energy saving and with substituting items, people can 
enhance the electricity usage efficiency almost 25-30%.  
          Shushan Indjigulyan presented the paper “Аssessment of energy efficiency in individual greenhouse 
farms of the Republic of Armenia”. The purpose of this work is research of individual greenhouses , the 
assessment efficiency of energy consumption and identifying existing problems.           
          Greenhouses are divided into different types according to several criteria. Depending on the operation 
and design features for the classification of greenhouses, the following criteria apply: seasonality, cultivation 
technology, design, etc. 
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          Depending on the kind of fuel Armenia has the following types of greenhouses heated fuel or materials, 
performing the role of fuel: gas, electricity, firewood, fuel oil, diesel fuel, etc. 
         During the operation and analyzed visits were conducted 5 greenhouses. Greenhouses are at one and the 
same area and all greenhouses have almost identical structure. This factor makes the study more productive as 
the external conditions (ambient air temperature, lighting) are the same for all the greenhouses. 
         During the investigation it became clear that in most greenhouses are used improvised stoves. Efficiency 
of heating depends largely on the structure of the heating system as a whole. The efficiency depends largely on 
the heating pipe installation location. In one case, the pipe is installed on the side wall and on the other case-
directly on the ground. The number of tubes used and the amount of water in two cases are almost the same, 
but studies suggest, that second type is more effective. In the latter case while using the same amount of fuel 
the temperature in the greenhouse is recorded at 2-3 degrees above. 
          In contrast to natural gas heating, wood-burning heating system requires additional financial costs. It is 
necessary to divide the respective parts of the wood, store it correctly and to monitor the heating boiler during 
the work. At the very least, for all this you need an extra worker. 
          Wood heating systems are not automated, therefore they do not provide the ability to provide a fixed 
temperature. These conditions, especially in case of such plants, which do not need a very high temperature, 
increases the risk of frostbite.  In addition, it is not always possible to buy high-quality wood, which leads to a 
decrease in the proportion of energy derived from burning wood. 
         Studies and surveys conducted among greenhouse owners show, that at the present time the most 
efficient is considered to be natural gas heating.  
        Comparative evaluations conducted between 1, 2 and 3 greenhouses will not be exact, since the average 
temperature in the greenhouse was different аnd  in a greenhouse number 3 there was no polyethylene coating. 
At the same time the greenhouse number 4 and 5 coincide both in terms of average temperature, and form a 
polyethylene coating. We study the cost of heating greenhouses number 4 and 5. Wood heating costs 
amounted to 1260000 dram. Taking into account the results of studies conducted in the greenhouse room 5 we 
see that the cost of natural gas heating of greenhouse No. 4 amounted to 1007800 drams. 
          Studies and surveys conducted among the owners of hothouses, show that at the present time natural gas 
heating is considered to be the most efficient both in terms of maintenance, and in parts of heat. 
          Now, based on studies and findings let’s define existing problems.  Often the introduction of natural gas 
heating system is complicated by several factors. Gasification of some villages have not yet been completed, 
so the owners of the greenhouses are forced to use alternative fuels. In addition, heating greenhouses, you need 
high-pressure gas, which must be delivered from the central highway. This is costly. It is also necessary to 
take into account the fact that often the greenhouses are located far away from residential areas, and it is worth 
a few times more. 
        Among the urgent problems worrying  the owners of greenhouses is the  problem schedule of payments 
for the consumed gas. Heating is carried out during the months from November to March. Monthly bill for the 
used gas must be paid before the 20th of the following month. While the income obtained much later. As a 
result, owners of the  greenhouses often arise financial problems, in particular, they do not have the 
opportunity to continue the further heating of greenhouses. 
        The main purpose of David Kharatyan’s article is to analyze the financial performance of Vorotan 
complex of hydroelectric power plant for the period of 2011-2014 by using the DuPont model. It has been 
found out that plant’s financial performance was stable in 2011 with positive ROE return on equity and profit 
margin values. However, the plant’s performance started to worsen in 2012 with negative profit margin and 
return on equity values. The plant incurred significant losses in 2013 which resulted in negative profit margin 
and return on equity and high financial leverage values. It was able to recover in 2014 as the plant improved 
its performance significantly with large return on equity and profit margin values.    
          Further Prof. Dr. Dr. h. c. Hans Kaminski and Simone Malz presented the summary and perspectives 
of the project SINERGIA. The results of the research work done so far show on the one hand, that many 
measures to encourage energy-efficient consumer behavior are implemented. On the other hand, much unused 
potential can be found as the research findings of the survey about the consumption of electricity and natural 
gas in private households in Armenia show. This result indicated existing barriers, which hamper to exploit 
energy-efficiency potentials to the full extent.  
          Financial barriers are in the leading position. Large energy-saving potentials in domestic sphere can 
result from the rehabilitation of the building shell, modernization of heating or cooling systems and in the field 
of electric appliances. Usually modernization or rehabilitation activities are expensive and these costs could be 
covered by equity capital only in rare cases. Experience shows, that the accession to financial resources and 
offers do not generate demand automatically. There are several explanatory approaches: effects of discounting, 
risk aversion or investor-user dilemma. Another important question is what role is played by information or 
information deficit. The evaluated results obtained so far show that the detailed reflection delivers important 
advices for developing effective and target-group-specific measures or adjustment of existing offers and 
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programs. Especially relating to expensive activities some people tell about “too much” information. As a 
result of this “too much” people become uncertain about their decisions (for example, recording to the choice 
of materials or electric appliances) and at the end they quit. At least performer or executer, for example, 
worker, who install new windows or air conditioning systems have to be necessary professionally qualified for 
consulting or giving advices. These and more barriers add to the fact, that not all the economic potentials to 
save energy or to use it efficiently are used to their full extent. This finding applies for Armenia and in a 
similar way for Germany, as well.        
         The findings of the scientific cooperation can make important contributions to the design of 
sociopolitical framework to promote energy efficiency, to design and development of new technical solutions 
and to the configuration of education offers with long-term effects, going well beyond simple information 
transfer. First connecting factors have been identified and concretized in the frame of SYNERGIA. For 
example, it is the laboratory on the base of the National Polytechnic University of Armenia, where 
professionals and employees will be taught to install new energy efficient housing technologies or electric 
appliances. Another example is the design and development of teaching materials for general education 
schools. In this way, all the young citizens can be equipped systematically and extensively with the most 
important knowledge- perception- and valuation-competencies related to the energy-efficient consumer 
behavior.        
         At the same time these project ideas offer an opportunity to relate the intensive practically-orientated 
development work to fundamental empirical research. Stakeholder from policy and economy can benefit from 
it. Especially to junior researchers from different disciplines energy efficiency is not only a fascinating but 
also increasingly important research area.   
 

Ա.Հ. Առաքելյան 
«ՀԱՄԱԿԱՐԳՎԱԾ ԵՎ ԿԱՅՈւՆ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈւՆԱՎԵՏՈւԹՅՈւՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈւՄ – 

ՍԻՆԵՐԳԻԱ» ՆԱԽԱԳԾԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՍԵՄԻՆԱՐ 
 

             Ներկայացվում է «Համակարգված և կայուն շներգաարդյունավետություն Հայաստանում  -
ՍԻՆԵՐԳԻԱ» նախագծի եզրափակիչ սեմինարի համառոտ տեղեկատվություն: Սեմինարը տեղի է ունեցել
Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետում: Նախագիծը
ֆինանսավորվել էր Գերմանիայի կրթության և գիտության նախարարության կողմից և կատարվել էր Կարլ
ֆոն Օսեցկու համալսրանի Տնտեսագիտական կրթության ինստիտուտի, Երևանի պետական համալսարանի
Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարանի կողմից: Մասնակիցների զեկուցումները նվիրված էին էներգաարդյունավետությանը և
էներգախնայողությանը վերավբերող զանազան հարցերի ուսումնասիրությանը, ինչպես նաև Էներգետիկայի
տնտեսագիտությանը վերաբերող հիմնախնդիրներին: Սեմինարը հետաքրքրություն առաջացրեց Հայաս-
տանի Էներգետիկայի նախարարությունում, Հայաստանի Կրթության և գիտության նախարարությունում, 
ինչպես նաև մի շարք համալսարաններում, որտեղ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության
հարցերի ոսումնասիրությունը  ընդգրկված է ուսումնական պլանով դասավանդվող առարկաներում: 
Սեմինարում ներկայացված զեկուցումները ցույց տվեցին, որ ՍԻՆԵՐԳԻԱ ծրագրի շրջանակում կատարված
է նշանակալի հետազոտական աշխատանք Հայաստանում` էներգախնայողության և էներգաարդյու-
նավետության բնագավառում:  

 

А.А. Аракелян 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПРОЕКТА “SYNERGIA” – 

СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ И УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В АРМЕНИИ” 

 

              Приводится краткая информация о заключительном семинаре проекта “SYNERGIA” – системати-
зированная и устойчивая энергоэффективность в Армении”, состоявшегося на Факультетe экономики и 
управления Ереванского государственного университета.  Проект финансировался Министерством высшего 
образования и науки Германии. Исполнителями проекта выступили Институт экономического образования 
Университета им. Карла фон Осецкого (Ольденбург, Германия), Факультет экономики и управления Ереванского 
государственного университета и Национальный политехнический университет Армении.  Доклады участников 
семинара посвящены широкому кругу вопросов, касающихся проблем энергоэффективности и энергосбережения в 
Армении. Работа семинара вызвала интерес в Министерстве энергетики и природных ресурсов, Министерстве 
образования и науки Армении, у широкого круга специалистов, занятых решением проблем энергоэф-
фективности, а также представителей сферы образования в области экономики. Результаты работы семинара 
показали, что в рамках проекта “SYNERGIA” проделана значительная работа, позволившая продвинуть 
исследования в области энергоэффективности и экономического образования в сфере экономики энергетики.  
 

Arakelyan Aram H. - Prof. Dr., Head, Department of Mathematical Modeling in Economics, Yerevan State University
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Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 

Համբարձումյան Ս.Ա., Մինասյան Ս.Ա.  
ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔ ՀԱԷԿ-Ի ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ, ՀՃԱ ԻՍԿԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄ ՄՈՎՍԵՍ ԳԱՌՆԻԿԻ 
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