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UDC 622.691.4.003.1            ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 
N.M. Malkhasyan, A.H. Arakelyan, M.A. Abgaryan, M.D. Davtyan 

 
ENERGY CONSUMPTION AND ENERGY EFFICIENCY IN 

ARMENIA-THE HOUSEHOLD SECTOR, TECHNIQUES AND RESEARCH AREA 
 

Energy efficiency and energy saving assessment scores are proposed. The assessment of the environment 
pollution as a consequence of energy consumption is presented.  Approaches presented in the paper suggest measures 
targeted to the improvement of energy consumption providing energy saving in residential area.  Measures for the 
improvement of social standards of electrical energy consumption are also proposed .  

Keywords: energy, consumption, sector, household, techniques, efficiency.  
 

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

 
Energy efficiency assessment. The problem of energy efficiency is a hot debated issue over the end 

of the twentieth century. Concerning the definition of energy efficiency different approaches exist. Majority 
of these definitions is converging to the definition accepted by Wuppertal Institute fur Klima and allowing 
to define energy efficiency for housing appliances,  as follows [1]: 

1 2

1

,
Power of AP Power of AP

Energy efficiency
PowerAP


                                           (1) 

where 1AP   is housing electrical appliance consuming 1P  kW/hour,  

  2AP  is housing electrical appliance consuming 2P kW/hour, 2P 1P . 
Using this definition we could define energy efficiency for housing appliances and assess its efficiency by 
accepting as the basis of saved electrical energy power. However, taking into consideration the fact that the 
electrical energy is generating by different technologies we could summarize the definition, depending on 
the generation technology as follows: 

• consideration of energy efficiency in terms of import – driven trade; 
• assessment of environmental pollution expressed in units of emissions due to the use of gas in 

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

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

Consideration of energy efficiency in terms of import – driven trade. The formula (1) allows to 
assess  the volume  of imported natural gas saved due to saving of electrical energy by the decrease of the  
power consumption of housing appliances. Thus, considering the volume of the natural gas using for the 
generation of  1 kW/hour electrical energy we could assess the volume of saved total natural gas, as follows:  
Denote as: 

• v the volume of natural gas, used for the generation of 1 kW/hour electrical energy; 
• 1 2Energy saving Power of AP Power AP   electrical energy saving, where consumptions 

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

saving per housing unit, where consumption is considered as in formula (1) for one housing unit. 
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Using these notations we could assess energy efficiency in terms of import – driven trade as the decrease 
of the volume of imported natural gas given in formula.                                                                                                      

* * .v N Total Energy saving                                                            (2) 
Expressing in terms of market economy we could assess decreasing of the  ratio of import to GDP, as 
follows: 

* *v N Total Energy saving
import efficiency

GDP
 .                                      (3) 

 
Assessment of environmental pollution expressed in units of emissions due to the use of gas in 

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

• E- the amount of harmful emissions from the use of 1 m3  natural gas in thermal power plants. 
Thus, environmental efficiency due to electrical energy saving could be presented as: 

* * *environmental efficiency v N Total Energy saving E .                       (4)      

Assessment of environmental pollution expressed in units of emissions due to the generation of 
electrical energy in nuclear power plants.  The need for monitoring of the environment of nuclear power 
plants and the construction of sewage treatment plants are caused by the influence of the nuclear power 
plant pollution manifested in  [2]:      

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

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

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

plant for cleaning: 
• used oil; 
• waste; 
• water used for industrial purposes, as well as the installation of filters.  
Taking into consideration ecological and environmental purposes given in [2-5] denote as: 

 

1 2

1

1 1

1

Efficiency treat use oil

amount clean use oil EQ per Hegawt amount cleaning us oil EQ per Hegawt

amount cleaning use oil EQ per Hegawt





,   (5)   

the  efficiency of cleaning of used oil, where  HegawatperEOoilusecleanamount 11   is the amount of 

clean oil per 1 Hegawatt by the cleaning equipment 1, HegawatperEOoilusecleanamount 12  is the 

amount of clean oil per 1 Hegawatt by the cleaning equipment 2. 
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Similarly, the efficiency of waste cleaning could be defined as follows: 

1 2

1

1 1
,

1

amount waste WQ per Hegawt amount waste WQ per Hegawt
Efficiency waste

amount waste WQ per Hegawt




      
(6)

 
where  1 1amount waste WO per Hegawat  

 is the amount of cleaned waste  per 1 Hegawatt by the cleaning equipment 1, 
HegawatperWOwasteamount 12     

is the amount of cleaned  waste per 1 Hegawatt by the cleaning equipment 2. 
The efficiency of  cleaning of water used for industrial purposes is defining   as follows 

1 2

1

1 1

1

amount WUIP per Hegawt amount WUIP per Hegawt
Efficiency WUIP

amount WUIP per Hegawt




 
,         (7)

     
where  1 1amount WUIP per Hegawat  is the amount of cleaned water used for industrial purposes  per 

1 Hegawatt by the cleaning equipment 1, 2 1amount WUIP per Hegawat  is the amount of cleaned  water 

used for industrial purposes per 1 Hegawatt by the cleaning equipment 2. 
Formula (5) - (7) allow to define the efficiency of cleaning equipment and consequently the efficiency of 
energy production through the assessment of environmental efficiency of energy production in nuclear 
power plant. Because formula (5)-(7) allow an assessment of the efficiency of cleaning equipment and give 
multiple values the efficiency is expressed as a vector, containing given values as: 

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

is given in  Table. 
During 2015-2020 expected potential of energy saving in Armenia  [7] is 3056.4  thousands  kWtH and 

in 509.4 thousands  kWtH average per year or 6.5% of the energy consumption by population. Taking into 
consideration that export of electrical energy is 0.21 USA dollars per 1. 

                                                                                                                          Table  

Armenian power output Thousand kWtH                                                       
  

Year Power output Import Export Population 
consumption 

Population 
consumption % of 
total 

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

Source:[6]  http://www.armstat.am 
 
kWtH potential export price of the electrical energy is 108.3 thousands of USA dollars (1 USA dollar 
equivalent to 470 Armenian Drams [6]). 
 

Energy saving potential of the housing sector. Armenian housing sector consumes 30% of the 
electrical energy output in Armenia [5]. Annual energy saving potential of buildings such as the European 
average and Armenian is 80...160 KWtH per meter square and  220...260 KWtH per meter square 
respectively [7]. Currently, to provide households required electric appliances enabled energy efficiency 
investments are needed. However, investments  can not be done at the expense of the state budget because 
of its gap. Obstacles for the implementation of modern technologies for the household sector in Armenia 
are related to the lack of financial resources of the population.   

 
Necessary measures to ensure energy saving in Armenian household sector.  The study of the  state 

of energy-saving and energy consumption of Armenian  residential sector and comparing it with existing 
experience in other countries showed that measures are to be developed as follows.  

• Development of national standards and measures related to energy-saving and energy consumption. 
• Development of institutional capabilities providing the use and application of new standards. 
• Certifying the quality of new buildings construction materials, technologies and architecture. 
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•  Development of energy certificates of residential buildings. The certificate will contain the list of 
electrical appliances and allow an assessment of the electrical energy consuming in the apartment or house. 
 
 
Conclusions 

 
1. We argue that the assessment of the efficiency of the energy consumption based on the study of 

electrical energy, natural gas and greenhouse gas will be a new approach  of the study and 
assessment of energy efficiency and energy saving in Armenia.  

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

3. The proposal for the investment providing the use of energy saving lamps based on the use of 
internal finances is new and provides the establishment of advanced lighting technologies in 
residential area, provides an improvement of social standard of electrical energy consumption.   
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Առաջարկվում են էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության գնահատման 

ցուցանիշներ: Ներկայացվում են էներգիայի սպառմամբ առաջացող շրջակա միջավայրի աղտոտման 
գնահատականները: Հոդվածում ներկայացված մոտեցումները հիմնված են այն մեթոդների վրա, որոնք 
նպատակաուղղված են էներգիայի սպառման բարելավմանը և պայմանավորում են դրա 
խնայողությունը բնակելի տներում, ինչպես նաև հնարավորւթյուն են տալիս կատարելագործել 
էներգիայի սպառման սոցիալական ստանդարտները:  

Առանցքային բառեր. էներգիա, սպառում, ոլորտ, տնային տնտեսություն, արդյունավետություն, 
տեխնիկա։ 
 
 
 

Н.М. Малхасян, А.А. Аракелян, М.А. Абгарян, М.Д. Давтян 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В АРМЕНИИ: 
ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА, МЕТОДЫ И СФЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Рекомендуются показатели оценки энергоэффективности и энергосбережения. Представлены 
показатели загрязнения окружающей среды, которые появляются из-за энергопотребления. Подходы, 
представленные в статье, основаны на  методах, направленных на улучшение энергопотребления и 
являющихся  условием для энергосбережения в жилых домах, а также позволяющих улучшить социальные 
стандарты энергопотребления.  
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RELATION BETWEEN ENERGY EFFICIENCY, ECONOMIC DEVELOPMENT AND 

ENVIRONMENTAL DEGRADATION IN EMERGING COUNTRIES* 
 
Environmental impact of energy sector is investigated. Particularly, Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis, 

which assumes an inverted U-shape relationship between economic growth and environmental degradation, is tested for energy 
sector. Both advanced (34 countries) and emerging (85 countries) countries are considered. Panel data analysis is selected as a 
method of estimation. Three separate panels for advanced, emerging and CIS countries are evaluated. According to the results, 
EKC hypothesis is not rejected only for the panel of advanced countries. On the contrary, for panels of emerging and CIS countries 
no evidence of inverted U-shape relationship is obtained. Even more, for CIS countries U-shape relationship is evidenced. This 
implies that emerging countries haven’t achieved a sufficient level of economic development and pay little attention to 
environmental issues coming from energy sector. Except for EKC hypothesis, influences on ecological performance of energy 
sector exerted by energy efficiency, levels of urbanization and industrialization, per capita electricity consumption and electricity 
production from oil, gas, coal, nuclear and renewable sources are investigated.  

Keywords: energy efficiency, Environmental Kuznets Curve hypothesis, environmental degradation, economic growth.    
 
Introduction. Issues concerning environmental quality and degradation are considered among the most toughly 

debated topics in global political agenda. Recent developments in the world economy, exhaustive use of natural 
resources, neglect of ecological standards together with other factors have put global environment under serious 
danger and have created problems that should be treated with a serious caution. Climate change issues, in particular 
global warming, are the most loudly speaking examples. According to official statistics, starting from 1880, 16 out of 
17 warmest years relative to 1951-1880 average temperatures have occurred since 2001 [1], [2]. Neglect of such 
problem may lead to completely unexpected consequences. Therefore, currently, both at international and national 
levels, respective policies, actions and measures are being implemented aimed at mitigating environmental 
degradation and fostering sustainable development. Those measures concern all aspects of human activity that have 
an impact on environment. Economic sectors are not an exclusion. In this context, the role of energy sector should be 
highlighted. 

Energy sector being a core element of economic development is one of the most serious sources of pollution, 
especially greenhouse gas emissions. For instance, nearly 35% of global greenhouse gas emissions come from energy 
sector and this is the largest share in the overall structure of global greenhouse gas emissions [3]. Thus, energy sector 
needs special attention and tighter regulatory framework. In this regard, energy consumption, energy efficiency and 
economic growth are worth mentioning. Energy consumption is one of the main sources of greenhouse gas emissions. 
Energy efficiency, on the other hand, is considered as an important factor for reducing environmental impact of energy 
sector. And finally, economic growth is assumed to reduce the level of ecological degradation in the long run. The 
last statement is based on Environmental Kuznets Curve Hypothesis which implies an inverted U-shape relationship 
between economic growth and environmental degradation.  

The relationship between these three factors is taken into consideration in this work. Current study attempts to 
test Environmental Kuznets Curve Hypothesis for energy sector and estimate the impact of energy consumption and 
energy efficiency on the level of greenhouse gas emissions coming from energy sector. Furthermore, influence caused 
by industrialization, urbanization and energy production are also taken into account. A panel data analysis is 
implemented for both advanced and emerging countries allowing to make a comparison between these groups of 
countries.     

The rest of the paper is organized as follows: In Section 1 literature on Environmental Kuznets Curve 
Hypothesis, including its criticism, is discussed. Section 2 introduces methodological aspects of this work: the model 
to be estimated and data. The results of empirical analysis are presented in Section 3. And finally, concluding remarks 
are reported in the last section. 

1. Literature review. 
1.1. Environmental Kuznets Curve. Environmental Kuznets Curve (hereafter EKC) is a graphical illustration 

of Environmental Kuznets Curve Hypothesis which assumes an inverted U-shape relationship between economic 
growth and the level of environmental degradation in the long-run. Basically, it implies, that at the early stages of 
economic growth, environmental quality decreases. However, after a certain point, further growth brings improvement 
of ecological conditions (Fig. ). The logic behind such a hypothesis is the following: during the process of development 
economies pass through various stages – agrarian economy, industrial economy, service economy. In the economies 
with a low level of development, limited economic activities result in low level of environmental impact. At the initial 

                                                            
* The paper is developed in the framework of Erasmus+ Mobility Funds project between Yerevan State University and Institute of 
Housing and Urban Development of Erasmus University of Rotterdam. 



511 

phases of economic development, as economies become more industrialized, environmental degradation increases. 
However, further development and transition to information and service intensive economies, brings environmental 
concerns back to the agenda and leads to establishment of tougher policies and regulations. As a result, the level of 
environmental degradation starts to decline [4].  

 
Fig.  Environmental Kuznets Curve 

Source: Panayotou (1993) 
 
The origins of this concept are going back to the 1950s when Simon Kuznets hypothesized and empirically 

confirmed an inverted U-shape relationship between economic growth and income inequality which in the literature 
is known as Kuznets Curve. According to Kuznets (1955), at early stages of economic development, as the per capita 
income grows, income inequality deepens as well [5]. But, after reaching a particular turning point, further increase 
of income decreases income inequality. At the beginning of the 1990s, the concept of Kuznets Curve received a 
popularity in environmental economics. Several scholars empirically observed an inverted U-shape relationship 
between economic development and ecological degradation which eventually was termed as Environmental Kuznets 
Curve. 

The very early studies on this topic were introduced by Grossman and Krueger (1991) [6], Panayotou (1993) 
[4] and Selden and Song (1994) [7]. Based on the analysis conducted for urban areas of 42 countries, Grossman and 
Krueger (1991) conclude that between economic development and two pollutants (sulphur dioxide and smoke) there 
exists an inverted U-shape relationship [6]. In Panayotou (1993), where the term Environmental Kuznets Curve 
originates from, an inverted U-shape relationship between deforestation and income growth is observed [4]. Selden 
and Song (1994) document evidence supporting EKC hypothesis as well and state that environmental quality will 
improve only in the long-run [7]. 

The above mentioned empirical studies created an increasing field of scientific interest and facilitated further 
analysis of this particular phenomenon. As a result, number of studies can be found in the literature that provide 
supporting evidence in favour of EKC hypothesis. Tamazian et al. (2009) find such a relationship for BRIC countries. 
The authors also observe a positive impact of energy consumption on environmental degradation [8]. In Tamazian 
and Rao (2010) the EKC is proved for 24 transition countries. Positive effect of energy consumption is documented 
again [9]. Apergis and Payne (2010) investigate countries of Commonwealth of Independent States (CIS). They find 
support for EKC and for positive impact of energy consumption as well [10]. In the study of Shahbaz et al. (2013) 
conducted for Romania, EKC is supported both in short-run and long-run [11]. The results also indicate that energy 
consumption is the main source of pollution coming from energy sector. The EKC hypothesis is also supported by 
Shahbaz et al. (2012) for the case of Pakistan [12]. In Boutabba (2014) EKC is tested for India. The results of empirical 
estimations support this hypothesis. Again, positive impact is got for energy consumption meaning that this factor 
should be considered as a primary source of environmental degradation [13]. 

1.2. Critique of EKC. However, there are plenty of studies that either find no support for EKC hypothesis or 
find only partial evidence. Little evidence is found by Roca et al. (2001) [14]. Soytas et al. (2007) don’t get any support 
for EKC by estimating US data. They find that the main source of carbon dioxide emissions is energy consumption. 
Hence, policy should be directed towards decreasing the volume of energy consumption for achieving mitigation of 
greenhouse gas impact [15]. Luzzati and Orsini (2009) don’t observe evidence of inverted U-shape relationship 
between economic development and environmental degradation [16]. EKC is not supported also in Akbostanci et al. 
(2009) where analysis is conducted for Turkey [17]. He and Richard (2010) document little evidence of EKC 
hypothesis. Their analysis is focussed on Canada [18]. Only partial evidence supporting EKC hypothesis for the case 
of Malaysia is documented in Saboori and Sulaiman (2013) [19]. Saidi and Hammani (2015) conduct a panel analysis 
for testing EKC. They find that for all estimated four panels, energy consumption has a positive impact on greenhouse 
gas emissions volume. The results for European, North Asian, Middle Eastern, North African and Sub-Saharan 
countries support EKC, while the results for global panel do not [20]. EKC is not proved also in Saidi and Ben Mbarek 
(2017) [21].  

Mixed evidence on EKC hypothesis coming from empirical estimations leads to absence of consensus 
concerning validity of this approach. As a consequence, a lot of studies criticising EKC hypothesis are available in 
the literature (Arrow et al. (1995) [22], Stern et al. (1996) [23], Dasgupta et al. (2002) [24], Dinda (2004) [25]). In 
Arrow et al. (1995) four critical points are underlined. Firstly, the authors claim that EKC is proved to be valid only 
for certain pollutants. Secondly, when testing EKC hypothesis resource stocks are not considered. Thirdly, proved 
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EKC relations don’t give any feedback on further consequences. For instance, decrease of a certain pollutant may 
result in an increase of other pollutants or even in a transfer of pollutants to other countries. And fourthly, in most 
cases when EKC is supported, the main reason were institutional reforms (e.g. stricter environmental regulations) 
[22].  

Stern et al. (1996) also criticise EKC hypothesis and come up with the following three problems. First of all, 
authors state that EKC only considers unidirectional causality between economic growth and environmental quality, 
ignoring the fact that environmental degradation may also have an effect on economic growth. Second problem 
highlighted by authors refers to international trade. The logic is that developed countries tend to outsource polluting 
activities to developing countries. The third problem mentioned by Stern et al. (1996) concerns data limitations which 
may result in biased results [23]. 

Dasgupta et al. (2002) suggest the revised EKC which is dropped and shifted to the left. The explanation comes 
from empirical evidence which indicates that currently, at the early stages of development, industrialization generates 
less pollution [24]. According to Dinda (2004), strong evidence on EKC is mostly found for local pollutants which 
directly affect human health. While for global pollutants the evidence is mixed. Another criticism is related to the 
turning point of EKC. It is argued by Dinda (2004) that for different countries and different pollutants the height of 
EKC may be different, although the slope is the same [25].     

2. The model and data. As it was already mentioned, current study examines energy sector and its 
environmental impact. Therefore, EKC hypothesis will be tested in the framework of energy sector. Based on EKC 
theory, it is believed in this study that there exists an inverted U-shape relationship between economic development 
and ecological performance of energy sector. Such statement is conditioned by the fact that in parallel with economic 
development serious actions and measures are implemented with respect to environmental quality of energy sector. 
Particularly, more stringent regulations and standards are established. 

Hypothesis 1. Between economic development and environmental performance of energy sector there exists an 
inverted U-shape relationship. 

The second research hypothesis to be tested in this study concerns energy efficiency. It is believed that energy 
efficiency has a positive impact on ecological performance of energy sector. The logic behind is that energy efficiency 
implies both efficient production and efficient consumption of energy, including promotion of green energy, use of 
energy saving appliances, etc. All this kind of measures strongly reduce the level of pollution coming from energy 
sector and facilitate improvement of its environmental quality.  

Hypothesis 2. Energy efficiency positively influences ecological performance of energy sector. 
For testing the above introduced hypotheses, it is suggested to estimate the following equation.    

CO2it = a0+ a1 GDPit + a2 (GDPit)2 + a3 Log(EEit )+a4 Log(EPCit )+ 
+a5 UPOPit + a6 INDit + a7 EPOGCit + a8 EPNit + a9 EPREit + εit ,                       (1) 

where CO2it is the rate of carbon-dioxide emissions from electricity and heat production (% of total fuel combustion) 
(dependent variable), EPOGCit is the volume of electricity production from oil, gas and coal sources (% of total 
production), EPNit is the volume of electricity production from nuclear sources (% of total production), EPREit is the 
volume of electricity generated from renewable sources (% of total production), INDit is the industry value added (% 
of GDP), GDPit is the per capita GDP ($, PPP), GDPit

2 is the squared term of GDP per capita, UPOPit is the share of 
urban population (% of total population), EPCit is the volume of per capita electricity use (in kWh), Log(EE)it is the 
level of energy efficiency proxied by energy productivity (GDP per unit of energy use (PPP $ per kg of oil equivalent)) 
and εit is the error term. i and t are indices for countries and time respectively, while ais are estimates. 

As this study is concentrated on energy sector, the dependent variable has to reflect ecological performance of 
that sector. For that purpose, the share of carbon-dioxide emissions caused by electricity and heat production is decided 
to select. Such a selection is conditioned by two reasons. First, electricity and heat production is among the most 
polluting sectors of economy and about 25% of global greenhouse gas emissions come from there. Second, carbon-
dioxide is considered as the number one pollutant and accounts for nearly 76% of total global greenhouse gas 
emissions [3]. Therefore, this kind of measure is a quite effective proxy for environmental performance of energy 
sector.   

The core independent variables are GDPit, GDPit
2 and Log(EE)it. The first two parameters are principal 

elements of EKC hypothesis which are responsible for capturing effect of economic development and revealing the 
shape of that effect respectively. In order to have an inverted U-shape relationship between economic development 
and environmental performance of energy sector it is required to get a positive estimate for GDPit and negative 
estimate for the GDPit

2. In our case: a1>0 and a2<0. Log(EE)it represents a proxy for energy efficiency. Application 
of a proxy for energy efficiency is reasoned by the problems that are present concerning its measurement. The main 
problem is that there is no common approach on measuring energy efficiency. Different methodologies are suggested 
in the literature for solving this particular problem. The most popular one assumes energy efficiency as a certain ratio 
of energy outputs and inputs. Patterson (1996) classifies that kind of indicators into four main groups: thermodynamic, 
physical-thermodynamic, economic-thermodynamic and economic [26]. Thermodynamic measures are ratios where 
both output and input are expressed in terms of thermodynamic parameters (e.g. enthalpic efficiency which represents 
a ratio of sum of the useful energy outputs of a process and sum of all energy inputs into a process). In case of physical-
thermodynamic parameters an energy input is a thermodynamic measure while energy output is measured by a 
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physical indicator. For instance, energy efficiency for freight transport could be measured as a ratio of tonne kilometres 
and sum of energy inputs. Economic-thermodynamic parameters are hybrid measures where energy input is in 
thermodynamic terms while energy output is in economic terms (e. g. market prices). Energy intensity which 
represents the ratio of energy and GDP is considered as a very popular economic-thermodynamic indicator. And 
finally, economic parameters are ratios of energy inputs and outputs where both are measured by economic units. 
National energy input ($) – national output (GDP) ratio is a very common economic measure for energy efficiency 
[26]. In the framework of the analysis to be conducted in this study energy efficiency is proxied by another widely 
used economic-thermodynamic indicator – energy productivity (GDP per unit of energy use (PPP $ per kg of oil 
equivalent)). It reflects the volume of GDP generated as a result of consuming one unit of energy.   

The rest of independent variables are selected for controlling effects of industrialization (INDit), urbanization 
(UPOPit), electricity consumption (EPCit) and electricity production from oil, gas, coal (EPOGCit), nuclear (EPNit) 
and renewable (EPREit) sources. The decision to select these variables is explained by their close relation to energy 
sector. All variables either imply energy production or energy consumption. For instance, industrialization and 
urbanization are key sources of energy consumption, especially electricity consumption and are crucial factors in 
defining the demand for energy. It is worth mentioning that EEit and EPCit are taken in logarithms for avoiding scale 
related problems.  

In order to estimate Equation (1) a panel data analysis will be implemented. This is a unique mathematical 
modelling tool which studies variables both from cross-sectional and time-series perspectives. Panel data analysis 
enables to take into account heterogeneity that exists among studied objects – in this case countries. Standard 
procedure of panel data analysis assumes estimation of three models – pooled OLS, fixed-effects and random-effects 
models. Pooled OLS models have a serious drawback – in these models heterogeneity among studied objects is not 
taken into account. That problem is addressed in fixed-effects and random-effects models. Fixed-effects models 
assume that characteristics that are unobservable and time-invariant are correlated with regressors. Therefore, they are 
fixed. On the contrary, random-effects models consider those characteristics to be random [27], [28].  

Fixed-effects model is represented in the following form [27]:   
CO2it = ai+ a1 GDPit + a2 (GDPit)2 + a3 Log(EEit )+a4 Log(EPCit )+ 
+a5 UPOPit + a6 INDit + a7 EPOGCit + a8 EPNit + a9 EPREit + εit,                                  (2) 

where 
ai = a0 + a10 Zi.                                                                               (3) 

Zi captures effects of the mentioned unobservable and time-invariant characteristics. Random-effects model is 
in the following form [28]: 

CO2it = a0+ a1 GDPit + a2 (GDPit)2 + a3 Log(EEit )+a4 Log(EPCit )+ 
  +a5 UPOPit + a6 INDit + a7 EPOGCit + a8 EPNit + a9 EPREit + εit + ui,                                    (4) 

where ui is between entity error term. 
For implementing an analysis 119 countries are selected. Three distinct panels are defined. The first one 

includes advanced countries, the second one developing and emerging countries, while the third one consists of 
countries representing Commonwealth of Independent States (CIS). Classification of countries provided by 
International Monetary Fund (IMF) is employed. According to that methodology, based on the level of economic 
development, countries are characterized as advanced and developing and emerging [29].  

Such allocation of countries into three panels will allow to analyse countries with more or less similar economic 
backgrounds and development patterns and check validity of theory for different groups of countries. A particular 
interest represent countries of CIS which share a number of similarities in their economic profiles. These countries 
were part of the USSR and after its collapse still are in the process of economy transition. It is worth mentioning that 
currently there are only 9 member countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, 
Uzbekistan, Tajikistan, Russian Federation and Moldova), however in study three more countries are included as well 
(Georgia, Ukraine and Turkmenistan). Ukraine and Turkmenistan have a status of associate members while Georgia 
is a former member and left CIS in 2008. For obtaining all necessary data, World Development Indicators (WDI) 
database provided by The World Bank is employed [30]. This is one of the largest available databases that covers 
various fields of economic development both on national and regional level. Selected data cover period from 1995 to 
2014.  

3. The results.  
3.1. Panel of advanced countries. This section reports the results of empirical analysis conducted for three 

panels. At first, results for the panel of advanced countries are introduced (Table 1).   
The first column represents results of pooled OLS regression. As one can see from the results, except for 

electricity consumption and squared term of GDP all estimates are significant. Positive estimate is received for energy 
efficiency, implying that this factor negatively affects environmental quality of energy sector and leads to increase in 
carbon-dioxide emissions coming from electricity and heat production. As energy efficiency is in logarithms, in order 
to calculate its marginal impact, it is necessary to multiply its estimate by log(1.01) or approximately divide it by 100. 
In this case, marginal impact of energy efficiency is equal to 0.097 (9.753*log(1.01) = 0.097) which means that 1% 
increase in energy efficiency will lead to 0.097% increase in carbon-dioxide emissions from electricity and heat 
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production. Positive estimates are got for the effects of urbanization and industrialization, as well. This kind of results 
are pretty logical, as both industrialization and urbanization imply large volumes of energy consumption, especially 
electricity consumption and therefore represent a serious source for emissions. 

                                                                                                        
                                                                                                                                Table 1 

 The results for the panel of advanced countries (dependent variable CO2it) 
 (1) (2) (3) 

Intercept 
-351.259***

(41.914) 
-115.529***

(34.357) 
-92.534*** 

(33.342) 

GDPit 
-0.0005**

(0.0001) 
0.001***

(0.0001) 
0.001*** 

(0.0001) 

GDPit
2 9.03e-10 

(1.53e-09) 
-6.58e-09***

(8.75e-10) 
-6.86e-09*** 

(8.94e-10) 

Log(EEit) 
9.753***

(2.068) 
-9.099***

(1.723) 
-7.741*** 

(1.739) 

Log(EPCit) 
-0.090
(2.039) 

-2.818*

(1.678) 
-5.498*** 

(1.625) 

UPOPit 
0.385***

(0.043) 
0.599***

(0.093) 
0.490*** 

(0.083) 

INDit 
1.011***

(0.076) 
0.034 

(0.077) 
0.028 

(0.077) 

EPOGCit 
3.499***

(0.426) 
1.418***

(0.296) 
1.503*** 

(0.291) 

EPNit 
3.149***

(0.428) 
1.345***

(0.285) 
1.403*** 

(0.281) 

EPREit 
3.096***

(0.429) 
1.306***

(0.311) 
1.338*** 

(0.303) 
Standard errors in parentheses 
 *** 1% significance level, ** 5% significance level, * 10% significance level. 

 

 

For instance, marginal impact of industrialization is 1.011% (as both that variable and dependent variable are 
not in logarithms, the marginal impact of industrialization is equal to its estimate). According to the results, the 
estimate for linear term of per capita GDP is negative, while the estimate for quadratic term is positive indicating on 
a U-shape relationship between economic development and ecological impact of energy sector and leading to a 
conclusion that EKC hypothesis is rejected. 

In Column 2 the results of fixed-effects panel model are represented. All estimates, except for industry value 
added, are significant at least at 10% level. The results of fixed-effects model provide supporting evidence in favour 
of EKC hypothesis, as linear term of per capita GDP is positive, while its quadratic term is negative implying that 
there is an inverted U-shape relationship between economic growth and environmental performance of energy sector. 
The logic behind is that these countries have already achieved a sufficient level of economic development for paying 
serious attention to ecological issues associated with energy sector. Economic growth of these countries brings an 
increase in carbon-dioxide emissions from electricity and heat production in short run. However, in long run that 
impact becomes negative. 

As a result of empirical estimation, significantly positive coefficients are received for the effects of urbanization 
and electricity production. Conversely, a negative estimate is got for energy productivity which acts as a proxy for 
energy efficiency. The marginal impact of -0.090% (-9.099*log(1.01)=-0.090) implies that 1% improvement in energy 
efficiency will result in 0.090% decline in carbon-dioxide emissions that come from electricity and heat production. 
Interestingly, negative coefficient is received for per capita electricity consumption, as well. This suggests, that in 
advanced countries, electricity consumption is highly efficient and directed towards realization of energy saving 
potential. Particular examples are widespread use of energy saving household appliances or installation of rooftop 
photovoltaic panels.  

Further, random-effects model is estimated with the results presented in Column 3. The results are similar to 
those obtained from fixed-effects model. Again, EKC hypothesis is supported and the presence of an inverted U-shape 
relationship between economic development and environmental degradation coming from energy sector is proved. 
The estimate of energy efficiency is again negative confirming positive influence of energy efficiency on ecological 
quality of electricity and heat production. However, in comparison with fixed-effects model, the magnitude of that 
impact is lower (marginal impact is equal to -0.077% (-7.741*log(1.01)=-0.077). Again, negative estimate is received 
for electricity consumption, while for urbanization and electricity production from different sources positive 
coefficients are obtained. Estimate of industrialization is again insignificant.  

After estimation, the next step implies comparison between the above introduced models and selection of the 
most appropriate one. For that purpose, respective diagnostic tests are conducted. The first one – F-test for fixed-
effects - compares pooled OLS and fixed-effects models by assuming under null hypothesis that pooled model is 
better. The results introduced in Table 2 indicate that fixed-effects panel model is more appropriate as the null 
hypothesis is rejected. Further, fixed-effects and random-effects panel models are compared. Hausman test is applied 
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which under null hypothesis assumes random-effects model to be more appropriate. The results are shown in Table 3. 
The probability of Chi-square statistic to take a value 48.830 is less than 0.05 meaning that null hypothesis is rejected. 
Thus, fixed-effects model is more appropriate and it has to be selected as a final model. 

                                                                      Table 2  
F-test for fixed-effects (panel of advanced countries) 

 Coefficient 
F 158.910 

Prob. (F) 0.000 
 

                                                                              Table 3  
Hausman test results for the panel of advanced countries 

 Coefficient 
Chi-square 48.830 

Prob. (Chi-square) 0.000
 
3.2. Panel of developing and emerging countries. In the next stage of empirical analysis, 85 developing and 

emerging countries are studied. The same procedure applied for advanced countries is employed. The results of 
estimations are introduced in Table 4.  

                                                                                                                                    Table 4  
The results for the panel of developing and emerging countries (dependent variable CO2it) 

 (1) (2) (3) 

Intercept 
62.777 

(57.719) 
76.306*

(40.043) 
68.724* 

(39.765) 

GDPit 
-0.0003***

(0.0001) 
-0.00002 
(0.0001) 

-0.00003 
(0.0001) 

GDPit
2 5.85е-09***

(1.18е-09) 
-2.08е-09 
(1.36е-09) 

-1.31е-09 
(1.30е-09) 

Log(EEit) 
-1.602***

(0.491)
-1.837***

(0.676)
-2.449*** 

(0.617) 

Log(EPCit) 
7.035***

(0.311) 
4.663***

(0.612) 
5.265*** 

(0.531) 

UPOPit 
-0.058***

(0.019) 
-0.037 
(0.058) 

-0.019 
(0.044) 

INDit 
-0.088***

(0.026) 
-0.025 
(0.029) 

-0.032 
(0.029) 

EPOGCit 
-0.512 
(0.579) 

-0.496 
(0.398) 

-0.462 
(0.396) 

EPNit 
-0.622 
(0.580) 

-1.017**

(0.407) 
-0.849** 

(0.403) 

EPREit 
-0.865 
(0.578) 

-0.892**

(0.399) 
-0.853** 

(0.397) 
Standard errors in parentheses 
 *** 1% significance level, ** 5% significance level, * 10% significance level. 

 
The results of pooled OLS regression are reported in Column 1. According to the results, EKC hypothesis is 

rejected, as GDP and its squared term have estimates with opposite signs meaning that there is a U-shape relationship 
between economic growth and ecological impact of energy sector. Negative estimates are received for energy 
efficiency, industrialization, urbanization, electricity production from various sources (the last ones are insignificant). 
On the contrary, positive estimate is got for electricity consumption.  

Further, in accordance with standard procedure, fixed-effects panel model is assessed with the results 
represented in Column 2. Again, the EKC hypothesis is not supported as estimates for GDP and GDP-squared are 
insignificant and both are negative. Such a result indicates that these countries still haven’t achieved a proper 
development level and don’t treat ecological issues seriously. In other words, these countries haven’t reached turning 
point of EKC yet. Significant coefficients are received for energy efficiency, electricity consumption and electricity 
production from nuclear and renewable sources. The impact of energy efficiency is again negative with a marginal 
effect of -0.018% (-1.837*log(1.01)=-0.018) indicating that 1% improvement in energy productivity leads to 0.018% 
decrease in carbon-dioxide emissions from electricity and heat production. However, compared to advanced countries, 
that impact is weaker which implies that in advanced countries energy efficiency receives more attention.  

Contrarily to advanced countries, estimate of per capita electricity consumption is positive meaning that 
increase in electricity consumption brings increase in greenhouse gas emissions from energy sector. This result clearly 
shows differences in energy consumption patterns that exist between advanced and developing countries. Advanced 
countries consume energy in an efficient way, while developing countries still do not pay significant attention to that 
issue and consume energy exhaustively which results in increased demand for energy and improved ecological 
degradation coming from energy sector.   
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Interesting results are obtained with respect to the impact of urbanization and electricity production. For this 
panel an insignificant estimate is got for the effect of urbanization. The explanation is pretty straightforward. In the 
most part of countries included in the sample the level of urbanization is quite low therefore it doesn’t have significant 
impact on environmental performance of energy sector. More interestingly, negative and significant estimates are 
received for electricity production from nuclear and renewable sources. The logic behind is that electricity production 
from these sources implies very low level of greenhouse gas emissions, especially carbon-dioxide emissions. 
Therefore, increase of power production from such sources will positively affect ecological performance of energy 
sector. 

Next, random-effects model is analysed. The results are shown in Column 3 and are similar to those obtained 
from fixed-effects model. Again, EKC hypothesis is not supported due to insignificant and negative estimates of linear 
and quadratic terms of per capita GDP. Significant estimates are the same: energy efficiency, electricity consumption 
per capita and electricity production from nuclear and renewable sources. Negative impact of energy efficiency and 
positive impact of electricity consumption is proved.  

Analysis of developing and emerging countries is accomplished by comparison tests between estimated three 
models. Table 5 reports the results of F-test for fixed-effects panel model. It can be seen from the table that the null 
hypothesis is rejected and fixed-effects model is turned out to be more appropriate. The results of Hausman test are 
introduced in Table 6. As the Prob. (Chi-square) is higher than 0.05, the null hypothesis can’t be rejected. Therefore, 
random-effects model should be selected as a final model. 

                                                                                                 Table 5  
F-test for fixed-effects (panel of emerging and developing countries) 

 Coefficient 
F 158.910 

Prob. (F) 0.000 
                                                                                                        

                                                                                                              Table 6  
Hausman test results for the panel of emerging and developing countries 

 Coefficient 
Chi-square 12.340 

Prob. (Chi-square) 0.090 

3.3. Panel of CIS countries. In the last part of empirical analysis countries representing CIS are examined. 
The results of pooled OLS, fixed-effects and random-effects models are introduced in Table 7.      

                                                                                                 Table 7 
The results for the panel of CIS countries (dependent variable CO2it) 
 (1) (2) (3) 

Intercept 
-527.418 
(957.075) 

-2288.342*

(1366.701) 
-1099.668 
(1331.548) 

GDPit 
-0.004***

(0.001) 
-0.002***

(0.001) 
-0.002*** 

(0.001) 

GDPit
2 1.18e-07***

(2.01e-08) 
6.99e-08***

(2.42e-08) 
7.30e-08*** 

(2.30e-08) 

Log(EEit) 
4.809***

(1.785) 
0.008 

(2.896) 
-1.498 

(2.761) 

Log(EPCit) 
18.790***

(2.616) 
4.501 

(4.014) 
6.404* 

(3.884) 

UPOPit 
0.596***

(0.070) 
1.191**

(0.456) 
0.635*** 

(0.229) 

INDit 
0.026 

(0.060) 
0.251***

(0.076) 
0.172** 

(0.075) 

EPOGCit 
4.175 

(9.514) 
22.677*

(13.621) 
10.819 

(13.302) 

EPNit 
3.729 

(9.510) 
22.231 

(13.626) 
10.348 

(13.298) 

EPREit 
3.890 

(9.520) 
21.801 

(13.608) 
10.423 

(13.304) 
Standard errors in parentheses 
 *** 1% significance level, ** 5% significance level, * 10% significance level.

 

 The results of pooled OLS regression (Column 1) do not provide evidence in favour of EKC hypothesis. 
Estimates of linear and squared terms of GDP per capita have contrary signs. Significant and positive estimates are 
received for energy efficiency, electricity consumption per capita and urbanization.  

Next, fixed-effects panel model is estimated. The results reported in Column 2 again prove that there is no 
inverted U-shape relationship between economic development and environmental impact of energy sector in CIS 
countries. Moreover, that impact is confirmed to be U-shaped. That effect is significant at 1% level. This result 
suggests, that in CIS countries, in short run, economic development negatively affects environmental degradation and 
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leads to its reduction. However, in long run, the effect reverses and economic development brings more environmental 
degradation. An explanation to this kind of result may be the fact that these countries still haven’t achieved a sufficient 
level of development when a particular attention is paid to environmental issues, especially coming from electricity 
production.  

Interestingly, for this panel the impact of energy efficiency is insignificant which implies that for these 
countries energy efficiency is not a case and energy is consumed without paying attention to its environmental 
consequences. The other significant coefficient is for the effect of urbanization. The effect is positive meaning that 
increase in urbanization leads to increase in carbon-dioxide emissions coming from electricity production. Again, 
improvement of urbanization in these countries is associated with extensive electricity consumption, consequently to 
electricity production which is not efficient and brings increase in carbon-dioxide emissions. Interestingly, for CIS 
countries the effect of urbanization is stronger compared to advanced ones, which again indicates on exhaustive and 
inefficient use of energy sources. Positive and significant estimate also is received for the impact of industrialization. 
This means that for CIS countries industry plays a significant role in the context of economic development and these 
countries are more industrialized than other developing and emerging countries. Also, significant estimate is got for 
electricity production from oil and gas sources. The result is logical, as in this sample, 5 out of 12 countries have rich 
sources of oil and natural gas (Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan). 

The results of random-effects model are reported in Column 3. The results are somehow different compared to 
those obtained from fixed-effects model. For instance, the effect of electricity consumption became significant while 
the impact of electricity production from oil, gas and coal sources became insignificant. 

As it was done for the previous two panels, for this one also respective hypothesis tests are conducted for 
comparing estimated models (Table 8 and Table 9). The results again indicate that the fixed-effects model is the most 
appropriate one.  

                                                          Table 8 
F-test for fixed-effects (panel CIS countries) 

 Coefficient 
F 17.224 

Prob. (F) 0.000 
 

                                                                      Table 9 
Hausman test results for the panel of CIS countries 

Coefficient 
Chi-square 21.660 

Prob. (Chi-square) 0.003 

Conclusion. One of the most serious issues of current global economy – environmental impact of energy sector 
- was examined in this study. The analysis was conducted in the framework of Environmental Kuznets Curve (EKC) 
hypothesis which assumes inverted U-shape relationship between the level of economic development and 
environmental degradation. In this study EKC hypothesis was tested for energy sector by means of panel analysis. 
Three separate panels including advanced, emerging and developing and CIS countries were analysed. The results 
provided evidence supporting EKC hypothesis only for the panel of advanced countries, while for the panels of 
developing and CIS countries no evidence was obtained. The results were in line with theory, as developing and CIS 
countries hadn’t yet achieved a sufficient level of development for paying attention to environmental issues coming 
from energy sector while advanced countries had reached the turning point on EKC. 

Besides economic development, this study took into account the impact on ecological performance of energy 
sector exerted by energy efficiency, energy consumption, urbanization, industrialization and electricity production 
from various sources, as well. According to the results, energy efficiency negatively affects environmental damage 
caused by electricity and heat production for the panels of advanced and emerging countries, while for CIS countries 
insignificant effect was evidenced. This suggested, that in CIS countries energy efficiency is not a crucial factor and 
efficient use of energy is not treated seriously. Nevertheless, it should be mentioned that in advanced countries the 
impact of energy efficiency was stronger. 

For panels of advanced and CIS countries significantly positive impact coming from the level of urbanization 
was revealed. Moreover, for CIS countries that effect was stronger implying that these countries consume and produce 
energy inefficiently. For the panel of emerging countries that effect was insignificant which could be explained by a 
low level of urbanization in the major part of countries included in that panel. Another interesting result was reached 
for the effect of per capita electricity consumption. This factor proved to have positive impact on carbon-dioxide 
emissions caused by electricity and heat production in emerging and CIS countries. Conversely, for advanced 
countries negative effect was evidenced. Again, this could be explained by efficient use of energy as a result of 
sufficient economic development. 

Effect of industrialization was proved to be significant (and positive) only for CIS countries. This could be 
explained by overall economic development patterns of three panels. In developed countries, mostly service sector 
dominates while major part of developing countries is agrarian. On the contrary, CIS countries have quite high 
volumes of industry value added which has its reflection on overall electricity and heat consumption and carbon-
dioxide emissions associated with them.        
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Հ.Յու. Ադիլխանյան 
 

ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՎԱՏԹԱՐԱՑՄԱՆ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

 
Քննարկվում է էներգետիկայի ոլորտի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։ Մասնավորապես 

դիտարկվում է Կուզնեցի էկոլոգիական կորի (ԿԷԿ) վարկածը, համաձայն որի տնտեսական զարգացման և 
էկոլոգիական վատթարացման միջև գոյություն ունի շրջված Ս-ձև կախվածություն։ Ուսումնասիրվում են ինչպես 
զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրները։ Որպես հետազոտության մեթոդ ընտրված է պանելային տվյալների 
վերլուծությունը։ Գնահատված է երեք պանել՝ զարգացած, զարգացող և ԱՊՀ երկրների համար։ Համաձայն 
արդյունքների, ԿԷԿ վարկածը չի մերժվում միայն զարգացած երկրների համար, մինչդեռ զարգացող և ԱՊՀ 
երկրների համար վարկածը մերժվում է։ Ավելին, ԱՊՀ երկրների համար ստացվել է Ս-աձև կախվածություն։ Նման 
արդյունքներից հետևում է, որ զարգացող երկրները դեռևս չունեն զարգացման բավարար մակարդակ՝ էներգետիկ 
ոլորտից բխող էկոլոգիական հիմնախնդիրներին ուշադրություն դարձնելու համար։ ԿԷԿ վարկածից զատ 
ուսումնասիրվում է նաև էներգաարդյունավետության, ինդուստրալացման և ուրբանիզացման մակարդակի, 
էլեկտրաէներգիայի սպառման, ինչպես նաև տարբեր աղբյուրներից էլեկտրաէներգիայի արտադրության 
ազդեցությունը էներգետիկայի ոլորտի էկոլոգիական որակի վրա։      

Առանցքային բառեր. էներգաարդյունավետություն, Կուզնեցի էկոլոգիական կորի վարկած, էկոլոգիական 
վատթարացում, տնտեսական աճ։ 

 
 

А.Ю. Адилханян 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЭНЕРГОЭФФEКТИВНОСТЬЮ, ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИЕЙ 

 
Изучено воздействие сектора энергетики на окружающую среду, в частности, проведен анализ 

гипотезы экологической кривой Кузнеца (ЭКК), которая предполагает перевернутую U-образную связь 
между экономическим развитием и экологической деградацией. Рассмотрены как развитые, так и 
развивающиеся страны. Методом оценки выбран анализ панельных данных. Дана оценка отдельных панелей 
для развитых, развивающихся стран, а также для стран СНГ. Согласно полученным результатам, гипотеза 
ЭКК не отклонена только для развитых стран. Для развивающихся стран и стран СНГ гипотеза отклонена. 
Более того, для стран СНГ выявлена U-образная взаимосвязь. Из этих результатов вытекает, что 
развивающиеся страны пока не достигли достаточного уровня развития и не придают внимания 
экологическим проблемам сектора энергетики. Изучено воздействие энергоэффективности, урбанизации, 
индустриализации, потребления электричества, а также производства электричества из разных 
источников на экологическую деятельность сектора энергетики. 

Ключевые слова: энергоэффективность, гипотеза экологической кривой Кузнеца, экологическая 
деградация, экономический рост. 
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Լ.Հ. Սիմոնյան 

 
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԱՃԻ ԲԵՎԵՌՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ 

ՀԱՄԱՉԱՓ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ 
 

Երկրի կայուն զարգացման գրավականը համաչափ տարածքային զարգացումն է, որը նրա առջև ծառացած 
տնտեսական և քաղաքական մարտահրավերներին դիմակայելու հզոր նախապայման է: Հաշվի առնելով ՀՀ 
զարգացման ներկայիս փուլը, տարածքային զարգացման տեմպերը և երկրի առջև դրված ռազմավարական 
զարգացման նպատակները` կենսական անհրաժեշտություն է դառնում տարածքային աճի բևեռների ձևավորումը 
և զարգացումը: Տարածքային աճի բևեռների ձևավորման գործընթացը չպետք է լինի ինքնանպատակ, այն պետք է 
իրականացվի գրագետ՝ աճի բևեռի տեղայնացման և կոնցեպտի ընտրության չափորոշիչների հիման վրա: 
Տարածքային աճի բևեռների ձևավորման գործընթացում առանցքային  դերակատարություն պետք է ունենա 
պետությունը` ստեղծելով դրանց զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:   

Առանցքային բառեր. համաչափ տարածքային զարգացում, տարածքային աճի բևեռ, բևեռի միջուկ, աճի 
իմպուլս, զարգացման գոտի: 

 
Հայաստանն այսօր բնութագրվում է որպես զարգացման մարտահրավերներով, 

աշխարհաքաղաքական սահմանափակումներով, էներգիայի արտաքին աղբյուրներից ու շուկաներից 

կախում ունեցող, միջինից ցածր եկամուտներ ունեցող երկիր: Հայաստանի տարածքների 

բնակլիմայական առանձնահատկությունները, արտադրողական ուժերի ու բնական ռեսուրսների 

անհամաչափ բաշխումը, տնտեսական զարգացման, սոցիալական, ժողովրդագրական 

տարբերությունները  պայմանավորում են տարածքային միավորների զարգացման մակարդակների 

անհամաչափությունները: Թեև վերջին երկու տասնամյակում ՀՀ-ում տարածական տնտեսական 

քաղաքականության իրականացման համար ստեղծվել են որոշակի նախադրյալներ, մշակվել և 

կենսագործվում են տարաբնույթ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրեր, տարածքային 

զարգացման անհամաչափություններն սկսել են խորանալ և հիմնականում արտահայտվում են 

մայրաքաղաքի տնտեսական դերի և նշանակության աճով, ինչի արդյունքում էլ ավելի է մեծացել 

Երևանի և մարզերի միջև կենսամակարդակի ճեղքվածքը։  

Երևանի և մարզերի միջև առկա անհամաչափությունների առավել արտահայտիչ և 

իրատեսական գնահատական են տալիս ՀՀ մարզերում մեկ շնչի վրա ընկնող ՀՆԱ-ի և ՀՆԱ-ում 

մարզային մասնաբաժինների վերաբերյալ կատարված վերլուծությունները (նկ. 1- 3): 

 

 

Նկ.  1. Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ՝ 2009 և 2014թթ., ՀՀ դրամով 
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Նկ. 2. Մարզային մասնաբաժինները ՀՆԱ-ում 2014 թ. 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 3.  Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն ըստ մարզերի՝  

որպես ազգային միջինի տոկոս 2014թ. 
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Վերոնշյալ գծապատկերները փաստում են տարածքային սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

անհամաչափությունները, որոնց հետագա խորացումը կխոչընդոտի երկրի ներքին սոցիալ-

տնտեսական կայունությանը և նույնիսկ անվտանգությանը՝ նպաստելով տնտեսապես թույլ 

զարգացած տարածքներից բնակչության անցանկալի արտահոսքին:  

Հետևաբար, տարածքային զարգացման անհամաչափությունների հաղթահարումը, 

տարածքային համաչափ զարգացումը և դրան ուղղված նպատակային քաղաքականության 

իրականացումը պետք է դիտարկվի որպես կենսական անհրաժեշտություն ՀՀ զարգացման ներկայիս 

փուլում:  

Բազմաթիվ  երկրների փորձի ուսումնասիրությունը (Իռլանդիա, Ֆրանսիա, Սլովենիա, 

Թուրքիա, Չինաստան, Ղազախստան, Ռուսաստան, Բելառուս) փաստում է, որ պետության համար 

համաչափ տարածքային և, միևնույն ժամանակ, առաջանցիկ տնտեսական զարգացման առավել 

հաջող տարբերակը տարածքային աճի բևեռների ձևավորումը և զարգացումն է: Դա հնարավորություն 

է տալիս գեներացնել տնտեսական բարձր ակտիվություն տարածքային աճի բևեռում,  այն տարածել 

փոխկապակցված ոլորտների և հարակից տարածքների վրա՝  որպես արդյունք արձանագրելով 

սոցիալ-տնտեսական  աճ:  

ՀՀ տարբեր մարզերում տարածքային աճի բևեռների ձևավորումը և զարգացումը կապահովի 

կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացում ողջ երկրի տարածքում: Նշյալ բևեռները կունենան ուժեղ 

գրավման էֆեկտ և կձևավորեն զարգացման գոտիներ տարածաշրջանում և երկրում: Աճի 

բևեռների ակտիվացումը կնպաստի տարածաշրջանի մրցակցային առավելությունների ստեղծմանը, 

գործառնական և արտադրական ծախքերի նվազեցմանը՝ ի հաշիվ տարածաշրջանի սուբյեկտների 

ինտեգրացիայի և ինովացիոն ենթակառուցվածքների զարգացման: Աճի բևեռներում որոշակի ոլորտի 

զարգացումն ի հաշիվ ներքին և արտաքին շուկաների պահանջարկի շղթայականորեն կապահովի 

փոխկապակցված և հարակից ոլորտների աշխուժացում և կտարածվի ողջ տնտեսության վրա: Բացի 

այդ, աճի բևեռներում գործարար ակտիվության մակարդակի բարձրացումը կնպաստի ներդրումների 

անընդհատ ներհոսքին, և, որպես հետևանք, կարձանագրվի բնակչության սոցիալ-տնտեսական 

վիճակի բարելավում՝ ի հաշիվ գործազրկության և աղքատության նվազեցման: Այն տարածքները, 

որոնք կգտնվեն աճի բևեռների միջև և կապահովեն տրանսպորտային կապը, նույնպես  կստանան 

աճի լրացուցիչ իմպուլսներ՝ շնորհիվ բեռնափոխադրումների ավելացման, նորարարությունների 

տարածման, ենթակառուցվածքների զարգացման և այլն: Տնտեսական աճի բևեռները կունենան նաև 

անուղղակի ազդեցություն՝ երկրի ամբողջ մակարդակով ծնելով կառավարման նոր մշակույթ, նոր 

գիտական միտք և աճի նոր տեսլական:  

Աճի բևեռների ստեղծումը չպետք է լինի ինքնանպատակ, այն չի կարող կրել ձևական բնույթ և 

պետք է միանշանակ ուղղված լինի տարածաշրջանների կայուն տնտեսական զարգացմանը: Այդ 

զարգացումը պետք է ապահովի տարածաշրջանի համակողմանի առաջընթաց՝ ընդգրկելով 

տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական, հումանիտար ոլորտները՝ որպես հիմնական 

նպատակ ունենալով կյանքի որակի բարձրացումը: Վերոնշյալը պետք է իրականացնել՝ հիմնվելով 

տվյալ տարածաշրջանի ուրույն  զարգացման վրա:  

Աճի բևեռների զարգացման, պահանջվող ներդրումների, այդ թվում՝ պետական ներդրումների 

արդյունավետ վերաբաշխման հարցում կարևորվում է աճի բևեռների ճիշտ տեղակայումը: Հաշվի 

առնելով միջազգային փորձը (Իռլանդիա, Ֆրանսիա, Սլովենիա, Թուրքիա, Չինաստան, Ղազախստան, 

Ռուսաստան, Բելառուս) և ՀՀ ներկայիս վիճակը՝ ցանկալի է աճի բևեռները ստեղծել համեմատաբար 

խոշոր քաղաքների տարածքներում կամ դրանց մոտ: Սա պայմանավորվում է այն հանգամանքով, որ 

առավել թույլ զարգացած տարածաշրջաններում անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծումը 

կպահանջի զգալի ֆինանսական և տեխնիկական միջոցներ: 

Տարածքային աճի բևեռների ընտրության համար առաջարկվում է կիրառել հետևյալ 

չափորոշիչները.   

 տարածաշրջանի աշխարհագրական և բնակլիմայական պայմանները,  

 ոլորտներ, որոնք առավել հեռանկարային և քիչ ծախսատար են տվյալ տարածաշրջանի 

համար,  

 ձեռնարկություններ, որոնք  տարածաշրջանի ոլորտների համար բազային կամ կայուն գործող 

են,  

 ծրագրեր, որոնք իրականացվում են տվյալ տարածաշրջանում և նպատակահարմար են դրա 

հետագա զարգացման համար, 
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 արտադրական ներուժը, 

 բիզնես միջավայրը, ներդրումային գրավչությունը, 

 ենթակառուցվածքների, լոգիստիկայի և տրանսպորտի զարգացման մակարդակը,  

 հանքահումքային, վառելիքաէներգետիկ, աշխատանքային, տեղեկատվական ռեսուրսների 

առկայությունը, 

 կրթական և գիտահետազոտական կենտրոնների առկայությունը, 

 ինտելեկտուալ ներուժը, 

 ուրբանիզացիայի մակարդակը, 

 գերակա ոլորտի արտադրանքի պահանջարկի հեռանկարները ներքին և արտաքին 

շուկաներում: 

Կոնկրետ աճի բևեռի զարգացման կոնցեպտի ընտրությունը, այն է՝ աճի բևեռի գործունեության 

տեսակի ընտրությունը, խաղում է առանցքային դեր, քանի որ դրանից ամբողջությամբ կախված է դրա 

սոցիալ-տնտեսական էֆեկտը տարածաշրջանի և ողջ երկրի վրա: Տարածքային աճի բևեռների 

ընտրությունը պետք է ապահովի երկրի ՀՆԱ-ի փաստացի աճ, որը պետք է գնահատվի հետևյալ 

ցուցանիշներով. 

 երկրի ՀՆԱ-ում կոնկրետ աճի բևեռների տեսակարար կշիռը, 

 տնտեսության այլ ճյուղերի վրա դրական մուլտիպլիկատիվ ազդեցությունը: 

Նպատակահարմար է տարածքային աճի բևեռների գործունեության կոնցեպտը 

(ուղղվածությունը) ընտրելիս հիմնվել հետևյալ քանակական չափորոշիչների վրա.  

 տարածաշրջանի (մարզի) տնտեսության մեջ գործունեության տվյալ տեսակի մասնաբաժինը, 

 տվյալ տեսակի տնտեսական գործունեության աճի տեմպերը տարածաշրջանում, 

 տարածաշրջանի տնտեսության/արդյունաբերության մեջ տվյալ տնտեսական գործունեության 

տեսակի վաճառքների շահութաբերությունը: 

Տարածքային աճի բևեռների գործունեության ուղղվածության ընտրության համար վերոնշյալ 

չափորոշիչներն առավել ցայտուն են արտահայտում տարածաշրջանի ներուժը, այն ոլորտի 

զարգացման միտումները, որը պետք է հանդես գա որպես տարածքային աճի բևեռի միջուկ:  

Տարածքային աճի բևեռների ձևավորման և զարգացման գործընթացում պետության դերը 

չպետք է սահմանափակվի միայն դրանց ընտրությամբ, վերը թվարկված չափորոշիչների հիման վրա: 

Պետության կողմից դրանց պետք է տրվի հատուկ կարգավիճակ, որը պետք է սահմանվի 

օրենսդրորեն: Պետությունը պետք է սահմանի արտոնյալ, զարգացման համար նպաստավոր 

պայմաններ այն ոլորտի համար, որը պետք է լինի բևեռին տնտեսական աճ հաղորդող միջուկը: Այդ 

արտոնյալ պայմանները կարող են սահմանվել ինչպես անժամկետ, այնպես էլ որոշակի ժամկետով: 

Տրամադրվող արտոնյալ պայմանների շրջանակը կարող է լինել շատ լայն և կախված կոնկրետ բևեռից՝ 

ընդգրկել ինչպես հարկային, մաքսային արտոնություններ, այնպես էլ տվյալ տարածքային աճի 

բևեռում կոնկրետ ոլորտի գործունեություն իրականացնելու մենաշնորհի տրամադրման 

արտոնություն:  

Տարածքային աճի բևեռների զարգացման կարևորագույն նախադրյալ կարող  է հանդիսանալ 

նշյալ բևեռներում պետական ներդրումների իրականացումը պետություն-մասնավոր 

գործընկերություն ձևաչափով: Ընդ որում, դա կարող է գործել ինչպես ենթակառուցվածքներում 

իրականացվող ներդրումների, այնպես էլ բիզնես ներդրումների ոլորտներում: Դա կրկնակի շահեկան 

կլինի պետության համար, քանի որ մի կողմից՝ պետությունը մասնակից կլինի տարածքային աճի 

բևեռի զարգացման գործընթացին, մյուս կողմից՝ պետական մասնաբաժնից ստացված եկամուտը 

կարող է ուղղվել պետության առջև ծառացած այլ խնդիրների լուծմանը: 

Տարածքային աճի բևեռների ձևավորման գործընթացը ավելի նպատակահարմար կլինի 

իրականացնել փուլային եղանակով, քանի որ մի քանի տարածքային աճի բևեռների միաժամանակյա 

ձևավորումը կարող է հանգեցնել պետության համար լրացուցիչ պարտավորությունների, գործընթացի 

օպերատիվ կառավարման և համապատասխան ֆինանսական ծախսերի և ներդրումների հետ 

կապված բարդությունների: Համապատասխան տնտեսական էֆեկտի ապահովման դեպքում 

տարածքային աճի բևեռների ձևավորման գործընթացը կարելի է դարձնել շարունակական՝ ստեղծելով 

տարածքային աճի բևեռների ցանց:  

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարելի է եզրահանգել, որ ՀՀ-ում տարածքային աճի բևեռների 

գրագետ ձևավորումը և զարգացումը կապահովի հետևյալ արդյունքները. 
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 աճի բևեռներում որոշակի ոլորտի զարգացումը շղթայականորեն կապահովի 

փոխկապակցված և հարակից ոլորտների աշխուժացում և տարերայնորեն կտարածվի 

հարակից տարածքների և  երկրի տնտեսության վրա,  

 նշյալ բևեռներում գործարար ակտիվության մակարդակի բարձրացումը կապահովի տեղական 

և օտարերկրյա ներդրումների անընդհատ ներհոսք,  

 պետության կողմից տարածքային աճի բևեռներում իրականացնող ուղղակի ներդրումների 

արդյունքում կբարելավվեն տեղական ենթակառուցվածքները, 

 կարձանագրվի կյանքի որակի և բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավում՝  ի 

հաշիվ գործազրկության և աղքատության նվազեցման, 

 կլուծվեն գործառնական և արտադրական ծախքերի նվազեցման խնդիրները՝ ի հաշիվ տարա-

ծաշրջանի սուբյեկտների ինտեգրացիայի և ինովացիոն ենթակառուցվածքների զարգացման,  

 տարածքային աճի բևեռների ձևավորումը կնպաստի  տարածաշրջանի և երկրի մրցակցային 

առավելությունների ստեղծմանը:   
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛЮСОВ РОСТА КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА 

 

Залогом устойчивого развития страны является сбалансированное территориальное развитие, 
которое является неоспоримым условием для противостояния экономическим и политическим вызовам, 
стоящим перед страной. Принимая во внимание нынешний этап развития Армении, темпы регионального 
развития и поставленные перед страной цели стратегического развития, формирование и развитие 
полюсов регионального роста становятся жизненной необходимостью. Процесс формирования 
региональных полюсов (точек)  роста должен проводиться грамотно с учетом критериев определения 
локализации и концепции полюсов роста. В процессе формирования региональных полюсов роста ключевую 
роль должно играть  государство,  создавая благоприятные условия для их развития. 

Ключевые слова: сбалансированное территориальное развитие, полоса регионального роста, ядро 
полюса, импульс роста, зона развития. 

 

L.H.  Simonyan 
 

DEVELOPMENT OF REGIONAL GROWTH POLES AS A PRECONDITION FOR 
BALANCED TERRITORIAL DEVELOPMENT OF RA 

 

Balanced regional development is a guarantее for the sustainable development of a country and is a strong 
precondition to deal with the economic and political challenges a country is facing. Taking into account the current 
development phase of Armenia, the paces of regional development and the strategic development goals set by the 
country, the formation and development of regional growth poles are becoming a vital necessity. The process of the 
formation of regional growth poles is not a goal in itself, it should be implemented competently, based on criteria 
for localization of growth poles and concept selection. The state must  play a key role in the process of the formation 
of regional growth poles in terms of creating favorable conditions for their development.     

Keywords: balanced regiomal development, pole of  regional growth, pole kernel, impulse of growth, 
development  zone. 
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կանության արդյունավետությունը գնահատող ինտեգրալային ցուցանիշի հաշվարկման  մեթոդիկա, որն ընդ-
գրկում է ներդրումային ռեսուրսների կառուցվածքը, ինչպես նաև դրանց ներդրման ուղղությունները բնու-
թագրող ցուցանիշների համակարգի ձևավորում և այդ ցուցանիշների փաստացի արժեքները դրանց ցանկալի 
արժեքներին համապատասխանության գնահատում: 

  Առանցքային բառեր. ներդրումային քաղաքականության արդյունավետություն, ինտեգրալային ցուցանիշ:  

 
Ներդրումային գործընթացի հիմք ու մեկնարկ է դրամական միջոցների ձևավորումը, իսկ ավարտական 

քայլ՝ իրական ակտիվների և սոցիալական ու կենցաղային ենթակառուցվածքի ստեղծումը [1]: Ձեռնարկության 

մակարդակով ներդրումային գործընթացի հիմնական փուլեր կարելի է դիտել [2]. 

1. Ներդրումային գործունեության պահանջմունքի բացահայտումը:  

2. Ձեռնարկության զարգացման նորամուծական ծրագրի մշակումը և դրա իրականացման նպատակա-

հարմարության հստակ հիմնավորումը:  

3. Ներդրումների պլանավորումը:  

4. Ներդրումային գործունեությունը ֆինանսական ռեսուրսներով ապահովումը:  

5. Իրական ներդրումների նյութատեխնիկական ապահովումը:  

6. Իրական ներդրումների պարտադիր ապահովագրումը:  

7. Ներդրումային գործընթացի մոնիթորինգի անցկացումը և կառավարումը:  

8. Կատարած ներդրումների արդյունքների գնահատումը:  

Արդյունաբերական ձեռնարկության ներդրումային քաղաքականության վրա ազդում են գործառնության 

ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին միջավայրի բազմաթիվ գործոններ: Այդ գործոնների, ներդրումային 

գործունեության և ներդրումների արդյունավետության ազդեցության մեխանիզմի իմացությունը գիտականորեն 

հիմնավորման ներդրումային քաղաքականության մշակման հիմքն է:  

Ներդրումային քաղաքականության ձևավորման և ներդրումային որոշումների կայացման հիմքում 

գտնվում է ներդրումային օբյեկտների ներդրումային որակների գնահատումն ըստ արդյունավետության 

ցուցանիշների համապատասխան խմբի: Տնտեսավարման պլանային համակարգի ժամանակ կապիտալ 

ներդրումների բացարձակ և համեմատական արդյունավետության որոշման համար կիրառվում էր ակադեմիկոս 

Տ.Ս. Խաչատուրովի ղեկավարած հեղինակային կոլեկտիվի մշակած մեթոդիկան [3]:  

Կատարած վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ժամանակակից տնտեսագիտական գրականությունում շեշտը 

դրվում է ներդրումների և ներդրումային նախագծերի արդյունավետության հաշվարկման վրա: Քանի որ եկամուտ 

ստանալու նպատակով սեփական կամ փոխառու միջոցների ներդրման հետ կապված ձեռնարկությունների ողջ 

գործունեությունն իրականացվում է ներդրումային քաղքականության շրջանակներում, ապա ներդրումային 

քաղքականության անմիջական որակի գնահատման համար  առաջանում է չափանիշների մշակման 

անհրաժեշտություն: Գնահատման արդյունքներն օգտագործվում են ձեռնարկության ներդրումային 

քաղաքականության ճշգրտման համար:    

Ձեռնարկության ներդրումային քաղաքականության կառավարման համակարգը և ներդրումային գրավ-

չությունը գնահատելիս նպատակահարմար է օգտագործել  ներդրումային քաղաքականության շրջանակներում 

երկարաժամկետ ու միջնաժամկետ հեռանկարում կիրառվող միջոցների մի ողջ համալիր, որը հաշվի է առնում 

արդյունաբերական ձեռնարկության զարգացման ընդունած ռազմավարությունները և գոյություն ունեցող 

այլընտրանքային մեթոդիկաները, որոնք, որպես կանոն, ընդգրկում են ներդրումային պոտենցիալի և 

ներդրումային ռիսկի ինտեգրալային ցուցանիշներ, որոնցից են ձեռնարկության վիճակի կամ դրության 

որակական գնահատականը որպես շուկայական հարաբերությունների սուբյեկտ՝ ձեռնարկության արժեքի գնա-

հատականը ձեռնարկության նորամուծաընկալման գնահատականը, տնտեսական ռիսկերի գնահատականը, 

ինչպես նաև իրացվելիության, շահութաբերության և էլի մի շարք տնտեսական ցուցանիշներ: 

Ձեռնարկության ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության ընդհանուր ինտեգրալային ցու-

ցանիշը մշակվել է՝ օգտագործելով ցանկալիության ֆունկցիայի մեթոդը:  Ցանկալիության ֆունկցիայի մեթոդի 

օգտագործման ժամանակ հաշվարկների հիմնական իմաստն այն է, որ այս կամ այն ցուցանիշի ընթացիկը 

համեմատվում է դրա ցանկալի արժեքի հետ, որի դերում  կարող են հանդես գալ ձեռնարկությունների խմբում 
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կամ վերլուծվող ժամանակաշրջանում ցուցանիշի առավելագույն արժեքը ձեռնարկությունների խմբում կամ 

վերլուծվող ժամանակաշրջանում առավել հաճախ հանդիպող արժեքը, այսինքն՝ մոդալ արժեքը, նորմատիվային 

(էտալոնային) արժեքը, որը սահմանվում է՝ հենվելով գործնական փորձի վրա և օգտագործվում է առավել հաճախ:  

Յուրաքանչյուր ցուցանիշի ցանկալիության որոշման համար օգտագործվում է հետևյալ բանաձևը՝  

.

,fact
i

des

x
K

x
                                                                                

(1)
 

որտեղ  iK  – ն i -րդ ցուցանիշ-գործոնի ցանկալիությունն է,  1,i m ; m – ը հաշվարկների ընթացքում 

օգտագործած ցուցանիշ-գործոնների թիվն է;  factx  –ն  i -րդ ցուցանիշ-գործոնի փաստացի արժեքն է;   .desx  – ը     

i -րդ ցուցանիշ-գործոնի ցանկալի արժեքն է:  

Ցանկալիության ֆունկցիան  առանձին ցուցանիշ-գործոնների միջին երկրաչափական ցանկալիությունն է՝   

                                   1 2 ...m
iD K K K    :                                                                     (2) 

Ընդհանրացնող ցանկալիության հաշվարկման համար օգտագործվել է ցուցանիշ-գործոնների համակարգ, 

որը, մեր կարծիքով, արտահայտում է ձեռնարկություններում գոյություն ունեցող ներդրումային ռեսուրսների 

կառուցվածքը և դրանց ներդրման ուղղությունները, շահութաբերությունը և համապատասխան ակտիվների ու 

պարտավորությունների հատույցը: Մասնավորապես օգտագործվել են հետևյալ ցուցանիշ-գործոնները՝  

1.  շրջանառու ակտիվների բաժնեմասը ակտիվների ընդհանուր ծավալում (total current assets)/total assets), 

2.  ինքնուրույնության (ֆինանսական անկախության) գործակիցը (equity ratio (financial independence)),  

3.  շրջանառու ակտիվների շրջանառությունը (turnover of current assets), 

4.  համախառն մարժան (gross margin),  

5.  ակտիվների շահութաբերությունը (return on assets),  

6.  սեփական կապիտալի շահութաբերությունը (return on equity),  

7.  ներդրումների շահութաբերությունը (return on investment), 

8.  շահութաբերությունը ըստ զուտ շահույթի (net profit margin),  

9.  գործութային շահութաբերությունը (оperating margin), 

10. ընթացիկ իրացվելիության գործակիցը (current ratio), 

11. արագ իրացվելիության գործակիցը (quick ratio), 

12. ընդհանուր պարտքի և սեփական կապիտալի հարաբերակցության գործակիցը (total debt/total equity),   

13. ընդհանուր պարտքի և ընդհանուր կապիտալի  հարաբերակցության գործակիցը (total debt/total capital): 

Ուսումնասիրող կորպորացիաների ցուցանիշ-գործոնները ներկայացված են աղյուսակներ 1 և 2-ում: 

                                                                                                                                                           Աղյուսակ 1  
Ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության ցուցանիշ-գործոնները [4] 
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LVMH 28,43% 0,49 1,82 65.41% 13.14% 19.57% 7.24% 12.71% 9.29% 1.30 0.5112 0,3223 0,2368 
Nike 73,66% 0,63 1,86 44.77% 9.69% 13.24% 14.90% 24.59%19.84% 2.72 1.94 0,1269 0,1126 

Hermes 57,11% 0,72 1,67 68.83% 21.23% 32.44% 21.71% 30.57%28.62% 2.56 1.63 0,0200 0,0195 
Prada 37,60% 0,69 2,38 73.92% 16.90% 25.12% 15.97% 22.70%19.86% 2.21 1.51 0,1211 0,1074 

Adidas 59,12% 0,47 2,11 48.79% 4.60% 7.18% 5.64% 11.92% 9.22% 1.39 0.8102 0,3217 0,2437 
Inditex 49,18% 0,66 2,38 59.19% 13.92% 18.02% 17.58% 27.38%24.70% 1.65 1.20 0,0016 0,0016 

 

Որոշ ցուցանիշների համար համաշխարհային պրակտիկան սահմանել է հետևյալ ցանկալի արժեքները՝ 

շրջանառու ակտիվների բաժնեմասը ակտիվների ընդհանուր ծավալում՝ 0,6; ինքնուրույնության (ֆինանսական 

անկախության) գործակցի ընդունված նորմալ արժեքը 0,5 է  և ավելին (օպտիմալ արժեքը՝ 0,6…0,7);  համաշխար-

հային պրակտիկայում նվազագույն թույլատրելի արժեքը համարվում է մինչև 30…40%; սեփական կապիտալի 

շահութաբերությունը 0,10…0,12; ընթացիկ իրացվելիության գործակիցը՝ 1,5…2,5; արագ իրացվելիության 

գործակցի նորմալ արժեքը պետք է լինի 1-ից ոչ փոքր;  ընդհանուր պարտքի և սեփական կապիտալի 
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հարաբերակցության գործակիցը՝ 0,5…0,8; ընդհանուր պարտքի և ընդհանուր կապիտալի  հարաբերակցության 

գործակիցը՝ 0,5…1: 

 Մյուս ցուցանիշների համար ցանկալի են ձեռնարկությունների խմբի առավել մեծ փաստացի արժեքները:  

Համեմատական բնութագրությունից հետո հաշվարկում օգտագործվող յուրաքանչյուր ցուցանիշին տրվում 

է նշանակալիության որոշակի մակարդակ՝ 0-ից մինչև 1 միջակայքում՝ այն պայմանով, որ ցանկալիության 

ֆունկցիան ձգտում է 1-ի: Ընդհանուր դեպքում սա նշանակում է, որ ինչքան իր նշանակալիության արժեքով 

ցուցանիշը մոտ է  1-ի, այդքան բարձր է դրա ցանկալիությունը: 

            Աղյուսակ 2  
Ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության ցուցանիշ-գործոնների ցանկալիությունը [4] 
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LVMH 0,47 0,7 0,76 0,88 0,62 0,60 0,33 1,27 0,32 0,87 0.51 0,64 0,47 
Nike 1,23 0,9 0,78 0,61 0,46 0,41 0,69 2,59 0,69 1,80 1.94 0,25 0,21 
Hermes 0,95 1,03 0,70 0,93 1 1 1 3,06 1 1,71 1.63 0,04 0,04 
Prada 0,63 0,99 1 1 0,80 0,73 0,74 2,27 0,32 1,47 1.51 0,24 0,21 
Adidas 0,99 0,67 0,89 0,66 0,23 0,22 0,26 1,19 0,32 0,93 0.81 0,64 0,49 
Inditex 0,82 0,94 1 0,80 0,66 0,56 0,81 2,74 0,86 1,10 1.20 0,03 0,03 

 
Ցանկալիության ստացված ֆունկցիայի ընդհանրացված արժեքը կհանդիսանա ներդրումային քաղաքա-

կանության արդյունավետության ինտեգրալային ցուցանիշ, որը բնութագրում է դրա վիճակը որոշակի ժա-

մանակահատվածում: Ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության ցուցանիշ-գործոնների ցանկալի-

ության հաշվարկման արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 3-ում: 

Ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության ինտեգրալային ցուցանիշի հաշվարկման մեթո-

դիկան կազմված է հետևյալ փուլերից՝ 

– ձեռնարկության ներդրումային գործունեության ցուցանիշ-գործոնների համախմբի ձևավորում,  

– վերլուծվող ժամանակշրջանում այդ ցուցանիշ-գործոնների մասին տեղեկատվության հավաքագրում և 

դրանց հաշվարկում ձեռնարկությունների խմբի համար,  

– յուրաքանչյուր ցուցանիշ-գործոնի ցանկալիության մակարդակի գնահատում,  

– յուրքանաչյուր ձեռնարկության համար ցանկալիության ընդհանուր ինտեգրալ ցուցանիշի հաշվարկում,  

– ձեռնարկաությունների աստիճանակարգում ըստ ներդրումային քաղաքականության արդյունավե-

տության ինտեգրալ ցուցանիշի,   

– ուսումնասիրվող ձեռնարկությունների խմբավորում ըստ ներդրումային քաղաքականության ար-

դյունավետության ինտեգրալ ցուցանիշի,    

– ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման  ուղղությունների մշակում:   

Ուսումնասիրվող յուրաքանչյուր ֆիրմայի համար ինտեգրալային ցուցանիշի որոշումից հետո կատարվում 

է այդ ֆիրմաների աստիճանակարգում՝ կախված այդ ցուցանիշների արժեքներից: Առանձնացվել է ներդրումային 

քաղաքականության արդյունավետության բնութագրման չորս մակարդակ (աղյուսակ 3): 

                                                                                                                          Աղյուսակ 3   
Ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության բնութագրիչները  

Ինտեգրալային ցուցանիշի 

արժեքների միջակայքը 

Ներդրումային քաղաքականության 

արդյունավետության բնութագրիչները 

0,2 … 0,4 

0,4 … 0,6 

0,6 … 0,8 

0,8 … 1,0 

Ցածր արդյունավետություն 

Բավարար արդյունավետություն  

Միջին արդյունավետություն   

Բարձր արդյունավետություն 

 
Ցանկալիության ֆունկցիան հաշվի առնող ինտեգրալային ընդհանուր ցուցանիշի հաշվարկման 

մեթոդիկան օգտագործվել է թեթև արդյունաբերության ապրանքներ թողարկող համաշխարհային վեց 

կորպորացիաների 2014 թ. ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության որոշման համար: Ներդրու-
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մային քաղաքականության արդյունավետության ինտեգրալային ընդհանուր ցուցանիշի արժեքները 

ներկայացված են աղյուսակ 4-ում, որից երևում է որ ավելի արդյունավետ է Nike և Prada ընկերությունների 

ներդրումային քաղաքականությունը: 

                                                                                                                                                                             Աղյուսակ 4  
Թեթև արդյունաբերության արտադրանք թողարկող ընկերությունների ներդրումային քաղաքականության 

արդյունավետության ինտեգրալային ցուցանիշները  

Ընկերություն  2014թ. ինտեգրալային 

գործակիցը 
Nike  0,752 
Prada  0.745 
Hermes  0,694 
LVMH  0,605 
Adidas  0,554 
Inditex  0.550 

                                                                                                                                                                    Աղյուսակ 5  
Ֆիրմաների խմբավորումն ըստ ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության ցուցանիշի 

Ինտեգրալային ցուցանիշի 

արժեքների միջակայքերը  

2014 թ. ներդրումային քաղաքականության 

արդյունավետության գնահատականները 

0,4 … 0,6 Բավարար Adidas  
Inditex 

0,6 … 0,8 Միջին Nike  
Prada  
Hermes  
LVMH

Ուսումնասիրված կորպորացիաների խմբավորումն ըստ ինտեգրալային ցուցանիշների արժեքների ներկա-

յացաված է աղյուսակ 5-ում և թույլ է տալիս եզրակացություններ անել այդ կորպորացիաներում իրականացվող 

ներդրումային քաղաքականության արդյունավեոտւթյան մասին: Մի քանի տարիների ինտեգրալային 

ցուցանիշների համեմատման արդյունքում կարելի է դատողություններ անել ներդրումային քաղաքականության 

արդյունավետության բարձրացման կամ նվազման մասին: 

Աղյուսակային տվյալներից երևում է, որ  Adidas և Inditex ֆիրմաների ներդրումային քաղաքականությունը 

կարելի է գնահատել որպես բավարար, իսկ Nike, Prada, Hermes, LVMH ֆիրմաներինը՝ միջին արդյունավետություն 

ունեցող կազմակերպություններ: 

Գրականություն  
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ 
ПОМОЩИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  

 

На примере предприятий легкой промышленности предложена методика расчета интегрального показателя 
оценки эффективности инвестиционной политики, включающая формирование системы показателей, 
характеризующих структуру инвестиционных ресурсов, а также направления их вложения и оценку соответствия 
фактического значения показателей их желательному значению. 

Ключевые слова: эффективность инвестиционной политики, интегральный показатель. 
A.L. Arakelyan, N.N. Gevorgyan 

А METHOD FOR DETERMINING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT POLICY WITH INTEGRATED INDEX 
 

         Following the example of enterprises of  light industry a method of calculating the integral index of evaluating 
the effectiveness of investment policy is proposed, including the formation of a system of indicators characterizing 
the structure of investment resources, as well as the directions of their investments and assess the compliance of the 
actual values of the indicators of the desired value. 

Keywords: the effectiveness of the investment policy, an integral indicator. 
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Լ.Ա. Ֆիդանյան 

 
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Դիտարկվել են առևտրի վիճակագրության ժամանակակից հիմնախնդիրները, կատարվել է առևտրային 

գործունեության վերաբերյալ տվյալների վիճակագրական վերլուծություն: Առանձնացվել է առևտրի 
վիճակագրության երեք կարևորագույն ուղղություն` տնտեսության և սոցիալական կյանքի զարգացման համար: 
Նախ, ուսումնասիրվել են տեղաշարժերը մանրածախ ապրանքա-շրջանառության կառուցվածքում: Երկրորդ, 
տրվել է առևտրի տեղի և դերի վիճակագրական գնահատականը Հայաստանի տնտեսությունում: Երրորդ, 
բացահայտվել և վերլուծվել են բնակչության կենսամակարդակի ձևավորման հիմնական օրինաչափությունները` 
հաշվի առնելով սպառողների սոցիալական շերտավորումը: 

Առանցքային բառեր. առևտուր, մանրածախ ապրանքաշրջանառություն, համախառն ավելացված արժեք, 
համախառն ներքին արդյունք, կենսամակարդակ, բնակչության սոցիալական շերտավորում: 

 
Դիտարկված են առևտրի վիճակագրության և առևտրային գործունեության վերաբերյալ 

վիճակագրական տվյալների վերլուծության ժամանակակից հիմնախնդիրները: Առևտրային 

գործունեության մեջ կարելի է առանձնացնել վիճակագրական հետազոտության երեք հիմնական 

ուղղություն [1]: 

Առաջինն արտացոլում է ապրանքային ռեսուրսների ձևավորման գործընթացը դրանց 

ստեղծման (արտադրության) կամ գնման պահից մինչև վերջիններիս ներառումը շուկայական 

գործընթացում, որի պատճառով այն կարելի է անվանել ռեսուրսային: 

Վիճակագրական հետազոտությունների երկրորդ փուլը, որի ժամանակ ձեռնարկատիրական 

գործունեության արդյունքում ի հայտ է գալիս առևտրի վերջնական նպատակը` վաճառվող 

ապրանքների համակցության ձևավորման և դրանց վաճառքից շահույթի ձևավորման տեսքով, կարելի 

է անվանել ձեռնարկատիրական: Այս հետազոտության արդյունքները բնութագրում են 

տնտեսությունում առևտրի զբաղեցրած տեղը, իրացված ապրանքների արժեքը, առևտրի զարգացման 

տեմպերն ու կառուցվածքը, վաճառքի արդյունավետությունը: 

Առևտրի վիճակագրական հետազոտության երրորդ ուղղությունը սոցիալականն է, որի 

նպատակը սպառողական պահանջարկի բավարարման գործընթացի գնահատումն ու վերլուծությունն 

է, ինչպես նաև առևտրի հետ կապված սոցիալական երևույթների ու գործընթացների 

ուսումնասիրությունը: Այստեղ առևտրի վիճակագրությունը կատարում է կարևոր տեղեկատվական-

վերլուծական գործառույթ: Վերջինիս հիմնական նպատակն է` բացահայտել ապրանքային 

ռեսուրսների ձևավորման աղբյուրները, ընդհանրացնել և գնահատել սպառողական շուկայի 

զարգացման գործընթացը, բնութագրել դրա զարգացման արագությունն ու միտումները` ելնելով 

առևտրի երկու հիմնական խնդիրներից` տնտեսական, այսինքն` առավելագույն հնարավոր շահույթի 

ստացում ապրանքների վաճառքից, և սոցիալական` սպառողների պահանջարկի հնարավորինս 

ամբողջական բավարարում: Հարկ է նշել, որ տնտեսական խնդիրը հաջողությամբ լուծվում է միայն 

սոցիալական խնդրի իրականացման դեպքում, այն է`ապահովել բնակչության որոշակի 

կենսամակարդակ: 

Առևտուրը ոչ միայն ապրանքների փոխանակումն է փողով և ապրանքի սեփականատիրոջ 

փոփոխությունը, այլ նաև տնտեսական գործընթացի մի մասը, այսինքն` կազմակերպությունների ու 

ձեռնարկությունների համակցությունը, որոնք զբաղվում են ապրանքների առքուվաճառքով [2]:  

ՀՀ առևտրի շրջանառությունը ներառում է մանրածախ, մեծածախ առևտրի շրջանառությունը, 

ինչպես նաև ավտոմեքենաների առևտուրը: Առևտրի շրջանառության ցուցանիշը հաշվարկվում է 

առանց ավելացված արժեքի հարկի և այլ անուղղակի հարկերի: Մանրածախ առևտրի 

շրջանառությունը վերջնական սպառման կամ տնային տնտեսությունում օգտագործման համար 

նախատեսված սպառողական ապրանքների վաճառքն է արժեքային արտահայտությամբ: Մանրածախ 

առևտրի շրջանառության ցուցանիշը ձևավորվում է ըստ առևտրի օբյեկտների` խանութների, 
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կրպակների, առևտրի այլ օբյեկտների, ինչպես նաև ըստ առևտրի իրականացման վայրերի` 

սպառողական ապրանքների, գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաների միջոցով իրականացված 

առևտրի շրջանառության հիման վրա: 

Մեծածախ է համարվում առևտրի այն տեսակը, երբ գնորդը մեծ խմբաքանակով ապրանքներ է 

ձեռք բերում` դրանք վերավաճառելով այլ վաճառողներին, վերամշակողներին, բայց ոչ վերջնական 

սպառողներին:  

Ավտոմեքենաների առևտուրը ներառում է ինչպես մասնագիտացված առևտրի կետերի միջոցով 

իրականացված ավտոմեքենաների, դրանց մասերի և պարագաների վաճառքը, այնպես էլ դրանց 

տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը: 
ՀՀ առևտրի շրջանառությունը 2016թ. կազմել է 2 234,376 մլրդ դրամ, որի կեսից ավելին`55,7%-ը, 

բաժին է ընկել մանրածախ առևտրին, 40,1%-ը` մեծածախ առևտրին, 4,2%-ը` ավտոմեքենաների 

առևտրին [3]: ՀՀ առտրի շրջանառության դինամիկայի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այն նախորդ 

տարվա նկատմամբ աճել է 1,1%-ով` հիմնականում ի հաշիվ ավտոմեքենաների առևտրի, որի աճը 

նախորդ տարվա նկատմամբ կազմել է 22,5%, մինչդեռ 2011թ-ի նկատմամբ ընդհանուր 

առևտրաշրջանառությունը նվազել է 1,2%-ով (նկ.1): 

 

 

Նկ. 1. Առևտրի շրջանառության ֆիզիկական ծավալի ինդեքսները  (նախորդ տարվա նկատմամբ, 
համադրելի գներով) [3] 

 

Գծապատկերից երևում է, որ 2012-2016թթ. մեծածախ և մանրածախ առևտրի շրջանառության 

ֆիզիկական ծավալի ինդեքսները գրեթե կայուն են (բացառությամբ 2015թ. մանրածախ 

առևտրաշրջանառության ինդեքսի), իսկ ինչ վերաբերում է ավտոմեքենաների առևտրին, ապա այն 

նշված ժամանակահատվածում դրսևորել է որոշակի տատանումներ, իսկ 2016թ. նախորդ տարվա 

նկատմամբ արձանագրել է թռիչքային աճ: 

Վերջին տարիներին դանդաղել է անհատական ձեռնարկատիրության զարգացումն առևտրում: 

Անհատական ձեռնարկատիրության և մանրածախ առևտրաշրջանառության դերի մասին գոյություն 

ունեն տարբեր կարծիքներ: Որոշ մասնագետներ կարծում են, որ նախ պետք է զարգանա խոշոր 

առևտուրը (առևտրային ցանցերը)` որպես առավել արդյունավետ և տեխնիկապես հագեցված առևտրի 

օբյեկտ: Իսկապես, վերջին տարիներին նկատվում է մանրածախ առևտրի ցանցերի մասնաբաժնի 

ավելացման միտում: ՀՀ մանրածախ առևտրի շրջանառությունն ըստ ձևավորման աղբյուրների` 2012-

2016թթ. ներկայացված է աղյուսակում: 

Աղյուսակից երևում է, որ մանրածախ առևտրի շրջանառության 77.5%-ը բաժին է ընկնում 

խանութներին, որոնց շրջանառությունը 2012-2016թթ. աճել է 12,3 տոկոսային կետով: Ըստ այլ 

ձևավորման աղբյուրների`մանրածախ առևտրաշրջանառությունը նշված ժամանակահատվածում 

ունի նվազման միտում: 
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Աղյուսակ 

Մանրածախ առևտրի շրջանառությունն ըստ ձևավորման աղբյուրների [3,4] 
 

 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 

Մլն. դրամ 

Մանրածախ առևտրի շրջա-

նառությունը, ընդամենը 

1379500.3 1452528.3 1466090.6 1313998.1 1.243637.0 

այդ թվում` 

խանութների 

898640.7 1026329.0 1080149.4 968995.2 963217.3 

սպառողական ապրանքների 

շուկաների 

153093.8 101128.6 85916.8 85609.3 81229.7 

գյուղատնտեսական 

արտադրանքի շուկաների 

19568.2 19611.5 20264.4 20525.6 18556.5 

կրպակների 39025.2 32707.4 30855.2 29766.8 27504.4 

առևտրի այլ օբյեկտների 269172.4 272751.8 248904.8 209101.2 153129.1 

Ընդհանուրի նկատմամբ, % 

Մանրածախ առևտրի շրջա-

նառությունը, ընդամենը 

100 100 100 100 100 

այդ թվում` 

խանութների 

65.2 70.7 73.7 73.7 77.5 

սպառողական ապրանքների 

շուկաների 

11.1 7.0 5.8 6.5 6.5 

գյուղատնտեսական 

արտադրանքի շուկաների  

1.4 1.3 1.4 1.6 1.5 

կրպակների 2.8 2.2 2.1 2.3 2.2 

առևտրի այլ օբյեկտների 19.5 18.8 17.0 15.9 12.3 

 

Վերջին տարիներին ՀՀ մանրածախ առևտրում տեղի են ունեցել չնչին կառուցվածքային 

տեղաշարժեր: Նկար 2-ում ներկայացված է մանրածախ ապրանքաշրջանառության կառուցվածքը 

2012-2016թթ: 

 

 
 

Նկ. 2. Մանրածախ առևտրաշրջանառության ապրանքային կառուցվածքը 
 

 

ՀՀ-ում, զարգացած երկրների համեմատ, տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման 

կառուցվածքում առավել մեծ տեսակարար կշիռ ունեն պարենային ապրանքները, ընդ որում` դրանց 

մասնաբաժինը մանրածախ առևտրաշրջանառության կառուցվածում 2012-2016թթ. գրեթե կայուն է: 

Իրենց հերթին պարենային ապրանքների կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեն հացը և 
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հացաբուլկեղենը` 14,3%, ալկոհոլային խմիչքները` 7,2%, միս և մսամթերքը` 6.7%, ճարպերը` 4,8%, 

կաթը և կաթնամթերքը` 2,1% և այլն, իսկ ոչ պարենային ապրանքների կառուցվածքում` ծխախոտի 

արտադրատեսակները`3,7%, հագուստը և սպիտակեղենը` 3,6%, մշակութակենցաղային 

նշանակության ապրանքները` 16,7% և այլն: 

Տնտեսական զարգացման մասշտաբներն առևտրի ոլորտում բնութագրվում են նրա համախառն 

ավելացված արժեքի մեծությամբ, որը ՀՀ-ում 2016թ. կազմել է 551,484 մլրդ դրամ, ինչը կազմել է ամբողջ 

տնտեսության ՀՆԱ-ի գրեթե կեսը`49,4%-ը (նկ. 3): 

 

 

 
 

Նկ. 3. ՀՆԱ-ի կառուցվածքն ըստ տնտեսության ճյուղերի [3,5] 
 

ՀՀ մանրածախ ապրանքաշրջանառության տարածքային տեղաբաշխման վիճակագրական 

ուսումնասիրությունը  ցույց է տալիս, որ մանրածախ առևտրի օբյեկտների (նաև`առևտրի 

իրականացման վայրի տեսակների) թիվն ամբողջ հանրապետությունում  2016թ. կազմել է 18108 

միավոր, որի 53,8%-ը բաժին է ընկել Երևան քաղաքին` ապահովելով ՀՀ մանրածախ 

ապրանքաշրջանառության 74%-ը [4]: Արարատի մարզում այդ ցուցանիշները 

համապատասխանաբար կազմել են 8,6 և 3,1%, Կոտայքի մարզում` 6,3 և 5,2%, Շիրակի մարզում` 6,6 և 

3,8%, Տավուշի մարզում` 6,4 և 2,0%, Լոռու մարզում` 5,6 և 3,7% և այլն: Առևտրաշրջանառության 

մակարդակը, տեմպերն ու տարածքային զարգացման տարբերությունները պայմանավորված են ոչ 

միայն տնտեսական, այլև` սոցիալական գործոններով: Այստեղ մեծ դեր է խաղում նաև բնակչության 

սոցիալական շերտավորման աստիճանը: Եկամուտների շերտավորման աստիճանի ազդեցությունն 

ապրանքի գնման գործընթացի վրա կախված է այն բանից, թե տվյալ ապրանքն ինչ դեր է խաղում 

բնակչության պահանջմունքների բավարարման գործընթացում: 
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Л.А. Фиданян 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА ОБОРОТА ТОРГОВЛИ РА 

 
Рассмотрены современные проблемы статистики торговли, проведен анализ статистических 

данных о торговой деятельности. Выделены  три наиболее важных направления статистики торговли для 
развития экономики и социальной жизни. Во-первых, рассмотрены сдвиги в структуре розничного 
товарооборота. Во-вторых, дается статистическая оценка  роли и места торговли в армянской 
экономике. Рассматриваются статистические показатели, оценивающие долю торговли в 
макроэкономике по валовой добавленной стоимости. В-третьих, выявлены и проанализированы главные 
закономерности формирования уровня жизни населения с учетом социального расслоения потребителей, 
определены территориальные различия по объему розничного товарооборота. 

Ключевые слова: торговля, розничный товарообoрот, валовая добавленная стоимость (ВДС), 
валовой внутрeнний продукт (ВВП), уровeнь жизни, социальное расслоение населения. 
 
 
 

L.A. Fidanyan 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF STATISTICAL ANALYSIS 
 OF TRADE TURNOVER OF RA 

 
The modern problems of trade statistics and analysis data on trading activity are examined. Emphasis is 

made on three vital for the development of economy and social life directions of trade statistics. Firstly, the changes 
in commodity macrostructure of turnover are considered and explained. Secondly, a statistical evaluation of the role 
and place of trade in the Armenian economy is presented. The indicators of GVA and profitability of sales noted a 
reduction in the share of trade. Thirdly, the main regularities of the formation of living standard of the population 
under the conditions of the social stratification of consumers, formed as a result of trading activity are revealed  
and analyzed.  

Keywords: trade, retail trade, Gross value added (GDA), Gross domestic product (GDP), living standard, 
social stratification of population. 

 

Ֆիդանյան Լիանա Աշոտի – տ.գ.թ., ասիստենտ (ՀՊՏՀ, վիճակագրության ամբիոն) 
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ՀՏԴ 338                                                                        ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 

Մ.Գ. Հարությունյան 
 

ԲԱԶՄԱԳՈՐԾՈՆ ԿԱՌՈւՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼՈՎ ՀՀ ՀՆԱ ՃԵՂՔԻ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  

Առաջարկվել է ՀՀ ՀՆԱ-ի ճեղքի՝ ՀՆԱ-ի փաստացի և պոտենցիալ մակարդակների տարբերության նոր 
գնահատական՝ օգտագործելով ՀՀ բաց տնտեսությունը նկարագրող պարզ կառուցվածքային մոդել։ Կատարվել է 
նաև ՀՆԱ-ի ճեղքի  կարճաժամկետ կանխատեսում՝ հաշվի առնելով ներկա տնտեսական իրավիճակը և ունենալով 
դատողություններ ՀՀ տնտեսությում և արտաքին աշխարհում սպասվող զարգացումների մասին։ Հետազոտության 
արդյունքները ցույց են տալիս, որ բազմագործոն կառուցվածքային մոդելը կարողանում է մեկնաբանել ՀՀ 
տնտեսական զարգացումները տրված ժամանակահատվածում, հետևաբար մոդելով գնահատված ՀՆԱ-ի ճեղքը 
ճշգրիտ գնահատական է և կարող է կիրառվել տարբեր հետազոտական աշխատանքներում՝ ապահովելով 
վերլուծության և կանխատեսման որակի բարելավում:    

Առանցքային բառեր. պոտենցիալ ՀՆԱ, ՀՆԱ-ի ճեղք, գնաճ, փոխարժեք, տոկոսադրույք, գործազրկություն։ 

 

Ներածություն: Լինելով կարևորագույն ցուցանիշ ֆիսկալ, հարկաբյուջետային և 

դրամավարկային քաղաքականությունների համար՝ խիստ կարևորվում է ՀՆԱ-ի ճեղքի ճշգրիտ 

գնահատական գտնելը։ Գոյություն ունեն ՀՆԱ-ի ճեղքի գնահատման կառուցվածքային և ոչ 

կառուցվածքային տարբեր մեթոդներ։ Տվյալ հոդվածում ներկայացվում է կառուցվածքային 

եղանակներից մեկը՝ բաց տնտեսությունը նկարագրող մոդել [1], որը գնահատվել է բազմագործոն 

Կալմանի ֆիլտրով [2]։   Մոդելը հնարավորություն է տալիս միջնաժամկետ հատվածում նկարագրել 

հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոխազդեցությունը, որն էլ այս մեթոդով գնահատված 

ՀՆԱի ճեղքի գնահատականի առավելությունն է: Ստացված գնահատականին կարելի է տալ 

տնտեսագիտական մեկնաբանություն, ի տարբերություն ոչ կառուցվածքային մեթոդով ՀՆԱ-ի ճեղքի 

գնահատականների [3, 4]։ Մոդելը գնահատվել է ՀՀ տնտեսության համար։ Արդյունքները ցույց են 

տալիս, որ մոդելը բավականին լավ է բացատրում տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ տնտեսությունում 

առկա զարգացումները, ինչպես նաև կարողանում է գեներացնել ճշգրիտ կանխատեսումներ։ 

Հետևաբար մոդելով ստացված ՀՆԱ-ի ճեղքը արժեքավոր գնահատական է՝ քաղաքականության 

ձևավորման և տարբեր վերլուծությունների համար։  

Տվյալների նկարագրությունը: Օգտագործվել են ՀՀ հետևյալ ժամանակային շարքերը՝ իրական 

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

անվանական փոխարժեքի ամսական տվյալները՝ 2000-2017 թվակաների համար: Արտաքին աշխարհի 

համար օգտագործվել են ԱՄՆ-ի իրական ՀՆԱ-ի, անվանական փոխարժեքի, գնաճի և բնականոն գնաճի 

եռամսյակային շարքերը:  Օգտագործված տվյալները տարեկանացված են, որպեսզի խուսափենք 

եռամսյակային տվյալներում առկա տատանումներից։ Ժամանակային շարքերը X12 ֆիլտրով 

սեզոնային հարթեցվել են: Տվյալների աղբյուրներն են՝ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը, 

ինչպես նաև ՀՀ ԿԲ վիճակագրական տվյալների շտեմարանը և Տնտեսական համագործակցության եւ 

զարգացման կազմակերպության (OECD) տվյալների շտեմարանը: 

 Մոդելի նկարագրությունը։  Մոդելը բաղկացած է հինգ հիմնական հավասարումներից՝  

ընդհանուր պահանջարկի կամ IS կորի հավասարում (1), Ֆիլիպսի կորի հավասարում (2), Օկունի 

օրենքը (3), փոխարժեքի համար ոչ արբիտրաժի պայման (UIP հավասարում) (4), և դրամավարկային 

քաղաքականության տոկոսադրույքի որոշման կանոնը՝ Թեյլորի օրենքը (5)։  

1. IS կորի հավասարում։ Ենթադրվում է, որ ՀՆԱ-ի ճեղքը  կախված է իր անցյալ և 

սպասվող արժեքներից, իրական տոկոսադրույքից ( ), իրական փոխարժեքից ( ) ՝    

  

                  ,                (1) 

 

որտեղ 100 ∗ log  ∗ -ը ՀՆԱ-ի ճեղքն է, -ն՝ իրական տոկոսադրույքի ճեղքը, -ն՝ 

իրական փոխարժեքը։ 
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2. Ֆիլիպսի կորի հավասարում՝ 
                        а 4 1 а 4  а а     ,           (2) 

որտեղ -ն բնականոն գնաճն է:   

3. Օկունի օրենքը՝  
    , 

                                                                 ,                    (3) 

 

որտող -ն գործազրկության մակարդակն է t պահին, իսկ -ն՝ գնաճային ճնշումներ 

չառաջացնող մակարդակը, -ն՝ գործազրկության ճեղքը։ 

4. Ոչ արբիտրաժի պայմանը՝ 

                                                ,                                                           (4) 

որտեղ -ն իրական փոխարժեքն է՝ 100log  , որտեղ -ը արտաքին աշխարհի գների  

մակարդակն է, -ն՝ ներքին, իսկ ն՝ անվանական փոխարժեքը։ -ն մեկ ժամանակաշրջան հետո 

փոխարժեքի սպասումներն են, -ը՝ ԱՄՆ-ի իրական տոկոսադրույքը, -ն՝ երկրի ռիսկի 

պարգևավճարը։ Իրական տոկոսադրույքները բաժանված են 4-ի, քանի որ տարեկանացված են։ 

  Ենթադրվում է, որ մոդելում սպասումները ռացիոնալ են, հետևաբար -ն բավարարում է 

հետևյալ հավասարմանը՝ 

                                                      1 :                                                          (5) 

5. Թեյլորի օրենքը՝  

    1 ∗ ∗ 4 4 4
∗  ,   (6) 

որտեղ ն անվանական տոկոսադրույքն է, 4 -ն՝ տասներկուամսյա գնաճը։  

Մոդելի գնահատումը և արդյունքները: Մոդելի գործակիցները ստուգաճշտվել են՝ ելնելով 

մոդելի համապատասխան հավասարումներից և համեմատելով մոդելի դինամիկան ՀՀ տնտեսության 

այլ մոդելների հետ, ինչպիսին է, օրինակ, ՀՀ ԿԲ Եռամսյակային կանխատեսումների մոդելը:  

Մոդելը լուծվել է՝ օգտագործելով Matlab ծրագրի IRIS հավելվածը: Գնահատված ՀՆԱ-ի ճեղքը և 

համապատասխան կանխատեսումը ներկայացված են նկ.1-ում, իսկ ՀՆԱ-ի ճեղքի՝ մոդելի շոկերի 

ազդեցության վերլուծությունը ներկայացված է նկ.2-ում: Ինչպես երևում է նկարներից, գնահատված 

ՀՆԱ-ի ճեղքը համահունչ է ՀՀ տնտեսական զարգացումներին։ Մասնավորապես 2005-ից 2008-ի երրորդ 

եռամսյակը ՀՆԱ-ի ճեղքն աճել է՝ պայմանավորված մասնավոր և պետական տրանսֆերտների, 

գործոնային եկամուտների, ուղղակի ներդրումների և այլ կապիտալ հոսքերի մեծածավալ ներհոսքերով, 

համաշխարհային շուկայում մետաղների գների աճով, բնակչության եկամուտների աճով։ Սակայն 

2008թ-ի հոկտեմբերից սկսած, երբ համաշխարհային ճգնաժամը խորացավ՝ հարվածելով ՀՀ գործընկեր 

երկրներին, ՀՀ տնտեսությունը ևս սկսեց անկում ապրել, 2009-ի կեսերին հասնելով իր առավելագույն 

մակարդակին։ Հետագայում անցկացվող մի շարք հակաճգնաժամային միջոցառումների և 

համաշխարհային տնտեսության աստիճանական վերականգնման արդյունքում ՀՀ տնտեսությունը ևս 

թևակոխեց տնտեսական վերականգնման փուլը։ Հաջորդը Եվրոմիության երկրների 2011թ.-ի 

«պետական պարտքի» ճգնաժամն է ՀՀ ՀՆԱ ճեղքի բացասական լինելու պատճառը։ Նկարից երևում է 

նաև, որ 2016թ-ին ևս ՀՀ ՀՆԱ-ի ճեղքը նկատելիորեն խորացել է, ինչը պայմանավորված է եղել 

հիմնականում Ռուսաստանի տնտեսական անկումով, որը հանգեցրել է Ռուսաստանից եկող 

տրանսֆերտների կրճատմանը, ինչպես նաև համաշխարհային շուկայի թույլ պահանջարկով, որի 

արդյունքում կրճատվել է արտահանումը, և միջազգային շուկայում մետաղների ցածր գները։ 

Կիրառելով համապատասխան դրամավարկային և ֆիսկալ քաղաքականություն ՀՀ ՀՆԱ-ի ճեղքը, 

2016թ.-ի չորրորդ եռամսյակից սկսած, սկսում է փակվել։ 
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  Կանխատեսվող հեռանկարում, քանի որ ակնկալվում է համաշխարհային տնտեսության 

պահանջարկի աճ, և էական շոկեր չեն ակնկալվում, ՀՀ ՀՆԱ ճեղքը համընթաց փակվում է՝ 2019-ի 

չորրորդ եռամսյակում դառնալով 0։   

Նկ.1. Իրական ՀՆԱ-ի ճեղքի գնահատականը և կանխատեսումը (%՝ պոտենցիալ ՀՆԱ-ի նկատմամբ) 

 
Նկ.2. Իրական ՀՆԱ-ի ճեղքի՝ շոկերի ազդեցության վերլուծությունը (%՝ պոտենցիալ ՀՆԱ-ի նկատմամբ) 

 

Եզրակացություն: ՀՆԱ ճեղքը, հանդիսանում է կարևոր գործիք դրամավարկային, ֆիսկալ և 

հարկաբյուջետային քաղաքականությունների համար, հետևաբար խիստ կարևորվում է ինչպես ճեղքի 

ճիշտ գնահատումը, այնպես էլ գնահատականին համապատասխան տնտեսագիտական 

մեկնաբանություն տալը: Տվյալ հոդվածում օգտագործելով բաց տնտեսության համար կառուցվածքային 

մոդել՝ գնահատվել է ՀՀ ՀՆԱ-ի ճեղքը, և շոկերի ազդեցությունը վերլուծելով՝ գնահատականին տրվել է 

տնտեսագիտական մեկնաբանություն։ Ինչպես նաև  մոդելի միջոցով դուրս է բերվել ՀՆԱ ճեղքի 

գնահատական՝ կանխատեսման հեռանկարում ունենալով դատողություններ ՀՀ տնտեսությունում և 

արտաքին աշխարհում սպասվող զարգացումների մասին։ Առաջարկվում է օգտագործել վերոնշյալ ՀՆԱ 

ճեղքի գնահատականը՝ ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության եռամսյակային կանխատե-

սումների, ինչպես նաև հարկաբյուջետային և ֆիսկալ քաղաքականությունների վերլուծությունների 

որակը բարելավելու նպատակով։  
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М.Г. Арутюнян 
 

ОЦЕНКА РАЗРЫВА ВВП АРМЕНИИ МНОГОФАКТОРНОЙ  
СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛЬЮ 

 
Дана оценка разрыва ВВП РА (разница между реальным и потенциальным ВВП) с использованием 

многомерной структурной модели для открытой экономики. Представлен прогноз разрыва ВВП с учетом 
текущих экономических событий в Армении и остальном мире. Результаты исследова-

ния свидетельствуют о том, что модель хорошо объясняет развитие экономики Армении в этот период 
времени, поэтому предполагаемая оценка разрыва ВВП является очень точной и может использоваться 
политиками и аналитиками для улучшения качества исследований. 
       Ключевые слова: потенциальный ВВП, разрыв ВВП, инфляция, обменный курс, процентная ставка, 
безработица. 

 
 

M.G. Harutyunyan 
 

ARMENIAN OUTPUT GAP ESTIMATION BY MULTIVARIATE STRUCTURAL 
MODEL 

 
Output gap (the difference between actual GDP and potential GDP) for Armenian economy is estimated 

using multivariate structural model for open economy. Also  it is presented the forecast of the output gap taking 
into account current economic development in Armenia and rest of the world. The results of the research show 
that the model explains the development of Armenian economy in that period of time pretty well, hence the 
estimated օutput gap is very precise and can be used by policy makers and analysts to improve the research 
quality.   
      Keywords: potential output, output gap, inflation, exchange rate, interest rate, unemployment. 

 

Հարությունյան Մանե Գեղամի – ԵՊՀ ասպիրանտ  
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓՈՐՁԸ 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արդի ժամանակաշրջանում հաջողակ բիզնես վարելու գրավականը 

կառավարման և գնահատման համակարգեր ներդրելն է, որոնք էլ միասին պետք է ստեղծեն մեկ միասնական 
համակարգ, հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացվում է որակի կառավարման և գնահատման հայրենական 
փորձի վրա: Որակի կառավարման և գնահատման փորձը նկարագրելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել 
զարգացման փուլերը, որն էլ արտացոլում է ընդհանուր կառավարման դինամիկան: Յուրաքանչյուր զարգացման 
փուլ ներկայացնում է որակի զարգացման նոր տեսություն, որոնք համապատասխանում են տվյալ 
ժամանակաշրջանի սպառողների պահանջներին: 

Առանցքային բառեր. որակի կառավարման համակարգ, ծառայությունների գնահատում, որակի 
կառավարում, մանրածախ առևտուր, զարգացման փուլեր, որակի կառավարման ծագումնաբանություն: 

 

Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ այսօր բիզնեսն ավելի հաջողակ զարգացնելու համար 

անհրաժեշտ է ներդնել մի շարք կառավարման և գնահատման համակարգեր, որոնք մտնում են 

ընդհանուր կառավարման համակարգի մեջ:  Մինչ Հայաստանում որակի կառավարման և գնահատման 

զարգացման փուլերին անցնելը, համառոտ ներկայացված է դրա ընդհանուր ծագումնաբանությունը: 

«Որակ» հասկացության, որակի կառավարման և գնահատման պատմական անդրադարձը կարելի 

է ներկայացնել դրա զարգացման փուլերով: Յուրաքանչյուր զարգացման փուլ ներառել է որակի 

զարգացման նոր տեսություն, որը համապատասխանել և բավարարել է տվյալ ժամանակահատվածի 

սպառողական պահանջարկին: 

Որակի կառավարման ներկա զարգացման փուլը հիմնված է հետազոտությունների արդյունքների 

վրա, որոնք հիմնականում կատարվում են խոշոր կազմակերպությունների կողմից: Նման 

ուսումնասիրությունների մեծ փորձ ունեն այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսիք են` «Hewlett-

Packard», «MacDonald», «Delta Airlines», «Thermo King» և այլն, որոնց հետևում կանգնած են եղել Դեյմինգը, 

Կրոսբին, Ֆեյգենբաունը և այլք [1]: Քանի որ որակի կառավարման և գնահատման ընդհանուր 

ծագումնաբանությունը բավականին ծավալուն է, ստորև ներկայացված աղյուսակը համառոտ 

ներկայացնում է ընդհանուր որակի կառավարման զարգացման փուլերը: 

Ինչպես նախկին ԽՍՀՄ բոլոր պետություններում, այնպես էլ Հայաստանում 1950-ական 

թվականներին ի հայտ եկավ որակի կառավարման համակարգը:  ԽՍՀՄ-ում նշանակալից է եղել նաև 

1955թ. Սարատովում մշակված «Արտադրանքի անարատ պատրաստում» (ԱԱՊ) համակարգը, որն 

ուղղված էր արտադրանքի պատրաստման պայմանների ապահովմանը` առանց տեխնիկական 

փաստաթղթերից շեղումների: Այս համակարգում դեռևս գնահատվում էր առանձին կատարողների, 

տեղամասերի արտադրամասերի, բրիգադների աշխատանքի որակը: ԱԱՊ-ի հիմնական սկզբունքները 

հետևյալն են. 

 կատարված աշխատանքի որակի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է 

անմիջական կատարողը, 

 չեն թույլատրվում տեխնոլոգիական, տեխնիկական կամ այլ փաստաթղթերի 

պահանջների շեղումներ, 

 տեխնիկական վերահսկման բաժին (ՏՎԲ) է ներկայացվում կատարողի կողմից 

նախապես և ամբողջությամբ ստուգված, առանց թերությունների աշխատանքը, 

 չշտկվող արատներ ունեցող արտադրանքը պետք է առանձնացվի պատրաստողի կողմից 

և ներկայացվի ՏՎԲ, խոտանի մասին արձանագրություն կազմելու համար, 

 եթե ՏՎԲ-ում հայտնաբերվում է արատ, ամբողջ արտադրանքը վերադարձվում է 

լրամշակման, 

 ձեռնարկության  կամ արտադրամասի ղեկավարի թույլտվությամբ է կատարվում ՏՎԲ-ին 

արտադրանքի հետագա ներկայացումը: 
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Աղյուսակ  

Որակի կառավարման մոտեցման զարգացման փուլերը 

Հ/Հ Որակի 

կառավար-ման 

զարգացման 

փուլերը 

Հսկո-

ղության 

կառուց-

վածքը 

Հիմնական 

նպատակը 

Հսկողու-

թյան 

հաճախա

-կանու-

թյունը 

Գնորդների 

հետ 

փոխհարա-

բերությունը 

Շար-ժա-

ռիթը 

Ուսուցման 

համակարգ 

1 Որակի 

վերահսկողու-

թյուն 

(XIX դար.) 

Ելքային 

չափորոշի-

չային 

հսկողություն 

Թերություն-

ների 

հայտնա-

բերում 

Արտադրու-

թյունից 

հետո 

Բավարարել 

սպառողների 

պահանջները 

արդյունավետ 

արտադրա-կան

մեթոդով 

Տույժերի 

կիրառում 

խոտանի, 

թերություն-

ների դեպքում 

Մասնագիտա-

կան վերա-

պատրաստում 

2 Արտադրա-

կան որակի 

կառավարում 

(1920-1950թթ.) 

Վիճակա-

գրական 

վերահսկողու-

թյուն, 

պատահական 

հսկողություն 

Թերություն-

ների 

նախազգու-

շացում 

Արտադրու

թյան 

ընթացքում 

Բավարարել 

սպառողների 

պահանջները 

արդյունավետ 

արտադրական 

մեթոդով 

Հաշվի է 

առնվում 

արտադրական 

գործընթացի 

կարգավորում-

ները 

Մասնագի-

տական 

վերապատրաս-

տում, վիճակա-

գրական 

մեթոդների 

մ
3 Որակի 

ապահովում 

(1950 -1980 թթ.) 

Արտադրության 

բոլոր փուլերում 

որակի 

համապար-

փակ 

հսկողություն 

Որակի 

պահպանում

և 

կատա-

րելագործում

          

Մինչ  

արտա-

դրությունը

Արտադրանքի 

որակի 

երաշխա-

վորումը 

հավաս-

տագրման 

միջոցով 

Նյութական 

միջոցների 

կրճատում, ոչ 

նյութական 

խթանների աճը 

Խրախուսիչ   

ուսուցում 

4 Ընդհանուր 

որակի 

կառավարում 

(մինչ օրերս) 

Որակի 

կառավարման 

ռազմավարա-

կան մոտեցում 

Անընդհատ 

որակի 

կատարե-

լագործում 

 

Մշտապես

Գերակայնու-

թյունը տրվում է

ընթացիկ և 

հավանական 

սպառողների 

հարցմանը 

Ստեղծել 

գնահատման 

համակարգ 

Անընդհատ և 

բազմակողմանի 

ուսուցում 

 

Այս փուլում նույնպես մեծ ուշադրություն են դարձրել կադրերի վերապատրաստմանը:  1960- 

ական թվականներին արդեն իսկ մեծ տարածում ուներ սարատովյան համակարգը, որ կիրառելի էր նաև 

արտասահմանում: Սակայն, ինչպես բոլոր համակարգերը, այս որակի կառավարման մեթոդը նույնպես 

ուներ իր բացասական կողմը: ԱԱՊ-ի թերությունն այն էր, որ եթե արձանագրվում էր արտադրանքի 

վերադարձ, ապա այն բացասաբար էր անդրադառնում աշխատողի աշխատանքի գնահատականի վրա` 

նվազեցնելով նրա աշխատավարձը: 

1958թ. Նիժնի Նովգրոդի մարզի ձեռնարկություններում մշակվեց որակի կառավարման հաջորդ 

համակարգը: Այն ուղղված էր արտադրության կոնստրուկտորական և տեխնոլոգիական 

նախապատրաստման բարձր մակարդակի ապահովման համար պայմանների ստեղծմանն ու կարճ 

ժամկետներում պահանջվող որակի արտադրանքի ստացման երաշխավորմանը` արդեն իսկ առաջին 

արդյունաբերական նմուշներին համապատասխան: Այս համակարգը տարբերվում էր իր նախորդից 

նրանով, որ արտադրանքի նախագծման փուլում պետք էր բացահայտել բոլոր խոչընդոտները և դրանք 

վերացնել, իսկ արդեն  արտադրության փուլում օգտագործվում էին նույն ԱԱՊ-ի սկզբունքները: 

1961թ. Լվով քաղաքում մշակվեց «Անարատ աշխատանքի համակարգը», որն ուղղված էր 

տեխնոլոգիական գործընթացների ճշգրիտ կատարմանը, իսկ որպես կառավարման օբյեկտ հանդես էր 

գալիս առանձին կատարողների ամբողջ խմբի աշխատանքի որակը: Այս համակարգն ընդգրկում էր 

արտադրանքի պարբերաշրջանի յուրաքանչյուր փուլ [3]: 
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Արդեն 1975թ. ԽՍՀՄ ստանդարտացման գիտահետազոտական ինստիտուտը և Լվովի մարզի 

ձեռնարկությունները համատեղ մշակեցին «Արտադրանքի որակի համալիր կառավարման 

համակարգը» (ԱՈՀԿՀ): Այս համակարգը նախորդ համակարգերից տարբերվում էր նրանով, որ որակի 

կառավարումը կատարվում էր ստանդարտների հիման վրա: 

1993 թ. անկախություն ձեռք բերելուց հետո ՀՀ կառավարության N 234  որոշմամբ Հայաստանում 

ստեղծվեց ՀՀ կառավարությանն առընթեր ստանդարտացման, սերտիֆիկացման և չափագիտության 

վարչություն, ինչպես նաև նրա կազմի մեջ մտնող Ստանդարտացման և չափագիտության կենտրոն: 

Կենտրոնի ստեղծմամբ Հայաստանում սկսվեց միջազգային պահանջներին համապատասխան 

ստանդարտացման ազգային համակարգի ձևավորման բոլորովին նոր փուլ: 

1998 թվականին Հայաստանում հիմնադրվեց «Հայաստանի ստանդարտների ինստիտուտ» 

պետական ձեռնարկությունը, որի նպատակն էր բարելավել ստանդարտացման աշխատանքները և 

լուծել այդ ժամանակաշրջանում առկա հիմնախնդիրները: 

2001 թվականին ՀՀ պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումների 

ընթացքում, համաձայն ՀՀ կառավարության որոշման, Ստանդարտացման, համապատասխանության 

հավաստման և չափագիտության համակարգն ընդգրկվեց նախկին ՀՀ առևտրի և տնտեսական 

զարգացման նախարարության կազմում: Արդեն իսկ 2002թ. ստեղծվեց «Ստանդարտների և որակի 

ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն, որը 2004թ. վերանվանվեց ներկայիս «Ստանդարտների ազգային 

ինստիտուտ» ՓԲԸ [4]: 

Ստանդարտացման աշխատանքների զարգացման նպատակով ինստիտուտի մասնագետներն 

իրականացնում են արտադրանքի և որակի կառավարման սերտիֆիկացման և լաբորատոր 

փորձարկումներ, ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի փորձաքննություն և 

տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ: 

Այնուամենայնիվ, անցնելով բավականին երկար ճանապարհ, ունենալով մեծ փորձ, Հայաստանի 

Հանրապետությունում բավականին շատ անելիքներ կան որակի կառավարման և գնահատման 

ոլորտում:   
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Л.А. Казарян 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Исходя из того, что сегодня для успешного развития бизнеса необходимо внедрить ряд систем 
управления, которые включены в общую систему управления, основное внимание уделяется историческому 
опыту управления качеством и оценки услуг розничной торговли в Республике Армения. Последовательное 
развитие подходов к оценке и управлению качеством в мире можно представить в виде эволюционных этапов, 
отражающих динамику развития общего менеджмента и менеджмента качества. Содержание каждого 
последующего этапа управления качеством диктует необхօдимость новых разработок теории качества и должно 
отвечать запросам потребителей, обеспечивая удовлетворение их возрастающих требований. 

Ключевые слова: система управления качеством, оценка услуг, менеджмент качества, розничная 
торговля, эволюционные этапы качества, генезис подходов, развитие менеджмента качества.  

 
 

L.A. Ghazaryan 

THE HISTORICAL EXPERIENCE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
AND ASSESSMENT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Based on the fact that today's business is more successful it is necessary to introduce a number of 
management and evaluation systems that are included in the overall management system, main attention is paid to 
the historical experience of quality management and evaluation in the Republic of  Armenia. For describing the quality 
management and evaluation experience, development stages must be presented, that reflect the dynamics of the 
development of general management. Each subsequent stage of quality management presents a new development 
theory and  responds to the needs of consumers of that period.  

Keywords: quality management system, service evaluation, quality management, retail trade, evolutional 
stages, genesis of approaches, development of quality management. 

 

Ղազարյան Լիլիթ Արամի – հայցորդ (ՀՊՏՀ, Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոն) 
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Լ.Հ. Հարոյան 
 

nM ՌԻՍԿԻ ՉԱՓԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 Ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքների պայուսակի ռիսկերի կառավարման շրջանակում 

օգտագործվում են մի քանի ռիսկի չափեր՝ Մաքոլիի և ձևափոխված դյուրացիաներ, ուռուցիկություն, 

կորստի ենթակա արժեք  VaR , M -բացարձակ  AM , M -քառակուսային  2M  և այլն: Այս 

աշխատանքում ներկայացվում է AM և 
2M -ի ընդհանրացված ռիսկի չափ՝ nM , քննարկվում են մի 

քանի հատկություն, որոնք դիտարկվում են իմունիզացված պայուսակի գաղափարի համատեքստում:  

 Առանցքային բառեր. իմունիզացված պայուսակ, ակնթարթային ֆորվարդ տոկոսադրույք, 

ներդրումային հորիզոն, տատանողականություն: 

 

Դյուրացիան և ուռուցիկությունը ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքների համար երկու 

հաճախակի կիրառվող ռիսկի չափերն են, սակայն դրանք հիմնված են այն ենթադրության վրա, որ 

տոկոսադրույքների ժամանակային կառուցվածքում տեղի է ունենում միայն զուգահեռ տեղաշարժ: Այս 

աշխատանքում ներկայացված ռիսկի չափը դիտարկում է նաև ոչ զուգահեռ տեղաշարժ, որը համադրելի 

է գործնականում ստացած եկամտաբերության կորերի փոփոխությունների հետ [1]:  

nM -ը Ֆոնգի և Վասիչեկի կողմից  ներմուծված
AM և 

2M ռիսկի չափերի ընդհանրացված 

դեպքն է :
AM -ը առաջին կարգի ռիսկի չափ է, որն ավելի քան կիսով չափով նվազեցնում է դասական 

դյուրացիայի մոտեցմամբ մնացորդային տոկոսադրույքի ռիսկը և ի տարբերություն դյուրացիայի՝ այն 

տարբեր է տարբեր ներդրումային հորիզոնների դեպքում: 
2M -ն երկրորդ կարգի ռիսկի չափ է, այն 

սովորական ուռուցիկության գծային ձևափոխություն է, որը ցույց է տալիս եկամտաբերության կորի 

թեքության փոփոխությունից ռիսկի ազդեցության չափը [2, 3]։  

Դիտարկենք ներդրումային նախագիծ, որի Nttt ,,, 21   պահերի դրամական հոսքերը հայտնի 

են 00 t  պահին` NjCFCFCFCF jN ,,2,1,0,,,, 21   1: Ինչպես գիտենք, Ֆիշեր–Ուեյլի 

դյուրացիան [4]  սահմանվում է Մաքոլիի դյուրացիայի նման, միայն ի տարբերություն վերջինիս` այն 

օգտագործում է ոչ թե մինչև մարում եկամտաբերությունը, այլ ակնթարթային ֆորվարդ տոկոսադրույքը. 
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0

exp,0 դիսկոնտավորման ֆունկցիան է,  ti -ն ակնթարթային 

ֆորվարդ տոկոսադրույքն է , 0P -ն պայուսակի սկզբնական արժեքն է՝ 



N

j
jj WCFP

1
0 ,  

                                             
1  Այս պայմանը ենթադրում է, որ պայուսակում բացառվում են կարճ դիրքեր: 
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0P

WCF jj
j


 –ն` j  –րդ նորմավորված կշիռը, Nj ,,2,1  [5] : 

Ինչպես նշեցինք սկզբում, որպես տոկոսադրույքների ժամկետային կառուցվածքի ոչ զուգահեռ 

փոփոխությունները հաշվի առնող ռիսկի չափ, 
AM –ն սահմանվում է հետևյալ կերպ. 

Ht
P

HtWCF

M j

n

j
j

j

n

j
jj
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10

1  :      (2) 

ռիսկի չափը սահմանվում է հետևյալ կերպ, Nn . 

 
 nj

N

j
j

n
j

N

j
jj

n Ht
P

HtWCF

M 


 






10

1  : 
     (3) 

  

Դիտարկենք H ներդրումային հորիզոնում սպասվող վերաներդրումից ստացված արժեքի 

տոկոսային փոփոխությունը`ենթադրելով, որ ֆորվարդ տոկոսադրույքները փոխվում են 

     tititi ~
: HP -ով նշանակենք 0P -ի սպասվող վերաներդրումից ստացված արժեքը՝ 

ենթադրելով, որ ապագա սփոթ տոկոսադրույքները հավասար են այսօրվա ֆորվարդ 

տոկոսադրույքներին՝
1

0
 HH WPP ,    

H

t

j

j

dttitf [5]: Հեշտ է նկատել. 

   
:
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     (4) 

Ստորև բերվում է   tfexp   ֆունկցիայի n  անդամներով Թեյլորի ներկայացումը. 
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21 1,,,  ,  t -ն 

մնացորդն է [6] ։ X –ը անվանում են փոփոխության վեկտոր, քանի որ       nktftX k
k ,,2,1,  : 

 (4)–ից և (5)–ից ակնհայտորեն ստացվում է, որ 





 N

k
Pk

k

H

H XM
kP

P

1 !

1  :      (6) 

Այսինքն պայուսակի տոկոսային փոփոխությունը ներկայացվում է որպես M և X վեկտորի 

արտադրյալ: Ակնհայտ է, որ M վեկտորը ամբողջությամբ պայմանավորվում է պայուսակի 

ժամկետային կառուցվածքով, որը պայուսակի կառավարչի որոշումների շրջանակում է, ի 

տարբերություն X վեկտորի, որը կախված է տոկոսադրույքների ժամկետային կառուցվածքի 

փոփոխության պարամետրերից։ 

Իմունիզացիայի գաղափարը կարելի է հասկանալ հետևյալ կերպ։ Իմունիզացիան ակտիվների 

պայուսակի կառավարման ստրատեգիա է, որի դեպքում պայուսակի արժեքը քիչ  է փոփոխվում 

nM
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տոկոսադրույքների շարժի նկատմամբ։ Գրականության մեջ հայտնի են տարբեր տեսակի 

իմունիզազիոն ստրատեգիաներ` լրիվ իմունիզացիա, Ռեդինգտոնի իմունիզացիա, դյուրացիայի 

համապատասխանություն և այլն։ Սույն աշխատանքում իմունիզացված պայուսակը կհասկանանք 

հետևյալ կերպ [7].պայուսակը կանվանենք n –րդ կարգի իմունիզացված, եթե տեղի ունեն հետևյալ 

պայմանները. 

 ,2,1,,,
11
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j
j        (7) 

Պնդում 1։ Դիցուք պայուսակը 1n –րդ կարգի իմունիզացված է, ապա  0nM , եթե այն նաև n –րդ 

կարգի իմունիզացված է: 

Ապացույց։ Օգտվելով Նյուտոնի երկանդամի բանաձևից` կարելի է գրել 

    kn
N

j

n

k

kk
j

k
nj

n
j

N

j
j

n HtCHtM 

 
 

1 01

1 ։ Դիտարկենք երկրորդ գումարի k -րդ գումարելին,  
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 , 1,,0  nk  , nk  դեպքում՝  
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nn tH
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1  : Օգտագործելով   01
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k
n

n

k

kC  և kn
n

k
n CC   հավասարությունները և պնդման 

պայմանը՝ կստացվի՝ որպեսզի 0nM , պետք է
n

N

j

n
jj Ht 

1

 , այսինքն` պայուսակը պետք է լինի                

n –րդ կարգի իմունիզացված։ 

 Այլ աղբյուրներում [8,9] 
nM -ը  սահմանվում է 

AM  ռիսկի չափի նման՝ 

0

1~

P

HtWCF

M

n

j

N

j
jj

n






: Այսինքն` դրամական հոսքի ստացման պահի և ներդրումային 

հորիզոնի տարբերությունը դիտարկվում է բացարձակ արժեքով։  

Պնդում 2։  Դիցուք ունենք 1-ին կարգի իմունիզացված պայուսակ՝ Hd  և K  ինչ-որ հաստատուն: Եթե 
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 n
HtnKt , որտեղ    ti

dt

d
t  , ապա տեղի ունի հետևյալ պայմանը. 
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Ապացույց։  ti  ակնթարթային ֆորվարդ տոկոսադրույքին տալով  ti  շոկ՝  կստանանք 

     tititi ~
, որտեղից ստացվում է      
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Առանձնացնենք երկու դեպք՝ ինտեգրելով     2
1

 n
HtnKt  պայմանը. 

1.     HtHtKHiti
n  

0,
1

, 

2.     NtHHtKHiti
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,
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Հետևաբար՝      n
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t
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n

K
tHHidi   : Օգտագործելով  xe x  1 անհավասարությունը՝ 
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Գործնականում 
nM  իմունիզացիոն ստրատեգիայով պայուսակները կարելի է կառուցել  

հետևյալ օպտիմալացման խնդրի միջոցով. 
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      (9) 

որտեղ jx –ն j –րդ պարտատոմսի քանակն է, jP –ն ` գինը, և տեղի ունի 



N

j
jj PPx

1
0 պայմանը, 

որտեղ 0P –ն պայուսակի ընդհանուր ծավալն է, Nj ,,2,1   ։ 

 

Գրականություն 

1. Nawalkha S., Soto G., Beliaeva N. Interest Rate Modelling: The Fixed Income Valuation Course.- Wiley, 
2005.-P. 76-110.  

2. Fong G., Vasicek O. The Tradeoff between Return and Risk in Immunized Portfolios // Financial Analysts 
Journal.- 1983 September/October.-Vol. 39, No. 5.- P. 73-78. 

3. Fong G., Vasicek O. A Risk Minimizing Strategy for Portfolio Immunization // The Journal of Finance.- 
1984, December.-No. 5.-P. 1541-1546. 

4. Fisher L., Weil R. Coping with Interest rate Fluctuations: Return to Bondholders from Naïve and Optimal 
strategies // Journal of Business.- 1971, October.- Vol.43, No.4.- P.408-431. 

5. Nawalkha S., Chambers D. An Improved Immunization Strategy: M-Absolute // Financial Analysts 
Journal.-1996, September/October.-P. 69-76. 

6. Nawalkha S., Chambers D. The M-Vector Model: Derivation and Testing of Extensions to M-Square // 
Journal of Portfolio Management.-1997, January.- 23(2).- P. 92-98. 

7. Bierwag G., Fooladi I., Roberts G. Designing an Immunized Portfolio: Is M-Squared the Key? // Journal 
of Banking and Finance.-1993.- 17.- P.1147-1170. 

8. Balbas A., Ibanez A. When You Can Immunize a Bond Portfolio? // Journal of Banking and Finance.- 1998.- 
22(12).- P 1571-1595. 

9. Balbas A., Ibanez A., Lopez S. Dispersion Measures as Immunization Risk Measures // Journal of Banking 
and Finance.-2002.- 26.- P. 1229-1244. 
 
08.12.2017. 



546 

 

Л.О. Ароян 

 О НЕСКОЛЬКИХ СВОЙСТВАХ МЕРЫ РИСКА  nM  

В концепции управления рисками портфелей инструментов с фиксированным доходом 
используeтся несколько мер риска: дюрация Маколея, модифицированная дюрация, выпуклость, 

стоимостная мера риска  VaR , M -абсолютный  AM , M -в квадрате  2M  и т.д. В данной 

работе представлена другая мера риска  nM , обсуждаeтся несколько свойств в рамках идеи 

иммунизационного портфеля.  
 Ключевые слова: иммунизационный портфель, мгновенная форвардная ставка, 
инвестиционный горизонт, волатильность. 

 

L.H. Haroyan 

ON SOME PROPERTIES OF 
nM RISK MEASURE 

Risk measures, such as Macaulay’s  duration, modified duration, convexity, value at risk  VaR ,

M -absolute  AM , M -squared  2M , are used in the framework of fixed income portfolio management. 

In this paper a generalized risk measure of AM and 2M - nM  is introduced and some properties in the 
scope of immunized portfolio strategies are  presented. 

Keywords: immunized portfolio, instantaneous forward rate, investment horizon, volatility. 
 

Հարոյան Լևոն Հովհաննեսի - ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մագիստրոս 
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Տ.Ն. Մնոյան 
 

ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ՄԱՆՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՍԻՆԽՐՈՆ 
ՇԱՐԺԻՉԻ ԱՆԿԱՆՈՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑԻՑ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
  

Հետազոտվել են բանեցման սինխրոն շարժիչի վրա տարբեր գործոնների ազդեցությունների հետևանքները, 
մասնավորապես շարժիչի անկանոն աշխատանքային ռեժիմների առաջացման պատճառները, ինչպես նաև դրանց 
կանխման հնարավորությունները: Վերլուծվել են տարբեր հետազոտողների կողմից առաջարկվող պաշտպա-
նական համակարգեր ու մեթոդներ՝ նշված խանգարումներից շարժիչը պաշտպանելու և տեխնոլոգիական 
գործընթացի անընդհատությունն ապահովելու համար: Հիմնավորվել է մանրացման գործընթացում օգտագործվող 
բանեցման սինխրոն շարժիչների անկանոն աշխատանքային ռեժիմների համակողմանի հետազոտման և 
պաշտպանության նոր մոտեցումների մշակման անհրաժեշտությունը և առաջարկվել են խնդրի լուծման հիմնական 
ուղղությունները: 

Առանցքային բառեր. անկանոն ռեժիմ, սինխրոն շարժիչ, բեռ, մանրացման գործընթաց, պաշտպանություն: 

 
Ներածություն: Հանքաքարի մանրացման գործընթացը մի շարք ձեռնարկությունների հիմնական 

տեխնոլոգիական գործընթացն է: Հայտնի է, որ մանրացման գործընթացն ապահովելու համար 

օգտագործվում են հզոր սինխրոն շարժիչներ, որոնք իրենց աշխատանքի ընթացքում կարող են արտաքին և 

ներքին գործընթացների ազդեցության հետևանքով փոխել իրենց աշխատանքային ռեժիմները: Հաշվի 

առնելով, որ էլեկտրաբանեցման շարժիչի աշխատանքային ռեժիմի փոփոխումը  հանգեցնում է բանեցվող 

մեխանիզմի ռեժիմի և, արդյունքում նաև՝ ողջ գործընթացի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների 

փոփոխմանը, շարժիչի անկանոն ռեժիմներին վերաբերող հարցերի դիտարկումը հետաքրքրություն է 

ներկայացնում: Աշխատանքի նպատակն է՝ վերլուծել սինխրոն շարժիչի անկանոն աշխատանքային 

ռեժիմների առաջացման պատճառները, հետևանքներն ու պաշտպանության մեթոդները, և ներկայացնել 

հանքաքարի աղացի աշխատանքն ապահովող բանեցման սինխրոն շարժիչի անկանոն աշխատանքի 

կանխարգելմանը միտված առաջարկություններ: 

Վերլուծության արդյունքները:  Չնայած՝ սինխրոն շարժիչի անկանոն աշխատանքային ռեժիմների 

առաջացման պատճառներն ու հետևանքները բազմաթիվ են, դիտարկվել են այն դեպքերը, որոնք առավել մեծ 

ազդեցություն ունեն արտադրական պրոցեսի, մասնավորապես՝ հանքաքարի աղացի 

էլեկտրամեխանիկական համակարգի վրա: Ստորև ներկայացվում են սինխրոն շարժիչում անկանոն 

աշխատանքային ռեժիմների առաջացման պատճառները և դրանց հետևանքները: 

1. Կարճատև ասինխրոն ռեժիմ: Դա կարող է լինել կա՛մ շահագործման պայմանների պատճառով, կա՛մ 

վթարային: Շարժիչի ասինխրոն ռեժիմում կտրուկ աճում է ստատորի հոսանքի մեծությունը՝ հատկապես 

գրգռման փաթույթի սնուցման պահպանման դեպքում, մեծանում են կորուստները թողարկման փաթույթում 

[1]: 

2. Լարման շեղում: Լրիվ բեռնվածքով աշխատող շարժիչների համար լարման իջեցումը հանգեցնում է 

պտտման հաճախության փոքրացմանը: Լրիվ բեռնվածքով շարժիչների ելուստների վրա լարման 

նշանակալի իջեցման դեպքում մեխանիզմի դիմադրող մոմենտը կարող է գերազանցել պտտող մոմենտը, որը 

բերում է շարժիչի կանգառին: Ցանցի լարման ոչ սիմետրիկության դեպքում սինխրոն մեքենաներում ակտիվ 

հզորության լրացուցիչ կորուստների և ստատորի ու ռոտորի գերտաքացման հետ մեկտեղ կարող են 

առաջանալ վտանգավոր թրթռոցներ (վիբրացիաներ), որոնք բաբախում են ցանցի կրկնակի հաճախությամբ, 

նշանը փոփոխող պտտման մոմենտների և տանգենցիալ ուժերի հետևանքով: 

3. Հակառակ և զրոյական հաջորդականության հոսանքներ: Դրանց առկայության դեպքում մեծանում 

են ցանցի բաղադրիչ տարրերի առանձին ֆազերում գումարային հոսանքները, որը բերում է ակտիվ 

հզորության կորուստների մեծացմանը և կարող է անթույլատրելի լինել գերտաքացման տեսանկյունից: 

4. Հաճախականության շեղում: Էլեկտրական ցանցում ցածր հաճախությունը ազդում է շարժիչի 

ծառայության ժամկետի վրա դրա պողպատյա միջուկների լրացուցիչ տաքացման հետևանքով [2]: 

5. Գերգրգռման ռեժիմ: Սինխրոն շարժիչներում գերգռգռման ռեժիմում առաջանում են լրացուցիչ 

կորուստներ, որոնք իրենց բացասական ազդեցությունն են թողնում շարժիչի աշխատանքի վրա: Լրացուցիչ 

կորուստները պայմանավորված են ռեակտիվ հզորության գեներացմամբ՝ տարբեր աշխատանքային 

ռեժիմների և սնող ցանցի տարբեր պարամետրերի դեպքում:  
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6. Գերբեռնման ռեժիմ: Երկարատև գերբեռնումը կարող է հանգեցնել արգելակող մոմենտի մեծացման, 

որը, ընդունելով սինխրոն շարժիչի մոմենտից մեծ արժեքներ, կկանգնեցնի շարժիչը: Շարժիչների 

կարճաժամկետ գերբեռնման ժամանակ լրացուցիչ գերտաքացումը հանգեցնում է մեկուսացման 

արագացված մաշվածությանը և կրճատում նրա ծառայության ժամկետը: Սիմետրիկ գերբեռնման պատճառ 

կարող է հանդիսանալ բանեցման մեխանիզմի անսարքությունը (օդափոխիչի լցնումը փոշով, աղացի 

գերլցումը հումքով, մոխրի հեռացման պոմպում խարամի կտորներ), սնող ցանցի լարման իջեցումը: Ընդ 

որում մեծանում է շարժիչի տարրերի տաքացումը, դեֆորմացվում են փաթույթները, փաթույթների 

մեկուսացումում առաջանում են ճաքեր: Ոչ սիմետրիկ գերբեռնման պատճառ կարող են լինել ցանցում 

ֆազային հաղորդալարի խզումը, խզումը ստատորի փաթույթում: Այս դեպքում առաջանում է հակառակ 

հաջորդականության լարում, որը հանգեցնում է շարժիչի տաքացման և թրթռոցների: 

7. Ստատորի փաթույթում հողանցման վրա միաֆազ կարճ միացում (կարճ միացում իրանի վրա): Սա 

շարժիչի վնասման ամենահաճախ հանդիպող տեսակն է: Դրա առաջացման պատճառներն են՝ մեկուսացման 

բնական ծերացումը, գերլարումների ազդեցությունը կայծարձակմամբ կարճ միացումների դեպքում: 

Միաֆազ կարճ միացման հետևանք են ստատորի պողպատի հալումը, միաֆազ կարճ միացման անցումը 

բազմաֆազի [3]: 

8. Ստատորի փաթույթի միջֆազային և գալարային կարճ միացումներ: Սա բավականին հազվադեպ 

հանդիպող վնասման տեսակ է: Սակայն այդպիսի կարճ միացումների հետևանքները շատ ծանր են՝ հրդեհ 

շարժիչում, շարժիչի ճակատային մասերի դեֆորմացիա: 

9. Գրգռման շղթայի խզում: Այս դեպքում սինխրոն շարժիչը դուրս է գալիս սինխրոնիզմից: 

Աղավաղվում է ռոտորի դաշտը, որը բերում է ստատորի և ռոտորի ճակատային մասերի տաքացմանը: 

Երբեմն թույլատրվում է շարժիչի աշխատանքը խզված գրգռման շղթայով 30-200 վ ժամանակահատվածում: 

Գրգռման շղթայի խզումից պաշտպանությունը կիրառվում է միայն շատ հզոր սինխրոն շարժիչներում: 

10. Մեկուսացման մաշվածություն: Այն հակադարձ համեմատական է ծառայության ժամկետին, 

կախված է գերբեռնվածության մեծությունից և նրա տևողությունից: Քանի որ գերբեռնվածության ավարտից 

հետո շարժիչի փաթույթների ջերմաստիճանը չի կարող անմիջապես նվազել մինչև հաստատված արժեքը, 

ապա մեկուսացման լրացուցիչ մաշվածություն տեղի է ունենում նաև հովացման ժամանակ [4]: 

Վերոնշյալ ուղղություններով բազմաթիվ հեղինակների կողմից կատարվել են հետազոտական 

աշխատանքներ, որոնցից առավել հետաքրքրություն ներկայացնողների վերաբերյալ կատարվել է 

վերլուծական ակնարկ: Սինխրոն շարժիչների ասինխրոն աշխատանքային ռեժիմից խուսափելու կամ դրա 

հաստատման դեպքում սինխրոն ռեժիմին վերադառնալու համար կիրառվում են ասինխրոն ռեժիմի 

վերացման ավտոմատ համակարգեր (ԱՌՎԱ) [5]: Այն իրենից ներկայացնում է էլեկտրամատակարարման 

կառավարման ավտոմատ համակարգ և նախատեսված է էներգահամակարգի կայունության պահպանման 

համար: 

ԱՌՎԱ համակարգերն ունեն հետևյալ հնարավորությունները.   

- արձագանքում են ասինխրոն ռեժիմի համար բնութագրիչ լարման դանդաղ իջեցմանը և հոսանքի աճին, 

- ֆիքսում են ասինխրոն ընթացքի սկիզբը՝ ըստ ցանցի կառավարման կետերում ֆազերի լարումների 

մեծացման, 

- ֆիքսում են ասինխրոն ընթացքի սկիզբը համապատասխան ռելեի  գործարկման միջոցով: 

 [6] աշխատությունում դիտարկել է հզորության կորուստների կախվածությունը լարման մեծությունից: 

Աշխատանքում բերվել են լարման շեղման դեպքում հզորության լրացուցիչ կորուստների հաշվարկները՝ 

կախված շարժիչի բեռնվածքից: Կատարված հաշվարկների և դրանց հիման վրա կառուցված գրաֆիկական 

տեսքերի օգնությամբ հեղինակները նկարագրել են տարբեր էլեկտրամեխանիկական համակարգերում, 

կախված բեռնվածքի մեծությունից, լարման նվազման աստիճանի ազդեցությունը տվյալ համակարգում 

առաջացող լրացուցիչ կորուստների մեծության վրա: 

Առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում Ա.Եֆիմովի, Ա. Վլադիմիրովի և Ե. Կոբեցի ռեակտիվ 

հզորությամբ պայմանավորված լրացուցիչ կորուստներին վերաբերող հարցերին նվիրված 

հետազոտությունը [7]: [8,9] աշխատություններում բերվել  են հաշվարկներ ռեակտիվ հզորության և ΔP 

լրացուցիչ կորուստների համար՝ տարբեր  բեռնվածքի գործակիցների և սնման լարումների դեպքում՝ СДН, 

СТД և СД3 սերիայի շարժիչների համար: Կատարված հաշվարկները ցույց են տվել, որ 0,7…0,9 բեռնվածքների 

դեպքում, անկախ շարժիչի պտտման արագությունից, ինչքան հզոր է շարժիչը, այնքան փոքր են 

հարաբերական տեսակարար կորուստները: Կատարված հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է 

նաև, որ շարժիչի սնման լարման նվազումից կախված մեծանում են սինխրոն շարժիչի ակտիվ հզորության 

լրացուցիչ տեսակարար կորուստները: 

Նկատի ունենալով, որ սինխրոն շարժիչի անկանոն աշխատանքը կարող է բերել ողջ տեխնոլոգիական 

գործընթացի խաթարմանը, անհրաժեշտություն է առաջանում դրանցից խուսափելու համար կիրառել 

տեխնիկական պաշտպանության միջոցներ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մանրացման գործընթացն 
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ապահովող բանեցման շարժիչը ենթարկվում է տեխնոլոգիական գերբեռնումների, և շարժիչի թողարկման ու 

ինքնաթողարկման պայմանները ծանր են, մասնավորապես թողարկման   ժամանակը գերազանցում է 20 

վրկ-ը, դրանցում կիրառվում են գերբեռնումից պաշտպանական միջոցներ, մասնավորապես առավելագույն 

հոսանքից պաշտպանության համակարգեր: Ստատորի փաթույթում հողանցման վրա միաֆազ կարճ 

միացումներից պաշտպանությունը կախված է ցանցի զրոյի հողանցման ձևից: Առաջնային շղթաներում 

մոտավորապես մինչև 40Ա հողանցման վրա մեծ կարճ միացման հոսանքներով ցանցերում, կիրառվում է 3I0 

-ին արձագանքող հոսանքի պաշտպանություն: Զրոյական հաջորդականության պաշտպանության 

տեխնիկական իրականացումը առավելագույն հոսանքներից պաշտպանության համակարգերից էապես չի 

տարբերվում: Նկ. 1-ում ներկայացված է շարժիչի հողանցման վրա կարճ միացումից պաշտպանության 

սխեման [3]: 

 
Նկ. 1. Շարժիչի հողանցման վրա կարճ  միացումից պաշտպանության սխեմա 

 

Ստատորի փաթույթում միջֆազային կարճ միացումների դեպքում շարժիչն անհրաժեշտ է անջատել 

հնարավորինս գործարկման նվազագույն ժամանակով: Կարճ միացման դեպքում, որը ուղեկցվում է 

գերհոսանքների անցումով, պետք է գործարկվի հոսանքի խզումը, որը կարգավորվում է առվելագույն 

հոսանքի արժեքով շարժիչի միացման պահին՝ 

сз Н пуск, Н 1,8: 

Հոսանքի խզման զգայունության ստուգումը կատարվում է Kч զգայնության գործակցի միջոցով՝ 

ч сз⁄  , 

որտեղ Imin – ն երկֆազ կարճ միացման հոսանքն է շարժիչի ելուստների վրա համակարգի նվազագույն 

աշխատանքային ռեժիմում: 

Բարձր զգայունություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որ զգայնության գործակիցը մեծ լինի 2-ից: 

Ստատորի փաթույթում միջֆազային կարճ միացումների դեպքում, որոնք ուղեկցվում են 

համեմատաբար ոչ մեծ հոսանքներով, պետք է գործարկվի առավելագույն հոսանքից պաշտպանությունը՝ 

անկախ կամ կախյալ ժամանակի հապավումով: Առավելագույն հոսանքից պաշտպանությունը նույնպես 

կարգավորվում է շարժիչի թողարկման հոսանքներից՝ 

сз н номД в,				 н 1,2⁄ ,  сз ∆ , 

որտեղ  tсз-ն գերհոսանքներից պաշտպանության ժամանակն է: 

Աշխատանքում բերված է սինխրոն շարժիչի պաշտպանական սխեմա, որը կանխում է շարժիչի 

սինխրոնիզմից դուրս գալը (նկ.2): 

Այս պաշտպանությունում գործարկման հոսանքն ընդունում են՝ 

сз н номД,				 н 1,4 1,5   [3]: 

[10]-ում ներկայացվել են տեխնոլոգիական գործընթացում ամենահաճախ հանդիպող սինխրոն 

մեքենաների խափանումները, դրանք ի ցույց դնող հայտանիշները, դրանց առաջացման պատճառները և 

վերացման հիմնական մեթոդները: 

[11] աշխատությունում ցույց է տրված սինխրոնիզմում գտնվող սինխրոն շարժիչի աշխատանքի վրա 

սնման լարման անկումների ազդեցությունը: Որոշվել են GAe-1716t/01 հզոր շարժիչի համար սնման լարումից 

և գրգռման հոսանքից կախված բեռնվածքի անկյան ստատիկ բնութագրերը: Հետազոտվել է լարման 

անկումների դեպքում հարկադրված գրգռման հոսանքի կիրառման նպատակահարմարությունը՝ շարժիչը 

սինխրոն աշխատանքային ռեժիմում պահպանելու համար:  [11] աշխատության հեղինակը եկել է այն 

եզրակացության, որ կարգաբերման համակարգի համար ճիշտ պարամետրերի ընտրությունը թույլ է տալիս 
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ապահով աշխատել սինխրոնիզմում գտնվող շարժիչի հետ՝ գրգռման հոսանքի և սնման լարման 

համապատասխան արժեքների սահմաններում: Այս դեպքերում կարելի է օգտագործել չբեռնավորված 

սինխրոն շարժիչ՝ ռեակտիվ հզորության կոմպենսատորի դերում, չանհանգստանալով բանեցման ոչ ճիշտ 

աշխատանքի հնարավորության մասին: 

 
Նկ. 2. Սինխրոն շարժիչի սինխրոնիզմից դուրս գալու պաշտպանական սխեմա 

 

Սինխրոն շարժիչի միկրոպրոցեսորային սնուցման բլոկի կրառման վերաբերյալ [12] մեծ թվով արդյու-

նաբերական փորձերը ցույց են տվել, որ լարման անկման ժամանակ հարկադրական կիրառելի գրգռման 

հոսանքի ճիշտ ընտրված արժեքը հաճախ թույլ է տալիս պահպանել շարժիչը սինխրոն աշխատանքի 

վիճակում: Դա հնարավոր չէր լինի առանց գրգռման շղթայում հոսանքի ավտոմատ և արագ մեծացման: 

           Հանքաքարի մանրացման գործընթացն ապահովող սինխրոն շարժիչի անկանոն աշխատանքային 

ռեժիմներին և դրանցից պաշտպանության հնարավորություններին նվիրված հայտնի աշխատանքների 

վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առանձին հեղինակների կողմից կատարվել են սինխրոն շարժիչների 

աշխատանքային ռեժիմների հետազոտմանն ու վթարների կանխարգելմանը վերաբերող տեսական և 

փորձնական հետազոտություններ, մշակվել են պաշտպանության նշանակալի մեթոդներ: Զգալի փորձ է 

կուտակվել էներգահամակարգի կայունության պահպանման համակարգերի ստեղծման և դրանց 

կատարելագործման ուղղությամբ: Հարկ է նշել, որ հայտնի աշխատությունները վերաբերում են մասնակի 

դեպքերին և դրանցում հաշվի չեն առնվում դիտարկվող համակարգի բնութագրական առանձնահատ-

կությունները: Հայտնի աշխատություններում հաշվի չեն առնվել տեխնոլոգիական գործոնների 

ազդեցությունը, դրանցով պայմանավորված ընթացիկ կարգավորման հնարավորությունները, անկանոն 

ռեժիմներից համալիր պաշտպանության իրականացման հարցերը:  Հայտնի մեթոդների և միջոցների  

կիրառման միջոցով հնարավոր չէ ապահովել հանքաքարի մանրացման գործընթացի հուսալի և 

արդյունավետ աշխատանքը և այդ ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների անհրաժեշտության 

հիմնավորումը: Բացի վերոնշյալից, սինխրոն շարժիչների աշխատանքային ռեժիմների հետազոտման և 

վթարային վիճակներից պաշտպանության ավանդական մեթոդները, հանքաքարի մանրացման գործընթացի 

առանձնահատկություններով պայմանավորված, կիրառման համար  նպատակահարմար չեն: Ելնելով 

վերոնշյալից` կարելի է փաստել, որ հանքաքարի աղացի աշխատանքն ապահովող բանեցման սինխրոն 

շարժիչի անկանոն աշխատանքի համալիր հետազոտումը և կանխարգելումը անհրաժեշտ է իրականացնել 

աշխատանքային ռեժիմների հետազոտմանը վերաբերող հայտնի նյութերի կիրառման, նոր 

հնարավորությունների բացահայտման և նոր մոդելների մշակման ճանապարհով: Այդ խնդրի լուծման 

համար ընտրվել են հետևյալ հիմնական ուղղությունները.  

- աղացի աշխատանքն ապահովող բանեցման սինխրոն շարժիչի անկանոն աշխատանքային 

ռեժիմների առաջացման պատճառների բացահայտում,   

- աղացի էլեկտրաբանեցման սինխրոն շարժիչի անկանոն աշխատանքային ռեժիմների վրա 

հանքաքարի աղացի բեռի դիմադրող մոմենտի, շարժիչի սնման լարման և ներքին անկյան ազդեցությունների 

գնահատման անալիտիկ կախվածությունների ստացում և հետազոտում, 

- աղացի բանեցման սինխրոն շարժիչի սինխրոնությունից դուրս գալու կամ սինխրոն թողարկման 

ժամանակ ասինխրոն ռեժիմի հետազոտման մեթոդի մշակում, որը թույլ է տալիս տարբեր հզորությամբ 

շարժիչների, բեռի տարբեր արժեքների դեպքում բացահայտել շարժիչի վթարային ռեժիմի համար 

անթույլատրելի լարման փոփոխման սահմանը, 

- սինխրոն շարժիչի ասինխրոն ռեժիմում աշխատանքի տարբեր տևողությունների դեպքում ստատորի 

փաթույթի ջերմաստիճանի թույլատրելի սահմանի գնահատման ալգորիթմի մշակում և, փաթույթների ան-

թուլատրելի գերտաքացումով պայմանավորված, շարժիչի խափանումը կանխարգելող միջոցի առաջադրում: 
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- աղացի ստեղծած դիմադրող մոմենտի փոփոխությամբ պայմանավորված՝  սինխրոն շարժիչի ներքին 

անկյան տատանումների գնահատման ալգորիթմի մշակում: Աղաց-շարժիչ համակարգի անցումային 

երևույթների հետազոտում և կարգավորիչների կիրառմամբ անկայուն ռեժիմները կանխարգելող միջոցի 

առաջադրում: 

Եզրակացություն. Սինխրոն շարժիչների անկանոն աշխատանքային ռեժիմների առաջացման 

պատճառների, դրանց հետևանքների ու պաշտպանության մեթոդների վերլուծությունը հիմք է տալիս պնդել 

հանքաքարի աղացի աշխատանքն ապահովող բանեցման սինխրոն շարժիչի անկանոն աշխատանքի 

գնահատմանը և կանխարգելմանը միտված հետազոտություների կատարման անհրաժեշտությունը: 

Մանրացման գործընթացում օգտագործվող բանեցման սինխրոն շարժիչների անկանոն աշխատանքային 

ռեժիմների համակողմանի հետազոտման և պաշտպանության համար առաջարկվում է աղաց-շարժիչ 

համակարգի աշխատանքային վիճակի բացահայտման ու գնահատման նոր մոդելների և դրանց հիման վրա 

անկանոն ռեժիմների կանխարգելման միջոցների մշակում: 
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Т.Н. Мноян 
О НЕНОРМАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС РУДНОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, И ВОЗМОЖНОСТЯХ ЗАЩИТЫ 
ОТ НИХ 

 
Исследованы эффекты воздействия различных факторов на приводной синхронный двигатель, в частности, 

причины появления ненормальных режимов работы двигателя, а также возможности их предотвращения. 
Проанализированы системы защиты и методы, предлагаемые различными исследователями, для защиты двигателя от 
этих нарушений и обеспечения непрерывности технологического процесса. Обоснована необходимость разработки 
новых подходов к комплексным исследованиям ненормальных режимов работы и защиты приводных синхронных 
двигателей, используемых в процессе дробления. Предложены основные направления решения проблемы. 

Ключевые слова: ненормальный режим, синхронный двигатель, нагрузка, процесс дробления, защита. 
 

T.N. Mnoyan 
ON THE ABNORMAL WORKING MODES (REGIMES) OF SYNCHRONOUS MOTOR USED 

FOR ORE GRINDING AND THE POSSIBLE WAYS OF THE PROTECTION FROM THEM  
 

The effects of various factors on the operational mode of driving synchronous motor are investigated. Particularly, the 
factors causing an abnormal operation of motor and possible measures to be taken for their prоtection are in focus of interest. A 
number of research groups have developed various protecting approaches.  Detailed examination of these reports was conducted 
in order to avoid the aforementioned issues, as well as to maintain non-stop technological operation processes. It is proved that 
thorough research of abnormal modes of synchronous motors in grinding process is required, and development of new approaches 
to prevent these issues is needed.  Main directions to eliminate these issues are proposed.  

Keywords: abnormal mode, synchronous motors, load, grinding process, protection. 
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 Д.С. Никогосян  
 

ВЫБОР МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВОГО СИГНАЛА В ИЗМЕРИТЕЛЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНДЕНСАТОРОВ 

 
Исследована задача цифрового измерения угла сдвига фаз между двумя синусоидальными 

напряжениями, получаемыми на выходе измерительной цепи фазометрического измерителя емкости и 
тангенса угла потерь конденсаторов. Рассмотрены наиболее распространенные методы измерения, 
особенности их схемных реализаций, выполнен сравнительный анализ метрологических характеристик 
рассмотренных методов.   

Ключевые слова: конденсатор, электрический параметр, фазовый сигнал, фазовый сдвиг, цифровое 
измерение.  

 
Электрические конденсаторы – наиболее массовые изделия, широко используемые в 

радиоэлектронной аппаратуре. В связи с быстрым развитием современной электроники потребность в 
конденсаторах непрерывно возрастает, разрабатываются новые типы прецизионных конденсаторов с более 
высокими характеристиками, повышаются требования к средствам измерения их параметров.  

Основными электрическими параметрами конденсаторов являются номинальная емкость XC  и 

тангенс угла потерь tg . Конкретное значение tg  зависит от типа диэлектрика и его качества, а также от 

температуры окружающей среды: как правило, tg  имеет минимум в области комнатных температур, при 

изменении температуры tg  может измениться в несколько раз  [1]. Для широко используемых 

керамических, полистироловых, фторопластовых конденсаторов сопротивление изоляции больше 
93 10  Ом, а tg  находится в пределах от 0,001 (для фторопластовых) до 0,035 (для керамических) [2-4]. 

Значение tg  зависит от частоты переменного тока, на которой он измеряется: в основном его измеряют 

при частоте синусоидального тока 1000 Гц. Измерение XC  и tg  проводят при подаче на конденсатор 

переменного синусоидального напряжения, значение которого не должно превышать 5 В [5]. 
В известных устройствах измерения XC  и tg  конденсаторов формулы для их определения требуют 

измерения нескольких параметров сигналов, которые в основном являются потенциальными либо 
токовыми, что увеличивает аппаратные затраты и снижает точность измерения. Указанных недостатков 
лишено устройство (рис. 1а), основанное на фазометрическом методе, в котором используются только 
фазовые сигналы [6]. 

Исследуемый реальный конденсатор 1, представленный параллельным соединением XR  и XC , 

последовательно соединенные основной резистор 1R , дополнительный резистор 2R  и электронный 

переключатель 2 образуют измерительный двухполюсник 3, подключенный к генератору синусоидального 
напряжения 4. Двухполюсник 3 имеет два выходных напряжения: напряжение своих зажимов ( SU ) и 

напряжение исследуемого объекта ( XU ), которые приложены ко входам измерителя разности фаз двух 

переменных напряжений 5, выход которого соединен с вычислительным устройством 6.  
Векторная диаграмма токов и напряжений двухполюсника (рис. 1б) построена для исходного 

положения переключателя, при котором дополнительный резистор 2R  не участвует в формировании 

выходного сигнала. Диаграмма построена по формулам            

1 1S X R XU IR U IR I R        ,  R CI I I    ,  

где I  - вектор измерительного тока; RI  и CI  - векторы токов через XR  и XC  соответственно. 

В этом устройстве XC  и tg  определяются формулами  
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где 1  и 2  - значения угла   между напряжениями SU  и  XU  в первом и втором положениях 

переключателя соответственно. 

 
                                             а)                                                       б) 

Рис. 1. Упрощенная принципиальная схема измерителя параметров конденсатора (а); векторная  
диаграмма токов и напряжений (б) 

 
Видно, что формулы (1) и (2) позволяют осуществлять раздельное определение XC  и tg  

исследуемого конденсатора, при этом необходимо измерить только углы 1  и 2 , что выполняется одними 

и теми же аппаратными средствами, к тому же фазовый угол может быть непосредственно измерен с 
высокой точностью методом дискретного счета. Сопротивления резисторов 1R  и 2R  вычисляются таким 

образом, чтобы в диапазоне измерения устройства значение угла   не выходило за пределы 

приблизительно 0 010 80    с целью обеспечения приемлемой чувствительности измерения, так как 

вблизи значений 00   и 090   tg  или ctg  стремятся к бесконечности, что в формулах (1), (2) может 

привести к неопределенностям. 
При цифровом измерении фазового сдвига применяется цифровой метод измерения длительности 

интервала времени  , соответствующей фазовому сдвигу  . Фазовый сдвиг между синусоидальными 

сигналами можно выразить в виде: 360o

T
 
  - в градусах, 2

T
 
   - в радианах, где T  - период 

синусоидального напряжения. 

 
а)        б) 

Рис. 2. Функциональная схема цифрового фазометра с однократным  измерением (а) и диаграмма сигналов (б) 
 
Из приведенных выражений следует, что измеренное значение фазового сдвига не будет зависеть от 

частоты, если одновременно измеряется и период синусоидального сигнала. Функциональная схема 
цифрового фазометра с однократным измерением представлена на рис. 2а [7]. Исследуемые синусоидальные 

напряжения SU  и XU  поступают на входы компараторов DA1, DA2, формирующих на выходах короткие 

импульсные сигналы при положительных переходах через нуль входных напряжений. Эти сигналы 
подаются на входы RS-триггера, на выходе которого формируется однополярный периодический 

импульсный сигнал с длительностью  , соответствующей фазовому сдвигу   между напряжениями SU  и 

XU  (рис. 2б). Выходной сигнал триггера поступает на управляющий вход электронного ключа, 
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построенного на логическом элементе 2И, на другой вход которого подаются квантующие импульсные 
сигналы с частотой 0f  с выхода генератора квантующих импульсов (ГКИ). Квантующие импульсы за время 

  поступают на цифровой счетчик импульсов СТ.  
Количество импульсов,  поступивших  на счетчик за время  , будет 

0
0 0360

Tf
n f    .       

 Тогда результат измерения фазового сдвига будет 
0 0

0 0

360 360 f
n n

Tf f
     .                               (3) 

Погрешность квантования определится выражением 
0 0

0 0

1 360 360 f

n Tf f


      

 
. 

Абсолютная погрешность измерения фазового сдвига, обусловленная погрешностью квантования,  
будет 

0

0

360
f

f
     . 

При постоянной частоте f  входных напряжений, в частном случае, например при 4
0 10f f  , 

получим 
0 0

4 360 0 036
10

,     
 

, 00 036,   . 

Если использовать ту же схему фазометра для измерения периода исследуемых напряжений, получим 

0N Tf , а измеряемый фазовой сдвиг определится выражением  

0360
n

N
   . 

Учитывая, что погрешность квантования возникает в обоих случаях, для определения абсолютной 
погрешности измерения получим выражение 

0 0

2

360 360
n N n n N

n N N N

 
        

 
. 

Погрешности квантования 1n   и 1N   являются случайными и независимыми, имеют 

равномерное распределение со среднеквадратическим отклонением 1 3   [8]. Следовательно, для 

среднеквадратической погрешности измерения угла   получим 

     
2 20 0 0 2

2 2

2 2

1 360 1 360 1 360
1

3 3 3

n n
n N

N N N NN

   
                     

   
.  (4)  

Найдем наибольшее возможное значение    . В рассматриваемой задаче значения фазового сдвига 

могут находиться в диапазоне 0 010 80   . Учитывая соотношение 
0360

n

N T

 
  , имеем 

0 0360 360
min maxn

N

 
  . Таким образом, в наихудшем случае, когда 

0360
maxn

N


 , из (4) следует 

 
20 0 0360 80 360 213

1 1 0244
3603 3

,
NN N

         
 

. 

При выбранных частотах 1000f   Гц, 4
0 10f f  имеем 4

0 10N f f   и получаем   

 
0

0
4

213
0 0213

10
,    .      (5) 

Проведенный анализ показывает, что более высокой точности измерения можно достичь 
применением метода с постоянным временем измерения, при котором производится измерение среднего 
значения фазового сдвига за некоторое время, не зависящее от частоты сигналов [7]. Количество периодов 
z  измеряемых сигналов за время измерения ZT  равно Zm T f , следовательно, общее количество 

импульсов, поступающих на цифровой счетчик, будет  
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0
0360

zTf
M z n    ,      (6) 

где    - в градусах,  или 

0

2

zTf
M  


, 

где    - в радианах. В формуле (6) учтено выражение n  из формулы (3). 

Для формирования интервала времени ZT  можно использовать делитель частоты с  коэффицентом 

деления m , который формирует временной интервал от опорного входного напряжения (рис. 3а). В этой 
схеме выходные сигналы компаратора DA2 поступают также на делитель частоты с коэффициентом деления 
m , на выходе которого формируются импульсы с длительностью ZT  (рис. 3б). Так как интервал времени 

ZT  формируется от входных напряжений SU  и XU , то получим ZT T z const  .  

21 36
t

Tz
T

UCT

 
а)       б) 

Рис. 3. Функциональная схема (а) цифрового фазометра с постоянным временем измерения и диаграмма 
сигналов на входе CT (б) 

 

Следовательно, для количества импульсов за время z  измерений получим 

0 0
0 0 0360 360

ZZ Tf T fT
M z f

T
       , 

где    - в градусах, или 

0

2
ZT f

M  


, 

где    - в радианах. 

Учитывая, что в данной схеме отношение Zz T T const   является фиксированной величиной, 

получим 

0 0
0 0 0 0 0360 360 360

ZZ T f zfT T
M z f f

T f
         .    (7) 

Из (7) следует, что точность измерения зависит от частоты входных напряжений. При изменении 
частоты f  на 1f  количество импульсов станет   

1 0
1 0

1360

z f
M

f
 


, 

и для абсолютной погрешности измерения угла   получим 

  0 1
1 0

1360

f z z
M M

f f

 
        

 
, 

а относительная погрешность будет 

    1

1

100 1 100
z f

% %
M zf

   
       

 
. 

Так как в нашем случае 1z z , то получим 

 
1

1 100
f

%
f

 
     

 
. 

Следовательно, нужно стабилизировать частоту входного напряжения. При 1 0f ,  кГц 

целесообразно в формуле (7) брать 36z  , тогда получим 36ZT T ,  
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0 036
0 1

360

f f
M ,

f f
      , откуда 

0

10
f

M
f

  . 

Например, если 0 1000f   Гц, то при 7
0 10f   Гц получим 1000M    (где   - в градусах). 

При постоянном времени измерения фазового сдвига получается усредненное значение угла  . 

Результаты одиночных измерений угла   являются случайными и независимыми, при этом примем, что 

сумма результатов 36 измерений будет распределена по нормальному закону, поэтому для 
среднеквадратической погрешности измерения фазового сдвига получим [8]  

  1 1

6C Ct t
z

 
      , 

где Ct  - коэффициент распределения Стьюдента, который при доверительной вероятности 0 95P ,  для 

36z   равен 2Ct   [8]; 1 - среднеквадратическое отклонение результата одного измерения. Имея в виду, 

что среднеквадратическое отклонение результата одного измерения 1 1 3   и соответствует 

   0 00 036 1 3 0 002, / ,     , для  погрешности измерения фазового сдвига с доверительной 

вероятностью 0,95  получим   02 0 004,      , что более чем в 5 раз меньше погрешности одиночного 

измерения. Исходя из этого, в разработанном устройстве, в котором управление процессом измерения и 
обработка результатов измерений осуществляются программируемым микроконтроллером, применяется 
микроконтроллер с двумя встроенными входными компараторами, а его работа программируется таким 
образом, чтобы измерение угла   производилось методом с постоянным временем измерения.     
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Դ.Ս. Նիկողոսյան 
ԿՈՆԴԵՆՍԱՏՈՐՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՉԱՓԻՉՈՒՄ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ 

ՉԱՓՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հետազոտվել է կոնդենսատորների ունակության և կորուստների անկյան տանգենսի փուլամետրական 
չափիչի չափողական շղթայի երկու ելքային սինուսոիդային լարումների միջև փուլային շեղման անկյան թվային 
չափման խնդիրը: Դիտարկվել են առավել տարածված չափման մեթոդները, դրանց սխեմային իրականացման 
առանձնահատկությունները, կատարվել է դիտարկված մեթոդների չափագիտական բնութագրերի համեմա-
տական վերլուծություն:  

Առանցքային բառեր. կոնդենսատոր, էլեկտրական պարամետր, փուլային ազդանշան, փուլային շեղում, 
թվային չափում:   

D.S. Nikoghosyan 
CHOICE OF METHOD OF MEASUREMENT OF PHASE SIGNAL IN THE 

MEASURER OF ELECTRIC PARAMETERS OF CAPACITORS 
 

 The problem of digital measurement of the angle of phase shift between two sinusoidal voltages, obtained 
at the output of the measuring circuit of the capacitance and loss tangent phase meter has been examined. Тhe most 
common measurement methods, the features of their circuit implementations have been considered. A comparative 
analysis of the metrological characteristics of the methods has been carried out. 
 Keywords: capacitor, electrical parameter, phase signal, phase shift, digital measurement. 
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Ա.Մ. Հարությունյան 
 

ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՀԱԼԵՑՄԱՆ ՑԱԾՐԱՀԱՃԱԽԱԿԱՆ ԽՈՒՂԱԿԱՅԻՆ 
ՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄԸ 

 
Դիտարկվել է ցածրահաճախական խուղակային վառարանի նոր կառուցվածքը և բերվել են դրա 

փորձարկման արդյունքները: Որոշվել են հալման հիմնական ռեժիմները` հաստատուն հզորության և 
կարգավորվող լարման ու անփոփոխ լարման և չկարգավորվող հզորության դեպքերում: Կատարվել է փորձի և 
հաշվարկի արդյունքների համադրում: 

Առանցքային բառեր. ցածրահաճախական խուղակային վառարան, կարճ փակված գալար, 
բովախառնուրդ, հալման գործընթացի արտադրողականություն, ինդուկցիոն տրանսֆորմատոր: 

 
Հայտնի ցածրահաճախական խուղակային տեղակայանքներն (ՑՀԽՏ) [2]  ունեն սկզբունքային 

թերություն` խուղակի առկայությունը, որում կատարվում է մետաղի հալեցումը: Մետաղի (բովախառ-

նուրդի) հիմնական զանգվածը գտնվում է տաշտում և չի մասնակցում հալման ակտիվ գործընթացին: 

Խուղակը հաղորդակից է տաշտին, հալվող մետաղը խուղակից բնական ճանապարհով թափանցում է 

տաշտ և ջերմափոխանակման հետևանքով ջերմությունը հաղորդվում է մետաղի բովախառնուրդին, իսկ 

բովախառնուրդն աստիճանաբար տեղափոխվում է խուղակ և հալվում այնտեղ: Այսպիսի ջերմադինամիկ 

գործընթացը հանգեցնում է ՕԳԳ-ի նվազեցմանը, հալման համար անհրաժեշտ ժամանակի երկարաձգմանը, 

համապատասխանաբար` տեղակայանքի արտադրողականության նվազմանը: 

Առաջարկված և իրականացված գյուտի արտոնագրին համապատասխան [1,2] ՑՀԽՏ-ի կառուցվածքը 

բացառում է հայտնի խուղակային տեղակայանքների թերությունները: Առաջարկված կառուցվածքի 

օրինակով ներկայացվում է մետաղների հալեցման համար ցածր հզորության ՑՀԽՏ-ի փորձարկումը:  

Նկ.1-ում բերված է առաջարկվող խուղակային վառարանի էսքիզը և ընդհանուր տեսքը: 

                                                           
                                            ա)                                                                    բ) 

Նկ.1. Փորձարկվող ՑՀԽՏ-ի կառուցվածքը և չափերը (ա) և  տեսքը (բ) 

 

Ըստ նկ.1-ի, խուղակային վառարանն ունի հալման տաշտ, որում գտնվում է հալվող մետաղի 

բովախառնուրդը: Ինդուկցիոն տրանսֆորմատորի մագնիսալարը ներառված է բովախառնուրդում, իսկ դրա 

ինդուկտորը տեղաբաշխված է լծի կամ տրանսֆորմատորի միջուկի վրա՝ բովախառնուրդի վերևում, և 

միացված է  արդյունաբերական 50 Հց հաճախությամբ սնման աղբյուրին: 

Նախնական փորձարկումները կատարվել են տաքացման և հալման առավել շահավետ ռեժիմի 

որոշման նպատակով՝ այն ընտրելով որպես հիմնական։ Դրա համար կատարվել են փորձարկումներ 

հետևյալ ռեժիմներում միատեսակ սկզբնական 134 Վ լարման և 0,683 կՎտ հզորության դեպքում։ 

Ռեժիմ N1՝ հաստատուն հզորության՝P = const, և կարգավորվող լարման դեպքում։ 

Ռեժիմ N2՝անփոփոխ լարման՝U = const, և չկարգավորվող հզորության դեպքում։ 

Փորձի արդյունքները բերված են աղ․1, 2- ում և նկ. 2-ում։ 
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Մինչև հալման ջերմաստիճանը բովախառնուրդի տաքացումը կատարվում է նկ. 2-ի բնութագրերի 

աճող ճյուղերով։ Բնութագրի հորիզոնական տեղամասում, երբ բովախառնուրդի ջերմաստիճանն 

անփոփոխ է, կատարվում է մետաղի հալումը։ Մետաղն ամբողջությամբ հալվելուց հետո էլ հեղուկ մետաղի 

ջերմաստիճանը դարձյալ աճում է։ Տաքացման և հալման դիտարկվող ռեժիմը համապատասխանում է 

բնութագրի սկզբնական աճող և հորիզոնական տեղամասերին: 

Ռեժիմ N1-ում տաքացման և հալման տևողությունը հաստատուն հզորության և կարգավորվող 

լարման դեպքում կազմում է 85 ր, իսկ անմիջական հալեցման տևողությունը՝ 13 ր (նկ. 2, բնութագիր 1), 

Ռեժիմ N2-ում տաքացման և հալման տևողությունն անփոփոխ լարման և չկարգավորվող 

հզորության դեպքում կազմում է 66 ր, իսկ անմիջական հալման տևողությունը՝9,5 ր (նկ. 2, բնութագիր 2): 

Աղյուսակ 1 
Տաքացման և հալման բնութագրերը հաստատուն հզորության և կարգավորվող լարման դեպքում 

Ժամանակը, 

ժամ։ր 

Ընթացիկ 

ժամանակը, 

ր 

Լարումը, 

Վ 
Չափիչ 

փաթույթի 

լարումը, 

Վ 

Հզորությունը, 

կՎտ 
Ինդուկտորի 

հոսանքը, Ա 
Բովախառնուրդի 

ջերմաստիճանը, 

ºС 

11:00 0 134 5,0 0,683 9 20 

11:10 10 133 5,0 0,683 8,7 64 

11:20 20 129 4,8 0,683 8,4 106 

11:30 30 124,5 4,7 0,683 8,25 140 

11:40 40 124 4,65 0,683 8,1 169 

11:50 50 122,5 4,55 0,683 7,9 190 

12:00 60 121 4,5 0,683 6,7 216 

12:10 70 120 4,5 0,683 7,5 236 

12:15 75 118 4,4 0,683 7,2 238 

12:20 80 117,5 4,3 0,683 7,05 238 

12:30 90 114 4,25 0,683 6,8 247 

12:40 100 113 4,2 0,683 6,6 260 

 

Ինչպես հետևում է փորձի արդյունքներից, տաքացման և հալման N2 ռեժիմն անփոփոխ լարման և 

չկարգավորվող հզորության դեպքում ապահովում է ավելի բարձր արտադրողականություն և, 

համապատասխանաբար, տաքացման և հալման կարճ տևողություն։ Բացի այդ, այս դեպքում չի 

պահանջվում լարման կարգավորում մուտքում, ինչը կարևոր առավելություն է։ Համաձայն ներկայացվածի՝ 

ռեժիմն անփոփոխ լարման և չկարգավորվող հզորության դեպքում ընդունված է որպես հիմնական։ 

 

 
Նկ.2. Տաքացման և հալման բնութագրերը N1 և N2 ռեժիմներում 
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Աղյուսակ 2 
Տաքացման և հալման բնութագրերն անփոփոխ լարման և  

չկարգավորվող հզորության դեպքում 

Ժամանակը, 

ժամ։ր 

Ընթացիկ 

ժամանակը, 

ր 

Լարումը, 

Վ 
Չափիչ 

փաթույթի 

լարումը, 

Վ 

Հզորությունը, 

կՎտ 
Ինդուկտորի 

հոսանքը, Ա 
Բովախառնուրդի 

ջերմաստիճանը, 

ºС 

12:05 0 134 5,0 0,683 9 25 

12:15 10 133 4,95 0,720 8,85 71 

12:25 20 134 5,0 0,765 8,7 116 

12:35 30 134 5,0 0,799 8,7 157 

12:45 40 134 5,0 0,816 8,6 192 

12:55 50 134 5,0 0,855 8,5 224 

13:05 60 134,5 5,0 0,878 8,4 238 

13:15 70 135 5,0 1,020 8,2 242 

13:20 75 135 5,0 1,050 8,1 255 

13:30 80 135 5,0 1,125 8,0 270 

13:40 90 135 5,0 1,195 7,9 295 

 

Փորձարկումները կատարվել են սնող ցանցից չկարգավորվող լարման դեպքում: Ընդունված U=const 
հիմնական ռեժիմում իրականացվել է մետաղի տաքացում և հալեցում ինդուկտորը 220Վ չկարգավորվող 

լարման ցանցին անմիջական միացման դեպքում։ Փորձի արդյունքները բերված են աղ․3, 4-ում և նկ.3-ում։ 
 

Աղյուսակ 3 
Տաքացման և հալման բնութագիրը՝ ցանցի անփոփոխ 220Վ լարման և չկարգավորվող հզորության դեպքում 

(չափված մեծություններ) 
 

Ժամանակը, 

ժամ։ր 

Ընթացիկ 

ժամանակը, 

ր 

Ինդուկտորի 

լարումը, Վ 
Չափիչ 

փաթույթի 

լարումը, Վ 

Ինդուկտորի 

հոսանքը, Ա 
Հզորությունը, 

կՎտ 

Մետաղի 

ջերմաստիճանը, 

ºС 

11:45 0 220 8,2 14,85 1,740 22 

11:50 5 220 8,2 14,85 1,800 68 

11:55 10 220 8,2 14,4 2,070 141 

12:00 15 220 8,2 14,2 2,190 194 

12:05 20 220 8,2 13,4 2,280 238 

12:10 25 220 8,1 12,5 2,490 249 

12:15 30 220 8,05 11,85 2,595 287 

12:20 35 220 7,9 12,0 2,610 325 

12:25 40 220 7,5 11,8 2,625 365 

 

Փորձի արդյունքներին համապատասխան (աղ․3)` բովախառնուրդի` մինչև հալման ջերմաստիճան 

տաքացման ժամանակաընթացքը, կազմում է 19ր, բովախառնուրդի ամբողջ զանգվածի հալեցումը, երբ 

մետաղի ջերմաստիճանը մնում է անփոփոխ՝ հալման 238oC ջերմաստիճանի մակարդակ, տևում է 4ր, 

տաքացման և հալեցման ամբողջ գործընթացը տևում է 23ր։  
Չափված մեծությունների հիման վրա, որոնք տրված են աղ․3-ում, հաշվարկված են մետաղի կարճ 

փակված գալարի լարումն ու հոսանքը, յուրաքանչյուր միջակայքում ծախսված էլեկտրական էներգիան,  

տաքացման ու հալման լրիվ էներգիան, ինչպես նաև հզորության գործակիցը գործընթացի յուրաքանչյուր 

միջակայքում։ Նշված հաշվարկները կատարված են հետևյալ արտահայտությունների հիման վրա. 

Մետաղի կարճ փակված գալարի լարումը. 

կփգ չափ/ չափ
	,																																																																																								 1  

որտեղUչափ-ը չափիչ փաթույթի լարումն է, Wչափ=10-ը՝չափիչ փաթույթի գալարների քանակը։ 

Մետաղի կարճ փակված գալարի հոսանքը. 

կփգ / կփգ	,																																																																																						 2  

որտեղ Р- ն ակտիվ հզորությունն է, η=0,664-ը՝գործընթացի ՕԳԳ-ն, որը հաշվարկված է ստորև, համարելով, 

որ հաշվարկի յուրաքանչյուր միջակայքում ՕԳԳ-ն անփոփոխ է և հավասար` նշված մեծությանը:  

Տաքացման և հալման միջակայքում ծախսված էլեկտրական էներգիան.  
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∆ ,																																																																																								 3  
որտեղ Δti – ն միջակայքի տևողությունն է: 

 
Նկ. 3. Տաքացման և հալման բնութագրերը՝ ինդուկտորի 220 Վ չկարգավորվող լարման և ցանցին անմիջական 

միացման դեպքում 

Աղյուսակ 4 
Տաքացման և հալման բնութագիրը՝ ցանցի անփոփոխ լարման 220Վ լարման և չկարգավորվող 

հզորության դեպքում(հաշվարկային մեծություններ) 
Ժամանակը, 

ժամ։ր 

Ընթացիկ 

ժամանակը, ր 
Մետաղի 

ԿՓԳ լարումը, 

Վ 

Մետաղի ԿՓԳ

հոսանքը*, Ա 

Ժամանակի միջակայքում 

ծախսված էներգիան 

Հզորության 

գործակիցը, 

cos φ Վտ.ր կՎտ.ժ 

11:45 0 0,82 1409 0 0 0,53 

11:50 5 0,82 1458 9000 0,15 0,55 

11:55 10 0,82 1677 10350 0,172 0,65 

12:00 15 0,82 1774 10950 0,182 0,7 

12:05 20 0,82 1847 2280 0,038 0,77 

12:08 23 0,82 1968 2430 0,041 0,86 

Ընդամենը    48750 0,812  

12:10 25 0,81 - - - - 

12:15 30 0,805 - - - - 

12:20 35 0,79 - - - - 

12:25 40 0,75 - - - - 

* Ծանոթություն. մոտավոր մեծություն: 

Տաքացման և հալման ամբողջ գործընթացում ծախսված էլեկտրական էներգիան. 

∑ 	 ,																																																																																				 4  

որտեղ n-ը չափման միջակայքերի քանակն է: 

Հզորության գործակիցը. 
/ ,																																																																																				 5  

որտեղ Ui, Ii – ն համապատասխանաբար ինդուկտորի լարումն ու հոսանքն են. 

Չափման արդյունքների հիման վրա որոշվում են արտադրողականության, էլեկտրաէներգիայի 

տեսակարար ծախսի և ՕԳԳ-ի հետևյալ իրական մեծությունները. 

- տաքացման և հալման գործընթացի արտադրողականությունը. 

∑ / 24/23 1.04 62.6	,																																																																	 6  

որտեղ G∑=24կգ-ը հալվող մետաղի քանակն է, Т=23 ր-ն՝տաքացման և հալման ամբողջ գործընթացի 

տևողությունը, 

- էլեկտրաէներգիայի տեսակարար ծախսը. 

տ / ∑ 0,812/24 0,0338	,																																																																	 7  

Տաքացման և հալման գործընթացի ՕԳԳ-ն որոշվում է որպես համաձուլվածքի տաքացման համար 

տեսականորեն անհրաժեշտ գումարային էներգիայի (շրջակա միջավայրի tx=22°C ջերմաստիճանից մինչև 

հալման սկզբի ջերմաստիճանը tn�=238°C և համաձուլվածքի հալման tn�=238°C ջերմաստիճանում 

անհրաժեշտ էներգիաների, որը հավասար է W∑=Wտ+Wհ=0,523կՎտ.Ժ) և մետաղի տաքացման ու հալման 

համար իրական ծախսված W էներգիայի հարաբերություն, որի մեծությունը բերված է աղ․4.4-ում։ 

∑/ 0,523/0,812 0.664 66.4%:																																																									 8  
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ՕԳԳ-ի ստացված մեծությունն իրականում կարելի  է   բարձրացնել   հետևյալի հաշվին։ Փորձարկվող  

նմուշում ինդուկտորը զբաղեցնում է մագնիսալարի մակերեսի պատուհանի ընդամենը 18%-ը։  Հաղորդչի 

կտրվածքի մեծացումը և, համապատասխանաբար, ինդուկտորի ակտիվ դիմադրության փոքրացումը 

մագնիսալարի պատուհանի մեծացման հաշվին, մոտավորապես մինչև 50% պատուհանի մակերեսի չափով, 

թույլ է տալիս ինդուկտորում կորուստների իջեցման հաշվին ՕԳԳ-ն բարձրացնել մինչև 70% և ավելի։   

Ինչպես նշվել է [1,2], կատարվել է ինդուկցիոն խուղակային տեղակայանքի փորձարարական նմուշում 

ПОС-40 անագ-կապար հալույթի տաքացման և հալեցման գործընթացի համակարգչային հաշվարկ։ Ինդուկ-

ցիոն խուղակային տեղակայանքի փորձարարական նմուշում տաքացման ու հալեցման իրական 

գործընթացի և վերոնշյալ ծրագրով գործընթացի հաշվարկի համադրման արդյունքները բերված են աղ․5-

ում: Ըստ աղ․5-ի տվյալների, վերոնշյալ ծրագրով կատարված հաշվարկը գրեթե համընկնում է փորձնա-

կանի հետ։ Ինչպես հետևում է համեմատության արդյունքներից, առաջարկվող կառուցվածքով մշակված 

խուղակային տեղակայանքի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները գերազանցում են ԲՀՏՏ-ի ցուցանիշ-

ներին  (հաշվի առած մետաղների և դրանց հալման տեսակարար ջերմության տարբերությունները)։ 
Աղյուսակ 5 

Ինդուկցիոն խուղակային տեղակայանքի փորձարարական նմուշում տաքացման ու հալման իրական 
գործընթացի և վերոնշյալ ծրագրով գործընթացի հաշվարկի արդյունքների համադրում  

Պարամետր 
Իրական փորձի 

արդյունքները 

Ծրագրային հաշվարկի 

արդյունքները 

Տաքացման գործընթացի տևողությունը,Тտ, ր 19 21 

Հալման գործընթացի տևողությունը,Тհ, ր 4 4.6 

Տաքացման գործընթացի ընդհանուր տևողությունը,Т∑, ր 23 25.6 

Արտադրողականությունը, М, կգ / ժ 62,6 56.5 

ՕԳԳ, η, % 66,4 64.2 

Էլեկտրաէներգիայի տեսակարար ծախսըWտ,կՎտ․ժ/կգ 0,0338 0.034 

Եզրակացություններ 
1. Կատարվել է առաջարկված խուղակային վառարանի  փորձարարական նմուշի փորձարկում, որի 

երկրաչափական չափերը մոտեցվել են «տիպային կառուցվածքի» չափերին: 

2. Փորձի արդյունքներով հաստատվել է, որ տաքացման և հալեցման ռեժիմներում, երբ անփոփոխ են 

սնման լարումը և հզորությունը, ապահովվում է բարձր արտադրողականություն և տաքացման ու 

հալեցման փոքր ժամանակ: Այդ  N2  ռեժիմն էլ ընդունվել է որպես հիմնական:  

3. ՑՀԽՏ-ի աշխատանքի վերլուծական արդյունքները համապատասխանում են հետազոտման 

փորձնական արդյունքներին: 
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А.М. Арутюнян 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦА НИЗКОЧАСТОТНОЙ КАНАЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЛАВКИ МЕТАЛЛОВ 
 

Рассмотрены новая структура низкочастотной канальной печи, а также результаты ее испытаний. Опреде-
лены основные режимы плавки: режим постоянной мощности и регулируемого напряжения и режим стабильного 
напряжения и неконтролируемой мощности. Проведено сравнение реальных результатов опыта и расчетных данных. 

Ключевые слова: низкочастотная канальная печь, короткозамкнутый виток, шихта, производительность 
процесса плавления, индукционный трансформатор. 

A.M. Harutyunyan 
EXPERIMENTAL TEST OF A SAMPLE OF A LOW-FREQUENCY CHANNEL INSTALLATION FOR 

METAL FUELING 
 

A new structure of a low-frequency channel furnace, as well as the results of its tests are considered. The main melting 
modes are determined: the regime of constant power and adjustable voltage and the regime of stable voltage and uncontrolled 
power. The real results of the experiment and calculation data  are compared. 

Keywords: low-frequency channel furnace, short-circuited turn, charge, productivity of the melting process, induction 
transformer. 
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Տ.Է. Հակոբյան 
 

ՋԱՐԴԻՉՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱԲԱՆԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

 
 Դիտարկվում են հանքարդյունաբերությունում լայնորեն կիրառվող ջարդիչների արտադրողականության 
բարձրացման հիմնական ուղիները: Առաջարկվել է ջարդիչի էլեկտրաբանեցման համակարգի կառավարման 
ֆունկցիոնալ սխեման, ուր օգտագործված են ժամանակակից ապարատածրագրային միջոցները: Առաջարկվել է 
ջարդման գործընթացի օպտիմալացման սահմանված խնդիրների լուծման եղանակը: 

 Առանցքային բառեր. ջարդիչ, միկրոքոնթրոլեր, տվիչ, էլեկտրաբանեցում, կառավարման համակարգ: 

 
Հանքահումքային ռեսուրսների առկայությունը ցանկացած երկրի տնտեսության համար 

առավելություն է մյուսների համեմատ, քանի որ դրանք ունեն կարևոր արտադրական 

արդյունաբերական նշանակություն: Հայաստանը ռեսուրսներով այնքան էլ հարուստ չէ, բայց մեր 

երկրում կան մետաղական և ոչ մետաղական ռեսուրսների էական պաշարներ: Տարբեր 

գնահատականներով պղնձի և մոլիբդենի պաշարների 2...5% գտնվում է մեր երկրում: Զբաղեցնելով 

Հարավային Կովկասի ընդամենը 16%-ը` ՀՀ-ն, իր հետաքրքիր և բարդ երկրաբանական կառուցվածքի 

շնորհիվ, ունի օգտակար բազմազան հանածոների պաշարներ: Ներկայումս ՀՀ լեռնահանքային 

համալիրը և դրա հումքային ներուժը բաղկացած են հիմնականում երկաթի, պղնձամոլիբդենային և 

պղնձի, ոսկու, ոսկի-բազմամետաղային, այլ բազմամետաղային հանքավայրերից` ցինկի, կապարի և 

հազվագյուտ մետաղների պարունակությամբ, հարստացման, վերամշակման և ձուլման 

արտադրություններից [1]: Օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռում ներկայումս 

հաշվառված է հաստատված պաշարներով պինդ օգտակար հանածոների ավելի քան 700 հանքավայր, 

այդ թվում` 33 մետաղական: Նշված հանքավայրերից շահագործվում է շուրջ 450-ը, այդ թվում` 24 

մետաղական: Հանքարդյունաբերությունը,  լինելով ՀՀ տնտեսության կարևոր և արտահանելի 

ոլորտներից մեկը, միևնույն ժամանակ արդյունաբերության կարևորագույն ճյուղերից մեկը, էական դեր 

է խաղում ինչպես ոլորտի, այնպես էլ ողջ տնտեսության զարգացման գործում: 

Հանքարդյունաբերությունն այն յուրահատուկ ոլորտներից է, որտեղ յուրաքանչյուր մասնակցի ի հայտ 

գալը կարող է էական դեր խաղալ` ապահովելով հարյուրավոր աշխատատեղեր, հարկային լրացուցիչ 

եկամուտներ և ուղղակի ու անուղղակի խթան հանդիսանալ երկրի տնտեսական աճի համար։ Այդ իսկ 

պատճառով ներկայումս մեծ նշանակություն է տրվում հանքարդյունաբերության ոլորտի հատկապես 

որակական զարգացման հեռանկարին՝ շեշտը դնելով արտադրանքի մշակման որակի բարձրացման և 

սկզբնական սպառման շղթայի ապահովման վրա, ինչը թույլ կտա ապահովել առկա ռեսուրսների 

կառավարման արդյունավետության բարձր աստիճան, հետևաբար` լրացուցիչ եկամուտներ։ Ակնհայտ 

է, որ հանքավայրերից շատերը հնարավոր չէ օգտագործել նույն արդյունավետությամբ, որոշներում 

անհրաժեշտ է իրականացնել ներդրումներ՝ տեխնիկական վերազինման և հետազոտություններ սկսելու 

նպատակով: Հատկապես մետաղական հանքավայրերի դեպքում առկա է ներդրումների ընդգծված 

անհրաժեշտություն, միայն շատ քիչ մասն է գտնվում արդյունավետ օգտագործման օպտիմալ 

մակարդակում, մնացած դեպքերում առկա է տնտեսական, տեխնիկական և ֆինանսական 

ներդրումների, պետական լրահատկացումների կարիք։ Միևնույն ժամանակ այդ զարգացումները առաջ 

են բերել մի շարք հիմնախնդիրներ և մարտահրավերներ, որոնք հրատապ լուծման կարիք ունեն: 

Մասնավորապես հանքաքարի արդյունահանման և վերամշակման տեխնոլոգիական պարամետրերի 

օպտիմալ լուծումների տեխնիկատնտեսական հիմնավորման բացակայությունը, ինչպես նաև հնացած 

և մաշված տեխնիկայի կիրառումը, որը, որպես կանոն, պայմանավորում է խտանյութի ինքնարժեքի աճ 

և լեռնահարստացման արտադրության շահութաբերության նվազում, շահագործման աշխատանքների 

ցածր որակական և քանակական ցուցանիշներ:  

Հայտնի է, որ հանքարդյունաբերությունում կիրառվող ջարդիչների տեխնոլոգիական 

ագրեգատների և համալիրների ավտոմատացված էլեկտրաբանեցումներում (ԷԲ) էլեկտրական 

էներգիայի խնայողության հիմնական եղանակներն են [2]. 
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 կառավարվող ԷԲ-ների կիրառումը,  
 կառավարվող ԷԲ-ներում ուժային մոդուլների կիրառումը, որոնք ունեն ՕԳԳ-ի և հզորության 

առավելագույն գործակից (որոնցից գլխավորներն են՝ էլեկտրաշարժիչները, կառավարվող 
կիսահաղորդչային կերպափոխիչները, արգելակող մոդուլները),  

 տեխնոլոգիական ագրեգատներում և համալիրներում կառավարվող ԷԲ-ների հաճախակի 
թողարկման և արգելակման ռեժիմների հնարավոր բացառումը: 

Հանքարդյունաբերության հանքահարստացնող ֆաբրիկաներում, բացի արտադրողակա-

նությունից, վերահսկում են նաև ջարդման գործընթացը բնութագրող այնպիսի կարևոր պարամետրեր, 

ինչպիսիք են՝ ջարդիչների աշխատանքային տարածքների լցման աստիճանը, ջարդվող արտադրանքի 

խոշորությունը, բունկերների լցումը հումքով և այլն: Սովորաբար ջարդիչների 

արտադրողականությունը վերահսկվում է վագոնային կամ կոնվեյերային կշեռքների օգնությամբ, իսկ 

կարգավորումն իրականացվում է ըստ ջարդիչի շարժիչի սպառած հոսանքի կամ հզորության, կամ էլ 

ըստ նրա աշխատանքային տարածքի հանքանյութով լցման մակարդակի: Արտադրողականությունը 

կարգավորող սխեմաները՝ ըստ լցման մակարդակի, հնարավորություն են ընձեռում ավելի ճշգրիտ 

որոշել ջարդիչի փաստացի բեռնավորումը և պահպանել այն օպտիմալ մակարդակի վրա հանքանյութի 

կոշտության և խոշորության փոփոխման դեպքում: Ավելի հեռանկարային են համակցված սխեմաները, 

որոնցում արտադրողականության կարգավորման համար աշխատանքային ազդանշան է 

հանդիսանում ջարդիչի շարժիչի սպառվող հոսանքը կամ հզորությունը, իսկ որպես օժանդակ 

ազդանշան՝ հանքանյութի մակարդակը աշխատանքային տարածքում, որը կանխարգելում է ջարդիչը 

գերլցումից: 

Ելնելով վերը ասվածից՝ առաջ են գալիս ջարդիչների էլեկտրաբանեցմանը ներկայացվող հետևյալ 

խնդիրները [2-4]. 

 շարժունակ այտի արագության կարգավորումը՝ կախված ջարդվող հանքանյութի տեսակից, 
ինչպես նաև նույնատիպ հանքանյութի համար առաջադրված արագության մեծության պահպանումը, 
կախված բեռնվող հանքանյութի չափաբաժնից, 

 ջարդիչին առաջադրվող արտադրողականության ապահովումը, 
 ջարդիչի աշխատանքային տարածքում հանքանյութի հավասարաչափ բեռնման 

ապահովումը: 
Հարկ է նշել, որ ջարդիչի արտադրողականությունը, կախված ջարդվող նյութի ամրությունից և 

մեծությունից, սահմանափակվում է թողարկային ունակությամբ կամ ջարդիչի շարժիչի բեռնվածքով: 

Ամուր հանքաշերտի ջարդման դեպքում ջարդիչին մատուցվող նյութի քանակությունը 

սահմանափակվում է ջարդիչի շարժիչի թույլատրելի բեռնվածքով: Եթե ջարդվող նյութն ունի փոքր 

ամրություն, ապա դրա քանակը սահմանափակվում է միայն ջարդիչի արտահանման ունակությամբ: 

Այդ պատճառով ջարդիչում նյութի բեռնավորման կառավարումը, բանեցման շարժիչի գերբեռնման 

բացառման համար, իրականացնում են՝ կախված շարժիչի բեռնումից և ջարդիչում նյութի 

մակարդակից: Ջարդման գործընթացի էֆեկտիվությունը զգալի բարձրանում է, եթե բեռնավորման 

կառավարումն իրականացվում է՝ կախված ջարդվող նյութի չափերից կամ անուղղակի ցուցանիշների 

չափման հիման վրա, որոնք բնութագրում են այդ ցուցանիշը (օրինակ կոնաձև ջարդիչում թրթռոցի 

արագությունը և այտավոր ջարդիչի պատյանի տատանումների ամպլիտուդը) [5]: Ջարդվող 

արտադրանքի հատիկաչափական բաղադրության  կարգավորման դեպքում ջարդիչի աշխատանքային 

ռեժիմի կառավարումն իրականացվում է բեռնաթափման ճեղքի չափերի կամ ջարդիչի շարժվող օրգանի 

տատանման հաճախության փոփոխմամբ, կախված ջարդման արտադրանքի չափսերից կամ այլ 

պարամետրերից, որոնք անուղղակի բնութագրում են ջարդման արտադրանքի ամրությունը և չափսերը 

(օրինակ՝ջարդման էներգիայի տեսակարար սպառումը, ջարդիչի պատյանի տատանման 

ամպլիտուդան): Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ մեր կողմից մշակվել է հանքարդյունաբերությունում 

լայնորեն օգտագործվող այտավոր ջարդիչի միկրոքոնթրոլերային կառավարման համակարգը, որում 

իրենց լուծումն են ստացել կառավարման համակարգին ներկայացվող վերոհիշյալ խնդիրները։ Այդ 

նպատակով մշակվել է ջարդիչի կառավարման ֆունկցիոնալ սխեման, նկ․1: 

Նկ.1-ում ընդունված են հետևյալ նշանակումները. Շ1 և ՀԿ1-ն ջարդիչի հիմնական շարժիչն է և 

իրեն սնող հաճախականային կերպափոխիչը, ՕՇ-ն՝ ջարդիչի օժանդակ էլեկտրաշարժիչը, ՓՄ-ն 

փոխանցման տուփը, ԱՏ-ն՝ օժանդակ շարժիչի պտտման արագության տվիչը, ՄՉ-ն՝ ջարդիչի կուտակիչ 

բունկերում հանքանյութի մակարդակի չափիչը, ՏԿ-ն՝ տեխնոլոգիական կոնտրոլերը, Շ2 և ՀԿ2-ը՝ 

ժապավենային կոնվեյերը բանեցնող էլեկտրաշարժիչը և իրեն սնող հաճախականային կերպափոխիչը, 
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ՀՏ-ն՝ հոսանքի տվիչը, որը կարգավորում է ջարդիչի արտադրողականությունը: Այտավոր ջարդիչի 

թողարկումը կատարվում է ՕՇ-ի օգնությամբ, քանի որ հիմնական Շ1 էլեկտրաշարժիչով թողարկումն 

անհնար է, պայմանավորված ջարդիչի մեխանիկական մասի մեծ զանգվածներով, որոնց պատճառով էլ 

շարժիչի թողարկման հոսանքները տասնյակ անգամ գերազանցում են թույլատրելի արժեքները: Երբ 

ՕՇ-ի պտտման հաճախությունը հասնում է 20-30պտ/ր, ըստ ԱՏ-ից ստացված տեղեկատվության, ՏԿ-ն 

արձակում է ազդանշան՝ անջատելու ՕՇ-ը և թողարկել Շ1, համաձայն որի կատարվում է դրա սահուն 

թողարկումը ՀԿ1-ի միջոցով: Կախված ջարդիչի արտադրողականությունից՝ թողարկման տևողությունը 

կարող է կազմել 30...50 վրկ: Այն բանից հետո, երբ ջարդիչը պատրաստ է աշխատանքի, ՀԿ2-ի 

օգնությամբ թողարկվում է Շ2-ը, որն էլ իր հերթին ՓՄ-ի միջոցով բանեցնում է կոնվեյերը: Կոնվեյերի 

վրա եղած ելանյութը ընկնում է բունկեր, որից հետո ջարդիչ: Ջարդիչի արտադրողականությունը 

կարգավորվում է ՀՏ-ի օգնությամբ իսկ ՄՉ-ը, որը տեղակայված է բունկերի համապատասխան 

բարձրության վրա, հսկում է ելանյութի մակարդակը բունկերում և չի թույլատրում, որ տեղի ունենա 

ջարդիչի գերլցում: Եթե ելանյութի մակարդակը բունկերում սկսում է նվազել, ՄՉ-ն ազդանշան է տալիս 

ՏԿ-ին, որն էլ իր հերթին ՀԿ2-ին համապատասխան ազդանշան տալով՝ դանդաղեցնում է կոնվեյերի 

արագությունը, իսկ հակառակ դեպքում՝ արագացնում է կոնվեյերի արագությունը: 

        

 
 

Նկ․1․Ջարդիչի կառավարման ֆունկցիոնալ սխեման 

Ջարդման ժամանակ իրականացվում են օպտիմալացման ալգորիթմները, որոնք իրագործում են  

երկու առաջադրանք [6]. 

1. տրված արտադրողականությամբ ջարդիչ ագրեգատի համար ապահովել էներգիայի 

նվազագույն սպառում նյութի զանգվածի, չափերի և ֆիզիկական հատկությունների կամայական 

ժամանակային փոփոխության դեպքում, 

2. ապահովել ջարդիչ ագրեգատի առավելագույն արտադրո-ղականությունը, էներգիայի 

սպառման հզորության սահմանափակումով, ինքնավար սնուցման համակարգերում նյութի զանգվածի, 

չափսերի և ֆիզիկական հատկությունների կամայական ժամանակային փոփոխության դեպքում։ 

Օպտիմալացման սահմանված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է ունենալ ջարդիչ 

ագրեգատների մաթեմատիկական մոդելները, որոնք արտացոլում են նյութի ջարդման գործընթացի 

ֆիզիկական և էներգետիկական բաղադրիչները։ Անկախ ջարդիչ ագրեգատների տեսակներից՝ դրանց 

մաթեմատիկական նկարագրումն ունի ընդհանուր հիմք, որն առավել արտահայտված է ռոտորային 

ջարդիչների դեպքում: Ջարդման պրոցեսի օպտիմալացման համար անհրաժեշտ է ունենալ 

տեղեկատվություն հետևյալ փոփոխականների մասին. 

 m1(t), m2(t) - համապատասխանաբար ջարդիչի մուտքում և ելքում նյութի  զանգվածի ընթացիկ 

արժեքների, 

 ωp(t), Mp(t), ip(t) – ռոտորի պտտման հաճախության, մոմենտի և հոսանքի, 
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 Pc(t), ic(t)- ցանցի հզորության և հոսանքի։ 

Նյութի չափերը և ֆիզիկական հատկությունները անմիջականորեն չեն չափվում, այլ 

անուղղակիորեն գնահատվում են կառավարման գործընթացում։ Դրանց են հարաբերվում d1(t), ნp(t), δ 

փոփոխականները, որոնք համապատասխանաբար բնութագրում են՝ ջարդիչի մուտքում նյութի 

պայմանական տրամագիծը, նյութի ամրության սահմանը ձգման դեպքում, ջարդվող նյութի 

խտությունը։ Ներկայացված փոփոխականները կապված են միմյանց հետ վեկտորային  Fջր  

օպերատորով, որը ջարդիչի մաթեմատիկական նկարագրությունն է, որպես օպտիմալացման օբյեկտ 

(նկ.2.)։ Որոնման մեթոդներ օգտագործող ավտոմատ օպտիմալացման համակարգը լուծում է վերոնշյալ 

սահմանված օպտիմալացման խնդիրները՝ Fակբ վեկտորային օպերատորով ավտոմատ օպտիմալացման 

բլոկի օգնությամբ։ 

Արդյունաբերական համակարգչում ծրագրային եղանակով իրականացված օպտիմալացման 

բլոկը բաղկացած է երեք մոդուլից. 

 ագրեգատի էներգիայի հաշվեկշռի բաղադրիչների (Fէհգ օպերատոր)  գնահատման, 

 որակի ֆունկցիոնալի գնահատման  արտադրման (Fոգբ օպերատոր), 

 օպտիմալացման ռեժիմի իրականացման համար կառավարող ազդեցության արտադրման (Fկա 

օպերատոր): 

 
Նկ.2. Ավտոմատ օպտիմալացման համակարգ 

 

Որպես ավտոմատ օպտիմալացման ալգորիթմ՝ օգտագործվում է Հուկ-Ջիվսի ուղիղ իջեցման 

եղանակը, որն այլ ալգորիթմների  համեմատ ավելի արագ է և ճշգրիտ։  
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Т.Э. Акопян 
 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 
ДРОБИЛОК  

 
 Рассматриваются основные пути повышения производительности дробилок, нашедших широкое 
применение в горнорудной промышленности. Предложена функциональная схема системы электропривода 
дробилки, в которой используются современные аппаратно-программные средства. Рассмотрен метод 
решения сформулированных задач оптимизации процесса дробления. 
            Ключевые слова: дробилка, микроконтроллер, датчик, электропривод, система управления. 
 

 
T.E. Hakobyan 

 
THE MAIN WAYS OF MODERNIZATION OF THE CRUSHERS` ELECTRIC DRIVES 

SYSTEM  
 

 The main ways to increase the productivity of crushers, which have found wide application in the mining 
industry are considered. The functional scheme of the electric drive system of a crusher is proposed, in which modern 
hardware&software means are used. The method of solving the formulated problems of optimization of the crushing 
process is considered.  
 Keywords: crusher, microcontroller, sensor, electric drive, control system. 
 

Հակոբյան Տիգրան Էդուարդի - մագիստրանտ, Էներգետիկայի և էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ, 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան  
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Դիտարկվել է էլեկտրական ցանցերում տեղադրվող եռաֆազ ուժային տրանսֆորմատորների 
անվանական հզորությունների և դրանց բեռնվածության գործակիցների որոշման խնդիրը ըստ տարեկան բերված 
ծախսերի նվազագույն մեծության: Բերված ծախսերի մեջ հաշվի են առնված տրանսֆորմատորների կապիտալ 
ներդրումները, շահագործման ծախսերը և էներգիայի կորուստները: 

Առանցքային բառեր. նվազագույն ծախսեր, կապիտալ ներդրումներ, էներգիայի կորուստներ, էներգիայի 
հաղորդման ինքնարժեք, բեռնվածության գործակից: 

 
             1. Տարեկան բերված ծախսերի նպատակային ֆունկցիան: Տրանսֆորմատորի տնտեսապես 

շահավետ բեռնվածության գործակցի որոշման ցուցանիշը տարեկան բերված ծախսերի մեծությունն է 

[1-3]: 

                                        ∙ 	 հ 	  ,                                                                         (1) 

որտեղ -ն տրանսֆորմատորի կապիտալ ներդրումների մեծությունն է` կախված տրանսֆորմատորի 

անվանական հզորությունից	 	 տ, հ-ն` կապիտալ ներդրումների տարեկան հատուցման գործակիցը 

0.12 , 	 -ն` տարեկան շահագործման ծախսերն են (դրամ): 
                                  ∙ 	 ամ 	 ∙ 	 վ	 	 ∙ 	 աշ 	 ∙ 	∆ ,                                                (2) 

որտեղ  ամ -ն տարեկան ամորտիզացիայի հատկացումների գործակիցն է 0.03 , վ	 –ն տարեկան 

վերանորոգման հատկացումների գործակիցը 0.01,  աշ -ն` տարեկան աշխատավարձի 

հատկացումների գործակիցը 0.01 ,  -ն` էներգիայի կորուստների միավորի արժեքն է 

25դր կՎտ ∙ ժ ,⁄  ∆ -ն` տարեկան էներգիայի  կորուստների մեծությունն է 

կՎտ ∙ ժ : 
Էներգիայի կորուստների ֆունկցիան կախված է տրանսֆորմատորի բեռնվածության 

գործակցից	 բ  

                                        ∆ ∆ պ ∙ բ ∆ կ ∙ , բ / տ ,                                                   (3) 

որտեղ  ∆ պ և ∆ կ-ն համապատասխանաբար տրանսֆորմատորի պարապ ընթացքի և կարճ միացման 

կորուստներն են [2, 3], -ն տրանսֆորմատորի տարեկան աշխատանքային ժամերի քանակն է, -ն 

առավելագույն կորուստների տևողությունն է, -ը տրանսֆորմատորով անցնող հաշվարկային 

հզորությունն է: 

Տեղադրելով  շահագործման ծախսերի արտահայտությունը (2) բերված ծախսերի 

արտահայտության մեջ (1)` կստանանք [4] 

                                         ∙ 	 ∆ ,                                                                                      (4) 

որտեղ -ն հատուցումների և հատկացումների գումարային գործակիցն է 0.17 : 

 Բերված ծախսերի ֆունկցիան կախված տրանսֆորմատորի բեռնվածության գործակցի 

մեծությունից 

                                 ∙ 	 ∙ ∆ պ ∙ բ ∆ կ ∙ ,                                                              (5) 

                                                  0 բ ≪ 1  :                                                                                      (6) 

              2. Խնդրի լուծման սկզբունքը: Տրված տրանսֆորմատորի անվանական հզորության տ  

համար պետք է որոշել բեռնվածության գործակցի այն արժեքը, որի դեպքում տարեկան ծախսերը 

կլինեն նվազագույնը, որից հետո կորոշվի տրանսֆորմատորով անցնող հաշվարկային հզորության 

մեծությունը  

                                 բ ∙ տ, 0 ≪ տ
′  :                                                               (7) 

Ինչպես երեևում է վերը բերված ծախսերի արտահայտությունից (5) ֆունկցիան ստանում է իր 

նվազագույն արժեքը, երբ բ 0,  որը իհարկե չի բավարարում անհրաժեշտ սահմանափակող 

պայմանին (6), հետևաբար, պետք է ավելացնել ևս մեկ լրացուցիչ պայման, որ տրանսֆորմատորով 

պետք է հաղորդվի որոշակի քանակի էլեկտրական էներգիա` կախված բեռնվածության գործակցի 

մեծությունից: 
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                                    բ ∙ տ ∙ մ ∙ cos  ,                                                                 (8) 

որտեղ  մ -ն առավելագույն հզորության տևողությունն է, cos -ն` տրանսֆորմատորի բեռի 

հզորության գործակիցը: 

 Բերված ծախսերի ֆունկցիայի և բեռնվածության գործակցից տրանսֆորմատորով հաղորդվող 

էներգիայի ֆունկցիայի հարաբերությամբ կստացվի ծախսերի տեսակարար արժեքը մեկ կՎտ.ժ 

էներգիա հաղորդելու համար դր կՎտ ∙ ժ⁄ : 

                                      
∙	 ∙∆ պ∙ բ 	 ∙ բ∙∆ կ∙

տ∙ մ∙
:                                                           (9) 

Ածանցելով բերված ծախսերի ֆունկցիան (9) ըստ բեռնվածության գործակցի և 

հավասարացնելով զրոյի` կստանանք խնդրի լուծման օպտիմալության պայմանը` 

																																		 ∙ 	 ∙ ∆ պ ∙ բ⁄ ∙ ∆ կ ∙  ,                                                             (10) 

 

որտեղից 

                 																 բ ∙ 	 ∙ ∆ պ ∙ ∙ ∆ կ ∙⁄  :                                                           (11) 

 Եթե ստացվի բ 1, ապա ընդունվում է բ 1, այսինքն տրանսֆորմատորով  հզորությունը 

հավասարվում է տ անվանական հզորությանը: 

1. Նվազագույն տարեկան բերված ծախսեր: Ինչպես երևում է խնդրի լուծման օպտիմալության 

պայմանից  (10) ծախսերի երկու բաղադրիչ ֆունկցիաների աճերը իրար հավասար են: 

Բազմապատկելով օպտիմալության պայմանի հավասարման (10) երկու կողմերը բեռնվածության 

գործակցի քառակուսով բ ,կստանանք ծախսերի բաղադրիչ ֆունկցիաների հավասարությունը 

                                  ∙ 	 ∙ ∆ պ ∙ ∙ բ ∙ ∆ կ ∙  ,                                                             (12) 

որտեղից կստանանք տրանսֆորմատորի բերված ծախսերի նվազագույն մեծությունը տնտեսապես 

շահավետ բեռնվածության դեպքում 

                                         2 ∙ ∙ 	 ∙ ∆ պ ∙ ,                                                                  (13)     

                                        2 ∙ ∙ բ ∙ ∆ կ ∙    :                                                                           (14) 

Եթե ընդունենք 0.17,	 25դր կՎտ ∙ ժ⁄ ,	 8760	ժամ, ապա 

                                      2 ∙ ∙ 	0.17 25 ∙ ∆ պ ∙ 8760 , 

որտեղից  ծախսերի նվազագույն մեծությունը 

                                           0.34 ∙ 438 ∙ 10 ∙ ∆ պ ,                                                            (15) 

նվազագույն շահագործման ծախսերը շ 0.05 . 
                                   2 ∙ 	 շ ∙ ∆ պ ∙ 0.1 ∙ 	 438 ∙ 	10 ∆ պ :                             (16) 

էլեկտրական էներգիայի հաղորդման նվազագույն ինքնարժեքը  

                                                      ⁄ :                                                                                     (17) 

2. Հաշվարկային օրինակ: 

Նախնական տվյալներ` 

- Տրանսֆորմատոր ТМН-1000 կՎԱ, արժեքը 5 ∙ 10 	դրամ,	∆ պ 2,1 կՎտ, ∆ կ 12.2 կՎտ, 

կ 5,5%, cos 0,95: 

- Աշխատանքային ժամերի քանակը 8760 ժամ: 

- Առավելագույն հզորության տևողությունը մ 6000 ժամ: 

- Էներգիայի կորուստների միավոր առժեքը 25դր կՎտ ∙ ժ⁄ : 

- հ 	0,12,		 ամ 	0,03,		 վ 	0,01,		 աշ 	0,01,		 շ 	0,05: 

 Խնդրի լուծման հաջորդականությունը. 

Առավելագույն կորուստների տևողությանը 

0,124 մ ∙ 10 ∙ 8760 4950	ժամ: 
Տնտեսապես շահավետ բեռնվածության գործակիցը 

 

բ ∙ 	 ∙ ∆ պ ∙ ∙ ∆ կ ∙⁄  =1,18, 

ընդունենք բ 1,0: 

Տրանսֆորմատորով անցնող հաշվարկային լրիվ հզորությունը  

 

տ ∙ բ 1000	կՎԱ: 
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Տրանսֆորմատորով անցնող հաշվարկային ակտիվ հզորությունը 

 

	 ∙ cos 950	կՎտ: 

Տրանսֆորմատորով անցնող ռեակտիվ հզորությունը 

 

tan 304	կվառ: 

Տրանսֆորմատորով անցնող էներգիան  

∙ մ 5.7 ∙ 10 	կՎտ ∙ ժ : 

 

Հզորության կորուստները                     ∆ ∆ պ բ ∙ ∆ կ 14,3 կՎտ: 

Էներգիայի կորուստները                          ∆ ∆ պ ∙ Т բ ∙ ∆ կ ∙ 74,4 ∙ 10 	կՎտ ∙ ժ: 

Հզորության կորուստները՝ տոկոսներով        ∆ % ∆ ∙ 1,5%: 

Էներգիայի կորուստները՝ տոկոսներով         ∆ % ∆ ∙ 1,9%: 

Լարման կորուստները տոկոսներով        ∆ % 100 ∙ բ ∆ կ ∙
տ

կ ∙ 2,96%: 

Տարեկան նվազագույն բերված ծախսերը      2 ∙ ∙ 	 ∙ ∆ պ ∙ 2,62 ∙ 10  դրամ: 

Տարեկան նվազագույն շահագործման ծախսերը 

 

2 ∙ ∙ 	 շ ∙ ∆ պ ∙ 1,42 ∙ 10 	դրամ: 

Էներգիայի հաղորդմա նվազագույն ինքնարժեքը       ⁄ 0,25 	դր կՎտ ∙ ժ	⁄ : 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Եռաֆազ ուժային տրանսֆորմատորների համար առաջարկվել են պարզ 

արտահայտություններ օպտիմալ բեռնվածության գործակցի որոշման նպատակով` հաշվի առնելով 

տրանսֆորմատորների կապիտալ ներդրումները և էներգիայի կորուստների մեծությունները:  

2. Դուրս են բերվել պարզ բանաձևեր նվազագույն տարեկան ծախսերի և շահագործման 

ծախսերի որոշման համար:  

3. Հաշվարկային օրինակի հիման վրա բերված է տրանսֆորմատորի պարամետրերի և 

շահավետության ցուցանիշների որոշման հաջորդականությունը:  

4. Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այսօրվա գների պայմաններում նպատակահարմար է 

բարձրացնել տրանսֆորմատորների բեռնվածության աստիճանը:  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОЙ НАГРУЗКИ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 
 Рассматривается задача определения номинальных мощностей и коэффициентов нагрузки 

трехфазных силовых трансформаторов электрических сетей по минимуму годовых приведенных затрат с 
учетом капитальных вложений эксплуатационных расходов и потерь электроэнергии. 

 Ключевые слова: минимальные затраты, капитальные вложения, потери энергии, себестоимость 
передачи энергии, коэффициент нагрузки. 

 
 

H.M. Tadevosyan, P.S. Manukyan, M.L. Khachatryan, A.P. Manukyan 
 

ASSESSMENT OF ECONOMICALLY BENEFICIAL LOAD TRANSFORMERS 
 

The following task is considered: determination of power ratings and loading coefficient of three-
phase power transformers of electrical networks with minimum annual costs taking into account capital 
investments of operational costs and losses of the electric power. 

Keywords: minimum expenses, capital investments, energy losses, self-cost of energy transmission, 
loading coefficient.  
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ДЕГИДРАТАЦИЯ ПОРОД КАК ИСТОЧНИК ГЕНЕЗИСА ГЕОФЛЮИДОВ И  
УГЛЕВОДОРОДОВ НЕКОТОРЫХ ГИГАНТСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗЕМЛИ   

  
Представленнaя нами концепция по генезису углеводородов вследствие дегидратации 

серпентинизированных пород на различных глубинах земной коры находит свое подтверждение  на примере 
нескольких гигантских нефтегазовых месторождений. Фактические геолого-геофизические данные по 
Западной Сибири и Мексиканскому заливу подтверждают, что формирование углеводородных залежей 
происходилo вследствие дегидратации серпентинизированных пород 3-го слоя океанической коры. 

Ключевые слова: серпентинизация, дегидратация, залежи углеводородов, земная кора, 
месторождение, океаническая кора. 
 

   В теории геологии нефти и газа должно найти достойное отражение существование очагов 
нефтеобразования. В задачу изучения нефтегазоносных бассейнов необходимо включать 
выявление не только коллекторских толщ, покрышек и ловушек, но и очагов 
нефтегазообразования, возможных путей миграции новых порций нефти и газа, a также 
установление месторождений, которые расположены на этих миграционных путях и имеют 
современную подпитку углеводородов.  Большинство сторонников неорганической теории 
происхождения нефти и газа видят ее в дегазации мантии Земли. 

   Результаты наших исследований горных пород  при высоких давлениях и температурах 
выявили некоторые процессы,   параметры которых позволяют осмыслить, что углеводороды  и 
алмазы могут быть генерированы и в пределах различных глубин земной коры вследствие 
дегидратации серпентинизированных  пород палеоокеанической коры, запечатленных как в 
океанической, так и в континентальной корe в различных регионах Земли [1, 2].     

Процессы серпентинизации [3, 4] и десерпентинизации [1,2,5] имеют большую роль при 
формировании геоструктур, магматических очагов, геофлюидов, углеводородов и алмазов. 
Согласно результатам исследований [3,4], процесс серпентинизации происходит по всему дну 
океанической коры. Формирование 3-го серпентинизированного океанического слоя 
рассматривается как результат инфильтрации океанической воды через трещиноватый 
базальтовый слой с последующим воздействием на ультрабазиты верхней мантии. Объемные 
изменения и латеральное напряжение, возникшее при серпентинизации, послужили основой для 
представления новой модели формирования срединных хребтов, распределения сжимающих и 
растягивающих сил в нижней и  верхней  частях хребта. Латерально-горизонтально направленные 
сжимающие силы вследствие серпентинизации увеличиваются до 70% [6]. Многочисленные 
фактические данные по срединно океаническим хребтам, трансформным разломам, 
субдукционным зонам, островным дугам и окраинным морям послужили основой для 
предложения новой модели по геодинамизму и взаимоотношению геоструктур океанической коры 
в целом (рис. 1).   Океаническая кора в областях столкновения с континентальной корой на 
глубине 15...25 км (рис.1) под действием латеральных сил подвергается высоким напряжениям, 
вследствие чего  слагающие океаническую кору серпентинизированные породы  при сравнительно 
низких температурах претерпевают дегидратацию. Одновременно из осадочных пород  
океанической коры высвобождаются связанные  пленочные и кристаллизационные  воды 
(110…150C). С повышением температуры происходит десерпентинизация 3-го слоя 
океанической коры (450...500С ).  

Это приводит к высвобождению геофлюидов, углерод- и серосодержащих компонентов, 
углеводородов, которые образуются вследствие реакций между водород- и углеродсодержащими 
компонентами. Повышение температуры вследствие дегидратации приводит к образованию 
магматических очагов под шельфом и континентальным склоном. Мигрируя вверх, через 
базальтовые и гранитные слои континентального склона, водородсодержащие компоненты 
контактируют с углеродсодержащими компонентами, в результате чего происходят  химические 
реакции, генерирующие углеводороды, серо- и солесодержащие  компоненты. В вышележащих  
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породах шельфа и континентального склона,  обладающих трещиноватостью (граниты) и 
коллекторскими свойствами (осадочные породы), образуются углеводородные залежи в 
ассоциации с соляными и серосодержащими залежами. 
 

 
Рис. 1. Геоструктуры и геодинамика коры Атлантического океана по линии Восточная 

Бразилия - Кванза Камерун: 1- осадочный слой, 2 - вулканогенный слой, 3 - серпентинитовый слой, 
4- гранитовый слой континентальной коры, 5 - базальтовый слой континентальной коры, 6- 
ультрабазиты, верхняя мантия, 7- дегидратация, магматические очаги, 8- астеносфера, 9- 
миграция геофлюидов и углеводородов, В- Восточно-Бразильский солянокупольный бассейн, К- 
Кванза-Камерунский солянокупольный бассейн 

 
 

 
Формирование гигантских месторождений на границе океанической коры с континентальной  

(Кванза-Камерун, Восточная Бразилия, Мексиканский залив, Североамериканское побережье и 
т.д.)  можно объяснить указанными процессами серпентинизации и десерпентинизации. На рис.2 
под месторождением Мексиканского залива отсутствуют данные по океанической коре (белая 
полоса под месторождением) [7]. Согласно предложенной нами концепции, под месторождением 
расположен серпентинизированный слой океанической коры, дегидратация которого приводит к 
формированию гигантского месторождения.  Такой же механизм формирования углеводородов, 
по-видимому, имеет и гигантское месторождение “Белый тигр” во Вьетнамском шельфе. 
Месторождение расположено в трещиноватых гранитах континентального склона на глубинах  
4...6 км   [8]. 

 

 
 

Рис. 2. Субмеридиональный профиль через северную часть акватории Мексиканского залива (от 
Луизианы до впадины Сигсби) [7] 

 
Согласно изложенной концепции, вследствие повышения давления и температуры 

серпентинизированные ультрабазиты и серпентиниты 3-го слоя палеоокеанов, запечатленные в 
континентальной коре, также претерпевают дегидратацию. Все процессы, описанные выше по 
океанической коре, происходят и на различных глубинах континентальной коры. 
Высвобождаются  геофлюиды, водородсодержащие компоненты, формируются углеводороды, 
происходит  их миграция и дифференциация в верхних горизонтах земной коры. На основании 
предложенной нами  концепции предлагаем провести исследование формирования гигантских 
месторождений Прикаспийской впадины, Персидского залива и других месторождений в пределах 
континентальной коры. Такое предложение было сделано нами также  в работе [1] по 
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месторождениям Арабских стран, Западной и Восточной Сибири. О наличии субдукционной зоны 
в пределах Южного Каспия указывается в публикации [9]. Вследствие субдуцирования 
океанической коры под континентальную, согласно предложенной нами концепции, происходит 
дегидратация серпентинизированных пород океанической коры и формирование углеводородов в 
земной коре.  

Отработанный в 2006–2008 гг. Полярно-Уральский трансект длиной 300 км – это третий 
опорный геолого-геофизический профиль нового поколения, пересекающий Уральский ороген 
(рис.3). Комплекс полевых наблюдений включал профилирование методом глубинного МОВ-ОГТ, 
наблюдения ГСЗ, МОВЗ, МТЗ, геологические исследования в открытой части Урала  [10]. 

 
 

 
 
Рис. 3. Схематическая геолого-геофизическая модель Полярно-Уральского трансекта [10]: 5 – 

“переходный корово-мантийный (КМ) слой”, предположительно амфиболизированные и 
серпентинизированные мантийные перидотиты; 15 – предполагаемые флюидонасыщенные 

области, по данным магнитно-теллурического зондирования (МТЗ) 
 

 
На разрезе (рис.3) интересным фактом является наличие амфиболизированного- 

серпентинизированного слоя на глибине 41...46 км, который в пределах Западно-Сибирской плиты 
в интервале 170...270 км, согласно предложенной нами концепции, дегидратируется, и в верхних 
слоях земной коры образуется флюидонасыщенная область. Предлагается указанный процесс 
дегидратации считать источником генезиса не только флюидонасыщенной области, но и всей 
Баженовской свиты, расположенной на глубине 3,0...3,5 км на площади 1 млн кв. км. 
 
 
Выводы 
 
1. Процессы серпентинизации и десерпентинизации в земной коре играют определенную роль при 
формировании различных геологических структур, а также при генезисе геофлюидов, 
углеводородов и алмазоносных кимберлитов как в океанической, так и в  континентальной коре. 
Вследствие тектонических процессов в течение геологического времени реликты 
серпентинизированных пород  оказались на различных глубинах  континентальной коры в 
различных регионах Земли. В результате этих процессов происходит повышение термобарических 
условий, что приводит к десерпентинизации (дегидратации) пород с выделением водорода и 
водородсодержащих компонентов. Процесс сопровождается взрывом, который способствует 
образованию алмазов из углеродсодержащих компонентов.  
2. Реакции между водород- и углеродсодержащими компонентами приводят к образованию 
углеводородов. Геофлюиды и углеводороды в смешанном состоянии по глубинным разломам 
мигрируют в верхние горизонты земной коры, накапливаются в трещиноватых гранитах, а также в 
породах, обладающих коллекторскими свойствами, формируя залежи углеводородов. 
Дегидратация серпентинизированных пород сопровождается взрывом с выделением водорода, 
вторичные взрывы могут быть спровоцированы вследствие взрыва выделяющегося водорода. 
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3. В регионах земной коры, где осадочные породы погружены на большие глубины (20...25 км), 
при миграции и встрече геофлюидов с глинистыми породами возникают грязевые очаги с 
образованием грязевого вулканизма на поверхности Земли. 
 4. Находящиеся в палеоокеанической воде благородные металлы (в 1 км3 морской воде 
содержится 100 кг золота) (серебро, платина, медь и т.д.) законсервированы на различных 
глубинах континентальной коры. При миграции в верхние горизонты геофлюиды извлекают и  
поднимают в верхние горизонты  коры благородные металлы с последующим образованием 
геотермальных  месторождений. 
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Ա.Վ. Հարությունյան, Վ.Ա. Սիմոնյան 
 

ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՋՐԱԶՐԿՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԳԵՈՖԼՅՈՒԻԴՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐԻ՝  ԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ՄԻ ՇԱՐՔ  ԽՈՇՈՐ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ   

ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ 
 

Մեր կողմից առաջադրված հայեցակարգը ածխաջրածինների առաջացման վերաբերյալ   
ապացուցվում է  երկրագնդի մի շարք խոշոր հանքավայրերի ձևավորման օրինակով: Երկրաբանա-
երկրաֆիզիկական փաստացի տվյալները Արևմտյան Սիբիրի և Մեքսիկական ծոցի վերաբերյալ 
ապացուցում են, որ ածխաջրածնային շերտախմբերը ձևավորվում են օվկիանոսային 3-րդ շերտի 
սերպենտինիզացված ապարների ջրազրկման հետևանքով:  

Առանցքային բառեր.  սերպենտինիզացիա, դեհիդրատացում, ածխաջրածինների շերտա-
խմբեր, երկրակեղև, հանքավայր, օվկիանոսային կեղև: 

 
 

A.V.  Harutyunyan,  V.A. Simonyan  
 

DEGRADATION OF THE BREED AS A SOURCE OF THE GENETICS OF 
GEOFLUIDES AND HYDROCARBONS OF SOME GIANT DEPOSITS OF THE 

EARTH 
 

The concept presented by us on the genesis of hydrocarbons due to the dehydration of 
serpentinized rocks at various depths of the earth's crust  is confirmed by the example of several giant oil 
and gas deposits. Actual geological and geophysical data for Western Siberia and the Gulf of Mexico 
confirm that the formation of hydrocarbon deposits occurred due to the dehydration of serpentinized 
rocks of the 3rd layer of the oceanic crust. 
        Keywords: serpentinization, dehydration, hydrocarbon deposits, earth crust, deposit, oceanic crust. 
 
Арутюнян Альберт Вирабович – к.т.н., доцент (НПУА) 
Симонян Виген Арменович – бакалавр (НПУА) 
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Ա.Մ. Սաֆարյան, Թ.Մ. Սարգսյան 
 

ՕԲՍԻԴԻԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
 

     Օբսիդիանը հրաբխային ծագմամբ լեռնային ապար է, կազմված՝ հրաբխային ապակուց, որում ջրի 
պարունակությունը չի գերազանցում 1 %-ը: Չփքած օբսիդիանները ստացել են  բավականին լայն տարածում և 
կիրառություն՝ զարդեղենի, կենցաղային իրերի և դեկորատիվ կիրառական արվեստում: Հայաստանում վաղ 
ժամանակներում օբսիդիանը  փքել են՝ և օգտագործել են Զվարթնոց գմբեթարդ եռահարկ տաճարի վերևի 
ծածկույթում: Կատարված  ուսումնասիրությունների արդյունքներից կարելի է եզրակացնել, որ արդիական են  
դառնում  փքման բարձր գործակցով կամ ցածր ծավալային զանգվածով փքված օբսիդիանի օգտագործումը  
արհեստական ծակոտկեն լցանյութերի,  դրանց հենքով տարբեր նշանակության թեթև բետոնների իրերի  ստացման 
համար:         

          Առանցքային բառեր. օբսիդիան, հրաբխային,  ապակի, լավային հոսք, փքում, իրեր, ծակոտկեն, լցանյութ: 
 

Հրաբուխի ժայթքումը ֆանտաստիկ և մոգական երևույթ է, երբ թունավոր ծխով պատված 

գագաթից հոսում է հալված լավայի շիթը՝ Երկրի սրտից բխող կենդանի կրակը ( նկ. 1): Այն բերում է մահ՝ 

ինչին հպվում է և ինչը գտնվում է նրա մերձակայքում և  թեև հրաբուխը համարվում է Երկրի զայրութն 

արտահայտող պատմական կրակ, որից առաջանում են  են հիանալի գույներ, և երբ լավան սառչում է, 

առաջանում է ապակենման պինդ զանգված (նկ. 2): 

 

                     

Նկ. 1. Հրաբուխի ժայթքումը                                              Նկ. 2. Լավային հոսք 

Օբսիդիանը հրաբխային ծագմամբ լեռնային ապար է, կազմված՝ հրաբխային ապակուց, որում ջրի 

պարունակությունը չի գերազանցում 1 %-ը [1]: Այն հալված լեռնային ապարների  արագ սառեցման 

հետևանքով առաջացրած  համասեռ հրաբխային ապակի է: Նրանում միներալ ներփակվածքներ են 

թթվային պլագիոկլազը, ավելի քիչ՝ կվարցը և ավելի քիչ՝ եղջյուրե խաբուսակը: Սա մագմատիկ, էֆուզիվ 

նյութ է՝ թթու կազմով (աղյուսակ 1): 
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Աղյուսակ  1 

                                          Օբսիդիանի միջին քիմիական կազմը, % (զանգված)                         

Ապարը SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO MnO TiO2 P2O5 R2O SO3 Շիկ. կ-ը

Օբսիդիան 
71,76… 

77,26 

12,50… 

15,24 

0,42… 

1,44 

0,71…

1,31 

0,77…

1,80 

0…  

0,51 

0,01… 

0,07 

0,05…  

0,16 

0…  

0,05 

3,82…   

9,02 

0… 

0,68 

0,20… 

1,20 
 

Նկ. 3-ում բերված է օբսիդիանի միկրոկառուցվածքը [2]: Տեքստուրան կարող է լինել համասեռ կամ 

հետքերով, ինչպես նաև բրեկչիանման և զոլերով, զոլերի տեղակայումը ցույց է տալիս լավայի հոսքի 

ուղղությունը: Տեղակայված է լավային հոսքերի, գմբեթների տեսքով և այլն: Կարծրությունը 5-5,5 

խազում է ապակին: Աղյուսակ 2-ում բերված են օբդիդիանի ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերը: 

Փխրուն օբսիդիանն ունի փոքր դիմացկունություն մաշման նկատմամբ, լավ հղկվում է, ունի 

բնութագրական խեցեձև կոտրվածք, ապակե փայլ, անթափանցից մինչև թափանցիկ (նկ. 4): 

 

Նկ. 3. Օբսիդիանի միկրոկառուցվածքը , TEM. HF (5 ր). Pf/C 

 

Նկ. 4.  Օբսիդիանի խեցեձև կոտրվածքը և ապակե փայլը 

                                                  Օբսիդիանի ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերը                                            Աղյուսակ 2 

Օբսիդիանը նորագույն լեռնային ապարներից է, գունավորումը՝ բաց մոխրագույնից մինչև սև, 

ինչպես նաև կապույտ, կանաչ, կարմրավուն, մանուշակագույն: Հանդիսանալով հրաբխային ժայթքման 

ապար՝ տարածված է բավականին լայն սահմաններում: Հանդիպում է ապակենման լավայի տեսքով 

գործող և մարած հրաբուխների շրջակայքում: 

Ապարը 
Ծավալային 

զանգված, կգ/մ3 

Տեսակարար 
զանգված, 

կգ/ մ3 

Ծակոտկե 

նություն,   % 
Ջրակլա- 

նում ,% 

Ամրության 
սահման 

Rսեղ. ,ՄՊա 

Օբսիդիան 2357 2380 0,5…1.1 0.00 135,5 
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  Տարբեր ժամանակաշրջանններում տարբեր ժողովուրդներ այս քարին տարբեր անուններ են 

տվել: Կովկասում այն համարել են կրոնական գործունեության արտադրանք և անվանել են սատանայի 

եղունգ: Ամերիկայում ձյունե օբսիդիանի որոշ տեսակները կոչվում են ապաչիների արցունքներ: 

Հունգարիայում շագանակագույն –սև օբսիդիանները կոչվում  են <<տոկայի լյուքս շափյուղաներ>>: 

Թագավորական ագաթ, լեռնային ագաթ, խեժային քար, լեռնային կարմիր ծառ, խրիզոլիտ, ձյունե 

օբսիդիան, սրանք նույնպես այդ հիանալի քարի անվանումներն են (նկ. 5): 

Օբսիդիանի մշակման և օգտագործման պատմությունը սկսվում է դեռևս պալեոլիթի ժամա–

նակաշրջանից: Ամենաառաջին օբսիդիանային իրերը ունեն ավելի քան ինը հազար տարվա պատմու–

թյուն: Շնորհիվ օբսիդիանի  սուր կտրող եզրերի, դրանք քարե և բրոնզե դարերում եղել են շատ հար–

մար նյութեր  նետերի, դանակների, կացինների, նշտարների շեղբերի պատրաստման համար (նկ. 6):  

Ավելի ուշ օբսիդիանային իրերը ստացան բավականին լայն տարածում և կիրառություն, այն 

դարձավ զարդեղենի և հուռութքների, կենցաղային իրերի և կրոնական  ծեսերի զարդաքանդակների 

պատրաստման նյութ:  

  

  

 

 

 

 

Նկ. 5 . Տարբեր գունավորմամբ օբսիդիաններ 
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Նկ. 6. Օբսիդիանային սայր, նեոլիթային դարաշրջան Կորսիկա, նետերի, դանակների, կացինների, նշտարների 
շեղբեր՝ Չատալ- Հյուկից (ներկայիս Թուրքիա) 

Օբսիդիանը մեծ կիրառություն է գտել ժամանակակից զարդեղենի պատրաստման և դեկորատիվ 

կիրառական արվեստում (նկ. 7):  

     

 

Նկ. 7. Ժամանակակից զարդեղեն օբսիդիանից 

Ժողովրդական բժշկությունը հավաստում է, որ օբսիդիանից պատրաստված իրերը լավացնում են 

արյան ճնշումը, բարերար են ազդում կանացի և տղամաևդկանց սեռական համակարգի վրա, օգնում են 

նևրոզների և ողնաշարային հիվանդությունների բուժմանը: Օբսիդիանն ունի բնական 

պաշտպանողական մոգական ուժ և իր տիրոջը փրկում է անվայել արարքներից, ներքին հուզմուքնից և 

ատելությունից: 
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Նուրբ փոշու ձևով մանրացված օբսիդիանը հանգած կրի հետ խառնված վիճակում ամրանում է 

ջրի տակ: Շնորհիվ այդ յուրահատկության, տրված քարանյութը լայն կիրառություն է ստացել 

շինարարությունում: Որպես հիդրավլիկ հավելանյութ այն ավելացնում են պորտլանդցեմենտին: 

Օբսիդիանը նաև օգտագործում են ջերմամեկուսացման համար, բացի այդ, այն օգտագործում են որպես 

հումք մուգ ապակիների ստացման համար: 

Ð³Û³ëï³Ýում վաղ ժամանակներում օբսիդիանը նաև փքել են՝ առանց հալեցնելու՝ տաքացմամբ 

900…1200°С ջերմաստիճանում, շնորհիվ հատիկներում պարունակվող ջրի, որի շնորհիվ այն մի քանի 

անգամ ծավալով մեծացել է, ձեռք է բերել  ծակոտկենություն (թեև այն կորցնում է արտաքին էսթետիկ 

տեսքը), թեթևություն: Փքված օբսիդիանն օգտագործվում է շինարարությունում որպես թեթևացված 

շինանյութ, օրինակ Հայաստանի միջնադարյան ճարտարապետության գլուխգործոցներից Զվարթնոց 

գմբեթարդ եռահարկ տաճարի վերևի ծածկույթը (640…660 թթ.) պահվում էր ընդամենը չորս սյուներով: 

Այս հանելուկը մեր օրերում բացահայտվել է ժամանակակից ճարտարապետների կողմից: Պարզվեց, որ 

գմբեթը շատ թեթև էր, քանի որ ստացված էր փքված օբսիդիանից [3]: 

1950-1960 թվականներին երկրաբանահետախուզական աշխատանքներով պարզվեց, որ 

Հայաստանում  ջուր պարունակող թթվային հրաբխային ապարների(օբսիդիանի) կանխատեսված 

պաշարները գործնականորեն անսպառ են և կազմում են մի քանի միլիարդ տոննա:  Մինչև այսօր 

Որոտանի, Ֆանտանի, Ֆանտան-Ջրաբերի, Արագածի, Քաչալդարի  (ԼՂՀ) հրաբխային ապակիների 

հանքավայրերը ամբողջովին հետազոտված չեն: 2000 թ.  Հայաստանի Հանրապետության պաշարների 

պետական կոմիտեի կողմից հաստատվել են օբսիդիանների հանքավայրերի  պաշարները` Կոտայքի և 

Արագածոտնի մարզի մոտ գտնվող Դամլիկի հանքավայրում օբսիդիանի հաստատված պաշարը 

կազմում է 132 700 մ3, Թալինի շրջանում Արագածոտնի մարզի մոտ գտնվող Արթենի լեռան 

հանքավայրում հաստատված պաշարը կազմում է 17 800 մ3  [ 4-8]: 

Աղյուսակ 3-ում բերված են Հայաստանի Հանրապետության և ԼՂՀ-ի տարբեր հանքավայրերի 

հրաբխային ապակիների (պեռլիտների և օբսիդիանների) քիմիական կազմերը:             
                                                                                                                           Աղյուսակ  3                    

Հայաստանի Հանրապետության  և ԼՂՀ - ի  հանքավայրերի օբսիդիանների 
քիմիական բաղադրակազմերն ըստ  զանգվածի, % 

   
Ֆանտանի  հանքավայրի  օբսիդիանները      բաժանվել  են  ըստ  գույների  (մոխրագույն,  սև, 

շագանակագույն), ընտրվել են մոտավորապես միատեսակ  չափերով (մոտ 50 մմ) փքման ունակության 

նախնական որոշման համար: Նմուշները տեղադրվել են մուֆելային վառարանում և թրծվել  950…1200 
0C ջերմաստիճանում, այն բարձրացվել է ամեն անգամ 50 0C, յուրաքանչյուր  ջերմաստիճանում պահումը  

կազմել է 1,5 ժամ: Մոխրագույն երանգի օբսիդիանը սկսում է փքվել 1000 0C ջերմաստիճանում, փքումն 

ավարտվում  է 1100  0C‐ում, սևը`  1050  0C‐ում, փքումն ավարտվում  է 1150  0C‐ում, իսկ  շագանակագույն 

օբսիդիանը չի փքվում անգամ 1200 0C‐ում: 

Սև և  մոխրագույն  գույնի  օբսիդիանների  զանգվածի  կորուստը,  կախված  ջերմաստիճանից, 

բերված է նկ. 8 ‐ում: 
 

Հանքավայրի 
անվանումը SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O+K2O 

Շիկացման 
կորուստը 

Ֆանտանի       
(Հայաստան) 74,58 14,63 0,84 1,21 0,23 0,12 8,12 0,23 

 Ջրաբերի        
(Հայաստան) 71,82 16,01 1,52 1,47 0,15 0,06 8,67 0,3 

Արագածի       
(Հայաստան) 76,33 14,12 0,81 1,38 0,25 0,33 6,51 0,27 

Քաչալդարի 
( ԼՂՀ) 77,31 14,01 0,91 0,90 0,41 0,05 6,02 0,39 
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Նկ. 8. Սև (1) և մոխրագույն (2) օբսիդիանների զանգվածի կորուստը՝ կախված ջերմաստիճանից 
  

 Մոխրագույն երանգի նմուշների տեսակարար զանգվածը 2310 կգ/մ3 է, իսկ սև նմուշներինը` 2400 

կգ/մ3, ծավալային զանգվածը համապատասխանաբար 2050 կգ/մ3 և 2380 կգ/մ3: Փքված մոխրագույն 

նմուշի ծավալային զանգվածը կազմել է 200 կգ/մ3, իսկ սև նմուշինը` 390 կգ/մ3 (կտորներում): 

Սև օբսիդիանի  փքման գործակիցը  6,1 է, որը մոտավորապես 2 անգամ փոքր է մոխրագույն 

օբսիդիանի փքման գործակցից` 10,25: 

Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքներից կարելի է եզրակացնել,  որ փքման բարձր 

գործակցով կամ ցածր ծավալային զանգվածով (200…350 կգ/մ3) փքված օբսիդիան ստանալու համար 

անհրաժեշտ է փքել 5- ից մինչև 20 մմ  հատիկաչափը` 1050…1150  oC ջերմաստիճանում թրծելով  3…10 

ր: Փքման ջերմաստիճանի բարձրացման և թրծման ժամանակի ավելացման դեպքում կատարվում է 

հիմնական զանգվածի հալում և հատիկների եռակցում: 

Ելնելով վերոնշվածից՝ արդիական են  դառնում  օբսիդիանի  փքմամբ արհեստական ծակոտկեն 

լցանյութերի,  դրանց հենքով տարբեր նշանակության թեթև բետոնների և օբսիդիանի համահալմամբ  

իրերի  ստացումը: 
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А.М. Сафарян, Т.М. Саркисян 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОБСИДИАНА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

   Обсидиан – горная порода вулканического происхождения, состоящая из вулканического стекла, в 
котором содержание воды не превышает 1%. Обсидиан широко используется в ювелирных изделиях, 
предметах домашнего обихода и декоративно-прикладном искусстве. В  Армении в более ранние времена 
обсидиан был вспучен и использовался  в верхних слоях трехъярусного храма купола Звартноц. Результаты 
исследований показали, что вспученный обсидиан  с высоким коэффициентом вспучивания или низкой средней 
плотностью  может быть  использован  в качестве искусственных пористых заполнителей для легких 
бетонов различного назначения.            
  Ключевые слова: обсидиан, вулканический, стекло, лавовый поток, вспучивание, изделия, пористый, 
заполнитель. 

 

 
A.M. Safaryan, T.M. Sargsyan 

 

THE ORIGIN OF OBSIDIANS AND THEIR USAGE 

Obsidian is an igneous rock, naturally occurring volcanic glass, in which the water content does 
not exceed 1%. Obsidian is widely  used in jewelry, household items and in art and crafts. In Armenia, in 
the earlier times, obsidian was expanded and was used in the upper layers of the three-floor dome temple 
of  Zvartnots. The results showed  that expanded obsidian with a high  expansion coefficient or a low 
average density can be used as an artificial porous aggregate for lightweight concretes and for various 
purposes, as well.       

Keywords: obsidian, volcanic, glass, nappe flow, expanding, items, porous, filler. 
. 
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Քաղաքային բնակավայրերի հակահրդեհային անվտանգության նորմավորումը ներկայացվել է տեղանքի 

առանձնահատկությունների, ճարտարագիտական ենթակառուցվածքների հաշվառման հենքով, ինչը առավել 
հարմարավետ և սանիտարահիգենիկ առումով նորմավորված է դարձնում քաղաքաշինական միջավայրը: 
Բնակչության կենսամիջավայրի փոփոխություններին, միջազգային նորարարական մոտիվներին հա-
մապատասխան հակահրդեհային անվտանգության նորմավորումը  ներկայացվել է քաղաքային միջավայրի   
ճարտարապետական,  գեղարվեստական  կերպարին համալրման սկզբունքով: 

Առանցքային բառեր. հողերի գոտևորման սխեմա, հողերի օգտագործման իրավական ռեժիմ, 
հակահրդեհային անվտանգության հարաչափեր, կառուցվածքների հրակայունության աստիճան, հակահրդե-
հային միջտարածություններ, ելքեր և ուղիներ: 

 

Քաղաքային բնակավայրերի հեռանկարային զարգացման նախագծերում  անհրաժեշտ է հաշ-

վառել տարածաշրջանային առանձնահատկությունները, բնական ռեսուրսները, ինժեներատեխնիկա-

կան, սոցիալական ենթակառուցվածքների տեղաբաշխման, զարգացման հնարավորությունները՝ 

նորմավորված շենքերին, շինություններին և այլ տարածքներին ներկայացվող հակահրդեհային 

անվտանգության պահանջների հարաչափերով  [1]:  

Բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերում հեռանկարային զարգացման տարածքներն ընտրե-

լիս պետք է հաշվառել  բնապահպանական սահմանափակումները՝ միաժամանակ ապահովելով  տա-

րածքների օգտագործման անվտանգությունն ու արդյունավետության բարձրացումը, համայնքների, 

սեփականատերերի և այլ հողօգտագործողների իրավունքների ու շահերի փոխադարձ համադրումն ու 

համաձայնեցումը։ 

Ընդհանրապես քաղաքային բնակելի միջավայրի կառուցապատումն իրականացվում է տվյալ 

գոտու ճարտարապետական,  գեղարվեստական  յուրօրինակ կերպարի ձևավորման սկզբունքներով: 

Այս խնդիրն առաջադրվում է գլխավոր հատակագծի մշակման գործընթացում, որտեղ հանրային նշա-

նակության շինությունների բովանդակային լուծումները, բովանդակությանը համահունչ  ձևակազմա-

կան, նյութական, իրատեսական լուծումներն ապահովում են տարածության կազմակերպման 

ճարտարապետական գեղարվեստական արտահայտչականությունը [2]: Առավել կարևոր է կոնկրետ 

լանդշաֆտային, բնապատկերային միջավայրի առանձնահատկություններին համահունչ 

ճարտարապետական կառուցվածքների ստեղծումը, որտեղ  տեղանքի առանձնահատկությունների, 

բնակլիմայական պայմանների համալիր լուծումները կկազմավորեն  քաղաքաշինական անսամբլը:  

Այսպիսի համալիրում անվտանգության պահանջներին ներկայացվող հարաչափերի շահագործումը 

առավել հարմարավետ և սանիտարահիգենիկ առումով նորմավորված են դարձնում քաղաքաշի-

նական անսամբլը:  

Քաղաքային միջավայրի հակահրդեհային անվտանգությունը նորմավորվում է ըստ. 

 տեղանքի ռելիեֆային առանձնահատկությունների,  

 բնակավայրերի հողերի գոտևորման սխեմաների, 

 բնակեցման խտության, 

 կառույցների, կառուցվածքների հրակայունության աստիճանի, 

 ինժեներական ենթակառուցվածքների տեղակայման՝ մասնավորապես ենթակայանների  

տեղակայման [3]:   

Քաղաքային բնակավայրերում հողերի գոտևորման և օգտագործման սխեմաները պետք է պա-

հանջներ պարունակեն  կառուցապատման խտության,  ճարտարագիտական,  փոխադրամիջոցների 

ենթակառուցվածքների, կանաչ  տնկարկների, սանիտարական գոտիների և բնակավայրերում հողերի 

այլ օգտագործման ձևերի վերաբերյալ: 
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Հողերի գոտևորման և օգտագործման սխեմաներում հողամասերի բաշխումն ըստ նպատակային 

նշանակության  ամրագրվում  է իրավական ակտերով,  ինչը ենթադրում  է պետական և համայնքների 

հողերի օգտագործման  արդյունավետ  կազմակերպումը համայնքի վարչական տարածքում [4]:  Ընդ 

որում հողերի գոտևորման և օգտագործման  սխեմաները  պարտադիր են կատարման համար՝ անկախ 

հողամասերի նկատմամբ  սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների առկայութ-

յունից: 

Շինությունների միջև հակահրդեհային միջտարածությունները նորմավորվում են.   

 կախված շինությունների հրդեհային վտանգավորության աստիճանից  և հրդեհապայթյունա-

վտանգավորության կարգից, 

 շենքերի և շինությունների միջև հակահրդեհային միջտարածությունները նորմավորվում են 

նվազագույնը  6...8 մ հարաչափով,   

 առանց բացվածքների՝ պատուհանների, դռների, շինությունների միջև այդ միջտարածությունները 

նորմավորվում են 0,2 մասով պակաս  արժեքով,  

 սեյսմիկ գոտում գտնվող բնակելի շինությունների միջև,  ինչպես նաև բնակելի և հանրային 

նշանակության  շինությունների  միջև հեռավորությունները  նորմավորվում են 0,2 մասով ավել 

արժեքով, 

 բնակելի, հանրային նշանակության շինությունների  և ինժեներական ենթակառուցվածքների միջև  

միջտարածությունները նորմավորվում են մինչև 15 մ արժեքով: 

Հակահրդեհային տարհանման ուղիները սահմանելիս  հաշվառվում է ուղղաձիգ և հորիզոնա-

կան կապի միջոցների  տեղակայվածությունը, ինչպես նաև ելք տանող հետևյալ  հատվածամասերը. 

 վերելակային ելքերով միջանցքները, 

 միջանցիկ  սանդղավանդակները, երբ  սանդղավանդակի հարթակը միջանցքի մաս է,  

 շենքի տանիքը, բացառությամբ շահագործվող տանիքի կամ հատուկ սարքավորված տանիքի 

հատվածամասերի: 

 նկուղային տարհանման ելքերը՝ մեկուսացված շենքի ընդհանուր սանդղավանդակներից: 

Երկու և ավելի տարահանման ելքերի առկայության դեպքում դրանք պետք է տեղակայվեն 

ապակենտրոնացված: Սահմանվում է տարհանման ելքերի քանակը:  

Բնակելի և հանրային նշանակության շինություններից դեպի բաց տարածություն տարհանման 

ուղիները նույնպես անհրաժեշտ է սահմանել ըստ տեղանքի առանձնահատկությունների՝ մասնա-

վորապես սեյսմակայունության, ըստ բնակեցման խտության և ինժեներական ենթակառուցվածքների 

տեղակայվածության, ինչը մինչ այսօր վիճարկելի է քաղաքաշինական նախագծերում:  

Տարհանման ուղիների  միջև նվազագույն հեռավորությունը  արտահայտենք հետևյալ համեմա-

տականությամբ. 

L- P ,  
որտեղ L –ը  տարհանման  ուղիների  միջև նվազագույն հեռավորությունն է,  P-ն՝  շինության 

պարագիծը: 

Հակահրդեհային անվտանգության պահանջներից ելնելով՝ նորմավորվում են  նաև կանաչա-

պատ մակերեսների և քաղաքաշինական կառուցվածքների միջև հեռավորությունները, ինչն  ընդգր-

կում է բակերի, բնակելի թաղամասերի կանաչապատումից մինչև հասարակական նշանակության 

տարածությունների՝ զբոսայգիների, պուրակների, հրապարակների կանաչապատման մասշտաբները:   

Բնակչության կենսամիջավայրի փոփոխություններին, միջազգային նորարարական մոտիվ-

ներին համապատասխան անհրաժեշտ է ապահովել քաղաքաշինական նորմերի  իրավական դաշտ, 

ինչը ՀՀ քաղաքաշինությունը կինտեգրի գլոբալ միջավայրին:  
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А.М. Григорян, О.З. Саркисян 

 
НОРМИРОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С УЧЕТОМ МЕСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
 

Принимая во внимание архитектурныe инфраструктуры, представлено нормирование 
противопожарной безопасности городских населенных пунктов с учетом местных особенностей, что, с 
точки зрения комфортности и санитарии, делает  наиболее нормированной градостроительную среду. В 
соответствии с изменениями биосреды  населения, международными инновационными мотивами 
нормирование противопожарной безопасности выполняется по принципу дополнения архитектурного, 
художественного образа к городской среде.  

Ключевые слова: схема зонирования земель, правовой режим использования земель, параметры 
противопожарной безопасности, степень устойчивости застроек,  противопожарные межпространства, 
выходы и пути. 

 
 

A.M. Grigoryan,  H.Z. Sargsyan 
 

NORMALIZING THE FIRE SAFETY OF URBAN  RESIDENTIAL  AREAS,  
CONSIDERING THE LOCAL PECULIARITIES 

 
Taking  into account the  architectural  infrastructures, the normalization of the fire safety of urban 

residential areas, considering the local peculiarities is introduced which, from the stand-point of comfort and 
sanitation, makes the town-planning environment most normalized. In accordance with the changes in the 
population biosphere by international innovation motives, the normalization of fire safety is carried out by 
completing the architectural and artistic appearance of the urban environment. 

Keywords: land zoning scheme, legal regime of land usage, parameters of antifire safety, degree of fire-
resistance of structures, antifire interspaces, exits and ways. 
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ՊՂՆՁԻ ՀԻՄՔՈՎ  ՇԵՐՏԱՎՈՐ ՓՈՇԵԿՈՄՊՈԶԻՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԱՔ 

ԱՐՏԱՄՂՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ       
 

Արտաքին շերտ - միջուկ կոնստրուկցիայով պղնձի հիմքով շերտավոր փոշեկոմպոզիտային նյութերի տաք 
արտամղման ժամանակ՝ միջուկի տրամագծի ընտրման նպատակով, տեսականորեն հաշվարկվել և փորձնական 
եղանակով հիմնավորվել ու առաջարկվել է բանաձև, որով որոշվում է մայրակի թեքության անկյունը և 
բաղադրիչների պլաստիկ հատկությունները տաք արտամղման ջերմաստիճանում՝ ապահովելով տարբեր 
պլաստիկություն ունեցող նյութերի անցումային շերտում փոքր սահքի դեֆորմացիաներ:  

Առանցքային բառեր. փոշեկոմպոզիտային նյութ, բովախառնուրդ, մամլում, եռակալում, տաք արտամղում, 
դիսպերս կարծրացում և ամրացում, կարծրություն, մածուցիկություն, ջերմակայունություն, 
էլեկտրահաղորդականություն: 

 
Ներածություն. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություն-

ներից է մետալուրգիան, այդ թվում մետաղական հիմքով ու ֆունկցիոնալ հատկություններով օժտված 

նոր կոմպոզիտային նյութերի ստեղծումը, առանց որոնց անհնար է պատկերացնել տեխնիկական 

առաջընթացը, հատկապես մեքենաշինության, էլեկտրատեխնիկայի և ռազմական արդյունաբերության 

հետագա զարգացումը: Այս տեսակետից մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում պղնձի հիմքով 

կոմպոզիտային նյութերը, ինչպիսիք են դիսպերս մասնիկներով կարծրացող և դիսպերս հատիկներով 

ամրացվող փոշեհամաձուլվածքները, որոնց պահանջարկը շատ մեծ է ժամանակակից տեխնիկայում, 

հատկապես կոնտակտային եռակցման էլեկտրոդների արտադրությում: Նշված արտադրատեսակ-

ներից պահանջվում է բարձր էլեկտրահաղորդականություն և ջերմակայունություն, որոնց ապահով-

ման համար օգտագործվող նախապատրաստվածքները պետք է լինեն անծակոտկեն, և ցանկալի է 

ունենան շերտավոր կառուցվածք, որտեղ արտաքին շերտը կապահովի բարձր էլեկտրահաղորդա-

կանություն, իսկ ներքին շերտը՝ բարձր ջերմակայունություն: Այսպիսի կառուցվածք գործնականում 

հնարավոր է ապահովել միայն փոշեմետալուրգիական եղանակներով, հատկապես շերտավոր 

մամլվածքների տաք արտամղման միջոցով: Սակայն մինչև այժմ լիովին ուսումնասիրված չեն 

դիսպերս մասնիկներով կարծրացող և դիսպերս հատիկներով ամրացվող շերտավոր 

կառուցվածքներով կոմպոզիտային նյութերի տաք արտամղման և ջերմային մշակման գործընթացների 

տեսական և տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները:  

Ելնելով վերը նշվածից՝ աշխատանքի նպատակն է հետազոտել դիսպերս մասնիկներով 

կարծրացող և դիսպերս հատիկներով ամրացվող բարձր էլեկտրահաղորդականությամբ ու 

ջերմակայունությամբ օժտված պղնձի հիմքով շերտավոր կոմպոզիտային նյութերի տաք արտամղման 

գործընթացը և ուսումնասիրել կառուցվածքագոյացման մեխանիզմը:  

Խնդրի դրվածքը և մեթոդիկայի հիմնավորումը. Կատարվել է պղնձի հիմքով շերտավոր 

կոմպոզիտային նյութերի ստացմանը և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորմանը  նվիրված 

հայրենական և արտասահմանյան գրականության վերլուծություն [1-6], այդ թվում դիսպերս 

մասնիկներով (ինտերմետաղական ֆազերով) կարծրացող և դիսպերս հատիկներով ամրացվող  

նյութերի համար: Վերլուծվել են կոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիաները [1, 7, 8], որի 

արդյունքում պարզվել է, որ բարձր կարծրությամբ, ամրությամբ, էլեկտրահաղորդա-կանությամբ, 

ջերմահաղորդականությամբ և ջերմակայունությամբ օժտված համաձուլվածքները,  որոնք կարող  են 

կիրառվել կոնտակտային եռակցման  էլեկտրոդներ պատրաստելու համար, պետք է  լինեն պղնձի 

հիմքով և բաղկացած մակերևութային շերտից ու միջուկից, որոնց  մայրակի կարծրացումը և 

ամրացումը պետք է կատարվի ջերմամշակմամբ՝ դիսպերս մասնիկներով (ինտերմետաղական 

ֆազերով) կարծրացման և դիսպերս հատիկներով ամրացման մեխանիզմներով: Մակերևութային 

շերտի բարձր էլեկտրահաղորդականությունը և ջերմահաղորդականությունը պետք է ապահովի ցածր 

լեգիրված պղնձյա անծակոտկեն մարյակը, իսկ միջուկի բարձր մեխանիկական հատկությունները և 

ջերմակայունությունը՝ պղնձի հիմքով բարձր լեգիրված կոմպոզիտային անծակոտկեն կառուցվածքով 
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նյութը, որոնց անծակոտկենության ապահովումը նպատակահարմար է իրականացնել տաք 

արտամղմամբ: Բարձր ամրային էֆեկտիվության հասնելու համար անհրաժեշտ է ապահովել նաև 

ամուր կապ արտաքին շերտ - միջուկ  անցումային շերտում` կոմպոզիտային նյութի ստացման 

գործընթացում: Նշված խնդիրները կարող են լուծում գտնել միայն փոշեմետալուրգիական 

մեթոդներով, չնայած, որ այստեղ նույնպես կան որոշակի դժվարություններ, հատկապես՝ շերտավոր 

անծակոտկեն կոմպոզիտային նյութ ստանալը՝ ապահովելով շերտերի հավասարաչափ հոսք տաք 

արտամղման ժամանակ: Աշխատանք [6]-ից հայտնի է, որ շերտավոր անծակոտկեն կոմպոզիտային 

նյութ ստանալու լավագույն ճանապարհը համարվում Է տաք արտամղումը, որի ժամանակ 

եռակալումը և կառուցվածքի ձևավորումը համատեղվում են, և ապահովվում է անցումային շերտի 

բարձր ամրություն: Ցավոք, պղնձի հիմքով փոշեկոմպոզիտային նյութերի համար այս ուղղությամբ 

հետազոտություններ քիչ են կատարվել, և չեն ուսումնասիրվել տաք արտամղման հիմնական 

օրինաչափությունները, մեխանիզմն ու խտացման կինետիկան, ինչպես նաև շերտավոր 

կոմպոզիտային նյութում կառուցվածքագոյացման  գործընթացը՝ կախված տաք արտամղման ռեժիմից:  

Հետազոտության արդյունքները. Ուսումնասիրվել են կոնտակտային եռակցման էլեկտրոդների 

աշխատանքային պայմանները և դրանց բնութագրերը: Ցույց է տրված, որ էլեկտրոդները պետք է 

ունենան բարձր էլեկտրահաղորդականություն, լայն ջերմաստիճանային տիրույթում բարձր 

մեխանիկական հատկություններ, բավարար մաշակայունություն, բարձր ջերմահաղորդականություն, 

կոռոզիականություն, ջերմակայունություն, շիկակայունություն և այլն: Կոնտակտային եռակցման 

էլեկտրոդներից պահանջվող ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների և կառուցվածքի 

ուսումնասիրման արդյունքում ընտրվել և հիմնավորվել է նոր դասի փոշեկոմպոզիտային նյութ` 

պղնձի հիմքով դիսպերս մասնիկներով (ինտերմետաղական ֆազերով) կարծրացող և դիսպերս 

հատիկներով ամրացվող շերտավոր կոմպոզիտային նյութ, որը կարելի է ստանալ նախօրոք 

պատրաստված բովախառնուրդներից միջուկի (գլան) և արտաքին շերտի (սնամեջ գլան) մամլման, 

դրանք մեկը մյուսի մեջ հավաքման, վերամամլման, տաքացման (եռակալման), տաք արտամղման և 

համապատասխան ջերմային մշակման միջոցով:  

Որպես ելանյութեր օգտագործվել են ПМС-1 մակնիշի էլեկտրոլիտիկ պղնձի (ГОСТ 4960-75), ПХ1С 

մակնիշի քրոմի (ТУ 14-22-50-91), ПЦ1 մակնիշի ցիրկոնիումի (ТУ 48-42-51-73), ПНЭ-1 մակնիշի նիկելի 

(ГОСТ 9722-79) և АПС-1А մակնիշի ալյումինի (ГОСТ 10096-76) փոշիներ: Արտաքին շերտի 

բովախառնուրդից (1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն) երկկողմանի մամլմամբ պատրաստվել են սնամեջ գլանական 

(նկ. 1ա, Dա=29,5 մմ, Dն=21,5 մմ, H=50 մմ,  = 10, 15, 20, 25, 30%), իսկ միջուկի բովախառնուրդից 

(13%Ni+3%Al+1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն)` գլանական նմուշներ (նկ. 1բ, Dձ=21 մմ, H=50 մմ,  = 10, 15, 20, 25, 

30%), այնուհետև հավասար ծակոտկենությամբ մամլվածքներն իրար մեջ հավաքելուց (նկ. 1գ), 

վերամամլումից և ջրածնի միջավայրում 900…9500С ջերմաստիճանում 1…1,5 ժ եռակալելուց  հետո 

ենթարկվել են տաք արտամղման մայրակի 2αմ=1100 և =3…6 արտամղման գործակցով: 

Եռակալված շերտավոր փոշեկոմպոզիտային նյութերի (արտաքին շերտ - 1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն, 

ներքին շերտ - 13%Ni+3%Al+1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն) տաք արտամղման գործընթացների հետազոտումը 

ցույց է տվել, որ նույն մետաղական հիմքով, բայց տարբեր քիմիական բաղադրությամբ շերտերի միջև 

ապահովվում է ֆիզիկական կոնտակատի առաջացում՝ ամուր մետաղական կապի գոյացումով: 

Վճռականը ոչ միայն տնտեսական գործոնն է, այլև սկզբունքորեն նոր նյութերի ստեղծումը, որոնց 

ստացումն անհնար է մետալուրգիական ավանդական եղանակներով:  

Հաշվարկվել է արտաքին շերտ - միջուկ շերտավոր կառուցվածքով կոմպոզիտային նյութերի 

միջուկի R-երկրաչափական պարամետրը, որն ապահովում է արտամղման ժամանակ շերտերի 

կոնտակտային մակերևույթների վրա հարաբերական տեղաշարժերի բացակայություն, հետևաբար 

շերտերի կառչման բարձր ամրություն:  

Արտամղման գործընթացում շերտավոր կառուցվածքով համակարգի դեֆորմացումը 

հետազոտվել է կոորդինատային ցանցի ուսումնասիրման  եղանակով (նկ. 2): Հետազոտություններն 

անց են կացվել մամլված և եռակալված գլանաձև (Dսկ=29,5 մմ) և նախնական 20% ծակոտկենություն 

ունեցող շերտավոր փորձանմուշների վրա, որտեղ արտաքին շերտի պատի հաստությունը 4 մմ է: 

Նմուշները պատրաստվել են. արտաքին շերտը - 1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն, իսկ ներքին շերտը - 

13%Ni+3%Al+1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն բաղադրությամբ բովախառնուրդներից: Փորձերը կատարվել են 

Tարտ=900...9500C արտամղման ջերմաստիճանի, արտ=1…1,5 ժ արտամղման ջերմաստիճանում 

պահման տևողության, =3…6 արտամղման գործակցի և մայրակի` մ=550 թեքության անկյան 

պայմաններում: 
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             Նկ. 1. Շերտավոր մամլվածքների ստացման սխեման` ա) սնամեջ գլան՝ արտաքին շերտ,            
բ) գլան՝ միջուկ, գ) փորձանմուշը  հավաքված վիճակում 

 

                                       

 

Տարատեսակ բովախառնուրդներից մամլված շերտավոր կառուցվածքով կոմպոզիտային նյութերի 

համատեղ տաք արտամղման օպտիմալ պարամետրերը որոշելու համար ուսումնասիրվել է 

համակարգում առաջացած լարվածադեֆորմացված վիճակը [9-11]  և արդյունքում մշակվել է 

հաշվարկային եղանակ: Տաք արտամղման ժամանակ ծակոտկեն մամլվածքների դեֆորմացման 

գործընթացը կարելի  է դիտարկել որպես նրա խտացում կոնտեյներում և ստացված հոծ նյութի 

արտահոսք: Արտահոսքի փուլում մետաղափոշիներից պատրաստված մամլվածքների վարքագիծը 

    Նկ. 2. Արտաքին շերտ - միջուկ շերտավոր կառուցվածքով պղնձի հիմքով կոմպոզիտային 
նյութերի արտամղման ժամանակ միաժամանակյա հոսքի սխեման  

H H H 

Dն Dձ 

Dա 

ա) բ) գ) 
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նմանվում է ձուլածո զանգվածի վարքագծին: Երկու դեպքում էլ արտահոսքը բացատրվում է միևնույն 

օրինաչափություններով: 

Միևնույն մետաղական հիմքով, բայց տարբեր բաղադրություն ունեցող բովախառնուրդների 

մետաղափոշիներից արտաքին շերտի և միջուկի մամլումը,դրանց հավաքումը, վերամամլումը, 

եռակալումը և համապատասխան ջերմաստիճանում տաք արտամղումը նպաստում է շերտավոր 

կառուցվածքով կոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի պարզեցմանը և անցումային 

շերտի բարձր ամրության ապահովմանը: Ըստ նկ. 2-ի, շերտավոր կառուցվածքով կոմպոզիտային 

նյութերի տաք արտամղման գործընթացի համար դուրս է բերված նրա երկրաչափական 

պարամետրերի որոշման օպտիմալ փոխհարաբերություն:    
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որտեղ Rսկ–ը շերտավոր կառուցվածքով մամլվածքի սկզբնական, իսկ Rվ-ն՝ տաք արտամղումից հետո 

ստացված ձողի վերջնական շառավիղներն են, մմ; R-ը արտամղումից հետո ստացված միջուկի 

շառավիղն է, մմ; σհոս1 և σհոս2 - համապատասխանաբար արտաքին շերտի և միջուկի նյութերի 

հոսունության սահմաններն են արտամղման ջերմաստիճանում, ՄՆ/մ2, իսկ n-ը և b-ն հաշվարկային 

գործակիցներ են, որոնք որոշվում են հետևյալ բանաձևերով.     
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որտեղ մ – ն մայրակի կոնի անկյունն է, աստ.: 

 Rձ-ի բանաձևում տեղադրելով Rսկ, Rվ, σհոս1, σհոս2 և մ ճշգրիտ արժեքները՝ կարելի է որոշել R 

երկրաչափական պարամետրը, որն ապահովում է արտամղան ժամանակ կլոր կտրվածքով շերտավոր 

կոմպոզիտային նյութերի կոնտակտային մակերևույթների վրա հարաբերական տեղաշարժերի  

բացակայություն, հետևաբար՝ շերտերի կառչման բարձր ամրություն: Այսպես` 1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն 

բաղադրությամբ բովախառնուրդից պատրաստված արտաքին շերտի համար, որի արտաքին 

տրամագիծը 29,5 մմ է, 13%Ni+3%Al+1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն բաղադրությամբ բովախառնուրդից 

պատրաստված միջուկի օպտիմալ շառավիղը (Rձ) որոշվել է վերը նշված բանաձևով: Արտամղման 

գործընթացի օպտիմալ ռեժիմներն են՝ Tարտ = 900…9500C, արտ = 1…1,5 ժ,  = 4, մ = 550: Արտամղման 

ջերմաստիճանում կոնպոնենտների ամրային հատկություններն են՝ 1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն 

բաղադրությամբ բովախառնուրդից պատրաստված արտաքին շերտի σհոս1 = 38 ՄՆ/մ2, 

13%Ni+3%Al+1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն  բաղադրությամբ բովախառնուրդից պատրաստված միջուկի                    

σհոս2 = 45 ՄՆ/մ2: Rձ հաշվարկային չափը կազմում է 21,0 մմ   (ըստ    R = 10,5 մմ օպտիմալ արժեքի): 

 Արտաքին շերտի մամլվածքը, որի հաշվարկային չափերն են՝ արտաքին տրամագիծը 29,5 մմ, 

ներքինը՝ 21,5 մմ, ստացվում է P = 250....300 ՄՊա ճնշման տակ, իսկ միջուկինը`  P = 300…350 ՄՊա 

ճնշման տակ (տրամագիծը 21 մմ): Արտաքին շերտը և միջուկն ունեն նույն սկզբնական 

ծակոտկենությունը (20%): Հետագա արտամղումը կատարվում է ըստ վերոհիշյալ ռեժիմների: Միջուկի 

օպտիմալ շառավիղի (R) չափից կախված՝ փոխվում է շերտավոր մամլվածքի միջուկի (Rձ) սկզբնական 

շառավղի չափը, որի պայմաններում մասնիկների շարժման շառավղային արագությունը, 

շառավղային նորմալ և շոշափող լարումները հոսքի ժամանակ շերտավոր կոմպոնենտների 

(արտաքին շերտ և միջուկ) կառչման մակերևույթներում կլինեն տարբեր: Դա իր հերթին հանգեցնում է 

արտամղված շերտավոր կոմպոզիտային նյութի ամրային հատկությունների (միջ) իջեցման՝ 

համեմատած այն մաքսիմում ամրային արժեքի հետ, որը հաշվարկվել է R օպտիմալ արժեքով, ինչը 

հաստատվում է փորձով: Այսպես, 1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն բաղադրությամբ մետաղափոշիների բովա-

խառնուրդից պատրաստված արտաքին շերտի σհոս1 = 38 ՄՆ/մ2 և 13%Ni+3%Al+1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն 

բաղադրությամբ բովախառնուրդից պատրաստված միջուկի Rձ–ի (ձողի շառավղի) արժեքի 

փոքրացումով ըստ հաշվարկային օպտիմալ տվյալների (R = 5 մմ) ստացվում է՝ միջ=110...100 ՄՆ/մ2 է,  

R = 8 մմ-ի դեպքում՝ միջ=140...150 ՄՆ/մ2, իսկ R = 10,5 մմ-ի դեպքում՝ միջ=160...180 ՄՆ/մ2: 

 Շերտավոր համակարգերի արտամղման ժամանակ շերտերի համատեղ (առանց ճաքերի 

առաջացման) դեֆորմացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որ շերտերի մեխանիկական 

հատկություններն ունենան միմյանց նկատամբ որոշակի հարաբերակցություն: Այդ իսկ պատճառով 



590 

կատարվել է 1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն բաղադրությամբ բովախառնուրդից մամլված արտաքին շերտից և 

13%Ni+3%Al+1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն բաղադրությամբ բովախառնուրդից մամլված միջուկից  պատրաստ-

ված շերտավոր կառուցվածքով կոմպոզիտային նյութի փորձանմուշների փորձնական արտամղում, 

որի արդյունքում ապացուցվել է շերտերի մեխանիկական հատկությունների հարաբերակցությունը:  

Արտաքին շերտի արտահոսքի համար անհրաժեշտ լարումը որոշվում է հետևյալ բանաձևերով.                             
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որտեղ σկ-ն կոնտեյներում մետաղի դեֆորմացման լարումն է, σ՛մ-ը և σ՛գ-ն՝ լարումը մայրակի կոնում և  

պրոֆիլավորող գոտում,  σ՛ի-ն՝ մետաղի իրական դեֆորմացման դիմադրությունը (հաշվարկների 

համար ընդունվում է σ՛ի=σ՛ժ, որտեղ σ՛ժ -ը մետաղի խզման ամրությունն է արտամղման  

ջերմաստիճանում), f0 –ն՝ գործիքի նկատմամբ մետաղի շփման  գործակիցն է: 

Միջուկի (ձողի) արտահոսքի անհրաժեշտ լարումը որոշվել է հետևյալ բանաձևով.  

 

                                      
   ,ln1  D
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որտեղ σ = σ՛՛ն.շ - արտամղման ճնշումն է, n-ը՝ արտամղման ժամանակ մետաղի 

լարվածադեֆորմացված վիճակը հաշվի առնող գործակիցը (հոծ  պրոֆիլների համար n = 4), σա-ն՝ 

մետաղի դեֆորմացման դիմադրությունը, որը հավասար է արտամղման ջերմաստիճանում մետաղի 

ժամանակավոր դիմադրությանը խզման պահին (σարտ = σգ + σ՛՛բ), f-ը՝ մետաղների արտաքին շփման 

գործակիցը, L–ը՝ մամլվածքի երկարությունը, D–ն՝ կոնտեյների տրամագիծը: 

Շերտավոր համակարգի շերտերի ամրային հատկությունների թույլատրելի հարաբերակցութունը 

որոշվում է`  
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Եթե պայմանը չի իրականացվում, ապա առավել ամուր շերտի պլաստիկ վիճակի ստեղծման 

համար լարումների թենզորը կլինի անբավարար: Այս դեպքում պետք  է հաշվի առնել նաև երկու 

շերտերի պլաստիկության պայմանը՝
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որտեղ σr–ը և σ0-ն լարումներն են - համապատասխանաբար շառավղային և առանցքային 

ուղղություններով, f–ը՝ շերտերի միջև գործող շփման գործակիցը: Այսպիսով, հաշվի առնելով 

լարումների սխեմաները, շերտավոր համակարգի շերտերի ամրային հատկությունների K 

հարաբերակցությունը, ընդհանուր տեսքով կարելի է արտահայտել հետևյալ բանաձևով`   
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Ընդունելով f0=0,15…0,2, f=0,3…0,4, մ=550, n=4, =4, L/D=1,5…1,7 ստացվում է K=0,6.2,3=1,3...2,0, 

որը լիարժեք համապատասխանում է փորձի արդյունքներին: K  1,3...2,0 դեպքում շերտերի հոսքի 

արագությունների համապատասխանությունը խախտվում է, որը բերում է միջուկի մետաղի 

մեկընդմեջ հաստացման կամ բարակացման, ինչպես նաև մակերևութային շերտի քայքայման 

(արտաքին շերտ): 

Եզրակացություն: Տեսական վերլուծությամբ և փորձնական եղանակով հիմնավորվել է տաք 

արտամղման գործընթացի առավելությունը դիսպերս մասնիկներով կարծրացող և դիսպերս 
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հատիկներով ամրացվող շերտավոր փոշեկոմպոզիտային նյութերի կոմպակտավորման ժամանակ: 

Արտաքին շերտ - միջուկ կոնստրուկցիայով շերտավոր կոմպոզիտային նյութերի տաք արտամղման 

դեպքում՝ միջուկի տրամագծի ընտրման նպատակով, տեսականորեն հաշվարկվել և փորձնական 

եղանակով հիմնավորվել ու առաջարկվել է բանաձև՝ որը հաշվի է առնում մայրակի թեքության 

անկյունը և բաղադրիչների պլաստիկ հատկությունները տաք արտամղման ջերմաստիճանում՝ 

ապահովելով տարբեր պլաստիկություն ունեցող նյութերի անցումային շերտում փոքր սահքի 

դեֆորմացիաներ:  

Սահմանվել են պղնձի հիմքով դիսպերս մասնիկներով կարծրացող և դիսպերս հատիկներով 

ամրացվող շերտավոր փոշեկոմպոզիտային նյութերի տաք արտամղման հիմնական օրինաչափութ-

յունները՝ կախված ջերմաստիճանից, պահման տևողությունից, նախնական ծակոտկենությունից, 

մայրակի անկյունից և արտամղման գործակցից, որի արդյունքում կատարվել է տաք արտամղման 

լավարկված ռեժիմների ընտրում և հիմնավորում. արտամղման ջերմաստիճանը՝ Tա=900…9500C, 

արտամղման ջերմաստիճանում պահման տևողությունը՝ ա=1…1,5 ժ, մայրակի կոնական անկյունը՝ 

2αմ=1100 և արտամղման գործակիցը՝ =4…5: 

Գիտափորձնական հետազոտությունների արդյունքում բացահայտվել է, որ մշակված շերտավոր 

փոշեկոմպոզիտային նյութի արտաքին շերտի (1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն բաղադրությամբ) կառուցվածքը 

եռաֆազ է և բաղկացած է պղնձի հիմքով պինդ լուծույթից (Cr-ի և Zr-ի պինդ լուծույթը պղնձում), Cr-ի 

դիսպերս մասնիկներից և Cu5Zr ինտերմետաղական ֆազից, իսկ ներքին շերտի 

(13%Ni+3%Al+1,0%Cr+0,8%Zr+Cuմն բաղադրությամբ)  կառուցվածքը  բազմաֆազային է և բաղկացած է 

պղնձի հիմքով α1 պինդ լուծույթից (Ni-ի, Al-ի, Cr-ի և Zr-ի պինդ լուծույթը պղնձում), Cr-ի դիսպերս 

մասնիկներից, Cu5Zr, Ni3Al և NiAl ինտերմետաղական ֆազերից, ընդ որում, պղնձի հիմքով α պինդ 

լուծույթի մայրակն (արտաքին շերտ) ապահովում է բարձր էլեկտրահաղորդականություն (պղնձի 

էլեկտրահաղորդականության 80%) և մեխանիկական հատկություններ (σժ=550…600 ՄՊա, 

HB=1550…1850 ՄՊա, =10…20%),  իսկ պղնձի հիմքով α1 պինդ լուծույթի մայրակը (ներքին շերտ)՝ 

բարձր մեխանիկական հատկություններ (σժ=900…950 ՄՊա, =10…15%,  HB=2500…2600 ՄՊա) և 

ջերմակայունություն մինչև 5000C:  
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С.Г. Агбалян, А.Р. Саркисян 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕГО ВЫДАВЛИВАНИЯ СЛОИСТЫХ 
ПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ  

 
 Во время горячего выдавливания слоистых порошковых композиционных материалов на основе меди 
при конструкции ''наружный слой – сердцевина'', с целью выбора диаметра сердцевины, теоретически 
рассчитана и экспериментальным методом обоснована и предложена формула, которая рассчитывает 
угол наклона матрицы и пластические свойства компонентов при температуре горячего выдавливания, 
сохраняя в переходной зоне маленькую сдвиговую деформацию материалов, имеющих разную пластичность. 
 Ключевые слова: порошковый композиционный материал, прессование, спекание, горячее 
выдавливание, дисперсионные твердение и упрочнение, твердость, вязкость, теплостойкость, 
электропроводность. 
 

S.G. Aghbalyan, A.R. Sarkisyan 

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF HOT DELIVERY OF LAYER POWDER 
COMPOSITE   MATERIALS BASED ON COPPER 

During the hot wiping of layered powder composite materials in an "outer core - core" design for the choice of 
core diameter, it is theoretically calculated and experimentally justified and proposed a formula that calculates the 
slope of the matrix and the elastic properties of the components at a hot extrusion temperature, Transition zone of a 
small shear deformation, of materials having a different plasticity.  

Keywords: powder composite material, pressing, fusing, hot wiping, dispersion hardening and strengthening, 
hardness, viscosity, resistance, electrical conductivity. 
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Կատարվել է Երևանի մալուխի գործարանի պղնձի գլոցման կիզաթեփուկում և Ալավերդու պղնձաձուլական 
գործարանի թափոնակույտային խարամներում պարունակվող օքսիդների կայունության հետազոտություն 
ալյումինաջերմային վերականգնման գործընթացում: Ցույց է տրվել, որ պղնձի և երկաթի օքսիդների դիսոցման 
ճնշումների մեծ լինելը ալյումինի և սիլիցիումի օքսիդների դիսոցման  ճնշումներից թույլ է տալիս ենթադրել, որ 
հնարավոր է պղնձի և երկաթի օքսիդների ընտրողական վերականգնման հնարավորությունը դրանց համատեղ 
վերականգնման գործընթացում: Ուսումնասիրվել է նաև տարբեր լուծույթներով խածատված երկաթ-պղնձային 
համաձուլվածքների միկրոկառուցվածքը:  

Առանցքային բառեր. ալյումինաջերմային վերականգնում, թափոնակույտային խարամ, գլոցման 
կիզաթեփուկ, դիսոցման հավասարակշռային ճնշում, պարցիալ ճնշում, խածատում: 

 
Ներածություն: Ժամանակակից տեխնիկայի զարգացումն անմիջականորեն կապված է նոր, 

հեռանկարային տեխնոլոգիաների ստեղծման հետ, որոնց հիմքում ընկած են՝ հումքային պաշարների 

արդյունավետ օգտագործումը, երկրորդային հումքի վերաօգտագործումը, էներգախնայող 

տեխնոլոգիաների ստեղծումը և տրված համալիր հատկություններով նյութերի ստացումը [1,2]: 

Գունավոր մետաղների՝ հատկապես պղնձի արտադրության աճը հանրապետությունում առաջ է 

բերում ստացված մետալուրգիական թափոնակույտային խարամների արդյունավետ օգտագործման և 

նոր տեխնոլոգիաների ստեղծման անհրաժեշտություն [3,4]: Դա կապված է ոչ միայն պղնձի 

պահանջարկի մեծացման, այլ նաև պաշարների նվազման հետ: 

Երևանի մալուխի գործարանի թափոն գլոցման կիզաթեփուկը՝ 86,14% Cu  և Ալավերդու պղնձա-

ձուլական գործարանի թափոնակույտային խարամները` 38,35% Fe -ի պարունակությամբ, պղնձի և 

երկաթի օքսիդներից բացի, պարունակում են նաև ալյումինի, սիլիցիումի, կալցիումի, մագնեզիումի 

օքսիդներ, որոնք ալյումինաջերմային վերականգնման գործընթացում հանդես են գալիս միասին, այդ 

իսկ պատճառով մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում դրանց օքսիդների կայունության հարցի 

ուսումնասիրությունը՝ կապված պղնձի և երկաթի օքսիդների ընտրողական վերականգնման հետ [1,2]: 

Խնդրի դրվածքը և մեթոդիկայի հիմնավորումը: Մետաղի օքսիդացման ռեակցիան դարձելի է և 

ընդհանուր ձևով ունի հետևյալ տեսքը՝ 

                                                        2Me + O2      2MeO:                                                        (1) 

Հակառակ ռեակցիան օքսիդի դիսոցումն է: Դիսոցման ռեակցիայի (1) հավասարակշռության 

հավասարումն ունի հետևյալ տեսքը՝ 

 2

2

2

.
:
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P P
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P
                                                                   (2) 

Եթե ընդունենք, որ Me  և MeO -ն գտնվում են կոնդենսացված վիճակում, ապա կարելի է գրել՝  

2Oh PK  :                                                                    (3) 

Մետաղի օքսիդի դիսոցման դեպքում թթվածնի հավասարակշռային (3) ճնշումը՝ 
2OP -ը 

ջերմաստիճանի բարձրացումից մեծանում է և ունի նկ.1-ում պատկերված տեսքը: 

           Ռեակցիայի հավասարակշռության տեղաշարժը կախված է մի կողմից դիսոցման 

հավասարակշռային  ճնշումից՝ )(
2OP , մյուս կողմից՝ թթվածնի համակարգի վրա ունեցած պարցիալ 

ճնշումից՝  )(
2OP : 



594 

Քանի որ քիմիական հավասարակշռության տեսության համաձայն համակարգը միշտ ձգտում է 

հասնել հավասարակշռության, հետևապես թթվածինը համակարգի վրա ունեցած իր ճնշումը կձգտի 

հավասարեցնել հավասարակշռային ճնշմանը: 

 
 

Այդ դեպքում հնարավոր է երեք դեպք. 

1. 
22 OO PP  , այս դեպքում մետաղը կշարունակի օքսիդանալ այնքան ժամանակ, մինչև 

2OP -ը, 

շնորհիվ թթվածնի ծախսվի և հավասարվի 
2OP  -ին: 

2. 
22 OO PP  , այս դեպքում օքսիդացումը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև 

22 OO PP  , 

այսինքն՝ մինչև օքսիդի լրիվ դիսոցումը: 

3.
22 OO PP  , այս դեպքում կստեղծվի հավասարակշռություն Me-ի և MeO -ի և 2O -ի միջև, 

այսինքն՝ չի նկատվի ոչ՝ օքսիդացում և ոչ՝ էլ դիսոցում: 

Օդում, երբ թթվածնի պարցիալ ճնշումը 1
2
OP մթն, դիսոցումը տեղի կունենա այն 

ջերմաստիճանում, որը մեծ է, 1T -ից (նկ.2), իսկ 1T -ից ցածր ջերմաստիճանում մետաղը կօքսիդանա: 

Մաքուր թթվածնի միջավայրում 1
2
OP մթն, օքսիդի դիսոցումը տեղի կունենա բարձր 

ջերմաստիճաններում: Օրինակ, պղինձը թթվածնի հետ առաջացնում է երկու օքսիդներ՝ 

:OCu4OCu2

,OOCu2CuO4

22

22



  

Հավասարակշռության հաստատունները նշված երկու ռեակցիաների համար արտահայտվում են 

նույն ձևով՝  

2Oh PK  : 

Բայց դիսոցման ճնշումն ամեն մի ռեակցիայի համար ունի իր արժեքը,  նկ. 2: 
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CuO -ն օդում կայուն է 1030°C-ից ցածր ջերմաստիճաններում, քանի որ 
22 OCuOO PP  (նկ. 2), 

1550°C-ում կայուն է համարվում OCu2 -ն, քանի որ 
22 O

CuO
O PP  , այդ պատճառով պղինձը 

Նկ. 2.  Օքսիդների դիսոցման ճնշման կախումը ջերմաստիճանից 

(4)

 

Նկ. 1.  Մետաղի օքսիդի դիսոցման 

ճնշման կախումը ջերմաստիճանից 
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օքսիդանում է մինչև OCu2 ,  իսկ CuO -ն դիսոցվում է մինչև OCu2 -ի և 2O -ի: 1550°C-ից բարձր 

ջերմաստիճաններում օդում կայուն է մետաղական պղինձը, քանի որ 
22 O

CuO
O PP  և OCu2 -ն 

կդիսոցվի պղնձի և թթվածնի  [4]: 

Օքսիդների դիսոցման ճնշումով կարելի է օքսիդները բնութագրել ըստ քիմիական կապի 

ամրության և ըստ թթվածնի հանդեպ խնամակցության: Որքան մեծ է դիսոցման ճնշումը, այնքան 

քիմիական կապն օքսիդում թույլ է: Նկ.3-ում բերված են տարբեր օքսիդների դիսոցման ճնշումների 

կախումը tPO 
2

lg  կորդինատային համակարգում: 

Կորի վերևի մասում տեղավորված են այն մետաղները, որոնց խնամակցությունը թթվածնի նկատմամբ 

մեծ է ),( 322 OAlSiO : Այն մետաղները, որոնք ունեն տարբեր օքսիդացման աստիճանով օքսիդներ՝ 

),, 4332 FeOOFeOFe , ),( 2OCuCuO , օքսիդների դիսոցման ճնշումը բարձր օքսիդացման աստիճան 

ունեցող օքսիդներում ավելի մեծ է, քան ցածր օքսիդացման աստիճան ունեցողներում: Օրինակ,     

CuO -ի կորը բարձր է OCu2 -ից: 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

       

 

 

 

 

 

              Պղնձի և երկաթի բոլոր օքսիդներում դիսոցման ճնշումը ավելի մեծ է, քան ալյումինի և 

սիլիցիումի դեպքում: Դա հնարավորություն է տալիս եզրակացնել, որ ավելի հեշտ կվերականգնվեն 

բարձր օքսիդացման աստիճան ունեցող օքսիդները, այնուհետև՝ ցածրերը: Կարելի է հարց առաջադրել 

երկաթի և պղնձի ընտրողական վերականգնման վերաբերյալ ալյումինի և սիլիցիումի օքսիդների 

առկայության պայմաններում:
2OP -ի արժեքը, կախված ջերմաստիճանից, տարբեր օքսիդների համար 

տարբեր է, բայց ջերմաստիճանի բարձրացումից դրանցում օքսիդացման ճնշումը մեծանում է :  

     Փորձնականորեն հետազոտվել է  է մալուխային արտադրության թափոն` գլոցման կիզաթեփուկի և 

պղնձաձուլական գործարանի թափոնախարամների համատեղ ալյումինաթերմային վերականգնման 

գործընթացը` երկաթի բարձր պարունակությամբ պղնձային համաձուլվածքների ստացման  համար: 

Աշխատանքի նպատակն է եղել ստանալ համաձուլվածք հետևյալ բաղադրությամբ`  60...80% Cu,   

15...30% Fe  և  5...10% Al:  

     Փորձերի համար կազմված բովախառնուրդը տեսականորեն պարունակել է 100 գ կիզաթեփուկ,                

100 գ  թափոնակույտային խարամ, կամ 50 գ Fe2O3 և 45 գ Al-ի փոշի: Բովախառնուրդի թերմիկությունը  

մեծացնելու նպատակով   ավելացվել է նաև 5գ NaNO3, իսկ խարամագցման համար՝ 25գ CaO: Որպես 

երկաթի աղբյուր օգտագործվել է թափոնակույտային խարամը: Համեմատության համար 

թափոնակույտային խարամը փոխարինվել է նաև մաքուր Fe2O3-ով:   Մետաղական զանգվածը 

կշռվելուց հետո ենթարկվել է ինչպես քիմիական, այնպես էլ ռենտգենաֆազային և Էլեկտրոնային 

սկանացնող մանրադիտակային  վերլուծության: Որոշվել է մետաղի գումարային ելքը: Մետաղի 

գումարային ելք է ընդունվել փորձի արդյունքում  մետաղական ֆազ անցած բոլոր մետաղների 

զանգվածների  գումարի և տեսականորեն հաշված   մետաղների զանգվածների  գումարի  

հարաբերությունը, արտահայտված տոկոսներով:   

      Ուսումնասիրվել է  մալուխային կիզաթեփուկը  ինչպես Fe2O3–ի, այնպես էլ թափոնախարամի 

առկայությամբ ալյումինաթերմային  վերականգնման գործընթացում, մետաղի գումարային ելքի 

Նկ. 3.  Մետաղների օքսիդների դիսոցման 

ճնշման լոգարիթմի կախումը ջերմաստիճանից 
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կախումը տարբեր գործոններից` վերականգնիչի քանակից, կիզաթեփուկ-Fe2O3–ի և կիզաթեփուկ-

թափոնախարամ զանգվածների հարաբերությունից, բովախառնուրդում NaNO3-ի և CaO-ի 

քանակներից: Փորձարարական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կիզաթեփուկի 

վերականգնման գործընթացները Fe2O3-ի և թափոնախարամի ներկայությամբ ընթանում են նման 

ձևով, ըստ որում, լավարկված պայմաններն են` 100գ կիզաթեփուկի  և 50գ Fe2O3-ի  կամ   100գ 
թափոնախարամի դեպքում, ալյումինիումի  փոշու 120%,  CaO-ի 130%, ըստ տեսական քանակի 

ավելցուկի և NaNO3-ի 5...8գ  զանգվածների դեպքում: Այդ պայմաններում ստացված մետաղական 

ֆազը Fe2O3–ի դեպքում ունի հետևյալ քիմիական բաղադրությունը՝ 77,86% Cu, 13,60% Fe և 8,08 % Al և 

թափոնախարամի դեպքում` 64,24% Cu,  24,80% Fe, 7,69%Al և 2,75 Si:  

Ուսումնասիրվել են փորձնականորեն ստացված երկաթի բարձր   պարունակությամբ 

պղնձային     համաձուլվածքների միկրոկառուցվածքները խածատման եղանակով: 

                Հետազոտության արդյունքները: ՈՒսումնասիրվել են փորձնականորեն ստացված երկաթ-

պղնձային համաձուլվածքների միկրոկառուցվածքները կախված երկաթի պարունակությունից և 

խածատման պայմաններից: Խածատումը կատարվել է հետևյալ լուծույթներով՝ 5գ 153 FeCl մլ 

60HCl մլ OH 2 ,    1%254 OHNH ծավալ OH 2 [5,6]: Նկ. 4-ում բերված են համաձուլվածքների 

միկրոկառուցվածքները մեծացված 200 անգամ: Նկարներում հստակ երևում են կլորացված և 

դենդրիդտային ձևերով մոխրավուն Fe -ի հատիկները բաց դաշտի վրա, բաց պղնձի հիմքով 

էվտեկտոիդում 2 Cu , որն ավելի ինտեսիվ է ներկված ա) դեպքում:  

         
 
 
 
 

Ներկայացված չորս համաձուլվածքները, իրարից տարբերվում են Fe-ի պարունակությամբ 

հիմնականում Fe -ի ֆազի առկայությամբ: Խածատելիս Fe  ֆազն ավելի ինտեսիվ է խածատվում (ա), 

և ավելի ընդգծվում են մանր Cu  ֆազի գոյացումները, որոնք երևում են  սառեցնելիս՝ շնորհիվ լուծե-

լիության սահմանի փոփոխման:  

Նկ. 5 - ում ներկայացված են 800…8500C–ում տաքացված և տարբեր լուծույթներում խածատված 

Cu-9% Al-30% Fe բաղադրությամբ համաձուլվածքի միկրոկառուցվածքները: Երևում է, որ 

գոյացումներն ունեն երկարացված կլոր ձև՝ ձողերի նման՝ ավելի հաճախ իրար նկատմամբ 

դասավորված 600 կամ 900 անկյան տակ:  

                        
Նկ. 5. Cu-9%Al-30%Fe  բաղադրությամբ համա-
ձուլվածքի միկրոկառուցվածքը (X 200). Խածա-

տումը 5գ 153 FeCl մլ 60HCl մլ  OH 2
 

Նկ.  6. Cu-9%Al-30%Fe  բաղադրութ-յամբ համաձուլվածքի 

միկրոկառուց-վածքը (X 200). խածատումը 

  1%254 OHNH ծավալ,  1 ծավալ OH 2
 

     Նկ. 4. Ալյումինիում պարունակող պղնձային համաձուլվածքների   միկրոկառուցվածքը (X 200).   

         ա) Cu-9% Al-30% Fe,  բ) Cu-10,3% Al-18,7%  Fe,  գ) Cu -10% Al-30% Fe  դ) Cu-10,3% Al-13,6% F e 

ա բ գ դ 
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Նկ. 6 - ում խածատումից հետո լավ երևում է 
2 Cu
 էվտեկտոիդը, որը տեղավորված է մայր 

լուծույթի (մարյակի) եզրերին: Մարյակում նույնիսկ 1000 անգամ մեծացնելիս Fe  ֆազը չի երևում: 

Երկաթի ֆազը բավական երկարաձգվում է, դրա բյուրեղների չափերը մի քիչ փոքրանում են, ըստ 

երևույթին, ֆրագմենտացիայի հետևանքով: Ֆրագմենտացված մասնիկները, շնորհիվ բարձր 

ջերմաստիճանների, ավելի հավասարաառանցք են դառնում, ջերմաստիճանը իջեցնելիս Fe -ի 

մասնիկների ձգվածությունը մեծանում է, էվտեկտոիդը դեֆորմացվում է և ընդունում է հարթ ձև:  

       Եզրակացություն: Կատարվել են տեսական ուսումնասիրություններ խարամներում 

պարունակվող պղնձի և երկաթի օքսիդների դիսոցման, թթվածնի նկատմամբ կայունության և 

հետևաբար՝ դրանց ընտրողական վերականգնման ուղղությամբ: Ցույց է տրվել, որ պղնձի և երկաթի 

օքսիդների դիսոցման ճնշումների մեծ լինելը ալյումինի և սիլիցիումի օքսիդների դիսոցման  

ճնշումներից թույլ է տալիս ենթադրել, որ հնարավոր է պղնձի և երկաթի օքսիդների ընտրողական 

վերականգնման հնարավորությունը դրանց համատեղ վերականգնումը գործընթացում: 

      Կատարվել են փորձարարական հետազոտություններ  որոնց արդյունքում  ստացված մետա-

ղական ֆազը Fe2O3–ի դեպքում ունի հետևյալ քիմիական բաղադրությունը՝ 77,86% Cu, 13,60% Fe և 8,08 

% Al և թափոնախարամի դեպքում` 64,24% Cu,  24,80% Fe, 7,69%Al և 2,75 Si: Ուսումնասիրվել են փոր-

ձնականորեն ստացված երկաթի բարձր   պարունակությամբ պղնձային  համաձուլվածքների միկրո-

կառուցվածքները խածատման եղանակով: Մանրադիտակային եղանակով ուսումնասիրվել է ստաց-

ված  համաձուլվածքների ամրությունը և կառուցվածքը` կախված ջերմային մշակումից` կոփումից,  

սառեցումից և հանգստից հետո: Ջերմային մշակման փորձարկումները   ցույց  են  տվել, որ  ստացված   

համաձուլվածքը համասեռ է և  ունի բավական լավ ֆիզիկամեխանիկական հատկություններ: 

 Այսպիսով, վերլուծության արդյունքով հաստատվել է, որ փորձնականորեն հնարավոր է թափոն 

գլոցման կիզաթեփուկի և թափոնակույտային խարամների համատեղ ալյումինաջերմային 

վերականգնման եղանակով խառնուրդ օքսիդներից վերականգնել պղնձը և երկաթը՝ ստանալով 

երկաթ-պղնձային համաձուլվածք, որն ունի բավականին լավ միկրոկառուցվածք և օժտված է բարձր 

մեխանիկական հատկություններով: 
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В.А. Мартиросян, М.Ш. Шмавонян 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОКСИДОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОТВАЛЬНЫХ 

ШЛАКАХ, И МИКРОСТРУКТУРЫ ПОЛУЧЕННОГО ИЗ НИХ СПЛАВА  
 

Проведено исследование устойчивости оксидов, содержащихся в прокатной окалине Ереванского кабельного 
завода и отвальном шлаке Алавердийского медеплавильного завода в процессе алюминотермического восстановления. 
Показано, что большое давление диссоциации оксидов меди и железа по отношению к оксидам алюминия и кремния 
позволяет предполагать, что возможно селективное восстановление оксидов меди и железа в процессе их совместного 
восстановления. Исследована микроструктура железомедных сплавов травлением различными растворами. 

Ключевые слова: алюминотермическое восстановление, отвальный шлак, прокатная окалина, равновеское 
давление диссоциации, парциальное давление, травление.  

 
V.H. Martirosyan, M.Sh. Shmavonyan 

STUDY OF THE STABILITY OF OXIDES  IN THE DUMP SLAG AND THE MICROSTRUCTURE 
OF THE ALLOY OBTAINED FROM THEM 

 
The stability study of oxides contained in the rolled-up scale of  Yerevan cable plant and in the dump slag of Alaverdy 

copper-melting plant has been carried out during the alumionothermic reduction. The microstructure of iron-copper alloys by 
etching with different solutions was also observed. 

Keywords: aluminothermic reduction, dump slag, rolled-up scale, dissociation equilibrium presser, partial pressure, 
etching.   
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Բերված են պղինձ-կոլչեդանային խտանյութի սուլֆատացված բովվածքի ծծմբաթթվային տարրալուծման 

օքսիդային սորախցուկից ցիանիդային տարրալուծման եղանակով ոսկու կորզման տեխնոլոգիական 
օրինաչափությունները: Ցույց է տրված ոսկու կորզման բարձր արդյունավետությունը: 

  Առանցքային բառեր. խտանյութ, սուլֆատացված բովվածք, օքսիդային սորախցուկ, ցիանիդային 
տարրալուծում, կորզում: 

 
Հետազոտվող ոսկետար օքսիդային սորախցուկը 330,6 գ/տ Au-ի և 267,1 գ/տ Ag-ի 

պարունակությամբ և –0,07 մկմ հատիկայնությամբ ունեցել է հետևյալ միներալային բաղադրությունը 

(%)՝ 12,4 Fe2O3, 16,8 Fe3O4, 49,1 SiO2, 8,7 (CaO+MgO), մնացածը՝ Al2O3 և այլ անլուծելի օքսիդներ: Այն 

ստացվել է պիրիտի բարձր պարունակությամբ պղնձային խտանյութի սուլֆատային բովվածքի 2%-

անոց ծծմբաթթվային լուծույթով տարրալուծման արդյունքում՝ որպես անլուծելի մնացորդ: 

Նկատի ունենալով ստացված սորախցուկում ոսկու և արծաթի բարձր պարունակությունը և այն 

հանգամանքը, որ ցիանիդային տարրալուծման պրոցեսում մետաղական երկաթը չի կարող փոխազդել 

ցիանիդի հետ [1], ընդհանուր տեխնոլոգիական ցիկլի (կարելի է կորզել ինչպես ոսկին ու արծաթը, այլ 

նաև երկաթը) առաջին փուլն առանձնացված է ելանյութի ցիանիդային տարրալուծմամբ 

հնարավորինս անմնացորդ ձևով ոսկու և արծաթի կորզման համար (նկ. 1):  

Գործընթացի 1 - ին փուլում սորախցուկի 100 գ զանգվածով նմուշի ցիանիդային տարրալուծումն 

(պինդ/հեղուկ=1:8, լուծույթի ջերմաստիճանը` 80…85 0C, խառնման արագությունը` 600 պտ/րոպե, 

տևողությունը` 24 ժամ) իրականացվել է 1 լիտր աշխատանքային ծավալով ռեակտորում (նկ. 2), իսկ 

լուծույթից ոսկու և արծաթի կորզումը (հոսանքի խտությունը 40 Ա/մ2, ջերմաստիճանը 450C, լուծույթի 

մղման արագությունը 30 մլ/րոպե.սմ2) “եռաչափ” կաթոդով էլեկտրոլիզային բջջի օգնությամբ (նկ.3 [2]): 

Նատրիումի ցիանիդի կոնցենտրացիան տարրալուծման ամբողջ ընթացքում պահվել է 0,5…0,6 գ/լ 
սահմաններում, pH - ը` 12…13:  

Տարրալուծման հիմնական ռեակցիաներն են. 

   Au + 2CN- + H2O + 1/2O2 = Au(CN)2
- + 2OH- ,                                                   (1) 

   Ag + 2CN- + H2O + 1/2O2 = Ag(CN)2
- + 2OH- ,                                                                      (2) 

որոնց արդյունքում գոյանում են ջրում լուծելի ոսկու և արծաթի ցիանիդային կոմպլեքսներ: 

Ազնիվ մետաղների ցիանիդացման և կորզման աստիճանը որոշվել է ստանդարտ 

ատոմաաբսորբային սպեկտրասկոպիայի եղանակով (AAS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 1. Պղինձ-կոլչեդանային խտանյութի հիդրոմետալուրգիական վերամշակ- 
           ման սորախցուկից երկաթի կորզման տեխնոլոգիական ցիկլի սխեման 

 Սորախցուկ-1 

NaCN + NaOH 

ջրային լուծույթ

Սորախցուկ-2 Դեպի երկաթի 

կորզում 

Au, Ag ցիանիդային

լուծույթ 

Դեպի Au, Ag 

էլեկտրակորզում

Տարրալուծում
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Փորձի արդյունքները ցույց են տվել, որ հետազոտվող սորախցուկից 24 ժամվա ընթացքում ոսկին 

կորզվում է 99% -ով, իսկ արծաթը` 98% -ով: Ստացված ցիանիդային լուծույթից (հիմնական 

բաղարությունը` Au(CN)2- և Ag(CN)2- կոմպլեքսների ջրային լուծույթ), էլեկտրակորզման եղանակի 

կիրառմամբ, հնարավոր է համատեղ (պողպատյա կաթոդի վրա) կորզել նրանում պարունակող ոսկին 

և արծաթը (Դորեի համաձուլվածքի տեսքով, համապատասխան տոկոսային հարաբերությամբ): Տվյալ 

լուծույթում երկաթի, սիլիցիումի, կալցիումի, ալյումինի և մագնեզիումի իոնների բացակայությունը 

վկայում է այդ մետաղների համապատասխան օքսիդների անզգայությունը ցիանիդի նկատմամբ 

(աղյուսակ 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Աղյուսակ  1 
Օքսիդային սորախցուկ-1-ի ցիանիդային տարրալուծման լուծույթի ատոմա-աբսորբային վերլուծության 

արդյունքները (գ/լ) 

Au+ Ag+ Cu2+ Zn2+ Pb2+ Fe2+ Fe3+ Si2+ Ca2+ Mg2+ Al3+ CN- 

33,1 26,3 1,02 0,01 0,005 չի hայտն. չի hայտն. չի hայտն. չի hայտն. չի hայտն. չի hայտն. 25,1 

 

Ցիանիդային տարրալուծման պրոցեսի պինդ անլուծելի մնացորդի` սորախցուկ -2-ի 

սիլիկատային քիմիական վերլուծության տվյալներն (աղյուսակ 2) իրենց հերթին ցույց են տալիս, որ 

դրանում գրեթե ամբողջությամբ պահպանվում են երկաթի օքսիդներն իրենց նախնական 

կոնցենտրացիաներով: Ինչ վերաբերում է այս սորախցուկում մնացորդային ոսկուն և արծաթին, ապա 

դրանց բաղադրությունը նվազագույնն է (դրանից ավելի պակաս, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, 

անհնար է) ու կարելի է անտեսել: Պարզապես տնտեսապես ձեռնտու չէ այդպիսի փոքր 

քանակությունները արդյունավետորեն կորզել [3]: 
                       Աղյուսակ  2   

Օքսիդային սորախցուկ -1-ի ցիանիդային տարրալուծման պինդ անլուծելի մնացորդի (սորախցուկ -2) 
սիլիկատաքիմիական վերլուծության տվյալները (%) 

SiO2 Fe3O4 Fe2O3 CaO+MgO Al2O3 և այլն Au (մգ/կգ) Ag (մգ/կգ) 

49,15 20,82 8,41 8,72 մնացածը 0,25 4,11 

       

Ոսկու և արծաթի կորզումից հետո, ցիանիդի կողմից անլուծելի օքսիդային մնացորդի` 

երկրորդային սորախցուկի փոշեմետալուրգիական վերամշակմամբ (ընդհանուր տեխնոլոգիական 

ցիկլի 2-րդ փուլ) երեք հաջորդական ենթափուլերով (լվացված օքսիդափոշու նախնական 

վերականգնիչ թրծում մինչև նրանում առկա հեմաթիտի լրիվ փոխակերպումը մագնեթիտի, թաց 

մագնիսական զատում, մագնեթիտային սուպերխտանյութի ջրածնային վերականգնում) ստացվում է 

բարձրորակ երկաթափոշի [4]: 
 

            Եզրակացություններ 
 

1. Կիրառելով ցիանիդային տարրալուծման մեթոդ, հնարավոր է օքսիդային սորախցուկից 

արդյունավետորեն կորզել դրանում պարունակող ոսկին ու արծաթը: 

2. Ազնիվ մետաղների կորզումից հետո մնացած երկրորդային սորախցուկը պիտանի ելանյութ է` 

փոշեմետալուրգիական եղանակով երկաթափոշու ստացման համար:  
 

 

Խառնիչի 

շարժաբ. 

Օդամուղ
Խառնիչ 

Վաննա 

Տաքա-

ցուցիչ 

Նկ. 2. Սորախցուկի ցիանիդային տար-
րալուծման սարքի սխեման 

  Ջերմաչափ 

Նկ. 3.  Էլեկտրոլիզային բջջի   
             սխեման 

 Հյուծված 

էլեկտրոլիտ 

Ոսկետար 

լուծույթ 

Անոդ ծակոտկեն Բջջի խուց  

Կափա-

րիչ  

Եռաչափ կաթոդ 

պողպատյա թելքերով 
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А.А. Франгулян, Х.С. Джамкертян 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА ИЗ ОКСИДНОГО КЕКА ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕМ 
СУЛЬФАТИЗИРОВАННОГО ОГАРКА МЕДНО-КОЛЧЕДАННОГО КОНЦЕНТРАТА 

 
 

 Приведены технологические особенности извлечения золота из оксидного кека сернокислотным 
выщелачиванием сульфатизированного огарка медно-колчеданного концентрата методом цианидного 
выщелачивания. Показана высокая эффективность извлечения золота. 
 Ключевые слова: концентрат, сульфатизированный огарок, оксидный кек, цианидное 
выщелачивание, извлечение. 
 
 

A.A. Frangulyan, Kh. S.  Jamkertyan  
 

EXTRACTION OF GOLD FROM THE OXIDE CAKE OF LEACHING A 
SULFATE CHARCOAL OF A COPPER-PYRITE CONCENTRATE 

 
 
 The technological features of gold extraction from oxide cake of sulfuric acid leaching of sulfated cinder 
copper-pyrite concentrate by cyanide leaching method are given. The high efficiency of gold extraction is shown. 
 Keywords: concentrate, sulfated cinder, oxide cake, cyanide leaching, extraction. 
 
Ֆրանգուլյան Ալբերտ Ալեքսանի -  տեխ.գիտ.թեկն,, դոց., Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան 

Ջամկերտյան Խորեն Սերոբի - բակալավր, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան 
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ԲԵՌՆԱՏԱՐ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ԿՈՂԱՇՐՋՄԱՆ  
ՍՏԱՏԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Ներկայացված են բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցի (ԱՏՄ) կողաշրջման առաջացման 

պատճառների ստատիկ վերլուծությունը ու կողաշրջման մեխանիկան: Ինչպես հայտնի է, կողաշրջումը  ԱՏՄ-ի 
կայունության կորուստն է երկայնական առանցքի նկատմամբ: Վերլուծության արդյունքում պարզ է դառնում, որ 
կայունացված արժեքներով կողային արագացումը դեռևս բավարար հայտանիշ չէ ԱՏՄ-ի կողաշրջման փաստն 
արձանագրելու համար: 

Առանցքային բառեր. բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոց, կողաշրջում, կողային արագացում, 
ուղղահայաց բեռնվածք, կողաթեքման անկյուն: 

 
Կողաշրջմամբ պայամանավորված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների (ՃՏՊ) մեծ 

մասը տեղի է ունենում բեռնատար ԱՏՄ-ի մեծ արագությամբ կորագիծ շարժման ժամանակ 

մանևրելիս կամ դարձ կատարելիս: Նկ.1-ում պատկերված է r շառավիղ ունեցող կորագծով բեռնատար 

ԱՏՄ-ի դարձի հետագիծը, որտեղ -ը ԱՏՄ-ի լրիվ զանգվածն է, -ը ԱՏՄ-ի կողային արագացումն է, 

,
աջ,ձախ

 - կողային (լայնական) հակազդումներն են, ,
աջ,ձախ

 - երկայնական հակազդումներն են, -ը 

ԱՏՄ-ի թափքի շարժման գծային արագությունն է, -ը ԱՏՄ-ի դարձի անկյունային արագությունն է: 

 
Նկ.1. Կորագծով շարժվող ԱՏՄ-ի դարձի հետագիծը 

 

Որպեսզի ԱՏՄ-ն շարժվի անհրաժեշտ հետագծով, դրա ծանրության կենտրոնում (ԾԿ) ազդում է 

դարձի կենտրոնին միտված և կողային արագացումով պայմանավորված ուժը	 ∙ : Այդ ուժը 

դասական մեխանիկայից հայտնի Դալամբերի մեթոդի համաձայն կարելի է փոխարինել կողային 

արագացմամբ պայամանավորված համարժեք պսևդո-ուժով կամ դարձի կենտրոնի նկատմամբ 

շառավղորեն հակառակ ուղղված PԻ կենտրոնախույս իներցիայի ուժով [1, 2]: Ընդհանրապես 

Դալամբերի մեթոդը հնարավորություն է տալիս գրեթե ցանկացած դինամիկական խնդիր 

ներկայացնել և դիտարկել իբրև ստատիկ` ըստ այդմ թույլ տալով կատարել տվյալ խնդրի պարզ 

վերլուծություն: Նկ.2-ում ներկայացված է ԱՏՄ-ի դարձի ժամանակ դրա ծանրության կենտրոնում 

ազդող ∙  պսևդո-ուժը և ԱՏՄ-ի անիվների ճանապարհի հետ կոնտակտում առաջացող 

ուղղահայաց հակազդումները, որտեղ -ն համապատասխանաբար ԱՏՄ-ի կողաթեքման անկյունն է, 

-ը կողաթեքման առանցքի նկատմամբ ԱՏՄ-ի զսպակավորված զանգվածի պտտման անկյունային ա-

րագությունն է, -ը լայնական առանցքի շուրջ պտույտի անկյունային արագությունն է: ԾԿ ազդող այդ 

PԻ ուժով ստեղծվող շրջ շրջող մոմենտի մեծությունը կախված է ԱՏՄ-ի ԾԿ բարձրությունից (որքան 

բարձր է ԾԿ-ն, այնքան այդ մոմենտն ավելի մեծ է):   
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Նկ.2. Բեռնատար ԱՏՄ-ի ձախ շրջադարձի ժամանակ դրա վրա ազդող PԻ  

իներցիայի ուժը և ուղղահայաց բեռնվածքի վերաբաշխումը 
 

Բեռնատար ԱՏՄ-ի դարձի ուղղության նկատմամբ արտաքին («դրսի») անիվների կոնտակտում 

առաջացող նորմալ հակազդումները իրենց հերթին ստեղծում են շրջ-ին հակադարձ ուղղված  

մոմենտ, որի մեծությունն էլ կախված է ԱՏՄ-ի միջանվային (անվածիր) B հեռավորությունից: Եվ 

ուրեմն ԱՏՄ-ը կսկսի կողաշրջվել, երբ դրա կորագիծ շարժմամբ պայմանավորված շրջ մոմենտը սկսի 

գերազանցել ուղղահայաց հակազդումներով պայմանավորված մոմենտը, հետևաբար, ԱՏՄ-ի 

կողաշրջման ստատիկ պայմանը կարելի է ստանալ` գնահատելով դրա ԾԿ ազդող արդյունարար ուժի 

վեկտորի մեծությունը և ուղղությունը: Նկ. 3-ում պատկերված է առանց կախոցքի կոշտ ԱՏՄ-ի 

սխեման, որտեղ երևում է, որ ԾԿ-ի այդ արդյունարար ուժի ազդեցության վեկտորն անցնում է դարձի 

նկատմամբ արտաքին անվի ճանապարհի հետ կոնտակտով [2]:  

 
Նկ.3. Առանց կախոցքի ԱՏՄ-ի կողաշրջման վերլուծական սխեման  

 

     Այս դեպքում կողաշրջման պայմանը կլինի. 

∙ ∙ ԾԿ ∙ g ∙ , 

																					 g∙

ԾԿ
,																																																																																																				(1) 

որտեղ g-ն ազատ անկման արագացումն է: 

(1)-ից ակնհայտ է, որ ԱՏՄ-ի միջանվային հեռավորության և ԾԿ-ի բարձրության 

հարաբերությունը կտա հենց այն կողային արագացման սահմանային արժեքը, որն առաջ կբերի ԱՏՄ-

ի կողաշրջում: Հարկ է նշել նաև, որ կողաշրջման այս պայմանում ԱՏՄ-ի զանգվածը դեր չի խաղում, և 

կարևորվում են միայն դրա երկրաչափական հարաչափերը: Ի տարբերություն նկ.3-ի, նկ.4-ում 

պատկերված սխեմայում հաշվի է առնված նաև ԱՏՄ-ի կախոցքի կինեմատիկան, որի արդյունքում 

կողաշրջման (1) պայմանը կընդունի հետևյալ տեսքը. 
∙ . ԾԿ∙

ԾԿ∙
 :                                                             (2) 
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Փաստորեն, երբ բավարարվում է նկ. 4-ի միջոցով ստացված (2) պայմանը (կողային 

արագացումը գերազանցում է իր սահմանային արժեքը), ապա ԱՏՄ-ի երկայանական առանցքի 

նկատմամբ կողային (կողաթեքման) շարժումը կնկարագրվի (3) արտահայտությամբ [2, 3]: 
 

 
Նկ.4. Կախոցքի կինեմատիկան հաշվի առնող ԱՏՄ-ի կողաշրջման վերլուծական սխեման 

 

Նկ.5-ում պատկերված է առանց կախոցքի արդեն կողաշրջվող ԱՏՄ-ի սխեման, երբ դրա ձախ 

կողմի («դրսի») անիվները կտրվում են ճանապարհից:  

Տրոհելով ∙ g և ∙  ուժերը ԱՏՄ-ի y և z առանցքներով ազդող համապատասխան բաղկացու-

ցիչների` կստանանք. 

                         շրջ 0.5 ԾԿ g ԾԿ 0.5gB ,                            (3) 

որտեղից ակնհայտ է, որ արդյունարար կողաշրջող մոմենտը ( շրջ) ուղիղ համեմատական է 

կողաթեքման անկյան մեծությանը ( ):  

 
Նկ.5. Կողաշրջվող ԱՏՄ-ի վերլուծական սխեման  

 
Կողային արագացման սահմանային թույլատրելի արժեքը որոշելիս ճանապարհային կցման 

պայմանները հաշվի առնելու համար անհրաժեշտ է այն համեմատել ըստ կողասահքի կողային 

արագացման սահմանային արժեքի հետ.  

                            ա ,                                                  (4) 

որտեղ ա-ն ղեկավարվող անիվների թեքման անկյունն է, -ը ԱՏՄ-ի անիվների ճանապարհային 

ծածկույթի հետ լայնական կցման գործակիցն է, 
աջ

, երբ ա 0 ( ա 1) և 
ձախ

, երբ 

ա 0 ( ա 1): 

Այդ դեպքում սահմանային կողային արագացումը կլինի ըստ կողաշրջման և ըստ կողասահքի 

հաշվարկված կողային արագացումներից նվազագույնը [3]. 

                                ∗ min	 , :                                                           (5) 

Այսպիսով, թեպետ ներկայացված վերլուծությունը իրականացվել է պարզ մոդելների 

կիրառմամբ` անտեսելով կախոցքի դինամիկան, այնուամենայնիվ այն թույլ է տալիս բավարար 
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պատկերացում կազմել ԱՏՄ-ի կողաշրջման երևույթի մեխանիկայի վերաբերյալ: Մասնավորապես, 

պարզվում է, որ մեծ, սակայն կայունացված արժեքներով կողային արագացումը դեռևս բավարար 

հայտանիշ չէ ԱՏՄ-ի կողաշրջման փաստն արձանագրելու համար, և երբ ԱՏՄ-ն արդեն սկսում է 

կողաշրջվել, դրա կողային արագացումն սկսում է ձգտել զրոյի: Այդ է պատճառը, որ որոշ դեպքերում 

կաղաշրջման վտանգը գնահատվում է ոչ թե կողային արագացումով, այլ ԱՏՄ-ի ուղղահայաց 

բեռնվածքի լայնական վերաբաշխման գործակցով, ինչը, սակայն, գործնական իրականացման 

տեսանկյունից ենթադրում է ԱՏՄ-ի կախոցքի վերահսկման բարդ համակարգերի օգտագործում: 
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С.Р. Агаян, Р.С. Агаян, А.Г. Авагян 
 

СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ ГРУЗОВОГО  
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 
 

Проведен статический анализ причин переворачивания грузового автотранспортного средства 
(АТС), показана механика переворачивания. Как известно, переворачивание является потерей 
устойчивости АТС в отношении продольной оси. Результаты анализа показали, что боковое ускорение в 
стабилизированном значении не является достаточным основанием для фиксации факта переворачивания 
АТС.  

Ключевые слова: грузовое автотранспортное средство, переворачивание, боковое ускорение, 
вертикальная нагрузка, угол наклона. 

 
 

S.R. Aghayan, R.S. Aghayan, A.G. Avagyan 
 

STATIC ANALYSIS OF A COMMERCIAL VEHICLE ROLLOVER 
 
 
The static analysis of the reasons for rollover of a commercial vehicle (CV) is done and the mechanics of 

turning is shown. As it is known, vehicle rollover is a loss of stability against its longitudinal axis. As a result of the 
analysis it becomes clear that the lateral acceleration on a stabilized value is not a sufficient reason for stating the 
fact of the vehicle rollover.  

Keywords: commercial vehicle, rollover, lateral acceleration, vertical load, angle of  slope. 
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УТОМЛЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
 

Исследовано влияние состояния водителя на безопасность движения. Приведены причины утомления 
водителей. Показано, что утомление  непосредственным  образом связано со здоровьем водителя. Подчеркнуты 
важность физических упражнений, а также значение возрастных рубежей профессиональной работоспособности для 
профилактики утомления. Разработаны рекомендации и комплексные целевые мероприятия  по снижению 
утомляемости водителя. 

Ключевые слова: утомляемость, безопасность движения, авария, водитель, здоровье. 
 

 В настоящее время вопрос  повышения безопасности дорожного движения становится на первый план, 
охватывая все стороны бизнеса и индивидуальной деятельности человека.Управление автомобилем представляет 
собой весьма сложный комплекс различных действий: восприятие различной информации, осмыслeние 
полученной информации, принятие  соответствующего решения и воздействие на органы управления 
автомобилем. В качестве особенностей трудовой деятельности водителей следует также назвать возникновение 
ситуаций, требующих принятия нестандартных решений,  причем нередко в условиях жесткого ограничения 
времени; необходимость постоянного поддержания достаточно высокого уровня бодрствования и оторванность 
водителя от семьи в течение дня, а иногда  и нескольких дней. 
 Профессиональная деятельность водителя определяется двумя взаимосвязанными качествами: 
эффективностью и надежностью работы. Причем между эмоциональной устойчивостью водителя и этими двумя 
качествами работы существует определенная связь. При возникновении опасных ситуаций под воздействием 
эмоционального напряжения значительно ухудшаются функциональные возможности водителя. Поскольку 
реальная деятельность отражается в сознании водителя искаженно, то он принимает неадекватное решение и 
осуществляет неадекватные действия по предотвращению опасной ситуации. В результате опасная ситуация 
возрастает в конфликтную, а конфликтная, в свою очередь, приводит к возникновению аварии. Длительное 
психоэмоциональное напряжение и концентрация внимания в сочетании с отрицательными переживаниями 
(волнение, страх, беспокойство, тревожные ожидания, постоянные огорчения, конфликты в семье и на работе) 
часто приводят к перенапряжению нервной системы и, в конечном итоге, к неврозу - одной из главных причин 
утомления. В развитии невроза основную роль играют такие ослабляющие организм факторы, как шум, вибрация, 
температура, скорость движения, влажность воздуха, загазованность и запыленность воздуха, постоянное 
нарушение режимов труда, питания, сна и отдыха, а также хроническая интоксикация организма (употребление 
алкоголя, наркотиков, лекарственных препаратов, курение). На переутомление водителей сильное влияние 
оказывает употребление алкогольных напитков и наркотиков. Согласно статистическим данным  дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), 40…45% из общего количества аварий, совершаемых в США, России и др. 
странах, происходит вследствие употребления водителями алкоголя. 
 Трудно определить, чем руководствуются законодатели различных штатов Америки, устанавливающие 
совершенно различные “допустимые” нормы употребления водителем алкоголя: либо они не знают ужасную 
статистику о том, что ежедневно десятки тысяч безвинных граждан погибают на дорогах именно из-за 
употребления водителями алкоголя, либо они имеют другие мотивы. Установлено, что даже небольшая доза 
алкоголя приводит к значительному нарушению процессов концентрации внимания и мышления, падению 
способности координации движения, пространственно-временной ориентации и изменению функции зрительного 
анализатора. Злоупотребление алкоголем вследствие быстрой утомляемости приводит к снижению 
трудоспособности.  Большую роль при этом играют ослабление и истощение активного внимания. Такие водители 
часто страдают бессонницей, поэтому они вынуждены прибегать к применению снотворных и “успокаивающих” 
лекарственных средств, которые вызывают сонливость, головокружение, снижение внимания и реакции водителя, 
что, в свою очередь, значительно повышает вероятность возникновения ДТП. 

Основная задача физиологии труда заключается в изучении закономерностей протекания 
физиологических процессов в ходе трудовой деятельности. Проблеме изучения механизма возникновения и 
развития утомляемости водителей посвящено много исследований и работ по физиологии труда. Проведенные 
специальные исследования показывают, что 12…17% ДТП и несчастных случаев происходит в результате 
утомления водителей. Чтобы получить характеристики деятельности водителя, был применен прибор с датчиками 
рабочих движений для автоматического хронометража. Прибор позволяет измерять непосредственно во время 
работы число, частоту и продолжительность рабочих движений водителя при перемещении органов управления 
автомобилем. Проведенные хронометражные исследования позволили получить данные о числе и времени 
каждого действия водителя по управлению автомобилем. Максимальную загруженность испытывают водители 
городских автобусов. Так, по сравнению с действиями водителей автобусов, загруженность выполняемых 
функций составляет: для водителей грузовых автомобилей – 57%, легковых автомобилей - 40%. 

Водители автобусов, работающие вне города, испытывают в 1,5…2 раза меньшую транспортную 
загрузку по сравнению с водителями, работающими в условиях интенсивного городского движения. Установлено, 
что водители  городского автобуса значительно больше загружены, чем водители грузовых автомобилей, однако 



606 

утомление в большей степени влияет на водителей большегрузных автомобилей, которые по отношению к 
водителям автобусов совершают в 1,5…2 раза больше аварий. Это обстоятельство объясняется, в частности, и 
тем, что водители -дальнобойщики, как правило, нарушают режим труда, сна, отдыха и питания. Установлено, что 
в условиях интенсивного городского движения водитель грузового автомобиля должен произвести в среднем 8,5, 
а водитель автобуса - 13,5 действий в минуту. При этом 39,8% от общего количества выполняемых действий 
приходится на повороты рулевого колеса. Важно отметить, что учет взаимовлияния факторов утомляемости 
настолько сложен, что невозможно определить, какие из них являются главными, а какие - второстепенными 
источниками утомления. Поэтому в качестве интегрального показателя оценки влияния различных факторов была 
выбрана эмоциональная помехоустойчивость водителя [1]. 

Для установления корреляционной связи между утомлением водителя и совершаемой им аварией нами 
были проведены исследования, в результате которых установлено, что закономерности изменения ДТП являются 
зеркальным отображением  закономерности изменения производительности труда. Так,  в понедельник коли-
чество ДТП велико из-за расслабления организма, снижения внимательности и быстродействия, уменьшения 
автоматизма в рабочих навыках. Затем, по мере того, как организм “входит в такт”, количество ДТП уменьшается 
и достигает минимума в среду и четверг. По мере повышения утомляемости количество ДТП возрастает, достигая 
максимума в пятницу. В субботу и воскресенье ДТП уменьшаются за счет снижения интенсивности движения 
транспортных средств. При анализе производительности труда и ДТП по часам работы наблюдается следующая 
картина. В первые часы наблюдается рост ДТП. По мере повышения производительности труда количество ДТП 
уменьшается, затем происходит стабилизация и небольшой рост из-за утомляемости. После обеденного перерыва 
количество ДТП уменьшается, а затем резко возрастает  из-за утомляемости. Дальнейшее увеличение 
длительности рабочего времени проводит к прогрессивному росту ДТП. 

Таким образом, кривые зависимости ДТП по часам работы и по дням недели являются зеркальным 
отображением кривых изменений производительности труда по дням недели и по часам работы. Вторым важным 
выводом из анализа указанных зависимостей является то, что с увеличением длительности рабочего времени 
утомляемость организма человека повышается, что приводит к прогрессивному росту ДТП. 

Обследования большой группы водителей показали, что нормальную продолжительность работы 
водителей автомобилей можно считать равной 5 часам. Анализ анкет 8000 водителей, работающих в различных 
дорожно-климатических районах России, показал, что из общего числа водителей только 8% работают не более 8 
часов, 44% водителей работают 8…10 часов, 27% - более 10 часов, 15 % - более 12 часов. 

Проведенный анализ работоспособности водителей автомобилей в течение рабочего дня показывает, что 
под влиянием профессиональной нагрузки у водителей с большим профессиональным стажем сдвиг в 
функциональном состоянии организма происходит значительно раньше. Учитывая, что различия наиболее 
отчетливо проявляются после 5 часов работы, можно сделать вывод о необходимости ограничения длительности 
рабочего дня и запрещения сверхурочных работ для водителей автобусов и большегрузных автомобилей со 
стажем более 25 лет и возрастом более 55 лет. 

Утомление непосредственным образом связано с таким фактором, как здоровье водителя. Поэтому одной 
из основных  задач по предотвращению ДТП является своевременное выявление и лечение заболеваний. 
Английские специалисты полагают, что в Англии ежегодно около 200 ДТП со смертельным исходом происходит 
из-за потери сознания водителя в пути, в результате инфаркта миокарда. В США по этой причине ежегодно 
совершается более двух тысяч ДТП. Связь между уровнем здоровья водителя и риском возникновения ДТП 
зависит от высокой нервно-эмоциональной напряженности водителя, при которой субъективная оценка скорости 
движения собственного автомобиля и расстояние между движущимися автомобилями резко возрастает. В США 
установлено, что аварийность у водителей с нарушением работы органов слуха по частоте в 1,8 раза превышает 
аварийность у  здоровых водителей. Польские врачи установили, что 10% ныне работающих водителей по 
состоянию здоровья не должны быть допущены к управлению автомобилем. Л.Броди (США) установил у 62% 
водителей, часто попадающих  в ДТП, пониженное артериальное давление. Английскими исследователями 
установлено, что из 43 водителей аварийщиков у  14-ти было повышенное давление. Проведенные нами 
обследования с водителями автобусов, грузовых и легковых автомобилей показали, что у водителей, страдающих 
различными заболеваниями, вероятность совершения ДТП  выше на 20…35% по сравнению с их здоровыми 
коллегами. Степень риска повышают, в первую очередь, такие болезни, как эпилепсия, сахарный диабет и 
сердечно-сосудистые заболевания. Водители, страдающие этими болезнями, примерно в два раза чаще попадают 
в ДТП, чем здоровые. Установлена также профессиональная направленность утомления водителей. В отличие от 
водителей легковых автомобилей, для водителей автобусов и большегрузных автомобилей характерными 
являются болезни периферической нервной системы. Работа этих водителей связана  с хроническим 
перенапряжением мышц нижнего отдела позвоночника, их утомлением, сочетающимися с вибрацией и 
охлаждением. В своей повседневной деятельности  водители-дальнобойщики большегрузных автомобилей 
подвергаются  воздействию факторов, способствующих  возникновению таких заболеваний, как люмбаго 
(прострел), радикулит, ишиас.  Злоупотребление алкоголем, наркотиками, табаком, а также такие болезни, как  
диабет, атеросклероз и хронические очаги инфекции, углубляют воздействие этих факторов. Появлению этих 
профессиональных заболеваний во многом способствует неправильное положение позвоночника водителя. 
Правильная посадка водителя определяет его спокойное положение в состоянии готовности и оказывает большое 
влияние на работоспособность. При правильной посадке водитель должен сидеть прямо, ноги должны легко 
доставать до педалей, а руки, лежащие на рулевом колесе, должны быть слегка согнуты в локтях (в положении 
стрелки часов, показывающей время 8.20). Такая посадка дает возможность принять наиболее естественное 
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положение, не испытывать утомление от длительной поездки, а также обеспечивает максимальный обзор, требует 
наименьших усилий при работе с рулевым колесом. 

Причинами утомления водителя могут также являться: слабое развитие мышечной системы и костно-
суставного аппарата, недостаточная тренировка, использование неправильных приемов в работе. Существенное 
значение имеют: монотонность работы, длительное пребывание в вынужденной позе, выполнение частых 
однообразных движений, значительные физическое и нервно-психическое напряжения. Основными 
профилактическими мероприятиями являются рациональная организация режимов труда, сна, отдыха и питания 
водителей, а также физические упражнения, на которые, к сожалению, меньше всего обращают внимание в 
особенности профессионалы с возрастом. Важность значения физических упражнений для профилактики 
утомления заключается в том, что их влиянием восполняются функции связочно-суставного аппарата, 
увеличивается амплитуда движений в суставах, возрастает подвижность позвоночника и грудной клетки. 
Увеличивается сила, повышается выносливость мышц, развивается их способность к произвольному напряжению  
и расслаблению, достигается высокая степень координации мышечных усилий. Двигательные упражнения,  
упражнения на расслабление мышц снимают застойные психологические и физиологические напряжения, 
восстанавливают кровообращение, повышают работоспособность водителя и, следовательно, уменьшают 
вероятность возникновения ДТП. Определение возрастных  рубежей профессиональной работоспособности 
является одним из важных социально-гигиенических и экономических факторов профилактики утомления. Для 
выяснения причин этого явления был проведен опрос группы водителей предпенсионного возраста (старше 60 
лет), оставивших работу по специальности. Почти все опрошенные указали в качестве причины ухода с работы 
плохое самочувствие. Одним из проявлений переутомления является нарушение сна в виде затрудненного 
засыпания, раннего и частого просыпания. 

При изучении пропускной способности зрительного анализатора было установлено, что ее показатели 
улиц в возрасте старше 65 лет существенно  ниже,  чем у здоровых водителей. Длительное воздействие опасных 
факторов приводит к преждевременному снижению работоспособности водителей. Различен также уровень 
максимального артериального давления: чем больше возраст и стаж водителей, тем выше максимальное 
артериальное давление. Полученные данные позволяют сделать вывод не только о большом значении возраста и 
профессионального стажа для водителей, но и о необходимости  учета единых возрастно-стажевых показателей 
при разработке рекомендаций по снижению утомления. Разработка рекомендаций и комплексных целевых 
мероприятий по снижению утомляемости для каждой профессии водителей должна основываться на конкретных 
данных по изучению трудовой деятельности водителя.  
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The impact of driver’s state on the traffic safety has been studied. The reasons of the drivers᾿ fatigue are introduced. It is 
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продуктов диетического профилактического питания, где основную роль проявляет содержащийся в них 
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 Современная эпоха характеризуется, как известно, нарастающим экологическим и психо-

эмоциональным напряжением, нерациональным питанием и малоподвижным образом жизни у 
большей части населения. Все это приводит к тому, что организм человека постоянно находится в 
состоянии хронического стресса, который реализуется неуклонным ростом распространенности 
большого количества хронических заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхо-
легочной, пищеварительной, мочеполовой систем. Более того, большинство из этих болезней  
“молодеют”, поскольку средний возраст людей, у которых они развиваются, за последние 
несколько десятилетий значительно уменьшился. 

   Ухудшение экологической и социально-экономической ситуации в мире cyщественно 
влияет и на состояние здоровья детей. Сегодня рождаются здоровыми не более 10% детей, в то 
время как подавляющее большинство новорожденных имеют различные врожденные отклонения 
от нормы. Характерной чертой современности является рост детской заболеваемости и 
смертности, что в сочетании со снижением рождаемости составляет негативную демографическую 
тенденцию. Все чаще встречаются дети с нарушениями физического и полового развития, 
иммунодефицитом, патологией обмена веществ. Кроме прямого воздействия негативных факторов 
окружающей среды, такая кризисная ситуация в состоянии здоровья детей обусловлена также и 
тем, что среди их родителей сегодня трудно найти хотя бы относительно здоровых людей. С 
другой стороны, из сказанного выше вытекает отнюдь не радужная перспектива для общества в 
ближайшем будущем. 

  Именно поэтому наиболее прогрессивные медики и ученые других близких областей науки 
предпринимают активные попытки поиска естественных, природных средств и методов, 
способных активизировать и синхронизировать деятельность основных регуляторных систем 
организма (иммунная, нервная и эндокринная) и тем самым защитить человека от последствий 
экологических катастроф и социально-экономических катаклизмов. Одним из таких целительных 
природных средств по праву считается топинамбур, именуемый иначе земляной грушей. 

Что такое топинамбур? Он относится к растениям семейства сложноцветных. В отличие от 
картофеля, земляная груша великолепно хранится в земле всю зиму, а весной, по мнению многих, 
становится даже вкуснее, чем осенью. Большинство садоводов-огородников всеми силами 
выкапывают ее до последнего клубня (чтобы она не мешала расти “культурным” растениям). И 
совершенно напрасно. Дело в том, что на самом деле большинство людей практически ничего не 
знают об этом поистине уникальном растении, чьи свойства чрезвычайно высоко ценились еще в 
древние века, в том числе и великими врачами и мудрецами. 

Полезные свойства топинамбура были известны человеку очень давно. В трудах Авиценны 
этому лекарственному растению было уделено много внимания в главах, посвященных лечению 
заболеваний сердца и сахарного диабета. В начале ХХ века ученые установили механизмы 
сахароснижающего действия топинамбура, открыв в его составе уникальное вещество – инулин, 
которое в таком количестве не встречается более нигде в природе. 
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Это привлекло к топинамбуру пристальное внимание научной общественности, тем более, 
что в то время не было лекарственных методов лечения сахарного диабета. Первая Всероссийская 
конференция по топинамбуру была проведена в  1933 г. по инициативе великого советского 
генетика академика Н. Вавилова. Однако последовавшие за этим политические события, а затем и 
создание первых инсулинсодержащих препаратов отодвинули дальнейшее изучение топинамбура 
на второй план. И только через 60 лет состоялась вторая конференция, посвященная этому 
растению. 

  Огромный вклад в изучение действия инулина топинамбура внесли специалисты 
Инженерной академии Армении и Национального аграрного университета Армении, которые 
начиная с 2009 года провели множество экспериментальных и технологических исследований. 

   Новыми пищевыми продуктами диетического профилактического питания, разработан-
ными в Армении, явились продукты питания 1, при создании которых с применением 
переработанного топинамбура, содержащего целую гамму химических, аминокислотных, 
витаминных, минеральных, углеводных составов 2, использовали “Топинулин” 3  в виде пюре 
клубней топинамбура или порошка, высушенного низкотемпературными способами сушки, 
например, методом сублимации, новым способом сушки распылением 4, а также водного 
инулинсодержащего экстракта клубней топинамбура. 

    Ниже приводятся выполненные и готовые к производственному внедрению некоторые 
разработки пищевых продуктов диетического профилактического питания. 

1. Напитки 
1.1.  Содержит: водный экстракт клубней топинамбура, сок абрикоса и дополнительно 

25%-ый водно-спиртовый экстракт растения, способного регулировать действия, вызванные  
нарушением обмена холестерина в организме 5. 

1.2. Содержит: молочнокислый продукт “Нор Нарине”, инулинсодержащий водный экстракт 
клубней топинамбура, мед, экстракт элеутеракокка, размельченный фундук 6. 

1.3. Содержит: молочнокислый продукт “Нор Нарине”, инулинсодержащий водный экстракт 
клубней топинамбура, пюре клубней топинамбура, мед, пыльцу 7. 

1.4. Содержит: молочнокислый продукт “Нор Нарине”, инулинсодержащий водный экстракт 
клубней топинамбура, наполнитель из фруктовых соков 8. 

2. Консервная продукция 
2.1. Диетическое профилактическое фруктово-овощное пюре содержит: пюре клубней 

топинамбура, фруктовое пюре, тыквенное пюре, молоко, порошок из ростков ячменя 9. 
2.2. Овощной хавиар содержит: клубни топинамбура, томат - пасту, лук, перец, растительное 

масло, соль 10. 
2.3. Нектар содержит: пюре клубней топинамбура и тыквы, водный экстракт клубней 

топинамбура и чабрец 11. 
3. Комплекс пищевых добавок для производства хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий диетического профилактического питания.   
3.1. Содержит: сухой размельченный твердый отход клубней топинамбура, получаемый от 

водной экстракции, порошок из ростков ячменя, мякоть тыквы, лецитин  12. 
3.2. Содержит 6 наименований инулинсодержащих корнеплодов 13. 
3.3. Содержит: лиофилизированные порошки клубней топинамбура (топинулин) и ростков 

ячменя, CO2 экстракты семян винограда и тыквы 14. 
4. Пищевой продукт диетического профилактического питания и способ его приготовления 

содержит: диетическую муку кукурузы, молочнокислый продукт, фруктовое пюре, пюре клубней 
топинамбура - “Топинулин” 15. 

5. Антиникотиновое средство содержит: топинулин (порошок), анабазин гидрохлорида или 
цитизин  (аналоги никотина - действующие вещества), лимонную кислоту, ароматизатор 16. 

Учитывая, что “Топинулин” представляет собой механически переработанный топинамбур, 
он проявляет все свойства топинамбура, особенно те, который проявляет инулин. 

Сегодня, по мере активного изучения свойств топинамбура, во многих странах мира 
(Россия, США, Канада, Голландия, Бельгия, Германия, Венгрия) ученые проявляют к нему 
огромный интерес как к диабетическому и диетическому средству. В России и странах бывшего 
СССР в течение последних десяти лет около 30 ведущих научно-исследовательских институтов и 
клиник вплотную занимались изучением целебных и пищевых свойств топинамбура. 
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В результате исследований было установлено, что клубни топинамбура практически не 
накапливают в себе нитраты, способные вызывать мутации клеток и, следовательно, развитие 
онкологических процессов. Так, земляное яблоко (топинамбур)  содержит нитратов примерно в 3 
раза меньше, чем  картофель, и в 10…15 раз меньше, чем редиска, выращенные в одних и тех же 
условиях. Как оказалось, топинамбур за счет своего уникального химического состава превращает 
нитраты в безопасные соединения и использует их для синтеза необходимых аминокислот. 

Оказалось также, что, в отличие от большинства других огородных культур, количество 
тяжелых металлов в клубнях топинамбура практически не увеличивается даже на участках с 
искусственно повышенным (в 10…15 раз) содержанием свинца, цинка, кобальта, никеля. 
Аналогичные результаты получены при изучении способности топинамбура накапливать 
радиоактивные элементы: при искусственном заражении опытных делянок изотопами стронция и 
цезия (выше значительного содержания в 10 и 20 раз соответственно) в клубнях топинамбура, вы-
ращенного на этих участках, содержание этих элементов увеличивалось только в 0,1…0,3 раза. 

Описанные выше удивительные свойства топинамбура объясняют тот факт, что у него 
совершенно отсутствует токсическое и аллергенное действие, и поэтому диетологи всего мира 
признают его сегодня великолепным экологически чистым продуктом, качество которого 
практически не зависит от состояния окружающей среды. 

Одной из важных особенностей земляной груши является сбалансированность ее по микро- 
и макроэлементному составу. В частности, клубни топинамбура содержат большое количество 
железа, кремния, цинка, магния, калия, марганца, дефицит которых значительно снижает 
функциональную активность иммунной, эндокринной, нервной систем организма, ухудшает 
показатели крови и, следовательно, может привести к патологии в любом органе и любой системе. 
Не менее значимо и достаточно высокое содержание в топинамбуре витаминов С и группы В (В1 и 
В2), а также органических полиоксикислот (6…8% от сухой массы), к которым относятся 
лимонная, яблочная, малоновая, янтарная, фумаровая кислоты. Все названные кислоты в 
комплексе с аскорбиновой кислотой (витамином С) обладают ярко выраженным антиоксидантным 
действием. Они способны обезвреживать агрессивные свободные кислородные радикалы и 
недоокисленные продукты обмена веществ, скопление которых в организме приводит к его 
отравлению, резко ухудшает функции многих органов и систем и может привести к развитию 
опухолевых, воспалительных и других хронических заболеваний. 

Известно также, что это растение отличается от других культур относительно высоким 
содержанием белка (3,2% на сухое вещество), представленного 16 аминокислотами, в том числе и 
8 незаменимыми. Причем, по данным Новосибирского научно-исследовательского института 
клинической иммунологии (НИИКИ) СО РАМН, имеющиеся в топинамбуре белковые соединения 
очень близки по своей структуре к регуляторным белкам главного органа иммунной системы - 
вилочковой железы (тимуса);  они обладают свойствами, практически идентичными свойствам 
этих белков - главных регуляторов созревания и функциональной активности клеток иммунной 
системы. 

Однако не только  вышесказанное определяет целебные свойства земляного яблока. Как 
показали многочисленные исследования, уникальность топинамбура заключается в его способнос-
ти концентрировать в себе редкое природное биологически активное вещество - инулин. Клубни 
почти на 20% состоят из этого вещества. Оно представляет собой сложный углевод, во многом 
сходный по структуре с известными всем крахмалом и клетчаткой, но если последние являются 
полимерами глюкозы, то инулин на 95% состоит из фруктозы. Этим объясняется большинство его 
эффектов. 

Таким образом, ценность инулина заключается прежде всего в его поистине 
фундаментальном влиянии на обмен веществ. Дело в том, что инулин оказывает благотворное 
влияние в течение всего времени нахождения в организме человека,  начиная от попадания в же-
лудок и заканчивая его выведением. Инулин, попадая в желудочно-кишечный тракт, расщепляется 
соляной кислотой и ферментами на отдельные молекулы фруктозы и короткие фруктозные 
цепочки, которые проникают в кровеносное русло. Оставшаяся нерасщепленной часть инулина 
быстро выводится, связав с собой большое количество ненужных организму веществ, таких как 
тяжелые металлы, радионуклиды, кристаллы холестерина, жирные кислоты, различные токсиче-
ские химические соединения, попавшие в организм с пищей или образовавшиеся в процессе 
жизнедеятельности болезнетворных микробов, живущих в кишечнике. Кроме того, инулин 
значительно стимулирует сократительную способность кишечной стенки, что заметно ускоряет 
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очищение организма от шлаков, непереваренной пищи и вредных веществ. Антитоксический 
эффект инулина усиливается за счет действия клетчатки, также содержащейся в топинамбуре. 

Очень важным является и благотворное действие топинамбура на кишечную микрофлору. 
Пищевые волокна, содержащиеся в топинамбуре, являются прекрасной питательной средой для 
бифидобактерий. Поэтому при регулярном использовании топинамбура происходит быстрое 
восстановление нормальной микрофлоры. Это происходит в том числе и потому, что в процессе 
переваривания пищевых волокон топинамбура бифидобактерии выделяют в полость кишечника 
много органических кислот, которые губительны для вредной (гнилостной) микрофлоры 
кишечника. 

Но топинамбур действует не только на уровне кишечника. Всосавшиеся в кишечнике 
короткие фруктозные цепочки и в крови продолжают выполнять антитоксическую, очищающую 
функцию, связывая, обезвреживая и облегчая выведение из организма вредных продуктов обмена 
веществ и попавших из внешней среды химических соединений. Но самое удивительное 
происходит уже в клетках большинства органов и тканей. 

Известно, что большая часть энергии, необходимой для нормальной жизнедеятельности 
человека, образуется при сгорании глюкозы. В последние годы учеными многих стран 
обнаружено, что не только при сахарном диабете, но и при целом ряде всем известных 
заболеваний глюкоза усваивается клетками большинства органов неполноценно, поскольку ее 
проникновение внутрь клеток по различным причинам затруднено. При этом неизбежно 
развивается энергетический клеточный голод, и организм вынужден перестраивать обмен веществ 
таким образом, что на первое место в качестве источников энергии выходят холестерин, жирные 
кислоты, триглицериды и другие компоненты жирового обмена, а также аминокислоты, 
составляющие белки. Кроме того, значительная часть глюкозы, не сгоревшая в энергетическом 
котле, превращается в продукты жирового обмена, что способствует развитию ожирения, 
атеросклероза сосудов, ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии. 

Заключение. Таким образом, показана огромная значимость инулина, а следовательно, и 
топинамбура для значительного количества людей, страдающих указанными выше заболеваниями, 
а также имеющих риск ими заболеть. Дело в том, что природная фруктоза, из которой состоит 
инулин, является уникальным сахаром, который способен участвовать в тех же обменных процес-
сах, что и глюкоза, и полноценно замещать ее в ситуациях, когда глюкоза клетками не 
усваивается. Именно поэтому диетическая ценность инулина очень велика, а создание 
содержащих его продуктов питания во многих странах является одним из приоритетных 
направлений пищевой промышленности.   
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Վ.Գ. Գաբզիմալյան, Վ.Մ. Ավետիսյան 
 

ԻՆՈՒԼԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԳԵՏՆԱԽՆՁՈՐԻ ՊԱԼԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ 
ԴԻԵՏԻԿ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱԶԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ 

Հաղորդում 1 
Նկարագրված են Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի գիտնականների կողմից մշակված 

դիետիկ կանխարգելիչ նշանակության սննդամթերքների որոշ խմբեր, որտեղ հիմնական դերը պատկանում է 
դրանցում պարունակվող ինուլինին։  

Առանցքային բառեր. դիետիկ կանխարգելիչ սնում, գետնախնձոր, տոպինուլին, ինուլին, ինուլին 
պարունակող պալարներ։ 

 
 

V.G. Gabzimalyan, V.M. Avetisyan 
 

THE MECHANISM OF THE EFFECT OF THE USE OF  FOOD PRODUCTS OF 
DIETARY PREVENTIVE FOOD USING  INULIN-CONTAINING TUBERS OF 

TOPINULIN 
Report 1 

 
       Some groups of food products of dietary preventive nutrition are developed by the scientists of Engineering 
Academy of Armenia where the main role is played by the inulin which is contained in them. 
       Keywords: dietary - preventive food, topinulin, (Earth pear), inulin, inulin-containing tubers. 
  
Габзималян Ваграм Григорьевич – д.т.н., главный научный работник Национального аграрного 
университета Армении, действительный член ИАА 
Аветисян Варсеник Марликовна  - к.т.н., кафедра ТПРП Национального аграрного университета 
Армении, действительный член ИАА 
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Առաջարկված են գործվածքների և կաշիների հիդրոֆոբացման գործընթացում սիլիկաօրգանական 
արգասիքների տեղական և միջին կոնցենտրացիաների որոշման համար մաթեմատիկական մոդելներ, որոնք 
հիմնված են զանգվածահաղորդականության դիֆերենցիալ հավասարման վրա: Հաշվարկված է նյութերի 
հիդրոֆոբացման գործընթացի արդյունավետությունը: 

Առանցքային բառեր.  գործվածք, կաշի, արգասիք, հիդրոֆոբացում, կոնցենտրացիա, ռեակցիա, 
դիֆերենցիալ, հավասարում, արդյունավետություն, գործընթաց: 

 

Ներածություն: Հայտնի է, որ սիլիկաօրգանական արգասիքներով «Դալի», ПМС-400 և այլն 
գործվածքների և կաշիների մշակումը հանգեցնում է այդ նյութերի ջրամերժ հատկությունների 

բարձրացմանը 1, 2: Աշխատանքի նպատակն է՝ մոդելավորել սիլիկաօրգանական արգասիքներով 

գործվածքների և կաշիների հիդրոֆոբացման գործընթացը: Ժամանակակից համակարգչային 

տեխնիկան հետազոտողների համար արդյունավետ միջոց է դարձել արդյունաբերության տարբեր 

ճյուղերում ծառացած բարդ խնդիրների մաթեմատիկական մոդելավորման համար: 

Մաթեմատիկական մոդելավորումը լայն տարածում է գտել տեքստիլ և թեթև 

արդյունաբերության բնագավառներում և կոչված է որևէ օբյեկտի կամ օբյեկտների համակարգի 

հետազոտման համար դրանց մոդելների կառուցման և ուսումնասիրման միջոցով: Մոդելների 

կառուցման ժամանակ օգտագործում են մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումները, 

մաթեմատիկական անալիզի միջոցները, մաթեմատիկական վիճակագրության և 

հավանականությունների, փորձի մաթեմատիկական պլանավորման մեթոդները, հիդրոմեխանիկայի և 

ջերմազանգվածափոխանակության հիմնարար օրենքները, գրաֆների տեսությունը, դիսկրետ 

մաթեմատիկայի և կոմբինատորիկայի հնարքները, ծրագրավորման և լավարկման մեթոդները: Ինչպես 

արդեն ցույց է տրվել, սիլիկաօրգանական արգասիքներով «Դալի», ПМС-400 և այլն գործվածքների և 

կաշիների մշակումը հանգեցնում է այդ նյութերի ջրամերժ հատկությունների բարձրացմանը: 

Հիմնական մաս: Կատարենք սիլիկաօրգանական արգասիքներով գործվածքների և կաշիների 

հիդրոֆոբացման գործընթացի մաթեմատիկական մոդելի մշակումը: Հաշվի առնելով, որ գործվածքը և 

կաշին մազանոթածակոտկեն նյութեր են, դիտարկենք սիլիկաօրգանական արգասիքի 

ներթափանցումը նյութի միակի գլանական փակուղային ծակոտու մեջ նկ.: Ենթադրենք, որ 

սիլիկաօրգանական արգասիքը քիմիապես փոխազդում է կաշվի կամ գործվածքի մանրաթելի հետ, 

ընդ որում ռեակցիայի կինետիկան նկարագրվում է առաջին կարգի հավասարմամբ: 

 
Նկ. Սիլիկաօրգանական արգասիքի ներթափանցման գծապատկերը գործվածքի կամ կաշվի միակի գլանական 

փակուղային ծակոտու մեջ 
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Ենթադրենք նաև, որ քիմիական ռեակցիան կվազիհամասեռ է, այսինքն՝ ընթանում է 

մազանոթածակոտկեն նյութի ամբողջ ծավալով: 

Քանի որ նյութի նմուշի երկարությունը և լայնությունը անհամեմատ մեծ են դրա  

հաստությունից, արգասիքի ներթափանցումը դիֆուզիան նյութի մեջ տեղի է ունենում միայն 0 

առանցքի ուղղությամբ, այսինքն դիտարկվող կոնցենտրացիոն դաշտը կլինի միաչափ: 

Մազածակոտկեն նյութի ծակոտու մեջ սիլիկաօրգանական արգասիքի ներթափանցման 

գործընթացը նկարագրվում է զանգվածահաղորդականության դիֆերենցիալ հավասարման միջոցով՝ 
2

2

d C
D K C

dy
 ³ é × ,                                (1) 

որտեղ D-ն դիֆուզիայի արդյունավետ գործակիցն է, որի մեծությունը կախված է ծակոտու d 

տրամագծից և արգասիքի մոլեկուլների ազատ վազքի երկարությունից, մ2/վ, C-ն՝ 

մազանոթածակոտկեն նյութի հաստությամբ բաշխվող արգասիքի կոնցենտրացիան, կգ/մ3, Kռ-ն՝ 

առաջին կարգի քիմիական ռեակցիայի արագության հաստատունը, 1/վ, y-ը՝ կոորդինատը 

մազանոթածակոտկեն նյութի հաստության ուղղությամբ, մ: 

Դիֆերենցիալ հավասարումը լուծվում է հետևյալ եզրային պայմանների դեպքում՝ 

0, ,

, 0,

C C

dC
dy

 
  

»ñμ

»ñμ y

Ù³Ï y
                                    (2) 

որտեղ Cմակ-ը բաշխվող արգասիքի կոնցենտրացիան է մազանոթածակոտկեն նյութի մակերևույթի 

վրա, կգ/մ3: 

1 հավասարումն հաստատուն գործակիցներով երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ հավասարում է: 

Ենթադրվում է, որ սիլիկաօրգանական արգասիքի փոքր կոնցենտրացիայի դեպքում դրա դիֆուզիան 

ծակոտու մեջ և տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիան կատարվում է իզոթերմ պայմաններում: 

Դիֆերենցիալ հավասարման ընդհանուր լուծումն ունի հետևյալ տեսքը՝ 

)exp( )exp( 21 ynAynAC   ,       (3) 

որտեղ A1 և A2-ը ինտեգրման հաստատուններն են, 
0,5

Kn D
   
 

é

³

:                                               (4) 

Առաջին և երկրորդ եզրային պայմաններից համապատասխանաբար ստանում ենք՝ 

1 2C A A Ù³Ï
,                                                         (5) 

  0exp)exp( 21   nnAnnA :                              (6) 

Համատեղ լուծելով 5 և 6 արտահայտությունները՝ ինտեգրման հաստատունների համար 

կստացվի՝ 

 
   


nn

nC
A





expexp

exp
1

Ù³Ï ,                             (7) 

 
   


nn

nC
A





expexp

exp
2

Ù³Ï :                                         (8) 

Տեղադրելով 7 և 8 արտահայտությունները 3-ում, կստանանք՝ 

     
   

  
 














nch

ynchC

nn

ynynC
C Ù³ÏÙ³Ï

expexp

expexp
:   (9) 

9-ը ներկայացնում է սիլիկաօրգանական արգասիքներով գործվածքների և կաշիների 

հիդրոֆոբացման գործընթացի մաթեմատիկական մոդելը: Այն թույլ է տալիս որոշել բաշխված 

արգասիքի կոնցենտրացիան կաշվի կամ գործվածքի  հաստության ուղղությամբ, այսինքն Oy 

առանցքի ուղղությամբ հայտնի Cմակ, , Kռ և Dա մեծությունների դեպքում: Օգտվելով 9 
մաթեմատիկական մոդելից՝ կարելի է որոշել նաև բաշխված սիլիկաօրգանական արգասիքի միջին 

ինտեգրալային C  կոնցենտրացիայի արժեքը կաշվի կամ գործվածքի մեջ: ՈՒնենք   


 0

1
dyCC : 

Հետևաբար՝ 
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C ch n y C
C C dy dy ch n y dy

ch n ch n

C sh n y C sh n C th n

n ch n n ch n n

  


    

  
    

                   

          
      

  Ù³Ï Ù³Ï

Ù³Ï Ù³Ï Ù³Ï n

        (10)  

Ստացված մաթեմատիկական մոդելը թույլ է տալիս որոշել բաշխված սիլիկաօրգանական 

արգասիքի միջին ինտեգրալային կոնցենտրացիան կաշվի կամ գործվածքի մեջ հայտնի Cմակ, , Kռ և Dա 

մեծությունների դեպքում: 

Նյութերի հիդրոֆոբացման գործընթացի արդյունավետությունը հարմար է գնահատել C
CÙ³Ï

  

հարաբերությամբ  գործակցի միջոցով՝ 

 
0,5

0,5

Kthth n DC

C n K
D







      
    

 

é

³

Ù³Ï é

³

:                                (11) 

-ն՝ քիմիական ռեակցիայի օգտակար գործողության գործակիցը, կարող է փոփոխվել 0…1 
միջակայքում: 

Կիրառենք ստացված (9) և (10) մաթեմատիկական մոդելները սիլիկաօրգանական 

արգասիքներով գործվածքների և կաշիների հիդրոֆոբացման գործընթացի հաշվարկի համար: 

Բաշխված սիլիկաօրգանական արգասիքի տեղական (C) և միջին ինտեգրալային (C ) 

կոնցենտրացիաների որոշման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները բերված են աղյուսակ 1-

ում: 

Հաշվարկի համար ընտրված են    1,01,021 xxll   մ գծային չափերով և  հաստությամբ երեք 

կաշվե և երեք գործվածքի նմուշները, որոնք 4 ժ մշակվում են «Դալի» մակնիշի սիլիկաօրգանական 

արգասիքով: Ինչպես ցույց են տվել փորձնական հետազոտությունները, նշված մակնիշի արգասիքը 

ավելի ուժեղ ջրամերժ է, քան մյուսները:  

Աղյուսակ 1-ում բերված արգասիքի կոնցենտրացիաները մազանոթածակոտկեն նյութերի 

մակերևույթի վրա որոշվել են հետևյալ բանաձևով՝ 

         
 

2 1

1 2

0,01 z M M
C

l l
       Ù³Ï

  կգ/մ3:        (12) 

Աղյուսակ 1 
«Դալի» մակնիշի սիլիկաօրգանական արգասիքով կաշիների և գործվածքների հիդրոֆոբացման գործընթացի 

համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները 

Ն
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մ
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ա
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կ
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3 
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դ
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1 Քրոմացված  1,25 1,00 3,13 3,25 0,150 7,3710-3 

2 Քրոմցիրկոնիումային ոչխարենու 

կիսաֆաբրիկատ կաշի 

1,25 1,40 8,06 8,14 0,071 7,1310-3 

3 Ալյումինցիրկոնիումային ոչխարենու 

կիսաֆաբրիկատ կաշի 

1,25 1,10 7,40 7,50 0,114 6,9010-3 

4 Բամբակյա գործվածք կոմբինիզոն 1,00 0,76 3,12 3,25 0,171 12,2910-3 

5 Բամբակյա գործվածք խալաթ 1,00 0,42 2,00 2,05 0,119 11,8110-3 

6 Բուրդ-լավսան սատին գործվածք  2,50  0,95 3,00 3,09 0,237 8,9110-3 
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Աղյուսակ 2 

Սիլիկաօրգանական արգասիքի տեղական և միջին ինտեգրալային կոնցենտրացիաների բաշխումը 
գործվածքների և կաշիների նմուշներում ու հիդրոֆոբացման գործընթացի արդյունավետության գործակիցը 

Նմուշի 

համարը 
n y, 10-3 մ C, կգ/մ3 C  , կգ/մ3  

1 0,808104 

0,00 0,150 

0,0186 0,124 

0,10 0,66910-1 

0,20 0,29810-1 

0,40 0,59210-2 

0,60 0,11810-2 

0,80 0,15010-3 

1,00 0,92910-4 

2 0,822104 

0,00 0,71010-1 

0,61710-2 0,0869 

0,01 0,31210-1 

0,20 0,13710-1 

0,40 0,26510-2 

0,60 0,51210-3 

0,80 0,98910-4 

1,00 0,19110-4 

1,20 0,38310-5 

1,40 0,14310-5 

3 0,822104 

0,00 0,114 

0,12410-1 0,109 

0,10 0,49510-1 

0,20 0,21510-1 

0,40 0,40410-2 

0,60 0,76110-3 

0,80 0,14410-3 

1,00 0,32010-4 

1,20 0,23410-4 

4 0,626104 

0,00 0,171 

0,35910-1 0,210 

0,10 102 

0,20 0,54610-1 

0,40 0,15810-1 

0,60 0,50610-2 

0,76 0,32710-2 

5 0,638104 

0,00 0,119 

0,44010-1 0,370 

0,01 0,63610-1 

0,20 0,35110-1 

0,40 0,16410-1 

0,42 0,16210-1 

6 0,735104 

0,00 0,237 

0,33910-1 0,143 

0,01 0,114 

0,20 0,54510-1 

0,40 0,12510-1 

0,60 0,29010-2 

0,80 0,73510-3 

0,95 0,44010-3 

Աղյուսակում բերված դիֆուզիայի արդյունավետ գործակցի արժեքները կաշիների համար 

վերցված են 3, 4 աշխատություններից, իսկ գործվածքների համար՝ 5 աշխատությունից: Առաջին 

կարգի քիմիական ռեակցիայի արագության հաստատունի արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

  1
ln

C
K

C
  ëÏ

é
í

 վ-1,                                       (13) 

որտեղ -ն հիդրոֆոբացման ժամանակն է 14400 վ, Cսկ և Cվ-ը՝ հիդրոֆոբացնող լուծույթի սկզբնական 

և վերջնական կոնցենտրացիաներն են, կգ/մ3: Ինչպես ցույց են տալիս գոյություն ունեցող 
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հետազոտությունների արդյունքները, նյութերի հիդրոֆոբացման, ներկման և տոգորման 

գործընթացներում կարելի է ընդունել՝ 1,5  Cսկ/Cվ  2,5: Ընդունելով Cսկ/Cվ = 2, կստանանք՝ 
5ln 2 4,814 1014400K   é
 վ-1: 

Աղյուսակ 2-ում բերված են բաշխված արգասիքի տեղական, միջին ինտեգրալային 

կոնցենտրացիաների և հիդրոֆոբացման գործընթացի արդյունավետության գործակցի հաշվարկված 

արժեքները կաշիների և գործվածքների նմուշների հաշվարկի համար: Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ի 

տվյալներից, գործվածքների հիդրոֆոբացման գործընթացի արդյունավետությունը ավելի   բարձր է, 

քան կաշիներինը: Կաշիներից առավել լավ է հիդրոֆոբացվում քրոմացված ոչխարենու 

կիսաֆաբրիկատ կաշին, որի համար =0,124, իսկ առավել վատ՝ քրոմցիրկոնիումային ոչխարենու 

կիսաֆաբրիկատ կաշին, որի համար =0,0869:  

Գործվածքներից առավել լավ է հիդրոֆոբացվում բամբակյա գործվածքը՝ նախատեսված 

խալաթի համար =0,370, իսկ առավել վատ՝ բուրդ-լավսան սատին գործվածքը =0,143: 
Եզրակացություններ: Աղյուսակ 2-ում բերված տվյալները ցույց են տալիս, որ՝ 

1. y կոորդինատի մեծացման հետ մեկտեղ սիլիկաօրգանական արգասիքի տեղական 

կոնցենտրացիաները նվազում են ինչպես գործվածքների, այնպես էլ կաշիների նմուշներում, ընդ որում 

դրանց կտրուկ անկում նկատվում է մինչև y = 0,210-3 մ  կոորդինատը, որից հետո կոնցենտրացիաների 

նվազման ինտենսիվությունը փոքրանում է: 

2. Գործվածքների հիդրոֆոբացման գործընթացի արդյունավետությունն ավելի բարձր է, քան 

կաշիներինը, ինչը պայմանավորված է դիֆուզիայի արդյունավետ գործակցի ավելի մեծ արժեքներով: 

3. Կաշիներից առավել լավ է հիդրոֆոբացվում քրոմացված ոչխարենու կիսաֆաբրիկատ կաշին 

0,124 և վատ՝ քրոմցիրկոնիումային ոչխարենու կիսաֆաբրիկատ կաշին 0,0869, իսկ 

գործվածքներից առավել լավ է հիդրոֆոբացվում բամբակյա գործվածքից պատրաստված խալաթը 

0,370 և վատ՝ բուրդ-լավսան սատին գործվածքը 0,143: 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРОФОБИЗАЦИИ ТКАНЕЙ И КОЖ 
СИЛИКООРГАНИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

 

Предложены математические модели для определения местных и средних концентраций силикоорганических 
препаратов в процессе гидрофобизации тканей и кож, которые основаны на дифференциальном уравнении 
массопроводности. Рассчитана эффективность процесса гидрофобизации материалов. 

Ключевые слова: ткань, кожа, препарат, гидрофобизация, концентрация, реакция, дифференциальный, 
уравнение, эффективность, процесс. 

 

S.M. Margaryan, M.K. Barseghyan, Z.A. Minasyan 
MODELING OF THE PROCESS OF HYDROPHOBIZATION OF TISSUES AND 

LEATHER WITH SILICOORGANIC PREPARATIONS 
 

Mathematical models for determination of  local and average concentrations of silicoorganic preparations 
in the process of hydrophobization of tissues and leathers, which are based on the differential equation of mass 
conductivity are proposed. The efficiency of the hydrophobization of materials is calculated. 

Keywords: tissue, leather, preparation, hydrophobization, concentration, reaction, differential, equation, 
efficiency, process. 
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THE INVESTIGATION OF AROMATIC COMPOUNDS OF ROSE AND RED 
DRY WINES MADE FROM THE GRAPE VARIETY “KARMRAHYUT” 

 
 

One of the compounds of wine quality is its flavour-aromatic value. The latter is formed as a result of 
different concentrations of flavoring ingredients in wine. Besides, in recent years an opinion has been developed 
according to which it is impossible to make high-quality wines from the hybrid varieties of grape (mainly American) 
as they have a characteristic unpleasant smell of hybrid varieties (Foxy Aromas). By focusing on the above, our 
goal was to produce rose and red dry wines from “Karmrahyut” grape variety, which is a hybrid variety and is very 
little studied, and to investigate the flavour-aromatic substances in them. 

Keywords: rose wine, red wine, grape, “Karmrahyut”, aromatic compounds. 
 
 
Introduction. The grape and wine ingredients include aromatic compounds of different classes. In 

the course of grape processing these substances penetrate into the must and are further subjected to 
various chemical processes (alcoholic and malolactic fermentations, maturation, aging), undergo 
complicated transformations becoming a source of many new compounds and form an aromatic-taste 
bouquet of wine. These transformations and the type of the new compounds depend on the technology of 
winemaking, thus, the wines from the same grape variety made by different technologies differ in their 
chemical composition and flavor-aromatic value [1-3]. 

It should be noted, that each of the aromatic substances has its own peculiar scent (fruit, floral, berries, 
etc., not excluding unpleasant odors). In addition, each of the aromatic compounds has different sensory 
threshold, thus, the expression of this or that aroma is due to particular substances concentrations. The 
scents of the above noted chemical substances may be very similar or different from each other. 
Nevertheless, the final flavour-aromatic value of the wine is formed by the complex expression of the 
available aromatic compound [4, 5]. 

Material and methods. The aim of the given research was to prepare rose and red dry wines from 
the grape variety “Karmrahyut” growing in Aragatsotn marz and to study the quantitative and qualitative 
properties of aromatic compounds in them. Arising from the above mentioned, we focused on making an 
innovation by preparing a rose and red single-varietal dry wines from “Karmrahyut” grape variety, which 
is a hybrid variety derived from the crossing of “Hadisi”, “Vitis Amurensis” and “Chorni Sladki” grapes 
(author S.H. Poghosyan), as well as to study and compare the main aromatic compounds contained in the 
above mentioned wine materials. It should be noted that the wines were made in Armenia, and the 
particular research was carried out at Geisenheim University of Germany in accordance with the 
methods established by the International Organisation of Vine and Wine, applying GC-MS (Gas 
Chromatography - Mass Spectrometry) [6, 7]. 

The above mentioned rose and red wines have been prepared by the technology suggested by us. 
In order to make dry red wine from “Karmrahyut” grape variety the grape harvesting was 

implemented in the technical maturation period at an average of 230 g/l of sugar and 7...8 g/l of total 
acidity. Raw material from the vineyards has been delivered to the winery, weighed and sent to the grape 
receiving hopper, where, depending on the character of the grapes, potassium metabisulphite (MBSK) 
and tannin were added to it. The grape was destemmed and crushed by gear crushers, then through the 
mono-pump was provided with a "pipe in pipe" type heat exchanger where the already crashed mass of 
grape was cooled to 17…18 °C and transferred to the fermentation tank. In the latter was added 
"Oenoferm Color" type of yeast from German "Erbslöh" company. After the start of the fermentation 
process, i.e. 12 hours later, a closed remontage and "cap" soaking (Omogenazation) were performed. 
During the fermentation process, three times a day, aeration and open remontage were performed. The 
fermentation proceeded at temperature of 24…25 °C. On the 4th day of the fermentation a delestage was 
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performed during which "Lisem" fermentation activator, produced by Italian "DalCin" company, was 
added. Closed remontage was performed twice a day until the end of fermentation. The fermentation 
finished with a rather low sugar indicator. After the ultimate end of fermentation, the wine was 
transferred to pressing. The pressing was implemented by means of a pneumatic press. During pressing 
the pressure fraction of 0…0.3 bar was applied. After pressing, the wine was transferred to a storage tank, 
where the Oenococcus oeni type of bacteria was added to start malolactic fermentation. The malolactic 
fermentation preceded at the temperature of 17…18 °C. As a result of malolactic fermentation, the 
amount of malic acid decreased from 1.4 g/l to 0.3 g/l. After the end of the malolactic fermentation the 
temperature was maintained at 13…15 °C. In such conditions, the wine was left for another 2 days for 
sedimentation, after which a racking was performed. After refilling, the wine was poured into a tank to 
which potassium metabisulphite (MBSK), oak tannin and tea tannin were added. Storage temperature was 
kept at 11…12 °C and was periodically refilled. During the technologically prescribed period, the 
blending was done and potassium metabisulphite (MBSK) and skin tannin (extracted from the grape skin) 
were added. Afterwards the fining agents: gelatin and bentonite were given to the wine. The expedient 
quantities for applying the latter substances were determined by means of laboratory experiments. The 
fining was performed at the temperature of 13…15 °C and lasted for 10…12 days. After that the racking 
and filtration with diatomite filter were performed. Then, after a while, it was filtered with a Depth Filter 
sheets, and finally, before the bottling, a membrane microfiltration was performed. 

In order to make dry rose wine from “Karmrahyut” grape variety the grape harvesting was 
implemented in the technical maturation period at an average of 220 g/l of sugar and 6…7 g/l of total 
acidity. Raw material from the vineyards has been delivered to the winery in small boxes, weighed and 
sent to the grape receiving hopper, where, depending on the character of the grapes, potassium 
metabisulphite (MBSK) and tannin were added to it. The grape was destemmed and crushed by gear 
crushers, then through the mono-pump was provided with a "pipe in pipe" type heat exchanger where the 
already crashed mass of grape was cooled to 11…12 °C and transferred to pressing. During pressing the 
free run must was taken. After pressing, the must was transferred to a tank, where the pectolitic enzymes, 
casein and bentonite were added. Next day the tank was racked. In the latter was added "Litto Levure 
Pink" type of yeast from German "Erbslöh" company. During the fermentation process, three times a day, 
aeration was performed. The fermentation preceded at the temperature of 17…18 °C. On the 3rd day of 
the fermentation aeration was performed, during which "Protoferm" fermentation activator, produced by 
Italian "DalCin" company, was added. At the end of fermentation tiamin was added. The fermentation 
finished with a rather low sugar indicator. After the ultimate end of fermentation, the wine was racked to 
a storage tank, where potassium metabisulphite was added. Storage temperature was kept at 11…12 °C 
and was periodically refilled. Then, every third day, battonage, a mix of wine and pure lees, was held. 
The latter makes it possible to keep the wine from being oxidized and gives it a specific flavor-value. The 
batonage was continued for four months. During the technologically prescribed period, potassium 
metabisulphite (MBSK) and skin tannin (extracted from the grape skin) were added. Afterwards the 
fining agents: fish glue, milk and bentonite were given to the wine. The expedient quantities for applying 
the latter substances were determined by means of laboratory experiments. The fining was performed at 
the temperature of 13…15 °C and lasted for 10 days. After that the racking and filtration with diatomite 
filter were performed. Then, after a while, it was filtered with a Depth Filter sheets, and finally, before 
bottling, a membrane microfiltration was performed. 

Results. We have carried out a research of particular aromatic compounds of the above noted 
wines, the results of which are presented in Table. 

To sum up, we can state, that in the prepared wines methyl 2-aminobenzoate wasn’t revealed, 
which is the main cause of a characteristic odor of hybrid varieties. In addition to the above mentioned, it 
should be noted that both wines are rather rich in aromatic compounds. 

The red dry wine is comparatively rich in fresh fruit (i-Butyric acid ethylester, Butyric acid 
ethylester, i-Valeric acid, Hexanoic acid ethylester), boiled or dry fruits (Succinic acid diethylester), berry 
(2-Hydroxy-4-methylvaleric acid ethylester), floral-plant (linalool, Benzeneacetic acid ethylester, Acetic 
acid phenylethylester), “buttery” (Lactic acid ethylester, Hexanoic acid) aromas, and rose dry wine has 
the flavour of tropical fruits (Acetic acid 3-methylbutylester + Acetic acid 2-methylbutylester, Hexanoic 
acid ethylester, Octanoic acid ethylester), berries (2-Hydroxy-4-methylvaleric acid ethylester), fresh 
flowers (2-Phenyl-ethanol, a-Terpineol, Acetic acid phenylethylester) plants. High quality of the wines 
has been confirmed not only with the availability of the above noted aromatic substances, but also with 
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the lack of those having negative effect and/or with their little amount (Acetic acid ethylester, Acetic acid 
hexylester, Octanoic acid, Decanoic acid, Decanoic acid ethylester): 

Table 
The content of some aromatic compounds in red and rose wines made from Karmrahyut grape 

AROMATIC COMPOUNDS 
MEASUREMENT 

UNIT 

WINES 

Red Dry Wine Rose Dry Wine 

Acetic acid ethylester mg/l 183 121 

3-Methylbutanol + 2-Methyl-butanol mg/l 344 431 

i-Butyric acid ethylester μg/l 651 426 

Butyric acid ethylester μg/l 321 429 

Lactic acid ethylester mg/l 45 84 

i-Valeric acid μg/l 1792 1733 

Hexanol μg/l 1621 2009 

Acetic acid 3-methylbutylester + Acetic acid 2-
methylbutylester 

μg/l nq 393 

Hexanoic acid (Caproic acid) mg/l 5 7 

Hexanoic acid ethylester (Caproic acid ethylester) μg/l 417 980 

Acetic acid hexylester μg/l nd nd 

2-Hydroxy-4-methylvaleric acid ethylester μg/l 149 183 

Linalool oxide-1 μg/l 93 43 

Linalool oxide-2 μg/l 42 19 

Linalool μg/l 94 55 

2-Phenyl-ethanol mg/l 50 57 

Octanoic acid (Caprylic acid) mg/l nq 5 

Succinic acid diethylester μg/l 9799 10014 

Octanoic acid ethylester μg/l 242 875 

a-Terpineol μg/l 268 157 

Benzeneacetic acid ethylester μg/l 10 5 

Acetic acid phenylethylester μg/l 9 40 

Decanoic acid (Capric acid) mg/l nq nq 

Decanoic acid ethylester μg/l nd 48 
**nq = not quantifiable (traces), nd = not detected 

 
Conclusion. To conclude, the research results have shown that it is feasible to make high-quality rose 

and red wines from “Karmrahyut” grape with superior aromatic flavour-value, with a content of diverse 
and interesting aromatic compounds and, what is mostly important - without odour, peculiar to the hybrid 
varieties. 
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Ա.Հ. Գաբրիելյան, Կ.Ն. Կազումյան 
 

ԽԱՂՈՂԻ ԿԱՐՄՐԱՀՅՈՒԹ ՍՈՐՏԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ ԵՎ 
ԿԱՐՄԻՐ ՉՈՐ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԲՈՒՐԱՎԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 

 
Գինու որակի վրա բավականին մեծ ազդեցություն ունեն նրա մեջ առկա բուրավետ նյութերն 

իրենց համապատասխան կոնցենտրացիաներով: Բացի դրանից, վերջին տարիներին կարծիք է 
ձևավորվել, որ խաղողի սելեկցիոն սորտերից (հիմնականում ամերիկյան) հնարավոր չէ պատրաստել 
բարձրորակ գինիներ, քանի որ վերջիններս գրեթե միշտ պարունակում են սելեկցիոն սորտերին 
բնորոշ տհաճ հոտ (Foxy Aromas): ՈՒղղորդվելով վերոնշյալով՝ մեր նպատակն է եղել խաղողի 
Կարմրահյութ սորտից, որը սելեկցիոն սորտ է և շատ քիչ ուսումնասիրված, վարդագույն և կարմիր չոր 
գինիների պատրաստումը, և դրանցում բուրավետ նյութերի հետազոտումը: Այսպիսով, 
հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ Կարմրահյութ խաղողի սորտից հնարավոր է 
պատրաստել բարձրորակ վարդագույն և կարմիր չոր գինիներ՝ բարձր համահոտային արժեքով, 
բուրավետ նյութերի բազմազան և հետաքրքիր պարունակությամբ, և ամենակարևորը՝ առանց խաղողի 
հիբրիդային սորտերին բնորոշ հոտի: 

Առանցքային բառեր. վարդագույն գինի, կարմիր գինի, խաղող, Կարմրահյութ, բուրավետ 
նյութեր: 

 

 

А.Г. Габриелян, К.Н. Казумян 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ РОЗОВОГО И 
КРАСНОГО СУХИХ ВИН ИЗ СОРТА ВИНОГРАДА "КАРМРАЮТ" 

 
Концентрация ароматических веществ оказывает большое влияние на качество вина. Кроме того, в 

последние годы сложилось мнение, что из гибридных сортов винограда (в основном американских) нельзя 
изготовить высококачественные вина, так как они почти всегда содержат характерный неприятный 
запах гибридных сортов. Целью работы является изготовление из малоизученного виноградного сорта 
"Кармрают" розового и красного сухих вин, а также исследование в них ароматических соединений. 
Исследования показали, что красные и розовые вина, приготовленные из виноградного сорта "Кармрают", 
наделены разнообразным и интересным содержанием ароматических веществ и, самое главное, не 
содержат характерного запаха вин, приготовленных из гибридных сортов винограда. 

Ключевые слова: розовое вино, красное вино, виноград, сорт "Кармрают", ароматические 
соединения. 
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ  МАТРИЧНЫХ  
УРАВНЕНИЙ ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ ( I ) 

(Прямой подход) 
 

Рассмотрены однопараметрические матричные уравнения четвертой степени, для решения 
которых предложены аналитический, а также последовательный и параллельный численно-аналитические 
методы. Последние основаны на аналитическом методе и дифференциальных преобразованиях Г.Е. Пухова. 
Для всех методов получены соответствующие условия разрешимости задачи.  

Ключевые слова: однопараметрические матричные уравнения четвертой степени, аналитические и 
численно-аналитические методы решения, условия разрешимости задачи, современные средства 
информационных технологий. 

 
Введение. В [1] предложен спектральный, в [2] – гиперматрично-блочные аналитический, а также 

последовательный и параллельный численно-аналитический, в [3] – декомпозиционные гиперматрично-
блочные численно-аналитические методы решения однопараметрических квадратных матричных уравнений 
и получены соответствующие условия разрешимости задачи. В [4] предложены аналогичные методы 
решения однопараметрических кубических матричных уравнений, а также получены соответствующие 
условия разрешимости задачи.   

В настоящей работе рассматриваются однопараметрические матричные уравнения четвертой степени  
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где  tАi , 4,0i  - однопараметрические квадратные матрицы порядка m, а  tX  - однопараметрическая 

квадратная матрица также порядка m , подлежащая определению.  
Известно [5], что если степенное матричное уравнение имеет конечное число решений, то это число 

не превосходит значение n
mnC , где n  - степень матричного уравнения; m  - порядок матричных 

коэффициентов, а C  - комбинации. 
Математический аппарат   
1. Aналитический метод решения. Однопараметрическое матричное уравнение четвертой степени 

(1) представим в виде следующей эквивалентной матричной системы второго порядка: 
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или в виде эквивалентной гиперматрично-гипервекторно-блочной системы 
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с дополнительной неизвестной матрицей  tY  также порядка m. 
При выполнении условия регулярности (условия разрешимости задачи) 
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из представления (3) получим итерационную вычислительную схему  
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 где q  - номер итерации. 

2. Численно-аналитические методы решения. Допустим, что для всех матричных элементов 
гиперматрично-гипервекторно-блочной системы (3) имеют место следующие дифференциальные 
преобразования [6]: 
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где  KA0 ,  KA1 ,  KA2 ,  KA3 ,   KA4 ,  KX ,  KY  - матричные дискреты однопараметрических 

матриц  tA0 ,  tA1 ,  tA2 ,  tA3 ,  tA4 ,  tX ,  tY  соответственно; H  – масштабный коэффициент; 

 ,0K  - целочисленный аргумент; t  - центр аппроксимации;  
0

æ
 
÷  

11
æ  - аппроксимирующие 

функции, восстанавливающие матрицы-оригиналы  tA0 ,  tA1 ,  tA2 ,  tA3 ,  tA4 ,  tX ,  tY  

соответственно. 
Последовательный численно-аналитический метод решения 
Используя дифференциальные преобразования (6)-(12), нелинейную гиперматрично-гипервекторно-

блочную систему (3) из области оригиналов переведем в область дифференциальных изображений. При 
этом будем иметь: 

при K=0:  
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откуда 
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если, конечно, имеют место условия гиперрегулярности 

   qmrangD q  ,20,0 ;                      (15) 

при K=1:  
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откуда при выполнении условия (15) получим 
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при K=2:  
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откуда при выполнении условия (15) получим 

 
 

 

       
    

 
  








































 



0

0
2,0;1,1;0,2

1

1
1,0;0,1

0

2
0,0

2

2 41

1

Y

X
D

Y

X
D

A
D

Y

X
q

q

;      (19) 

       


при K=К:  
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откуда при выполнении условия (15) получим 
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При организации последовательных численных процедур (14), (17), (19)…(21) основные 
вычислительные трудности, очевидно, связаны с определением множества решений нелинейной системы 

(13), т.е. множества начальных матричных дискретов  iX 0  и  iY 0 , n
mnCi  . Остальные матричные 

дискреты  irX  и  irY  при этом будут определены рекуррентно в соответствии с соотношениями (17), 

(19)…(21), а восстановление решений  itX  и  itY  – в соответствии с (11) и (12). При этом сравнительно 

легко будет решена и так называемая проблема ветвления [7]. 
Параллельный численно-аналитический метод решения. Объединив гиперматрично-гипервекторно-

блочные уравнения (13), (16), (18)…(20) в одно целое, получим следующую суперматрично-супервекторно-
блочную систему: 
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или в компактном представлении: 

(20)
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Следовательно, при выполнении условия суперрегулярности 
    mKrangД  12                          (23) 

получим 
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а также в соответствии с (11), (12) решения исходной задачи.  
Заключение. Таким образом, основные вычислительные операции по решению рассмотренной 

задачи сводятся к рекуррентным численным процедурам и к операции суммирования по восстановлению 
матричных оригиналов-решений. Естественно, при этом широко могут быть использованы возможности 
средств современных информационных технологий [8]. 
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ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ (I) 
(Ուղղակի մոտեցում) 

 

Դիտարկվել են չորրորդ աստիճանի միապարամետրական մատրիցային հավասարումները, որոնց 
լուծման համար առաջարկվել են անալիտիկ, ինչպես նաև հաջորդական և զուգահեռ թվաանալիտիկ մեթոդներ: 
Վերջիններս հիմնված են անալիտիկ մեթոդի և Գ.Ե. Պուխովի դիֆերենցիալ ձևափոխությունների վրա: Բոլոր 
մեթոդների համար էլ ստացվել են խնդրի լուծելիության համապատասխան պայմանները:  

Առանցքային բառեր. չորրորդ աստիճանի միապարամետրական մատրիցային հավասարումներ, լուծման 
անալիտիկ և թվաանալիտիկ մեթոդներ, խնդրի լուծելիության պայմաններ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ժամանակակից միջոցներ: 

 
S.H. Simonyan, G.V. Adamyan, A.V. Melikyan, A.S. Simonyan 

METHODS OF SOLUTIONS OF ONE-PARAMETER MATRIX  
EQUATIONS OF THE FOURTH DEGREE (I) 

(Direct approach) 
 

One-parameter matrix equations of the fourth degree have been considered, for solving of which analytical, as well as 
serial and parallel numerical-analytical methods have been offered. The latters are based on the analytical method and 
differential transformations  of G.Ye. Pukhov. Appropriate conditions for solvability of the problem are obtained for all the 
methods.   

Keywords: one-parameter matrix equations of the fourth degree, analytical and numerical-analytical methods of 
solutions, conditions for solvability of the problem, modern means of information technologies.  
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ՄԵՏԱՂ-ՖԵՐՈԷԼԵԿՏՐԻԿ ԿՈՆՏԱԿՏԻ I-V ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ 

ԾԱԿՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 
Տեսականորեն և փորձնականորեն ուսումնասիրվել է մետաղ-ֆերոէլեկտրիկ կոնտակտի I-V բնութագրերը և 

ծակման երևույթները: Հաստատվել է, որ բարձր լարվածությամբ դաշտերի դեպքում I-V բնութագիրն ունի 
էքսպոնենցիալ կախվածություն, և թթվածնի վականսիաների խտության աճին զուգընթաց հոսանքը նվազում է, իսկ  
ծակման դաշտի լարվածությունը` աճում:   

Առանցքային բառեր. ֆերոէլեկտրական թաղանթ, թթվածնի վականսիա, էլեկտրոնային թակարդներ, Պուլ-
Ֆրենկել իոնացում: 

 

Ներածություն: Նախորդ [1] աշխատանքում տեսականորեն քննարկվել էին  մետաղ-ֆերոէլեկտրիկ կոն-

տակտում ընթացող էլեկտրաֆիզիկական երևույթները ուժեղ դաշտերի, ֆերոէլեկտրական թաղանթում 

թթվածնի վականսիաների և թաղանթի դիէլեկտրիկ թափանցելիության` էլեկտրական դաշտից ունեցած ոչ 

գծային կախվածության ռեժիմում: Սույն աշխատանքում ներկայացվել է  [1]-ում  ստացված անալիտիկ 

արտահայտությունների    հիման վրա իրականացրած տեսական մոդելավորման, ինչպես նաև պատրաստ-

ված նմուշների փորձնական հետազոտությունների ու տեսություն-փորձ համադրման ու վերլուծության 

արդյունքները:  

  1. Տեսական հետազոտություններ: Մետաղ-ֆերոէլեկտրիկ (Pt-Ba0.25Sr0.75TiO3)  կոնտակտի I-V բնութագրի 

և էլեկտրական ծակման լարման պարամետրերի համակարգչային մոդելավորումն ու կախվածությունները 

կատարվել են [1]-ի (14) և (17) արտահայտությունների հիման վրա, ֆերոէլեկտրական թաղանթի և արտաքին 

ազդանշանի պարամետրերի հետևյալ համախմբի համար*՝   

 = 1.6 ·10 -19 Կլ, =0.8 էՎ,  =1.05·10-34Ջ·վ , =300 Կ, =1.38·10-23Ջ/Կ,  kT=0.0259 էՎ,  10050 L նմ, 
1310

0 1010 n  սմ-3 , 6107 S սմ2, 
1916 1010 tN սմ-3, 0 , 	 8,85 ∙ 10 	Ֆ/սմ,               

0 ≅ 250,  0.01 30   սմ2/Վ∙վ ,  20 200U     Վ , 14 1610 10    սմ2,   1710cN BST  սմ-3, 

 thnS  ,
710th սմ/վ,  0.06 0.4tE   էՎ, A=0.45·10-11սմ2/Վ2:  

Տեսական մոդելավորման արդյունքները ներկայացված են նկ.1-5 -ում: 

         2. Փորձնական հետազոտություններ: Pt-(Ba,Sr)TiO3 նանոթաղանթային կառուցվածքի ստացման համար 

ֆերոէլեկտրական  (Ba,Sr)TiO3 (կարճ՝ BST) թիրախները ստացվել են ինքնատարածվող բարձրաջերմաստի-

ճան սինթեզի (ԻԲՍ) եղանակով [14], այնուհետև p-Si  հարթակի վրա (p-Si, <B>, (100), =5 ԿՕմսմ), ջերմային 

օքսիդացմամբ  ձևավորված ≈50 նմ հաստությամբ SiO2 շերտի վրա, իմպուլսային լազերային նստեցման մեթո-

դով (ԻԼՆ) [15] նստեցվել  է (500...100) նմ  հաստությամբ BST նանոթաղանթը, իսկ Pt-մետաղական կոնտակտ-

ները ստացվել են միկրոէլեկտրոնային հայտնի ստանդարտ տեխնոլոգիաներով [16]: Էլեկտրական ծակման 

լարման հետազոտման համար ԻԲՍ եղանակով պատրաստվել է նաև կերամիկական BaTiO3 և SrTiO3 նմուշ-

ներ 1 մմ  հաստությամբ, որոնց արտաքին մակերևույթին նստեցվել են մետաղական Ag կոնտակտներ (նկ.6): 

         Անօրգանական բարդ կոմպոզիցիոն նյութերի սինթեզման այլ եղանակների հետ համեմատած ԻԲՍ 

մեթոդն ունի մի շարք առավելություններ` օգտագործվող սարքավորումների պարզություն, բարձր 

արտադրողականություն, ֆազային բաղադրության ու միկրոկառուցվածքի կարգավորման հնարավորու-

թյուն, սինթեզի համար էներգածախսի բացակայություն, սինթեզման կարճ ժամանակ, էկոլոգիական մաքրու-

թյուն և այլն: 

Մինչ ԻԼՆ նստեցումը p-Si հարթակները մաքրվել են մաքուր ացետոնով, լվացվել կրկնակի թորված ջրով 

և չորացվել ճնշված օդի շիթով: Հարթակը ԻԼՆ խցիկում տեղակայելուց հետո բարձր վակուումի (10-5…10-4 Պա) 

պայմաններում ջերմաստիճանը ≈ 20°C/րոպե արագությամբ հասցվել է մինչև նստեցման համար ընտրված 

                                                            
* Պարամետրերի այս արժեքները վերցրվել են գիտական գրականության հայտնի տվյալներից և տարբեր 

հեղինակների կողմից կատարված փորձնական հետազոտության արդյունքներից [2-13] 
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բարձր ջերմաստիճան (700°C)՝ այդ ընթացքում փաստացի ապահովելով նաև հարթակի ջերմամշակումը 

վակուումի պայմաններում:  

 

 
Նկ. 1. Հոսանքի  J (Ա/սմ2) խտության կախումը կիրառված U (Վ)  լարումից` թթվածնի վականսիայի Nt (սմ -3) 

խտության տարբեր արժեքների դեպքում (L=50 նմ, A= 0.45·10-11 սմ2/Վ2 , 1410  սմ 2 , 
710th սմ/վ,  

6107 S սմ 2,   26.0 tE ԷՎ,  
10

0 10n սմ -3 ,  0 ≅ 250,   30  սմ 2/Վ.վ , =300 Կ,                              

= 1.38·10-23Ջ/Կ,  kT= 0.0259 էՎ) 
 

 
Նկ. 2. Հոսանքի  J (Ա/սմ2) խտության կախումը կիրառված դաշտի E (Վ/սմ ) լարվածությունից` թթվածնի 

վականսիայի Nt (սմ -3) խտության տարբեր արժեքների դեպքում(մնացած պարամետրերը` ինչպես նկ.1-ում) 
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Նկ. 3. Հոսանքի  J (Ա/սմ2) խտության կախումը թթվածնի վականսիայի Nt (սմ-3) խտությունից՝ դաշտի E (Վ/սմ) 

լարվածության տարբեր արժեքների դեպքում (մնացած պարամետրերը` ինչպես նկ.1-ում) 

 
Նկ. 4. EB (Վ/սմ)  ծակման լարման  կախումը կիրառված դաշտի E (Վ/սմ ) լարվածությունից՝ թթվածնի վական-
սիայի Nt (սմ-3) խտության տարբեր արժեքների դեպքում և 	 ≅ 	 ռեժիմում (մնացած պարամետրերը` ինչպես 

նկ.1-ում) 
 

Փորձերը ցույց են տվել, որ թիրախ-հարթակ օպտիմալ հեռավորությունը 3 սմ-ն է: Այդ հեռավորության 

դեպքում ստացվում են համասեռ, խիտ և համեմատաբար քիչ արատներով թաղանթներ (նկ.8): 

Ճառագայթման ինտենսիվության համար ընտրվել է ≈ 5 Ջ/սմ2 արժեքը (այս դեպքում թաղանթի 

նստեցման արագության միջին արժեքը կազմել է ≈ 0.4 նմ/վ)՝ հաշվի առնելով լազերային ճառագայթման 

ինտեսիվության ազդեցությունը պայմանավորող գործոնները: Թաղանթներում թթվածնի պակասորդը 

վերականգնելու և միկրոկառուցվածքը բարելավելու համար, նստեցման ավարտից հետո կատարվել է 

թրծում: Թաղանթների թրծումը կատարվել է էլեկտրական վառարանում օդի միջավայրում, 400…1300°C  

ջերմաստիճաններում: ԻԲՍ եղանակով ստացված Ba0.25Sr0.75TiO3−ի XRD պատկերը ներկայացված է նկ.7-ում: 

Ֆերոէլեկտրական թաղանթի մակերևույթը և կառուցվածքի լայնական հատույթը հետազոտվել են 

տեսածրող էլեկտրոնային (“HITACHI TM3000 Tabletop Microscope”–SEM) և ատոմաուժային մանրազննման 

եղանակներով (նկ.8), իսկ թաղանթի ստեխիոմետրական բաղադրությունը` ռենտգենյան դիֆրակտոգրման 

(Grazing incident X-ray diffraction (GIXRD)) մեթոդով “Bruker D8 Advance” դիֆրակտոմետրի միջոցով, և 

Ռուդերֆորդի հակաանդրադարձման սպեկտրաչափական (RBS-օգտագործելով 1.4 մԷՎ He+ իոններ) 

հետազոտություններով* (նկ.9 ա), որոնք  հավաստում են թիրախից նանոթաղանթ ստեխիոմետրական 

կառուցվածքի փոխարկման  բարձր որակը: 

                                                            
* SEM, AFM, XRD և RBS հետազոտություններն իրականացվել են Գերմանիայի Դաշնության Աախենի կիրառական 

գիտությունների համալսարանի “Բիո-նանոտեխնոլոգիաների ինստիտուտ”-ում 
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Նկ. 5.  EB (Վ/սմ)  ծակման լարման  կախումը թթվածնի վականսիայի Nt (սմ-3) խտությունից  ≅ 		  ռեժիմում` 
դաշտի  E (Վ/սմ) լարվածության տարբեր արժեքների դեպքում  (մնացած պարամետրերը` ինչպես նկ.1-ում) 

                
                             ա)                                                                                      բ) 

 

                                             
              գ)                                          դ)                                                ե)                              

Նկ. 6. Pt-(Ba,Sr)TiO3  նանոթաղանթային կառուցվածքի լայնական կտրվածքի սխեմատիկ պատկերը և շերտերի 
դասավորվածությունը (ա, բ), նմուշի տեսքը վերևից (գ) և 1 մմ հաստությամբ  կերամիկական BaTiO3 (դ) և SrTiO3 (ե) 

նմուշները 

 
Նկ. 7.  18% վառելիքի (Ti) օգտագործմամբ ԻԲՍ-ով ստացված Ba0.25Sr0.75TiO3−ի XRD պատկերը. (228,5° դեպքում 

հանդես է գալիս TiO2-ը, 229° դեպքում՝ BaO-ն)   
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Նկ.8 -ում բերված են SiO2 հարթակի վրա փոշենստեցված BST նանոթաղանթի մակերևույթի (ա) և 

լայնական հատույթի (բ)՝ տեսածրող էլեկտրոնային մանրադիտակով ստացված պատկերները և 

ատոմաուժային հետազոտման արդյունքները (գ): Ստացված պիկերը լավ համապատասխանության մեջ են 

BST բարդօքսիդային ՖԷ նյութը բնութագրող PDF 00-039-1395 գրադարանային ֆայլի հետ, հետևապես կարելի 

է փաստել, որ հետազոտվող նմուշում գործ ունենք ձևավորված BST փուլով բազմաբյուրեղային 

նանոթաղանթի հետ: Իրականացվել են պատրաստված Pt/BST/Al (նկ.6) Մ-Ֆ-Մ “կոնդենսատորի” ունակա-

ջերմաստիճանային C(T) բնութագրերի չափումներ 285...600Կ  ջերմաստիճանային և հաճախությունների 20 

Հց -ից մինչև 2 ՄՀց միջակայքերում` օգտագործելով “KEYSIGHT” ընկերության “Agilent E4980A Precision LCR 

Meter” ճշգրիտ չափիչ սարքը (նկ.9 բ):  

        
                    ա)                                                                բ)                                                             գ) 

Նկ. 8. BST  նուրբթաղանթային կառուցվածքի  (ա) մակերևույթի, (բ) լայնական հատույթի  
ՏԷՄ,  (գ) BST թաղանթի մակերևույթի ԱՈՒՄ (AFM) հետազոտության պատկերները 

 

C  ունակության և  դիէլեկտրիկ թափանցելիության ∁   կախվածության միջոցով ստացվել են 

դիէլեկտրիկ թափանցելիությունների կախումները ջերմաստիճանից`  (T), ԻԲՍ (SHS) մեթոդով ստացված  

կոնդենսատորային կառուցվածքի համար (նկ.9 բ): 

VI   բնութագիրը չափվել է`օգտագործելով կիսահաղորդչային պարամետրերի չափման   KEITHLEY 

6430 Sub-Femtoamp SourceMeter և NI DAQ SC 2040 և HP415B սարքերը: Նկ.10-ում` փորձնական և տեսական 

արդյունքների համադրված պատկերը: Ծակման լարման հետազոտությունները կատարվել են BST 

կերամիկական նմուշի համար՝ օգտագործելով ТИР С96 (ГОСТ–1845-52, ճշտությունը` 3%) սարքը, 

տրանսֆորմատորային յուղի մեջ, սենյակային ջերմաստիճանում: Փորձով հաստատվել է, որ ծակումն 

սկսվում է 2 կՎ -ին մոտ լարման դեպքում, որին համապատասխան ծակման դաշտի լարվածության 

մեծությունը կազմում է` EB ≈ 2∙105 Վ/սմ : 

     
                                    ա)                                                                                           բ) 

Նկ. 9. (ա) Ba0.25Sr0.75TiO3 (100 նմ) RBS հետազոտման արդյունքները և (բ) ԻԲՍ մեթոդով սինթեզված 
Ba0,25Sr0,75TiO3  փոշենյութից  պատրաստված M-F-M «կոնդենսատորի» (նկ.6 )  

 (T) բնութագիրը 1 ՄՀց հաճախության դեպքում 
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Նկ. 10. Pt – Ba0,25Sr0,75TiO3 – pSi – Al  նմուշի  տեսական ու փորձնական J(V)  կախվածությունները 

 
EB-ի այս արժեքը մի քանի անգամ փոքր է Ba0,25Sr0,75TiO3 թաղանթի համար տեսականորեն հաշվարկված 

ծակման դաշտի լարվածության արժեքից, որին, ըստ նկ.4-ի և 5-ի  համապատասխանում էր թթվածնի 

վականսիաների Nt ≈ 2∙1018սմ-3 խտություն: Այս շեղումը կարող է պայմանավորված լինել նախ՝ կերամիկական 

նմուշի բաղադրությամբ (ունենք միայն BST), մետաղական Ag-ի կոնտակտի մածուկի անհամասեռությամբ, 

ինչպես նաև նմուշի մակերևույթում առկա յուղային մոլեկուլների հետևանքով առաջացած 

աղտոտվածությամբ, և, որ հաշվարկները կատարվել էին թաղանթի, մինչդեռ փորձը՝ կերամիկական նմուշի 

համար:  

1. Եզրակացություններ: Նպատակային Ba0,25Sr0,75TiO3  թիրախի և նանոթաղանթի տարրային 

բաղադրության հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ թիրախներն ու թաղանթներն ունեն 

անհրաժեշտ բաղադրությունը (նկ.8-10): Բաղադրությունից հիմնական շեղումը ըստ թթվածնի է, որը չի 

գերազանցում 0,7% թիրախի և 2% ՝ թաղանթի դեպքում: 100 նմ հաստությամբ թաղանթի խտության համար 

ստացվել է ≈ 5,1 գ/սմ3 արժեքը: Նանոթաղանթների մակերևույթի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 

դրա վրա մեծ ազդեցություն են թողնում նստեցման պրոցեսում հարթակի ջերմաստիճանը և թրծման ջերմաս-

տիճանը: Ընդ որում, չթրծված թաղանթներն ունեն ամորֆ կամ ամորֆ+բազմաբյուրեղային կառուցվածք: 

Թրծման որոշակի գործընթացներից հետո դրանք դառնում են բազմաբյուրեղային: RBS, XRD հետազոտության 

արդյունքում ստացված պիկերը լավ համապատասխանության մեջ են BST բարդօքսիդային ՖԷ նյութը 

բնութագրող PDF 00-039-1395 գրադարանային ֆայլի հետ, հետևապես կարելի է փաստել, որ հետազոտվող 

նմուշում գործ ունենք ձևավորված BST փուլով բազմաբյուրեղային բարձր որակի նանոթաղանթի հետ: 

Փորձնական և տեսական վոլտ-ամպերային բնութագրերի համադրությունը ցույց է տալիս, որ մշակված 
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(ունենք միայն BST), մետաղական Ag-ի կոնտակտի մածուկի անհամասեռությամբ, ինչպես նաև նմուշի 

մակերևույթում առկա յուղային մոլեկուլների հետևանքով առաջացած ախտոտվածությամբ, և, որ 
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В.В. Буниатян,  В.К. Бегоян, О.Р. Даштоян, Г.Г. Овникян, Т.В. Вандунц 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК I-V И ЯВЛЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОБОЯ КОНТАКТА 

МЕТАЛЛ-СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК 
 
Теоретически и экспериментально исследованы вольт-амперные (I-V) характеристики и явления 

электрического пробоя контакта металл-сегнетоэлектрик при наличии кислородных вакансий в 
сегнетоэлектрической пленке и в режиме нелинейной зависимости диэлектрической проницаемости 
сегнетоэлектрика от электрического поля. Установлено, что в случае полей с высоким напряжением 
характеристики I-V имеют экспоненциальную зависимость, и параллельно с увеличением плотности 
кислородных вакансий ток уменьшается, а напряжение электрического пробоя увеличивается.   

Ключевые слова: ферроэлектрическая тонкая пленка, кислородная  вакансия,  электронные уровни  
захвата, ионизация Пуля Френкеля.  
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF I-V 
CHARACTERISTICS AND BREAKDOWN PHENOMENA OF METAL-

FERROELECTRIC CONTACT 
 

The I-V characteristics and breakdown phenomena feature of the metal-ferroelectric contact is studied 
theoretically and experimentally for the regime of presence of the oxygen vacancies in ferroelectric films and non-
linear dependence of dielectric permittivity of ferroelectric film on electric field. It is stated that with the increase of 
density of oxygen vacancies the current decreases and the breakdown voltage increases. 

Keywords:  ferroelectric thin film, oxygen vacancy, electronic traps, Pool-Frenkel ionization. 
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Հողերի աղակալումը բնության մեջ ընթացող ամենաբացասական գործընթացներից մեկն է: 

Աղերի առկայության պայմաններում հողը պնդանում է, կորցնում ջրաթափանցիկությունը և 

բերրիությունը, դառնում մշակության համար ոչ պիտանի և դուրս է մղվում գյուղատնտեսական 

շրջանառությունից: Գնահատումները ցույց են տալիս, որ Արարատյան հարթավայրի հողերի 40...50%-

ը ենթարկված են առաջնային և երկրորդային աղակալման, որը հիմնականում տեղի է ունենում 

ոռոգման և գրունտային ջրերի ազդեցությամբ [1]: 

Ներկայումս Արարատյան հարթավայրի աղազերծման աշխատանքներն իրականցվում են ոչ 

բավարար չափերով, որը պայմանավորված է մի շարք տնտեսական, կազմակերպչական, 

տեխնիկական և տեղեկատվական խնդիրներով և դժվարություններով: Այդ խնդիրների լուծման 

կարևորագույն նախապայմանը թիրախային  բնակավայրերի հողերի աղակալման ինտենսիվության, 

արագության և տարածման մասին ստույգ տեղեկատվության առկայությունն է: Գոյություն ունեցող 

ավանդական մեթոդները չեն կարող լիարժեք և օպերատիվ տեղեկություն տալ հողերի աղակալման 

վիճակի մասին [2]: Այդ տեսանկյունից առավել արդյունավետ է հեռազոնդավորման (Remote Sensing - 

RS) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արբանյակային նկարներից տեղեկատվության ստացման 

ավտոմատ մոդելների ներդրումը, որը թույլ է տալիս հետազոտել աղակալված հողերի տարածական 

միջավայրում փոփոխման դինամիկան, վերլուծել այդ փոփոխությունների պատճառները, մշակել 

դրանց կանխարգելիչ միջոցառումներ [3, 4]:  

Աշխատանքում փորձ է արվել RS տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կազմել Արարատյան հարթա-

վայրի մի շարք հողատարածքների թվային քարտեզները, գնահատել դրանց աղակալման վիճակը:  

Հետազոտությունների հիմքում ընկած են էլեկտրամագնիսական ճառագայթման 

անդրադարձման առանձնահատկություւնները՝ կախված հողերի աղակալման վիճակից [5]: Նկ. 1-ում 

բերված են մեր կողմից ստացված աղակալված և չաղակալված տարբեր հողատարածքների սպեկտրալ 

կախվածությունները (հարաբերական միավորներով): Պարզորոշ երևում է, որ աղակալված հողերն 

ունեն համեմատաբար մեծ ճառագայթման անդրադարձման աստիճան՝ հատկապես կարճալիքային 

միջակայքում: Դա նշանակում է, որ RS տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կարելի է քարտեզագրել 

թիրախային հողատարածքները և դրանց գունային երանգավորման համադրման ճանապարհով 

գնահատել հողերի աղակալման վիճակը: Ավելին, ունենալով ժամանակային քարտեզներ, 

հնարավորություն է ստեղծվում ստանալու արժանահավատ տեղեկատվություն հողերի աղակալման 

դինամիկայի վերաբերյալ՝ կախված հողային, կլիմայական և հիդրոերկրաբանական պայմաններից, 

ինչպես նաև մարդու տնտեսական գործունեության ազդեցությունից: 

Հետազոտությունների կատարման համար որպես թիրախային դիտարկվել են Արմավիրի 

մարզի Մրգաշատ, Արևիկ, Զարթոնք, Տարոնիկ, Մեծամոր համայնքների հողատարածքները: 

Քարտեզավորման համար օգտագործվել են արխիվացված RS նկարներ: RapidEye-ն ընտրվել է որպես 
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արբանյակային նկարի ստացման հիմնական աղբյուր: Յուրաքանչյուր հողատարածքում 0…50 սմ և 

50…100 սմ խորությունների համար կատարվել է նմուշառում և լաբորատոր պայմաններում 

կատարվել է դրանց ջրային քաշվածքի և հողի կլանող համալիրի արդյունքների քարտեզագրում:  

 

Նկ. 1. Չաղակալված (1) և աղակալված (2) տարբեր հողատարածքների սպեկտրալ կախվածությունները 

 

Նկ. 2-ում ամփոփված են հողի կլանող  համալիրում և ջրային քաշվածքում Ca+2, Mg+2 և Na+2 

իոնների տարածական բաշխվածության քարտեզագրման արդյունքները: 

 

  

Ca+2 Mg+2 

 

Na+2 

Նկ. 2. Հողի կլանող  համալիրում և ջրային քաշվածքում Ca+2, Mg+2 և Na+2 իոնների տարածական բաշխվածության 
քարտեզագրման արդյունքները  
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Ստացված արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ RS տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

աղակալված հողերի քարտեզագրումը թույլ է տալիս բավականին մեծ ճշտությամբ բացահայտելու այդ 

հողերի տարածման արէալները, գնահատել դրանց որակական և քանակական բնութագրերը: 

Արդյունքում հնարավորություն է ստեղծում մշակել համապատասխան միջոցառումներ՝ ընթացող 

բացասական գործընթացները կանխարգելելու և  դրանց դեմ պայքարելու համար:  
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А.Г. Егиазарян, Г.М. Егиазарян 

 
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  
 

Рассмотрена возможность качественной и количественной оценки характеристик 
засоленных земель с применением технологий дистанционного зондирования. Составлены 
численные карты ряда земельных участков Араратской равнины, проведены также сравнения с 
результатами лабораторных исследований.  

Ключевые слова: засоление земель, дистанционное зондирование, спектральные 
зависимости, картографирование. 
 

 
A.G. Yeghiazaryan, G.M. Yeghiazaryan 

 
MAPPING OF SALINE LANDS USING REMOTE SENSING 

TECHNOLOGIES 
 

The possibility of qualitative and quantitative assessment of charachteristics of saline lands using 
remote sensing technologies is considered. Numerical maps of several areas in the Ararat valley are 
prepared, as well as comparisons with the results of laboratory studies are made. 

Keywords: salinization of lands, remote sensing, spectral dependencies, mapping. 
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Դիտարկվում են սեմանտիկ ցանցերի օգտագործման հնարավորությունները ամպային ռոբոտատեխ-
նիկական համակարգերի պլանավորման բլոկներում: 

Առանցքային բառեր. ամպային ռոբոտատեխնիկա, սեմանտիկ ցանց, գիտելիքների բազա: 

  
Ամպային ռոբոտատեխնիկական համակարգերում (ԱՌՀ) ռոբոտի վարքը կառավարող բանական ծրագրային 

միջոցները գտնվում են ինտերնետ միջավայրում և գործում ԱՌՀ-ի գիտելիքների բազայում (ԳԲ) արտացոլված 

ռոբոտի գործունեության տիրույթի (ԳՏ) ինֆորմացիոն մոդելի հիման վրա: Այս աշխատանքում առաջարկվում է 

նշված ԳԲ-ների մշակումներում լայնորեն օգտագործել նմանակային մոդելավորման սկզբունքները [1], որի 

դեպքում ԳԲ-ն պետք է ապահովի [2]. 

           1. Իրական օբյեկտներին ներկայացնող կազմակերպչական միավորներ, որոնց դաշտերում պահվում են այդ 

օբյեկտների կոորդինատները, գաբարիտային չափերը և փոխադարձ դիրքերը: 

           2. Ռոբոտների վարքի օպտիմալ տարբերակները որոնելիս դիտարկվող ԳՏ-ում գտնվող իրական օբյեկտների 

միջև եղած հարաբերությունների և կոորդինատների հնարավոր վարկածների արտացոլում իր հիշողության 

դաշտերում: 

           3. ԳՏ-ի օբյեկտների ծրագրային մոդուլների տեսքով հանդես եկող դինամիկ մոդելի հիշումն այդ օբյեկտները 

ներկայացնող ԳԲ-ի կազմակերպչական միավորներում: 

Նշված պահանջներն առավելագույն չափով բավարարելու նպատակով այս աշխատանքում առաջարկվում է. 

1. ԳԲ-ն կազմակերպել երկու շերտերի (վերին շերտը՝ գիտելիքների ենթաբազա (ԳԵԲ), իսկ ստորինը՝ 

տվյալների ենթաբազա (ՏԵԲ)) տեսքով: Գիտելիքների ենթաբազայում պահել մոդելային բնույթի ինֆորմացիա, որը 

կարող է ժառանգվել ստորին շերտի կողմից, իսկ տվյալների ենթաբազայում՝ ԳՏ-ի նմանակային մոդելը՝ իրական 

օբյեկտները ներկայացնող ինֆորմացիոն օբյեկտների ցանցի տեսքով: 

2. Թե´ առաջին և թե´ երկրորդ շերտերի տրամաբանական ներկայացումն ունի սեմանտիկ ցանցի տեսք: 

Նմանակային մոդելավորման սկզբունքների իրականացումը պահանջում է, որ ԳԲ-ի սեմանտիկ ցանցի 

հանգույցները ներկայացնեն իրական աշխարհի հասկացույթները, իսկ Rij  կապը՝ որևէ i-րդ և j-րդ կոնցեպտների 

միջև եղած շարահյուսաիմաստային հարաբերությունները: Այդ Rij հարաբերությունների բազմությունը կարելի է 

բաժանել երկու չհատվող ենթախմբերի` ԳԲ-ում ֆիքսվող բազային հարաբերություններ և դրանցից որոշակի 

ալգորիթմներով ածանցվող հարաբերություններ: ԳԲ-ն սինթեզելիս անհրաժեշտ է ստեղծել սեմանտիկ բրգաձև 

ցանցեր: ԳԲ-ի բրգաձև ցանցի ժառանգելիություն ապահովող կապերը և ածանցյալ հարաբերությունների 

ներմուծումը թույլ են տալիս նվազեցնել բազայում ուղղակիորեն ներանցվող կապերի քանակը: Բուրգի կառուցման 

ժամանակ յուրաքանչյուր ենթածառի որակի գնահատականը կարելի է որոշել հետևյալ կերպ՝ 

∑
 ,             (1)   

որտեղ n-ը ենթածառի ստորադասների ընթացիկ կազմի հավակնորդ կոնցեպտների քանակն է, m0-ն` ենթածառի k0 

գագաթի մոտ տեղափոխված կապերի քանակը, իսկ mi-ն` i-րդ ստորադասի մոտ եղած կապերի քանակը: Եթե 

բուրգի ձևավորման յուրաքանչյուր տակտում ապահովվեն Q-ի առավելագույն արժեքներ, ապա դինամիկ 

ծրագրավորման սկզբունքի [4] համաձայն` ստացվող սեմանտիկ բրգաձև ցանցի որակը մոտ կլինի իր օպտիմալ 

արժեքին:  

Այժմ դիտարկենք սեմանտիկ ցանցի ձևավորման համար առաջարկվող կապերը և դրանցից յուրաքանչյուրի 

կազմակերպման սխեման:  Նմանակային մոդելավորման օգտագործումը պարտադրում է, որ ԳԲ-ն արտահայտի 

նաև որոշակի գործողություններ: ԳԲ-ում սրանց ներկայացնող կոնցեպտների անունները հարմար է արտահայտել 

բայերով: 

Շարահյուսաիմաստային  անմիջական կապ: Դիտարկենք բայ-գոյական հարաբերությունները: Նշենք բայ-

գոյական հարաբերությունների R0 բաղադրիչի արտահայտման ձևերը: Առաջարկվում է R0 բաղադրիչի հետևյալ 

կազմը` հայտնի ենթակայական (R0 = 1) և ուղիղ խնդրի (R0 = 2) հարաբերություններ, ուղիղ իմաստով՝ հանգման 

(R0=3), անջատման (R0=4) և գործողության իրականացման միջոցի (R0=5) հարաբերություններ, փոխաբերական 

իմաստով՝ հանգման (R0=6), անջատման (R0=7) և գործողության իրականացման միջոցի (R0 = 8) հարաբերություններ: 
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Օրինակ` «բաժակը դնել սեղանին - to put the cup on the table» կամ «գրկել եղբորը - to embrace the brother» 

արտահայտություններում բայն ունի ուղիղ իմաստով հանգման հարաբերություն (R0 = 3): Սակայն եթե գրենք` 

«դիմել ուսուցչին - to apply to the teacher», ապա այս դեպքում բայն ունի արդեն փոխաբերական իմաստով հանգման 

(R0 = 6) հարաբերություն: Բերված օրինակներից երևում է նաև Rij-ի R1 բաղադրիչի ներմուծման անհրաժեշ-

տությունը, քանի որ դրանց մեջ նույն իմաստային R0 հարաբերությունն արտահայտվում է տարբեր ձևերով:   

Նշված շարահյուսաիմաստային անմիջական կապով կտրվեն նաև կիրառական լեզվաբանության մեջ հայտնի 

երկու ոչ բայական բառերի հարևանությամբ տրվող հարաբերությունները՝ 

1. գոյական-գոյական - «մարդու գլխարկը», 

2. ածական-գոյական - «գեղեցիկ աղջիկ», 

3. գոյական-ածական - «իր տղայից գոհ» և այլն: 

  Պարզ ժառանգող կապեր: Այս կապը համակարգում ունի իր հատուկ ծածկագիրը՝ CLASS: Եթե առկա է նման 

կապ որևէ Ki և Kj  կոնցեպտների միջև` CLASS(Ki, Kj)=true, ապա ի հաշիվ այդ կապի առկայության Kj-ի բոլոր 

շարահյուսաիմաստային կապերը վերագրվում են Ki  կոնցեպտին: Kj-ից ժառանգվող կապերը կարող են լինել 

ինչպես ֆիզիկապես նշված Kj-ի մոտ, այնպես էլ Kj-ի կողմից ժառանգված այլ ուղիներով:  

Բաղադրյալ ժառանգող կապեր (PATHCLASS)  

Այս կապն ունի «Պարզ ժառանգող կապեր» ենթակետում բերված  CLASS հարաբերության բոլոր 

հատկանիշները: Այս կապը ֆիզիկապես բացակայում է, այն կարող է պայմանականորեն հաստատված լինել ԳԲ-ի 

ցանկացած Ki և Kj կոնցեպտների միջև, եթե ԳԲ-ում առկա է Ki-ից սկսվող, ԳԲ-ի այլ կոնցեպտներով անցնող և Kj-ին 

հասնող գոնե մեկ ուղի, որի բոլոր հատվածները ներկայացված են CLASS հարաբերությամբ:  

Անուղղակի ժառանգող կապեր 

Նման կապի հաստատման համար առաջարկվում են հետևյալ մեթոդները. 

Մեթոդ 1: Սեմանտիկ ցանցում փնտրվում է ճանապարհ k1-ից դեպի k2-ը, որն ունի հետևյալ կառուցվածքը. 

          , 

որտեղ K1Parent-ը k1 կոնցեպտի վերադաս հանդիսացող ենթածառերից մեկի գագաթը ներկայացնող կոնցեպտն է, IRm-

ը` m հատ ծառայողական CLASS տիպի կապերի հաջորդականությունը, K2Parent-ը` k2 կոնցեպտի վերադաս 

հանդիսացող ենթածառներից մեկի գագաթը ներկայացնող կոնցեպտը, IRn-ը` n հատ ծառայողական CLASS տիպի 

կապերի հաջորդականությունը, իսկ R12-ը`  K1Parent-ի և K2Parent-ի միջև եղած շարահյուսաիմաստաային 

հարաբերությունը: Ընդ որում, m-ը և n-ը կարող են ընդունել զրոյական արժեքներ: 

 Մեթոդ 2:  Սեմանտիկ ցանցում փնտրվում է ճանապարհ k1-ից (k1-ը գոյական է) դեպի k2-ը, որն ունի 

հետևյալ կառուցվածքը. 

              , 

որտեղ IRV-N-ը առաջարկվող ծառայողական հարաբերություն է k1-ից դեպի KVerb բայը, KVerbParent-ը` KVerb կոնցեպտի 

վերադաս հանդիսացող ենթածառերից մեկի գագաթը ներկայացնող կոնցեպտը, իսկ RVerbRel-ը` բայի և  

կոնցեպտի միջև շարահյուսաիմաստային հարաբերությունը: 

Նման կառուցվածքով ճանապարհի առկայության դեպքում ներկա աշխատանքում պնդվում է, որ R12 

հարաբերությունն առկա է k1-ի և k2-ի միջև, քանի որ        հարաբերությունը IRm և IRV-N 

ծառայողական կապերի շնորհիվ ժառանգվում և փոխակերպվում է k1   հարաբերությանը: Նույն կերպ` 

  -ից ստացվում է    հարաբերությունը: →   համապատասխանությունները բխում են 

կիրառական լեզվաբանության կանոններից, իսկ դրանց ներկայացման աղյուսակները կցվում են IRV-N 

ծառայողական կապերին:    
Նշված մեթոդը պարզաբանենք կոնկրետ օրինակով: Վերցնենք «ընկնել» բայը և «անկում>> գոյականը: 

Ակնհայտ է, որ չնայած այս հասկացությունները տարբեր խոսքերի մասեր են, սակայն «ընկնել» բայի շատ 

շարահյուսաիմաստային կապեր կարող են ժառանգվել «անկում» գոյականի կողմից և փոխարինվել դրանց 

համապատասխան այդ գոյականին բնորոշ հարաբերություններով: Օրինակ` «գիրքը ընկավ» ենթակայական 

հարաբերությունից ( ) կարող է ժառանգվել «գրքի անկումը» հատկացուցչային հարաբերությունը ( ):    

Ինտերնետային գիտելիքների բազայի տվյալների ենթաբազայի տրամաբանական կազմակերպման  

միջոցների մշակումը: Առաջարկվում է ՏԵԲ կազմակերպչական միավորներն արտահայտել համակարգի ԳԵԲ-ի 

միավորներով: Առաջարկվում է վերը բերված ԳԲ-ի ձևավորման ենթածառերի համակարգ մտցնել զրոյական 

մակարդակի շերտ, որի կոնցեպտները չունեն ստորադասներ: Դրանք ներկայացնում են արդեն առարկայական 

աշխարհի օբյեկտները: Սրանցից կձևավորվի տվյալների ենթաբազան: Սակայն որպեսզի այս հանգույցներով 

լիարժեքորեն մոդելավորվի առարկայական աշխարհը, անհրաժեշտ է նշված զրոյական շերտի կոնցեպտների մոտ 

մտցնել նոր տիպի կապեր՝ 

ա) առաջարկվում է ԳԲ-ի զրոյական մակարդակի յուրաքանչյուր հանգույցին թույլ տալ կոորդինատ և չափեր 

տիպի հատկանիշների վերագրում,  

բ) առաջարկվում է համակարգ մտցնել օբյեկտների փոխադարձ դիրքը ներկայացնող («վրա», «տակ», «մեջ», 

«կից») նոր հարաբերություններ: 

    Տվյալների ենթաբազայի ֆիզիկական կազմակերպումը: ԳԲ-ի և ՏԵԲ-ի ֆիզիկական կազմակերպման 

ժամանակ նրանց տվյալների միջև անկախություն ապահովելու հանար առաջարկվում է ՏԵԲ-ի կոնցեպտների 
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համար սահմանել «գոյության տիրույթ» հասկացությունը: Առաջարկվում է  որպես գոյության տիրույթներ 

դիտարկել առարկայական աշխարհի յուրաքանչյուր ենթատիրույթը ներկայացնող տվյալների համապատասխան 

ենթաբազաները, և դրանք ներկայացնելու համար գիտելիքների բազա մտցնել նոր կոնցեպտներ, որոնց 

անվանումները կհամընկնեն ԳՏ-ի պայմանական անվան հետ: Անհրաժեշտ է տվյալների  ենթաբազա մտցվող 

յուրաքանչյուր օբյեկտի մոտ հաստատել կապ՝ իր ենթաբազա ներկայացնող կոնցեպտի հետ: Այդ կապերն 

արտահայտելու համար կոնցեպտին կցվում է հատուկ ցուցակ, որը հետագա շարադրանքում կանվանվի թեմատիկ 

կապվածության ցուցակ (ԹԿՑ):  

Ելնելով օբյեկտի մոտ ցուցված ոլորտից՝ տվյալների ենթաբազաների օբյեկտները 

ներկայացնող  աղյուսակները և B-ծառի ենթածառն անհրաժեշտ է տեղավորել իր ոլորտին համապատասխան 

առանձին ֆայլերում: Նման դեպքում ենթաբազաների կազմը փոփոխելիս կարիք կլինի միայն փոփոխել նրանց 

համապատասխանող ֆայլերի կազմը և բաղադրությունը: Այսպիսով, առաջարկված կազմակերպման դեպքում 

տվյալների ենթաբազայի ֆիզիկական ներկայացումը դառնում է անկախ գիտելիքների բազայի ֆիզիկական 

ներկայացումից: Ֆայլային անկախությունը հեշտացնում է նոր տվյալների ենթաբազաների ստեղծումը, հեռացումը 

և զարգացումը: 

Տվյալների ենթաբազայի թափանցիկ շերտերի կազմակերպումը: Ռոբոտի աշխատանքը պլանավորող 

ծրագրային բլոկը սովորաբար գեներացնում է ռոբոտի վարքի տարբեր տարբերակներ՝ հետագայում նրանցից 

լավագույնն ընտրելու նպատակով: Այդ տարբերակներն իրականացվում և դրանց հետևանքները գնահատվում են 

ոչ թե իրական աշխարհում, այլ առարկայական աշխարհի իմիտացիոն մոդելում, որը կարող է ներկայացվել ԳԲ-ի 

տվյալների ենթաբազայի տարբեր տարբերակների տեսքով: Նման յուրաքանչյուր տարբերակի գնահատումից հետո 

կարիք է լինում կատարել վերադարձ դեպի սկզբնական վիճակ: Բնական է, որ վերականգնումը պետք է 

իրականացվի ոչ թե առարկայական աշխարհում, այլ ինտերնետում առկա նրա իմիտացիոն մոդելում:  

Նման վերականգնման գործողությունները հեշտությամբ կազմակերպելու համար առաջարկվում է 

դիտարկման մեջ մտցնել տվյալների ենթաբազայի ժամանակավոր «թափանցիկ շերտ» հասկացությունը: 

Այդ շերտը կիդենտիֆիկացվի պլանի տակտի համարով, և այդ շերտը վարող արտաքին հիշողության 

դաշտերով կարտացոլվեն միայն տվյալ տակտում փոփոխված օբյեկտներն իրենց կոորդինատներով: 

Թափանցիկության էֆեկտն ապահովվում է ՏԲ-ի տվյալների հետ մանիպուլյացիոն լեզվի ընթերցման և ներանցման 

աշխատանքների կազմակերպման հետևյալ սխեմայով.  

✓ Նոր ինֆորմացիայի ներանցման ժամանակ, երբ տրվում է ՏԵԲ-ի միավորի իդենտիֆիկատորը և այդ 

օբյեկտին կցվող նոր հարաբերության կամ հատկանիշի արժեքը, թափանցիկ շերտը վարող հիշողության 

դաշտերում ստեղծվում է ցուցված ինֆորմացիոն օբյեկտի պատճենը և նրան կից ստեղծվում են նոր դաշտեր, որոնք 

արտացոլում են այդ նոր կապերը և հատկանիշի արժեքները: Ընդ որում, հիմնական բազայի հիշողության 

դաշտերում նույն իդենտիֆիկատոր ունեցող հարաբերությունները կամ հատկանիշները չեն ջնջվում:   

✓ ՏԵԲ-ից տվյալների ընթերցումն իրականացնող օպերատորները սկզբում որոնումը կազմակերպում են 

թափանցիկ շերտերը վարող հիշողության դաշտերում: Եթե նման իդենտիֆիկատորով դաշտեր հայտնաբերվում են, 

ապա հիմնական բազայի տվյալների փոխարեն դուրս են տրվում թափանցիկ շերտում: Եթե որոնվող 

իդենտիֆիկատորներով տվյալները չեն հայտնաբերվում  թափանցիկ շերտը վարող հիշողության դաշտերում, 

դրանից հետո միայն կատարվում է դիմում դեպի ՏԵԲ-ի հիմնական շերտին: 

Գործնականում կառաջանա մի քանի նման «թափանցիկ շերտերի» վարման անհրաժեշտություն: 

Պլանավորման ամեն մի նման միջանկյալ քայլը կարող է ներկայացվել պլանավորման այդ տակտի համարով 

իդենտիֆիկացվող ՏԵԲ-ի ժամանակավոր «թափանցիկ շերտով»: Նման «թափանցիկ շերտերի» վերադասությունը 

միմյանց նկատմամբ կարտահայտվի համապատասխան պլանի տակտի համարի վերադասությամբ: Եթե ընթացիկ 

տակտում դիմենք մի որևէ օբյեկտի, ապա նրա պարամետրերը «կերևան» իրենց վերջին տարբերակով: 

Նկարագրված ֆունկցիոնալ հնարավորության ապահովման համար առաջարկվում է օգտագործել ԳԲ-ի 

կառավարման համակարգի (ԳԲԿՀ) [3] կողմից ներկայում վարվող թեմատիկ կապվածության ցուցակները, որոնք 

սովորաբար  դրվում են տվյալ կոնցեպտի մոտ և ցուցում այն ոլորտին, որին դրանք պատկանում են: Առաջարկվում 

է ոլորտը ներկայացնող կոնցեպտի փոխարեն մտցնել նոր կոնցեպտներ, որոնք ներկայացնում են պլանի տակտերը, 

և նման դեպքում վերոհիշյալ «ոլորտային» կապն արդեն կապահովի օբյեկտի կապը տակտի համապատասխան 

ժամանակավոր «թափանցիկ շերտի» տվյալների հետ:  

Որպեսզի ապահովվի մատչելիություն նաև ժամանակավոր «թափանցիկ շերտերի» վրա տեղակայված 

տվյալներին, առաջարկվում է գործող ԳԲԿՀ-ն մոդիֆիկացնել հետևյալ միջոցներով. 

         1. ԳԲ-ի միավորների հետ աշխատող ԳԲԿՀ-ի բոլոր օպերատորների արգումենտների ցուցակում մտցնել ևս 

երկու պարամետր՝ ենթատիրույթի անվանումը և պլանի տակտի համարը: 

          2. Բազայում կոնցեպտի կամ նրա  կապեր ստեղծող օպերատորներում ժամանակավոր շերտի կոնցեպտն 

ստեղծելիս նրա անունը ձևավորել հետևյալ կանոնով՝ <Կոնցեպտի անուն>!!<Ենթատիրույթի անուն>!!<Պլանի 

տակտի համար> (1): Այստեղ ‘!!’  նշանը դիտվում է որպես սիմվոլային դաշտերի կցման նշան: Նման անունով 

կոնցեպտի ստեղծումից հետո նրա մոտ ստեղծվում է ևս երկու կապ: Առաջինը «դաս-ենթադաս» տիպի կապ նախորդ 

«թափանցիկ շերտի» այն կոնցեպտի հետ, որի անունը տվյալ կոնցեպտի անունից տարբերվում է անվան երրորդ 

բաղադրիչով։ Այդ տարբերությունը որոշվում է պլանի տակտերի համարների տարբերություններով։ Երկրորդը՝ 

ծառայողական կապ պլանի տակտի համարն արտահայտող կոնցեպտի հետ: 
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          3. Բազայում ցանկալի կոնցեպտին դիմելու և այն ակտիվացնելու համար որպես որոնումային բանալի 

ձևավորվում է այն նույնականացնող  անունը (1)-ում նշված կանոնով, և կատարում ուղիղ դիմում ստանդարտ 

սխեմայով: Եթե տվյալ թափանցիկ շերտի վրա չի հայտնաբերվում որոնելի կոնցեպտը, ապա որոնումային 

բանալիում մեկով փոքրացվում է պլանի տակտի համարը և նորից կրկնվում է որոնման փորձը: Նման սխեմայով 

որոնման հաջող ելքի դեպքում ապահովվում է դիմվող շերտի թափանցիկության էֆեկտը: 

         4. Ընթացիկ տակտին համապատասխանող «թափանցիկ շերտը» հեռացնելու համար ԳԲԿՀ-ի ստանդարտ 

միջոցներով անհրաժեշտ է հեռացնել բոլոր այն կոնցեպտները, որոնք ծառայողական կապով կապել էինք թեմատիկ 

կապվածության ցուցակում նշված տվյալ տակտը ներկայացնող կոնցեպտի հետ: Վերջին քայլում ճշգրտվում է նաև 

թեմատիկ կապվածության ցուցակը՝ նրանից հեռացնելով տակտը ներկայացնող կոնցեպտի ծածկագիրը: 

Եզրակացություններ: 

1. Առարկայական աշխարհում ռոբոտի օպտիմալ վարքագիծը մշակելու համար անհրաժեշտ է ունենալ 

նրա ինֆորմացիոն մոդելը: Այն ներկայացնելու համար արդյունավետ է համարվում օգտագործել գիտելիքների 

բազաներ և դրանց կառավարման ժամանակակից համակարգեր: Առավել հեռանկարային պետք է համարել 

սեմանտիկ ցանցային կառուցվածք ունեցող բազաների օգտագործումը:  

2. Գործողությունների օպտիմալ պլանի որանման ընթացքում՝ որպես իրավիճակի արտահայտման 

միջոցներ, աշխատանքում առաջարկվում է օգտագործել տվյալների բազաների «թափանցիկ» շերտեր, որոնք 

հեշտությամբ ստեղծվում և կարիքի դեպքում վերացվում են: Յուրաքանչյուր նման շերտ  արտահայտում է 

համապատասխան իրավիճակի տարբերակը, իսկ նրա թափանցիկությունն ապահովում է, որ այն տրամաբանորեն 

«սոսնձվի» տվյալների բազաների հիմնական բաղադրիչների հետ: Որոնման վերջում, ընտրելով «թափանցիկ» 

շերտի օպտիմալ տարբերակը, կատարվում է այդ շերտի տվյալների ներմուծում ՏԲ:    
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ        

СЕГМЕНТА ИНТЕРНЕТ 
 

Обсуждаются вопросы типового решения создания системы CSIRT безопасности. На основе 
анализа системы показаны структурные компоненты и реализующие их функции. Программная реализация 
этих компонентов в виде отдельных модулей  позволяет собрать систему CSIRT безопасности для отдельно 
взятого  сегмента глобальной сети. 

Ключевые слова: глобальная сеть, информационная безопасность, сегмент сети, программный 
модуль, программное обеспечение.        
                
           Уже на заре развития сетевых технологий было осознано, что проблемы информационной 
безопасности требуют комплексного решения, включающего технические, программные и 
организационные компоненты [1,2]. Вслед за первой крупной вспышкой компьютерного червя 
“Моррис” по инициативе Агентства передовых исследовательских проектов- DARPA Carnegie 
Mellon в Питсбурге (Пенсильвания) была организована первая  CSIRT (Computer Security Incident 
Response Teams) – группа реагирования на инциденты компьютерной безопасности, которая  как 
модель была распространена  в европейских странах [2¸3]. В ходе распространения CSIRT – групп 
реагирования  выяснилось, что традиционные системы безопасности (антивирусные программы, 
межсетевые экраны) удовлетворительно действуют при простых моделях хакерских атак (когда 
один компьютер подвергается атаке одного компьютера), но при сложных скоординированных 
атаках эффективность  этих средств   резко снижается, и тогда организация системы обнаружения 
компьютерных атак в  рамках CSIRT становится  основным способом обеспечения сетевой 
безопасности [4].  Реализация функции CSIRT обычно выполняется  способом разработки WEB  
приложений, реализующим информационное обеспечение служб  CSIRT [3,4].     

В статье приводятся результаты изучения архитектуры соответствующих WEB приложений и 
реализующего на этой основе информационного обеспечения служб местного  CSERT  для 
корпоративной сети - сегмента Интернет.  
В задачи служб CSIRT входит обеспечение нейтрализации: 
 атак на участки общесетевой инфраструктуры и серверные ресурсы с целью нарушения 

работоспособности (DoS (Denial of Service) и DDoS) и конфиденциальности данных; 
 распространения вредоносных программ (спам); 
 взламывания системы защиты информационных серверов, а также внедрения вредоносных 

программ (сниффер, rootkit, keylogger и т.д.). 
        В зависимости от сферы применения CSIRT (академическая, коммерческая, оборонная) эти 
проблемы получают конкретные проявления. 
        Модель глобальной сети, приведенная в [5], является иерархической композицией локальных 
сетей, где каждая локальная сеть в вышестоящей сети представляется через своего “сервера-
представителя”  и  отождествляется с ней. Более того,  локальная сеть в вышестоящей сети 
выступает единым IP адресом. И поскольку связь локальной сети с внешней глобальной сетью 
осуществляется в виде пакетов через “сервера-представителя”, то вопросы безопасности локальной 
сети сводятся к обеспечению безопасной работы “сервера-представителя”, и, соответственно, 
проблема безопасности целого сегмента, например корпоративной сети, сводится к обеспечению 
безопасной работы нескольких  “серверов-представителей”. 
       Организация системы безопасности отдельных “серверов - представителей”  реализуется 
набором правил, определяющих условия прохождения пакетов через “сервер - представитель”, при 
этом для каждого проходящего пакета принимается решение: “пропустить его или отбросить”. Эти 
решения применяются на основе  набора правил, реализуемых модулями: 
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1) фильтров пакетов (packet filter);                                                                                                                                    
2) узлов прокси - брандмауэров и серверов соединения (circuit gateways );                                                                
3) шлюзов приложений и серверов прикладного уровня (application gateways).     
      Первые проверяют отдельно взятый пакет на соответствие правилам безопасности перед его 
отправкой в сеть и/или узел. Для этого  просматриваются IP адрес, номера портов в заголовках 
пакета. Раздробленность отдельных пакетов  затрудняет слежение за функционированием полного 
приложения и является основной причиной уязвимости информационной сети, которой пользуются 
разного рода хакеры.                                                                                                                                      

 Узлы прокси–брандмауэров - это серверы с двумя сетевыми картами (Network Interface Card, 
NIC), которые либо передают пакет дальше, либо его уничтожают.  Прокси-серверы  действуют от 
имени одного или более серверов, обычно в качестве экрана, брандмауэра, кэша или их комбинации. 
В компаниях и предприятиях они используются для сбора всех запросов в Интернет,  пересылки их 
Интернет-серверам,  получения от них ответов и, наконец,  для пересылки ответов исходным 
адресатам  внутри компании (с применением прокси-агентов, устанавливающих и завершающих 
соединение с удаленными узлами или серверами от имени пользователей). 

 Шлюзы приложений и серверы прикладного уровня являются усиленной версией прокси-
брандмауэров. Они, как и прокси-брандмауэры, специально инсталлированы в узловых компах. 
Вдобавок они  содержат встроенные модули, проверяющие все запросы и ответы, предусмотренные 
для внешних пользователей. Вследствие этого шлюзы приложений обеспечивают защиту любого из 
приложений, которые они поддерживают. Таким образом, использование серверов прикладного 
уровня позволяет скрыть от внешних пользователей структуру локальной сети, включая 
информацию в заголовках почтовых пакетов или службы доменных имен (DNS).                                                    
      Серверы прикладного уровня позволяют обеспечить наиболее высокий уровень защиты, т.к. 
взаимодействие с внешним миром реализуется через небольшое число прикладных программ, 
полностью контролирующих весь входящий и выходящий трафик. 
       Представим структуру приложения CSIRT, состоящую  из трех основных компонентов: 
 клиентская часть Web приложения - интерфейс (обеспечивает вид на экране и взаимодействие 

с Web приложением через браузер);  
 серверная часть -  программа Php на сервере, реализующая  запросы пользователя (точнее, 

запросы браузера);  
 система управления базой данных (СУБД) - находится на сервере, хранит и выдает данные в 

нужный момент. Приложение обращается к БД, извлекает оттуда необходимые данные, 
формирует страницы, запрошенные пользователем.  

      Функционально Web приложение удобно представить административной и пользовательской 
подсистемами. 
      Административная часть - это набор инструментов управления пользовательским интерфейсом, 
пользователями,  а также внутренними  процессами Web сайта. К основным из них относятся: 
1. Подсистема безопасности - обеспечивает создание списков и групп пользователей и управление 

их правами. 
2. Подсистема хранения информации - построена на основе СУБД. Хранит данные о 

пользователях,  новостной части сайта, о регистрации, обработке и анализе инцидентов, а также 
результаты сбора статистики об инцидентах. 

3. Подсистема отображения информации – включает механизмы отображения информации для 
конечного пользователя, обеспечивает автоматизированное создание просматриваемых 
пользователем страниц и набор элементов перехода между массивами информации. Доступ 
осуществляется посредством административного интерфейса. 

4. Подсистема управления содержанием – позволяет администратору системы изменить 
информационное наполнение портала (новостные и информационные сообщения, 
пользовательские страницы). 

5. Подсистема рассылки сообщений – обеспечивает возможность подписки на рассылки 
пользователям информации об изменениях в регламенте функционирования системы либо 
обновлении информационного наполнения. 
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       В результате предложенного функционально структурного анализа возможно выделить 
конечный набор программных модулей (по нашим подсчетам 35…45), которые в основном покроют 
потребности создания программного обеспечения  локального пункта CSIRT. 
 
                                                              

Литература 
 

1. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и 
сетях / Под ред. В.Ф. Шаньгина.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 2001. - 376 с. 

2. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. – M.: Интернет-университет 
информационных технологий - www.INTUIT.ru, 2008. – 208 с 

3. Killcrece, Georgia, Klaus-Peter Kossakowski, Robin Ruefle, and Mark Zajicek. State of Practice of 
Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs) / Carnegie Mellon Software Engineering Institute.- 
Oct. 2003.  -  P. 11. 

4. West-Brown, et al. Refer to this type of CSIRTs as “incident response providers” or “managed security 
service providers.” See: West-Brown, Moira J., Don Stikvoort, Klaus-Peter Kossakowski, Georgia Killcrece, 
Robin Ruefle, and Mark Zajicek. “Handbook for Computer Security Incident Response Teams” / Carnegie 
Mellon Software Engineering Institute. - Apr. 2003. - P. 15. 

5. Овакимян О.А. О некоторых вопросах создания компьютерных сетей // Сборник материалов 
конференции Ереванского филиала РГУТИС. – Ереван, 2008.  

6. Овакимян О.А. Об одной задаче одноранговых сетей на основе технологии Microsoft // Сборник 
“Современные технологии коммуникации и системы” / Ер. филиал МЭСИ. - Ереван, 2010 . – 294 с. 

08.07.2017. 

 

Հ.Հ. Հովակիմյան, Գ.Մ. Պողոսյան 

ԳԼՈԲԱԼ ՑԱՆՑԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ 

Քննարկվում  է  CSIRT անվտանգության  համակարգի  ստեղծման տիպային  լուծման  հարցը:  Համակարգի 
աշխատանքի  վերլուծման  հիման  վրա  ցույց  են  տրված  դրա  կառուցվածքային  բաղադրիչները  և դրանք 
իրականացնող  գործառույթները.  վերջիններիս  ծրագրային  իրականացումը  առանձին  մոդուլների  տեսքով 
հնարավորություն կտա գլոբալ ցանցի առանձին հատվածի համար հավաքել անվտանգության csirt համակարգ: 

Առանցքային բառեր.  գլոբալ ցանաց, ինֆորմացիոն անվտանգություն, համակարգ, մոդուլ, բաղադրիչ, 
ծրագրային ապահովում: 

 

H.H. Hovakimyan, G.M. Poghosyan 

ON THE   ISSUE OF SECURING INFORMATION SECURITY FOR A SEPARATE 
SECTION OF THE GLOBAL NETWORK 

 The issues of  typical solution of the CSIRT security system are discussed. Based on the system analysis, its 
built-in components and their implementing functions are shown. The software implementation of the latter will enable 
individual moduls to collect the CSIRT security system for the front of the global network. 

Keywords: global network, information security, system, module,  component, software. 
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С целью обеспечения единства, требуемой точности и достоверности измерений характеристик 

антенных систем с 2015 года начались работы по полному восстановлению и усовершенствованию эталонного 
комплекса ГЭПИ-2, предназначенного для измерения параметров антенн с рабочими размерами раскрывов от 
1,5 до 3,0 м в диапазоне частот 2,5÷40,0 ГГц, с учетом новых технических возможностей. Проведен ряд 
измерений диаграммы направленности (ДН) антенны комплекса, подтверждающих хорошее воспроизведение 
единиц с заданной точностью. 
       Ключевые слова: эталонный комплекс, усовершенствование, датчик, диаграмма направленности,  
воспроизведение. 

 
Эталонный комплекс ГЭПИ-2, предназначенный для измерения параметров антенн с рабочими 

размерами  раскрывов от 1,5 до 3,0 метров  в диапазоне частот 2,5…40,0 ГГц, был сдан в эксплуатацию 
в 1979 г. За время эксплуатации комплекс не усовершенствовался, а в годы после распада СССР не 
использовался и был фактически законсервирован. 

Восстановление работоспособности эталонной антенны ГЭПИ-2 проводилось в три этапа.  
На первом этапе были восстановлены механизм подъемника  приемной антенны на 

измерительную башню (силовой мотор, трос, устройства фиксации лифта в верхнем и нижнем 
положениях, защита лифта от падения при отрыве троса) и электрическая схема управления 
подъемником с соответствующими концевыми и защитными выключателями, а также 
механический привод защитного кожуха (домик с раскрывающимися створками ворот) антенны-
свидетеля, откидывающийся эксплуатационный (вспомогательный) мостик с электроприводом и 
соответствующим новым блоком управления. 

На втором этапе отремонтированы тяги антенны-свидетеля и приемной антенны, 
механическим и оптическим методами отъюстированօ расположение облучателей, а также  
обновлены (заменены новыми) облучатели обеих антенн.     

На третьем этапе оптическим методом проведена проверка соосности антенны-свидетеля и 
приемной антенны, то есть коррекция расположения (установки) обеих антенн.  
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 

 
 

             Рис. ДН антенны ГЭПИ-2 для  =10 см, диаметр раскрыва  d =2 м 
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После осуществления описанных выше подготовительных работ был проведен ряд измерений 
ДН для антенны ГЭПИ-2, результаты которых подтверждают хорошее воспроизведение единиц с 
заданной точностью [1].  Пример измеренной ДН антенны приводится на рисунке.      

Осуществлено также техническое усовершенствование  аппаратурной части и программного 
обеспечения комплекса ГЭПИ-2 с применением устройств и программ от компании National 
Instruments. При этом был применен новый датчик с преобразователем угол-код (преобразователь 
первичный фотоэлектрический ППФ-14 с преобразователем кода ОПК-14), для которого  был 
разработан специальный блок питания.   

 Поскольку в комплексе ГЭПИ-2 после восстановления вся аппаратурная часть расположена в 
кабине под поворотным столом приемной антенны в верхней части башни, то для обеспечения 
передачи информации датчика угол-код (азимут приемной антенны) выходного сигнала и  
логарифмического усилителя-приемника к компьютеру, расположенному в комнате на первом 
этаже вышки, а также для подведения управления от компьютера поворотным столом (вращение по 
азимуту в заданном направлении) применено устройство NI cRIO-9063 с блоками NI 9403 и NI 9206. 
Это позволило использовать обычный интернет- кабель (8 жил) для обеспечения связи между 
управляющим компьютером и аппаратурой. 

При этом программное обеспечение от NI позволяет получать график ДН антенны как в 
декартовой, так и в полярной системе координат. Блок NI 9206 обеспечивает аналого-цифровое 
преобразование сигнала  от приемного логарифмического усилителя, а блок  NI 9403 преобразует 
сигнал от цифрового датчика угол-код и формирует приходящие от компьютера управляющие 
сигналы  для сикового блока управления поворотным столом. Приведенные выше сигналы 
связываются с управляющим компьютером, расположенным на расстоянии почти 40 метров, через 
устройство NI cRIO-9063. 

С целью повышения безопасности работ при подготовке приемной антенны к измерениям был 
изготовлен новый облучатель, позволяющий проводить все подготовительные работы по установке 
и подключению к антенне в нижней части  башни. 
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ԳԷՊԻ-2 ԷՏԱԼՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ  

ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
 

Անտենային չափումների միասնականությունը ապահովելու համար 2015 թվականից սկսվել է 
ԳԷՊԻ-2 անտենային համալիրի ամբողջական վերականգնման և կատարելագործման աշխատանքները, 
որոնք նախատեսված են 2,5 ... 40,0 ԳՀց հաճախականությունների տիրույթում 1,5-ից մինչեւ 3,0 մ-ից 
աշխատանքային բացվածք ունեցող ալեհավաքների պարամետրերը չափելու համար` հաշվի առնելով 
նորագույն տեխնիկական հնարավորությունները: Կատարվել են համալիրի ալեհավաքի 
ուղղվածության դիագրամի մի շարք չափումներ, որոնք հաստատում են միավորների լավ 
վերարտադրությունը տվյալ ճշտությամբ: 

Առանցքային բառեր. էտալոնային համալիր, կատարելագործում, տվիչ, ուղղվածության 
դիագրամ, վերարտադրություն: 
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RECOVERY AND IMPROVEMENT  OF  STANDARD COMPLEX GEPI-2 

 
In order to ensure the uniformity of  antenna measurements since 2015, works have begun for complete 

restoration and improvement of the GEPI-2 antenna complex, designed to measure the parameters of antennas with 
working sizes of the aperture from 1.5 to 3.0 m in the frequency range of  2,5…40,0 GHz , taking into account new 
technical possibilities. A number of  measurements of the antenna pattern of  the complex have been performed, 
confirming the good reproduction of units with a given accuracy. 

Keywords: standard complex, improvement, sensor, antenna pattern, reproduction. 
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Ð»ï³½áïíáõÙ »Ý ³Ý³Éá·³ÛÇÝ ÇÝï»·ñ³É ëË»Ù³Ý»ñÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý  Ý³Ë³·ÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 

³é³ç³óáÕ ³Ýï»Ý³-¿ý»ÏïÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³·ÍÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ íñ³ ¨ ¹ñ³ áõÕÕÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ: 
Առանցքային բառեր.  ³Ýï»Ý³-¿ý»Ïï, Ù³Ï³μáõÛÍ ÏáÝ¹»ë³ïáñÝ»ñ, ³Ýï»Ý³-ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ,  ¹Çá¹, 

¹Çýáõ½ÇáÝ ß»ñï:  
 
²Ýï»Ý³-¿ý»ÏïÁ ÷³Ï³ÝÇ ûùëÇ¹Ç ß»ñïÇ μ³ñ³Ï»ÉÝ ¿, áñÇ å³ï×³éÁ ÉÇóù³ÏÇñÝ»ñÇ Ïáõï³ÏáõÙÝ ¿ 

Ù³Ï³μáõÛÍ ÏáÝ¹»ë³ïáñÝ»ñáõÙ, áñáÝù ÙÇ³óí³Í »Ý ³Û¹ ÷³Ï³ÝÇ ûùëÇ¹Ç ß»ñïÇÝ: ê³ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 
ÙÇ³ÛÝ Æê-Ç ³ñï³¹ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ ûùëÇ¹Á ¹»é¨ë ÙÇ³óí³Í ã¿ ¹Çýáõ½ÇáÝ ß»ñïÇÝ [1, 2]: 

²Ýï»Ý³-ûñ»ÝùÝ»ñÁ ëïáõ·íáõÙ »Ý AAR Designer ·áñÍÇùÇ ÏáÕÙÇó Íñ³·ÍÙ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ, 
»ñμ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý í»ñçÝ³Ï³Ý ëïáõ·áõÙÝ»ñÁ: ²Ûë ûñ»ÝùÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý áñå»ë Ù»ï³ÕÇ Ù³Ï»ñ»ëÇ ¨ 
÷³Ï³ÝÇ Ù³Ï»ñ»ëÇ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝ [3]: 

êïáñ¨ μ»ñí³Í ¿ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃÇ ³Ýï»Ý³-¿ý»ÏïÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý  ûñÇÝ³Ï. 
LAYER m1  
TYPE ROUTING ; DIRECTION HORIZONTAL ; PITCH 0.14 ; WIDTH 0.07 ; OFFSET 0.07 ; AREA 

0.0215 ; ANTENNACUMDIFFAREARATIO PWL ( ( 0 4900 ) ( 0.059 4900 ) ( 0.060 43027 ) ( 0.5 43228 )  (1 
43456 ) ( 1.5 43684 ) ) ;  

END m1: 
²Ýï»Ý³ ¾ý»ÏïÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹.  

 Íñ³·ÍÙ³Ý Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí: ö³Ï³ÝÝ»ñÇÝ 
ÙÇ³óí³Í É³ñ»ñÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ÙÇ³óíáõÙ »Ý ³Ù»Ý³μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Íñ³·ÍÙ³Ý 
Ù»ï³Õ³Ï³Ý ß»ñïÇÝ [4], 

 ¹Çá¹Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ù»Ãá¹áí: ö³Ï³ÝÇÝ Ùáï ·ïÝíáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ ¹Çá¹Ý»ñ »Ý 
ï»Õ³¹ñíáõÙ: ²Ûë ÉáõÍáõÙÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ³é³çÇÝ Ù»Ãá¹áí 
ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ÉáõÍ»É ËÝ¹ÇñÁ [5, 6]: 

AAR Designer-áõÙ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ï³ ÁÝïñ»Éáõ, Ã» Ù»Ãá¹Ý»ñÇó áñÁ å»ïù ¿ ÏÇñ³éíÇ ïíÛ³É 
Ñ³Ý·áõÛóÇ Ñ³Ù³ñ: 

²Ýï»Ý³ ûñ»ÝùÝ»ñ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ û·ïí»É Ñ»ï¨Û³É Ññ³Ù³ÝÇó՝ 
Set_antena_rule(layers=m1,value=5000,oxide=1,cululative=true): 

àñå»ë½Ç å³ïÏ»ñí»Ý ¿Ïñ³ÝÇÝ μáÉáñ ³Ýï»Ý³-ûñ»ÝùÝ»ñÁ, û·ïíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É Ññ³Ù³ÝÇó՝ 
Report_tech(display=antenna_rule): 

î»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇ μáÉáñ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý 
ÝÏ³ñ³·ñí³Í ³Ýï»Ý³-ûñ»ÝùÝ»ñ: êïáñ¨ μ»ñí³Í ¿ ³Û¹åÇëÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: 

PIN z 
DIRECTION OUTPUT ; LAYER m1 ; ANTENNADIFFAREA 0.2072 
END z 
¸Çï³ñÏ»Ýù AAR Designer-áõÙ ³Ýï»Ý³-Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ áõÕÕ»Éáõ ù³ÛÉ»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ. 

 ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ³Ýï»Ý³-ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ, 
 ëïáõ·íáõÙ ¿ ³Ýï»Ý³ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Check_antenna() Ññ³Ù³Ýáí, 
 áõÕÕíáõÙ »Ý ³Û¹ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ Fix_antenna(method=diode) Ññ³Ù³Ýáí, 
 Î³ï³ñíáõÙ ¿ í»ñçÝ³Ï³Ý Íñ³·ÍáõÙ Route_final() Ññ³Ù³Ýáí: 

ÜÏ. 1.-áõÙ μ»ñí³Í ¿ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇ ÙÇ Ñ³ïí³Í, áñï»Õ ³éÏ³ ¿ ³Ýï»Ý³-Ë³ËïáõÙ: 
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ÜÏ. 1. ²Ýï»Ý³-ûñ»ÝùÇ Ë³ËïÙ³Ùμ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ 
 

 
²Ûë Ë³ËïáõÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ýÇùë»É` Ùáõïù³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ Ùáï ï»Õ³¹ñ»Éáí ³Ýï»Ý³-¹Çá¹Ý»ñ (ÝÏ. 2): 
 

 
 

ÜÏ. 2. ¸Çá¹Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý û·ÝáõÃÛ³Ùμ ³Ýï»Ý³-ûñ»ÝùÇ Ë³ËïÙ³Ý í»ñ³óáõÙ 
 

 
²Ýï»Ý³ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ¨ áõÕÕÙ³Ý ëÏñÇåï 
# SETUPS 
# ======= 
set ANT_D [get_lib_cell r2hd_n_nwellsp4_1dx] 
set CPUS 8 
# CONFIGS 
# ======== 
config_app -cpu 8 
config_name_rules -cell_prefix ANTENNA 
config_name_rules -net_prefix ANTENNA 
config_antenna -check all -diodes $ANT_D 
config_antenna -gate_default_area 12000000 
config_antenna -skip_incomplete_nets true 
config_antenna -report 
report_tech -display antenna_rules 
 
# CREATE PROPERTY 
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# =============== 
create_property -name antenna -object_type lib_cell -data_type bool -init_value false -storage sparse -

persistent true 
set_property -name antenna -value true  [get_lib_cell $ANT_D] 
set_property -name dont_use -value false [get_lib_cell $ANT_D] 
check_antenna 
config_antenna 
fix_antenna -method jumper 
fix_antenna -method {jumper diode} 
place_detail -driven_by {timing cells_moved} 
# Routing S&R 
# =========== 
route_final -cpu $CPUS -mode accurate_drc -effort expensive 
check_drc -cpu $CPUS 
check_lvs -cpu $CPUS 
# Antenna check 
# ============= 
check_antenna 
ÜÙ³Ý³ÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí»É ¿, áñ Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ³Ýï»Ý³ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ 

ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ¨ áõÕÕÙ³Ý Íñ³·ñÇ ÙÇçáóáí Íñ³·ÍáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇ 
å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ μ³ñ»É³íí»É »Ý 10...20%-áí: 
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МЕТОД КОРРЕКЦИИ АНТЕННЫ-ЭФФЕКТА, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ 

ФИЗИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АНАЛОГОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 
 
Исследуются влияние антенны-эффекта, возникающего при физическом проектировании аналоговых 

интегральных схем, на параметры проекта и методы его коррекции. 
Ключевые слова: антенна-эффект, паразитные конденсаторы, антенна-ограничения, диод, 

диффузионный слой.     
 
 

H.G. Kasarjyan, N.A. Sahakyan 
 

THE METHOD TO CORRECT THE ANTENNA EFFECT IN ANALOG 
INTEGRATED CIRCUITS LAYOUT 

 
The influence of antenna-effect on the final results of the physical design of analog circuits and the method to 

correct the antenna effect are  studied. 
Keywords:  antenna-effect, parasitic capacitors, antenna-constraints, diode, diffusion layer. 
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ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ  
     ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա․Շ․Սիմոնյան 
 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  
ՄԻ ԱԼԳՈՐԻԹՄԻ ՄԱՍԻՆ 

 
Դիտարկվում են կրթական գործընթացի որակի գնահատման ինտելեկտուալ համակարգի ստեղծմանը 

նվիրված հարցեր, ինչը հնարավորություն է տալիս տեղեկատվություն ստանալու կրթական գործընթացի որակի 
վրա ազդող պատճառների մասին։ Ներայացված է ուսումնական գործընթացի որակի գնահատման ալգորիթմ, 
մշակված է ուսումնական գործընթացի կառավարման, ինչպես նաև ուսանողների ուսումնական գործընթացի 
առաջադիմության աստիճանի որոշման ալգորիթմ: 

        Առանցքային բառեր․ինտելեկտուալ համակարգ, գիտելիքների որակի գնահատում, ռեյտինգային 
վերահսկողություն, ուսումնական գործընթացի որկաի ղեկավարում, ստուգողական քարտերի մեկնաբանում, 
գնահատականների բաշխման հիստոգրամ, միջին քառակուսային շեղում։ 

 
Կրթական համակարգի գլխավոր խնդիրն է կազմակերպել համատեղված, միջանցիկ և փոխ-

կապակցված կրթական միջավայրի ստեղծում՝ դրանով իսկ ապահովելով գիտելիքի որակը: Այստեղ շատ 

կարևոր է կարողանալ ազատվել  կրթության որակի գնահատման սուբյեկտիվ չափորոշիչներից: Կրթության 

որակի օբյեկտիվ գնահատումը կարևոր է ոչ միայն վարչական որոշումներ կայացնելու, այլ նաև կոնկրետ 

բուհի զարգացման հեռանկարներային պլանավորման կազմակերպման համար: Նմանատիպ օպերատիվ 

կառավարման համակարգի գոյությունը հնարավորություն կտա ժամանակի ցանկացած պահին հստակ 

գնահատել առկա իրավիճակը: Կրթության որակի գնահատումը բազմապարամետր համակարգ է, և այն 

կարելի է դիտարկել տարբեր տեսակետներից՝ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, մեթոդական 

ապահովվածության, ուսումնադաստիրակչական և նյութատեխնիկական ապահովվածության գործոններով: 

Իհարկե, լիարժեք արդյունքներ կարելի է ստանալ միայն դրանց համատեղված վերլուծության արդյունքում: 

Ակնհայտ է, որ բուհում կրթության որակի գնահատումը կարելի է լուծել միայն ավտոմատացված 

կառավարման համակարգի ներդրման միջոցով: Ավտոմատացված համակարգը կարող է հսկել 

ուսումնական գործընթացը ոչ միայն մեկ կամ մի քանի առարկաների կտրվածքով, այլև ընդգրկել բոլոր 

առարկաների համար մի քանի խմբերում որակի վերահսկումը, քննաշրջանի, ամբողջ ուսումնական տարվա 

կամ մասնագիտական ուսուցման դասընթացի արդյունքներով: 

Ուսումնական գործընթացի որակի վերահսկման ավտոմատացված համակարգը պետք է դիտարկի 

ուսումնական գործընթացը՝ որպես տեխնոլոգիական գործընթացի մասնավոր դեպք, այսինքն՝ դրա համար 

ճիշտ կլինեն տեխնոլոգիական գործընթացում օգտագործվող վերլուծության մեթոդներ, հետևաբար 

ուսումնական գործընթացի բաղադրիչները կարող են դիտվել որպես դրա տարրեր կամ գործառույթներ: 

Ուսումնական գործընթացի օբյեկտ կարող է համարվել ուսանողը կամ ոսանողների խումբը: Ուսման 

ընթացքում ուսանողը առնչվում է գործընթացի տարրերին, այսինքն՝ մասնակցում է դասախոսություններին, 

կատարում է գործնական առաջադրանքներ, կուրսային նախագծեր և այլն: Որպես արդյունք՝ ոսանողի 

փոխգործողությունը գործընթացի տարրերի հետ բերում է գիտելիքի մակարդակի բարձրացմանը: 

Որակի գնահատման համակարգերի համար գլխավոր պահանջներից մեկը որակի գնահատման 

գործակիցների չափումն է, մեր դեպքում ուսանողի գիտելիքի մակարդակի գնահատումն է: Հիմնականում 

գիտելիքը գնահատվում է առաջադիմության միավորներով կամ գնահատականներով: Դասական մոտեցման 

դեպքում գնահատվում են ստուգարքները, ստուգողական աշխատանքները, կուրսային առաջադրանքները, 

միջանկյալ քննությունները և կիսամյակային քննությունները: 

Ուսումնական գործընթացի անկայունությանը հանգեցնող և նրա վրա ազդող գործոններից պետք է նշել 

դասավանդման ցածր մակարդակը, ուսանողների ոչ օբյեկտիվ գնահատումը, ուսումնամեթոդական 

գրականության պակասը, դասաձախողումները և այլն: Այս բոլոր գործոններն ազդում են քննաշրջանի 

ավարտին ուսանողի կիսամյակային քննության արդյունքի վրա [1]:  

Ենթադրենք i-րդ ուսումնական կիսամյակում , , … ,  խմբում, որն ունի P մասնագիտությունը 

l կուրսում բնութագրվում է ri հարաբերությամբ , , , … , , որտեղ F-ը ուսանողի անհատական 

համարն է  խմբում, , , … , ; , , … ,  – բերված են i-րդ կիսամյակում ուսումնասիրված 

առարկաների արդյունքները, որտեղ 0 100 : Անհրաժեշտ է ստեղծել , , … ,  
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բազմությունը, որտեղ , , … ,  –ն ուսումնասիրվող առարկաների անվանումներն են, որոնց համար 

խախտվել է ուսումնական գործընթացի կայունությունը:  

Առաջադրված խնդրի լուծումը հանգում է -, S-, np ստուգողական քարտերի կառուցմանը, ըստ 

առարկաների գնահատականների բաշխման հիստոգրամի (նկ. 1):  

 

 

 

 Ուսումնական գործընթացի ստուգողական քարտերը դիագրամների հատուկ տեսակ են, որոնք ունեն 

նկար 2-ում բերված տեսքը և ցույց են տալիս ըստ առարկաների ուսման որակի ցուցանիշների փոփոխման 

բնութագիրը: Նկար 2-ում տրված են հետևյալ նշանակումները. 

Pi–ն i-րդ առարկան է, S–ը՝ առարկայի ուսուցման որակի ցուցանիշի միջին քառակուսային շեղումը, Ucl–

ն՝ վերին ստուգողական սահմանը ( ), Dcl-ն՝ ստորին ստուգողական սահմանը ( ),  Mtp-ն՝ 

ուսումնական գործընթացի միջնագիծը,  , –ը՝ նվազագույն և մեծագույն միավորները, որը կարելի է 

ստանալ առարկայից (ցակացած Pi  -ի համար  և : 

Այսպիսով, ստուգողական քարտերի տվյալների աղյուսակներում ստուգողական քարտը կարող է 

պահվել և նկարագրվել ատրիբուտների հետևյալ բազմության միջոցով. 

, , , , , , … , ,         (1) 

որտեղ t-ն ստուգողական քարտի տեսակն է, L=( , , … , ) որակի ցուցանիշների բազմությունն է P1 , P2 ,…, 

Pn  առարկաների համար: 

Ուս.գործ. ժամանակաշրջանի 

և խմբի ընտրություն 

START

END

-, S-, np ստուգողական քարտերի 

և ըստ առարկաների գնահա-

տականների բաշխման 

հիստոգրամի կառուցմանը

Ուս.գործընթացի գնահատման 

քանակական ցուցանիշի 

հաշվարկ 

Ստուգողական քարտերի և 

գնահատականների բաշխման 

հիստոգրամների արդյունքների 

մեկնաբանում

Ուս.գործընթացի գնահատում և 

անկայունություն մտցնող 

առարկաների բազմության 

ստացում 

Քննաշրջանի արդյունքների 

տվյալների հենք 

Ստուգողական քարտերի և 

հիստոգրամներ տվյալների հենք 

Ստուգողական քարտեր և հիս-

տոգրամներ տվյալների հենք 

A 

B 

C 

D 

E 
Ն կ  1� Ուսումնական գործընթացի որակի  
գնահատման խնդրի լուծման ալգորիթմը 
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      Ստուգողական քարտի կառուցումից հետո դա կարելի է օգտագործել ուսման որակի կառավարման 

համար: Կարելի է առանձնացնել ուսումնական գործընթացի ստուգողական քարտի մեկնաբանման հետևյալ 

հիմնական կանոնները. 

R1–ն, եթե ստուգողական քարտում կետերը բաշխված են միջնագծին սիմետրիկ, թույլատրելի 

միջակայքում, ապա ուսումնական գործընթացը ընթանում է նորմալ: 

R2–ը, եթե ստուգողական քարտում կետերը բաշխված են թույլատրելի միջակայքում միջնագծի մի 

կողմում, ապա ուսումնական գործընթացի կայունությունը շեղված է աննշան չափով և ուսումնական 

գործընթացը ընթանում է նորմալ: 

R3–ը, եթե ստուգողական քարտում կետերը բաշխված են երկկողմ սահմանագծերի մոտակայքում, մեծ 

ցրվածությամբ, ապա ուսումնական գործընթացը ընթանում է անկայուն և դրա պատճառը պետք է գտնել ու 

վերացնել: 

R4–ը, եթե ստուգողական քարտում կետերը բաշխված են սահմաններից որևիցե մեկին մոտ, 

ժամանակային երկար միջակայքում, ապա պահանջվում է ուսումնական գործընթացի որոշակի 

կարգավորում: 

R5 –ը, եթե ստուգողական քարտում կետերը դուրս են եկել տրված սահմաններից, ապա ամհրաժեշտ է 

ուսումնական գործընթացի վերանայում: 

Դիտարկենք ուսումնական գործընթացի որակի գնահատման խնդրի լուծման ալգորիթմը (նկ. 1): 

Ուսումնական գործընթացի դիտարկման ժամանակաշրջանի ընտրությունից հետո (քննական սեսիա, 

ստուգողական շաբաթ և այլն) և խմբի G= (1G, 2G,…, wG), որտեղ 1G, 2G,…, wG –ը l-րդ կուրսի խմբերն են, իսկ p-

ն ուսման ուղվածությունն է (նկ. 1-A), տվյալների հենքի <<Ստուգողական քարտ>> աղյուսակների միջոցով 

կառուցվում են են -, S-, np ստուգողական քարտերը և ըստ առարկաների գնահատականների բաշխման 

հիստոգրամները: 

- ստուգողական քարտը կառուցվում է ըստ առարկաների միջին գնահատականների արժեքի շեղումը 

դիտարկելու համար (նկ. 1-B): αj –ն միջին գնահատականն է ըստ j–րդ առարկայի և որոշվում է հետևյալ 

բանաձևով. 

α
∑

,      (2) 

որտեղ 1, , n-ը խմբում ուսանողների քանակն է 1,  , k-ն առարկաների քանակն է, որոնք գնահատվել 

են i–րդ քննաշրջանում: 

Ուսումնական գործընթացի  միջին գիծը i-րդ կիսամյակում որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 
∑

։      (3) 

̅-միջին քառակուսային շեղումները որոշվում են հետևյալ բանաձևով. 

̅ ∑
։     (4) 

- ստուգողական քարտի սահմանների կարգավորման հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևերով.  

3 ̅,      (5) 

3 ̅։       (6) 

S- ստուգողական քարտը կառուցվում է ըստ առարկաների գնահատականների՝ փոփոխման աստիճանը 

դիտարկելու համար (նկ.1-B)։ Յուրաքանչյուր j-րդ առարկայի գնահատականի միջին քառակուսային շեղումը 

որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

∑
։     (7) 

 Միջին քառակուսային շեղման միջինը հաշվվում է հետևյալ բանաձևով. 

s
∑

:      (8) 

Ն կ .2. Ստուգողական քարտի ընդհանուր տեսքը 
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Այսպիսով, S- ստուգողական քարտի կոորդինատների սահմանների կարգավորման հաշվարկը կարող 

է կատարվել հետևյալ բանաձևերով. 

	,      (9) 

 :      (10) 

      Այստեղ Ucls-ը կարգավորման ստուգման վերին սահմանն է, Dcls -ը կարգավորման ստուգման ստորին 

սահմանն է, B4, B3-ը ընտրման մեծությունից և հավանականության ռիսկից կախված գործակիցներ են։ 

np ստուգողական քարտը կառուցվում է ըստ առարկաների 	անբավարար գնահատականների քանակի  

դիտարկման համար է (նկ. 1-B): 

Յուրաքանչյուր j-րդ առարկայից անբավարար գնահատականների 	միջին քանակը որոշվում է 

հետևյալ բանաձևով. 
∑

,      (11) 

որտեղ npj-ն j-րդ առարկայից անբավարար գնահատականների քանակն է։ 

Անբավարար գնահատականների քանակի ̅ 	մասնաբաժինը գնահատվում է հետևյալ բանաձևով. 

̅ ,       (12) 

որտեղ n-ը խմբում ուսանողների քանակն է: 

Հետևաբար np - ստուգողական քարտի կոորդինատների սահմանի կարգավորման հաշվարկը 

կկատարվի հետևյալ բանաձևերով. 

	 3 	 ̅ 1 ̅ ,    (13) 

	 3 	 ̅ 1 ̅ ,    (14) 

որտեղ Ucl np-ն ստուգման սահմանի կարգավորման վերին սահմանն է, Dcl np-ն ստուգման սահմանի 

կարգավորման ստորին սահմանն է։ -, S-, np ստուգողական քարտերը հնարավորություն են տալիս 

ամբողջությամբ դիտարկել ուսումնական գործընթացը։ 

Ըստ առարկայի, խմբում ուսանողի առաջադիմության վերլուծության համար նպատակահարմար է 

կառուցել հիստոգրամաներ (նկ. 1-B)։ Ուսումնական գործընթացի նորմալ բնույթը ցույց կտա հիստոգրամի 

կլորավուն և սիմետրիկ տեսքը։ Հիստոգրամի կառուցումը հիմնված է հաճախականությունների միջակայքի 

աղյուսակի կառուցման վրա։ 

Գնահատականների հնարավոր արժեքների հորիզոնական չափագիծը կառուցելիս նրա վրա պետք է 

նշել Xmax մեծագույն և Xmin նվազագույն արժեքները, ինչպես նաև հաշվել R= Xmax- Xmin միջակայքը։ Հաջորդ 

քայլով անհրաժեշտ է ըստ առարկաների գնահատականների  ամբողջ միջակայքը բաժանել k հավասար 

մասերի, որտեղ k -ն √ –ի	մոտակա	ամբողջ	թիվն	է (n-ը ուսանողների քանակն է խմբում), նաև նշել                  

∝ ,∝ 	, ․․․, ∝ 				միջակայքի սահմանները։ Հաշվենք mi արժեքների քանակը, որոնք ընկած են ամեն 

միջակայքում և կառուցենք հաճախականությունների միջակայքային աղյուսակը։ 

Հաշվենք միջակայքի երկարությունը 
∝

 : 

Հաջորդ քայլով կառուցենք 
	
 բարձրությամբ ուղղանկյուններ ամեն միջակայքի համար: 

Անհրաժեշտ է առանձնացնել հիստոգրամի մեկնաբանման հետևյալ հիմնական կանոնները։ 

R6-եթե հիստոգրամը շեղված է կատարյալից դեպի աջ, ապա տեղի ունի ըստ առարկայի 

գնահատականների բարձրացում: 

R7-եթե հիստոգրամը շեղված է կատարյալից դեպի ձախ, ապա տեղի ունի գնահատականների իջեցում, 

ուսումնական գործընթացի կայունությունը խախտված է տվյալ առարկայի համար։ 

R8-եթե հիստոգրամը համընկնում է կատարյալին, ապա ուսումնական գործընթացը նորմալ է, և 

միջամտության կարիք չկա։ 

Ուսումնական գործընթացի վերլուծության համար առանձնացնենք ուսման որակի չափորոշիչը և 

ժամանակի որոշակի հատվածում հետևենք դրա փոփոխությանը։ Որպես ուսումնական գործընթացի 

գնահատման քանակական ցուցանիշ՝ [2] պետք է վերցնել վերարտադրման ինդեքսը (նկ. 1-C), այն որոշվում 

է հետևյալ բանձևով. 
∆	

,       (15) 

որտեղ -ն ուսման որակի գնահատման ցուցանիշի թույլատրելի շեղումն է։ 

100 միավորային ռեյտինգային գնահատման համակարգում սովորաբար =qmax-qmin, որտեղ  qmax  և qmin-ը 

նվազագույն կամ առավելագույն գնահատականներն են, որոնք կարելի է ստանալ տվյալ առարկայից 

քննաշրջանի վերջում։ 

Ուսումնական գործընթացի վերարտադրության ինդեքսը՝ Cpk-ն որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

, 	,     (16) 

 ,      (17) 
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,      (18) 

որտեղ Uld-ն և Dld-ն թույլատրելի շեղման ստորին և վերին սահմաններն են։ 

Ընդ որում, եթե Cp>1.33 ապա գործընթացը վերականգնվող է, եթե 1,0≤Cp≤1.33, ապա խիստ հսկողության 

պայմանններում գործընթացը վերահսկվող է, եթե Cp<1.0, ապա գործընթացը վերաhսկելի չէ։  

Քանի որ ուսումնական գործընթացի համար կարևոր է միայն ներքին սահմանը, ուստի 

վերարտադրության ինդեքսը կարելի է հաշվել (17) բանաձևով, ընդ որում, որպես միջին քառակուսային 

շեղում պետք է օգտագործել Scp-ն։ Այն կարելի է ներկայացնել հետևյալ եղանակով։ 

Կանոնների հենքի հիման վրա (նկ. 1) կատարվում է կառուցված ստուգողական քարտերի, 

գնահատականների բաշխման հիստոգրամների և վերերտադրության ինդեքսի վերլուծությունը` 

ուսումնական գործընթացի որակի գնահատման և ուսումնական գործընթացում անկայունություն մտցնող 

առարկաների բազմությունը ստանալու համար։ Ամեն առարկայի համար , , … , բազմությունից 

ձևավորվում է այսպես կոչված <<Որակի տեսքը>>. 
, , , ,                            (19) 

որտեղ , , , ⊆ ,  տրամաբանական դեսկրիպտորներն են -,S-, np ստուգողական քարտերի 

և ըստ առարկաների գնահատականների բաշխման հիստոգրամների բոլոր արժեքների համար։ Եթե 

տրամաբանական դեսկրիպտորի արժեքը false  է, ապա առարկային համապատասխանում են ստուգողական 

քարտից բխող մի շարք պատճառներ։ 

Ուսումնական գործընթացը, ինչպես ցանկացած այլ արտադրական գործունեություն, պահանջում է 

գործընթացի մասնակիցների կողմից որոշակի կոորդինացում և համագործակցություն, մեր դեպքում 

դասխոսներն են, ամբիոնները և տնօրինությունը։ Ուսումնական գործընթացի վերլուծության առաջարկվող 

ալգորիթմը թույլ է տալիս օպերատիվորեն պարզել  հնարավոր թույլ օղակները և առաջարկել դասավանդման 

նոր մեթոդներ, փոխել ուսումնական նյութի բովանդակությունը կամ հաջորդականությունը և այլ 

պարամետրեր, որոնք կօժանդակեն բացթողումների վերացմանը։ Միաժամանակ հնարավոր կլինի ավելի 

օբյեկտիվ գնահատել դասախոսական անձնակազմի աշխատանքը։ 
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ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Рассматриваются вопросы создания интеллектуальной системы оценки качества учебного 
процесса, предоставления информации о причинах, воздействующих на повышение качества 
образовательного процесса. Предлагается алгоритм оценки качества учебного процесса. Разработаны 
общий подход для построения контрольной карты учебного процесса, а также алгоритм определения 
степени успеваемости студентов. 

Ключевые слава: интеллектуальная система, оценка качества знаний, рейтинговый контроль, 
управление качеством учебного процесса, контрольная карта, гистограмма распределения оценок, средне-
квадратическое отклонение. 
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  ON AN ALGORITHM OF ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATIONAL 

PROCESS 
 

The issues of the creation of the intellectual system of quality assessment of the educational process are considered, 
providing information about the causes acting on improving the quality of the educational process. An algorithm for 
assessing the quality of the educational process is proposed. A general view of the control chart of the educational process, 
as well as an algorithm for determining the degree of students' progress are developed. 

Keywords: intellectual system, assessment of knowledge quality, rating control, management of the quality of 
educational process, control chart, distribution bar chart for marks, mean-square deviation. 
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ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄԸ 

 
Օրեցօր աճող ավտոմեքենաների քանակի հետ մեկտեղ աճում է նաև ավտովթարների քանակը։ Վթարները 

հաճախ պատճառ են հադիսանում խցանումների առաջացման, պետական կամ սեփական գույքի փչացման և 
նույնիսկ մահացության դեպքերի։ Բարեբախտաբար մեր օրերում, լուրջ հովանավորությունների ներքո, զգալի աճ 
են գրանցում ավտոմեքենաների, և ընդհանրապես ցանկացած տեսակի շարժական օբյեկտների, տարածության 
մեջ ինքնակողմնորոշման, որոշումների կայացման և ավտոմատ կառավարման համակարգերը։ Աշխատանքում 
թվարկվում են և մանրակրկիտ քննարկվում առավել լայն տարածում գտած վերոհիշյալ խնդրի լուծման 
համակարգերը։ Դիտարկված են առաջարկվող լուծումների առավելությունները և թերությունները։ 

Առանցքային բառեր․ օբյեկտների հայտանբերման համակարգեր, LiDAR, RADAR, Camera vision, GPS: 

 
Ներածություն. Վարորդներին աջակցման համակարգերը արագորեն զարգանում են և արդեն 

լայնորեն տարածում են ստացել զանազան ավտոարտադրություններում և ընդհանրապես ամբողջ 

մեքենաշինությունում։ Այդ համակարգերն արդեն իսկ հնարավոր են դարձրել վարորդներին 

ահազանգումը, ինչը թույլ է տալիս րոպե առաջ զգուշացնել հնարավոր վտանգի մասին։ Սակայն 

տեխնոլոգիական նորանոր նվաճումները առաջարկում են զանազան արդիական լուծումներ, որոնց 

թվին է դասվում նաև լիովին ինքնակառավարվող ավտոմեքենաները և դրոնները։ Դրանցից շատերի 

հիմքում են ընկած օբյեկտների հայտնաբերման և ճանաչման համակարգերը [1,2]։  

Շուկայում առկա հայտնաբերման համակարգերի տարատեսակները. Ինքնակառավարվող կամ 

վարորդին աջակցող համակարգերը մեծամասամբ օգտվում են հետևյալ սարքավորումներից [3]. 

1. LiDAR (Light Detection And Ranging)։ 

2․RADAR (RAdio Detection And Ranging)։ 

3. Camera vision։ 

Ստորև քննարկվում է դրանցից յուրաքանչյուրը։ 

LiDAR-ները  լայն տարածում են գտել, քանի որ իդելական լուծում են տարածքի 3D պատկերը 

ստանալու համար [2]։ Դրանց աշխատանքի սկզբունքում ընկած են մի քանի, հաճախ նաև պտտվող, 

լազերների կողմից ճառագայթված և օբյեկտներից անրադարձած լազերային լույսի հիման վրա 

ստացված տվյալները (նկ.1)։ Այս համակարգերը բավականին ճշտգրիտ կարողանում են որոշել մինչև 

այլ օբյեկտները եղած հեռավորությունը։ 

 
Նկ․1. LiDAR-ից ստացվող պատկերի տեսքը 

 

LiDAR-ների առավելություններն են [4-6] ՝ 

1. տարածության 3D պատկերում, 
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2. կայունություն անկախ լուսավորվածությունից, 

3. կայունություն ինտերֆերենցի դեմ: 

Վերոնշյալ կետերը լուրջ հայտ են առաջատար լինելու համար։ Այդ իսկ պատճառով 

ավտոարտադրության այնպիսի գիգանտներ, ինչպիսիք են Mercedes, Toyota և Ford ընկերությունները 

լրջագույն աշխատանքներ են վարում այդ համակարգերի էլ ավելի կատարելագործման և հետագայում 

արդեն իրենց մեքենաներին ինտեգրելու ուղղությամբ։ 

Սակայն, ինչպես և բոլոր համակարգերը, LiDAR-ները նույնպես զուրկ չեն թերություններից՝ 

1. ունեն բարձր ինքնարժեք, 

2. եղանակային պայմաններից կախված են, 

3. ունեն շարժական մասեր, 

4. մեծ ծավալի ինֆորամցիա են գեներացնում, 

5. աշխատանքային հեռավորությունը սահմանափակ է, 

6. պետք է իրենց արջև ապակի տեղադրված չլինի: 

LiDAR-ի պարզեցված սխեման ունի նկ․2-ում պատկերված տեսքը՝ 

 

 
Նկ․2.  LiDAR-ի պարզեցված սխեմա 

 

RADAR-ներով օժտված համակարգերը թեպետ և ավելի մատչելի են, քան LiDAR-ները, բայց  

առանձնապես հենտաքրքրություն չեն ներկայացնում արտադրողների համար։ RADAR-ից ստացվող 

պատկերի տեսքը բերված է նկ․3-ում ՝ 

 
Նկ.3. RADAR-ից ստացվող պատկերի տեսքը 

 

Ամեն դեպքում հարկ է նշել, որ այս համակարգերը օժտված են հետևյալ առավելություններով.  
1. կարող են որոշել ոչ միայն մինչև օբյեկտ եղած հեռավորությունը, այլ նաև նրա 

արագությունը և շարժման ուղղությունը, 

2. կախված չեն եղանակային պայմաններից, 



656 

3. կախված չեն լուսավորվածությունից, 

4. ունեն համեմատաբար ցածր ինքնարժեք: 

Թերություններն են՝ 

1. սխալանքի հավանականությունը, 

2. մեծ չափսերը, 

3. ճառագայթահարումը: 

RADAR-ի պարզեցված սխեման ունի նկ․4-ում պատկերված տեսքը՝ 

 

 
Նկ․4.  RADAR--ի պարզեցված սխեմա 

 

LiDAR և RADAR սարքերը դիտարկելուց հետո անդրադարձ է կատարվում նաև 

տեսախցիկներին։ Վերջինիս տեսողական և ճանաչողական հնարավորությունների վրա հիմնված 

համակարգը ամենախոստումնալիցն է (նկ.5)։ Ի տարբերություն մնացած գոյություն ունեցող 

համակարգերի, այն հետազոտելու համար ոչ մի լուրջ ներդրում չի պահանջվում։ Camera vision 

համակարգերը արդեն իսկ ընդգրկվել են բազմաթիվ համաշխարհային առաջատար 

կազմակերպությունների հետազոտությունների ցանկում։ Օրինակ Tesla ամերիկյան 

ավտոարտադրողը  արդեն իսկ սկսել է թեստային մոդելների արտադրությունը։ 

 
Նկ․5.  Camera vision-ից ստացվող պատկերի տեսքը 

 

Camera vision համակարգերն այս պահին արդեն ունեն հետևյալ առավելությունները՝ 

1. չափազանց մատչելի գին, 

2. տեսանկարի բարձր որակ, 

3. լայն ընտրանի, 

4. գույները տարբերակելու ունակություն, 

5. օբյեկտները զանազանելու հնարավորություն, 

6. ճանապարհանշանները հասկանալու ունակություն, 

7. ունի շատ ավելի լավ տեսնելու և ճանաչելու ունակություն, քան մարդու աչքը: 

Սակայն առկա են նաև որոշակի թերի կողմեր ևս՝ 

1. սխալվելու հավանականություն, 

2. եղանակային պայմաններից կախվածություն, 
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3. լուսավորվածությունից կախվածություն, 

4. պահանջվում է մեծ հաշվողական հզորոություն ստացվող ինֆորմացիան մշակելու և 

որոշումներ կայացնելու համար: 

Բացի վերոնշյալ համակարգերից, կան բազմաթիվ այլ, ոչ այդքան տարածված GPS և V2X (vehicle 

-to-everything) համակարգերը։ 

Եզրակացություն 

Կատարված հետազոտությունները վկայում են, որ. 

1. Camera vision համակարգերը իրենց գնի շնորհիվ գտնվում են մրցակցությունից դուրս։ 

2. Տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ կիջնեն նաև LiDAR սարքերի 

ինքնարժեքները, ինչը հնարավոր կդարձնի այդ համակարգերի ինտեգրումը 

մեքենաշինությանը։ 

3. Առավել մեծ ճշգրտություն ստանալու համար պետք է օգտագործել LiDAR և Camera 

vision համակարգերն իրար հետ: 

Հիմք ընդունելով Camera vision համակարգերի լայն տարածվածությունը և առաջատար դիրք 

զբաղեցնելը՝ հաջորդ աշխատանքներում ավելի մանրամասն կհետազոտվեն Camera vision 

համակարգերի մեթոդաբանությունները և հաշվողական ալգորիթմները։ 
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А.К. Карапетян 
АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

 
Наряду с ежедневным ростом количества транспортных средств увеличивается и количество 

аварий. Аварии часто вызывают пробки, наносят ущерб общественной или частной собственности и даже 
приводят к смерти. К счастью, в наши дни под серьезным спонсорством наблюдается значительное 
увеличение систем самоопределения на территории, принятия решений и автоматического управления 
транспортными средствами и любыми движущимися объектами. В работе подробно рассматриваются и 
обсуждаются наиболее широко используемые системы решения указанной проблемы. Показаны 
преимущества и недостатки предлагаемых решений. 

Ключевые слова: системы обнаружения объектов, LiDAR, RADAR, Camera vision, GPS. 
 
 

A.K. Karapetyan 
ANALYSIS AND COMPARISON OF OBJECT DETECTION SYSTEMS 

 
Along with the everyday growth in the number of vehicles, the number of accidents increases,  too. Accidents 

often cause traffic jams, public or private property damage and even deaths. Fortunately, in our days, under serious 
patronage a significant increase is observed in the self-determination in the territory, decision-making and 
automatic control systems of vehicles and any other kinds of moving objects. The work considers and 
comprehensively discusses the most widely used systems for the solution of the above-mentioned problem. 
Advantages and disadvantages of the suggested solutions are shown. 

Keywords: object detection systems, LiDAR, RADAR, Camera vision, GPS. 

 
Կարապետյան Արթուր Կարենի - ՀԱՊՀ 
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        Ինտեգրալ սխեմաների (ԻՍ) նախագծման համար ստանդարտ տեխնոլոգիան իր ուղղությունը փոխում է 
դեպի ԿՄՕԿ (կոմպլեմենտար մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ) տեխնոլոգիան: ԿՄՕԿ  միկրոսխեմաների համար 
սնման ստանդարտ լարումը (Uսն = 5,0 Վ) օգտագործելն արդեն  պարտադիր չէ, քանի  որ այդ լարումն 
օգտագործվել է երկբևեռ տրանզիստորի աշխատանքի նորմալ ռեժիմն ապահովելու համար: Բայց համակարգերի 
հետ համատեղելիության ապահովման նպատակով  արդյունաբերությունն ուղիներ էր փնտրում հարմարացնել 
ԿՄՕԿ միկրոսխեմաների տրամաբանական ազդանշանների մակարդակը ՏՏՏ ազդանշանների մակարդակներին:  

        Առանցքային բառեր. ԿՄՕԿ, QuickSwitch, դողային փոխանջատիչ, մուտքի/ ելքի դրավեյներ, պրոցեսորի 
միջուկ, ցածրավոլտ ԻՍ, ցրվող հզորություն:  

 
        Ներածություն: Միկրոսխեմաների սնման լարման իջեցումը կատարվում է արագության և 
ինտե-գրալ սխեմաների ամփոփվածության նվազագույն արժեքի պահանջների աճի պատճառով:  
Այդ աճող պահանջները հանգեցրին բյուրեղի տոպոլոգիայի չափերի փոքրացմանը 2,0 մկմ մինչև 
0,25 մկմ: Մյուս կողմից՝ օգտագործվում է ժամանակակից միկրոպրոցեսորների և ԻՍ մշակման 
դեպքում: Քանի որ  այդ չափերը դառնում են զգալի փոքր, սարքավորման օպտիմալ աշխատանքի 
համար անհրաժեշտ լարումն ընկնում է 5,0 Վ  մակարդակից ցածր: Դա երևում է քոմփյութերների 
միկրոպրոցեսորների օրինակով, որտեղ պրոցեսորի միջուկի սնման համար լարման օպտիմալ 
արժեքը որոշվում է սնման լարման (VID  pins) ելուստների նույնականացման օգնությամբ և կարող է 
նվազել ընդհուպ մինչև 1,3 Վ [1]: 
        Մի կողմից՝ ցածրավոլտ ԻՍ աշխատում են փոքր ծախսող հզորութան դեպքում,  ունեն փոքր  
չափեր և ավելի բարձր արագագործություն: Մյուս կողմից՝  ցածրավոլտ ԻՍ-երը հաճախ պետք է 
աշխատեն սնման տարբեր լարումներ ունեցող ԻՍ-երի հետ, որից ինքնաբերաբար ծագում են 
համատեղության խնդիրներ: Չնայած ցածր աշխատանքային լարումը նշանակում է ազդանշանի 
թափի նվազեցում, և հետևաբար,  միացման աղմուկը պակասում է չնչին, բայց սնման ցածր լարումով 
միկրոսխեմաների համար  փոքրանում է սարքավորման նորմալ աշխատանքի համար թույլատրելի 
աղմուկի մակարդակը:  

1. Տարբեր սնման լարումներով տրամաբանության միացումը դողային փոխանջատիչների 
օգնությամբ 

        Սնման տարբեր լարումներով աշխատող միկրոսխեմաները միմյանց միացնելու դեպքում 
հաճախ ծագում է լրացուցիչ դիսկրետ բաղադրիչների անհրաժեշտություն, ապահովելու համար  
բարձր լարման նկատմամբ կայունություն և լարումների համատեղելիություն:  Օրինակ,  Uսն հավասար 
3,3 Վ և 5,0 Վ դեպքում աշխատող տրամաբանական միկրոսխեմաների միջև լարման կայունություն 
ստանալու համար, օգտագործվում է դողային փոխանջատիչ – լարման կերպափոխիչ, կամ 
QuickSwitch [2]: Տվյալ դողային փոխանջատիչը սահմանափակում է ԻՍ-երին  տրվող լարումը: Դա 
արվում է, որպեսզի մուտքային լարումը չգերազանցի թույլատրելի արժեքին: Օրինակ, դողային 
փոխանջատիչը կարելի է տեղադրել ԿՄՕԿ- տրամաբանության և ՏՏՏ-տրամաբանության միջև, 
որոնք համապատասխանաբար ունեն 5,0 Վ և 3,3 Վ, և դրանից հետո այդ սարքավորումը կարող է 
նորմալ փոխանակել տվյալները, ինչպես ցույց է տված նկ. 1-ում: Դողային փոխանջատիչը n տեսակի 
կապուղով ՄՕԿ-տրանզիստոր է (NMOS FET): Եթե տրանզիստորի փականին տրվում է 4,3 Վ լարում, 
ապա անցման ազդանշանի լարման առավելագույն մեծությունը կկազմի 3,3 Վ (մոտավորապես 1,0 Վ 
ավելի պակաս քան ՄՕԿ-տրանզիստորի փականի վրա լարումը): Եթե մուտքում և ելքում լարումը չի 

գերազանցում 3,0 Վ, ապա ՄՕԿ-տրանզիստորը փոքր  դիմադրություն ունի (RON = 5 Оմ): Երբ 
մուտքային ազդանշանը հասնում է 3,3 Վ, ՄՕԿ-տրանզիստորի դիմադրությունը մեծանում է՝ 
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սահմանափակելով ազդանշանի մակարդակը ելքում: QuickSwitch պարունակում է  10 երկուղղված 
ՄՕԿ-տրանզիստորներ, որոնք ունեն փականի վրա լարումը կառավա-րելու հնարավորություն, 

ինչպես ցույց է տված նկ. 1-ում: QuickSwitch Vսն լարումը որոշում է փականով կառավարողող 
ազդանշանի մակարդակը: Համակարգային  սալիկի վրա 3,3 Վ և 5,0 Վ սնման լարում-ներից: 4,3 Վ 
սնման լարում ստանալու ուղիներից մեկը համարվում է դիոդի միացումը 5,0 Վ սնման դողի և 
QuickSwitch-ի Uսն  ելուստի միջև: Նկ. 1 սխեմայում 4,3 Վ լարումը գեներացվում է հաջորդաբար միաց-
ված սիլիցիումային դիոդով և Շոտտկի դիոդով: Այս մեթոդով հնարավոր է   ստանալ ավելի կայուն 
շեղման լարում փականի վրա:  
      Որոշ դողային փոխանջատիչներ նախատեսված են միացնել ինչպես 3,3 Վ, այնպես էլ  5,0 Վ 
լարում ունեցող դողին, և փականի վրա շեղման լարումը գեներացվում է ԻՍ-ի տվյալների ներսում: 
QuickSwitch-ի կիրառման դեպքում ապահովում է միկրոսխեմաների կայունությունը տրամաբանու-
թյան տարբեր տեսակի սարքավորումների նախագծման դեպքում: Դողային փոխանջատիչների 
կարևոր հատկություններից մեկը համարվում է դրանց երկուղղվածությունը: Դա թույլ է տալիս 
նախագծողին տեղադրել դողային փո-անջատիչը երկու ԻՍ-ների միջև [3]:  

 
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
              
            Նկ.1. 3,3 Վ և 5,0 Վ  տրամաբանության ՄՕԿ-տրանզիստոր երկուղղված ինտերֆեյս  
                     օգտագործելու  դեպքում 
 
        Դողային փոխանջատիչը մեծացնում է ընդհանուր ցրվող հզորությունը, ինչպես նաև 
համակարգի բաղադրիչների զբաղեցրած ընդհանուր մակերեսը, այսինքն՝ լարման դողային 
փոխանջատիչները սովորաբար համարվում  են ԿՄՕԿ-սխեմաները,  դրանք ունեն ծախսող 
հզորության շատ փոքր արժեքներ: Ցրվող հզորության մեծությունը մոտավորապես կազմում է մեկ 
իրանի համար 5 մՎտ, և այն կախված չէ սխեմայի ազդանշանների հաճախականությունից:  Դողային 
փոխանջատիչները սովորաբար ունեն 8…20 ելուստ և զբաղեցնում են սալիկի մակերեսի 25-ից մինչև 
50 ք.մմ: Ինտերֆեյսային տրա-մաբանության ավելացման դեպքում հնարավոր է ազդանշանի 
տարածման հապաղման մեծացում: Այդ կարող է հանգեցնել ժամանակի հետ կապված բազմաթիվ 
խնդիրների առաջացմանը:  QuickSwitch ունի ազդանշանի տարածման շատ փոքր հապաղման 
ժամանակ (ավելի քան  0,25 նվ), ինչպես ցույց է տված նկ. 2-ում: 
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Նկ.2. QS3384 QuickSwitch դողային կերպափոխիչի իմպուլսային 

բնութագիրը 4,3 վ սնման լարման դեպքում 
 
        2. Ինտեգրալ սխեմայի միջոցներով լարման կայունության  և համատեղելիության 
ապահովումը 
        ԻՍ-երի  ըստ ցածր ծախսող հզորության և բարձր արտադրողականության պահանջները 
բերեցին նրան, որ արտադրողները մրցակցում են միմյանց հետ Uսն = 2,5 Վ և ցածր դեպքում 
աշխատող միկրո-սխեմաներ նախագծելիս, ընդ որում, համատեղելի ՏՏՏ-ի և ԿՄՕԿ-ի հետ: Նկ. 3-ում 
ներկայացված է տրամաբանական փոխարկիչի կառուցվածքային սխեման, որտեղ տրամաբանական 
միջուկը կարող  է աշխատել ցածր լարումների դեպքում, մինչդեռ ելքային դրայվերն աշխատում է 
սնուցման ստանդարտ լարման դեպքում, օրինակ, 3,3 Վ: 
 

 
        
                                Նկ. 3. Մուտք/ ելքերի երկրորդական կոնտուրով ԿՄՕԿ ԻՍ 
 
        Տեխնոլոգիայի էությունը մուտքերի և ելքերի համար առանձին ինտերֆեյսի ստեղծումն է, 
այսինքն՝ մուտքի և ելքի դրայվերներն աշխատում են 3,3 Վ սնման լարման դեպքում, իսկ  
միկրոսխեմայի մնացած մասերը՝ 2,5 Վ լարումների դեպքում: Այսպիսով՝ սարքավորումը կարող  է 

լինել համատեղելի ՏՏՏ-ի հետ և բավարարել Uվմ ու Uնմ շեմերի պահանջները: 3,3 Վ արտաքին 
սնուցում պահանջվում է  նրա համար, որպեսզի ԻՍ լինի կայուն 3,3 Վ լարման նկատմամբ: Դա 
հանգեցնում է լրացուցիչ բարդացման՝ կապված միկրոսխեմայի համար սնման երկու լարումների 
առկայության հետ:  
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         Ավելի ճկուն տեխնոլոգիան (օգտագործված ADSP-218xM սերիայի DSP-ում) մուտք/ելքի 
առանձին ինտերֆեյսի ստեղծումն է առանձին սնման արտաքին լարման  հետ՝ հնարավորություն 
ունենալով  հաստատել այդ լարումը հավասար պրոցեսորի միջուկի աշխատանքային լարմանը: 
Այդպիսի մոտեցումն ապահովում է 3,3 Վ լարման նկատմամբ կայունություն:  
        Գործում են մշակումներ, որտեղ օգտագործվում է այդ տեխնոլոգիան, օրինակ, VCX 
սարքավորում-ները համարվում են կայուն 3,3 Վ-ի նկատմամբ, եթե  միջուկի լարումը և մուտք/ելքի 
ինտերֆեյսի լարումը  հավասար է 2,5 Վ: 
        Սնման երկու լարումներով սարքավորումների մշակման դեպքում կա մի քանի կարևոր 
տեսակետ:  

1. Սնման հաջորդական միացում: Եթե պահանջվում է երկու սնման աղբյուր 
կայունության/համատեղելիություն սպահովելու համար, ապա ինչպիսի՞ն պետք է լինի  
սնման միացման հաջորդականությունը: Անհրաժե՞շտ է արդյոք երկու սնման 
աղբյուրները միացնել միաժամանակ, կամ սարքավորումը կարո՞ղ է աշխատել սնումը 
միայն միջուկին, կամ միայն  մուտք/ելքի ինտերֆեյսին հաղորդելու դեպքում:  

2. Միկրոսխեմաների արտադրության տեխնոլոգիան և էլեկտրաստատիկ   լիցքաթա-
փումից (ԷՍԼ) պաշտպանություն: ԻՍ-երի  արտադրության գործընթացում ստեղծված 
տրանզիստորները ոչ միայն պետք է պահել, այլ նաև կառավարել բարձր լարման 
ազդանշաններով: Բարձր լարումով տրանզիստորների ստեղծումը մեծացնում  է 
արտադրանքի ինքնարժեքը, այսինքն՝ բարձր լարման կայունության ապահովման 
համար պահանջվում են լրացուցիչ միջոցառումներ: Բացի դրանից, մուտք/ելքերի 
դրայվերները պետք է ապահովեն սարքավորման պաշտպանությունն էլեկտրաստատիկ 
լիցքաթափումից: Ժամանակակից մշակումների մեծամասնությունում մուտքում 
թույլատրելի լարումը սահմանափակ է սնման լարման մեծությամբ՝ գումարած դիոդի 
վրա ուղիղ լարման անկումը (0,7 Վ): Ավելի բարձր լարումից մեծ պաշտպանության 
համար պահանջվում է շատ քանակի դիոդային անցոււմների ստեղծում: 

3. Բարձր լարման գեներացման ներկառուցված միջոցներ:  p տեսակի  (pՄՕԿ) 
կապուղիով տրանզիստորները պետք է տեղավորել բյուրեղի վրա, որը միացված է 
բյուրեղի վրա ունեցած բարձր լարմանը, կանխելու համար դիոդային անցման բացումը 
և ավելցուկային հոսանքների հոսքը: Այդ բարձր լարումը կարող է լինել կամ 
գեներացված բյուրեղում լիցքային պոմպի օգնությամբ, կամ  ընդունել արտաքին 
աղբյուրից: Այդ պահանջը կարող է առաջացնել որոշակի դժվարություններ, այսինքն՝ 
հնարավոր չէ արդյունավետ օգտագործել լիցքային պոմպերը բարձր լարման 
գեներացման համար և միևնույն ժամանակ ապահովել ծախսման փոքր հոսանքներ 
սպասման ռեժիմում: 

4. Բյուրեղի մակերեսը: Բյուրեղի չափերը կատարում են վճռորոշ դեր  ինքնարժեքի 
փոքրացման և արդյունավետության բարձրացման դեպքում: Սխեմայի  կայունության և 
համատեղելիության ապահովումը կարող է պահանջել լրացուցիչ  մակերես մուտքի/ 
ելքի դրայվեր - անհրաժեշտ  պարամետրեր ստանալու դեպքում: 

5. Թեստավորում: Միջուկը և մուտքի/ ելքի դրայվերները կարող են աշխատել սնման 
տարբեր լարումների դեպքում, սարքավորման թեստավորումը լարումների բոլոր 
հնարա-վոր համակցումներով կարող է լինել դժվարին, որն ազդում է արտադրանքի 
ընդհանուր արժեքի վրա: 

                              ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Բարձրացված լարման նկատմամբ կայուն միկրոսխեման կարող է պահել իր մուտքային և 
ելքային ելուստներում ավելի բարձր լարում, քան իր սնման Uսն սեփական լարումը: Եթե ԻՍ 
աշխատում է Uսն = 2,5 Վ դեպքում  և   կարող է պահել մուտքում 3,3 Վ±10% լարում, ապա այդ 
2,5- 
վոլտային միկրոսխեման համարվում է կայուն  մուտքում 3,3 Վ լարման նկատմամբ: 

2. Ըստ լարման համատեղելիության միկրոսխեման կարող է հաղորդել և ընդունել 
տրամաբանու-թյան ազդանշաններ, որն աշխատում է ավելի բարձր լարման դեպքում, քան 
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սնման Uսն սեփա-կան լարումը: Եթե սարքավորումն աշխատում է Uսն = 2,5 Վ դեպքում և 
կարող է նորմալ հաղոր-դել և ընդունել 3,3-վոլտային տրամաբանության ազդանշաններ, 
ապա տվյալ 2,5-վոլտային միկրոսխեման համարվում է համատեղելի 3,0 Վ սնման լարման 
դեպքում աշխատող տրամաբանության հետ:   
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МЕТОДЫ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ РАЗНЫМИ 
НАПРЯЖЕНИЯМИ   ПИТАНИЯ 

 
        Стандартной технологией для проектирования интегральных схем  стала технология компле-
ментарных металл-оксид-полупроводников (KMOП). Использование напряжения Uп= 5,0 В для 
стандартных чипсетов KMOП не было обязательным, поскольку это напряжение необходимо для  
обеспечения нормальной работы биполярного транзистора. Для поддержания совместимости необходимо 
разработать  способы регулировки уровня логических сигналов микросхем КМОП до уровня сигналов ТТТ. 
Разработаны методы аппаратного обеспечения устройств разными напряжениями питания.  
        Kлючевые слова: KМОП, QuickSwitch, низковольтная интегральная схема,  шинный переключатель, 
драйвер ввода / вывода, процессорный сердечник, мощность рассеяния.  

 
                                                                         А.H. Manukyan 

METHODS OF HARDWARE SUPPORT FOR DEVICES WITH DIFFERENT  
SUPPLY  VOLTAGES 

 
        Standard technology for IC design was the CMOS technology. The use of Uvv= 5,.0 V for standard CMOS 

chipsets was not mandatory because the voltage was used to ensure the normal operation of the bipolar transistor. 
But in order to maintain compatibility with systems, the industry was looking for ways to adjust the level of logic 
signals of the CMOS microcircuits to the levels of the TTT signals. Methods of  hardware support for devices with 
different supply voltages are developed.  
        Keywords: CМОS, QuickSwitch, Low-Voltage IC, Tire Switch, Input / Output Driver, CPU Fuser, Scatter 
Power.  
 

Մանուկյան Արմանդ Հայկի - հայցորդ, ՀԱՊՀ  
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ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПОСРЕДСТВОМ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ 

Исследована доочистка сточных вод от растворенных органических веществ с помощью активных 
углей. Проведены эксперименты по подбору марки активного угля, определено влияние размеров частиц 
углей на механизм насыщения их адсорбционного потенциала при доочистке сточных вод. Изучена 
адсорбция органических загрязнений сточных вод красильного и печатного цехов в динамических условиях. 

Ключевые слова: доочистка, сточные воды, органические вещества, активный уголь, адсорбция, 
красильный цех, печатный  цех. 

 
Введение. Исследованиями по повторному использованию очищенных сточных вод выявле-

но, что в таких процессах отделки, как крашение  хлопчатобумажных тканей в светлые и средние 
тона и печатание рисунков, возможно использовать только полностью бесцветные воды [1]. 

Обесцвечивание сточных вод красильного и печатного цехов (после их предварительной 
очистки методом реагентной напорной флотации и доочистки от взвешенных веществ на 
гравийно-песчаных фильтрах) достигается в ходе проведения доочистки этих вод от растворенных 
органических загрязнений на активных углях. 

Сточные воды, направленные на адсорбцию, представляют собой сильно разбавленный 
водный раствор органических соединений (загрязнений). По современным представлениям теории 
адсорбции [2], адсорбция органических загрязнений, содержащихся в сточных водах, протекает в 
три стадии: 1- внешняя диффузия молекул органических веществ через жидкостную пленку, 
окружающую частицы сорбента, к поверхности, осуществляемая за счет броуновской диффузии; 
2- внутренняя диффузия молекул по макропорам и повеpхности микропор; 3- собственно 
адсорбция молекул  растворенного  вещества  (сорбата). 

Целью работы является подбор марки активного угля  и исследование доочистки сточных 
вод  от растворенных веществ с помощью этого угля. 

Постановка задачи и обоснование методики.  На скорость адсорбции влияют размеры 
зерен угля, скорость потока воды через угольную загрузку, концентрация загрязнений и т.д. 
Поэтому выбор марки активного угля проводился экспериментально путем оценки сорбционной 
способности различных марок активных углей: АГ-3, АГ-5, АР-3, БАУ, СКТ, КАД - иодный. 
Объем микропор указанных марок активных углей составляет от 0,285 до 0,51 см3/г.  

Эксперименты по подбору марки активного угля проводились по следующей методике. В 
колбы с пробами сточной воды объемом 100 мл добавляли навески вышеуказанных марок 
активных углей из расчета 5 г/л. Эксперименты  проводились с использованием трех проб сточных 
вод при значениях химической потребности кислорода (ХПК) 165, 176, 248 мг/л и величинах 
интенсивности окраски по разведению соответственно 1:20, 1:25, 1:30. Колбы со сточными водами 
и навесками активных углей помещались на лабораторный встряхиватель на 4 ч. По истечении 
этого времени активный уголь отделялся от сточной воды на бумажном фильтре, после чего  
определялась величина ХПК сточной воды в каждой колбе.  Все пробы сточных вод после 
контакта с активными углями были полностью обесцвечены. 

Изучение кинетики адсорбции проводилось с целью определения влияния структуры, 
пористости и размеров частиц указанных углей на механизм насыщения их адсорбционного 
потенциала при доочистке сточных вод. 

Исследования выполнялись на аппарате для встряхивания при интенсивном перемешивании 
определенной дозы угля с постоянным объемом сточной воды. Одновременно на аппарате 
устанавливались 6 колб, в которых находились по 100 мл сточной воды одинакового качества и 
навески определенной марки активного угля из расчета 10 г/л. Анализ ХПК сточной воды 
проводился в каждой из  колб по истечении различных периодов их встряхивания и отделения 
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активного угля от воды на бумажном фильтре. Период контакта активного угля со сточной водой 
из колб был различным и составлял соответственно: 0,33; 0,66; 1,0; 2,0; 4,0; 24 ч. Выполнено по 
три серии опытов с тремя пробами сточных вод, значения величин ХПК которых составляли 165, 
176, 248 мг/л  при использовании активных углей марок АГ-3, АГ-5 и СКТ. 

Изучение адсорбции органических загрязнений сточных вод красильного и печатного 

цехов в динамических условиях проводилось на опытно-промышленной установке [3]. В состав 
блока адсорбционной доочистки входят: колонна из винипласта с внутренним диаметром 10 см, 
загруженная активным углем АГ-3 на высоту 2,2 м; расходный бак объемом 50 л, в который 
поступают очищаемые сточные воды после фильтрации на гравийно-песчаном фильтре; бак 
постоянного уровня воды объемом 50 л, находящийся на высоте 3,25 м от впуска воды в 
адсорбционный фильтр. Вода подается в колонну восходящим потоком через нижний штуцер, а 
очищаемая вода отводится выше загрузки угля на 0,25 м. Эксперименты по фильтрации  
доочищаемых сточных вод через адсорбционную колонну были проведены при скоростях                    
2...10 м/ч. 

Были проведены также эксперименты по определению длительности фильтроцикла для 
различных по характеристикам загрязнений сточных вод. 

Результаты исследования. Результаты проведенных экспериментов по выбору марки 
активного угля показывают, что наибольшей сорбционной способностью по отношению к 
растворенным органическим загрязнениям сточных вод красильного и печатного цехов обладают 
активные угли марок АГ-5, АГ-3, СКГ. Эффект сорбции  по ХПК в среднем составил: для углей 
АГ-5 - 99, 33%, АГ- 3 - 88,54%, СКГ - 86,32%. Эффект сорбции органических загрязнений на углях 
БАУ, КАД- иодный, АР-3 был ниже и соответственно в среднем составил: 81,31, 79,56 и 76,23%. 
Поэтому изучение кинетики адсорбции загрязнений из сточных вод активными углями 
проводилось с использованием активных углей марок АГ-5, АГ-3 и СКГ. 

Результаты экспериментальных данных по изучению кинетики адсорбции загрязнений из 
сточных вод активными углями обобщены в виде кинетических кривых (рис.1),  построенных по 
усредненным данным. 

 
 

 

Рис. 1. Кинетика снижения величины ХПК сточных вод при использовании углей: 
1 – АГ - 5; 2 – АГ - 3; 3 - СКТ 

 
 
Анализ кинетических кривых показывает, что на них можно выделить два ярко выраженных 

участка: первый участок характеризует протекание процесса адсорбции с момента начала контакта 
фаз насыщения адсорбента на 70...95%, второй участок - скорость насыщения оставшегося объема 
сорбента. 
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Результаты экспериментов показывают, что размеры частиц угля влияют на 
продолжительность адсорбции на первом участке кинетических кривых и совершенно не влияют 
на их втором участке. 

Более мелкий уголь АГ-5 (диаметр зерен 1...1,5 мм) характеризуется наиболее крутым, по 
сравнению с другими углями, первым участком кинетической кривой, его полное  насыщение 
наступает через 2 ч после начала адсорбции. Наименьшая скорость адсорбции получена в 
экспериментах с углем СКГ. 

Так как активный уголь АГ-5 имеет ограниченный выпуск, то в дальнейших экспериментах 
по доочистке сточных  вод красильного и печатного цехов использовался активный уголь АГ-3. 

На основании исследований адсорбции было установлено, что практическое равновесие 
между концентрацией сорбата  в жидкой и твердой фазах устанавливается за 24 ч контакта 
активного угля АГ-3 в условиях перемешивания на аппарате для встряхивания. 

Эксперименты по изучению адсорбции органических загрязнений сточных вод красильного 
и печатного цехов в динамических условиях, проведенные на опытно-промышленной установке, 
показали, что оптимальная скорость фильтрации доочищаемых сточных вод через адсорбционную 
колонну находится в пределах 4...6  м/ч. 

Эксперименты по определению длительности фильтроцикла для различных по 
характеристикам загрязнений сточных вод обобщены в виде кривых динамики сорбции, 
построенных по усредненным данным 10 опытов доочистки сточных вод красильного и печатного 
цехов (рис.2). Фильтроцикл составил в среднем 16...17 ч (до проскока красителей, определяемых 
по показателям интенсивности окраски),  при этом сточные воды полностью обесцвечивались, 
величина показателя ХПК составляла 23...67 мг/л, поверхностно-активные вещества (ПАВ) 
практически полностью сорбировались на активном угле. Время контакта сточных вод с активным 
углем составляло  20... 35 мин в зависимости от скорости фильтрации. 

 

 
Продолжительность сорбционного цикла, ч 

 
Рис.2.  Выходные кривые динамики сорбции органических загрязнений 
сточных вод красильного и печатного  цехов на активном угле АГ-3 

 

         Выводы 

1. Установлено, что наибольшей сорбционной способностью по отношению к 
растворенным органическим загрязнениям сточных вод красильного и печатного цехов 
обладают активные угли марок  АГ-5, АГ-3, СКГ, для которых эффект сорбции по ХПК 
в среднем соответственно составил 99,33; 86,54 и 86,32%. 

2. Показано, что на кривых кинетики адсорбции загрязнений из сточных вод активными 
углями выделяются два ярко выраженных участка, первый из которых характеризует 
протекание процесса адсорбции до насыщения адсорбента на 70...95%, а второй - 
скорость насыщения оставшегося объема сорбента. 

3. Доказано, что размеры частиц активного угля влияют на продолжительность адсорбции 
на первом участке кривых  кинетики и совершенно не влияют на их втором участке. 
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Наибольшая скорость адсорбции получена в экспериментах с углем АГ-5, а              
наименьшая  -  с углем СКГ. 

4. Экспериментами по изучению адсорбции органических  загрязнений сточных вод 
красильного и печатного цехов в динамических условиях выявлено, что оптимальная 
скорость фильтрации доочищенных сточных вод через адсорбционную колонну 
находится в пределах 4...6 м/ч, а продолжительность фильтроцикла составляет 16...18 ч.  
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Հետազոտված է ակտիվ ածուխների միջոցով լուծված օրգանական նյութերից կեղտաջրերի խորը 

մաքրումը: Կատարվել են փորձարկումներ ակտիվ ածուխների մակնիշի ընտրման համար, որոշվել է 
ածուխների մասնիկների չափերի ազդեցությունը դրանց ադսորբային պոտենցիալի հագեցման մեխանիզմի վրա 
կեղտաջրերի խորը մաքրման դեպքում: Ուսումնասիրված է ներկման և տպման արտադրամասերի կեղտաջրերի 
օրգանական կեղտոտվածությունների  ադսորբումը դինամիկական պայմաններում: 
         Առանցքային բառեր. վերջնամաքրում, կեղտաջրեր, օրգանական նյութեր, ակտիվ ածուխ, ադսորբում, 
ներկման, տպման արտադրամաս: 
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THE STUDY OF WASTEWATER POST-TREATMENT FROM DISSOLVED 

ORGANIC SUBSTANCES BY ACTIVE  COALS 
 
  The post-treatment of wastewater from dissolved organic substances with the help of active coals 
is studied. Experiments have been carried out on the selection of the active carbon brand, the effect of the 
particle size of the coals on the saturation mechanism  of their adsorption potential at the post-treatment 
of wastewater has been determined. Adsorption of organic contamination of sewage waters of dyeing and 
printing shops under dynamic conditions has been studied. 
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УДК 66.011(075.8)                                                               ХИМИЧЕСКАЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ И 
ПРИРОДООХРАННАЯ ТЕХНОЛОГИИ 

 
А.А. Исаков 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАКЦИОННОГО УЗЛА ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА 

РЕЗИНОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 
 

 
Исследуются вопросы оптимизации реакционного узла процесса пиролиза резиносодержащих 

отходов по экономическим критериям. Решение данной задачи возможно путем использования 
математической модели процесса, в которой доход выражается в виде функции от технических 
параметров. Эта функция может быть получена эмпирически на основании анализа результатов работы 
установки в различных режимах с варьированием параметров.  В результате переработки  изношенных 
автошин получены жидкие продукты,  аналогичные по своим показателям топливному мазуту, 
среднерыночная цена которого заложена в основу расчетов. Исходя из полученных экспериментальных 
данных, следует, что доход процесса достигает максимального значения в период  45…55 мин, когда 
степень конверсии сырья составляет 78…88%. Дальнейшее продолжение процесса снижает 
рентабельность из-за снижения конверсии в жидкие продукты.  

Ключевые слова: переработка резиносодержащих отходов, изношенные автошины,  жидкое 
топливо, каталитический пиролиз. 

 
 
Введение. Эффективность химического производства определяется экономическими 

показателями, и ее повышение достигается путем снижения затрат на сырье и материалы, 
минимизации энергопотребления и капитальных вложений, повышения производительности труда 
и снижения количества отходов. Основная доля затрат в производстве химической продукции 
приходится на сырье (до 70%) и энергию (до 40%). Снижение их расхода на единицу продукции 
дает наибольший экономический эффект [1,2]. Для достижения лучших экономических 
результатов необходимо добиться возможно более оптимальных показателей рабочих условий 
химического реактора (параметров процесса), к которым относятся температура, давление, 
начальные концентрации реагентов, степень их превращения (степень конверсии). Подбор 
оптимальных параметров осуществляют с использованием математической модели процесса, в 
которой себестоимость или доход выражается в виде функции от оптимизируемых параметров. 
Эта функция может быть построена эмпирически на основании анализа результатов работы 
установки в различных режимах с варьированием технических параметров.  

Проблема химической переработки утилизированных шин (автомобильных, авиационных, 
грузового транспорта и т.д.), различных промышленных и бытовых органических отходов 
является весьма актуальной, что обусловлено постоянным ростом количества этих отходов. 
Наиболее экологичным способом утилизации является пиролиз изношенных шин. В реакторе  
сырье подвергается разложению при температуре примерно 450°С, в процессе которого 
получаются полупродукты: газ, жидкотопливная фракция, углеродистый остаток. Эта технология 
позволяет решить как техническую, так и экологическую и экономическую составляющие задачи. 
Для проектирования и эксплуатации пиролизных установок необходимо произвести 
моделирование химических превращений, а также расчёт состава продуктов пиролиза и 
параметров газовой смеси в тракте печи.  

В работе [3] представлены экспериментальные данные по каталитическому ожижению 
резиносодержащих отходов. Основными продуктами процесса являются жидкие продукты (печное 
топливо, добавки к топливу), твердый углеродистый остаток и газы, которые дожигаются, 
обеспечивая энергопотребление системы. 

Целью работы является оптимизация реакционного узла процесса пиролиза. В качестве 
критерия оптимизации принимается доход,  полученный от утилизации отходов изношенных шин 
с последующим отделением жидких продуктов в качестве печного топлива. 
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Методика эксперимента.   Эксперимент проводили на установке периодического действия 
при атмосферном давлении и температуре 350 оС. Продолжительность опытов варьировали от 10 
до 70 мин. За ходом процесса следили по убыли массы исходного сырья и росту массы целевого 
продукта – жидкой фракции. 

Схематически  процесс пиролиза твердых тел может быть представлен следующим 
уравнением реакции [4]: 

 
А (твердый) → B (жидкий) + C (летучий) + D (твердый) . 

 
Реакция протекает в реакторе идеального вытеснения. Критерием оптимизации является 

доход, полученный при производстве целевого вещества В.  
Доход (Д) производства вещества В равен разнице между выручкой от продажи вещества В  

и затратами (З) на его производство. Обозначив массовую производительность по продукту В как 
FB, запишем уравнения для вычисления Д:  

Д = FBЦB – З,  
FB = ωВFАХА,  

FС = ωСFАХА,  

где ХА – степень конверсии исходного вещества; ωВ  - селективность по продукту В; ωС  - 
селективность по продукту С; FА, FB, FС – массовые расходы соответствующих веществ, т/цикл. 

Затраты на производство продукта В складываются из цены сырья и цены на энергию с 
учетом возврата полученных газов в печь.  Газообразные продукты пиролиза представляют собой 
обычно среднекалорийный газ (1522 МДж/нм3), а при частичной газификации - низкокалорийный 
(48 МДж/нм3). Выход газообразных веществ при пиролизе доходит до 7…10% от массы загрузки 
сухого сырья. Состав газов зависит от параметров процесса, но в любом случае имеет место 
высокий уровень содержания углеводородов, в частности гомологов метана. Получаемый газ 
возвращается в реакционный узел и используется для поддержания температуры процесса 
пиролиза. 

Учитывая вышеизложенное, уравнение доходности процесса примет вид 
З = FАЦА+ FА ХАЦЭ - FСЦС, 

Д = FBЦB  – З =  ωВFАХАЦB - FАЦА - FАХАЦЭ + ωСFАХАЦС, 
где ЦА - оптовая цена покрышек, идущих на переработку;  ЦB - средняя цена на печное топливо - 
аналог топочного мазута; ЦС - цена на газ; ЦЭ - энергозатраты процесса. 

Результаты эксперимента и их обсуждение.     Ранее нами было показано, что 
максимальный выход жидких продуктов приходится на 350 оС, а дальнейшее увеличение 
температуры  незначительно, но уменьшает выход жидкой фракции, которая в данном случае 
является целевым продуктом [3,5]. Это связано с углублением процесса разложения, о чем 
свидетельствует увеличение выхода  газообразных продуктов и легкокипящей фракции [4]. При 
этой температуре по убыли масс проб сырья определены степень конверсии  и выход жидких 
продуктов. Результаты приведены на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.  Зависимость степени конверсии и выхода  продуктов от продолжительности 
процесса
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Для определения оптимальной степени конверсии рассчитаем значения дохода для 
интервала значения ХА 0,1…095 (время реакции – от 10 до 70 мин). Значения сведем в таблицу  и 
построим график Д от времени, что, в сущности, выражает зависимость  дохода от степени 
конверсии ХА. Экспериментальные данные, перерассчитанные на FА= 1 т/цикл  с учетом 
среднерыночных цен  ЦА= 4000 др /т;  ЦB= 70000 др /т; ЦС = 4000 др /т ;  ЦЭ= 5000 др /т, 
приведены в таблице, график - на рис. 2. 

Таблица  
Экспериментальные данные процесса пиролиза шин 

 
Τ, 
мин 

ХА, 

% 
ωВ, 

% 
ωС, 

% 
ωВFАХАЦB FАЦА FАХАЦЭ ωСFАХАЦС Д 

0 0 0 0      
10 0,2 0,14 0,01 1960 4000 1000 8 -3032 
20 0,42 0,3 0,015 8820 4000 2100 25,2 2745,2 
25 0,5 0,36 0,03 12600 4000 2500 60 6160 
30 0,6 0,43 0,045 18060 4000 3000 108 11168 
35 0,68 0,48 0,05 22848 4000 3400 136 15584 
40 0,72 0,51 0,061 25704 4000 3600 176 18280 
45 0,78 0,55 0,07 30030 4000 3900 218 22348 
50 0,84 0,52 0,085 30576 4000 4200 286 22662 
55 0,88 0,5 0,12 30800 4000 4400 422 22822 
60 0,94 0,45 0,15 29610 4000 4700 564 21474 
65 0,96 0,43 0,18 29185 4000 4800 691 21076 
70 0,98 0,40 0,2 27440 4000 4900 784 19324 

 

 
Рис.2.  Зависимость  дохода от продолжительности процесса (степени конверсии) 

 
Заключение. Таким образом, исходя из полученных экспериментальных данных, следует, 

что доход процесса достигает максимального значения в период  45…55 мин, когда степень 
конверсии сырья составляет 78…88%, а выход жидких продуктов - 43…45% (по исходному 
сырью).  При дальнейшем  продолжении пиролиза образуются в большей части газообразные и 
твердые продукты, которые при производстве жидких топлив,  не являясь целевыми, снижают 
доходность, хотя и имеют положительный вклад в общую экономику процесса. 
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ՌԵՏԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՊԻՐՈԼԻԶԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՌԵԱԿՑԻՈՆ 
ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԼԱՎԱՐԿՈՒՄ 

 
Հետազոտվում է ռետին պարունակող թափոնների պիրոլիզի ռեակցիոն հանգույցի՝ ըստ տնտեսական 

չափանիշների լավարկումը: Այս խնդրի լուծումը հնարավոր է  իրականացնել՝ կիրառելով գործընթացի 
մաթեմատիկական մոդել, որտեղ եկամուտն արտահայտվում է որպես տեխնիկական չափանիշների ֆունկցիա: 
Այդ ֆունկցիան կարող է դուրս բերվել փորձնական ճանապարհով տեղակայանքի տարբեր ռեժիմներով 
աշխատանքի արդյունքների վերլուծության հիման վրա:  Մաշված անվադողերի վերամշակման արդյունքում 
ստացվել են հեղուկ արգասիքներ, որոնք իրենց հատկանիշներով նման են վառելիքային մազութին, որի 
շուկայական միջին գինն ընկած է հաշվարկների հիմքում: Փորձնական արդյունքները ցույց են տալիս, որ 
գործընթացի եկամուտը հասնում է առավելագույնի 45…55 րոպեների ժամանակահատվածում, երբ հումքի 
փոխակերպման աստիճանը կազմում է 78…88%: Գործընթացի հետագա շարունակումը նվազեցնում է 
եկամտաբերությունը հումքից հեղուկ արգասիքների կոնվերսիայի նվազման պատճառով:  

Առանցքային բառեր. ռետին պարունակող թափոնների վերամշակում, մաշված անվադողեր, հեղուկ 
վառելիք, կատալիտիկ պիրոլիզ:  

 
A.A. Isakov 

 
OPTIMIZATION OF THE REACTION UNIT OF THE PROCESS OF PYROLYSIS OF 

RUBBER-CONTAINING WASTES 
 

 
The issues of the optimization of the reaction unit of pyrolysis of rubber-containing waste by economic 

criteria are examined. The solution of this problem is possible by using a mathematical model of the process in 
which the income is expressed as a function of technical parameters. This function can be obtained empirically by 
analyzing plant operation results in different modes with varying parameters.   As a result of the processing of worn 
tires liquid products are  produced, whose performance is similar in behavior to heavy fuel oil, the average market 
price of which lies in the basis of calculation. Based on the experimental data obtained, it follows that the income of 
the process reaches a maximum value in the period of 45…55 minutes, when the degree of conversion of raw 
materials is 78…88%. Further continuation of the process reduces the profitability due to lower conversion to 
liquid products.  

Keywords: processing of rubber-containing wastes, worn tires, liquid fuel, catalytic pyrolysis. 
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Химико-технологический факультет  Ереванского политехнического института им.  К. Маркса 
(ЕрПИ), который  с отличием окончил в 1970 году по специальности инженер-химик-технолог. 
 

 
 
В 1970 году поступил в аспирантуру Института органической химии (ИОХ)  АН АрмССР.   

В 1975 году защитил диссертацию под руководством академика АН АрмССР А. Бабаяна и 
профессора К. Тагмазяна и получил степень кандидата химических наук.  

С 1970 года работал в научных структурах Института органической химии, начиная со 
старшего  лаборанта до ведущего научного сотрудника.  Был  начальником межведомственной 
технической лаборатории ИОХ  АН АрмССР, Завода химических реактивов и ЕрПИ. В 1986 году 
защитил и получил степень доктора химических наук (научные консультанты   академик А.Т. 
Бабаян /Армения/, Бианка Чубар /Франция/, академик Ирина Белецкая /Россия/ ). В 1982 году 
получил научное  звание старшего научного сотрудника, а в 1995 - профессора. 

В 1990 году работал в Ереванском политехническом институте, был главным научным 
сотрудником межведомственной научной группы “АН АрмССР – ЕрПИ - Завод химических 
реактивов”. С 1984 года преподавал в ЕрПИ. Осуществлял внедрения своих научных разработок в 
различных химических предприятиях Советского Союза: Ереванский завод  химических реактивов,  
Ангарский химический комбинат, Уфимское объединение “Химических реактивов”. 

В 1991-1994 годах работал начальником Главного управления Высшего образования 
Министерства  высшего образования и науки РА.  В те же годы продолжал преподавать в 
Государственном  инженерном университете Армении (Политехник), а также на Химическом 
факультете  Ереванского государственного  университета (специальный курс “Катализ”). 

В 1994-2002 годах  работал  зам. директором по науке, коммерции и международным связям 
НПО “Парен” Министерства сельского хозяйства РА, одновременно преподавал в Государственном 
инженерном университете Армении (Политехник), Ереванском  государственном университете, 
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Ереванском государственном университете  архитектуры и строительства,  в университете им. Гр. 
Ачаряна. 

С 1999 года  работает в Государственном инженерном университете Армении (Политехник)  
на кафедре ТСОВ и ПЭ факультета ХТ и ПЭ  профессором, с 2001 года - зав. кафедрой Технологии 
синтеза органических веществ и природоохранной инженерии. С июля  2006 года работал  
проректором по учебной части Государственного инженерного университета  Армении 
(Политехник). 

В настоящее время является заведующим кафедрой “Химбио- и природоохранных 
технологий” Национального политехнического университета Армении. 

Профессор Торосян проходил стажировки и проводил  научные работы в Московском, 
Казанском и Иркутском университетах, в университетах и научных центрах Польши, Японии, 
Франции, Германии, Италии, Испании, Турции, Англии. Участвовал в конференциях с пленарными, 
устными докладами в 60 странах. В круг его  научных интересов  входят  технология основного 
органического синтеза, межмолекулярные реакции циклизации в аммониевых соединениях, 
межфазный катализ, изучение химических реакций в микроволновых печах. В настоящее время 
занимается изучением синтеза различных органических веществ и очисткой  сточных вод от 
органических примесей на твердых носителях. 

Удостоен государственных, правительственных и других наград - почетная грамота  
Верховного Совета Армянской ССР, почетные грамоты  Министерства химической 
промышленности СССР, ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМА и др. Был зам. председателя совета Молодых 
ученых и специалистов при ЦК ЛКСМА, руководителем правления  “Химической 
промышленности” научно-технических обществ Армянской ССР,  членом коллегии   Министерства 
высшего образования  и науки  РА. 

Торосян Г.С. был  членом некоторых ученых советов в Армении и других странах бывшего 
СССР. В настоящее время является заместителем  председателя   Специализированного совета 057, 
членом редакционной коллегии ряда специализированных научных журналов в Армении, России, 
США и Румынии.  Автор  270-ти статей в СМИ  страны и за рубежом.  

Имеет  около 500 научных статей, в том числе  29 патентов, более 30-ти  учебников и  
методических работ. Является соавтором учебных пособий  “Органическая химия” и  
“Этаноламин”, учебника  “Органическая химия”. Под его руководством подготовлены  29 
кандидатов наук,  около 60 магистров, был научным консультантом  7-и кандидатских диссертаций, 
является консультантом 3-х докторских диссертаций, продолжает руководить 3-мя кандидатскими 
работами. 

Женат.  Жена - Оганесян Дези Николаевна, профессор, доктор технических наук; сын - 
Торосян Геворк, кандидат экономических наук, магистр международного права (окончил Бернскую 
Международную  Академию Труда, в настоящее время живет и работает в Вашингтоне); дочь - Ева 
Торосян - магистр арабоведения, евроведения (окончила Дамасский центр Иностранных граждан  
по изучению арабского языка, а также Европейский колледж в Варшаве, в настоящее время работает 
в университете Кëсег в Венгрии). 

Президиум Инженерной академии Армении, редакционный совет Вестника Инженерной 
академии Армении и все инженерное сообщество поздравляют Гагика Торосяна с юбилеем и 
желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия, неисчерпаемой энергии и высокого 
настроения.   
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