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     Դիտարկվում է պղնձամոլիբդենային հանքաքարից մոլիբդենի ռացիոնալ կորզման  խնդիր՝ 
հատիկաչափային բնութագրի դիսպերսիայի միջոցով նուրբ աղացման գործընթացում: Հետևելով նուրբ 
աղացման ժամանակ հատիկաչափային բնութագրի տեսքի փոփոխման ընթացքին և ունենալով ֆլոտացման 
ընթացքում մոլիբդենի կորզման ֆունկցիան` արդյունավետության ինտեգրալային մոդելի միջոցով  
գնահատվում է հատիկաչափային բնութագրի դիսպերսիայի օպտիմալ մեծությունը:                                                                                                                                     

 մոլիբդեն, հտիկաչափային բնութագիր, նուրբ աղացում, օպտիմալ կորզում: 
 

Տեխնոլոգիական գործընթացի համառոտ նկարագրությունը: Մոլիբդենի հանքաքարը 

ամենատարբեր չափեր ունեցող կտորներով  հանքավայրից  տեղափոխվում է կոմբինատ և 

ուղարկվում  մանրացման արտադրամաս, ուր այն հատուկ աղացներում ենթարկվում է   

մանրացման, որից հետո  տեղափոխվում է նուրբ աղացման արտադրամաս: Մանրացված 

հանքաքարի հատիկների միջին տրամագիծը տատանվում է  բավական լայն սահմաններում [1]: Ըստ 

հաջորդ` ֆլոտացման պահանջների, հայտնի է, որ մոլիբդենի առավել հաջող կորզվող չափերը 

գտնվում են 70…82 միկրոնի շրջակայքում: Խյուսի հիմնական որակական ցուցանիշը 

հատիկաչափային բնութագիրն է, որը ոչ այլ ինչ է, քան հատիկների միջին տրամագծերի 

հավանականությունների բաշխման  խտության ֆունկցիան, որի տեսքը աղացման  ընթացքում 

փոխվում է: Որքան երկար են հատիկները մնում աղացում, այնքան մանրանում են [2,3], որի 

հետևանքով  հատիկները, որոնց միջին տրամագծերը գտնվում են 70…82 միկրոնի շրջակայքում, 

կշարունակվեն էլ ավելի մանրանալ և, տեղի կունենա թանկարժեք մետաղի կորուստ:                                                                                                                                                             

Ուստի առաջանում է հետևյալ խնդիրը. աղացման որ պահին, հատիկաչափային բնութագրի 

ինչպիսի տեսքի դեպքում է անհրաժեշտ աղացից  դուրս բերել լավագույն չափեր ունեցող 

հատիկները` դրանց հետագա մանրացումից խուսափելու համար: Հատիկաչափային բնութագիրը, 

ըստ [2]-ի, ունի հետևյալ  տեսքը                              

  ,                                              (1) 

որտեղ M -ը մանրացված հատիկների առավել հավանական միջին չափեր ունեցող տրամագծերն են: 

Ամենախոշոր xmax տրամագծերի մեծությունը կախված է աղացների  տեխնիկական բնութագրերից: 

Բաշխման ֆունկցիայի  միակ թվային   պարամետրը М մոդան է: Աղացման ընթացքում  մոդան  

հետզհետե փոքրանում է: Հատիկաչափային բնութագրի գրաֆիկը ներկայացված է նկ. 1-ում: 
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Նկ. 1. Հատիկաչափային բնութագրի տեսքը աղացի մուտքում 
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Խնդրի դրվածքը և լուծումը: Մետաղի կորզման տեխնոլոգիայից հետևում է,  որ  գոյություն ունի  

կորզման ինտենսիվությունը բնութագրող կորզման ֆունկցիա, որը կարող է գնահատվել 

փորձագիտական եղանակով: Այս ֆունկցիայի հետազոտումը տարբեր հեղինակների  կողմից այս 

կամ այն չափով կատարված է, և մինչև անգամ կան  փորձնական ճանապարհով ստացված 

գնահատականներ:                  

Կորզման գործակիցների հարաբերական մեծությունները բերված են աղյուսակ 1-ում, իսկ 

գրաֆիկը` նկ.2-ում: 
                                                                                                                    Աղյուսակ 1 

Մոլիբդենի կորզման գործակիցները 

Չափը 62 64 66 68 70 72 74 

 

-10 -5 -2 0 0 0,2 0,8 

Չափը 76 78 80 82 84 86 88 

 

0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,1 0,05 

 

Նկ. 2. Կորզման գործակիցների հարաբերական մեծությունները 
       Աղյուսակ 1-ի տվյալներով կառուցվել է կորզման ֆունկցիայի գրաֆիկը (նկ.2) և հետևյալ 

արտահայտությունը.    
   :                     (2)    

     Մոլիբդենի նուրբ աղացման տեխնոլոգիական գործընթացի արդյունավետությունը գնահատենք 

հետևյալ ինտեգրալով, որը  կորզման ֆունկցիայի մաթեմատիկական սպասումն է. 

 ,                             (3) 

որի մեծությունը կախված է  մոդայի թվային արժեքից: Հատիկների ամենախոշոր չափը  պայմանա-

կանորեն ընդունենք մոտավորապես 100 միկրոն: Կարելի է ցույց տալ, որ հատիկաչափային (1) 

բնութագրի մոդայի, միջին արժեքի ու դիսպերսիայի քանակական կապերն այսպիսին են [ 2-4].   

,           : 

    Քանի որ աղացման արդյունքում մոդան ժամանակի ընթացքում փոքրանում է,  արդյունավե-

տության մոդելը հետազոտվել է այն դեպքում,  երբ այն  2 միկրոն  քայլով փոփոխվել է 80-ից մինչև 

65 միկրոն սահմաններում:  Հետազոտման արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում:  

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
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8.667
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4.667
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0.667

0.667

2

y

x
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                  Աղյուսակ 2   
Հետազոտման արդյունքները 

 

90 88 86 84 82 80 78 76 

I 0,243 0,395 0,494 0,539 0,545 0,528 0,498 0,463 

 

74 72 70 68 66 64 62 60 

 

0,428 0,393 0,360 0,330 0,303 0,278 0,256 0,236 

                                                                           

ֆունկցիայի գրաֆիկը ներկայացված է նկար 3-ում: 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
0.25

0.295

0.34

0.385

0.43

0.475

0.52

0.565

0.61

0.655

0.7

I

M  
Նկ.3. Արդյունավետության  ֆունկցիայի գրաֆիկը 

 

      Կատարված հաշվարկները ցույց են տալիս, որ արդյունավետությունը հասնում է իր 

մեծագույն արժեքին, երբ բաշխման ֆունկցիայի   M  պարամետրը  մեծանում է և հավասարվում 

18-ի: Մինչև մոդայի մեծացումը  և դրանից հետո բաշխման ֆունկցիայի թվային  բնութագրերն 

ունեցել են հետևյալ արժեքները. 

1. Երբ  

2. Երբ   ապա, , 

  Այսինքն`  լավագույն  կորզման համար  դիսպերսիան  մեծացել է  մոտ վեց անգամ, ինչը 

գրեթե համարժեք է միջին քառակուսային շեղման  կրկնապատկմանը:  

       Եզրակացություն: Այս օրինակի քննարկումը  ցույց է տալիս դիսպերսիայի օպտիմալ 

ընտրությամբ պատահական բնույթ ունեցող գործընթացների արդյունավետության բարձրացման 
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Т. А. Налчаджян, Н. А. Никоян 
 

О  ЗАДАЧЕ ЭФФЕКТИВНОГО  ИЗВЛЕЧЕНИЯ  

МОЛИБДЕНА ИЗ  МЕДНОМОЛИБДЕНОВОЙ РУДЫ 

 

  Рассматривается задача оптимального извлечения  молибдена из медномолибденовой руды при 

помощи дисперсии  гранулометрической характеристики. Следуя процессу изменения формы 

гранулометрической характеристики и имея  функцию извлечения  молибдена в процессе флотации,  при 

помощи интегральной модели эффективности оценивается оптимальное значение дисперсии 

измельченной гранулометрической характеристики.                                                            

Ключевые слова: молибден, гранулометрическая характеристика, оптимальное извлечение.  

 

 

 

T.A. Nalchadjyan, N.A. Nikoyan 

 

ON THE PROBLEM OF EFFECTIVE EXTRACTION OF MOLYBDENUM  

FROM COPPER-MOLYBDENUM ORE  
 

     The problem of the optimal extraction of molybdenum from copper-molybdenum ore using the dispersion of 

the granulometric characteristics during the ttt process of fine extraction is considered. Following the process of 

changing the shape of the particle size distribution and having the function of extracting molybdenum into the 

flotation process using the integral efficiency model, the optimal dispersion of the particle size distribution is 

estimated. 

 Keywords: molybdenium, granulometric characteristics, optimal extraction. 

 

 – տ.գ.դ., պրոֆեսոր (ՀԱՊՀ) 
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Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները (ՕՈՒՆ) կարող են նշանակալի դրական կամ 

բացասական ազդեցություն ունենալ ընդունող երկրի տնտեսության վրա: Աշխատանքում դիտարկվում 
է Հայաստանում ՕՈՒՆ-ի պատմությունը, տեղաբաշխման ոլորտները, ՕՈՒՆ-ի ներհոսքի 
աշխարհագրական կառուցվածքը և այդ ներհոսքից ծագող բնապահպանական խնդիրները: 
Հայաստանի տնտեսության վրա ՕՈՒՆ-ի ազդեցությունը գնահատելու նպատակով կիրառվել են 
բազմագործոն ռեգրեսիայի մոդելներ: Քննարկվել են ՀՀ տնտեսական աճի, հարկային եկամուտների և 
զբաղվածության վրա ՕՈՒՆ-ի դրական ազդեցության վարկածները: Հեղինակները եզրակացնում են, 
որ ՕՈՒՆ-ի ներհոսքը Հայաստան նպաստել է տնտեսական աճին և հարկային եկամուտների 
ավելացմանը, իսկ աշխատողների թվաքանակի վրա էականորեն չի ազդել: 

Առանցքային բառեր. օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, վարկած, կոռելյացիոն մատրից, 
ռեգրեսիոն մոդել, գնահատում:  

 

 

Ներածություն: Գլոբալացման ժամանակակից դարաշրջանում օտարերկրյա ուղղակի 

ներդրումների տնտեսական նշանակությունը շատ մեծ է։ Այն հնարավորություն է տալիս ազգային 

տնտեսությունը ինտեգրել համաշխարհային տնտեսությանը և կարող է նշանակալի ազդեցություն 

թողնել ընդունող երկրի տնտեսության վրա: ՕՈՒՆ-ի հզոր ներհոսքը կարող է տնտեսությանը 

դատապարտել բնապահպանական հիմնահարցերի անտեսման, տնտեսության կարևոր ոլորտների 

վրա պետության հսկողության կորստի, երկրից շահույթների արտահոսքի: Մյուս կողմից՝ ՕՈՒՆ-ի 

տեսքով  կապիտալի ներհոսքը հյուրընկալող երկիր իր հետ բերում է բարձր տեխնոլոգիական 

սարքավորումներ, մրցակցության մեծացում, նպաստում է  տնտեսական աճին: Այս տեսանկյունից 

կարևորվում է Հայաստանի տնտեսության վրա ՕՈՒՆ-ի ազդեցության գնահատումը:  

ՀՀ ներդրումային դաշտը և ՕՈՒՆ-ը: ՀՀ ներդրումային դաշտը ԱՊՀ երկրների շարքում 

ամենաբացերից է: Հայաստանը ներդրումների խրախուսման և պաշտպանության երկկողմ 

համաձայնագրեր ունի 35 երկրների հետ: Համաշխարհային բանկի և Միջազգային ֆինանսական 

կորպորացիայի «Doing Business 2019» զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանը մեծ առաջընթաց է ունեցել 

իր տնտեսության ազատականացման ուղղությամբ և ՕՈՒՆ-ի  համար ստեղծել է բարենպաստ 

պայմաններ, որին ուղղված միջոցառումներից են բարձր տեխնոլոգիական ոլորտների համար ազատ 

տնտեսական գոտիների ստեղծումը: Իր տնտեսական դինամիզմի շնորհիվ երկիրը վաստակել է 

«Կովկասյան վագր» մականունը [1]:  

Հայաստանում ՕՈՒՆ-ի պատմությունը շատ հին չէ, քանի որ երկիրը անկախացել է 1991 թ.-ին: 

ՕՈՒՆ-ի ներհոսքը դեպի Հայաստան 1991-2008 թթ. կայուն աճ է գրանցել: 2001-2008 թթ. ՕՈՒՆ-ի 

հոսքերի ծավալն ավելացել է գրեթե 14 անգամ՝ 2008 թ.-ին հատելով մեկ մլրդ ԱՄՆ դոլարի սահմանը: 

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո  ՕՈՒՆ-ի հոսքերը կտրուկ նվազեցին՝ 

2010 թ.-ին կազմելով 535,7 մլն, իսկ 2017 թ.-ին՝ 250 մլն ԱՄՆ դոլար [2]: 2018 թ.-ին նախորդ տարվա 

համեմատ ՕՈՒՆ-ի ծավալների 1.8 % աճ է արձանագրվել՝ կազմելով 254,26 մլն ԱՄՆ դոլար: 2019 թ.-ի 

հունվար-մարտին իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա համախառն ներդրումների 

ծավալները կազմել են  47342,3 մլն դրամ, որից ՕՈՒՆ-ը՝ 3713,1 մլն դրամ [3]:  

 Ինչ վերաբերում է ներդրումների աշխարհագրական կառուցվածքին, ապա 2007-2011 թթ. 

առաջատար ներդրողը եղել է Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը 2012 և 2013 թթ.-ին իր դիրքը զիջել է 
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Ֆրանսիային: 2014 թ.-ին ՌԴ-ը կրկին դարձավ Հայաստանի առաջատար ներդրողը (ՕՈՒՆ՝ 42646,5 մլն 

դրամ), սակայն հետագա տարիներին այդ դիրքը պահել չկարողացավ: 2015 թ.-ին առաջատար 

ներդրողը Շվեյցարիան էր (ՕՈՒՆ՝ 41052,2 մլն դրամ), 2016 թ.-ին՝ Կիպրոսը (ՕՈՒՆ՝ 34583,5 մլն դրամ), 

2017-2018 թթ.-ին՝ Ջերսին (ՕՈՒՆ 107,89 մլրդ  դրամ 2017 թ. և 20,64 մլրդ դրամ 2018 թ.)։ 2017-2018 թթ. 

մյուս խոշորագույն ներդրողներից են Գերմանիան, Լյուքսեմբուրգը, Կիպրոսը, Լիբանանը, Արաբական 

Միացյալ Էմիրությունները [4]:  

Հայաստանում ՕՈՒՆ-ի հարաբերական ծավալները բավական փոքր են. 2008 թ.-ին ՕՈՒՆ-ը 

կազմում էր տարեկան ՀՆԱ-ի 8,58 %-ը, 2012 թ.-ին՝ 6,0 %-ը: 2016 թ.-ի դրությամբ ՕՈՒՆ-ը կտրուկ 

նվազել և հասել էր ՀՆԱ-ի 1,23 %-ին, 2018 թ.-ին՝ 1,8 %-ին, իսկ 2019 թ.-ին՝ 1,3 %-ին [5]:  

ՕՈՒՆ-ի տեղակայման կառուցվածքում մեծ բաժին ունի  հանքարդյունաբերության ոլորտը: 

2014-2018 թթ. ՀՀ ՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը կազմել է շուրջ 1,1 մլրդ ԱՄՆ դոլար, որից 367 մլն-ը բաժին է 

ընկել հանքարդյունաբերությանը, 281 մլն-ը՝  ֆինանսական միջնորդության ոլորտներին: Այս նույն 

ժամանակաշրջանում ՕՈւՆ-ի զուտ պաշարները կազմել են 5 մլրդ ԱՄՆ դոլար, որի 64 %-ը բաժին է 

ընկել ֆինանսական միջնորդության, հանքարդյունաբերության, էլեկտրաէներգիայի արտադրության, 

հեռահաղորդակցության և անշարժ գույքի հետ կապված գործունեության ոլորտներին [6]: 2017-

2018 թթ. Հայաստանում ՕՈՒՆ-ի զուտ հոսքերի ծավալներով առաջին տեղում Ջերսին էր, որը 

ներդրումներ է կատարել հանքարդյունաբերության ոլորտում («Լիդիան Արմենիա» ընկերությունը), 

երկրորդում՝ Գերմանիան, որի դեպքում ՕՈՒՆ-ի զուտ հոսքերը գլխավորապես ուղղվել են 

հանքարդյունաբերության և հիմնային մետաղների արտադրության ոլորտներին, երրորդում՝ 

Լյուքսեմբուրգը, որը ներդրումներ է կատարել հիմնականում էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ օդի մատակարարման և խմիչքների արտադրության ոլորտներում [4]: 

ՀՀ տնտեսության վրա ՕՈՒՆ-ի ազդեցության գնահատումը: Ընդունող երկրի տնտեսության վրա 

ՕՈՒՆ-ի ազդեցության հարցում տնտեսագետները տարակարծիք են: Օ. Քոլակը և Ն. Ալակբարովը 

գտնում են, որ ՕՈՒՆ-ը կարող է բերել գործազրկության մակարդակի աճի, քանի որ նորագույն 

տեխնոլոգիաների մուտքը կրճատում է մարդկային գործոնը [7]: Մի շարք հետազոտություններ 

վկայում են, որ ՕՈՒՆ-ի մուտքը զարգացող երկրներ դրական ազդեցություն է թողել տնտեսական աճի 

և զբաղվածության վրա [8,9]: Այլ հետազոտությունների հեղինակներ տարբեր երկրների համար 

ստացել են տարբեր արդյունքներ: Այսպես,  Շրի Լանկայի և Չինաստանի տնտեսական աճի վրա 

ՕՈՒՆ-ը ունեն դրական, իսկ Բանգլադեշի, Պակիստանի և Հնդկաստանի տնտեսական աճի վրա՝ 

բացասական ազդեցություն [10]: Վրաստանի համար գնահատման արդյունքները ցույց են տվել, որ 

ՕՈՒՆ-ի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա միարժեք չէ [11]: Հայաստանի համար Ա. Առաքելյանը 

ուսումնասիրել է ՕՈՒՆ-ի դերը ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման համար: Նշվում է, որ 

վերջին երկու տասնամյակում Հայաստաստանի գյուղատնտեսության ոլորտ ուղղվող ՕՈՒՆ-ի 

ծավալները չեն գերազանցել ամբողջ ՕՈՒՆ-ի 2 %-ը: Հեղինակն առաջարկում է ՕՈՒՆ-ի հոսքերի 

արդյունավետության բարձրացման ուղիներ [12]: Ջ. Դաբաղյանը, կարևորելով ՕՈՒՆ-ի դերը 

տնտեսության զարգացման գործում, ուսումնասիրել է ՀՀ ներդրումային միջավայրը և գնահատել 

ներդրումային ռիսկերը [13]:   

Հայաստանի տնտեսության վրա ՕՈՒՆ-ի ազդեցությունը գնահատելու նպատակով մեր կողմից 

դիտարկվել են հետևյալ վարկածները.  

 ՕՈՒՆ դրական ազդեցություն ունի ՀՀ տնտեսական աճի վրա, 

  ՕՈՒՆ դրական ազդեցություն ունի ՀՀ պետբյուջեի հարկային մուտքերի վրա,  

 ՕՈՒՆ դրական ազդեցություն ունի ՀՀ զբաղվածության վրա: 

Վերլուծությունների համար օգտագործել ենք ՀՀ 2000-2018 թթ. վիճակագրական տվյալները 

եռամսյակային կտրվածքով: Ռեգրեսիոն մոդելներում կատարել ենք հետևյալ նշանակումները. GDP՝ 

անվանական ՀՆԱ (մլն դրամ), CPI՝ սպառողական գների ինդեքս (ՍԳԻ), DEBT` պետական պարտք (մլն 

դրամ),  EMP` զբաղվածների թիվ (հազար մարդ), FDI` օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ (մլն ԱՄՆ 

դոլար), TAX_G` հարկային մուտքեր  (մլն դրամ), POP`բնակչության թիվ (հազ. մարդ):  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված փոփոխականների կորելացիոն մատրիցի համաձայն՝ առկա է 

ուժեղ դրական կոռելյացիոն կապ ՕՈՒՆ-ի ու ՀՆԱ-ի միջև (R=0,76) և ՕՈՒՆ-ի ու պետբյուջեի hարկային 

մուտքերի միջև (R=0,88)։ ՕՈՒՆ-ի ու զբաղվածության միջև կապը հակադարձ է և հարաբերականորեն 

թույլ (R=-0,49):  
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Փոփոխականների կոռելյացիոն մատրիցը 
 

 CPI DEBT EMPL FDI GDP POP TAX_G 

CPI 1.000000 0.619441 0.044870 0.566466 0.120642 -0.535740 0.409577 

DEBT 0.619441 1.000000 0.178925 0.903256 0.527066 -0.772964 0.652953 

EMPL 0.044870 0.178925 1.000000 0.108906 -0.130033 0.166070 -0.150453 

FDI 0.566466 0.903256 0.108906 1.000000 0.710073 -0.911928 0.857747 

GDP 0.120642 0.527066 -0.130033 0.710073 1.000000 -0.758554 0.884920 

POP -0.535740 -0.772964 0.166070 -0.911928 -0.758554 1.000000 -0.940302 

TAX_G 0.409577 0.652953 -0.150453 0.857747 0.884920 -0.940302 1.000000 

 

Դիտարկենք <<ՕՈՒՆ դրական ազդեցություն ունի ՀՀ տնտեսական աճի վրա>> վարկածը: 

Գրենջերի պատճառականության թեստի համաձայն՝ նշանակալիության 1 % մակարդակի վրա 

մերժվել է <<ՕՈՒՆ-ը  ըստ Գրենջերի չի հանդիսանում ՀՆԱ-ի փոփոխության պատճառ>> վարկածը: Չի 

մերժվել  <<ՕՈՒՆ-ն  ըստ Գրենջերի չի հանդիսանում բնակչության թվի փոփոխության պատճառ>> 

վարկածը (աղյուսակ 2):  

 
                                                     Աղյուսակ  2 

Գրենջերի պատճառականության թեստը 
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1996Q1 2019Q1 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

POP does not Granger Cause GDP  90 101.997 3.E-23 

 GDP does not Granger Cause POP  26.3512 1.E-09 

FDI does not Granger Cause GDP  73 19.2326 2.E-07 

GDP does not Granger Cause FDI 4.37194 0.0164 

FDI does not Granger Cause POP  73  2.51887 0.0880 

POP does not Granger Cause FDI 1.44927 0.2419 

 

ՕՈՒՆ-ի ազդեցությունը ՀՆԱ-ի աճի տեմպի վրա գնահատելու նպատակով կառուցել ենք 

բազմագործոն ռեգրեսիայի մոդել (մոդել 1, աղյուսակ 3): Breusch-Pagan-Godfrey  

հետերոսկեդաստիկության, Breusch-Godfrey LM ավտոկոռելյացիայի և Jarque-Bera նորմալ բաշխման 

թեստերի կիրառման արդյունքում ստացել ենք, որ մոդել 1-ի մնացորդները հոմոսկեդաստիկ են, 

ավտոկոռելացված չեն (աղյուսակ 4), ունեն նորմալ բաշխում (Jarque-Bera=4.938, Prob(JB)=0.09): Մոդելի 

արդյունքները վկայում են, որ ՕՈՒՆ-ը վիճակագրորեն նշանակալի ազդեցություն ունի ՀՆԱ-ի աճի 

տեմպի վրա:  ՕՈՒՆ-ի  1 % աճը այլ գործոնների անփոփոխ մնալու պայմաններում հանգեցնում է  

տնտեսական աճի տեմպի ավելացման 0,034 %-ով։ <<Բնակչության թիվ>> փոփոխականի գործակիցը 

բացասական է, այսինքն՝ բնակչության թվի նվազման պայմաններում  ՀՀ տնտեսական աճի տեմպն 

ավելացել է: Մոդելում ներառված փոփոխականներով բացատրվում է տնտեսական աճի վարիացիայի 

98,1 %-ը:  

Այսպիսով, <<ՕՈՒՆ դրական ազդեցություն ունի ՀՀ տնտեսական աճի վրա>> վարկածը չի 

մերժվում:  
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                            Մոդել 1. 
Dependent Variable: LOG(GDPSA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2000Q1 2018Q3  

Included observations: 75 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 30.56117 11.90077 2.568000 0.0123 

LOG(POP) -3.164650 1.369553 -2.310717 0.0238 

LOG(GDPSA(-1)) 0.612680 0.092749 6.605802 0.0000 

LOG(FDI) 0.034045 0.010648 3.197350 0.0021 

     
     R-squared 0.981675     Mean dependent var 13.46565 

Adjusted R-squared 0.980901     S.D. dependent var 0.534201 

S.E. of regression 0.073827     Akaike info criterion -2.322331 

Sum squared resid 0.386978     Schwarz criterion -2.198732 

Log likelihood 91.08743     Hannan-Quinn criter. -2.272980 

F-statistic 1267.825     Durbin-Watson stat 1.894562 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

                 Մոդել 1-ը ներկայացվում է հետևյալ բանաձևով. 

 

𝑙𝑛(𝑔𝑑𝑝𝑠𝑎)𝑡 = 30.56 − 3.16 𝑙𝑛(𝑝𝑜𝑝)𝑡 + 0.61 𝑙𝑛(𝑔𝑑𝑝𝑠𝑎)𝑡−1 + 0.034𝑙𝑛(𝑓𝑑𝑖)𝑡 + 𝑒 

 
                                                                                                                         Աղյուսակ  4 

Մոդել 1-ի մնացորդների հետերոսկեդաստիկության և ավտոկոռելյացիայի թեստերը 
 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.555745     Prob. F(3,71) 0.6460 

Obs*R-squared 1.720756     Prob. Chi-Square(3) 0.6323 

Scaled explained SS 1.626138     Prob. Chi-Square(3) 0.6535 

     
     Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.215534     Prob. F(1,70) 0.6439 

Obs*R-squared 0.230221     Prob. Chi-Square(1) 0.6314 

     
       

<<ՕՈՒՆ դրական ազդեցություն ունի ՀՀ պետբյուջեի հարկային մուտքերի վրա>> վարկածը 

ստուգելու նպատակով կառուցել ենք մոդել 2-ը (աղյուսակ 5), որտեղ <<ՀՀ պետբյուջեի հարկային 

մուտքեր>> փոփոխականի համար բացատրող փոփոխականներ ենք դիտարկել ՕՈՒՆ-ը, պետական 

պարտքը և ՍԳԻ-ն: Մոդել 2-ի մնացորդները հոմոսկեդաստիկ են, ավտոկոռելացված չեն (աղյուսակ 6), 

ունեն նորմալ բաշխում (Jarque-Bera=0,36 Probability(JB)=0.84): Մոդելի արդյունքների համաձայն՝ 

ՕՈՒՆ-ի  1 % աճը <<այլ հավասար պայմաններում>> հանգեցնում է  պետբյուջեի հարկային մուտքերի  

0,15 % աճի։ Պետական պարտքի և սպառողական գների ինդեքսի աճի պայմաններում պետբյուջեի 

հարկային մուտքերն աճում են: Մոդելում ներառված փոփոխականներով բացատրվում է պետբյուջեի 

հարկային մուտքերի վարիացիայի 94,13 %-ը: 

Այսպիսով, <<ՕՈՒՆ դրական ազդեցություն ունի ՀՀ պետբյուջեի հարկային մուտքերի վրա>> 

վարկածը նույնպես չի մերժվում: 
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                                                                                                                   Աղյուսակ  5 

                            Մոդել 2. 
Dependent Variable: LOG(TAX_G)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2000Q1 2018Q3  

Included observations: 75 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 9.450488 0.796081 11.87127 0.0000 

LOG(FDI) 0.153205 0.008852 17.30798 0.0000 

LOG(DEBT) 0.222910 0.044186 5.044826 0.0000 

CPI 0.011032 0.005303 2.080565 0.0411 

     
     R-squared 0.943703     Mean dependent var 11.86393 

Adjusted R-squared 0.941324     S.D. dependent var 0.656767 

S.E. of regression 0.159090     Akaike info criterion -0.786838 

Sum squared resid 1.796977     Schwarz criterion -0.663239 

Log likelihood 33.50644     Hannan-Quinn criter. -0.737486 

F-statistic 396.7199     Durbin-Watson stat 1.562174 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Ռեգրեսիայի մոդելն է. 

 

𝑙𝑛(𝑡𝑎𝑥_𝑔)𝑡 = 9.45 + 0.15 𝑙𝑛(𝑓𝑑𝑖)𝑡 + 0.22 𝑙𝑛(𝑑𝑒𝑏𝑡)𝑡 + 0.01𝑐𝑝𝑖 + 𝑒 
 

                                                                                                                         Աղյուսակ  6 
Մոդել 2-ի մնացորդների հետերոսկեդաստիկության և ավտոկոռելյացիայի թեստերը 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 2.020551     Prob. F(9,65) 0.0508 

Obs*R-squared 16.39566     Prob. Chi-Square(9) 0.0591 

Scaled explained SS 12.76849     Prob. Chi-Square(9) 0.1734 

     
     Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 3.529038     Prob. F(1,70) 0.0645 

Obs*R-squared 3.599637     Prob. Chi-Square(1) 0.0578 

     
      

<<ՕՈՒՆ դրական ազդեցություն ունի ՀՀ զբաղվածության վրա>> վարկածը ստուգելու 

նպատակով որպես <<զբաղվածների թիվ>> փոփոխականի վարքը բացատրող փոփոխականներ 

ՕՈՒՆ-ի հետ մեկտեղ դիտարկել ենք փոխանակային կուրսը, մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն և մի շարք այլ 

փոփոխականներ և ստացել, որ ՕՈՒՆ-ը վիճակագրորեն նշանակալի ազդեցություն չունի 

զբաղվածների թվի վրա: Դիտարկվող ժամանակահատվածում Հայաստանում զբաղվածությունը 

դրսևորել է նվազման միտում, մինչդեռ ՕՈՒՆ-ի հոսքերը 2000-ից 2008 թթ.-ը աճել են, այնուհետև՝ 

հիմնականում դրսևորել անկման միտում:  

         Այսպիսով, <<ՕՈՒՆ դրական ազդեցություն ունի ՀՀ զբաղվածության վրա>> վարկածը մերժվում է: 

          

         Եզրակացություն: Բազմագործոն ռեգրեսիայի մոդելների արդյունքների հիման վրա կարող ենք 

արձանագրել, որ Հայաստանում ՕՈՒՆ-ի ներհոսքը նպաստում է տնտեսական աճին և պետբյուջեի 

հարկային մուտքերի ավելացմանը: Սա նշանակում է, որ անհրաժեշտ է  բարձրացնել Հայաստանի 

ներդրումային գրավչությունը,  միջազգային հարթակներում ընդգծել մեր երկրի ներդրումային 

միջավայրի ուժեղ կողմերը. համակարգային կոռուպցիայի բացակայությունը, մենաշնորհների 

գործունեության սահմանափակումը, վերջին տարիների ընթացքում գրանցված կայուն տնտեսական 

աճը, էական հանքային ռեսուրսների (մոլիբդեն, պղինձ, ոսկի) և որակյալ ու  համեմատաբար էժան 
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աշխատուժի առկայությունը, վերահսկվող գնաճը և փոխանակային կուրսերը, աշխարհագրական 

դիրքը, որը թույլ է տալիս յուրօրինակ կամուրջ դառնալ Եվրոպական Միության և Եվրասիական 

տնտեսական միության անդամ երկրների միջև: Անհրաժեշտ է առավել լիարժեք օգտագործել սփյուռքի 

ներուժը: Նշենք, որ 2018 թ.-ի թավշյա հեղափոխությունից հետո սփյուռքի մեր հայրենակիցների 

հետաքրքրությունը Հայաստանի հանդեպ մեծացել է: Դրա վառ ապացույցը <<WCIT 2019>> ՏՏ 

համաշխարհային համաժողովին մասնակցած մի քանի աշխարհահռչակ սփյուռքահայերի 

հայտարարած ծրագրերն են, ինչպես նաև՝ 2019 թ.-ի հոկտեմբերի 10-ին Երևանում կայացած 

<<Հայկական առևտրային ցանցի>> խորհրդաժողովը, որին մասնակցում էին 185 հայ գործարար 27 

երկրից:  

Կարծում ենք առաջիկա տարիներին Հայաստանում ՕՈՒՆ-ի տեղակայման կառուցվածքը 

կփոխվի  հօգուտ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և գյուղատնտեսական արտադրության 

ոլորտների, քանի որ աշխարհում աճում է էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական արտադրանքի 

հանդեպ պահանջարկը,  Հայաստանում առկա է որակյալ մարդկային կապիտալ և բարելավվում է 

բիզնես միջավայրը: Նոր ստեղծվող տեխնոլոգիական ընկերությունների համար նախատեսված 

հարկային արտոնությունները՝ մինչև 2023 թ.-ը շահութահարկից ազատված լինելը և 10 %  եկամտային 

հարկը վերջինիս ուղղված քայլերից են: Հանքարդյունաբերության ոլորտ ՕՈՒՆ-ի ներհոսքը 

կկրճատվի, քանի որ բարձրանում են այդ ոլորտում ներդրումներ կատարող ընկերություններին 

առաջադրվող պահանջները և վերահսկողությունը: Այս հարցում կարևոր դեր ունեն Հայաստանի 

քաղաքացիները, ովքեր ակտիվ և հետևողական պահանջներ են ներկայացնում ՀՀ կառավարությանը՝  

հարկ եղած ուշադրություն դարձնելու ՕՈՒՆ-ի ներգրավման արդյունքում առաջացող 

բնապահպանական հիմնահարցերին: Ամուլսարի հանքի շահագործման խնդիրը դրա վառ  

օրինակներից է. «Լիդիան Արմենիա» ընկերության կողմից ներդրումները 2018 թ.-ին նախորդ տարվա 

նկատմամբ կրճատվել են շուրջ 5 անգամ՝ հիմնականում պայմանավորված Ամուլսարի ծրագրի 

փաստացի դադարեցմամբ։ 

Ներդրումային գործունեության ակտիվացումը, այդ թվում՝ ՕՈՒՆ-ի ներհոսքի աճը, 

հնարավորություն կընձեռի Հայաստանում ապահովել հետագա տնտեսական աճը՝ խթանելով 

բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումը:  

 

 

 
1. Doing Business 2019, Armenia. Economy Profile of Armenia. 

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/armenia/ARM.pdf 

2. Armenia: Foreign Investment. FDI in Figures. https://en.portal.santandertrade.com/establish-

overseas/armenia/investing 

3. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. հունվար-ապրիլին, էջ 104:  

4. https://banks.am/am/news/newsfeed/17297 
5. Armenia, Foreign Direct Investment, 1993-2019. Central Bank of Armenia. 

https://www.ceicdata.com/en/indicator/armenia/foreign-direct-investment. 

6. <<Հայաստանի ներդրումային միջավայրը, իրավական դաշտը և առկա հիմնախնդիրները>> 

հետազոտություն: https://hetq.am/hy/article/103952 

7. Olcay Colak, Naib Alakbarov. Does Foreign Direct Investments Contribute to Employment. Empirical 

Approach for The Common wealth of Independent States // Bilig, Autumn. – 2017. – Number 83.  - P. 147-169.  
8. Galya Ndiaye &  Helian Xu. Impact of Foreign Direct Investment (fdi) on Economic Growth in Waemu from 

1990 to 2012 // International Journal of Financial Research.- May 4, 2016.- P. 37-41.  

9. Kimotho & Antony Musau. The Relationship Between Foreign Direct Investments (FDI) and Economic 

Growth in Kenya / University of  Nairobi. - September 2010. 

10. Taqadus Bashir, Ayesha Mansha, Rizwana Zulfiqar, Rabia Riaz. Impact of  FDI on Economy Growth:A 

comparison of South Asian States & China // European Scientific Journal. – January,  2014.- P. 455-460. 

11.  Foreign Direct Investment and Growth Relationship in Georgia // 

International Journal of Economics and Financial Issues.- 2012.- P. 269-270. 

12. Առաքելյան Ա. Հայաստանի Հանրապետության ագրոբիզնեսի և գյուղատնտեսության ավելացված 

արժեքի շղթայի ձևավորման հնարավոր մոտեցումները: Ինչ անել 2: Տնտեսական 

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/armenia/ARM.pdf
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/armenia/investing
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/armenia/investing
https://banks.am/am/news/newsfeed/17297
https://hetq.am/hy/article/103952
Does%20Foreign%20Direct%20Investments%20Contribute%20to%20Employment.%20Empirical%20Approach%20for%20The%20Common%20wealth%20of%20Independent%20States
Does%20Foreign%20Direct%20Investments%20Contribute%20to%20Employment.%20Empirical%20Approach%20for%20The%20Common%20wealth%20of%20Independent%20States


127 

հեղափոխություն. ընկալումը և գործարկումը // Գիտագործնական խորհրդաժողով.- Երևան, 2019.- 

էջ 155-166: 

13. Դաբաղյան Ջ. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների վրա ազդող ցուցանիշների՝ որպես 

ներդրումային ռիսկը պայմանավորող գործոնների էկոնոմետրիկ գնահատումը // Այլընտրանք 

գիտական հանդես.- 2015.- #3, հուլիս-սեպտեմբեր.- էջ 75-81: 

 

11.11.2019. 
 

 

 

А.А. Харатян, С.Г. Саркисян, И.А. Чухаджян 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНОСТРАННЫХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОСБЮДЖЕТА  
И ЗАНЯТОСТЬ В РА 

 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) оказывают существенное положительное или 

отрицательное влияние на экономику принимающей страны. Рассмотрены история ПИИ РА, сферы 

распределения, географическая структура потока ПИИ и связанные с этим потоком экологические 

проблемы. С целью оценки влияния ПИИ  на экономику Армении использованы многофакторные 

регрессионные модели. Обсуждены гипотезы положительного влиянии ПИИ на экономический рост, 

налоговые поступления и занятость в РА. Делается вывод, что поток ПИИ в Армению способствовал 

экономическому росту и увеличению налоговых поступлений и не оказал существенного влияния на 

количество занятых. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, гипотеза, корреляционная матрица, 

регрессионная модель, оценка. 

 

 

A.A. Kharatyan, S.G.  Sargsyan, I.A. Chukhajyan 

 

THE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON 

ECONOMIC GROWTH, TAX REVENUES AND EMPLOYMENT IN RA 

 
Foreign Direct Investments (FDI) can have a significant positive or negative impact on the host country's 

economy. The work is focused on the history, geographical structure, deployment areas, and environmental issues 

arising from the FDI inflow in Armenia. Multivariate regression models were used to assess the impact of FDI on 

the Armenian economy. Hypothesis on the positive impact of FDI on economic growth, tax revenues and 

employment in RA were considered. It is concluded that FDI inflows in Armenia have contributed to economic 

growth and increased tax revenues, and it has not had a significant impact on the number of the employed. 

Keywords: foreign direct investments, hypothesis, matrix of correlation, regression model, assessment.  
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ENVIRONMENTAL IMPACTS OF HYDROELECTRIC POWER IN ARMENIA 

Ecological and environmental impacts are caused by-products of electrical power generation and 

delivery systems. In our research we used the VaR methodology to assess environmental risks. We have 

applied to the Monte Carlo simulation method to calculate VaR in RA energy sector. As a result, we have 

found that to the volatility with the Simple Moving Average method and the 10-day VaR are negative, 

which means that the emissions decrease. The latter is explained by the new technologies used in TPP. As 

a result, we can conclude that VaR calculated by any method is a reliable tool for environmental risk 

assessment in the Armenian energy sector, as well. 

Keywords: environmental Risks Management, Value at-Risk, Monte Carlo simulation, decision 

making, uncertainty. 

 

Introduction.  One of the main goals of the national energy policy in the Republic of Armenia 

(RA) is to improve energy efficiency and further development of renewable energy sources, which requires 

assessment of the environmental risk.  The construction and operation of SHPPs in RA is often carried out 

without the conservation of environmental norms, and as a result, natural, especially water ecosystems are 

affected. Small HPPs are often built in areas of vulnerable ecosystems (forests, etc.), that can lead to 

degradation of forests after years, thus reducing biodiversity, reducing the living conditions of local 

residents and causing natural disasters (landslides, violation of water regime). The use of renewable energy 

sources can visibly reduce carbon emissions and atmospheric air pollution both indoors and open areas, and 

at the same time stimulate economic growth. During the analysis of ecology system we face three types of 

uncertainty: a) Uncertainty of data, b) Uncertainty connected with the correctness (representativeness) of 

the applied model, c) Uncertainty caused by incompleteness of the model [1]. 

Here, uncertainty is regarded as a parameter which is associated with the quantitative results of the 

evaluation and characterize systematic, as well as random effects of the factors. 

        The objective. There is a significant number of environmental issues in energy sector of RA, since 

nearly all types of electric power plants have an impact on the environment and ecology. Some power plants 

have a bigger impact than others, thus the objectives of the research are the following: the assessment of 

expansion of renewable energy production with the aim to increase the energy security of RA, the impact 

on volume of CO2 emissions deriving from the replacement of old electrical equipment by new ones, 

environmental risks management by scenario analysis. 

 Method. Econometric models are among the most complex forms of energy forecasting. We applied 

to econometric methods to estimate electricity production, generators cost functions and supplier cost 

function. Those are applicable for all sectors of service: residential, industrial and commercial [2]. The data 

of the energy sector of Armenia are described with the trend and seasonality [3]. Working with the time-

series the researchers are able to consider the trend, the periodic and the random components of the certain 

set of data varying over the time. The data analysis of household’s electric power consumption has been 

performed with the ARIMA models. The most suitable forecast period has been chosen considering the 

smallest value of the AIC and RMSE respectively. Regression analysis gave us an opportunity to forecast 

the expected value of the future demand with the corresponding standard errors. In order to get a range of 

values for future demand based on a range of values for the input variables, we used Monte Carlo Simulation 

method. It shows the distribution of the future demand, and provides a framework for decision making 

process. The results of the regression analysis’ forecast and confidence limits about the forecast values can 

give an indication of the risks.  

The Ecological Risk assessment.  Ecological risk assessments evaluate ecological effects caused 

by human activities such as electric power production. The first task is to select the most appropriate risk 

measure. Value-at- Risk (VaR) has become an essential and the most popular risk measure, which is 

essentially just a quintile on a loss distribution [4,5]. We used VaR methodology to describe the loss that 

can occur over a given period at a given confidence level, due to exposure to ecological risk. VaR is an 
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easily interpretable summary measure of risk and also has an appealing rationale as it allows its users to 

focus attention on ‘‘normal market conditions’’ in their routine operations [6]. Within environmental risk 

assessment, VaR can be used to quantify the maximum emission changes associated with a likelihood level. 

This quantification constitutes a fundamental point when designing risk management strategies. Analysis 

of expected emission based on ‘‘Value at-Risk’’ measures allows the firm to optimize the production 

process of energy power by the view of environmental management. There are several methods for 

estimating risk measure and calculating VaR: Non-parametric methods, Parametric methods, Monte Carlo 

simulation methods. 

 In this study we have used the Monte Carlo simulation method. It can be applied to a wide range of 

problems and is very good at dealing with complicating factors. Monte Carlo simulation is a type of 

simulation that relies on repeated random sampling and statistical analysis to compute the results. This 

method of simulation is very closely related to random experiments, experiments for which the specific 

result is not known in advance. It can be used as a risk assessment tool. These simulations also happen to 

be useful in assessing Value at Risk, with the focus on the probabilities of losses exceeding a specified 

value rather than on the entire distribution. Once the distributions are specified, the simulation process 

starts. In each run, the market risk variables take on different outcomes and the value of the portfolio reflects 

the outcomes. After a repeated series of runs, numbering usually in the thousands, you will have a 

distribution of portfolio values that can be used to assess Value at Risk. For instance, assume that you run 

a series of 10,000 simulations and derive corresponding values for the portfolio. These values can be ranked 

from highest to lowest, and the 95% percentile Value at Risk will correspond to the 500th lowest value and 

the 99th percentile to the 100th lowest value. 

Each of these methods has advantages and disadvantages. Nonparametric methods have the advanta-

ge of being robust, but their main disadvantage is that estimated risk measures are dependent on the implicit 

assumption that the future will be similar to the recent past. Parametric methods are more powerful but are 

dependent on the parametric assumptions and are limited to fairly simple problems. However, Monte Carlo 

methods can be applied to a wide range of problems and are very good at dealing with complicating factors. 

The share of Yerevan TPP production in total electricity production has increased, by contrast with 

the share of Hrazdan TPP production decreased significantly in recent years (the share of Hrazdan TPP has 

been 23.7% in 2003 and 7% in 2015, the share of Yerevan TPP has been 3.9% in 2003 and 20.4% in 20151). 

That is the main reason that we focused on assessment of Emissions of Yerevan TPP. We used above 

mentioned methods to estimate ecological risks of Yerevan TPP. At first we used historical simulation 

approach of VAR. Data covers GHG Emissions (CO2, SO2 and NOx) of Yerevan Thermal power plant in 

2015 year daily bases. The main part of total emissions is emission of Carbon Dioxide (CO2) is about 95 

percentage. 

The results of historical simulation is presented in Table 1. The mean of growth rate of total 

emissions is 0.0064, variance is 0.017 and the standard deviation is 0.13. Daily emissions of thermal power 

plan production will grow no more than 31% with probability of 99%. The 10-day 99% Value at Risk is 

thus estimated as:  28%, which means that with 99% confidence we expect that during 10 days the emissions 

of production will not exceed 28%.  

Historical simulation of ARMA forecasting (HSAF) approach [7]. In the first stage we test the 

stationary of emission series by applying ADF tests. The test results show that the first difference of the 

series is stationary at 99% level of confidence. In the second stage we analyzed the autocorrelation functions 

of price returns by applying the Ljung–Box test. 

Table 1  

The results of historical simulation of GHG Emissions 

Mean Variance Standard Deviation 

0,00639855 0,01780627 0,13324 

Daily SMA volatility 0,133239626 - 

Daily VaR (99%) 0,31 - 

Confidence Level 99%  

Holding period 10 - 

10-day holding VaR (99%) 0,28 - 

                                                           
1 http://www.psrc.am/am/sectors/electric/reports 
 

http://www.psrc.am/am/sectors/electric/reports
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The series show a statistically significant autocorrelation. We test the stationary of emission series 

by applying ADF tests. The first difference of the series is stationary at 99% level of confidence. In the 

second stage we analyzed the autocorrelation functions of price returns by applying the Ljung–Box test. 

The series show a statistically significant autocorrelation. 

Stage 3 is devoted to the ARMA Model estimation [8]. This estimation is according to the results 

obtained from analyzing Autocorrelation and Partial Autocorrelation functions. The estimation results are 

summarized in Table 2. In stage 4, forecasts are made using the coefficients estimated in the third stage. 

We made these forecasts using the data provided by the ‘‘in the sample period’’ (1/1/2015 - 12/20/2015). 

 

Table 2  

ARMA Model estimation results 

Dependent variable: Emission 

Included observations 365 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistics Prob. 

C 4623.327 777.545 5.946 0.000 

AR(1) 2.600 0.044 58.705 0.000 

AR(2) -2.226 0.066 -33.806 0.000 

AR(3) 0.550 0.059 9.179 0.000 

AR(4) 0.069 0.040 1.702 0.089 

MA(1) -1.881 0.039 -48.323 0.000 

MA(2) 0.959 0.031 31.048 0.000 

SIGMASQ 270558.8 10101.58 26.784 0.000 

R-squared 0.814 Mean dep. var 4580.425 

Adj.R-squared 0.811 S.D. dep. var 1208.654 

S.E. of regression 525.95 AIC 15.396 

Sum squared resid 98753946 SC 15.482 

Log likelihood -2801.913 H-Q criteria 15.431 

F-ststistic 223.613 DW stat. 2.008 

Prob(F-ststistic) 0.000 - - 

Inverted AR Roots .90 .89+.23i .89-.23i -.09 

InvertedMA Roots .94-.27i .94+.27i - - 

 

Using these forecasts, we estimated the forecasting errors without any assumption about the 

skewness of the statistical distribution of the forecasting errors. We analyzed positive and negative 

forecasting errors separately and obtained the 99th percentile from their cumulative density function. In the 

final stage, we used the model coefficients obtained in the third stage to forecast the future value of emission 

changes. Actually this is an ex ante forecast. Using the 99th percentile obtained in the previous stage, we 

corrected the future emission in tones. These corrected forecasts are the VaR estimations. The result of this 

VaR quantification together with actual emission changes is shown in Fig. 1.  

 

 

 
Fig.1. The result of the VaR quantification 
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Monte Carlo simulation. At the next step we used Monte Carlo simulation method. The standard 

deviation we took as a random variable, we did 100 iterations and the results are shown in Table 3. 

Simulation analysis involves working with continuous probability distributions, and the output of a 

simulation analysis is a distribution of Daily SMA volatility. Simulation analysis is a type of scenario 

analysis that uses randomly generated inputs rather than specific values. Here the uncertain are the standard 

deviations of the total emission variable, which are entered as continuous probability distribution 

parameters rather than as point values. Then, the computer uses a random number generator to select values 

for the uncertain variables on the basis of their designated distributions. Once all of the variable values have 

been selected, they are combined and Daily VaR is calculated. The process is repeated many times, say 100 

times, with new values selected from the distributions for each run. The end result is a probability 

distribution of Daily VaR based on a sample of 100 values. Simulation can provide the distribution, as well 

as summary statistics such as expected Daily VaR and 10-day holding VaR.  Random variable is calculated 

as follows. = Mean+ Std. Dev.* NORMSINV(Rand()). 

Summary of Simulation Results are shown in Table 4. The mean of Daily SMA volatility and 10 day 

VaR is negative, which means that amount of emissions are declined to decrease, it is explained by the new 

technologies of the plant. The Value of Standard Deviation is higher than the appropriate value in the 

previous method. A higher standard deviation indicates higher volatility.  

Table 3 

The results of Monte Carlo Simulation 

Mean Variance Std. Deviation 

0,006412  0,133383 

Daily SMA volatility 0,2319 Random variable 

Daily VaR (99%) 0,54  

Confidence Level 99%  

Holding period 10 - 

10-day holding VaR (99%) 0,49 - 

 

 

         Table 4   

Summary of Simulation Results.    

 

 

Probability distributions are a much more realistic way of describing uncertainty in variables of a 

risk analysis. The distribution function of estimated Daily SMA volatility has the standard normal 

probability density function. It is shown in Fig. 2. 
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Fig.2. Daily SMA volatility density function 

 

 

 

Risk throughout energy production relates to uncertainty about future events, and in   environmental 

changes this means the future changes and effects. For certain types of productions, it is possible to look 

back at historical data and to statistically analyze the riskiness of the production of electricity. We are 

constantly faced with uncertainty, ambiguity, and variability. And even though we have unprecedented 

access to information, we can’t accurately predict the future. Monte Carlo simulation lets us see all the 

possible outcomes of decisions and assess the impact of risk, allowing for better decision making under 

uncertainty.  Monte Carlo simulation provides a number of advantages over deterministic, or “single-point 

estimate” analysis: 

 Probabilistic Results. Results show not only what could happen, but how likely each outcome is. 

 Graphical Results. Because of the data a Monte Carlo simulation generates, it’s easy to create 

graphs of different outcomes and their chances of occurrence.   

The conclusion is that Value-at-Risk, calculated by any method, is a reliable measure of ecological risk. 

Many serious ecological and environmental impacts are by-products of electrical power generation and 

delivery systems.  
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         Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը և մատակարարման համակարգերը էկոլոգիայի և 
շրջակա միջավայրի ազդեցությունների առաջացման պատճառ կարող են հանդիսանալ: Մեր 
հետազոտությունում օգտագործվել է VaR մեթոդաբանությունը՝ էկոլոգիական ռիսկերը 
գնահատելու համար: Կիրառվել է Մոնտե Կառլոյի սիմուլյացիայի մեթոդը` ՀՀ էներգետիկ 
ոլորտում VaR- ի հաշվարկման համար: Արդյունքում ստացվել է, որ պարզ սահող միջինի 
մեթոդով տատանումները և 10-օրյա VaR- ը բացասական են, ինչը նշանակում է, որ 
արտանետումների քանակը նվազում է: Վերջինս էլ բացատրվում է ջերմակայններում 
օգտագործվող նոր տեխնոլոգիաներով: Արդյունքում կարելի է եզրակացնել, որ ցանկացած 
մեթոդով հաշվարկված VaR- ը էկոլոգիական ռիսկի գնահատման հուսալի միջոց է նաև 
Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում: 

 շրջակա միջավայրի ռիսկերի գանահատում, ռիսկի ենթակա 
արժեք, Մոնտե-Կառլոյի մեթոդ, որոշումների կայացում, անորոշություն: 
 

 

 

 

В.С. Марухян, А.В. Какосян, А.С. Халатян 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  

СРЕДУ В АРМЕНИИ 
 

Экологические воздействия вызваны побочными продуктами систем производства и доставки 

электроэнергии. Использована методология VaR для описания потерь, которые могут произойти в течение 

определенного периода при заданном уровне достоверности из-за подверженности экологическому риску. В 

исследовании использован метод моделирования Монте-Карло для расчета VaR в энергетическом секторе 

РА. В результате получено среднее значение дневной волатильности SMA, а значение 10-дневного VaR 

отрицательное. Это означает, что количество выбросов уменьшилось, что объясняется новыми 

технологиями ТЭС. Делается вывод, что Value-at-Risk, рассчитанный любым методом, является надежной 

мерой экологического риска и в сфере энергетики РА. 

Ключевые слова: управление рисками окружающей среды, оценка стоимости рисков, моделирование 

методом Монте-Карло, принятие решений, неопределенность. 
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Դիտարկվում են տնտեսագիտության որոշ հարցեր. Վերլուծվում են առկա հիմնախնդիրներ՝ կապված 

ազգային կապիտալ  միջոցների անվտանգության  երաշխիքների ներկայացման հետ: Տրվում են այդ երաշխիքների 
իրացման տեսական սահմանումներ և նշվում՝ գործնական ուղիներ:  

սոցիալական հնարավորություններ, կառավարման քաղ. տեխնոլոգիաներ, շրջակա 
միջավայր, կրթություն, սեփականություն: 

 
Տնտեսագիտությունը խոսում է ամենի մասին, համար,  և ամեն ինչում ու ամեն տեղ փնտրում է 

ներդաշնակություն՝ իր մասնագիտական, գիտամտավոր հիմունքների  տրամաբանական և հիմնարար, 
անվերջանալի վերլուծություններով պայմանավորված: Հատկապես՝ տեսականորեն, կարևորելով 
աշխատանքային ու գործառնական հարաբերությունները, հաջողությունները, ձեռքբերումները, ինչպես 
նաև անդրադառնալով  կորուստներին, նրանց բազմատեսակ վնասարար ուղիներին, ֆորսմաժորային 
դեպքերին ու իրողություններին՝ նպատակ է հետապնդում և առաջարկում կատարելու նյութական 
միջոցների իմացական ու իմաստնորոշ կառավարմանը, օգտաշատ ծրագրերի իրականացմանը, 
մանավանդ՝ տեսանելի և շոշափելի իրականության ճանաչելիությանը կամ թաքույց ռիսկերի 
պարզաբանման համակարգերի ձևավորմանն ու վերազինմանն ուղղված իմաստազոր քայլեր:  

Որպեսզի <<Անգնահատելի կապիտալ>> մարդկանց կյանքն ընթանա առավել արդյունաշատ, 
գյուտարար տրամաբանության և ձեռքբերումների, աշխատանքային ներուժի բեղմնավոր 
իրացվելիությամբ ու նորանոր կառուցարկումներով, տևական զարգացումների առաքելությամբ 
հարուստ և հնարավորինս՝ ազնիվ ու համաչափ: 

Երբեմն կյանքում կառուցարկվում են արժեքներ, որոնք պետք է դառնան սեփականություն կամ 

կապիտալ միջոցներ, կամ անձնական անգնահատելի կապիտալ արժեքի ձեռքբերում: Բայց չգիտես 

ինչու դրանք փոխարկվում են հանրային սեփականության: Թեև պետք է շատ ուրախ լինել, որ դառնան 

հանրային սեփականություն: Իսկ երբ վերածվում են, փոխաբերական մտքով ասված, <<շուն ու գելի>> 

բաժին, որոնք այդ անգնահատելի արժեքները վերաձևակերպում և վերարժևորում ու դարձնում են 

ընդամենը <<սպառողական միջոցներ>>, հետևաբար նման կենսադրսևորումները  ճանաչվում ու միշտ 

գնահատվում են կորստաբեր կամ <<մաշվող կապիտալ>> արժեքներ, կամ <<զուտ սպառողական>> 

դրսևորումներ: 

Ինչպես պատմական, այնպես էլ ներկա ժամանակաշրջանում ռիսկային, անհանգստացնող 

խնդիրներից են, հատկապես, ազգային և անգնահատելի կապիտալ արժեքի անվտանգության հարցերը: 

Մանավանդ, երբ այն թևակոխում է սպառողական հասարակություն դառնալու անթույլատրելիության 

շեմը: 

Որակական ու արժեհամակարգային ճշմարտացի հիմունքների  գնահատմամբ ճանանչված 

անձերն  ուղղակի իրավունք չունեն հակասելու կամ հակառակվելու սեփական ինքնությանն ու 

արժեքներին, անձնական-անհատական բնությանը և շնորհներին, հետևաբար՝ համամարդկային 

աներկբա իրողություններին: 

 Ի դեպ, մեծագույն վտանգն այն է, երբ ուրիշ արժեքային բնութագրմամբ անձինք ապրում կամ 

գործում են ուրիշ արժեքային կյանքով ու իրականությամբ, որն ուղղակի ԴԱՎԱՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ է 

բնության օրենքին և վնասակար ոչ միայն շրջակա հասարակական միջավայրին, այլև, մանավանդ, 

սեփական ինքնությանը, որի դեմ ոչ ոք, զուտ ազատ կամքի դրսևորման իրավունքով պայմանավորված, 

չի կարող պայքարել ուր մնաց՝ հաղթել: 

Նրանց դիմակազրկում է Քրիստոս՝ ասելով. 
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ՈՃԻՐ ԵՒ ՊԱՏԻԺ  
33 <<Օձե՛ր, իժերի՛ ծնունդներ, ինչպէ՞ս պիտի փախչէք գեհենի դատապարտութիւնից: 34 Դրա համար 
ահա ես ձեզ մօտ ուղարկում եմ մարգարէներ, իմաստուններ ու օրէնսգէտներ. նրանցից ոմանց դուք 
պիտի սպանէք եւ խաչը պիտի հանէք. նրանցից ոմանց էլ պիտի տանջէք ձեր ժողովարաններում ու 
քաղաքից քաղաք պիտի հալածէք, 35 որպէսզի ձեր վրայ ընկնի մեղքը երկրի վրայ թափուած ամէն արդար 
արեան՝ արդար Աբէլի արիւնից մինչեւ արիւնը Բարաքիայի որդի Զաքարիայի, որին սպանեցիք 
տաճարի եւ զոհասեղանի միջեւ: 36 Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այս բոլորը պիտի գայ այս սերնդի վրայ>>[1]: 

(ՄԱՏԹ. ԻԳ, 33-37)  

Առավել ևս քրիստոնեական հասարակարգում՝ դա <<հագուստ>> չէ: Իրականում այն 

պահանջում է.  

1. Կրթություն և դաստիարակություն: 

2. Բարոյական արժեհամակարգով հաստատուն՝ հավատք ու շնորհք: 

3. Իրատեսական կյանք և կենցաղ: 

4. Աշխատանքային կանոնակարգմամբ՝ արդյունքի ձեռքբերում: 

Հանրային մտքի, իսկ աշխատանքային, կենցաղային հարաբերություններում, կառավարման 

քաղտեխնոլոգիաների միջոցով վերահսկման բռնարարք ձևերից և վաղուց արդեն ապացուցված 

չարախնդիր հետապնդումներից՝ կարելի է առանձնացնել. 

 նույնաբովանդակ վարմունքի պարտադիր կենսադրսևորմամբ,  

 քարացած մտքերի ու շրջակա պատկերային միջավայրի կրկնության պարտադրմամբ,  

 հնարովի, մտացածին քայլերի հարկադրական կատարմամբ,  

 աշխատանքային իրավունքի կանոնական հիմունքների անտեսմամբ ու շահախնդիր 

շահագործմամբ պայմանավորված, մարդկանց որոշ խմբերի հնարավորինս դեգրադացման 

հիշյալ գործողությունները: 

  Նշվածի արդյունքում շատերը կորցնում են բարոյահոգեբանական և հանրային նշանակության, 

սոցիալական հարաբերությունների, հատկապես՝ անհատական, անգնահատելի իրենց իրական 

արժեքը:   

<<…Մարդկանց մեծ մասի մտավոր ընդունակությունները և զարգացումը,-ասում է Ա. Սմիթը,- 
անհրաժեշտորեն գոյանում են նրանց սովորական զբաղմունքներին համապատասխան: Այն մարդը, 
որի ամբողջ կյանքն անց է կենում սակավաթիվ պարզ օպերացիաներ կատարելով… առիթ ու 
անհրաժեշտություն չի ունենում իր մտավոր ընդունակությունները խորացնելու կամ իր 
խելամտությունը մարզելու… այնքան բթամիտ ու տգետ է դառնում, ինչքան միայն կարող է դառնալ 
մարդկային էակը>> [2]: 

Սա երկիր մոլորակի մեծագույն աղետներից կարելի է համարել: 

Իսկ նրանք, ովքեր չեն կարողանում նման շրջագծից դուրս գալ, շարունակում են միմիայն իրենց 

լավ զգալ՝ անընդհատ նույն քարացած պատկերավոր մտքերի արտահայտման, տևական 

գործողությունների ռեֆլեքսիվ կատարման ու նեղ պահանջների բավարարման շրջանակներում: Եվ 

այդպես էլ չեն հասկանում, որ իրենց կյանքը վերածել են զուտ ֆիզիոլոգիական խնդիրների ու բնության 

օրենքով պայմանավորված` հետադարձ կապի բավարարման գործառույթների իրացման:  

Այս ամենի արդյունքում թելադրվող քաոսային իրականությունն առաջացնում է մեծ ռիսկեր: 

Բայց մի խումբ անձանց համար ապահովում՝ հանրային ֆինանսների  

(հանրային ֆինանսների կարևորագույն նպատակներն են ռեսուրսների արդյունավետ 

տեղաբաշխումը, եկամուտների վերաբաշխումը և մակրոտնտեսական կայունության ապահովումը) [3]  

մեծածավալ.  

 տիրապետում, 

 տնօրինում, 

սեփական հաշվների մեջ անընդհատ հոսունություն և  

 տեղաբաշխում: 

Ավելի ևս՝ բնազդային չարամիտ, որսագող կրքերի ԲԱՎԱՐԱՐՈՒՄ: 

 <<Հեթանոսնե՜րը։ Ա՜խ այդ հեթանոսնե՜րը»: Նրանք, ինչպես հայտնագործել է խորաթափանց 

Բաստիան, իսկ նրանից առաջ է՛լ ավելի գերիմաստուն Մակ Կուլլոխը, ոչինչ չէին հասկանում 

քաղաքատնտեսությունից ու քրիստոնեությունից։ Նրանք, ի միջի այլոց, չէին հասկանում, որ մեքենան 

ամենահուսալի միջոցն է աշխատանքային օրը երկարացնելու համար։ Եվ եթե նրանք արդարացնում էլ 
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էին ոմանց ստրկությունը, ապա՝ որպես միջոց մյուսների մարդկային լիակատար զարգացման համար։ 
Բայց մի քանի անտաշ ու կիսակիրթ նորելուկների «eminent spinners» [«ականավոր 

մանագործարանատերեր»], «extensive sausage makers» [«խոշոր երշիկագործարանատերեր»] և 

«influential shoe black dealers» [«կոշկաներկի ազդեցիկ առևտրականներ»] դարձնելու նպատակով 

զանգվածների ստրկություն քարոզելու համար՝ նրանց պակասում էին առանձնահատուկ 

քրիստոնեական զգացմունքներ>> [4]: 

Այդուամենայնիվ միշտ ներկա են մաքուր, պարզ, ազնիվ, աշխատանքային իրավունքների 

պաշտպանության օրենսդրական մեխանիզմներին հետամուտ, սեփական վաստակով հարուստ և 

բավարար անձինք: Գիտամտավոր կարողությամբ հզոր և հարադրական ներուժին հավատարիմ 

անհատականություններ: Ովքեր էլ պաշտպանում են ամբողջի շարունակականությունն ու կայուն 

զարգացման համընդհանուր, հեռանկարային ծրագրերն ու նպատակները՝ իրենց կենցաղային 

թերություններով հանդերձ, բայց կանոնական և սկզբունքային հիմունքներով ուժեղ ու առաջնորդվող: 

Առկա մեթոդաբանական մի շարք մոդելների միջոցներով չափելի ռիսկերն ու վտանգները 

փաստում են, որ բարձրարժեք գիտակցության ձգտող ու բարոյական արժեքներին հավատարիմ 

անհատը չի դավաճանում բնության օրենքներին, արարչագործական կանոններին ու սեփական 

ինքնությանը:   

 Մարդկային Կապիտալն անսահմանափակ էներգիայի, հնարավորությունների կրող է. 

 Բանական և իմացական, 

 Զգացմունքային 

կարողությունների ու դրսևորումների, տեսանելի և անտեսանելի ազդեցության գործոնով 

պայմանավորված՝ անգնահատելի ներուժ է բովանդակում: 

21-րդ դարաշրջանն  ամենամյա իր նորագույն, նորարար գիտատեխնիկական աննախադեպ 

զարգացումներով, տեղեկատվական հոսունությամբ՝ ևս առավել պահանջում է ուժեղ, խելամիտ, 

բովանդակալից, գործունյա, բարոյական արժեքներով ամբարված ու արդար, խաղաղասեր 

հասարակություն: Իսկ նրա քաղաքացիներն արդեն զգում  են ամենօրյա որոշակի տրամաբանական 

քայլերի, արդիական պատրաստվածության ու աշխատանքային գործակցության պահանջը: 

Այստեղ տեղին է առանձնացնել ՀՀ-ԵՄ գործընկերության և համագործակցության և ՀՀ-ԵՄ միջև 

հարաբերությունների համաձայնագրից 2 կետ, որոնք հետապնդում են հետևյալ հիմնական 

նպատակները՝ 

 նպաստել մտավոր, արդյունաբերական և առևտրային սեփականության 
պաշտպանությանը, 

 հիմք ստեղծել օրենսդրական, տնտեսական, սոցիալական, ֆինանսական, գիտական, 
տեխնոլոգիական և մշակութային համագործակցության համար [5]: 

Ինչպես նաև՝ 

ՀՈԴՎԱԾ 209 
Նպատակները 

Սույն գլխում շարադրված նյութի նպատակներն են՝ 
ա) դյուրացնել Կողմերի միջեւ նորարարական արտադրանքների եւ ստեղծագործական 

աշխատանքների արտադրությունը եւ առեւտրայնացումը՝ նպաստելով յուրաքանչյուր Կողմի համար 
ավելի կայուն եւ ներառական տնտեսության ձեւավորմանը,  

բ) հասնել մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանության եւ իրականացման 
պատշաճ ու արդյունավետ մակարդակի [6]: 

Հայաստանի ոչ արդեն նորանկախ Հանրապետության առջև ծառացող հիմնախնդիրներից 

պետք է համարել նաև վերոհիշյալ հիմնահարցերը, որոնք, մի շարք փաստագրական տվյալներով 

պայմանավորված, այսօր առաջանցիկ զարգացման պահանջներ ու միտումներ ունեն:  

Հասարակական մտքի զարգացումներն ուղղակի ակնառու են՝ իրենց բազմաբովանդակ և 

վերոնշյալ մարտահրավերներով պայմանադրված: Իսկ այդ ամենի տրամաբանական 

վերլուծությունների պահանջատերն ԱՆՀԱՏՆ Է ՀՀ անկախ քաղաքացին, ում հոգեկերտվածքն ու 

աշխատանքային ներուժը ժամանակաշրջանի հետ համաքայլ դառնալու բարոյական լիարժեք 

իրավունքն ունի, ով էլ պարտավոր է այդ մշտադալար և ուղենշող ճանապարհը քայլելու՝ համարձակ ու 

նպատակադրված: 
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The calculation of forward rates of Armenian government bonds and the decomposition of these rates into 

bond risk premium, convexity bias and expected changes of yields are introduced making some assumptions in 

advance. Then expected rates for every month is computed and compared to one year forward actual rates. Although 

results show that expectations and reality are not identical, for long-term rates the difference between expectations 

and reality is smaller than for short-term rates, that’s the market can forecast long-term rates more efficiently. Besides 

three hypotheses have been tested: random walk of rates, local and pure expectations theories, all of which have been 

rejected. 
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          Introduction. Decomposition of forward rates has been one of the opaque tasks in academics. Risk 

premium and convexity bias are measures calculations of which are based on several subjective 

assumptions. These assumptions can severely change the outcome of decomposition. However we’ve tried 

to make only a few assumptions to get the task done. Bond risk premium, convexity bias and expected spot 

rate changes compose the forward-spot premium. Having these measures except for one we can find that 

unknown variable. In this article we find the values of expected spot rates. 

Decomposing yield curve by special method was done by J. H. Cochrane and M. Piazzesi in 2008 in 

the work “Decomposing the yield curve” [1]. A. Cybo-Ottone  and C. Emmanuele in their “Market’s 

Expectations and Bond Risk Premia on Italian and German Government Bonds” have decomposed 

government bond yields of Germany and Italy into different components so as to find markets expectation 

of yields and risk premium [2]. Frank Fabozzi in “The handbook of fixed income securities” shows the 

main steps for decomposing forward rates, which will be used for this task [3]. 

Data for Armenian government bonds includes only a few rates. So we’ve used cubic spline 

interpolation to find out spot rates for one to twenty year maturities in order to make the curve complete. 

We’ve computed all necessary measures as suggested by Fabozzi doing some customizations. After 

computing forward rates, convexity and duration measures, holding period return and bond risk premium 

we’ve found expected spot curve for the next year. This has been done for every month. One-year holding 

period return has been calculated for bonds with maturities of more than one year. The latter is considered 

a risk free rate. So the difference between holding period return and one-year spot rate is bond risk premium.  

Then expected and actual rates have been compared. The difference is significant especially for short-term 

rates, which means that market can predict long-term rates more efficiently. In addition randomness of spot 

rates, local and pure expectations theories have been tested. All of them have been rejected.  

Present paper is devoted to the decomposition of forward rates of Armenian government bonds into 

market expectations, convexity bias and bond risk premium, finding expected rates and comparing them 

with realized ones. In the first chapter main researches in this area and interpolation are given. The second 

chapter introduces the main assumptions underlying the decomposition process and some notations about 

spot and forward rates. The third chapter is devoted to the main model, which is used for decomposing. 

And in the fourth chapter the main part is given: interpolation, decomposition, hypotheses testing, etc.  

1. Literature review 

In order to decompose forward rates we need to calculate forward rates, then risk premium and 

convexity measures. After that the only unknown variable, expected spot rate is to be computed. For this 

procedure we must interpolate spot yield curve to find rates for all maturities. 

J. H. Cochrane and M. Piazzesi have used an affine model to decompose yields into expected future 

rates and risk premium. Rates are forecasted via VAR model and imputed into the model. They’ve found 

that long-term expectation of one-year rates is very close to current one-year rate, and expected rates change 

more than current rates. A. Cybo-Ottone and C. Emmanuele tried to find what kind of impact inflation 

uncertainty has on yields expectation, which is beyond the scope of this article. The core of their research 
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is that when stable inflation exists, forwards rates are the best predictors of future. Fabozzi introduced the 

main steps to forward rate decomposition. However, he confessed that none of the components of forward-

spot premium is observable.   

To fit yield curve several methods can be used. Among them are linear, Lagrange interpolations and 

splines. R. Piennar and M. Choudhry in their “Fitting the term structure of interest rates: the practical 

implementation of cubic spline methodology” show how cubic spline can be used to interpolate yields [4]. 

They set four requirements that are needed to ensure smooth curves. According to their results cubic splines 

can be easily used, when yield curve is upward sloping. P. S. Hagan and G. West introduce the main 

connections between the issue of bootstrapping and interpolation method. Besides they show two types of 

new ways of interpolation; the monotone convex and the minimal method, which eliminate the drawbacks 

of other interpolation methods such as quadratic and cubic splines [5]. 

2. Notations and assumptions 

The shapes of yield curve hide many secrets that can be used for future decisions. From yield curve 

spot curve can be derived, which is more appropriate in determining bond price. Forward rates, which are 

rates between time points in the future, are break even rates in nature. They show how much the yields need 

to be changed to make bonds with all maturities earn equal holding period returns. Besides they mirror the 

rates, which combined with short-term spot rate give long-term spot return. For two-year period it’s shown 

below [3]: 

                                                       (1 + 𝑠2)2 = (1 + 𝑠1)(1 + 𝑓1,2),                                                         (1) 

where s1 and s2 are one and two-year spot rates respectively; f1,2 is one-year forward rate. 

Forward rates curve has different implications in terms of spot rate expectations. According to pure 

expectation theory forward rates imply future expected spot rates, that’s when forward rates curve is upward 

sloping, that means spot rates are expected to rise in the future. But more realistic liquidity and preferred 

habitat theories make the implication a little bit different: forward rates curve shows not only future 

expectation of spot rates, but also includes risk premium, which makes some maturities relatively attractive 

to others. The main formula for finding the forward rates is below [3]:  

                                                               (1 + 𝑓𝑚,𝑛)
𝑛−𝑚

=
(1+𝑠𝑛)𝑛

(1+𝑠𝑚)𝑚,                                                   (2) 

where 𝑠𝑛 is  n year spot rate;  𝑓𝑚,𝑛 is one-year forward rate between m and n years. 

The decomposition of forward rates may be not precise and realistic, because it’s a very complicated 

task to find appropriate measure for the components mentioned above. Some assumptions are made to make 

the process a little bit easier.  

Main assumptions we’ve made are: 

1. Bonds are zero-coupon. 

2. Bonds have maturities of 1 year to 20 year. 

3. Cumulative averages are effective proxies for expected values. 

Although these assumptions make the reality a little bit obscure, this is the only way to decompose 

rates. Many other assumptions can be also made, but we tried to be much less fastidious. Other works, 

which have been done to split rates, can release different outcomes, because rate decomposing is just a 

theoretical task. Any practical implementation is based on assumptions. 

3. Model 

One-year forward rate in essence includes spot rate and rolldown return, which if uses changes in spot 

rates will yield one-year holding period return: 

                                                          𝑓𝑛−1,𝑛 = 𝑠𝑛 + (𝑛 − 1)(𝑠𝑛 − 𝑠𝑛−1).                                             (3) 

Beside that we can also include bond risk premium and duration-convexity measures in our return 

estimates in order to get a complete picture of returns. 

Convexity bias, which reduces long-term returns due to advantage over short maturities, is defined as: 

                                                                −0.5𝐶(∆𝑠𝑛−1)2,                                                                  (4) 

where C is convexity measure. 

To split rates to different parts we need to find holding period returns, which includes forward rate, 

duration and convexity values [3]: 

                                   ℎ𝑛 = 𝑓𝑛−1,𝑛 + (1 +
𝑓𝑛−1,𝑛

100
) (−𝐷𝑛−1(∆𝑠𝑛−1) + 0.5𝐶𝑛−1(∆𝑠𝑛−1)2),                    (5)                                     

where 𝐷𝑛−1 is the duration of n-1 year bond; 𝐶𝑛−1 is the convexity of n-1 year bond; 

∆𝑠𝑛−1 is the difference of spot rates for two time periods. 
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However, we need to find expected values for our objective. 

We’ve computed expected holding period return as a rolling yield: 

                                                              ℎ𝑛 = 𝑠𝑛 + (𝑛 − 1)(𝑠𝑛 − 𝑠𝑛−1).                                                    (6) 

Here ℎ𝑛 =   𝑓𝑛−1,𝑛, if 𝑠𝑛−1 = 𝑠𝑛−1
′, where 𝑠𝑛−1

′ is expected spot rate. This is only possible, when 

rates follow random walk. Although we will see that randomness in rates doesn’t exist in Armenian bond 

market, we apply to this formula, because this is the simplest way to compute them. 

According to the market expectation theory bonds with all maturities have the same holding period 

return as one-year riskless spot. However according to the liquidity and preferred habitat theory some 

maturities may have advantages over the others and hence they may have lower yields and vice versa. That 

will yield some kind of measure called risk premium, which in this case can be approximated by (ℎ𝑛 − 𝑠1).  

By taking expected value of this expression we can decompose forward rates to different building blocks. 

To find expected holding period return (𝐸(ℎ𝑛)), we need to find expected spot yield changes 𝐸(∆𝑠𝑛−1) 

and their squares 𝐸(∆𝑠𝑛−1)2. As a proxy arithmetic averages and variance can be used. Cumulative average 

and variance are to be used to compute holding period return in this paper. Subtracting 𝑠1 from both sides 

we get forward yield premium decomposition into expected yield, risk premium and convexity bias: 

                                  𝑓𝑛−1,𝑛 − 𝑠1 = 𝐸(ℎ𝑛 − 𝑠1)+ (1 +
𝑓𝑛−1,𝑛

100
) (𝐷𝑛−1(∆𝑠𝑛−1) − 0.5𝐶𝑛−1(∆𝑠𝑛−1)2).   (7)              

4. Results 

4.1. Fitting yield curve 

In this research we’ve used government coupon bonds of Armenia (data 2013-2019) [6]. Spot yields 

have been used. All daily yields have been combined as monthly averages from July, 2013 to February, 

2019. Although yields for some maturities don’t exist, we’ve used cubic spline interpolation to fit them. 

Linear interpolation gives results with very little differences, however, we’ve found it optimal to use cubic 

spline to keep curve smoothly concave [5]. Spline is a piecewise polynomial approximation, and cubic 

spline is package of cubic polynomials. If we have m different yields at maturity points: 𝑛1, 𝑛2,…, 𝑛𝑚, the 

yield of bond i for the interval (𝑛𝑖, 𝑛𝑖−1) can be expressed:  

                                                     𝑟𝑖(𝑛) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑛 + 𝛾𝑖(𝑛2) + 𝜃𝑖(𝑛3),                                                   (8) 

where  𝑟𝑖(𝑛) is interpolated yield; 𝛼𝑖, 𝛽𝑖, 𝛾𝑖, 𝜃𝑖 are estimated coefficients. 

We’ve also tried Lagrange interpolation method to fit the curve, however, there were large deviations 

for long tail of the curve, but short term rates were fitted very well. Eventually we’ve got spot yields for 1, 

2, ..., 20 years using splines. We’ve made an assumption of zero coupon, because public data about bond 

coupons for previous years doesn’t exist. 

Although we’ve not used one day, one month, three months, six months and nine months yields, we’ve 

estimated them using fitted splines for 2013-2019. Then we compared real and extrapolated rates for these 

maturities to evaluate the effectiveness of the model. Monthly sum of squares are presented below (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Monthly error squares 

 

As we can see the deviations are very low especially for six and nine months’ rates. Overall error 

squares are very low especially in recent periods. It’s crucial to note that splines were not used for panel 

data. Instead, every month curve was fitted as separate cross sectional data. Thus separate splines were 

estimated for every month. Result asserts that cubic spline can be used for fitting yield curve. 
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4.2. Decomposition of forward-spot premium  

We used formula (2) to find one-year forward rates (𝑓𝑛−1,𝑛). According to our assumptions all bonds 

are zero coupon, that’s they don’t have coupon payments. Duration and convexity are derived for all bonds 

and across all historical months. For each month convexity bias has been calculated, which shows the spread 

of yield, which is needed to compensate for higher convexity: 

                                                                      −0.5𝐶𝑛−1(∆𝑠𝑛−1)2.                                                       (9) 

Let’s look at average convexity bias and expected holding period return for years 2013-2019 (Fig. 2). 

 

 

a)                                                                    b)  

Fig. 2. Average convexity bias (a) and average expected holding period return (b) 

 

As graphic above shows, for long maturities convexity bias is smaller than for short maturities. Thus 

bonds with long maturities can benefit more than bonds with short maturities, when yields change. This 

advantage must depress their yields. 

We also need a measure of one-year holding period return of maturities higher than one year, which is 

the return that will be received, when these bonds are kept one year and then sold. Although long-term 

returns seem exaggerated, they keep the main principle: higher maturities have higher duration and hence 

will generate higher returns, when yields change [7]. Also notice that holding period returns for one year 

are just the one-year spot rates.  

For expected holding period return we’ve computed cumulative average of yield differences. That’s 

(𝑠𝑛 − 𝑠𝑛−1) has been computed for every time period, then for every month cumulative averages of 

previous months have been used. 

After finding expected holding period returns bond risk premiums (BRP) have been calculated:  

                                              𝐵𝑅𝑃 = 𝐸(ℎ𝑛) − 𝐸(𝑠1).                                                                       (10) 

As a proxy for Expected one-year return 𝐸(𝑠1) we used cumulative averages.  

From equation (7) ∆𝑠𝑛−1 can be estimated: 

                                              ∆𝑠𝑛−1 = 𝑠𝑛−1
′ − 𝑠𝑛−1,                                                                        (11) 

where 𝑠𝑛−1
′ is the expected spot rate. 

These rates expected by market have been calculated for every month. Below expected rates in August, 

2017 and February, 2019 for the next year are shown (Fig. 3). 

 

                                            

a)                                                     b)  

 Fig. 3. Expected spot rates in August, 2017 (a) and February, 2019 (b) 

The first chart shows expected yield curve for August, 2018 and the second one for February, 2020 

based on current and historical information. 

After finding expected spot rates, we’ve compared them with the realized ones to see whether 

expectations are deviated from realized or not. As it was figured out, for the most part there is a huge 
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difference between them. Graphic below shows the spread between actual and expected rates for five years 

(Fig. 4). 

 

Fig. 4. Difference between expected and actual spot rates (%) 

 

As we can see in 2016, 2018 and 2019 realized returns were very close to one year ago expected 

returns. Also it’s visible that for long maturities expected and realized rates are closer than for short 

maturities. That means that market can effectively predict the future long-term rates. There is a high 

deviation of expectation along the short tail of the curve. 

Beside that we’ve computed implied yield curve one year forward (𝑓1,𝑛) and compared it with yield 

curve expected by the market (𝑠𝑛−1
′). Results show that every year market expected lower rates than 

forward curve implied. As an example see the curves for 2020 bellow (Fig. 5). 

 

 

Fig. 5. Expected yield curve for January, 2020 

The first curve was derived from current spot rates (for that we needed 21 year spot rate. Cubic spline 

was used again to fit it), that’s (𝑓1,𝑛). The second curve was calculated as shown above. Market expects 

yields to change less than forward curve implies. Meanwhile keep in mind that this expected spot rate 

calculation was based on several assumptions, which can be non-realistic. For example Armenian 

government bonds pay semiannual coupon payments, which would lower duration and change the pattern.  

Now having our estimation we can test three hypotheses [3]: 

1. Spot rates follow random walk. 

2. Local expectation theory. 

3. Pure expectation theory. 

For spot rates to follow random walk only convexity bias and risk premium must comprise forward-

spot spread. We must calculate this expression and compare it with zero.  

                                          𝑓𝑛−1,𝑛 − 𝑠1 − 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚𝑛 − 𝐶𝑥𝑏𝑖𝑎𝑠𝑛−1 ≈ 0.                                      (12) 

Results show that averages aren’t even close to zero. Thus we deny random walk hypothesis.  

Local expectation theory sets that all maturity bonds yield the same return over the near-term expected 

period. That’s bonds risk premium is zero, which we saw is not the case. So we deny the second, too.  

Pure expectation theory asserts that forward-spot spread reflects only expected rate changes. 

                                               𝑓𝑛−1,𝑛 − 𝑠1 ≈ 𝐷𝑛−1𝐸(∆𝑠𝑛−1).                                                                 (13) 

We calculated differences specified in the first and third hypotheses. Graphic is presented below (Fig. 

6). 
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Fig. 6. Random walk and pure expectation theory tests results 

 

Graphic above again emphasized that pure expectation theory and rates randomness don’t exist in 

Armenian Government bond market, so we can deny all three hypotheses. Keep in mind again that these 

calculations are very sensitive to assumptions made by us, but this is the only way to decompose rates. 

Yield splitting is just a theoretical process. 

         Conclusion. In this article we have decomposed forward rates of Armenian government bonds into 

convexity bias, bond risk premium and expected yield changes initially making some essential assumptions, 

which make the results very sensitive to these assumptions. Having in hand forward rates, risk premium, 

as well as duration and convexity measures we’ve computed the only unknown variable, expected spot rates 

for every month. After we had compared expected and realized rates over the recent years, one essential 

feature was spotted: long-time rates predicted by markets are very close to realized ones. We’ve found also 

that every year market expected rates to be lower than forward curve implied. Three special theories have 

been tested, results of which assert that they are to be rejected. 
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 Ներկայացվել են ՀՀ պետական պարտատոմսերի ֆորվարդ տոկոսադրույքների հաշվարկը և դրանց 

բաժանումը պարտատոմսի ռիսկի պրեմիայի, ուռուցիկության շեղմանն ու եկամտաբերությունների սպասվող 
փոփոխությունների՝ նախապես մի քանի ենթադրություն կատարելով: Հաշվարկվել են սպասվող 
տոկոսադրույքները բոլոր ամիսների համար և համեմատվել են մեկ տարի հետո առկա տոկոսադրույքների հետ: 
Չնայած արդյունքները ցույց են տալիս, որ սպասումները և իրականությունը նույնը չեն, բայց երկարաժամկետ 
տոկոսադրույքների համար սպասումների և իրականության տարբերությունը ավելի փոքր է, քան կարճաժամկետ 
հատվածի համար, այսինքն՝ շուկան կարողանում է ավելի արդյունավետ կանխատեսել երկարաժամկետ 
տոկոսադրույքները: Բացի այդ, ստուգվել է երեք գիտավարկած՝ տոկոսադրույքների պատահական քայլի (random 
walk), լոկալ և զուտ սպասումների տեսությունները, որոնք բոլորն էլ մերժվել են: 

Առանցքային բառեր. ֆորվարդ տոկոսադրույքներ, պարտատոմսի ռիսկի պրեմիա, ուռուցիկության շեղում, 
պահման ժամանակահատվածի եկամտաբերություն, զուտ սպասումների տեսություն:  

 

Т.М. Давтян 

РАСЩЕПЛЕНИЕ ФОРВАРДНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ РА НА ИХ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 Представлены расчет форвардных процентных ставок государственных облигаций РА и их деление на 

премию риска облигации, отклонение выпуклости и ожидаемые изменения доходностей, заранее сделав 

несколько предположений. Рассчитаны ожидаемые процентные ставки для всех месяцев, которые сравнены 

с процентными ставками и реализованы год спустя. Хотя результаты показывают, что ожидания и 

реальность неодинаковые, для долгосрочных процентных ставок разница между ожиданиями и реальностью 

меньше, чем для краткосрочных ставок, а это означает, что рынок способен прогнозировать долгосрочные 

процентные ставки более эффективно. Кроме того, были проверены три гипотезы: процентные ставки как 

случайные блуждания, теории локальных и чистых ожиданий, все из которых были опровергнуты. 

Ключевые слова: форвардные процентные ставки, премия риска облигации, отклонение выпуклости, 

доходность инвестиционного горизонта, теория чистых ожиданий. 
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Վերլուծվել են ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական համակարգում էլեկտրաէներգիայի  վերջնական սպառման 

միջին սակագնի  ձևավորման վրա ազդող բաղադրիչները: Պարզվել է, թե «Հայաստանի Էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-

ի սակագնային մարժայի վրա ինչպիսի ազդեցություն ունեն արտադրող կայաններից գնման միջին սակագինը, 

շահագործման ծախսերը, սակագնում ներառված ընդհանուր ծախսերը: Մշակվել է էկոնոմետրիկ մոդել 

շահագործման ծախսերի, սակագնում ներառված ընդհանուր ծախսերի և սակագնային մարժայի միջև 

փոխազդեցությունների գնահատման համար: Արտադրող կայանների կողմից վաճառվող էլեկտրաէներգիայի 

սակագնի և ՀԷՑ-ի սակագնային մարժայի համար գրանցվել է նշանակալի արդյունք, մասնավորապես՝ 

քառակուսային մոդելի տեսքով: Հաշվարկվել է սակագնային մարժայի համար առավելագույն արժեք՝ գնման 

սակագնի որոշակի կետում:  

Առանցքային բառեր. էլեկտրաէներգետիկական շուկա, սակագնային մարժա, գնման միջին սակագին, 

շահագործման ծախսեր, էլեկտրաէներգիայի պահանջարկ, էկոնոմետրիկ մոդել: 

 

Ներածություն: Միջազգային էներգետիկ շուկաներում մասնակիցների միջև գոյություն ունեցող 

տնտեսական, ֆինանսական, քաղաքական և մի շարք այլ հարաբերությունների ձևավորման ընթացքում 

ստեղծվող իրավիճակը մեծ նշանակություն ունի առանձին երկրների էներգետիկ ոլորտներում:  
Էլեկտրաէներգիայի շուկաների կազմակերպման մոդելներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է՝ 

հաշվի առնելով մոդելը կազմող բոլոր գործոնները, այդ թվում՝  առաջին հերթին արտադրված և 

սպառված էլեկտրաէներգիայի մատակարարման տեխնոլոգիայի ավտոմատացման աստիճանը,   

էներգահամակարգը կազմող անհրաժեշտ կառույցների առկայությունը,  վերահսկողության և 

կարգավորման արդյունավետ կազմակերպման ուղղությունները, սպառողների վճարունակությունը և 

այլ գործոններ: Այսպիսով, ազգային էներգետիկական շուկայի մոդելի ընտրությունը բավականին բարդ 

և փուլային գործընթաց է, չնայած  համաշխարհային շուկայում առկա  են բարեփոխումների  

իրականացման մի շարք մոդելներ, որոնք իրենց դրական ազդեցությունն են ունեցել տնտեսության և 

էներգետիկայի զարգացման վրա: 

Հիմնական մաս:  ՀՀ էներգետիկական համակարգի մատակարարման շղթայի բաղադրիչներն են` 
էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանները, մատակարարը և սպառողները[1,2]: 

Եթե փորձենք ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական շուկան բնութագրել այս տեսանկյունից, այստեղ մեծ 

նշանակություն ունի ՀԷՑ-ի դերը: ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ համակարգում ՀԷՑ-ն հանդես է գալիս որպես 

մատակարար: Ընդհանրապես, մատակարարների միջոցով է էլեկտրաէներգիան գեներատորներից 

տեղափոխվում դեպի պահանջարկի շուկաներ` տնային տնտեսություններ և ձեռնարկություններ [3]:  

ՀՀ-ում իրավիճակն այլ է. էլեկտրաէներգիա արտադրող ընկերությունը կարող է այն օգտագործել 

սեփական կարիքների համար կամ վաճառել ՀԷՑ-ին: 

Քանի որ վերջնական սպառման միջին սակագինը ձևավորվում է որպես սակագնային մարժայի և 
արտադրող կայաններից էլեկտրաէներգիայի գնման միջին սակագնի գումար, այս աշխատանքում փորձ 
է արվել պարզել, թե ՀԷՑ-ի կողմից սահմանվող սակագնային մարժայի վրա ինչպիսի ազդեցություն 
ունեն արտադրող կայաններից գնման միջին սակագինը, շահագործման ծախսերը, սակագնում 
ներառված ընդհանուր ծախսերը [4]: Ստորև ներկայացվում են այդ փոխազդեցությունները նկարագրող 

գնահատականները: Մեր կողմից օգտագործվել են որոշ էկոնոմետրիկ գործիքներ, որոնք կիրառելի են 

էլեկտրաէներգետիկ ոլորտում վերլուծություններ կատարելիս [5]: Օգտագործված տվյալները 

դիտարկվել են այն ժամանակահատվածների համար, որոնք հասանելի են պաշտոնական 

հրապարակումներում: Մասնավորապես, օգտագործել ենք «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ 

բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացվող տարեկան հաշվետվությունների տվյալները 2009-

2018 թթ.-ի համար տարեկան կտրվածքով: Հարկ է նշել, որ տվյալները այնքան էլ երկար ժամանակային 

շարքեր չեն ներառում, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս իրականացնել միայն այնպիսի էկոնոմետրիկ 
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վերլուծություններ, որոնք կիրառելի են նման դեպքերում: Ստացված արդյունքները կարելի է 

մեկնաբանել որոշակի վերապահումներով, քանի որ նման կարճ ժամանակային շարքերը, սովորաբար, 

այնքան էլ ներկայացուցչական չեն: Այնուամենայնիվ, այս խնդիրը որոշակիորեն լուծելու համար 

կիրառել ենք հաջորդական մոտարկման կամ իտերացիաների եղանակը: Այն հաճախ է կիրառվում 

էներգետիկ ոլորտում քանակական գնահատականներ ստանալու նպատակով [6,7]:   

Սակագնային մարժան դիտարկվել է որպես կախյալ փոփոխական, իսկ շահագործման ծախսերը, 

սակագնում ընդհանուր ներառված ծախսերը և արտադրող կայաններից գնման միջին սակագինը 

որպես անկախ փոփոխականներ՝ առանձին մոդելներով:  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են  շահագործման ծախսերի և միավոր սակագնային մարժայի միջև 

փոխազդեցությունները ներկայացնող տարբեր մոդելների գնահատականները: Այստեղ տեսնում ենք, 

որ դետերմինացիայի գործակիցը (R2) տարբեր մոդելների համար տատանվում է 0,266-ից մինչև 0,338 

միջակայքում, որը բավականին ցածր ցուցանիշ է, իսկ մոդելների նշանակալիության մակարդակները 

(Significance) մեծ են 0,05-ից, ինչն էլ ցույց է տալիս, որ դրանք չունեն նշանակալիության բավարար 

մակարդակներ: Փակագծերում նշված են գործակիցների գնահատականների նշանակալիության 

մակարդակները, որոնք մեծ են 0,05-ից: Մոդելների գրաֆիկական պատկերները ներկայացվում են                     

նկ. 1-ում, որտեղ ևս տեսնում ենք, որ գնահատված մոդելները փաստացի իրավիճակը այնքան էլ լավ չեն 

նկարագրում:  
Աղյուսակ 1 

Շահագործման ծախսերի և սակագնային մարժայի միջև փոխազդեցությունները ներկայացնող  
տարբեր մոդելների գնահատականները                                                                 

                                                     

Մոդել Պարամետրերի գնահատականները 

R2 F Sig. Constant b1 b2 b3 

        Linear .266 2,898 .127  -13.197  .001       (0,1)   

Logarithmic .267 2,919 .126 -238.988  24.656   (0,1)   

Inverse .269 2,939 .125   36.122 635646.3(0,1)   

Quadratic .282 1,372 .314 -268.515  .021   (0,7) 3.854E-7(0.7)  

       Cubic .282 1,376 .313 -186.559  .011   (0,7)   .000 -5.078 

E-12 

Compound .335 4,031 .080 1.362  1.00   (0,08)   

Power .337 4,060 .079 4.966E-9   2.122 (0,08)   

S .338 4,086 .078  4.553  54683.7 (0,07)   

Growth .335 4,031 .080   .309  8.223E-5 (0,08)   

Exponential .335 4,031 .080  1.362 8.223E-5  (0,08)   

Logistic .335 4,031 .080 .734  1.000  (0,07)   

 
 

Նկ. 1. Շահագործման ծախսերի և սակագնային մարժայի միջև փոխազդեցությունները ներկայացնող տարբեր 
մոդելների և փաստացի գնահատականների գրաֆիկական ներկայացումը 
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Ինչևէ, երբ դիտարկում ենք ընդհանուր սակագնային մարժայի և շահագործման ծախսերի միջև 

փոխազդեցությունները, պատկերը այլ է: Այս դեպքում դետերմինացիայի գործակիցը հավասար է 0,52-

ի գծային մոդելի համար, որը համեմատաբար ավելի նշանակալի գնահատականներ ունի1: Բացատրող 

փոփոխականի գործակիցը նույնպես նշանակալի է՝ t, հավասար է 3, իսկ Դարբին-Ուոթսոնի գործակիցը 

հավասար է 2-ի: Շահագործման ընդհանուր ծախսերի մեկ մլն դրամով ավելացումը մոտավորապես 9,5 

մլն դրամով կարող է մեծացնել ընդհանուր մարժայի ծավալը: Նման պարագայում անհրաժեշտ է 

վերանայել շահագործման ծախսերի իրականացման ուղղությունները և նպատակահարմարությունը:  

 

              Սակագնի ընդհանուր մարժա = - 190285.202 + 9.582 * շահագործման ընդհանուր ծախսեր       (1) 
 

Աղյուսակ 2-ում ստացված արդյունքները վկայում են, որ գնման միջին սակագնի և սակագնային 

մարժայի միջև փոխազդեցությունները նկարագրող մոդելները համեմատաբար ավելի բարձր որակի են: 

Մասնավորապես, Քառակուսային (Quadratic) և Խորանարդային (Cubic) տիպի մոդելներն ունեն 

համապատասխանաբար 0,452 և 0,4-ին հավասար դետերմինացիայի գործակիցներ, 0,055 և 0,6 

նշանակալիության գնահատականներ (Significance): Փակագծերում էլ նշված են գործակիցների 

գնահատականների նշանակալիության մակարդակները: Նկար 2-ից էլ տեսնում ենք, որ Քառակուսային 

մոդելի և փաստացի արժեքների գնահատականները բավականին մոտ են: 
 

Աղյուսակ 2 
Արտադրող կայաններից էլեկտրաէներգիայի գնման միջին սակագնի և սակագնային մարժայի միջև 

փոխազդեցությունները ներկայացնող տարբեր մոդելների գնահատականները 
                                                                                                                                                                          

Մոդել Պարամետրերի գնահատականները 

R2 F Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear .296 3,364 .104 8.008   .220  (0,1)   

Logarithmic .322 3,795 .087 .983  3.833  (0,09)   

Inverse .339 4,103 .077 15.666  -63.253  (0,7)   

Quadratic .452 2,350 .055 -4.789  1.780 (0,24)  -.045 (0,3)  

Cubic .400 2,508 .060 -1.477 1.096  (0,2) .000  -.001  (0,3) 

Compound .346 4,229 .074 8.553 1.018  (0,06)   

Power .378 4,853 .059 4.768 .318    (0,06)   

S .397 5,336 .065 2.783 -5.270 (0,06)   

Growth .346 4,229 .074 2.146  .018  (0,07)   

Exponential .346 4,229 .074 8.553 .018   (0,07)   

Logistic .346 4,229 .074 .117 .982  (0,06)   

               

                 Կախյալ փոփոխական՝ ՀԷՑ սակագնային մարժա, 

                  Բացատրող փոփոխական՝ Գնման միջին սակագին: 

 

                                                           
1 Այս պատճառով մյուս տիպի կախվածությունները չեն ներկայացվում:  



149 

 
 

Նկ. 2.  Արտադրող կայաններից էլեկտրաէներգիայի գնման միջին սակագնի և սակագնային մարժայի միջև 
փոխազդեցությունները ներկայացնող տարբեր մոդելների և փաստացի գնահատականների գրաֆիկակական 
ներկայացումը 

 

Հիմնվելով ստացված գնահատականների արդյունքների վրա՝ առաջարկվում է առավել մանրամասն 

ուսումնասիրել սակագնային մարժայի վրա՝ արտադրող կայաններից էլեկտրաէներգիայի գնման միջին 

սակագնի ազդեցությունները հետևյալ քառակուսային հավասարման միջոցով. 

Մարժա= - 0.045*(գնմ_միջին_սակագին)^2+1.78*գնմ_միջին_սակագին-4.789                          (2)                                                    

Ելնելով (2) հավասարման տեսքից՝ կասենք, որ ֆունկցիան նվազող է, ինչն էլ նշանակում է, որ ունենք 

առավելագույն արժեք սակագնային մարժայի համար՝ կախված գնման միջին սակագնից: Այս 

հանգամանքը կարևոր է, քանի որ ՀԷՑ-ի կողմից սահմանվող մարժան կարող է ավելանալ մինչև 

որոշակի արժեք, երբ բարձրանում է արտադրող կայաններից էլեկտրաէներգիայի գնման միջին 

սակագինը, այնուհետև սկսած տրված առավելագույն արժեքից, այն կսկսի նվազել գնման միջին 

սակագնի աճին զուգընթաց: Մաթեմատիկական հաշվարկներ կատարելուց հետո կստանանք, որ 

սակագնային մարժան ընդունում է իր առավելագույն արժեքը, որը հավասար է 12,813 դր/կՎտ այն 

դեպքում, երբ, գնման միջին սակագինը հավասարվում է 19,778 դր/կՎտ-ի (տե՛ս նկ. 3): Վերջինս 

նշանակում է, որ 19,778 դր/կՎտ-ից ավելի բարձր գնման սակագնի դեպքում ՀԷՑ-ի սակագնային 

մարժան ավելի փոքր կլինի, քան 12,813 դր/կՎտ-ը: Եթե համեմատենք վերջին տարիներին սակագնային 

մարժայի հետ, ապա ստացված արժեքը բավականին մոտ է. օրինակ՝ 2018թ-ին այն սահմանվել է 11,65 

դր/կՎտ, իսկ 2019-ին արդեն՝ 11,79 դր/կՎտ, այսինքն մեր կողմից գնահատված մոդելը բավականին 

վստահելի է իր նշանակալիությամբ: Այստեղ ստացել ենք նաև գնման միջին սակագնի այն արժեքները, 

երբ սակագնային մարժան հավասար է զրոյի, դրանք են՝ 2,9 դր/կՎտ և 36,652 դր/կՎտ: 2,9-ից փոքր և 

36,652-ից մեծ գնման սակագնի պարագայում սակագնային մարժան բացասական է:  

 

 

Նկ. 3. Սակագնային մարժայի կախվածությունը գնման միջին սակագնից 



150 

      Քանի որ ուսումնասիրվող շարքերում 2015թ. արժեքն ակնհայտորեն տարբերվում է մյուսներից, 

փորձենք մոդելում ներառել կեղծ փոփոխական, որը կարող է իր վրա վերցնել այդ շեղման 

ազդեցությունը: Համեմատելով արդյունքները՝ կասենք, որ կրկին առավել նշանակալի է քառակուսային 

մոդելը, որը այսպիսին է. 

 

ՀԷՑ սակագնային մարժա   = -0.033 * Գնման_միջին_սակագին^2+1.167* Գնման_միջին_սակագին -
0.202 +4.139 *x   :                                                                                           (3) 

Այստեղ կեղծ փոփոխականը 1 կամ 0 արժեք է: Առաջին դեպքում գնման միջին սակագնի 

առավելագույն արժեքը ստացվում է 81,9 դր/կՎտ-ի համար, որը շատ մեծ է փաստացիից, 

այսինքն՝նմանատիպ ծայրահեղ ազդեցությունների շարունակական առկայության պարագայում 

կունենանք շատ բարձր սակագին: Իսկ արդեն կեղծ փոփոխականի 0 լինելու դեպքում ունենք 19,2 
դր/կՎտ գնման սակագնի առավելագույն արժեք, որը 0,5-ով նույնիսկ փոքր է առանց կեղծ 

փոփոխականի գնահատման թվից: 

Մի քանի մոդելի նշանակալիության գնահատականները համեմատելով՝ լավագույնը կարելի է 

համարել քառակուսային մոդելի արդյունքները: Սակագների փոփոխությունների և էլեկտրաէներգիայի 

պահանջարկի միջև փոխազդեցությունների վերաբերյալ մի շարք ուսումնասիրություններում նույնպես 

կիրառվում են քառակուսային մոդելներ [8]:  Ունենք հետևյալ մոդելները. 

Էլ. սպառումը բնակչություն=-7,888 * Գնման_միջին_սակագին^2 +292,992 * Գնման_միջին_սակագին 
– 775,42,       R2 = 0,87 :                                                                             (4) 

 
Էլ. ընդհանուր սպառումը =-7,575 * Գնման_միջին_սակագին^2 +267,297 * Գնման_միջին_սակագին – 

426,224,          R2 = 0,85 :                                                                       (5) 
Էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի եկամտային զգայունությունը դիտարկելիս պատկերը նույնն է՝ 

երբ հասարակության եկամուտներն ավելի են բարձրանում, վերջիններս հնարավորություն են ունենում 

էներգախնայողության բարձրացման միջոցառումներ ձեռնարկել: 

 

Էլ. սպառումը բնակչություն=-1,612E-7* միջին ամսական անվ. աշխատավարձ ^2 +0.047 * միջին 
ամս. անվ. աշխատավարձ – 1447.91,   R2 = 0.47  :                                                                         (6) 

Էլ. ընդհանուր սպառումը =-1,669E-7* միջին ամսական անվ. աշխատավարձ ^2 +0,047 * միջին 
ամսական անվ. աշխատավարձ – 1312,78,   R2 = 0.86 :                                                                          (7) 

 

 Եզրակացություն:  Հիմնվելով մեր կողմից կատարված հետազոտությունների վրա՝ կարող ենք ասել, 

որ ՀԷՑ-ի կողմից շահագործման ծախսերի ավելացումը կարող է որոշակի բացասական հետևանքներ 

ունենալ վերջինիս գործունեության վրա, քանի որ այդ դեպքում բավականին մեծ ծավալներով 

կավելանան նաև ընդհանուր ծախսերը: Գնման միջին սակագնի և սակագնային մարժայի միջև 

փոխազդեցությունները գնահատվում են քառակուսային մոդելով, ինչը նշանակում է, որ միջին 

սակագնի ավելացումը սկզբում բարձրացնում է սակագնային մարժան, այնուհետև նվազեցնում է այն: 

Նման վարքագիծը կարևորվում է նաև սակագնային մարժայի հաշվարկման բանաձևում: Այստեղ  

կարևորում ենք էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի և գնման միջին սակագնի միջև կապերը, որի 

պատճառով էլ գնահատել ենք նաև դրանց միջև հնարավոր փոխազդեցությունները: Որակապես լավ 

արդյունքներ ստացվել են քառակուսային մոդելի համար: Պատկերը նույնն է նաև եկամտային 

զգայունության պարագայում: Ամփոփելով արդյունքները՝ անհրաժեշտություն է առաջանում 

էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը հետազոտել մի փոքր այլ տեսանկյունից: Առաջարկվում է՝ 

մասնավորապես ուսումնասիրել տարբեր դեցիլային խմբերում գտնվող սպառողների եկամուտների, 

էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի և սակագների միջև փոխազդեցությունները, այնուհետև մշակել 

այնպիսի մեթոդաբանություն, որտեղ կարելի է այդ արդյունքները կիրառել: Վերջինս էլ 

հնարավորություն կտա սակագնի մարժայում ներառել այնպիսի գործակից (4), որը հաշվի կառնի նաև 

բնակչության տարբեր խմբերի վճարունակության մակարդակները: Նման մոտեցումը թույլ կտա ՀՀ-ում 

էլեկտրաէներգիայի սակագները սահմանել այնպիսի համակարգով, որը կարող է կանխել սոցիալ-

տնտեսական որոշ խնդիրների խորացումը և դրականորեն կանդրադառնա սոցիալ-տնտեսական 

իրավիճակի վրա:  
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Т.А. Барсегян 

ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАРИФНОЙ МАРЖИ  И СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПОКУПКИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РА 

 

        Проанализированы компоненты, влияющие на формирование среднего тарифа на конечное 

потребление электроэнергии в энергосистеме РА. Выявлено, какое влияние оказывают на тарифную 

маржу ЗАО “Электрические сети Армении” средний тариф на покупку, эксплуатационные расходы, 

общие расходы. Разработана эконометрическая модель для оценки эксплуатационных расходов, общих 

расходов, включенных в тариф, и взаимодействий между тарифной маржой. Для тарифа на 

электроэнергию, продаваемую производящими станциями, и тарифной маржи ЭСА получены 

достаточно качественные результаты, в частности, в виде квадратной модели. Рассчитана 

максимальная стоимость тарифной маржи в определенном пункте тарифа на покупку. 

Ключевые слова: рынок электроэнергии, тарифная маржа, средний тариф на покупку, 

эксплуатационные расходы, спрос на электроэнергию, эконометрическая модель. 

 

T.A. Barseghyan 

ASSESSMENT OF THE INTERACTION OF TARIFF MARGIN AND THE AVERAGE PURCHASE 

PRICE OF ELECTRICITY IN THE ELECTRICITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 

The components influencing the formation of the average tariff for final consumption in the electric power 

sector of Armenia are analyzed. An econometric model has been developed to estimate operating costs, total costs 

included in the tariff and interactions between the tariff margin.  Significant results were recorded for the 

electricity tariff sold by the generating stations and the ENA tariff margin, in particular in the form of a square 

model. For the tariff margin we have calculated the maximum value at a certain point in the purchase tariff. 

      Keywords: electricity market, tariff margin, average purchase tariff, operating costs, electricity demand, 

econometric model. 

 

– ասիստենտ (ՃՇՀԱՀ) 
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PREDICTING THE APARTMENT PRICES IN YEREVAN CITY 
 

 In this paper we carry out a cross-sectional study to design an apartment price estimation model for Yerevan 

city. The data is scraped from a real estate website. Several machine learning algorithms are compared based on 

their goodness of fit and predictive power on training and testing sets respectively, the best one being the random 

forest algorithm. Recommendations for further research are provided. 

Keywords: apartment price estimation, goodness of fit, predictive accuracy, cross validation, random forest 

algorithm. 
 

 

Introduction. Apartment price estimation is a widely researched topic as it is of great importance to 

the real estate market participants (prospective homebuyers, real estate investors, appraisers, mortgage 

lenders, etc.). Having accurate and up-to-date apartment price estimation models helps the interested parties 

conduct timely evaluations of various apartments in hand, thereby increasing the efficiency of their 

economic decisions.  

Buying an apartment is considered one of the most stable and profitable investment alternatives in 

Armenia, especially in Yerevan. There were 978 apartment buy/sell transactions in Yerevan only in the 

April of 2019, up to 18.4% from March, 2019 and up to 18.4% from April, 2018. Meanwhile, the price of 

a square meter of apartment space in Yerevan in April 2019 increased by 0.8% from March, 2019 and 9.8%, 

when compared to April, 2018 [1]. As the apartment market in Yerevan is thriving, accurate and timely 

estimation of the apartment prices becomes a crucial factor for stakeholders. Traditional price estimation is 

based on cost and sale price comparison and lacks timeliness. Therefore, the availability of an apartment 

price prediction model would help the interested parties make rapid estimations and would improve the 

efficiency of the overall real estate market. 

Apartment price estimation is a widely researched topic. Early works in the field tended to take a 

single-model approach, focusing on the choice of the determinants. Can (1992) examined the traditional 

and spatial autoregressive hedonic urban housing price models corresponding to different 

conceptualizations of the housing price determination process [2]. Day (2003) designed distinct hedonic 

pricing models for different property submarkets in Glasgow that were identified using the hierarchical 

clustering approach [3]. The more recent approaches, however, are inclined toward the use of machine 

learning algorithms and their combinations for the purpose: support vector regression [4], random forest 

[5, 6], support vector machine [7,8], artificial neural networks [9] and others. 

In this paper, we attempt to design an apartment price estimation model for Yerevan city. To achieve 

this, we employ several machine learning algorithms and compare them based on their predictive 

performance on the given data.  The best performing algorithm is suggested as the basis for the apartment 

price estimation model.  

Data. The data is obtained by collecting information about the apartments on sale in Yerevan from 

the website www.myrealty.am as of April 30, 2019. It consists of 6049 observations and 70 features. Some 

of the features (such as ID, Date_Added, Date_Edited, etc.) are dropped as they had no effect on the prices 

of apartments.  We perform greedy feature elimination (first, we identify the independent variable pair with 

the highest absolute correlation coefficient, then the variable of the pair which has the lower correlation 

with the dependent variable is eliminated) using Cramer’s V statistic and remove the redundant features. 

Using the Latitude and the Longitude features of the data, we engineer a new feature dist by calculating 

the distance of each apartment from the selected center (see Fig. 1) of the city.  
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Fig. 1. The selected center (40°11'13.9"N 44°30'54.7"E) of Yerevan 

We can see from the plots depicted in Fig. 2 that there are clearly outliers in the data. In order to 

identify and remove these observations, we employ the Mahalanobis distance, which is a measure of the 

distance between an observation x and the distribution of observations. To conclude, after feature 

engineering and data cleaning, we end up with 5750 observations and 57 attributes (see Table 1). 

 
                                                                                                                                                                    Table 1 

List of Attributes 

Feature Type Feature Type 

Price (dependent) integer Fireplace binary 

Room quantity integer Garage binary 

Area (in sqm) integer Laminate flooring binary 

Floor integer Roadside binary 

Storeys integer Fence binary 

Bathroom quantity integer Tile binary 

Building type Factor with 4 levels High first floor binary 

Ceiling height Float Park binary 

Condition Ordered Factor with 4 levels Building existence binary 

District Factor with 12 levels Equipment binary 

Hot water binary Heater binary 

Heating binary Storage room binary 

Gas binary Security system binary 

Central heating binary Sunny binary 

Electricity binary Close to the bus station binary 

Irrigation binary Bilateral binary 

Sewerage Canalization binary Balcony binary 

Internet binary Iron door binary 

Hot Water binary Heated floor binary 

Air conditioner binary Playground binary 

Water 24/7 binary Attic binary 

Parking binary Basement binary 

Gate binary Grating binary 

Loggia binary Elevator binary 

Gym binary View binary 

Sauna binary Parquet binary 

Open balcony binary Furniture binary 

Swimming pool binary dist float 

Euro windows binary   
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In order to prepare the data for some of the models, we employ the Ordered Quantile (ORQ) 

normalization transformation [10] for the continuous variables in hand (Price_total, Area_sqm, dist). To 

complete the data preparation phase, we also examine the correlations between the features. In particular, 

the associations between the continuous variables are of great importance for the modeling phase. As we 

can see in Fig. 3, there is a statistically significant pairwise correlation between the independent continuous 

variables Area_sqm and dist and the dependent variable Price_total.  
 

Model Fitting (Summary and Visualization). In this section, we provide short descriptions of 

models and their fitting details (where applicable), and in the next section we compare the models based on 

their performance on both training and testing sets. The cleaned data is split into training and testing sets 

(training: testing ratio = 0.6:0.4). The training set is used for fitting the models, while the testing set is later 

utilized for comparing the fitting accuracy and the predictive power of the models in question.  

1. Linear Regression (LinReg): The first model we employ for explaining and predicting the 

apartment prices is the multivariate linear regression. The results are shown in Table 2 below.  

                                                                                                       Table 2 

Summary of the Linear Regression 

Observations                             3,450            

R2                                       0.810            

Adjusted R2                              0.806            

Residual Std. Error          0.440 (df = 3380)      

F Statistic         208.551*** (df = 69; 3380)  

============================================== 

Note:              *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fig. 3. Correlation between the Normalized features 

Fig. 2. Plotting Price against Area and Distance 
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Table 2 indicates that the linear regression with the 3450 observations and 57 features provides a 

good fit to the training data (adjusted 
2R = 0.806).  

2. Improved Linear Regression (LinRegCook): In order to make the LinReg model more robust, we 

used Cook’s Distance [11] to identify and remove 146 influential outliers from the training set.  The results 

are shown in Table 3 below. 

                                                                                                        Table 3 

                             Summary of the Improved Linear Regression 

Observations                             3,304 

R2                                       0.843 

Adjusted R2                              0.840 

Residual Std. Error          0.390 (df = 3237) 

F Statistic         262.842*** (df = 66; 3237) 

============================================== 

Note:              *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

It can be noted from Table 3 that the linear regression with 3304 observations and 57 features now 

provides a slightly better overall fit to the training data (adjusted
2R = 0.840).  

3. Ridge Regression (RidgeReg): The next model employed is the Ridge regression, which uses 𝐿2 

regularization to weight/penalize residuals in the parameter-learning phase, returning a model that 

generalizes better because it is less sensitive to extreme variance in the data, such as outliers [12]. 

Technically, the Ridge regression is formulated as the penalized residual sum of squares (PRSS) shown in 

equations (1) and (2): 

𝑃𝑅𝑆𝑆(𝛽)𝐿2 = ∑ (𝑦 − 𝑥𝑖
𝑇𝛽)

2
+ 𝜆 ∑ 𝛽𝑗

2𝑝
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 = (𝑌 − 𝑋𝛽)𝑇(𝑌 − 𝑋𝛽) + 𝜆‖𝛽‖2

2,              (1) 

where 𝑌 – independent variable, 𝑋 – independent variable(s), 𝛽 – coefficients, 𝜆 – penalty term. 

The solution to the PRSS above is: 

                                                �̂� 𝜆
 𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒

= (𝑋𝑇𝑋 + 𝜆𝐼𝑝)
−1

𝑋𝑇𝑌.                                                (2) 

4. Random Forest Regression (RandForest): The next algorithm employed is the Random Forest - a 

supervised learning algorithm that operates by constructing a multitude of decision trees at the training 

phase and outputting the mean prediction (regression) of the individual trees. Each tree draws a random 

sample from the original data set when generating its splits, adding a further element of randomness that 

prevents overfitting [13].  

5. Regression Tree (RegTree): The next algorithm – the regression tree is built through binary 

recursive partitioning: an iterative approach that divides the initial data into branches, and then keeps on 

splitting each partition into smaller groups until each node drops to the minimum node size (defined by the 

user) and turns into a terminal node [14]. Fig. 4 shows the regression tree fitted to the training set. 

Fig. 4. Fitted Regression Tree 
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6. Neural Network (NeuralNet): For the neural network, we choose a three-layer structure {5, 3, 2} 

using the pruning algorithm.  We select the resilient backpropagation algorithm with weight backtracking 

[15] to adjust the connection weights. The neural network fitted to the training set is shown in Fig. 5. 

Model Performance Evaluation. In this section, we examine the performance of the 

aforementioned models. The accuracy measures used for comparing the employed models in terms of the 

goodness of fit and the predictive power are the Root Mean Squared Error (RMSE), the Mean Absolute 

Error (MAE), the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and the Mean Squared Error (MSE). Table 4 

shows that the best fit to the training data is achieved by the Improved Linear Regression (LinReg+CooksD) 

model, with the Random Forest algorithm being the second one. This is mainly due to the fact that the 

influential outliers (with respect to the multiple linear regression model) have been removed from the 

training data using the Cook’s D. 
                                                                                                                 Table 4 

Fitting Accuracy of the Employed Models 

Model 

Fitting Accuracy Measure 

RMSE MAE MAPE MSE 

LinReg 25126.81 16255.74 0.164476 631356741 

LinReg+CooksD 22078.95 14664.19 0.1492674 487480058 

RandomForest 23803.52 15167.73 0.1608418 566607450 

RegressionTree 30203.20 21004.92 0.2409165 912233362 

RidgeRegression 25148.19 16230.76 0.1642565 632431511 

NN_ResProp+ 25751.71 15788.91 0.1698422 663150636 

However, when comparing the predictive power of the models (see Table 5), the Random Forest 

model achieves the best result, with the Improved Linear Regression being the second one.  This is due to 

the fact that the Random Forest model can capture hidden non-linear relations between the price and 

features of apartments. In addition, it is worth mentioning that, despite increasing the fitting accuracy of 

the linear regression model, removing the 146 influential observations (using the Cook’s Distance) from 

the training data causes the model to have less predictive power due to valuable information loss. 

 

Fig. 5. Fitted Neural Network {5, 3, 2} 
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                                                                                                                   Table 5 

Prediction Accuracy of the Employed Models 

Model 

Prediction Accuracy Measure 

RMSE MAE MAPE MSE 

LinReg 24979.71 16296.38 0.1616112 623985973 

LinReg+CooksD 24859.3 16209.86 0.161051 617985040 

RandomForest 23134.53 14700.86 0.1518078 535206358 

RegressionTree 31642.13 21746.19 0.2399154 1001224501 

RidgeRegression 25017.16 16291.29 0.1613606 625858312 

NN_ResProp+ 25531.65 15503.68 0.1638713 651865172 

In order to solidify our claim on the Random Forest being the best predictive algorithm for the given 

data, we conducted cross validation which is a resampling method used to evaluate the predictive 

capabilities of given models given a limited data set. We chose the following parameters for the cross 

validation: training: testing ratio = 0.9:0.1, number of resamplings 𝑘 = 10. The choice of 𝑘 is based on the 

fact that 𝑘 = 10 has been found through experimentation to generally result in a model capability estimate 

with modest variance and low bias. As can be seen from Figs. 6, 7, 8, 9 below, the prediction model based 

on the Random Forest algorithm shows the best predictive power with the least mean predictive errors 

calculated upon 10 resamplings. 

Fig. 6. Cross Validation Results – MAE Comparison 

Fig. 7. Cross Validation Results – RMSE Comparison 
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Fig. 8. Cross Validation Results - MAPE Comparison 

Fig. 9. Cross Validation Results - MSE Comparison 

Conclusion and Future Research. We conclude from the findings above that the random forest 

algorithm performs best and should be chosen as a base for a large-scale apartment price estimation model 

for Yerevan.  However, the findings of this study have to be seen in light of some limitations. First, we used 

data from only one real estate website (chosen source was the only one providing full and standardized 

information on features of apartments), which may bias the predictions of our model towards higher/lower 

values than the real prices in the market. Second, the features influencing the price formulation of the 

apartments were limited to those presented by the website, meaning that there might be other factors 

influencing the price of the apartments that were not included in the apartment listings online. 

The research framework adopted for this study did not take into account a very important category 

of information held by the website – apartment photos. In particular, with the use of deep learning 

techniques, these images can be utilized to engineer and employ new features (for instance, the convenience 

level of the apartment) which might significantly increase the predictive power of the selected models. 

Therefore, it is suggested that, for future research, apartment images should be examined for possible 

incorporation into the price prediction models.  
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Սույն հետազոտության նպատակն է նախագծել բնակարանների գների կանխատեսման մոդել Երևան 
քաղաքի համար: Տվյալները հավաքագրվել են անշարժ գույքի առքուվաճառքի մասնագիտացված կայքից։ 
Համեմատվում են մեքենայական ուսուցման մի քանի ալգորիթմներ՝ հիմք ընդունելով դրանց 
համապատասխանության որակը և կանխատեսման ճշգրտությունը տվյալների համապատասխանաբար 
ուսուցողական և փորձարկային բազմությունների վրա, որոնցից լավագույն արդյունքն ապահովում է 
պատահական անտառի ալգորիթմը։ Ներկայացվում են այս ուղղությամբ հետագա ուսումնասիրությունների 
առաջարկություններ։ 

․ բնակարանի գնի կանխատեսում, համապատասխանության որակ, կանխատեսման 
ճշգրտություն, խաչաձև վավերացում, պատահական անտառի ալգորիթմ: 

 

А.А. Асрян 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН НА КВАРТИРЫ В ГОРОДЕ ЕРЕВАНЕ 
 

Целью данного исследования является разработка модели прогнозирования цен на квартиры для 

города Еревана. Данные были извлечены из сайта о недвижимости. Проведено сравнение нескольких 

алгоритмов машинного обучения на основе их качеств подгонки и точности прогнозирования на обучающих 

и тестовых наборах соответственно, лучший результат из которых показывает алгоритм случайного леса. 

Представлены рекомендации для дальнейших исследований. 

Ключевые слова: прогнозирование цены на квартиру, качество подгонки, точность прогнозирования, 

перекрестная проверка, алгоритм случайного леса. 
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TREE–BASED MODELS AND ETA JAM PREDICTION 

The prediction of estimated time of arrival including traffic jams (ETA Jam) is essential for stable 

development of strategically important urban sectors, such as the transport system. Recent advances in machine 

learning has led to more effective models for ETA Jam estimation. These models are based on a large GPS datasets 

and may not be applicable for ETA Jam estimation in cities with the lack of large training datasets. In this paper, 

tree–based models have been presented to estimate ETA Jam based on Yandex Map GPS dataset (the dataset has 

been generated because of absence of large GPS training datasets in Yerevan). Tree–based techniques that are 

discussed in this paper are one of the leading methods to achieve state–of–the–art results on many machine learning 

challenges.  

Keywords: transportation system, machine learning, tree–based models, decision tree, random forests, 

xgboosting. 

 

Introduction. One of the huge urban challenges that Yerevan should face on its way to becoming a 

smart city is a reliable and efficient transportation system, as the quality of any public or private transport 

system is crucially dependent on those parameters. Estimated time of arrival (ETA) is one of the vital 

metrics that measures the reliability and efficiency of a transportation system. The ETA is the time when 

a vehicle is expected to arrive at a certain place with the given current location of that vehicle and its 

future route. The more predictable and reliable is the transportation system of any city, the more 

attractable it is for users. Especially in developing countries, for instance, a public transportation system 

with predictable timing can increase the economic viability of the transit or can reduce the traffic jams in 

the roads. Non–surprisingly, the most often requested improvements by passengers or drivers are accurate 

travel times that should be carefully designed to allow the vehicle to avoid wasting too much time by 

lengthening the journey unnecessarily. At the same time, it is pretty difficult to accurately predict the 

ETA but it will improve passengers (drivers) satisfaction as they can efficiently manage their time even if 

they are late because they know for how long they should wait. There are different methods of ETA 

predictions either based on historical speed data or on statistical models that would be discussed further.  
 In this paper, Tree–based models were employed to make a prediction of the ETA Jam in Yerevan 

using the location information from GPS provided by Yandex Map. These models estimate the 

approximate duration of a trip taken by a vehicle within Yerevan taking traffic jams into account. Let’s 

clarify what is the difference between ETA and ETA Jam. The estimation of the simple ETA provided by 

Yandex Map is based on the well known formula T =  S/ V, whereas in the estimation of ETA Jam 

participate many other factors like weather condition, road accidents and so on. Especially, here your 

attention would be drawn to three main models: Decision Tree(CART), Random Forests(Bagging 

technique), XGBoosting(a scalable end–to–end tree Boosting system). The last two are types of ensemble 

methods that construct more than one decision tree. As these Tree–based models work well with the 

relatively large datasets, we have randomly generated 10,051 routes within Yerevan and used GPS 

information provided by Yandex Map for those routes as our historic data to make a prediction of the 

time taken to travel between generated point A to point B.  

The main goal of this paper is to predict ETA Jam with the above mentioned Tree–based regression 

models in Yerevan. Also this review will assess the current literature concerning ETA prediction.  

Related works and ETA prediction algorithms. There are a great many of papers contributed to 

ETA prediction based on various types of algorithms. These ETA prediction methods in most cases 

cannot be compared as different background information–different input features such as locations, path, 

speed, passenger load (for public transport), etc., are used to develop the algorithms lying behind these 

methods. For instance, approaches based only on Automatic Vehicle Location (AVL) information should 

not be compared to the ones that additionally take weather conditions, passenger load, etc., into account. 

Let’s discuss some input features [1] that can be used in ETA prediction: 
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 AVL data – typically includes vehicle positions and schedule and route identifiers but it can also 

include more information depending on the provider. The easiest way to predict ETA is based solely on 

AVL data using the average speed from historical record to predict the arrival time at a destination.  

 External data – input features, that were found to be from external data such as information about 

traffic or the weather. As the progress in traffic depends on many external influences, there are several 

attempts to use different methods like LSTM, NN, SVM to predict ETA including both traffic and 

weather data. 

 Passenger and trajectory data – passenger information such as load and embarking and 

disembarking (especially for public transportation system). Trajectory based methods use historical 

trajectories of a vehicle line, i.e. the distance travelled by a vehicle over time. 

 Headway data – information about the state of the forward traffic. In other words, headway data 

is just a AVL data of other vehicles taking the same routes as the particular vehicle do.  

If different methods of ETA estimation had been gathered into three main groups, then the first 

group, I would mention, would be the one based on historic speed data from vehicles across the network 

to predict the future speed. For instance, future speed of the vehicle on the next road segment (link) can 

be predicted by a linear combination of past speeds from few other previous road segments using an 

autoregressive moving average (ARIMA) model [2]. The major problem of these methods is the 

unavailability of structured big data for private or public transport. The second group of methods is based 

on ML techniques. For the travel time prediction, Kalman filtering (KF), Support Vector Machine (SVM) 

and Gradient Boosting techniques can be used as done in [3-5]. And the final third group of methods 

worth mentioning are recent researches based on AI and Deep Learning. Especially Recurrent Neural 

Networks (RNN) and Long–Short Term Memory (LSTM) techniques are used to predict ETA for public 

transport in [6,7]. In its turn, deep learning models need an extensive data like weather conditions, driving 

habits, weekday, etc., to train the non–linearity in those models. Interestingly, neural networks with 

deeper architecture perform worse than networks with a couple of layers. The reason 2 layer NNs perform 

better here than deep learning methods might be due to the fact that NNs can better handle the nonlinear 

relationship among variables in data with lower complexity. T. Reich, M. Budka, D. Robins and D. 

Hulbert came to this conclusion comparing different bus ETA prediction methods in [8]. Among 40 

reviewed studies, where different methods were used (Bayesian Networks, SVM, KF, Random Forests, 

different types of NNs, etc.), NN methods are the most prevailing ones according to above–mentioned 

survey. Also there was said that the most basic information needed to predict ETA was GPS information 

(coordinates, time, path, etc.) taken from AVL system, as these features were used by all 40 reviewed 

publications. Concluding it can be said that there are a ton of literature dedicated to predict an ETA for 

different types of means of transport that lacks consistency and uniform standards thereby it’s difficult to 

compare different models. Here we mainly concentrate on the models based on AVL data taken from 

Yandex Map. Also we do not separate ETA Jam prediction either for public or private transport.  

Methodology and Algorithms. Tree–based models are considered to be one of the best and mostly 

used supervised learning methods. The base of almost every tree–based learning algorithms is a decision 

tree. In Machine Learning (ML) a decision tree is a decision support tool that uses a tree–like graph or 

model of decisions and their possible consequences. In this section, we are going to give some intuition 

about models used to estimate ETA Jam in Yerevan starting from simple models and going further to 

complex ones.  

Decision Tree. One of the largely known algorithms that is used either for classification and 

regression problems (CART–Classification And Regression Trees) is decision tree. The algorithm breaks 

down a dataset into smaller subsets at each node gradually developing the tree. But how to build a Tree? 

The four most commonly used algorithms to build a tree are Gini Index, Chi–Square, Information Gain 

and Reduction in Variance. All four algorithms work either with categorical or continuous target variable. 

Here we would not dive much into details and would concentrate on regression decision tree. Reduction 

in variance is an algorithm used to solve regression problems. Another similar technique is the Standard 

Deviation Reduction (SDR). Constructing a decision tree is all about finding attribute that returns the 

highest SDR. The best split is chosen by the variance or SDR criteria. The split with lower variance or 

SDR is selected as the criteria to split the population.  

One of the questions that arises when building a tree is the optimal tree size. A relatively large tree 

risks overfitting the training data and the model would have poor performance on new data. On the other 



162 

hand, a small tree might not capture important structural information about the sample space. To find the 

correct tree–size a decision tree is grown until each node contains a preset number of instances then with 

the pruning techniques the nodes that do not provide additional information, would be removed.  

 Ensemble methods. Ensemble methods combine several base models in order to produce one optimal 

predictive model. These models take into account the predictions from multiple ML algorithms together 

to make more accurate predictions than any individual one. Two main ensemble methods that were 

discussed in this paper are Bootstrap Aggregation (Bagging) and Boosting. Bootstrap refers to random 

sampling with replacement. One of the common problems that we encounter with decision trees is the 

high variance. Bagging makes each model run independently and then aggregates the outputs at the end 

without preference to any model. Random Forests (RF) [1] is a specific type of bagging technique that 

uses subspace sampling and adds additional randomness to the model while growing the trees. RF 

constructs a multitude of uncorrelated decision trees at training time that run in parallel and output the 

class that is the mode of classes (in classification tasks) or mean prediction (in regression tasks) of the 

individual trees. Here is the algorithm: 

For 𝑘 = 1 𝑡𝑜 𝐾. 
 Draw a bootstrap sample 𝑍∗of size N from training data. Grow a Random Forest Tree 𝑇𝑘 to the 

bootstrapped data, by recursively repeating the steps given below for each terminal node of the tree, until 

the minimum node size 𝑛𝑚𝑖𝑛 is reached. 

 Randomly select 𝑚 variables from the 𝑝 available variables 

 Pick the best split–point (among the 𝑚 chosen variables) 

 Split each node into two daughter nodes 

 The output of each tree in Random Forest would be {𝑇𝑘}1
𝐾.  

Output of a Random Forest at a new point 𝑥 (Regression): �̂�𝑅𝐹
𝐾 (𝑥) =

1

𝐾
∑ 𝑇𝑘(𝑥)𝐾

𝑘=1 . 

Output of a Random Forest at a new point 𝑥 (Classification): �̂�𝑅𝐹
𝐾 (𝑥) = 𝑀𝑉{�̂�𝑘(𝑥)}

1

𝐾
, where �̂�𝑘(𝑥)is the 

class prediction of the 𝑘–th Random forest tree and 𝑀𝑉 stands for majority voting techniques (for 

instance mode). 

 Instead of searching for the most important feature while splitting a node, RF searches for the best 

feature among a random subset of features. Therefore, in RF, only a random subset of features is taken 

into consideration by the algorithm for splitting a node. Another common problem is that “deep” decision 

trees might suffer from overfitting. Random Forests prevents overfitting most of the time, by creating 

random subsets of the features and building smaller trees using these subsets. 

 Boosting is another ensemble modeling technique, which attempts to build a strong predictor from a 

number of weak learners. Weak learners are some sort of models that can be used as building blocks for 

designing more complex ones by combining several of them (weak learners). A boosted model, that often 

considers homogeneous weak learners, is built over time by adding a new tree into the model that 

minimizes the error by previous learners. XGBoosting [9] is a scalable ML learning system for tree 

boosting. For a given data set with 𝑛 examples and 𝑚 features 𝒟 = {(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)} (|𝒟| = 𝑛, 𝑥𝑖 ∈ ℝ𝑚, 𝑦𝑖 ∈ ℝ), 

a tree ensemble model uses 𝐾 additive functions to predict the output: 

�̂�𝑖 = 𝜙(𝑥𝑖) = ∑ 𝑓𝑘(𝑥𝑖), 𝑓𝑘 ∈ ℱ

𝐾

𝑘=1

, 

where ℱ = {𝑓(𝑥) = 𝑤𝑞(𝑥)}(𝑞: ℝ𝑚 → 𝑇, 𝑤 ∈ ℝ𝑇) is the space of regression trees. 𝑞 represents the 

structure of each tree that maps an example to the corresponding leaf index. 𝑇 is the number of leaves in 

the tree. Each 𝑓𝑘 corresponds to an independent tree structure 𝑞 and leaf weights 𝑤. Each regression tree 

(unlike decision tree) contains a continuous score on each of the leaf. 𝑤𝑖 is used to represent score on 𝑖–th 

leaf. Regularized objective of the model would be:  

ℒ(𝜙) = ∑ 𝑙(�̂�𝑖 , 𝑦𝑖) + ∑ Ω(𝑓𝑘), 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 Ω(𝑓) = 𝛾𝑇 +
1

2
𝜆‖𝑤‖2

𝑘

.

𝑖
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Here 𝑙 is a differentiable convex loss function that measures the difference between the prediction �̂�𝑖 and 

the target 𝑦𝑖. The second term Ω penalizes the complexity of the model (the regression tree functions). 

The additional regularization term helps to smooth the final learnt weights to avoid over–fitting. As this 

tree ensemble model cannot be optimized using traditional Gradient Tree Boosting methods, the model is 

trained in an additive manner.  

ℒ(𝑡) = ∑ 𝑙 (𝑦𝑖 , �̂�𝑖
(𝑡−1)

+ 𝑓𝑡(𝑥𝑖)) +

𝑖

Ω(𝑓𝑡). 

 This means that at the 𝑡–th iteration a new 𝑓𝑡 tree is greedily added to minimize the objective 

function.  

 Dataset description. Description and documenting data is essential to make sense of the data and 

better understand the processes described in this paper. Description of Yandex map traffic data is shown 

in Table 1. 

Table 1 
Description of Yandex Map traffic data 

Variables Type Sample Meaning 

X String 0, 1, 2, 3, 4, 5, … Serial number of a route 

A0 Number 44.5, 44.5, … Starting point coordinates (longitude) 

A1 Number 40.2, 40.2, … Starting point coordinates (latitude) 

B0 Number 44.5, 44.5, … Ending point coordinates (longitude) 

B1 Number 40.2, 40.2, … Ending point coordinates (latitude) 

Distance Number 8400, 4600, … Distance of a route (from A to B)  

Weekday Integer 2, 2, 2, 2, 2, 1, … Weekday when a route was taken 

Hour Integer 17, 17, 17, 17, … Time when a route was taken  

Dists Factor [“0”,“1”,“100”,… Distances between each road intersection  

Path Factor Arshakuniats + … Path of a route (GPS navigation ) 

ETA Number 22, 12, 19, 21, … Estimated time of arrival (ETA)   

ETA Jam Number 23, 12, 21, 22, … ETA considered traffic congestions 

  

 The dataset consists of generated AVL information of 10,051 vehicle routes in Yerevan. Each row 

of the data frame is a route from starting point A to ending point B with the corresponding AVL 

information (shown in Table 1). Of the nearly three months of collected data, two months of data are used 

for training our algorithms, while the third one is used for evaluation of all the algorithms (for evaluation 

validation and training datasets are commonly used). To predict ETA Jam in Yerevan just 10 of available 

12 features are used. The feature “Dists” is a vector of distances lain between each road intersection from 

point A to point B, whereas the feature “Path” is a vector of names of the streets the routes lain through. 

In one of my previous works there is an implementation of Facebook Star–space(word to vec.)  technique 

[10] that transforms the vectors “Dists” and “Path” into a synthetic numeric vectors that also helps in 

ETA Jam prediction. ETA and ETA Jam provided by Yandex Map also participate in our model training. 

The first parameter above–mentioned is based on equation 𝑇 = 𝑆/𝑉, whereas the second one is calculated 

in a more complex way.  

Training parameters.  Here I want to draw your attention to the training parameters and the 

criteria by which they are chosen. All these models were built with the help of 𝑅 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑦, and with the 

ℎ𝑦𝑝𝑒𝑟_𝑔𝑟𝑖𝑑 function all parameters were tuned to find the best. The above–mentioned function creates a 

matrix of all “possible” values of hyper–parameters and builds as many models as the rows of the matrix 

are. The model with the minimum 𝑅𝑜𝑜𝑡 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑅𝑀𝑆𝐸) is considered the best. Here, in 

Decision Tree regression  the tuned hyper–parameters are: 

 𝑀𝑖𝑛𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 – the minimum number of observations that must exist in a node in order for a split to 

be attempted.  
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 𝑐𝑝 – complexity parameter. For instance, with 𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎 (regression tasks) splitting, this means that 

the overall R–squared must increase by 𝑐𝑝 at each step. The main role of this parameter is to save 

computing time by pruning off splits that are obviously not worthwhile.  

 𝑀𝑎𝑥𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ – Set the maximum depth of any node of the final tree, with the root node counted as 

depth 0.  

 In Random Forest regression the tuned parameters are: 

 𝑀𝑡𝑟𝑦 – Number of variables randomly sampled as candidates at each split.  

 𝑁𝑡𝑟𝑒𝑒 – Number of trees to grow. 

 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒 – Minimum size of terminal nodes. Setting this number larger causes smaller trees to 

be grown (and thus take less time).  

 For XGBoost model the chosen parameters to be tuned are the followings: 

 𝐸𝑡𝑎 – control the learning rate: scale the contribution of each tree by a factor of 0 <  𝑒𝑡𝑎 <  1 

when it is added to the current approximation. Used to prevent overfitting by making the boosting process 

more conservative.  

 𝑀𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ – maximum depth of a tree.  

 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 – subsample ratio of the training instance. For instance, setting it to 0.5 means that 

XGBoost randomly collected half of the data instances to grow trees and this will prevent overfitting.  

 𝑀𝑖𝑛_𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑_𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 – minimum sum of instance weight (hessian) needed in a child. If the tree 

partition step results in a leaf node with the sum of instance weight less than 𝑚𝑖𝑛_𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑_𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡, then the 

building process will give up further partitioning. In linear regression mode, this simply corresponds to 

minimum number of instances needed to be in each node.  

 𝐸𝑎𝑟𝑙𝑦_𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔_𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝑠 – If set to an integer 𝑘, training with a validation set will stop if the 

performance doesn’t improve for 𝑘 rounds.  

 𝑁𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝑠 – max number of boosting iterations. 

 Results. Let me introduce a web application created with 𝑅 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑦1 that helps people effectively 

manage their time when taking a trip in Yerevan. The application allows us to choose one of the above–

mentioned tree based models to interactively predict ETA Jam using training parameters described above 

for getting more accurate results. The initial performance of our models were approximately 2 times 

worse before hyper-parameter tuning. That’s why the models were slightly changed and the best2 hyper-

parameters were chosen. 

 Our dataset was divided into three parts. The first part is training dataset that is the 70% of our 

whole data. The remaining 30% was divided into validation (15%) and test (15%) datasets. The validation 

dataset was used to tune all model hyper–parameters evaluating the model fit on the training data, while 

test data is dataset used to provide an unbiased evaluation of a final model fit on the training data. The 

comparative performance of built models is shown in Table 2. 

 Talking about the performance of the proposed Tree–Based models for ETA Jam prediction 𝑅𝑀𝑆𝐸 

is used as an appropriate metric: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ (𝑦𝑗 − �̂�𝑗)

2𝑛

𝑗=1
, 

where 𝑦𝑗 and �̂�𝑗 stand for actual and predicted ETA Jam. 𝑛 represents the number of observations (here: 

routes) in dataset. 𝑅𝑀𝑆𝐸 is the square root of the average of squared differences between prediction and 

actual observation. 

  

                                                           
1 Codes and related reports can be found here: https://github.com/TK666/Tree-Based-Models-Final-Project- 

Note: install all necessary packages before running the codes to avoid errors. 
2 Here a best hyper-parameter is considered the one, whose performance metric(RMSE) is the lowest without causing overfitting.  

https://github.com/TK666/Tree-Based-Models-Final-Project-
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Table 2 

Performance comparison for different built models 

Decision Tree (DT)  Random Forests (RF)  XGBoosting (XGB)  

3.177001 minute 2.644275 minute 1.470152 minute 

  

 This means our ETA Jam prediction differs from the actual ETA Jam “on average” by 3.18 

minutes, 2.64 minutes and 1.47 minutes corresponding to model you choose to predict. XGBoosting 

performs better than the remaining two models as its prediction is pretty close to actual. For instance, a 

random route is chosen to show you the models in action (Fig.): a generated random route from Komitas 

Avenue (A) to Moldovakan Street (B).  

 

Fig.  A random route from Komitas Avenue (A) to Moldovakan Street (B). 

Distance: 6400m, Weekday: Thursday, Hour: 13:00, ETA: 7 min, Yandex ETA Jam: 16 min 

DT prediction: 14.21 min, RF prediction: 14.76 min, XGB prediction: 15.13 min 

 Summing up all together. Tree–Based approaches employed here are used to estimate ETA Jam. 

In this paper, we trained models for different routes in Yerevan using historical data of trips collected 

over three months. This review also highlighted some shortfalls of the current literature addressing the 

ETA prediction of different vehicles. We observe that our predictions are reasonably accurate and built 

models are easy to implement for transit agencies or city government. Talking about advantages and 

disadvantages of the results, I should mention that comparing to the existing programs that calculates 

ETA, the performance of our web application and the provided calculations of ETA are fairly accurate. 

Here we mainly concentrate on the models based on AVL data taken from Yandex Map, and we do not 

separate ETA Jam prediction either for public or private transport. One of the main disadvantages of our 

web application is that we could not compete with the companies like Yandex as ours is based on Yandex 

data, and our results are somehow correlated with the Yandex results. On the other side the web 

application has a great potential to be used in places where other dense traffic data set is not available and 

can be a starting point in creating a new product that can be developed and used in Yerevan.   
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․ ․

Մունիցիպալ կառավարման կայուն զարգացման (մասնավորապես՝ տրանսպորտային համակարգի) համար 
խիստ կարևոր է ճիշտ կանխատեսել ժամանման գնահատված պահը առկա խցանումների պարագայում։ 
Մեքենայական ուսուցման վերջին ձեռքբերումները ժամանման գնահատված պահի կանխատեսման ավելի 
արդյունավետ եղանակներ են առաջարկում, որոնք հիմնված են տեղորոշման սարքերից ստացված տվյալների 
վրա։ Աշխատությունում ներկայացվում են ծառանման մոդելների միջոցով ժամանման գնահատված պահի 
կանխատեսման արդյունքները, որոնց կառուցման համար օգտագործվել են Յանդեքսի քարտեզի վրա 
գեներացված տվյալներ։ Դիտարկված մոդելներն են՝ Որոշման Ծառը, Պատահական Անտառները և Իքս Ջի 
Բուսթինգը։ 

 տրասնպորտային համակարգ, մեքենայական ուսուցում, ծառանման մոդելներ, 
որոշման ծառ, պատահական անտառներ, Իքս Ջի Բուսթինգ։ 

 
 

Т.С. Карамян 

ДРЕВОВИДНЫЕ МОДЕЛИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСЧЕТНОГО ВРЕМЕНИ 

ПРИБЫТИЯ  

Для стабильного развития городских стратегически важных отраслей, таких как транспортная 

система, очень важно правильно cпрогнозировать расчетное время прибытия. С помощью новейших 

методов, предлагаемых машинным обучением, построены модели расчётного времени прибытия с учетом 

пробок на базе карт Яндекса, что позволит оптимизировать предоставление транспортных услуг в 

Ереване. Обращено внимание в основном на древовидные модели, а именно – Дерево решений, Случайный лес 

и Икс Джи Бустинг, которые рассчитывают  приблизительную длительность поездки. 

Ключевые слова: транспортная система, машинное обучение, древовидные модели, дерево решений, 

случайный лес, Икс Джи Бустинг. 
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Քննարկվել են «Մագլև»  գնացքը շարժուղուց վեր բարձրացնելու և օդում հավասարակշռված 

վիճակում պահելու պայմանները։ Դիտարկվել է գնացքի էլեկտրամագնիսական կախոցի կառավարման 
փաթույթի մագնիսաշարժ ուժի (ՄՇՈՒ) բնութագրական արժեքների որոշման խնդիրը՝ հեղինակների 
կողմից առաջարկված կախոցի մագնիսական շղթայի մաթեմատիկական մոդելի կիրառմամբ։ 
Հանձնարարված չափերով և նյութով կախոցի համար հաշվարկվել և վերլուծվել են փաթույթի ՄՇՈՒ-ի 
բնութագրական արժեքները։  

 «Մագլև» գնացք, էլեկտրամագնիսական կախոց, հավասարակշռության 
պայման, մագնիսաշարժ ուժ, էլեկտրամագնիսական ուժ։ 

  

 «Մագլև» տիպի արագընթաց գնացքները շարժուղուց վեր են բարձրացվում էլեկտրամագնիսա-

կան կախոցով և շարժման ընթացքում  ‹‹ճախրում›› օդային շերտի վրայով [1-3]։ Նկ.1 ա - ում [4] 

պատկերված են գնացքի վագոնը շարժուղու վրա և վագոնի հենասարքին տեղադրված 

էլեկտրամագնիսական կախոցը, որի խարիսխն ամրացված է շարժուղուն։ Նկ.1 բ-ում [4] տրված է 

կախոցի կառուցվածքային սխեման։ 

Գնացքը վեր է բարձրացվում և շարժուղու նկատմամբ որոշակի դիրքում պահպանվում կախոցի 

մագնիսալարի բևեռների ու խարսխի միջև գործող՝ կախոցի մագնիսալարը դեպի խարիսխ 

տեղաշարժող ու այդ տեղաշարժի չափով գնացքը վեր բարձրացնող ձգող էլեկտրամագնիսական  Pէ  ուժի 

շնորհիվ։ Բնականաբար գնացքը բարձրացնելու համար այդ ուժի արժեքը պետք է գերազանցի կախոցի 

մագնիսալարի վրա գործող հակազդող ուժի արժեքին՝ գնացքի  Pգ  կշռին, իսկ գնացքը որոշակի դիրքում 

կայուն պահելու համար էլեկտրամագնիսական ուժի արժեքը պետք է հավասարվի հակազդող ուժի 

արժեքին [5]։ Նշված պայմանները պետք է բավարարվեն կախոցի մագնիսալարի բևեռների և խարսխի 

միջև առկա δ օդային բացակի որոշակի արժեքների համար [5]։ Ակնհայտ է, որ շարժուղու նկատմամբ 

գնացքի բարձրության  չափն անմիջականորեն պայմանավորված է այդ բացակի չափով. որքան փոքր է 

բացակը, այնքան ավելի մեծ կլինի շարժուղու և գնացքի միջև օդային շերտի (մագնիսական կամ օդային 

‹‹բարձ››, նկ. 1 ա) հաստությունը՝ շարժուղու նկատմամբ գնացքի բարձրությունը, և հակառակը։ 

Էլեկտրամագնիսական կախոցի օդային բացակի չափը գնացքի շարժման ընթացքում  

անընդհատ փոփոխվում է [5]՝ պայմանավորված գնացքի կշռի և արտաքին ուժերի ազդեցությամբ։ 

Ուստի անհրաժեշտ է այն վերահսկել վթարներից խուսափելու համար։ Գնացքի Pգ  կշիռը նույնպես 

կարող է փոփոխվել [5]՝ կախված ուղևորների քանակից կամ այլ գործոններից։ Նկ.2-ում [5] պատկերված 

են էլեկտրամագնիսական կախոցի քարշային Pէ(δ) և հակազդող Pգ(δ) բնութագրերը [6-8]: Այստեղ δս-ն 

բացակի սկզբնական չափն է, երբ կախոցը դեռևս չի բանեցվել, և գնացքը գտնվում է շարժուղու վրա,  

δա-ն գնացքի աշխատանքային բարձրությանը համապատասխանող օդային բացակի չափն է, իսկ δmin, 

δmax-ը՝ գնացքի անվտանգության տեսանկյունից թույլատրելի առավելագույն և նվազագույն 

բարձրություններին համապատասխանող օդային բացակի չափերը (δmin–ի դեպքում գնացքի 

բարձրությունը թույլատրելի առավելագույնն է, իսկ  δmax –ի դեպքում` թույլատրելի նվազագույնը)։ δվ-ն 

օդային բացակի նվազագույն չափն է, երբ Pգ հակազդող ուժին գերազանցող Pէ ուժի ազդեցությամբ 

կախոցի բևեռները կարող են ձգվել – հասնել խարսխին  և գնացքի վթարի պատճառ դառնալ։  Նկարում 

գրաֆիկների վրա նշված են նաև կախոցի հակազդող ուժի՝ գնացքի Pգ  կշռի հնարավոր նվազագույն Pգmin 

և առավելագույն  Pգmax արժեքները։  
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                                         ա)                                                                                             բ) 

Նկ. 1. «Մագլև» գնացքի վագոնն ու էլեկտրամագնիսական կախոցը (ա) և կախոցի կառուցվածքային սխեման (բ) .  
1-կառավարման փաթույթ (տեղադրված է մագնիսալարի հիմքի վրա), 2- միջուկ, 3- խարիսխ, lխ – խարսխի 

երկարություն, bխ – խարսխի հաստություն, aմ – միջուկի հաստություն,  
bմ – միջուկի լայնություն, lմ – միջուկի երկարություն, lհ – հիմքի երկարություն, bհ – հիմքի հաստություն, δ – 

աշխատանքային օդային բացակի չափ  

Նկ. 2 ա-ի Pէ(δ) քարշային բնութագիրը կառուցվել է ելնելով գնացքը շարժուղուց բարձրացնելու՝ 

կախոցը բանեցնելու պայմանից՝  
 

Pէ> Pգmax  կամ՝  Pէ =kPգmax,   երբ δ= δu,    (1) 
 

որտեղ k-ն 1-ից մեծ արժեքով գործակից է։  

 Կախոցի բանեցման (1) պայմանը հնարավոր կլինի ապահովել կախոցի կառավարման 

փաթույթի F ՄՇՈՒ-ի որոշակի՝ բանեցման արժեքի առկայությամբ [6-8], երբ քարշային բնութագիրը 

բացակի ամբողջ  δu  - δվ երկարությամբ «բարձր» է տեղադրված հակազդող բնութագրից։ Ակնհայտ է, որ 

բացակի անթույլատրելի փոքրացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է ՄՇՈՒ-ի արժեքը նվազեցնելու 

միջոցով «իջեցնել»  քարշային բնութագիրն այնպես, որ կատարվի գնացքը որոշակի բարձրությամբ 

կայուն պահելու հետևյալ պայմանը.  
 

Pէ  = Pգ,   երբ δ= δա։     (2) 
 

Նկ. 2 բ-ում ներկայացված է (2) պայմանին համապատասխանող քարշային բնութագիրը, երբ 

փաթույթի ՄՇՈՒ-ի արժեքը Fկ է (Fկ <Fբ)։  

 

 
Նկ. 2. Էլեկտրամագնիսական կախոցի հակազդող Pգ (δ)և քարշային Pէ (δ)բնութագրերը.  

ա) կախոցի բանեցման՝ գնացքը բարձրացնելու պայմանը և բ) գնացքը որոշակի բարձրությամբ կայուն 

պահելու պայմանը 
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Նկ. 2 - ում, բացի 0 և 5 կետերից, որոնք համապատասխանում են (1) և (2) պայմաններին, նշված 

են նաև այլ՝ 1-4 բնութագրական կետերը, որոնց համար կարելի է գրել գնացքի բարձրության չափի 

կայունության հետևյալ պայմանները. 

Pէ  = Pգmin,   երբ δ= δmin, 

Pէ  = Pգmax,   երբ δ= δmin, 

Pէ  = Pգmin,   երբ δ= δmax, 

Pէ  = Pգmax,   երբ δ= δmax: 
  

Ակնհայտ է, որ ինչպես (1) և (2) պայմաններին համապատասխանում են կախոցի փաթույթի 

ՄՇՈՒ-ի Fբ և Fկ բնութագրական արժեքները, այնպես էլ (3) պայմաններին կհամապատասխանեն  

ՄՇՈՒ-ի F1 - F4 բնութագրական արժեքները։  

Էլեկտրամագնիսական կախոցի կառավարման և դրանով իսկ գնացքի անվտանգ աշխատանքի 

ապահովման տեսանկյունից էական նշանակություն ունի կառավարման փաթույթի ՄՇՈՒ-ի 

վերոհիշյալ բնութագրական արժեքների որոշման խնդիրը, երբ հայտնի են գնացքի կշռի Pգ և Pգmin և Pգmax 

արժեքները, օդային բացակի  թույլատրելի δա, δmin, δmax  չափերը, կախոցի չափերը (նկ.1 բ)  և 

մագնիսալարի նյութը։ Այս խնդրի լուծումը ենթադրում է հետևյալ հերթականությամբ գործողու-

թյունների կատարումը. համապատասխան պայմանից ելնելով՝ որոշում ենք Pէ –ի արժեքը, որի միջոցով, 

օրինակ Մաքսվելի բանաձևով [6-8], հաշվարկում ենք կախոցի օդային բացակի Φδ մագնիսական հոսքը։ 

Այնուհետև լուծում ենք կախոցի մագնիսական շղթայի [4, 5] ուղիղ խնդիրը [6-8] և որոշում ՄՇՈՒ-ի  

որոնելի բնութագրական արժեքը։ Լուծման ճշտությունը ստուգելու նպատակով ՄՇՈՒ-ի հաշվարկված 

արժեքով կատարում ենք մագնիսական շղթայի ստուգողական հաշվարկ՝ լուծում շղթայի հակադարձ 

խնդիրը [6-8] և որոշում Φδ հոսքի ու Pէ  ուժի արժեքները, կառուցում կախոցի քարշային բնութագիրը։ 

Խնդիրը համարում ենք լուծված, եթե Pէ  -ի հանձնարարված և ստուգողական հաշվարկով ստացված 

արժեքների տարբերությունը չի գերազանցում ընդունելի արժեքը։ Ընդ որում, կախոցի մագնիսական 

շղթայի ուղիղ և հակադարձ խնդիրների լուծման համար կիրառում ենք [5]-ում ներկայացված կախոցի 

փոխարինման սխեման ու մաթեմատիկական մոդելը։ Նշենք, որ [5]-ում առաջարկվում է մագնիսական 

շղթայի ցրման մագնիսական հոսքերի զուգահեռ ճյուղերի քանակի ավտոմատացված որոշման 

եղանակ։  

Նկ. 3-ում և 4-ում տրված են էլեկտրամագնիսական կախոցի կառավարման փաթույթի ՄՇՈՒ-ի՝ 

վերը նկարագրված ընթացակարգով որոշված բնութագրական արժեքներին համապատասխանող 

հաշվարկային քարշային բնութագրերը։ Հաշվարկները կատարվել են հետևյալ հանձնարարված 

պայմանների համար. Pգ = 10000Ն, Pգmin = 9000Ն, Pգmax = 11000Ն , k = 1,1, δս = 0,025մ, δա = 0,015մ, δmin = 0,01 

մ, δmax = 0,02մ, bխ = 0,12մ, aմ = 0,14մ, bմ = 0,14մ, lմ = 0,56մ, lհ = 0,48մ, bմ = 0,14մ, lմ = 0,56մ, lհ = 0,48մ, bհ = 0,16մ, 

մագնիսալարի նյութը՝ «պողպատ 10» ։ 

խ  

  
Նկ. 3. Էլեկտրամագնիսական կախոցի քարշային բնութագրերը փաթույթի  

ՄՇՈՒ-ի FF և Fկ արժեքների համար 

(3) 
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Նկ. 4. Էլեկտրամագնիսական կախոցի քարշային բնութագրերը փաթույթի ՄՇՈՒ-ի Fկ և F1 – F4  արժեքների համար 

 

 
Ըստ դիտարկվող գրաֆիկների, ամենամեծ արժեքը, բնականաբար, ունի կախոցի բանեցման 

ՄՇՈՒ-ն (57925Ա), և այդ ՄՇՈՒ-ին համապատասխանող բնութագիրն «ամենաբարձրն» է։ 

Աշխատանքային δա բացակին համապատասխան բարձրությամբ գնացքը կայուն պահելու համար, երբ 

Pգ =10000Ն, փաթույթի ՄՇՈՒ-ի արժեքը պետք է կազմի 19597 Ա, իսկ 1-4 կետերին համապատասխանող 

կայունության պայմաններն ապահովելու համար փաթույթի ՄՇՈՒ-ն պետք է ունենա 

համապատասխանաբար 18400, 20835, 36616 և 42500 Ա արժեքներ։  

Այսպիսով, վերը նկարագրված եղանակով կարելի է որոշել «Մագլև» գնացքի կառավարման և 

հուսալի աշխատանքի տեսանկյունից, ինչպես նաև գնացքի էլեկտրամագնիսական կախոցի 

նախագծման համար կարևոր նշանակություն ունեցող՝ կախոցի կառավարման փաթույթի ՄՇՈՒ-ի 

բնութագրական արժեքները։  

 

 

Աշխատանքը կատարվել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի «Էլեկտրա-

մագնիսական համակարգեր» բազային գիտահետազոտական լաբորատորիայում։  
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А.Х. Григорян, Н.Г. Чухаджян 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ХАРАКТЕРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

МАГНИТОДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИЛЫ ОБМОТКИ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОДВЕСА ПОЕЗДА “МАГЛЕВ” 

 
 

Обсуждены условия поднятия поезда “Маглев” над платформой и его поддержания в 

устойчивом состоянии в воздухе. Рассмотрена задача определения характерных значений 

магнитодвижущей силы (МДС) обмотки управления электромагнитного подвеса поезда с 

применением предложенной авторами математической модели.  Для подвеса с заданнными 

геометрическими размерами и материалом рассчитаны и проанализированы характерные 

значения МДС обмотки. 

Ключевые слова: поезд “Маглев”, электромагнитный подвес, условие устойчивости, 

магнитодвижущая сила, электромагнитная сила. 

 

 

 
A. Kh. Grigoryan, N.H. Chukhajyan 

 

DETERMINATION OF THE MAGNETOMOTIVE FORCE WINDING'S 

CHARACTERISTIC VALUES OF THE “MAGLEV” TRAIN'S 

ELECTROMAGNETIC SUSPENSION   

 
The conditions for raising the “Maglev” train above the platform and maintaining its stability in 

the air are discussed. It was considered the usage of the mathematical model proposed by the authors 

in order to compute the magnetomotive force (MMF) of the train's electromagnetic suspension's control 

winding. It were calculated and analyzed the characteristic values of the windings for a suspension with 

a given geometric dimension and material. 

Keywords: “Maglev” train, electromagnetic suspension, stability condition, magnetomotive 

force, electromagnetic force. 

  
 

 – Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի 

(ՀԱՊՀ) «Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ» ամբիոնի պրոֆեսոր, տ.գ.դ., 

«Էլեկտրամագնիսական համակարգեր» բազային գիտահետազոտական լաբորատորիայի 

գիտական ղեկավար 

 - ՀԱՊՀ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և ավտոմատացում» 

ամբիոնի ասպիրանտ 
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Նախագծվել և մշակվել է M2M տեխնոլոգիայի ներդրմամբ GSM համապիտանի ղեկավարող սարք: Այն 

բարձրացնում է փոխանակվող տվյալների անվտանգությունը, հուսալիությունը և հնարավորություն է տալիս 
ցանկացած օբյեկտի ղեկավարման գործընթացը ամբողջապես դարձնել ավտոմատ: Սարքը կիրառվել է ՀԱՊՀ-ի 2-
րդ մասնաշենքի Էներգիայի և էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտում, նպատակն է՝ արևային ֆոտոէլեկտրական 
ինքնավար կայանի հզորության արդյունավետ կառավարումը: 

 M2M տեխնոլոգիա, համապիտանի անլար ղեկավարող սարք, էներգիայի 
պահուստավորում, էներգիայի սպառում, այլընտրանքային և ավանդական էներգիայի օգտագործում: 

 

Ներածություն։ Հեռակառավարվող համակարգերը ապարատածրագրային ամբողջություններ 

են, որոնք հնարավորություն են ընձեռում ղեկավարելու տեխնոլոգիական գործընթացի 

գործառույթները: Այս ուղղությամբ հիմնականում առանձնացնում են էներգետիկայի, տրանսպորտի և 

կապի ոլորտները: Հեռակառավարվող համակարգերում մարդ-օպերատոր գաղափարն է ներդրված, 

ինչը նշանակում է, որ օպերատորի միջոցով ղեկավարվում է հեռավորության վրա գտնվող 

տեխնոլոգիական գործընթացը [1,2]: 

Մեր օրերում տարբերում են հեռակառավարման տարբեր սկզբունքներով աշխատող 

համակարգեր: Կառավարման առումով տեխնոլոգիան զարգանում է «համապիտանի լինելու» (all in 

one) սկզբունքով, ինչը նշանակում է, որ առաջարկվում են հարթակներ, որոնք տրամադրում են 

ամենատրբեր գործիքակազմը հեռավար կառավարում ապահովելու համար: Վերջին շրջանում կրկին 

զարգանում են բջջային կապի տեխնոլոգիաները, և այս միջոցով է առավել արդյունավետ է դառնում 

ղեկավարման գործընթացը: Խոշորագույն ընկերությունները, ինչպիսք են SIMCom Wireless Solutions-ը, 

SIM Technology Group-ը, առաջարկում են բարձր արդյունավետությամբ և ցածր ինքնարժեքով GSM 

SIM900 M2M  (Machine to Machine) տեխնոլոգիան: Այստեղ սկզբունքը մեքենան-մեքենայի 

աշխատանքն է:  Այս տեխնոլոգիան օգտագործելով՝ այսօր ղեկավարում են այնպիսի գործընթացներ 

ինչպիսիք են՝ ավտոմեքենաների տեղաշարժը, վճարման տերմինալները, էլեկտրաէներգիայի և գազի 

հաշվիչների ցուցմունքները և անվտանգության համակարգերը: Սակայն առաջարկվող տեխնոլոգիան 

համապիտանի չէ, և յուրաքանչյուր ոլորտում կիրառելու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել կոնկրետ 

նպատակի համար նախագծվածը [3]: 

Հեռակառավարման համակարգերում օգտագործվում են հիմնականում անլար մոդեմներ, որոնք 

իրենց հերթին օգտագործում են բջջային GSM կապը [3]:  

GSM կապ ունենալու համար անհրաժեշտ է օգտագործել  GSM մոդեմ, որն անլար սարք է, 

ապահովում է տվյալների փոխանցումը և ստացումը աշխարհի բոլոր կետերից: Այսօր այս կապով 

երկրագնդի 80% ծածկույթից կարելի է իրականացնել տվյալների փոխանցումը և ստացումը [4]: 

Կա GSM մոդուլի երկու տեսակ․  տարբերակող միացման ինտերֆեյսով և բջջային կապի 

տեխնոլոգիայով: Միացման ինտերֆեյսներով տարբերվում են USB, RS-232, PCMCIA, Express Card 

մոդեմներ, իսկ բջջային կապի տեխնոլոգիայով՝ GPRS, EDGE, 3G, 4G [4]: 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում 2014 թվականին մշակված GSM 

համապիտանի հեռակառավարող համակարգը, որը սերտիֆիկատի է արժանացել Հայաստանի 

ազգային ճարտարագիտական լաբորատորիաների կողմից, որպես գործնական աշխատանքի 

լավագույն օրինակ, նախագծվել էր ՀՀ-ին համապատասխան բջջային կապի օպերատորների 

մատուցած ծառայության հիման վրա և որպես համակարգը գործի դնող՝ ինֆորմացիայի 

փոխանակման միջոց օգտագործվել էր ստանդարտ օգտատիրոջ SIM քարտ[5]: Մշակված ղեկավարող 

համակարգը օգտագործելով՝ GSM կապի ստանդարտ երթուղին հնարավորություն էր տալիս բջջայինի 

SMS հաղորդագրությունների միջոցով ղեկավարելու ՀԱՊՀ-ում նախագծված էներգիայի 
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պահուստավորման և սպառման համապիտանի համակարգը (ԷՊՍՈՒՀ) և արևային պանելը 

պաշտպանող հակակարկտային մոդուլը [5,6]: Այս պարագայում համակարգերի ղեկավարումը տեղի 

էր ունենում մարդու անմիջական հսկողության ներքո, իսկ ինֆորմացիայի առաքումը/ստացումը՝ 

ստանդարտ երթուղով: Սակայն վերջին շրջանում M2M տեխնոլոգիայի զարգացումը և արդեն 

կիրառումը հնարավորություն է տալիս օգտվել ինֆորմացիայի փոխանակման նոր երթուղուց և 

օգտագործել արհեստական ինտելեկտի գաղափարը:  Հաշվի առնելով ՀՀ-ում բջջային կապի 

օպերատորների կողմից տրամադրվող M2M տեխնոլոգիան՝ առաջարկվում է մշակված GSM 

հեռակառավարվող սարքի SIM300DZ տեխնոլոգիան փոխարինել SIM900 M2M տեխնոլոգիայով, 

բարձրացնելու համար փոխանակվող ինֆորմացիայի արդյունավետությունը և նվազեցնելու լրացուցիչ 

ծրագրային ապահովման առկայությունը: Սա նաև հնարավորություն է առանց լրացուցիչ և 

ծախսատար ծրագրային միջոցի ներդրման ունենալ արհեստական ինտելեկտին հավասար գործիք՝ 

ուղիղ կապ հաստատելով մեքենաների միջև: Ինչպես նաև էներգիայի պահուստավորման և սպառման 

համակարգի ղեկավարումը հասանելի դարձնել օգտատիրոջը ոչ միայն SMS և ձայնային 

հաղորդագրության միջոցով, այլև ինտերնետը՝ առանց լրացուցիչ ծրագրային և ֆիզիկական 

սարքավորման անհրաժեշտության: Սա նաև հնարավորություն է ընձեռում անհատապես ղեկավարել 

ԷՊՍՈՒՀ-ին միացված ապարատային սարքավորումները [3]: 

Այս պահին M2M տեխնոլոգիայից օգտվում են Ասիայի (42%) և Եվրոպայի (28%) [4]:  

M2M տեխնոլոգիան փոխում է ղեկավարման տրամաբանությունը՝ ակնհայտորեն բարձրացնելով 

լրացուցիչ ծրագրավորման էֆեկտիվությունը և բիզնեսը ուղղորդելով դեպի լիարժեք ավտոմատացում 

[3]: 

Մշակում։  M2M տեխնոլոգիայի աշխատանքային սխեման բերված է նկ 1-ում: (1) B2B 

օգտատերը հետևում է աշխատանքին (2) SIM ղեկավարման երթուղու միջոցով՝ միանալով (3) 

ղեկավարման M2M կենտրոնին: (4) Բջջային կապի միջոցով (6) օբյեկտի (5) տվյալների փոխանակում է 

կատարվում օպերատորի և օգտատիրոջ սերվերների միջև: (3) Ղեկավարման M2M կենտրոնը 

օպերատորի կողմից առաջարկվող ծրագրային գործիքների ամբողջություն է, որին կարելի է միանալ և 

առանց լրացուցիչ ծրագրային ապահովման կատարել անհրաժեշտ գործողություններ: Կենտրոնն 

առաջարկում է պարզագույն SIM ղեկավարումից մինչև SIM քարտի համար աշխատանքի 

անհատականացում, “retail բիիլինգ” և օբյեկտի շահագործման վերաբերյալ մանրամասն 

տեղեկատվության ստացում [3]: 

 
Նկ.1.  M2M տեխնոլոգիայի աշխատանքի սկզբունքը. 

1 – B2B օգտատեր, 2 – SIM ղեկավարման երթուղի 3 – ղեկավարման M2M կենտրոն, 4  - բջջային կապ,  
5 - տվյալներ,  6 - օբյեկտ 

 

Այս տեխնոլոգիայի կիրառումը բացառում է սփամ հաղորդագրությունների առաքում 

ղեկավարվող սարքին և միևնույն ժամանակ հնարավորություն է տալիս կոդավորված երթուղով DEF 

կոդի օգտագործմամբ անհատական կապ հաստատել օբյեկտի և ղեկավարման M2M կենտրոնի միջև: 

5 

1 

2 
3 

4 

6 
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Նկ. 2.  GSM համապիտանի ղեկավարող սարքում ներդրվող SIM900-ի ա) արտաքին տեսքը,  
 բ)  սխեմատիկ կառուցվածքը 

 

Նկ. 2-ում ներկայացված է SIM900-ի սխեմատիկ պատկերը, որի ներդրմամբ հնարավորություն 

է ընձեռվում GSM համապիտանի ղեկավարող սարքի ֆունկցիոնալությունը մեծացնել նոր 

տեխնոլոգիայի ապարատածրագրային հնարավորությունների արդյուքնում: Այս պարագայում 

մշակված համապիտանի ղեկավարող սարքը կունենա. 

• GSM Location — օբյեկտի գտնվելու վայրի ճշգրտում, 

• SSL — տվյալների փոխանակման անվտանգ երթուղու ապահովում, 

• MMS — ձայնային տվյալների փոխանակում, 

• Jamming Detection — GSM-ի անսարքության/խլացուցիչի առկայության հայտնաբերում և 

փոխանակվող ինֆորմացիայի փորթի փոփոխում, 

• DTMF decoder —DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) դեկոդավորում, 

• EMAIL — էլ. փոստային ծառայություն, 

• SMS Autorun — ղեկավարող SMS-ների հնարավորություն, 

• PING — օբյեկտի հասանելիության ստուգում ինտերնետի միջոցով, 

• 2.5MB User Memory — անհրժեշտ ինֆորմացիայի պահպանման հնարավորություն, 

• Easy Scan — ինֆորմացիայի ստացման հնարավորություն առանց SIM-ին դիմելու. 

Այս լրացուցիչ առավելությունները հնարավորություն են տալիս մեկ բլոկի օգնությամբ 

ղեկավարելու տարաբնույթ պրոցեսներ, առանց լրացուցիչ ապարատային միջոցների ներդրման: 

Առաջարկվող նոր GSM համապիտանի ղեկավարող սարքը, այս տեխնոլոգիայի կիրառմամբ, ունենում 

է հուսալի անվտանգության պաշտպանություն, արդյունավետության բարձրացում և ցածր ինքնարժեք: 

2.5MB User Memory-ի սխեմատիկ պատկերը բերված է նկ.3-ում, այն M2M տեխնոլոգիայի 

առավելություններից է, որը հնարավորություն է տալիս օբյեկտի տվյալները hեշավորել և ուղարկել՝ 

այսպիսով բացառելով կորուստները [3]: 

 

ա) բ) 



175 

 
Նկ. 3  SIM900-ին ներկառուցված 2.5MB User Memory-ի 

 

Գիտական աշխատանքի նորույթը M2M տեխնոլոգիայի արդյունավետ կիրառումն է արևային 

ֆոտոէլեկտրական ինքնավար կայանի հզորության արդյունավետ կառավարման գործընթացում։ 

Տեխնոլոգիան կխթանի ղեկավարման գործընթացի հսկելիությունը և հուսալիությունը ցանկացած 

վայրում: 

 

Եզրակացություն 

 

1. Մշակվել է ծրագրավորվող-ղեկավարվող M2M տեխնոլոգիայի հենքով աշխատող GSM 

հեռավար կառավարման համապիտանի համակարգ: 

2. Համակարգը հնարավորություն է տալիս. անհրաժեշտ մուտքային տվյալների միջոցով 

ղեկավարել կամայական տեխնոլոգիական գործընթաց ցանկացած աշխարհագրական վայրում, 

իրականացնել մոնիտորինգ ինտերնետի և բջջային կապի միջոցով: 

3. առանց լրացուցիչ ապարատածրագրային ավելացումների ստանալ all in one համակարգ: 

4. որպես փորձարկման համակարգ կիրառվել ՀԱՊՀ-ի 2-րդ մասնաշենքի Էներգիայի և 

էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտում տեղադրված արևային ֆոտոէլեկտրական ինքնավար կայանում: 
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Дж.С. Севоян, Ж.Р. Паносян, Г.П. Варданян, В.В. Мурадян, Р.О. Авоян 

 

ВНЕДРЕНИЕ М2М ТЕХНОЛОГИЙ В GSM УНИВЕРСАЛЬНОМ УПРАВЛЯЕМОМ 

УСТРОЙСТВЕ GSM 
 

Спроектировано и разработано универсальное управляемое устройство GSM с 
внедрением технологии M2M. Это повышает безопасность, надежность обмениваемых данных 
и позволяет полностью автоматизировать управление любым объектом. Устройство 
использовалось в Институте энергетики и электротехники НПУА (корпус 2) с целью 
эффективного управления солнечной фотоэлектрической электростанцией. 

Ключевые слова: технология M2M, универсальное беспроводное устройство 
управления, накопление энергии, энергопотребление, альтернативное и традиционное 
использование энергии. 
 

 

 
J.S. Sevoyan, Zh.R. Panosyan, G.P. Vardanyan, V.V. Muradyan, R.H.Avoyan 

 

THE INTRODUCTION OF M2M TECHNOLOGIES IN THE GSM UNIVERSAL 

CONTROL DEVICE GSM 

 
А GSM universal steering gear  is  designed and developed with the introduction of  M2M 

technology. It increases the security, reliability of exchanged data and allows you to fully automate the 

management of any object. The device was used at the NPUA Institute for Energy and Electrical 

Engineering, Building 2, for the purpose of efficiently managing a solar photovoltaic power plant. 

Keywords։  M2M technology, universal wireless control device, energy storage, power 

consumption, alternative and traditional use of energy. 
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ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ТВЭЛА РЕАКТОРА ВВЭР ПРИ 

ГЛУБОКОМ ВЫГОРАНИИ 

 
 

Во время выхода реактора на номинальную мощность в ТВЭЛах происходят термические процессы 

расширения топлива и оболочки, приводящие к уменьшению радиального зазора между ними. В случае, 

когда температура топлива превышает 1000 0С, происходит процесс релаксации напряжений вследствие 

возникновения термической ползучести. Терморадиационная ползучесть оболочки и растрескивание 

топлива приводят к снижению радиального зазора между топливным сердечником и оболочкой. При 

выделении газообразных продуктов деления Xe и Kr ухудшается термическая проводимость зазора между 

топливным сердечником и оболочкой. При больших выгораниях (начиная с 5% т.а.) образуется RIM-слой. 

При образовании RIM-слоя необходимо учесть изменение характера контакта между внутренней 

поверхностью оболочки и топливным сердечником, оценить теплофизические характеристики RIM-слоя и 

изменения геометрии составляющих ТВЭЛа. 

Дана оценка температурного режима ТВЭЛа реактора типа ВВЭР, внутритвэльного давления при 

глубоком выгорании. Исследования проводились на базе программного комплекса TВЭЛ и GETERA. Для 

расчетов использовались программы Excel и Mathcad.  

Ключевые слова: глубокое выгорание, температурный режим, RIM-слой, диоксид урана, уран-

гадолиниевое топливо, выход газообразных продуктов деления, внутритвэльное давление. 

 

Введение. В работе был разработан способ для определения D (коэффициент химической 

диффузии кислорода) в UO2, с помощью которого были получены значения D в интервале 

1000…1600 К при разных отклонениях от стехиометрии [1 - 4]. Значения D  использованы для 

расчета кинетики выделения СО и СО2 из таблеток UO2. Показана необходимость снижения 

линейной мощности ТВЭЛа по мере роста выгорания на основе результатов разработанного 

метода аналитического расчета температурных полей ТВЭЛа, при линейной мощности 100…500 

Вт/см и среднем выгорании до 120 ГВт·сут/т U, с учетом изменяющихся в процессе выгорания 

параметров: микроструктуры, ширины RIM-слоя, толщины оксидного слоя на оболочке ТВЭЛа, 

газового состава, давления и величины зазора “топливо – оболочка”. 

Предложен метод учета тепловых потерь при измерении теплопроводности таблеток UO2 

методом лазерной вспышки. Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования позволяют:  

• увеличить в 1,5…2 раза пороговое значение выгорания с образованием RIM-слоя путем 

использования комбинированного топливного сердечника, в котором центральная часть 

выполнена из обогащенного урана, а тонкий периферийный слой − из природного или 

обедненного урана;  

• сэкономить высокообогащенное ядерное топливо;  

• учитывать тепловые потери при измерении теплофизических (λ, а, Ср) характеристик 

таблеток оксидного ядерного топлива методом лазерной вспышки;  

• определить влияние нестехиометрии, пористости, добавок оксидов Nb, Al, Si, Fe, Gd и Pu 

на газовыделение из модифицированного оксидного ядерного топлива;  

• получить радиальное распределение температуры в ТВЭЛе реактора ВВЭР при высоких 

выгораниях с учетом влияния RIM-слоя и оксидного слоя на циркониевой оболочке;  

• определить величину коэффициента химической диффузии кислорода в UO2 в интервале 

1000…1600 К при разных отклонениях от стехиометрии. 

 

Результаты работы   

1. Расчеты показали, что предложенная математическая модель допускает точное решение. 

2. Аналитическим решением задач теплопередачи показана степень снижения теплопро-

водности вследствие образования и роста толщины RIM-слоя. 
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3. Разработана методика повышения выгорания до начала образования краевой зоны путем 

использования комбинированного топливного сердечника. 

4. Показано, что отклонение от стехиометрии, увеличение пористости, содержание 

продуктов деления и выгорающего поглотителя (Gd2O3) приводят к уменьшению 

коэффициента теплопроводности диоксида урана. 

5. Показано, что во всех легированных образцах наличие концентрации кислорода 

становится причиной образования значительного количества газов СО и СО2 в закрытых 

порах и может усилить газовое распухание таблеток при облучении.  

Характеристики RIM-слоя определены из [5]. 

При больших выгораниях топлива (> 5% т.а.) на поверхности топливного сердечника 

преобразовывается RIM-слой, пористость которого равна 18…25%, что приводит к уменьшению 

теплопроводности RIM-слоя. 

Результаты исследования топлива реакторов ВВЭР и РБМК при глубоких выгораниях 

приведены в работе [6]. 

В материале оболочек ТВЭЛов ВВЭР в процессе эксплуатации происходят следующие 

основные процессы:  

• радиационное упрочнение и снижение пластичности;  

• радиационная и термическая ползучесть;  

• радиационный рост;  

• термомеханическое взаимодействие между топливом и оболочкой (ВТО);  

• прогиб ТВЭЛов, связанный с термомеханическим взаимодействием в пучке.  

Под действием избыточного давления теплоносителя в начале эксплуатации уменьшается 

диаметр ТВЭЛов. С увеличением выгорания темп уменьшения диаметра ТВЭЛов падает до нуля, 

после чего начинает увеличиваться. Из результатов работы следует, что соответствующие 

минимальным значениям диаметры выгорания составляют ~ 60 МВт⋅сут/кг U для ТВЭЛов ВВЭР-

1000. Одновременно с уменьшением диаметра оболочки происходит увеличение диаметра 

топливных таблеток - распухание топлива. Пересечение линий соответствует возникновению 

контакта между топливом и оболочкой при выгораниях ~ 48 МВт⋅сут/кг U для ТВЭЛов ВВЭР-

1000 (рис.1). 

 
Рис. 1.  Зависимость диаметрального зазора "топливо-оболочка" от выгорания топлива 

Теплопроводность UO2. Чтобы найти теплопроводность RIM-слоя, надо знать 

теплопроводность таблетки в начале кампании с учетом пористости и выгорания [7]. 

Теплопроводность твердого UO2 плотностью 95% от теоретической определяется из 

следующего соотношения: 

295
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где 
1000

T
   (K). 

Теплопроводность твердого UO2 с учетом пористости может быть рассчитана по 

соотношению Брандта и Нойера [13], где 𝛼 = (2,6 − 0,5𝜏); р - пористость UO2 в объемных долях 

(5%); 𝜆0 - теплопроводность UO2 при отсутствии пористости.   

Для расчета теплопроводности облученного твердого UO2 с плотностью 95% от 

теоретической используется следующее соотношение: 

  
-1-4

об Bu)t] 0,00333-(1 102,475+Вu 0,0035+[0,1148=   ,    (2) 

где (t = T - 273) является локальной температурой топлива, 0С; Вu - локальное выгорание топлива, 

МВт·сут/кг U. 

Расчет теплопроводности RIM-слоя. Среднее выгорание RIM-слоя определяется как 

выгорание, усредненное по ширине пористого RIM-слоя.  
Ширина RIM-слоя определяется следующим соотношением, которое найдено 

экспериментальным путем: 

BuBuRIM 33,1 ,         (3) 

где Вu - максимальное выгорание топлива в ТВС - 70 МВт·сут/кг U; В𝑅𝐼𝑀 - среднее выгорание 

RIM-слоя  93,1 МВт·сут/кг U; 

RIMRIM Bu76,15,32  ,                             (4) 

где δ𝑅𝐼𝑀 − ширина RIM-слоя, в данном расчете равна  0,131 мм. 

RIM-слой состоит из пор, UO2 близко к теоретической плотности, и продуктов деления.  

RIM-слой имеет высокую пористость (до 20% или более). Теплопроводность RIM-слоя можно 

оценить, если принять зависимость теплопроводности от пористости по соотношению 

)1( 3

2

0 рRIM   .                              (5) 

Теплопроводность RIM-слоя можно сравнить c теплопроводностями UO2, когда пористость 

р = 0…0,05, а выгорание Bu = 0…70 МВт·сут/кг U. Результаты представлены на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Теплопроводность RIM - слоя и UO2 

Расчет теплопроводности ксенона. Чтобы оценить температуру в центре топлива, 

необходимо учесть выход газовых продуктов под оболочкой ТВЭЛа. Основной газовый продукт 

составляет ксенон [8]. 

Теплопроводность ксенона описывается следующим выражением: 

       
91,00052,0 TXe    или )1072,0 91,04 TXe   ,                   (6) 
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Модель контакта поверхности топлива и оболочки. Высокое выгорание ядерного 

топлива приводит к радиационному распуханию, образованию RIM-структуры, поэтому 

необходимо учесть изменение характера контакта между внутренней поверхностью оболочки и 

топливным сердечником при образовании RIM-слоя [9].  

Чтобы найти Vx, надо из объема цилиндра снять объем шара: 

 шцx vvv  .       (7) 

Из данной формулы получено значение 0,130833 мкм3
. 

Средняя толщина   между оболочкой и RIM-слоем составляет 

 
42d

vц


  ,         (8) 

где 𝛿̅ =0,16 мкм. 

Чтобы определить,  какой характер переноса тепла будет между оболочкой и RIM-слоем, 

следует определить среднюю длину свободного пробега атомов гелия и ксенона: 

 
Pd

kT
lср

22
 ,       (9) 

где k - постоянная Больцмана; средняя T - температура между оболочкой и RIM-слоем; d - 

эффективный диаметр молекулы; P - давление между оболочкой и RIM-слоем. 

Средняя длина свободного пробега гелия и ксенона показана на рис. 3 [10 - 12].  

 

 
Рис. 3. Средняя длина свободного пробега гелия и ксенона 

 

Из графика следует, что 𝑙ср ≪ 𝛿̅, т.е. теплопроводность между внутренней поверхностью 

оболочки и RIM-слоем необходимо описывать как теплопроводность слоя газа с учетом эффектов 

аккомодации [13]. 

Теплопроводность газовой смеси при глубоких выгораниях. При глубоком выгорании 

тепловая проводимость зазора между топливом и оболочкой ТВЭЛа определяется в первую 

очередь составом газа в нем. 

В общем случае можно принять, что весь газ в ТВЭЛе состоит из четырех компонент: 𝑁𝐻𝑒  -
молей гелия, 𝑁т.г - молей технологических газов, 𝑁𝑋𝑒  - молей ксенона, 𝑁𝐾𝑟- молей криптона 

(𝑁Σ - молей): 

KrXeГТHe NNNNN  .  .             (10) 

При первом выводе ТВЭЛа на номинальную мощность весь его свободный объем  

𝑉П  заполнен преимущественно гелием. Число  молей гелия определяется его давлением 𝑃н в 

процессе заполнения при температуре 𝑇н = 293𝐾: 

H

H
He

RT

VP
N   ,             (11) 

где R - газовая постоянная. 
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Свободный объем ТВЭЛа определяется в виде 

НdVVV НГВГНП  ... ,                     (12) 

где 𝑉н.г  и  𝑉в.г - объемы нижнего и верхнего газосборников; d - диаметр таблеток; 𝛿Н - 

номинальный зазор между топливом и оболочкой; 𝐻 - высота топливного столба. 

Число молей технологических газов определяется по формуле 

42,23 2

. НdN ГТ  .         (13) 

Число молей ксенона и криптона под оболочкой при выгорании 70 МВт.сут/кг U (7% т.а.) 

определяется следующим путем: 

BuVBufN твэлXe   )(106,8 2
,              (14) 

где 
2

5,21)( BuBuf    (Вu=7% т.а.); 

 XeKr NN 14,0  .          (15) 

Если состав газа известен, то его теплопроводность представляется в виде 

)1(
4

1
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ij

i

iГ
c

c
A   ,         (16) 

где 𝐶𝑖  - концентрация каждого компонента; 𝐴𝑖𝑗 - перекрёстные коэффициенты. 

Теплопроводности газовой смеси и гелия приведены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Теплопроводности газовой смеси и гелия в свободном объеме ТВЭЛа  

 

Оценка давления и температуры при глубоком выгорании  

 

Давление газа под оболочкой ТВЭЛа. Имея число молей газовых продуктов при глубоком 

выгорании, можно рассчитать давление газа внутри ТВЭЛа [14]: 
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  ,         (17) 

где  - геометрический зазор между топливом и оболочкой; 𝑇в.г и 𝑇н.г - соответственно темпе-

ратура верхнего и нижнего газосборников  в рабочих условиях (температура теплоносителя); 𝑇з - 

температура в зазоре по высоте активной зоны.  

В нашем случае приведены средняя высота газосборников ТВЭЛа и средняя температура 

теплоносителя.   

Для ВВЭР-1200 высота газосборники ТВЭЛа - 252 мм, давление под оболочкой ТВЭЛа   при 

заполнении гелием - 20 атм. 

В результате расчета установлено: 

 в начале кампании давление газа под оболочкой ТВЭЛа - 5 МПа; 

 давление под оболочкой ТВЭЛа при глубоком выгорании - 16 МПа. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что давление при глубоком выгорании не 
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превышает давление активной зоны, т.е. реактор вполне работоспособен при глубоком выгорании.    

Перепады температур в ТВЭЛе при глубоких выгораниях. Используя данные 

теплогидравлического расчета реактора ВВЭР-1200 при глубоких выгораниях и перепадах 

температур в ТВЭЛ, можно рассчитать температуру в центре топлива, которая показана в 

графическом виде на рис. 5  [15]. 

 
Рис. 5. Температура в центре топлива при разных выгораниях 

 

Как видно из рисунка, температура в центре топлива не превышает температуру плавления 

UO2 (2865 °С).  

 

Заключение  

 

Проведена оценка температурного режима ТВЭЛа реактора ВВЭР при глубоком выгорании, 

на основе которой:  

 предложена модель контакта между внутренней поверхностью оболочки и топливным 

сердечником при образовании RIM-слоя; 

 найдена информация о теплопроводности RIM-слоя; 

 предложена модель и проведен расчет проводимости контакта между внутренней 

поверхностью оболочки и топливным сердечником при образовании RIM-слоя. 

Показано, что при глубоких выгораниях (7% т.а.) максимальная температура UO2 (2117 °С) 

и температура UO2-Gd2O3 (2170 °С) не превышают температуру плавления (2865 °С), а давление 

под оболочкой (16 МПа) не превышает давление в активной зоне. 

Оценка результатов исследования позволяет заключить, что ТВЭЛ работоспособна при 

глубоком выгорании. 
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Երբ ռեակտորը հասնում է իր հզորությանը, տեղի են ունենում վառելիքի ջերմային ընդլայնման 

գործընթացներ, որոնք հանգեցնում են պատյանի և վառելիքի միջև գազային շերտի փոքրացմանը: Երբ վառելիքի 
ջերմաստիճանը գերազանցում է 1000 °C- ը, տեղի է ունենում ռելաքսացիա պատյանի ջերմային սահքի 
պատճառով: Պատյանի թերմոռադիացիոն սահքը և վառելիքի ճեղքումը հանգեցնում են վառելիքի և պատյանի 
միջև ճեղքի փոքրացմանը: Xe - ի և Kr - ի անջատմանը և կուտակմանը զուգընթաց ճեղքի 
ջերմահաղորդունակությունը վատթարանում է: Մեծ այրման խորությունների դեպքում (սկսած 5% -ից) տեղի է 
ունենում RIM - շերտի ձևավորում: RIM - շերտի ձևավորման ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել պատյանի 
ներքին մակերևույթի և վառելիքի միջև ճեղքի բնութագրերի փոփոխությունը` RIM - շերտի ջերմաֆիզիկական 
հատկությունների և ՋԱՏ-ի երկրաչափական չափերի փոփոխությունը գնահատելու համար: 

Առանցքային բառեր. այրման խորություն, RIM - շերտ, ուրանի երկօքսիդ, ուրան - գադալինային վառելիք, 
գազային տրոհման արգասիքների անջատում, ճնշումը տվելի ներսում: 

 

 

A.K. Harutyunyan, A.A. Gevorgyan 

 

ASSESSMENT OF THE TEMPERATURE REGIME OF A VVER REACTOR TVEL AT 

DEEP BURNING 

 
When a fuel reaches its capacity, thermal expansion processes of the fuel occur which result in the reduction 

of the radial clearance between the jacket and the fuel.  When the fuel temperature exceeds 1000 °C, stress 

relaxation occurs due to thermal creep.  The creeping of the shell by thermal radiation and the cracking of the fuel 

lead to a reduction of the radial clearance between the fuel core and the shell.  As gaseous fission products of Xe 

and Kr develop, the thermal conductivity of the gap between the fuel core and the shell deteriorates.  For heavy 

burns (starting at 5%)  the formation of the RIM layer occurs.  It is necessary to consider the change in the nature 

of the contact between the inner surface of the shell and the fuel core during the formation of the RIM - layer in 

order to evaluate the thermophysical properties of the RIM layer and the change in the geometry of the components 

of the fuel element. 

Keywords: deep burnout, RIM - layer, uranium dioxide, uranium-gadolinium fuel, fission gas output, internal 

pressure. 

 

Арутюнян Арам Корюнович - аспирант факультета Теоретической и экспериментальной физики 

ядерных реакторов, НИЯУ МИФИ  

Геворгян Арам Ашикович - кандидат технических наук, доцент кафедры Теплоэнергетики и 

охраны окружающей среды, НПУА  
 



185 

 

 

 
Մշակվել է հաշվարկային մեթոդիկա, որով գնահատվել է շոգեգեներատորի պաշտպանիչ 

կափույրի ակնթարթային փակման դեպքում ջերմատարի ելքային ջերմաստիճանի և 
համապատասխանաբար` ջրային գոլորշու հագեցման ջերմաստիճանի և ճնշման փոփոխման 
դինամիկան: Գնահատվել է` անջատող փականի փակվելուց որքան ժամանակ հետո հագեցման 
ճնշումը կհասնի իր առավելագույն թույլատրելի արժեքին, և ապահովիչ փականը կբացվի: 

Առանցքային բառեր. ԱԷԿ, ՋՋԷՌ-440, շոգեգեներատոր, ապահովիչ փական, վթարային ռեժիմ:  
 

Երբ վթարային ռեժիմներում տեղի է ունենում գլխավոր խողովակագծի պատռում, 

շոգեգեներատորում (ՇԳ) սպասվում է մեծ քանակի արտահոսք, որն իր հերթին կարող է հանգեցնել 

ռեակտորի կրկնակի կրիտիկականության, այսինքն` ռեակտորի հզորությունը կարող է կտրուկ աճել, 

դրա համար դրված են արագագործ պաշտպանիչ փակիչ փականներ, որոնք արագորեն ավտոմատ 

փակում են ՇԳ-ն 2-րդ կոնտուրից: Բնական է, որ այս ռեժիմը գործող բլոկում հնարավոր չէ ստուգել, 

ուստի անհրաժեշտ է հաշվել, թե որքան ժամանակում ճնշումը արագագործ պաշտպանիչ փակող 

կափույրի փակվելուց հետո ՇԳ-ում կբարձրանա, և արդյոք կբացվի ՇԳ-ի ապահովիչ փականը («ПК 

ПГ»):  Խնդիրը դիտարկենք  ՋՋԷՌ-440 ռեակտորով ԱԷԿ-ի, մասնավորապես` Հայկական ԱԷԿ-ի ՇԳ-ի 

օրինակով (նկ.1): 
Յուրաքանչյուր ՇԳ-ի վրա տեղակայված է իմպուլսային ճնշման երկու ապահովիչ փական՝ «ПК-

А4», «ПК-Б4», որոնք նախատեսված են ՇԳ-ն բարձր ճնշումներից պաշտպանելու համար: Առաջին 
փականը՝ ПК-А4 աշխատում է, երբ ճնշումը ՇԳ-ում P Շգ

I >55,6 կգ/սմ2  է, իսկ երկրորդը՝ ПК-Б4, երբ 

P Շգ
II >56,7 կգ/սմ2 է: Փակվում են, երբ P Շգ

I <52,7 կգ/սմ2 և P Շգ
II <54 կգ/սմ2 է [1]:  

 
 

 
Նկ. 1.  ՋՋԷՌ-440 ռեակտորով ԱԷԿ-ի ՇԳ 

 

Դիցուք ջերմակիրը ՇԳ է մտնում   G1 զանգվածային ծախսով և tմ մուտքի ջերմաստիճանով, իսկ 

ՇԳ-ից դուրս է գալիս G1 ծախսով և tե ելքի ջերմաստիճանով: Սնող ջուրը ՇԳ է մտնում Gս.ջ ծախսով և iս.ջ 

էնթալպիայով (tս.ջ ջերմաստիճանով): ՇԳ-ն ունի ջերմափոխանցման F մակերևույթ: Այդ F մակերևույթով 

ջերմափոխանցման արդյունքում Mկ.ջ զանգվածով ջուրն սկսում է եռալ տվյալ PS հագեցման ճնշմանը 

համապատասխան tS հագեցման ջերմաստիճանում: Առաջացած գոլորշին ՇԳ-ից դուրս է գալիս Dգոլ 

ծախսով և iգոլ էնթալպիայով: Ջերմատարն ունի cջ զանգվածային տեսակարար ջերմունակություն, իսկ 
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ՇԳ-ի խողովակները` cխ զանգվածային տեսակարար ջերմունակություն: ՇԳ-ի խողովակներն իրենց մեջ 

պարունակող ջրի հետ միասին ունեն Mխ զանգված: Ջերմափոխանցման գործակիցը K է: 

Խնդիր է դրվել գնահատել, թե 1 փականի ակնթարթային փակման դեպքում tե, tS և PS 

մեծությունները ժամանակի ընթացքում ինչպե՞ս կփոխվեն և, հիմնվելով այդ արդյունքների վրա, որոշել, 

թե որքան ժամանակում PS-ն աճելով կհասնի փականի բացման համար անհրաժեշտ ճնշման շեմին (56,7 

մթն), և ապահովիչ փականները կբացվեն: 

Խնդրի լուծումը հեշտացնելու համար կատարենք երկու ընդունելություն. 

1) ընդունենք, որ կաթսայաջրի և շոգեջրային խառնուրդի պարամետրերը կոորդինատներից 

կախված չեն, այսինքն դիտարկենք ՇԳ-ի կետային մոդել, 

2)  ընդունենք, որ ջերմափոխանցման գործակիցը հաստատուն է` K=const:  

Հաշվարկը կատարվելու է ՋՋԷՌ-440 ռեակտորով ԱԷԿ-ի ՇԳ-ի համար, որի ելակետային 
տվյալները հետևյալն են [1]` 

Mկջ=43000 [կգ];   Mխ=50000 [կգ]; 

G1=1944 [կգ/վ];  cխ=0,1 [կկալ/(կգ∙ կգօC)]; 

F=2500 [մ2];  tu. ջ =220 [oC]; 

tմ=300 [oC];  iu. ջ =220 [կկալ/ կգ]; 

iգոլ=666 [կկալ/ կգ]; Dգոլ=0 [կգ/վ] : 

Ժամանակի սկզբնական (τ=0) պահին ունենք նաև հետևյալ տվյալները` 

ts0=259 [oC];   tե0=270 [oC]; 
Հաշվարկը  կատարելու համար անհրաժեշտ է իմանալ նաև K-ի և cջ-ի արժեքները: Դրանք որոշենք 

(1) հավասարումների համակարգից`  

 

 

{
Mկ.ջ. ∙ cջ ∙

𝑑𝑡𝑠

𝑑τ
= 𝐾 ∙ 𝐹 ∙ (𝑡ե − 𝑡𝑠) − Dգոլ ∙ (𝑖գոլ+cջ ∙ 𝑖ս.ջ.),

Mխ ∙ cխ ∙
𝑑𝑡ե

𝑑τ
= cջ ∙ G1 ∙ (𝑡մ − 𝑡ե) − 𝐾 ∙ 𝐹 ∙ (𝑡ե − 𝑡𝑠),

                       (1) 

հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ստացիոնար ջերմափոխանցման  դեպքում  dts/d τ =0  և dtե/d τ =0 

(այդպես է օրինակ` սկզբնական τ =0 պահին) (1), համակարգը կունենա հետևյալ տեսքը` 

 

{
𝐾 ∙ 𝐹 ∙ (𝑡ե0 − 𝑡𝑠𝑜) − 𝐷գոլ0 ∙ (𝑖գոլ+𝑖ս.ջ.) = 0,

𝑐ջ ∙ 𝐺1 ∙ (𝑡մ − 𝑡ե0) − 𝐾 ∙ 𝐹 ∙ (𝑡ե0 − 𝑡𝑠𝑜) = 0,
                                            (2)                                                                     

(2)-ում տեղադրելով ունեցած տվյալները կստանանք` K=2,03 կկալ/(մ2վօC), cջ=0,959 կկալ/(կգօC):  
Ունենալով բոլոր անհրաժեշտ տվյալները` կարելի է դրանք տեղադրել (1) հավասարումների 

համակարգում և հավասարումների տեղերը փոխելով և թվաբանական գործողություններ անելով` 

կստանանք` 

             {

𝑑𝑡ե

𝑑τ
= 0,373 ∙ (300 − 𝑡ե) − 1,015 ∙ (𝑡ե − 𝑡𝑠),

𝑑𝑡𝑠

𝑑τ
= 0,123 ∙ (𝑡ե − 𝑡𝑠) − 0,0108 ∙ Dգոլ:

 

Ստացված դիֆերենցիալ հավասարումները լուծելու համար օգտվենք Էյլերի թվային մեթոդից 

[2] և հաշվի առնելով, որ դիտարկվող  խնդրում 1 փականի ակնթարթային փակմամբ Dգոլ-ը դառնում է 0, 

ապա վերջին հավասարումների համակարգը կունենա հետևյալ տեսքը`       

                                    {
𝑡ե(𝑖+1) = 𝑡ե𝑖 + [0,373 ∙ (300 − 𝑡ե𝑖) − 1,015 ∙ (𝑡ե𝑖 − 𝑡𝑠𝑖)] ∙ 𝜏,

𝑡𝑠(𝑖+1) = 𝑡𝑠𝑖 + [0,123 ∙ (𝑡ե(𝑖+1) − 𝑡𝑠𝑖)] ∙ 𝜏,
  

համակարգում τ -ն ժամանակի դիտարկվող պահերի միջև ընկած ժամանակահատվածն է, որը 

կընդունենք 1վ (τ =1վ), իսկ i-ն ինդեքս է, որն ընդունում է 0-ից 99 արժեքները (i=0;1;2;…;99), հետևաբար 

(i+1)-ը կընդունի 1-ից 100 արժեքները ((i+1)=1;2;3;…;100): Վերջին հավասարումների համակարգը 

լուծում ենք հետևյալ ձևով. հավասարումներում i-ին տալիս ենք 0 արժեք, ինչի արդյունքում այդ 

հավասարումները կընդունեն հետևյալ տեսքը` 
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                                                     {
𝑡ե1 = 𝑡ե0 + [0,373 ∙ (300 − 𝑡ե0) − 1,015 ∙ (𝑡ե0 − 𝑡𝑠0)] ∙ 𝜏,

𝑡𝑠1 = 𝑡𝑠0 + [0,123 ∙ (𝑡ե1 − 𝑡𝑠0)] ∙ 𝜏:
 

 

Համակարգի առաջին հավասարման աջ մասի բոլոր մեծությունները կան, հետևաբար tե1-ը 

կարելի է հաշվել: Ստանալով tե1-ի արժեքը` այն տեղադրում ենք երկրորդ հավասարման  աջ մասում և 

այդպիսով ունենալով նաև այդ հավասարման աջ մասի բոլոր մեծությունները`հաշվում ենք ts1-ը: 

Ունենալով tե1-ը և ts1-ը`i-ին տալիս ենք 1 (մեկ) արժեք, ինչի դեպքում հավասարումների համակարգն 

ընդունում է հետևյալ տեսքը` 

{
𝑡ե2 = 𝑡ե1 + [0,373 ∙ (300 − 𝑡ե1) − 1,015 ∙ (𝑡ե1 − 𝑡𝑠1)] ∙ 𝜏,

𝑡𝑠2 = 𝑡𝑠1 + [0,123 ∙ (𝑡ե2 − 𝑡𝑠1)] ∙ 𝜏:
 

Նույն տրամաբանությունը կիրառում ենք նաև այս դեպքում, այսինքն` համակարգի առաջին 

հավասարման աջ կողմի բոլոր մեծություններն ունենալով, հաշվում ենք tե2 –ը և այն տեղադրելով 

երկրորդ հավասարման աջ  մասում` հաշվում  ենք  ts2-ը: Ամեն անգամ  i-ի արժեքը 1-ով մեծացնելով, 

ստանում ենք tե-ի և ts-ի արժեքներն առաջինից մինչև հարյուրերորդ վայրկյանների համար: Ունենալով 

այդ արժեքները` յուրաքանչյուր վայրկյանին համապատասխան ts-ի արժեքը  տեղադրում ենք Ps(ts) 

կախվածության հաշվարկային բանաձևի մեջ և ստանում Ps-ի արժեքները ժամանակի դիտարկվող 

պահերին:  𝑃𝑠-ի որոշման համար օգտագործված հաշվարկային բանաձևերը հետևյալն են [3]` 

[Antonie]    log
10

𝑃𝑠 = 𝐴 −
𝐵

𝐶+𝑡𝑠
      կամ  𝑃𝑠 = 10

(𝐴−
𝐵

𝐶+𝑡𝑠
)           [մմ.ս.ս] : 

Հաստատունները բերված են ստորև նեկայացված աղյուսակում: 

Աղյուսակ   
A, B և C փորձնական հաստատունների արժեքները 

 

A B C Tmin, °C Tmax, °C 
8.07131 1730.63 233.426 1 99 

8.14019 1810.94 244.485 100 374 
 

Հաշվարկը կատարվել է Excel ծրագրով: tե(𝜏) և ts(𝜏) կախվածության գրաֆիկները ամփոփված են 

նկ.2 –ում, իսկ Ps(τ) կախվածության  գրաֆիկը ամփոփված է նկ.3-ում: 
 

    

Նկ.2.  tե(𝜏) և ts(𝜏) կորերը                                                    Նկ.3.  Ps(τ) կախվածությունը 
 

Վերջին գրաֆիկում տեսականորեն կատարված հաշվարկի համաձայն` ՇԳ-ից դուրս եկող  

գոլորշու խողովակագծի վրա տեղադրված փականի ակնթարթային փակման դեպքում Ps ճնշումն  

առավելագույն թույլատրելի 56,7 մթն-ին հասնում է 11,5 վ-ի ընթացքում (Antonie-ի հաշվարկային 

բանաձևի կիրառման դեպքում):  

Այսպիսով, տեսականորեն կատարված հաշվարկի համաձայն ՇԳ-ից դուրս եկող գոլորշու  

խողովակագծի վրա տեղադրված փականի ակնթարթային փակման դեպքում Ps ճնշումն  առավելագույն 

թույլատրելի  56,7 մթն-ին հասնում է  մոտ  11.5 վ-ի  ընթացքում,  ինչը բավաականին մոտ է Հայկական 

ԱԷԿ-ի վարժասարքով ստացված արդյունքին (13 վ): Հարաբերական սխալը կազմում է մոտ 13%, որը 
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ինժեներական հաշվարկների տեսանկյունից ընդունելի է: Ուստի մշակված մեթոդիկան կարելի է 

օգտագործել նմանատիպ ռեժիմների հաշվարկային հետազոտման համար:  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА САМОЗАКРЫТИЯ  БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАЩИТНОГО КЛАПАНА ПАРОГЕНЕРАТОРА НА АЭС С РЕАКТОРОМ ВВЭР-440 

 

Разработана расчетная методика, с помощью которой оценена динамика изменения выходной 

температуры теплоносителя и соответственно температуры насыщения и давления водяного 

пара при мгновенном закрытии защитного клапана парогенератора. Дается оценка, как долго 

после закрытия клапана давление насыщения водяного пара достигнет своего максимально 

допустимого значения, и предохранительный клапан откроется. 

Ключевые слова: АЭС, ВВЭР-440, парогенератор, предохранительный клапан, аварийный 

режим. 

 

 

A.D. Grigoryan, N.A. Serobyan 

  

STUDY OF ТHЕ SELF-CLOSING REGIME OF A FAST-ACTING SAFETY VALVE OF A 

STEAM GENERATOR AT NPP WITH A VVER-440 REACTOR 

  

A calculation method was developed, with the help of which the dynamics of the change in the 

output temperature of coolant and, correspondingly, the saturation temperature and pressure of water 

vapor was estimated at instant closing of the protective valve of the steam generator. An estimation is given 

how long after the valve closes, the saturation pressure of water vapor will reach its maximum permissible 

value and the safety valve will open. 

Keywords: NPP, VVER-440, steam generator, safety valve, emergency regime.  
 

 

  –  տ.գ.թ. (ՀԱՊՀ)                                     

  –  մագիստրոս (ՀԱՊՀ)                             
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ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում գտնվող Տերյան 97/6 հասցեում գտնվող տարածքում կատարվել է 

դիզայներական ընկերության գեղարվեստական նախագծում: Ընտրվել է հենց այս շինությունը, քանի որ հարմար է 

դիզայներական ընկերություն նախագծելու և ճիշտ աշխատանք իրականացնելու համար: Շենքը երկհարկանի է, 

ունի նկուղ՝ շենքի ամբողջ մակերեսով, որը հարմար է օգտագործել դիզայներական ընկերության որևէ աշխատողի 

համար որպես աշխատասենյակ: Նախագծվել է միայն շինության երկրորդ հարկի ինտերիերը: Կատարվել են 

ընդունարանի, տնօրենի աշխատասենյակի,  քննարկման սենյակի, ֆոտոստուդիայի և դիզայներների աշխատա-

սենյակի ինտերիերի գեղարվեստական ձևավորումները: 

 ինտերիեր, դիզայներական ընկերություն, նախագիծ, ոճ: 

 

«Ann's» դիզայներական ընկերության ընդունարանն ունի 18,48 մ2 մակերես: Ընդունարանի ինտե-

րիերի գեղարվեստական ձևավորումը կատարվել է պոպ-արտ ոճով (նկ.1):   

 

 

 
Միջավայրի լուսավորությունը կարգավորում են կախովի լույսը և պատին ամրացված դեկորատիվ 

քարտեզ-լույսը։ Միջավայրի գեղեցկությունն ապահովել են պատերի հետաքրքիր լուծումները։ Ընդու-

նարանի սեղանն ունի կիսալամպի տեսք, որի դիմացի հատվածը ընկերության լոգոն է։ Միջավայրում 

կա նաև հատուկ տեղադրված սարքավորում, որի միջոցով պատվիրատուները, ովքեր դեռ չեն հասցրել 

դիտել ընկերության պորտֆոլիոն, կարող են դիտել հենց այդ սարքավորման միջոցով [1, 2]։  

Տնօրենի (գլխավոր դիզայների) աշխատասենյակն ունի 23,52մ2 մակերես: Աշխատասենյակի 

դիզայն-նախագիծը իրականացվել է մինիմալիզմի ոճով (նկ.2ա): Մինիմալիզմը խիստ է և պահանջում է 

անսխալ չափի զգացում և ճաշակ`չներելով սխալներ և ձանձրույթ: Առաստաղը փայլատ է (матовый), 

Նկ.1. «Ann΄s» դիզայներական ընկերության ընդունարանի ինտերիերի 
գեղարվեստական  ձևավորում 
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այսպիսի առաստաղները համարվում են ձգվող առաստաղների կլասիկ տեսակը, քանզի այն  շատ 

հեշտությամբ համադրվում է ցանկացած ինտերիերի հետ և չի շեղում ուշադրությունը միջավայրի մյուս 

դեկորատիվ լուծումներից: Այս տեսակը չունի ոչ մի տեսակի փայլ և արտացոլանք, որն էլ հնարա-

վորություն է տալիս ստանալ  նախընտրած գույնը: Հատակը լամինապատ է: Աշխատասենյակում առկա  

են  երեք տեսակի լույսեր` կախովի լույս, լուսամփոփի լույս և պատերի վրա ամրացվող լույս: Այս երեք 

տեսակի լույսերն էլ պատկանում են հալոգենային լամպերին: Այս տեսակի լույսերը 100%-ով վառ են 

շիկացող լամպերից: Դրանք ունենում են  տարբեր ձևեր և տեսակներ, որոնց հաշվին լույսը կարող է լինել 

ցրված և կետային: Տարատեսակության շնորհիվ այս լույսերը հաճախակի են օգտագործվում դի-

զայներական աշխատանքներում՝ նուրբ լուսային էֆֆեկտներ ստանալու համար: Պատերը ներկված են 

բաց մոխրագույն երանգով, բաց դեղին երանգով իսկ դիմային պատը 3D պանել է: Նախագծված սեղանը 

և պահարանը, բացի նրբագեղ տեսքից ունեն բազմաթիվ ֆունկցիոնալություններ, առաջին հայացքից 

սեղանը չունի դարակներ, սակայն որոշակի տեխնոլոգիաներ օգտագործելու արդյունքում ձեռքի մեկ 

հպումով աջ կողմից կբացվեն դարակներ, որոնք շատ հարմար են փաստաթղթեր կամ այլ իրեր պահելու 

համար: 

 Ֆոտոստուդիան ունի 23,52մ2 մակերես: Այն նախագծվել է լոֆթ ոճով (նկ.2բ):  

Միջավայրի հատակի համար օգտագործվել է կերամիկական մանրահատակ: Նրա արտաքին 

տեսքը և խորդուբորդություններն ամբողջությամբ կրկնօրինակում են բնական փայտին: Արտաքին տես-

քից այն գրեթե անհնար է տարբերել սովորական մանրահատակից: Տարբերությունը նկատելի կլինի 

միայն սալիկի վրա ոտաբոբիկ քայլելու ժամանակ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դիզայներների համար նախատեսված աշխատասենյակի տարածքն ունի 19,845մ2 մակերես:  

Միջավայրի դիզայն-նախագիծը կատարվել է  ավանգարդ ոճով (նկ.3):  

Աշխատասենյակի  մի պատը գրատախտակ է, որպեսզի դիզայներները ինչ-որ բան մտաբերելիս 

քննարկեն իրար հետ և տեսողականորեն ցուցադրեն, մյուս պատին փակցված է պաստառ, որի վրա 

պատկերված են սահող գույներ, որոնք շատ տարբերվող տեսք  են հաղորդել ինտերիերին: 

Միջավայրի լուսավորությունը շատ պայծառ է, քանի որ կա շատ գեղեցիկ բնական լուսավո-

րություն, միջավայրում կա դուռ, որը մինչև հատակ ապակեպատ է,  արվել է ավելի շատ բնական լուսա-

վորություն ունենալու համար: Սեղանը, որ նախագծված է երկու հոգու համար նախագծվել է այնպես, 

որ եթե հավելյալ աշխատողներ լինի ընկերությունում իրար մեջ մտնելով հավաքվեն, այս մեխանիզմը 

պատահական չէ արված,  այդպես  է որպեսզի տեղ քիչ գրավի:  

Քննարկման սենյակի տարածքն ունի 64,2 մ2 մակերես: Միջավայրի դիզայն-նախագիծը կա-

տարվել է  էկլեկտիկա ոճով (նկ.4):  

Միջավայրը բաժանվել է երկու գոտու՝ քննարկման գոտի և հանգստի գոտի: Քննարկման գոտու 

սեղանն ունի լամպի տեսք, այն խորհրդանշում է դիզայներական մթնոլորտում մտահղացումը, որը անգ-

լերենից թարգմանաբար նշանակում է միտք: Սեղանի ամրությունն ապահովում են երեք ոտնակները, 

որոնք համաչափ են տեղադրված: Պահարանները  նախագծվել են միջավայրի պաստառներին 

համահունչ: Պահարաններն ունեն վեցանկյան տեսք, ընդհանուր առմամբ քննարկման սենյակը 

չկրկնվող է ստացվել, այստեղ գերակշռում են երկրաչափական մարմինները: Ժամացույցը ինտերիե-

րում ունի իր ուրույն տեղը, այն կրկին գունավոր վեցանկյուններից է: Միջավայրում պահարաններն 

ունեն շատ արտասովոր տեսքեր և տարբեր ոճեր, սակայն շատ համահունչ են նայվում միասին, այնպես, 

 

Նկ.2. Տնօրենի աշխատասենյակի  և Ֆոտո-ստուդիայի  ինտերիերի գեղարվեստական  ձևավորում 
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ինչպես հենց ինքը էկլեկտիկան: Հանգստի գոտում տեղադրվել է փափուկ կահույք, որպեսզի ոչ գործնա-

կան հարցերը քննակվեն այդտեղ [3-6]: 

Դիզայներական ընկերության ինտերիերի դիզայն նախագծի կատարման արդյունքում ստեղծվել 

է մի այնպիսի միջավայր, որտեղ շատ հետաքրքիր կլինի աշխատել  և ստեղծագործել։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Նկ.3. Դիզայներների համար նախատեսված  աշխատասենյակի գեղարվեստական  ձևավորում 

Նկ.4.  Քննարկման սենյակի ինտերիերի գեղարվեստական  ձևավորում 
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«Ann's»  դիզայներական ընկերության շնորհիվ պետք է հասկանալ, որ հարմարավետությունը ոչ թե 

շքեղություն է, այլ նվազագույն անհրաժեշտություն։ 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  ИНТЕРЬЕРА ДИЗАЙНЕРСКОЙ 

КОМПАНИИ 
 

Осуществлен художественный проект дизайнерской компании на территории, расположенной по 

адресу Теряна 97/6 в городе Гюмри Ширакской области РА. Эта постройка удобна для проектирования 

дизайнерской компании и осуществления правильной работы. Здание двухэтажное, имеет подвал по всей ей  

площади, который удобно использовать для какого-либо сотрудника дизайнерской компании в качестве 

кабинета. Спроектирован только интерьер второго этажа здания. Выполнено художественное оформление 

интерьера приемной, кабинета директора, комнаты для обсуждения, фотостудии и кабинета дизайнеров. 
Ключевые слова: интерьер, дизайнерская компания, проект, стиль. 
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STYLING OF INTERIOR  DECORATION OF  DESIGN COMPANY 
 

An art project of the design company was carried out on the territory located at the address Teryan 

97/6 in Gyumri, Shirak region of Armenia. It is this  building that is chosen because it is convenient for the 

design of the design company and the implementation of the correct work. The building is two-storeyed, 

has a throughout basement, which is convenient to use for any employee of the design company as an office. 

Only the interior of the second floor of the building is designed. Styling of  interior decoration of the 

reception, boardroom, breakout rooms, studios and office designers is done. 

Keywords:  interior, design company, project, style. 
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Ելնելով Հայաստանի Հանրապետության կլիմայական պայմաններից` առավել բարենպաստ է օգտագործել 

խիտ բազալտներից ստացված խիճը, բազալտի մանրացման և մաղման միջոցով ստացված արհեստական ավազը, 
քանի որ դրանք ունեն բարձր ամրություն, դեֆորմացիոն կայունություն ու փոքր ծակոտկենություն: Նշված 
նյութերի իրական խտությունները և միջին խտությունները համապատասխանաբար հավասար են՝ խ=2,5գ/սմ3, 
ա=2,81գ/սմ3, 0խ=1,14գ/սմ3, 0ա=1,54 գ/սմ3: Որպես հանքային փոշի՝ առավել նպատակահարմար է այն նյութերի 
օգտագործումը, որոնք պարունակում են ակտիվ CaO, մասնավորապես՝ վառարաններից հեռացվող ծխագազերից 
կլանված ցեմենտի փոշին, որում ակտիվ CaO-ի պարունակությունը հասնում է մինչև 16,8%: 

Առանցքային բառեր. ասֆալտբետոն, խիճ, ավազ, հանքային փոշի, հանքային կմախք: 

 

Ասֆալտբետոնի սկզբնական հետազոտությունները, դրա հատկությունների ուսումնասիրու-

թյունները և կարգավորումը հիմնականում ընթացել և ընթանում են բաղադրիչների համապա-

տասխան ընտրության ուղով, մասնավորապես՝ հանքային բաղադրիչների հատիկաչափական կազմի 

ընտրությամբ: Ուստի հանքային կմախք կազմող նյութերի կառուցվածքը մեծ ազդեցություն ունի 

ասֆալտբետոնի ձևավորման և կառուցվածքամեխանիկական հատկությունների վրա: Արհեստական 

կոնգլոմերատի հիմնական կմախքը ձևավորող մակրոկառուցվածքային բաղադրիչը ասֆալտբետոնի 

հանքային կմախքն է, որի կառուցվածքը որոշվում է հանքային նյութերի կարևորագույն ցուցանիշ 

հանդիսացող հատիկակազմը: Այդ պատճառով հանքային նյութերի հատիկակազմի ճիշտ ընտրու-

թյունը շատ կարևոր է պահանջվող հատկություններով ասֆալտբետոնի ստացման ժամանակ [1]: 

Հանքային կմախքի կառուցվածքի տակ պետք է հասկանալ ասֆալտբետոնի կազմի մեջ մտնող 

հանքային մասնիկների փոխադարձ դասավորությունը ու հատկությունները: 

Նախկինում կատարված աշխատանքները [2, 3] հիմնականում ուղղված են եղել օրգանական 

կապակցող նյութին՝ բիտումին և դրա հատկությունների ուսումնասիրություններին, ինչպես նաև 

մոդիֆիկացված բիտումին և դրանց հիման վրա պատրաստված ասֆալտբետոնային խառնուրդների 

ուսումնասիրություններին:  

Բազմաթիվ հեղինակների ուսումնասիրությունների, մասնավորապես [4-6], ասֆալտբետոնի 

հանքային կմախքի խտությունը հիմնականում կախված է օգտագործվող նյութերի (մանր ու խոշոր 

լցանյութերի) հատիկակազմից: Ուսումնասիրությամբ հեղինակները եկել են այն եզրակացության, որ 

ավելի բարձր խտություն և խառնուրդի հեշտ տեղադրում ապահովում է բազմահատիկային 

լցանյութերի օգտագործումը [7]:  

 Ասֆալտբետոնում առավել նպատակահարմար է օգտագործել այն նյութերից ստացված խիճը, 

որոնք բիտումի հետ ցուցաբերում են առավել բարձր կցորդում [8]: Հաշվի առնելով ապարի նկատմամբ 

բիտումի ադհեզիոն ունակությունը, առավել բարենպաստ է խիտ կարբոնատային ապարներից 

ստացված խճի օգտագործումը: Խիճը պետք է կազմված լինի միանման ամուր ապարներից, և դրանում 

չպետք է պարունակվեն աղտոտված խառնուրդներ: 

Առավել ռացիոնալ կարելի է համարել ասֆալտբետոնում բազալտի մանրացման և մաղման 

միջոցով ստացվող արհեստական ավազի օգտագործումը: Այդ ավազի օգտագործումը 

պայմանավորված է նրանով, որ կազմված է սուրանկյուն մասնիկներից և պարունակում է այն բոլոր 

ֆրակցիաները, որոնք անհրաժեշտ են ասֆալտբետոնի ամուր հանքային խառնուրդի ստացման 

համար և հետևաբար ունեն բարձր ամրություն ու դեֆորմացիոն կայունություն: 

Խճի իրական խտությունը որոշվել է հիդրոստատիկ կշռման մեթոդով, իսկ ավազինը` 

պիկնոմետրիկ եղանակով: Նշված նյութերի իրական խտությունները և միջին խտությունները 

համապատասխանաբար հավասար են՝ խ=2,5 գ/սմ3, ա=2,81 գ/սմ3, 0խ=1,14 գ/սմ3, 0ա=1,54 գ/սմ3: 
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Ուսումնասիրված բազալտի քիմիական կազմը բերված է աղ. 1-ում, իսկ բազալտե խճի և ավազի 

հատիկաչափական կազմը՝ աղ. 2-ում:  

Աղյուսակ 1 
Բազալտի միջին քիմիական կազմը 

Օքսիդների պարունակությունը, % 

SiO2 

49,69 

Al2O3 

16,62 

Fe2O3 

9,87 

CaO 

9,58 

MgO 

7,15 

R2O 

4,05 

                                               

                                 Աղյուսակ 2 
Խճի և ավազի հատիկաչափական կազմը 

Մաղերի 

համարները, 

մմ 
 

Լցանյութեր 

Խիճ Ավազ 

մասնակի 

մնացորդ, 

գրամ 

մասնակի 

մնացորդ, 

% 

լրիվ 

մնացորդ, 

% 

մասնակի 

մնացորդ, 

գրամ 

մասնակի 

մնացորդ, 

% 

լրիվ 

մնացորդ, 

% 

20-10 

10-5 

5-2,5 

2,5-1,25 

1,25-0,63 

0,63-0,31 

0,31-0,14 

0,14-0,071 

< 0,071 

356,8 

551,6 

35,0 

28,2 

24,2 

4,2 

- 

- 

- 

35,68 

55,16 

3,50 

2,82 

2,42 

0,42 

- 

- 

- 

35,68 

90,84 

94,34 

97,16 

99,58 

100,0 

- 

- 

- 

- 

- 

116,6 

153,8 

190,7 

387,8 

115,6 

26,7 

8,8 

- 

- 

11,6 

15,38 

19,07 

38,78 

11,56 

2,67 

0,88 

- 

- 

11,6 

27,04 

46,11 

84,89 

96,45 

99,12 

100,0 

Ասֆալտբետոնի հատկությունների վրա մեծ ազդեցություն են թողնում հանքային կմախք 

կազմող բաղադրիչների և հատկապես՝ հանքային փոշու բնույթը: 

Որպես հանքային փոշի՝ կարելի է օգտագործել տարբեր արդյունաբերական 

արտադրություններից առաջացած թափոնները, օրինակ՝ մետալուրգիական խարամները, մոխիրը, 

մոխրախարամային խառնուրդները, ցեմենտի գործարանների փոշին և այլն: Մեր կողմից կիրառված 

հանքային փոշու հատիկաչափական կազմի որոշման արդյունքները բերված է աղ. 3-ում, իսկ 

քիմիական կազմը՝ աղ. 4-ում: 

Աղյուսակ  3 
Ցեմենտի փոշու հատիկաչափական կազմը 

Մաղերի համարները, 

մմ 
 

 

                                                Ցեմենտի փոշի 

Մասնակի 

մնացորդ,գրամ 

Մասնակի 

մնացորդ,% 

Լրիվ մնացորդ, 

% 

1,25-0,63 

0,63-0,31 

0,31-0,14 

0,14-0,71 

< 0,071 

------ 

5, 8 

18,6 

41,7 

933,9 

------ 

0,58 

1,86 

4,17 

93,39 

------ 

0,58 

2,44 

6,61 

100 

   

Աղյուսակ 4 
Ցեմենտի փոշու քիմիական կազմը 

Նմուշի 

անվանումը 

Օքսիդների պարունակությունը, զանգ. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 R2O Շիկ.կոր Σ 

Նմուշ 1 

Նմուշ 2 

Նմուշ 3 

Միջինը 

12,92 

12,8 

13,23 

12,98 

9,77 

9,85 

10,02 

9,88 

2,23 

2,35 

2,26 

2,28 

43,76 

44,07 

43,85 

43,90 

0,93 

0,94 

0,98 

0,95 

2,13 

2,11 

2,18 

2,14 

3,01 

3,1 

3,06 

3,05 

24,45 

24,56 

24,47 

24,49 

 

 

 

99,67 
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Ուսումնասիրելով վերը նշված հանքային լցանյութերի հատկությունները, մշակվել են դրանց հիման 

վրա ասֆատբետոնային խառնուրդների կազմություններ և պատրաստվել է ինչպես ավանդական, այնպես էլ 

կլինկերային ցեմենտով մոդիֆիկացված բիտումի հիման վրա ասֆալտբետոնային խառնուրդներ և որոշվել է 

վերջիններիս ֆիզիկական հատկությունները: 

Ծակոտկենության նվազումը համեմատած ավանդականի հետ հասնում է 24%-ի, ամրության աճը 

բարձրացել է 43,75%-ով, փափկեցման գործակիցը բարձրացել է 31,76%-ով, կշռային ջրակլանումը նվազել է 

16,6%, ծավալային ջրակլանումը 21,43%-ով: 

Ջերմակայունությունը արտահայտված սեղմման ամրության սահմանով, աճել է՝ 200C-ի դեպքում 

31,98%-ով, 500C-ում՝ 40,52%-ով, 00C-ում՝ 34%-ով, ջրակայունության գործակիցը՝ KB և պայմանական 

կոշտությունը՝ A-ն յուրաքանչյուրի ցուցանիշը բարձրացել է 10,7%-ով [3, 9]:  
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А.С. Багдагюлян 
 

ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА 
 

 Учитывая климатические условия Республики Армения, наиболее целесообразно использовать щебень  и 

искусственный песок, полученный из плотного базальта путем измельчения и просеивания, так как они имеют 

высокую прочность, малую пористость и устойчивы к деформации. Истинная и средняя плотности указанных 

материалов соответственно равны: и.щ=2,5 г/см3, и.п=2,81 г/см3, ср.щ=1,14 г/см3, ср.п=1,54 г/см3. В качестве 

минеральной пыли наиболее целесообразно использование материалов, которые содержат активный CaO, в 

частности, цемeнтную пыль, абсорбированную из дымовых газов, которые удаляются из печей. Содержание 

активного CaO в цемeнтной пыли достигает 16,8%. 

 Ключевые слова: асфальтобетон, щебень, песок, минеральная пыль, минеральный каркас. 

 

A.S. Baghdagyulyan 

 

THE STUDY OF ASPHALT-CONCRETE MINERAL MATERIALS 

 
 Taking into consideration the climatic conditions of the Republic of Armenia, it is most advantageous to use 

macadam obtained from solid basalt, artificial sand obtained by means of basalt crushing and sieving, as they have high 

strength, deformation stability and little porosity. The real and average densities of the mentioned materials are 

correspondingly equal to: r.d=2,5g/sm3, r.s=2,81g/sm3, a.d.=1,14g/sm3, a.s.=1,54 g/sm3. It is most reasonable the usage of 

materials containing CaO as mineral dust, particularly cement dust absorbed from flue gases removed from furnaces, the 

content of CaO in cement dust reaches 16,8%. 

 Keywords: asphalt-concrete, road metal, sand, mineral dust, mineral frame. 
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Պղնձի դժվար հարստացվող, օքսիդացած և խառը հանքաքարերի վերամշակման մեթոդների 
ուսումնասիրությունները ներկայումս գունավոր մետալուրգիայի գիտատեխնիկական կարևոր 
հիմնախնդիրներից են, քանի որ ավանդական մեթոդների կիրառումը չի ապահովում տեխնոլոգիական 
և տնտեսական պահանջվող ցուցանիշները: Օքսիդացած հումքի հարստացման առկա մեթոդների 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ խնդրի ամենահեռանկարային լուծումը, արդյունավետ 
վերամշակման նպատակով, աղացում հանքանյութերի սուլֆիդացման գործընթացն է: Բազմաթիվ 
սուլֆիդարարներից հետաքրքրություն են ներկայացնում ջրում հիդրոլիզվող և սուլֆիդացնող նյութերը, 
որոնք աղացում մեխանաակտիվացման ժամանակ առաջացնում են պղնձի կայուն սուլֆիդներ՝ 
թթվայինից մինչև չեզոք միջավայրերում:  

Օքսիդացած պղնձային հանքաքարի մանրացումն աղացում միաժամանակյա ակտիվացմամբ ու 
սւոլֆիդացմամբ պարզ տեխնոլոգիա է, չի պահանջում հատուկ սարքավորում, ագրեսիվ ռեագենտների 
օգտագործում և էկոլոգիապես անվտանգ է:   

Առանցքային բառեր. պղինձ, օքսիդ, միներալ, գնդաղաց, մանրացում, սուլֆիդացում, 
ջերմադինամիկա, ֆլոտացիա, ելանյութ, արգասիք: 

Ներածություն. Հայաստանում մետալուրգիայի զարգացման կարևոր ուղղություններից մեկը 

պղնձային հումքի համալիր վերամշակումն է, որը հնարավորություն կտա ստանալ միջազգային 

ստանդարտներին բավարարող արտադրանք՝ բնապահպանական նորմերի պահպանումով: Սակայն 

մինչև այժմ լեռնահանքային ձեռնարկությունները պղինձը կորզում են միայն սուլֆիդային 

հանքանյութերից ֆլոտացման եղանակով: Օքսիդացած և խառը պղնձային հանքանյութերը չեն 

հարստացվում: Մինչդեռ հանրապետության պղնձի հումքի զգալի մասը պարունակում է խառը և 

օքսիդացած միներալներ, որոնք դժվար հարստացվող են, որի պատճառով հանքավայրերի հանքահում-

քային պաշարների զգալի մասը հարստացման նպատակով չի օգտագործվում: Պղնձի դժվար 

հարստացվող, օքսիդացված և խառը հանքաքարերի վերամշակման մեթոդների ուսումնասիրությունը 

ներկայումս գունավոր մետալուրգիայի գիտատեխնիկական կարևոր հիմնախնդիրներից է, քանի որ 

ավանդական մեթոդների կիրառումը պահանջվող տեխնոլոգիական և տնտեսական բավարար ցուցա-

նիշներ չի ապահովում: Ուստի անհրաժեշտ է մշակել նոր տեխնոլոգիաներ՝ օքսիդացած և խառը 

հանքանյութերի հարստացման համար, որը խիստ արդիական խնդիր է: 

Վերջին տարիներին առաջարկվել են պղնձի օքսիդացած միներալների ֆլոտացման նոր 

եղանակներ, որոնց համար օգտագործվող ազդանյութերը շատ թանկ են, իսկ դրանց օգտագործման 

արդյունավետությունը մեծ մասամբ կախված է հատուկ պայմանների պահպանման հետ, որը 

բավական դժվար է իրականացնել, քանի որ դժվար հարստացվող պղնձի օքսիդացած հանքաքարերի 

քիմիական բաղադրությունն անկայուն է: Օքսիդացվածության բարձր աստիճանի պատճառով 

հանքանյութի մի մասը ընդհանրապես չի ենթարկվում հանքահարստացման: Հանրապետության 

հանքարդյունաբերության ամենակարևոր հիմնախնդրիներից է օքսիդացված և խառը հանքային 

միներալների հարստացումը, որն արդիական է բոլոր հանքավայրերի պարագայում և որը մինչև այժմ 

լուծված չէ: Այս առումով, օքսիդացած պղնձային հանքաքարի մանրացման փուլում նախնական 

սուլֆիդացման և հետագա ֆլոտացումով վերամշակումը խիստ արդիական խնդիր է: 

Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության բազմամայա թափոնային պահեստարաններում 

կուտակվել է ~400մլն տոննա թափոնակույտային պոչանք՝ պղնձի ~0,12% միջին պարունակությամբ: 

Դրանց քանակն օրեցօր ավելանում է, ինչը շրջակա միջավայրի պահպանության տեսանկյունից աղետ 
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է: Թեղուտի հանքավայրում հստակ առանձնանում է ապարների օքսիդացած գոտին՝ ~250 հեկտար 

մակերեսով և 70 մ  խորությամբ, համեմատաբար հարուստ հանքայնացմամբ, որի վերամշակման 

խնդիրն առաջնային է: 

Խնդրի դրվածքը և մեթոդիակայի հիմնավորումը. Դժվար հարստացվող, օքսիդացած և խառը 

հանքերի, հանքամնացուկների և թափոնակույտային խարամների վերամշակման տարածված 

եղանակներից են անմիջական ֆլոտացումը, Մոստովիչի, սորբցիա-ֆլոտացման, սեգրեգացնող թրծման, 

կենսատեխնոլոգիական և կոմբինացված տեխնոլոգիաները: Ամենատարածվածներից է ծծմբական 

թթվով տարրալուծման մեթոդը: Քիմիական տարրալուծման (H2SO4 և այլ նյութեր) եղանակները 

պահանջում են մեծաքանակ թանկ և ագրեսիվ ազդանյութեր, ինչպես նաև կոռոզիակայուն սարքա-

վորումներ: Այս մեթոդները կիրառելի չեն տեղական հանքանյութերի վերամշակման համար: Առավել 

հեռանկարային են այն գործընթացները, որոնք ուղղված են պղնձի օքսիդային ձևի (օքսիդներ, 

կարբոնատներ, սուլֆատներ և այլն) փոխակերպմանը հեշտ ֆլոտացվող սուլֆիդների: Միներալների 

մակերևույթները սուլֆիդացնող առկա եղանակները չեն ապահովում անհրաժեշտ արդյունավետու-

թյուն, քանի որ սուլֆիդային թաղանթներն առաջանում են հիմնային միջավայրում, անկայուն են և 

հեշտությամբ քայքայվում են ֆլոտացման ընթացքում: Այս հիմնախնդրի ամենաարդյունավետ լուծումը 

հանքաքարի արժեքավոր բաղադրիչների միներալոգիական բաղադրության փոփոխումն է՝ ֆլոտաց-

ման հատկությունների լավացման նպատակով, օքսիդացած միներալների մակերևույթների խորը 

սուլֆիդացման միջոցով, հանքաքարի մանրացման գործընթացում՝ օգտագործելով SiS2, Na2S,  Na2[SiS3] 

կամ այլ սուլֆիդային համակարգեր: 

Ելնելով վերոհիշյալից՝ աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել պղնձի օքսիդացած 

հանքանյութերի վերամշակման մեթոդները սուլֆիդացման եղանակի կիրառմամբ և ընտրել ու 

հիմնավորել տնտեսապես շահավետ ու բնապահպանական տեսանկյունից արդյունավետ մեթոդ, որը 

կնպաստի Հայաստանի մետալուրգիական արդյունաբերության զարգացմանը:  

Ֆլոտացիան գունավոր և հազվագյուտ մետաղների հանքանյութերի հարստացման հիմնական և 

որոշիչ գործընթացն է: Ֆլոտացման ընթացքում մետաղի կորստի կեսից ավելին պայմանավորված է 

օքսիդացված հանքանյութերի առկայությամբ: Մասնավորապես, պղնձի կորստի մասնաբաժինը 

կազմում է ~13 զանգվ.%: Բարդ միներալոգիական կազմ ունեցող հանքաքարերը չեն կարող մշակվել 

հարստացման պարզ եղանակներով, ուստի պետք է կիրառել համակցված տեխնոլոգիաներ, որոնք 

հնարավորություն կտան դժվար հարստացվող բազմամետաղային հանքանյութերը ներառել մշակման 

գործընթացում: 

Օքսիդացած հումքի հարստացման դեպքում, որն ավանդական մեթոդներով չի վերամշակվում, 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել ինչպես հանքաքարի բաղադրությունը, այնպես էլ դատարկ ապարների 

բաղադրիչների ֆիզիկաքիմիական և տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները [1]: Թեղուտի 

հանքավայրի օքսիդացած գոտու պղնձի միներալներն են (նկ.) մալախիտը (Cu(OH)2[CO3]), ազուրիտը 

(Cu(OH)2[CO3]2), տենորիտը (CuO), կուպրիտը (Cu2O), խրիզոկոլան (Cu(OH)2[Si4O10]*nH2O) և սահմա-

նափակ տեղամասերում փիրուզը (CuAl6(OH)8[PO4]4*4H2O): Այդպիսի հանքանյութն ավանդական 

մեթոդներով վերամշակելը գործնականում շատ դժվար է:  

[1-3] աշխատանքներում առաջարկվել են մեծ թվով տարբեր ֆլոտոռեագենտներ՝ ֆլոտացիայով 

օքսիդացած հանքանյութերի հարստացման ցուցանիշները բարձրացնելու համար, որոնք սակայն, 

արտադրության պայմաններում այնքան էլ արդյունավետ չեն, քանի որ պահանջում են pH-ի փոքր 

միջակայքի պահպանում և այդ պարամետրերի խիստ վերահսկողություն: 

Հարստացման գլխավոր խնդիրը հանքաքարում գտնվող բոլոր օգտակար, հիմնական և ուղեկցող 

գունավոր մետաղների միներալների (այդ թվում՝ նաև թափոններում գտնվող) և ոչ մետաղական 

բաղադրիչների առավելագույն կորզումն է: Այս հիմնախնդրի հաջող կատարման համար անհրաժեշտ է 

լուծել հետևյալ խնդիրները. 

 -սկզբունքորեն նոր, էժան և արդյունավետ տեխնոլոգիայի ստեղծում՝ հանքաքարում կորզվող 

մետաղների միներալների նախնական կոնցենտրացիան բարձրացնելու համար, օգտագործելով 

միներալների ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները և ազդեցությունը դրանց վրա, 

-ֆլոտացման ազդանյութերի լայն տեսականու և այլ լրացուցիչ մակերևութային ակտիվ նյութերի 

մշակում՝ կոլեկտիվ ֆլոտացման խտանյութերի ու շլամների առանձնացման կատարելագործված 

մեթոդներ ստեղծելու համար, 



198 

 

-դժվար հարստացվող հանքանյութերից գունավոր մետաղների կորզման սկզբունքորեն նոր 

տեխնոլոգիաների ստեղծում՝ տարբեր հիդրոմետալուրգիական մեթոդների կիրառմամբ: 

Ֆլոտացման մեթոդների արդյունավետության ոչ բավարար լինելու պատճառով մեծ 

կիրառություն են ստացել համակցված գործընթացները, որոնցից գործնականում կիրառվում են միայն 

«տարրալուծում–նստեցում–ֆլոտացում» գործընթացը և սորբցիա առանց ֆիլտրման տեխնոլոգիաները 

[1, 4, 5] : Այդ գործընթացների իրականացումը կապված է էական դժվարությունների հետ, քանի որ 

պահանջվում են հատուկ, թանկ սարքավորումներ և, բացի այդ, շրջակա միջավայրի համար 

պարունակում են բնապահպանական ռիսկեր:  

 

                               
 

                

Նկ.  Թեղուտի հանքավայրի օքսիդացված գոտու հանքաքարերի միներալների մակրոկառուցվածքը.  
                      ա- մալախիտ (x10), բ- ազուրիտ (x50), գ- կուպրիտ (x400), դ- խրիզոկոլա (x50),  ե- տենորիտ (x400),   
                      զ- փիրուզա (x6) 

Աշխատանքում [6]-ում ուսումնասիրվել է օքսիդացած հանքանյութերի մակերևույթները տար-

րական ծծմբով սուլֆիդացնելու գործընթացը՝ խյուսի տաքացմամբ մինչև 343 Կ ջերմաստիճանը, թույլ 

թթվային միջավայրում՝ pH 4,0…6,9, այնուհետև նատրիումի սուլֆիդով մշակմամբ՝ pH 8,5…9,5 

հիմնային միջավայրում: Առաջարկվող տեխնոլոգիայի թերությունն այն է, որ տվյալ գործընթացում 

սուլֆիդացնող ռեագենտները պետք է տրվեն աստիճանաբար, որի ընթացքում ըստ հեղինակների՝ 

պղնձի բոլոր միներալները սուլֆիդացվում են: 

Ուսումնասիրվել են տարբեր բազմամետաղային հանքանյութերի վերամշակման հնարավորու-

թյունները՝ օգտագործելով երկաթի աղերը (նիտրատային, սուլֆատային, քլորիդային): Ամենախնա-

յողական տարբերակը երկաթի քլորիդի՝ (III) որպես օքսիդիչի կիրառումն է: Շնորհիվ ջրում նրա 

լուծելիության՝ տարրալուծումը կարելի է կատարել սահմանափակ ծավալներում: Հարստացուցիչ-
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մետալուրգիական համակցված սխեմայի կիրառումը թույլ է տալիս խտանյութում կապարի, ցինկի և 

պզնձի կորզումն ավելացնել 15%-ով:  

[7, 8] աշխատանքներում կիրառվել են սեգրեգացիայի (թրծման համակցված գործընթաց՝ 

հետագա հարստացմամբ) մեթոդով մշակումը օքսիդացած, առանձնահատուկ դժվար հարստացվող, 

2…5% պղինձ պարունակող հանքաքարի դեպքում: Մեթոդի էությունը օքսիդացած պղնձային 

հանքաքարերի, կերակրի աղի և կոքսի պարունակությամբ շիխտայի բարձր ջերմաստիճանային 

մշակումն է՝ մինչև 50% մետաղական պղինձ պարունակող խտանյութ ստանալու համար: 

Ցածրորակ բազմամետաղ հումքի վերամշակման հեռանկարային գործընթացներից է սուլֆիդաց-

նող թրծումը, երբ հումքը նախօրոք ջրազրկվում է ու չորացվում:  Սեգրեգացիայի մեթոդի տարատեսակ 

է նաև քլորացնող թրծման մեթոդը (1023…1123Կ), որը հետագայում տարրալուծվում է ջրով [9]: 

Պղնձի հանքանյութերի սուլֆիդացման համար օգտագործում են ծծմբի հիմքով միացություններ: 

Ծծումբ պարունակող ցանկացած մոդիֆիկատոր ձևավորում է խյուսի հեղուկ ֆազի ոչ միանման 

իոնային կազմ, որի կայունությունը որոշվում է միաջավայրի pH-ի արժեքով, մոդիֆիկատորի կոն-

ցենտրացիայով, հանքանյութերի բազմազանությամբ, խյուսի ջերմաստիճանով: 

Նատրիումի սուլֆիդով սուլֆիդացման դեպքում օքսիդացած պղնձի հանքանյութերի 

մակերևույթին առաջանում է սուլֆիդային թաղանթ, որն իր կառուցվածքով ու հատկություններով 

համապատասխանում է կովելինին: Թաղանթը փխրուն է և անկայուն: Սուլֆիդային թաղանթի 

ամրությունն աճում է ամոնիումի աղերի (ամոնիումի սուլֆատ) և մագնեզիումի հեքսամետաքլորիդի 

ավելացման դեպքում [10]: 

Աշխատանք [11]-ում կիրառվել են պղնձի օքսիդացած հանքաքարի սուլֆիդացման սկզբունքորեն 

նոր՝ էլեկտրաքիմիական, մեթոդներ: Առաջարկվել է սուֆիդացման երկու տարբերակ: Առաջինը՝ առանց 

սուլֆիդարարի ներմուծման, որի դեպքում գործընթացն իրականացվում է հանքաքարում պարու-

նակվող ծծմբի հաշվին: Երկրորդը՝ նատրիումի սուլֆիդի ներմուծմամբ, երբ հանքաքարը պարունակում 

է քիչ քանակությամբ ծծումբ: Էլեկտրաքիմիական սուլֆիդացման օպտիմալ պայմաններում պղնձի 

կորզման ելքը խտանյութում կազմում է 30…40%: Օքսիդացած պղնձային հանքանյութերի 

սուլֆիդացումը մանրացման ժամանակ թույլ է տալիս տարրական ծծմբի հետ փոխազդեցության 

ջերմաստիճանը հասցնել մինչև 800C-ի, ինչպես նաև բարձրացնել սուլֆիդային թաղանթի ամրությունը: 

Օքսիդացած պղնձային հանքանյութի սուլֆիդացման ժամանակ, բացի տարրական ծծմբի կիրառումից, 

քննարկվել է նաև այլ սուլֆիդարարների՝ պիրիտի, նատրիումի պոլիսուլֆիդի և ամոնիումի օգտա-

գործման հարցը: Սուլֆիդացման գործընթացի առավելագույն արդյունավետության հասնում են 

ակտիվացված ծծմբի և էլեկտրաակտիվացված ամոնիումի պոլիսուլֆիդի կիրառմամբ: Սուլֆիդացման 

և մանրացման գործընթացների համատեղումը թույլ է տալիս բարձրացնել պղնձի կորզման ելքը 

ֆլոտացիայից հետո 10…20%: [12] աշխատանքի հեղինակներն այն բացատրում են pH-ի փոքրացմամբ, 

որն արագացնում է սուլֆիդների առաջացումը: Տարրական ծծմբով և մետաղական երկաթով 

ծծմբաթթվային լուծույթներում ծանր գունավոր մետաղների սուլֆիդացման մեխանիզմի 

բացահայտման համար Ա.Լ.Սադիգինի և Վ.Ա. Կուկոևի կողմից կատարվել են ուսումնասիրություններ 

[13], որոնց հիման վրա հաստատվել է, որ սուլֆիդացման գործընթացը տեղի է ունենում S2--իոնների 

հաշվին, որոնք ստացվում են տարրական ծծմբով և ատոմական ջրածնով վերականգնման միջոցով՝ 

ծծմբի և երկաթի մասնիկների սերտ կոնտակտի պայմաններում: Հեղինակների կարծիքով, 

սուլֆատային լուծույթներից սուլֆիդների նստեցումը կատարվում է հետևյալ ռեակցիաներով՝ 

                                                               Fe + H2SO4 → FeSO4 + 2H+ + 2e-,                                        (1) 

                                                                      S + 2H+ + 2e- → H2S,                                                                    (2) 

                                                               MeSO4 + H2S → MeS + H2SO4,                                                               (3) 

որտեղ Me-ը Cu, Ni, Co է: 
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Ռեագենտ-նստեցուցիչի՝ Na2S-ի նվազագույն ավելցուկի առկայությունը պինդ ֆազում 

գործնականում ամբողջությամբ սահմանափակում է հակառակ ռեակցիայի ընթացքը՝ ձևավորված 

սուլֆիդների լուծվելը: Այդ դեպքում, երբ սուլֆիդների նստեցումն ընթանում է երկաթային խյուսում, 

տեղի է ունենում հետևյալ փոխազդեցությունը՝  

                                                       Fe2O3+3H2S→Fe2S3+3H2O,                                                    (4) 

                                                            Fe2O3+3H2S→FeS+3H2O+S:                                                     (5) 

Առաջացած երկաթի սուլֆիդները մասնակի նստեցնում են գունավոր մետաղները: 

Աշխատանք [14]–ում մշակվել է քիմիական հարստացման մեթոդ, որը ներառում է օքսիդացած 

պղնձային հանքանյութերի սուլֆիդացումը նատրիումի պոլիսուլֆիդների ջրային լուծույթներով 

353…368Կ ջերմաստիճանում:  

Հայտնի է ծծմբաջրածնով սուլֆիդացման մեթոդը, որը կիրառվում է Մոա Բեյ (Կուբա) և Շերիտ 

Գորդոն (Կանադա) գործարաններում [15, 16]: Տարրալուծման լուծույթների մաքրումը կատարվում է 

ծծմբաջրածնով՝ պղնձի սուլֆիդացման համար ստեխիոմետրիկ անհրաժեշտ քանակով և կապարի 

համար 10% ավելցուկով [17, 18]: Հաստատված է, որ ծծմբաջրածնով մետաղների   նստեցման 

խորությունը կախված է համապատասխան սուլֆիդների լուծելիությունից, որն իր հերթին ուղիղ 

համեմատական կախվածություն ունի ծծմբական թթվի կոնցենտրացիայից և հակադարձ 

համեմատական՝ ծծմբաջրածնի ճնշումից ու ջերմաստիճանից: Նստեցման գումարային ռեակցիան ունի 

հետևյալ տեսքը.  

                                                            Me2++ H2S = MeS + 2H+ :                                        (6) 

Հիմնային միջավայրում պղնձի սուլֆիդացման մեթոդներից կարելի է նշել, պղնձի սիլիկատային 

հանքանյութերի, ջրում լուծելի սուլֆիդարարի՝ սուլֆիդների և տարրական ծծմբի խառնուրդի 

միաժամանակյա ավտոկլավային տարրալուծումը: Գործընթացն ընթանում է 433…453Կ ջերմաս-

տիճանում, նատրիումի հիդրօքսիդի 160 կգ/մ3 լուծույթում, 1…1,5 ժամ տեևողությամբ: Պղնձի օքսիդա-

ցած հանքանյութերի փոխազդեցությունը նատրիումի սուլֆիդների հետ հիմնային միջավայրում 

սխեմատիկորեն կարելի է պատկերել հետևյալ ռեակցիայով՝ 

                            8CuCO3 + 5Na2S + 8NaOH → 4Cu2S + Na2SO4  + 4H2O + 8Na2CO3:                                (7) 

Սիլիկատահիմնային լուծույթի անջատումից և սորախցուկի լվացումից հետո, մինչև pH=9…10, 

պղնձի սուլֆիդները կորզվում են ֆլոտացիայով: Չնայած նրան, որ տվյալ տեխնոլոգիան ապահովում է 

բարձր ցուցանիշներ, ինչպես կորզման (90…94%), այնպես էլ խտանյութում պղնձի պարունակության 

(20…25%) տեսանկյունից, սակայն արդյունաբերության մեջ դրա կիրառումը դժվար է՝ բարդ 

տեխնոլոգիական սխեմայի, թանկ ռեագենտների և ֆիլտրման ցածր արագության պատճառով: Այն 

հետևանք է ստացված խյուսի բարձր խտության և մածուցիկության, ինչպես նաև NaOH-ի 

ռեգեներացիայի հիմնախնդիրների առկայության [19]: 

Աշխատանք [20]-ում  առաջարկվում է հիմնային լուծույթներով տարրալուծել և միաժամանակ 

օքսիդացած պղինձը տարրական ծծմբով սուլֆիդացնել այնպիսի հանքաքարերի դեպքում, որոնց 

ապարային հիմքը կազմված է թթվատարողունակ միացություններից: Սուլֆիդացումը կատարվել է 

413Կ ջերմաստիճանում, լուծույթի կոնցենտրացիան՝ NH3- 85 կգ/մ3, CO2 - 55 կգ/մ3: Ծծմբի ծախսը 1,3…1,5 

անգամ ավելի է, քան հանքաքարում օքսիդացած պղնձի քանակությունը, գործընթացի տևողությունը 

երկու ժամ է: Ստացվել է 30%-անոց պղնձի խտանյութ՝ 90,2% կորզման ելքով: Գործընթացը նախկինից 

տարբերվում է ավելի մեղմ ջերմաստիճանային ու ցածր հիմնայնության պայմաններով:  

Առավել հեռանկարային են այն գործընթացները, որոնք ուղղված են գունավոր մետաղների 

օքսիդային ձևի (օքսիդներ, կարբոնատներ, սուլֆատներ, մոլիբդատներ և այլն) փոխակերպմանը հեշտ 

ֆլոտացվող սուլֆիդների:  
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Այսպիսով, գրականության վերլուծությունից բխում է, որ օքսիդացած պղնձային հումքի համար 

վերամշակման ամենաարդյունավետ միջոցներից է հանքաքարի մանրացման փուլում նախնական 

սուլֆիդացման գործընթացը: 

Հետազոտության արդյունքները: Միներալների մակերևույթները սուլֆիդացնող առկա 

եղանակները չեն ապահովում անհրաժեշտ արդյունավետություն, քանի որ առաջացած սուլֆիդային 

թաղանթները հեշտությամբ քայքայվում են ֆլոտացման ընթացքում: Ուստի տվյալ հիմնախնդրի 

ամենաարդյունավետ լուծումը հանքաքարի արժեքավոր բաղադրիչների միներալաբանական 

բաղադրության փոփոխումն է՝ ֆլոտացման հատկությունների լավացման նպատակով, օքսիդացած 

միներալի մակերևույթի խոր սուլֆիդացման միջոցով, հանքաքարի մանրացման գործընթացում 

օգտագործելով  SiS2, Na2S, (Na2S-SiS2) սուլֆիդային համակարգեր: 

Միներալների մակերևույթները սուլֆիդացնող առկա եղանակները չեն ապահովում անհաժեշտ 

արդյունավետություն, որովհետև օգտագործվում են սուլֆիդարարներ, որոնք ջրային միջավայրում 

առաջացնում են հիմնային ռեակցիա (Na2S, Na2Sn, BaS, CaS, (NH4)2Sn և այլն) և սուլֆիդային թաղանթներն 

առաջանում են հիմնային միջավայրում, որտեղ սուլֆիդներն անկայուն են և հեշտությամբ քայքայվում 

են ֆլոտացման գործընթացում: Օքսիդացած հանքանյութերի սուլֆիդացման համար բարձր 

կոնցենտրացիայով նատրիումի սուլֆիդի օգտագործումը հանգեցնում է խյուսի pH-ի կտրուկ աճին՝ որը 

բացատրվում է երկու պատճառով. առաջինը՝ բարձր հիմնայնության հետևանքով առաջանում են 

մետաղների օքսիդների հիդրատներ, որոնց կատիոնները կարող են մտնել խյուսի մեջ հենց 

հանքաքարից: Դրանք կարող են ընկնել խյուսի մեջ ջրի կամ ռեագենտների միջոցով: Այդ 

հիդրօքսիդները ոչ ընտրողաբար նստում են օգտակար միներալների մասնիկների և դատարկ 

ապարների վրա և դրանով վատացնում առանձնացման պայմանները: Երկրորդը՝ pH-ի բարձր 

արժեքների դեպքում նատրիումի սուլֆիդն ունի պեպտիզացնող հատկություններ, ինչը հանգեցնում է 

կոլոիդային սուլֆիդների ձևավորմանը, որը չի կպչում օքսիդացած միներալների մակերևույթին և 

վատացնում է դրանց սուլֆիդացման գործընթացը: 

Na2S-ի ջրային լուծույթները հիդրոլիզի հետևանքով առաջացնում են ուժեղ հիմնային ռեակցիա. 

                                                            Na2S + H2O = NaOH + NaHS:                                                     (8) 

Na2S-ի 0,1 նորմալանոց լուծույթի հիդրոլիզի աստիճանը 250C-ում կազմում է 86,5%: Հաջորդ 

NaHS+H2O=NaOH+H2S ռեակցիան սովորական պայմաններում չի ընթանում: 0,1 նորմալանոց NaHS-ի 

լուծույթը 250C-ում հիդրոլիզվում է միայն 0,12%-ով [21]: 

Տաքացնելիս NaHS-ի լուծույթից անջատվում է ծծմբաջրածին. 

                                                                NaHS + H2O = Na2S + H2S:                                                                     (9) 

Ամոնիումի սուլֆիդը կայուն է 150C-ից ցածր ջերմաստիճաններում և քայքայվում է դրանից բարձր 

ջերմաստիճաններում. 

                                                            (NH4)2S = NH3 + NH4HS:                                                                    (10) 

NH3 և H2S-ի փոխազդեցության դեպքում առանց սառեցման առաջանում է NH4HS-ը, որը կայուն է 

մինչև ~320C ջերմաստիճանը: 

(NH4)2S-ը ջրում հիդրոլիզվում է՝ առաջացնելով ծծմբաջրածին և ունի հիմնային ռեակցիա: Մեկ մոլ 

լուծույթի pH-ը 9,3 է. 

                                                           (NH4)2S + H2O= NH4OH + H2S:                                      (11) 

CaS-ը և BaS-ը նույնպես ջրում հիդրոլիզվում են և առաջացնում հիմնային ռեակցիա.  

                                                 CaS + H2O = Ca(OH)2 + H2S ,                                                  (12) 

                                                  BaS + H2O = Ba (OH)2 + H2S:                                                             (13) 

Վերամշակվող պղնձի օքսիդացած հանքանյութերում, մետաղների բաղադրամասերի քանակ-

ների փոքրացման պայմաններում, կիրառվող տեխնոլոգիական գործընթացների համար չափանիշներ 

են տեխնոլոգիայի պարզությունը, հոսքայնությունը և իրականացման չափավոր պարամետրերը 
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(ջերմաստիճան, տևողություն, ռեագենտների և էներգետիկ ծախսեր): Մեխանիկական ակտիվացման 

էֆեկտի հաշվին կարելի է օքսիդացած պղնձային հանքանյութերի ձևափոխման էներգետիկ ծախսերը 

հասցնել նվազագույնի: 

Մանրացման ընթացքում, երբ տեղի է ունենում հանքանյութի մեխանիկական ակտիվացում, 

մեխանիկական ուժերի ազդեցության տակ կատարվում է միներալների էներգետիկ վիճակի, ֆիզիկա-

կան ու քիմիական հատկությունների փոփոխություն, ընդ որում, էներգետիկ վիճակի փոփոխությունը 

վերաբերում է հետերոֆազ համակարգերին, որի պինդ բաղադրիչները ենթարկվում են մեխանիկական 

ազդեցության: Հանքանյութերի ֆիզիկական և ֆիզիկաքիմիական հատկություններն ավելի շատ 

կախված են բյուրեղավանդակում արատների տեսակից ու կոնցենտրացիայից, քան բաղադրությունից 

և կառուցվածքից: 

Ինչպես երևում է [22] աշխատանքից, մանրացման ժամանակ պինդ մարմանի վրա մեխանիկա-

կան ազդեցությունը հարվածներն ու շփումն են, որոնք առաջացնում են հետևյալ երևույթները՝ 

-հարուցվում են լայն միջակայքով էլեկտրամագնիսական ալիքներ, այդ թվում՝ ձայնային ու 

լուսային, 

-առաջանում է ջերմություն՝ տաքացնելով մանրացված նյութը, 

-խթանվում է էլեկտրոնների էմիսիան, և առաջանում է պոտենցյալների տարբերություն, 

-խախտվում է նյութի ամբողջականությունը, և մեծանում է նրա ազատ մակերևույթը, 

-առաջանում են կոշտ և առանձգական դեֆորմացիաներ: Հետևաբար, նյութը, ենթարկվելով 

մեխանիկական ուժերի ազդեցությանը, ինչ-որ ժամանակ պարունակում է «ավելցուկային» էներգիայի 

պաշար, 

-մանրացված նյութերում քայքայվում են քիմիական կապերը (մեխանոլիզ, մեխանոկրեկինգ և 

այլն), այդ դեպքում առաջացած և չկոմպենսացված քիմիական կապերը կամ ազատ ռադիկալները 

պարունակում են «ավելցուկային» էներգիայի պաշարներ: 

Նշված երևույթների հետևանքով պինդ նյութերն ունենում են ռեակցիոն մեծ կարողություն, 

արագացված քիմիական փոխազդեցություն ինչպես պինդ ֆազային, այնպես էլ պինդ ու հեղուկ 

բաղադրիչների միջև, որը և հնարավորություն է տալիս ճիշտ ընտրել մեխանաակտիվացման մեքենայի 

տեսակը: 

Մանրացման համար հայտնի բոլոր մեքենաներից ամենատարածվածը թմբուկային աղացներն 

են, որոնցում գնդերի հարվածը որոշվում է բնական գրավիտացիոն ուժով: Չնայած նրան, որ թմբուկային 

աղացները գերմանր աղացման համար չեն նախատեսված, սակայն նուրբ մանրացման հասնում են 

կասկադային ռեժիմի կիրառմամբ և քերամաշման ազդեցության գերակշռությամբ ու շփող գնդերի 

մակերևույթների փոքրացմամբ: Ակտիվացման նպատակով արդյունավետ է նաև գերկրիտիկական 

ռեժիմը: Նուրբ մանրացման ու մեխանիկական ակտիվացման նպատակով լայն տարածում են գտել 

թրթռային ու շիթային աղացները [22-24]: 

Օգտագործվում են նաև կենտրոնախույս-մոլորակային աղացները, որոնց հիմնական 

առավելություններն են՝ պտույտների կրիտիկական թվի ավելացման հնարավորությունը, 

կոմպակտությունը, ինչպես նաև քիչ մետաղատարությունը և տեղակայանքի շարժունակությունը: 

Մեխանիկական ակտիվացումը բնութագրվում է մեխանիկական ուժերի ազդեցության տակ 

համակարգի ազատ էներգիայի փոփոխությամբ, որը կարելի է արտահայտել հետևյալ տեսքով [22]. 

                                                        Gակտ = Gմակ + Gդեֆ,                                                               (14) 

որտեղ, Gակտ-ն մանրացման ընթացքում ազատ էներգիայի փոփոխությունն է, Gմակ-ն՝ մանրացման 

ընթացքում մակեևութային էներգիայի փոփոխությունը, Gդեֆ-ն՝ ներքին էներգիայի փոփոխությունը ի 

հաշիվ դեֆորմացիայի ու մասամբ բյուրեղավանդակի քայքայման: Ցույց է տրված, որ մեխանիկական 

ակտիվացման արդյունքում՝ աղաթթվում պիրիտի լուծվելու ժամանակ, Gդեֆ-ի աճը մոտ 10 անգամ 

գերազանցում է մակերևութային Gմակ-ին: Վերը նշված բոլոր օրինաչափություններն ավելի լրիվ ու 
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հստակ արտահայտվում են նյութի նուրբ մանրացման դեպքում: Սակայն [23] աշխատանքում նշվում է, 

որ ֆիզիկական, քիմիական և տեխնոլոգիական հատկությունների փոփոխությունն այս կամ այն չափով 

արտահայտվում է սովորական մանրացման դեպքում: Այսպես, օրինակ, հեմատիտի մինչև 0,1մմ 

մանրացման դեպքում տեսակարար մագնիսական ունակությունը փոքրանում է մոտ 3 անգամ: 

[25, 26] աշխատանքներում հեղինակների կողմից ցույց է տրվել, որ մանրացման մեթոդները և 

մանրացնող մարմինների առանձգական հատկությունն ազդում են երկաթի հանքաքարի 

բաղադրիչների ֆիզիկական հատկությունների վրա, իսկ մանրացման ռեժիմները՝ ֆլոտացման 

ցուցանիշների վրա: Օրինակ, [26] աշխատանքում հաստատված է, որ մագնետիտի մինչև 44մկմ 

մանրացման  ժամանակի ավելացումը հանգեցնում է նրա կառուցվածքում արատների ավելացմանը: 

Դա հատկապես նկատվում է 0,05 մմ դասի դեպքում, որտեղ մագնիսական երկաթի քանակը կրճատվում 

է մոտ 2 անգամ, ինչը բացատրվում է երկրորդային հեմատիտ ֆազի առաջացմամբ: Արդյունքում՝ 

պոչերում ավելանում է երկաթի պարունակությունը, և նման չափաբաժինների համար պահանջվում են 

կորզման ավելի կատարյալ մեթոդներ: Նուրբ մանարացման հետևանքները չեն սահմանափակվում 

հանքանյութերի կառուցվածքային փոխակերպումներով. դրանք բազմակողմանի են: Օրինակ, խյուսում 

օքսիդավերականգնման գործընթացների վրա մեծ ազդեցություն ունի, այսպես կոչված, քերման 

երկաթը: Այդ ուղղությամբ ուշագրավ աշխատանքներ են կատարված [27, 28]-ում: Աղացում քերման 

երկաթը, վերածվելով հիդրօքսիդի, նվազեցնում է խյուսում լուծված թթվածնի պարունակությունը, որը 

հանգեցնում է ընտրունակության փոքրացման և կապարի ու ցինկի սուլֆիդների կորզման 

պակասեցմանը: 

Տեխնոլոգիական շատ գործընթացների հիմքում ընկած են հետերոգեն քիմիական ռեակցիաները, 

որոնք ընթանում են ֆազերի բաժանման սահմանում: Փոխազդեցության այդ տեսակին է պատկանում 

հիդրոթերմալ սուլֆիդացման գործընթացը: Հայտնի է, որ նոր պինդ ֆազի առաջացմամաբ ընթացող 

ռեակցիաների կինետիկան սովորաբար բարդանում է նրանով, որ նոր առաջացած պինդ 

նորագոյացությունները դժվարացնում են ռեագենտների մուտքը չփոխազդված տիրույթ: Մանրացման 

պայմաններում նման փոխազդեցությունների անցկացման դեպքում, երբ մանրացվող պինդ մարմնի 

բաղադրիչների մակերևույթը անընդհատ նորանում է ռեակցիայի արգասիքների հեռացումով, 

ռեակցիայի արագությունը չի սահմանափակվում դիֆուզիոն գործընթացներով և նկարագրվում է պարզ 

գծային հավասարումներով: 

Տարրական ծծմբով ծանր գունավոր մետաղների օքսիդացած հանքանյութերի հիդրոթերմալ 

սուլֆիդացման համար պարտադիր պայման է փոխազդող նյութերի անմիջական շփումը, որը 

պահանջում է խառնուրդներում բաղադրիչների հավասարաչափ բաշխում: Նյութերի այդ աստիճանի 

խառնվելու տեխնիկական միջոց կարող են հանդիսանալ աղացները: Սուլֆիդացման ու մանրացման 

գործընթացների համակցմանը նպաստում է նաև այն, որ մեխանաակտիվացման էներգիայի 

ազդեցության առավելագուն էֆեկտ կարելի է սպասել, երբ այն անջատվում է փոխազդող նյութերի 

անմիջական շփման պահին: 

 [29] աշխատանքի հեղինակների կողմից առաջարկվում է փոխազդեցության հետևյալ 

հաջորդականությունը՝ 

H2S-ը առաջանում է տարրական ծծմբով մանրացման դեպքում՝ 

                                                    S + H2O → H2S + ½ O2 ,                                                               (15) 

այնուհետև տեղի է ունենում H2S –ի փոխազդեցություն մետաղի հետ՝ 

                                                    2Cu + H2S → Cu2S+H2 ,                                                              (16) 

                                            Fe+2H2S → FeS2 + 2H2 :                                                                 (17) 

[30] աշխատանքում տրված է սուլֆիդագոյացման պինդ ֆազային մեխանիզմը՝ 

                                                         Me + S → MeS ,                                                                (18) 

որտեղ Me- Mg, Cd, Zn, Sn, Pb, Sb, Bi: 
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Այսպիսով, աղացներում նուրբ և գերնուրբ մանրացման դեպքում հնարավոր է իրականացնել 

նման սինթեզներ: 

Հայտնի է, որ ջերմաստիճանը որոշիչ գործոններից մեկն է օքսիդացած պղնձային հանքանյութերի 

տարրական ծծմբով հիդրոթերմալ սուլֆիդացման գործընթացում: Պ.Ա. Ռեբինդերի ու իր աշխա-

տակիցների ուսումնասիրություններով հաստատվել է մանրացման գործընթացի վրա ջերմաստիճանի 

ազդեցությունը ջրի հատկությունների փոփոխման հաշվին: 277…343Կ ջերմաստիճանային 

միջակայքում ջրի մածուցիկությունը փոքրանում է 5 անգամ, իսկ էլեկտրոլիտիկ դիսոցման և թրջման 

ջերմությունն ավելանում է: Դա ավելացնում է միկրոճաքերի թիվը, իսկ ջրի թափանցման արագությունն 

ու խորությունը հանգեցնում են միկրոճաքերի սեպաճեղքման և ինտենսիվացվում է նյութերի թաց 

մանրացումը: 

Լեռնային ապարների մանրացման գործընթացի լավացման կախվածությունը ջերմաստիճանից 

բացատրվում է հետևյալ կերպ. միներալները բնութագրվում են ջերմային ընդարձակման տարբեր 

գործակիցներով, որը գենեզիսի ժամանակ հովացման գործընթացում ներքին լարվածությունների 

ծագման պատճառ է: Սակայն երկրաբանական գործընթացներն ընթանում են միլիոնավոր տարիների 

ընթացքում, այդ լարվածությունները գործնականում հասնում են զրոյի, տաքացումը հանգեցնում է 

միջֆազային լարվածության վերականգնման, որն էլ մեծացնում է ապարի ամրությունը: 

Վ.Վ. Բոլդիրևը, դիտարկելով ջերմաստիճանի ու ճնշման կարճաժամկետ բարձրացման 

գործոնները, դրանք կապել է պինդ մարմնի գրգռված վիճակի հետ: Իր հերթին գրգռվածությունը երեք 

հիմնական գործընթացների՝ շփման, դեֆորմացիայի արդյունքում տաքացման և քայքայման ընթացքում 

էներգիայի անջատման արդյունք է: Կինետիկ պատկերացումները թույլ են տալիս մեխանաքիմիական 

գործընթացները դիտարկել ավելի բարդ համակարգերում, օրինակ, հեղուկ-պինդ մարմին, գազ-պինդ 

մարմին, և առանձնացնել ջերմաստիճանի ու ճնշման ազդեցությունները: Համակարգում 

ջերմաստիճանի բարձրացման աղբյուր կարող են լինել ադիաբատ սեղմման գործընթացը և պինդ 

մարմինների ծակոտիների միջով հեղուկի հոսքը: Մոտավոր գնահատումը ցույց է տվել, որ 

ջերմասիճանը կարող է հասնել 773…973Կ, իսկ մասնիկների միջև առաջացող ճնշումը՝ 0,5…0,6 ՄՊա: 

Նման պայմաններում հնարավոր է դառնում որոշ միներալների սինթեզը:  

Եզրակացություն: Գրականության ակնարկի տվյալների և կատարված փորձարարական 

հետազոտությունների վերլուծության հիման վրա աշխատանքում առաջարկվում է ծծումբ 

պարունակող սիլիցումի սուլֆիդի և նատրիումի թիոկոմպլեքսի առկայությամբ օքսիդացած պղնձային 

հանքաքարերի հիդրոջերմային սուլֆիդացման և մանրացման գործընթացների համատեղում: Գործըն-

թացը կարելի է իրականացնել սովորական գնդաղացներում մինչև 373Կ ջերմաստիճանում՝ արգասիքի 

հետագա ֆլոտացմամբ: Այսպիսով, ի տարբերություն ավտոկլավային մեթոդի, հնարավոր է դառնում 

նվազեցնել սուլֆիդացման գործընթացի տեխնոլոգիական պայմանները, պարզեցնել վերամշակման 

սխեման՝ ի հաշիվ սուլֆիդացման ու մանրացման օպերացիաների համատեղման, նվազեցնել նաև 

սուլֆիդացման գործընթացի իրականացման տնտեսական ծախսերը: 
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С.Г. Агбалян, А.О. Овсепян, А.В. Авагян, Т.Р. Авагян,  

Т.А. Демирчян 

 

ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ МЕДНЫХ МИНЕРАЛОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ СУЛЬФИДИЗАЦИИ 

 
В настоящее время одной из важных проблем цветной металлургии является исследование методов 

переработки труднообогатимых, окисленных и смешанных руд меди. Это обусловлено тем, что применение 

традиционных методов не обеспечивает требуемые технологические и экономические показатели. Анализ 

существующих методов обогащения окисленного сырья показывает, что наиболее перспективным решением 

проблемы для более эффективной обработки является сульфидирование минералов в мельнице. Из многих 

сульфидов в основном представляют интерес гидролизующие и сульфидирующие вещества в воде, которые 

при механической активации в мельнице образуют стойкие сульфиды меди в кислотных и нейтральных сре-

дах. 

Измельчение окисленной медной руды в мельнице с одновременной активацией и сульфидизацией пред-

ставляет собой простую и экологически безопасную технологию, не требующую специального оборудования 

и использования агрессивных реагентов. 

Ключевые слова: медь, оксид, минерал, шаровая мельница, измельчение, сульфидизация, термодина-

мика, флотация, исходный материал, продукт. 
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TREATMENT OF OXIDIZED COPPER MINERALS BY SULFIDATION METHODS 
 

 

Research into methods of reprocessing difficult-to-enrich, oxidized and mixed copper ores now is one of the 

important problems of non-ferrous metallurgy, as the application of traditional methods does not provide the required 

technological and economic indicators. Analysis of existing methods of enriching oxidized feedstocks shows that the 

most promising solution to the problem for more efficient treatment is the sulfidation of minerals in the mill. Of the 

many sulfides of main interest are hydrolysing and sulfiding substances in water, which in the mill upon mechanical 

activation form persistent copper sulfides in acidic and neutral media. 

Realization of oxidized copper ore in mill with simultaneous activation simple technology, represents a simple, 

ecologically safe technology,  which does not require special equipment, use of aggressive reagents and is environ-

mentally safe. 

Keywords: copper, oxide, mineral, ball-mill, grinding, sulfidation, thermodynamics, flotation, starting material, 

product. 
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Մշակվել է ինքնատատանվող դանակով հողամշակող ֆրեզ, կազմվել է նրա մաթեմատիկական 
հիմնավորումը: Տատանվող օրգանով հողային ֆրեզը հնարավորություն կտա բարձրացնել 
աշխատանքի ՕԳԳ-ն, նվազեցնել քարշային դիմադրությունը ու վառելիքի տեսակարար ծախսը։ 
Տատանվող դանակի սայրի հարվածային ներգործության շնորհիվ տեղի է ունենում մոլախոտերի հաստ 
արմատների կտրում նույնիսկ փխրուն հողերում, երբ արմատները ամուր կպած չեն հողին։ 

հողային ֆրեզ, ինքնատատանվող դանակ, զսպանակ, շփման ուժ,  
քարշային դիմադրություն։ 

 
Ներածություն: Հայրենական և արտասահմանյան գրականության վերլուծության արդյունքում 

պարզվել է, որ ծանր, արմատակալած հողերի մշակման գործում հողամշակ ֆրեզներն աշխատանքի 

արդյունավետությամբ գրավում են հատուկ տեղ [1-3]: Պտտվող բանող օրգանները կարող են ապահովել 

տարբեր հողատեսակի հողերի լավ փխրեցում ցանկացած խորությամբ մշակելիս, ընդ որում փխրեցման 

աստիճանը կարելի է կարգավորել լայն սահմաններում՝ ֆրեզի պտտման և տրակտորի շարժման 

արագության փոփոխումով: 

Ֆրեզային մեքենաների աշխատանքի սկզբունքը էականորեն տարբերվում է սովորական 

հողամշակ մեքենաների աշխատանքի սկզբունքից: Ֆրեզային մեքենայի բանող օրգանը 

սկավառակավոր թմբուկն է՝ վրան ամրացված դանակներով: 

Հողը ֆրեզով մշակելուց հետո երկարատև պահպանում է փխրունությունն ու 

օդաթափանցելիությունը, որը շատ անհրաժեշտ է մշակաբույսերի նորմալ աճի համար: Երբ ֆրեզման 

խորությունը հասնում է 15…20 սմ, հողի խտությունը մինչև 30 սմ-ի վրա նվազում է: Դա բացատրվում է 

ակտիվ բանող օրգանների հողի վրա ունեցած թրթռազդեցությամբ [1]: 

Ներկայումս շատ գիտահետազոտական ինստիտուտներ և առանձին գիտաշխատողներ հատուկ 

ուշադրություն են դարձնում հողամշակման բնագավառում թրթռումով բանող օրգանների ստեղծմանը 

և հետազոտմանը: Դա բացատրվում է նրանով, որ հողամշակումը շատ էներգատար գործընթաց է, և 

թրթռատեխնիկայի օգտագործումը կարող է մեծ արդյունք տալ: 

Գյուղատնտեսության մեջ թրթռատեխնիկա ներկայումս կիրառվում է սերմերի զտման-

տեսակավորման, պարարտանյութերի հող մտցման, կարտոֆիլի բերքահավաքի և այլ 

գործընթացներում: Սակայն հողամշակման գործընթացում դեռևս այն կիրառություն չի գտել՝ 

համապատասխան տեխնիկայի և բանող օրգանների բացակայության պատճառով: 

Խնդրի դրվածքը և մեթոդիկայի հիմնավորումը: Ելնելով վերը նշվածից՝ հետազոտության 

նպատակն է ուսումնասիրել ինքնատատանվող դանակով հողային ֆրեզի կառուցվածքը, աշխատանքի 

սկզբունքը և կատարել մաթեմատիկական հիմնավորում։ 

Թրթռաբանող օրգանով հողամշակ գյուղատնտեսական տեխնիկան հնարավորություն կտա 

բարձրացնել աշխատանքի ՕԳԳ-ն, նվազեցնել քարշային դիմադրությունն ու վառելանյութի 

տեսակարար ծախսը: Գիտափորձնական հետազոտությունների արդյունքում ապացուցվել է, որ բանող 

օրգանի կողմից ազդող կարճատև գործող ուժերը, հաճախ գործում են ավելի արդյունավետ հատկապես՝ 

մշակվող նյութի քայքայման ժամանակ: Այս տեսանկյունից ինքնատատանվող դանակով ֆրեզները 

կարող են լայն կիրառություն ունենալ և արդյունավետ աշխատել պինդ և մոլախոտերով խիստ 

վարակված դաշտերում: 

Դանակի սայրի հարվածային ներգործության շնորհիվ տեղի է ունենում մոլախոտի հաստ 

արմատների կտրում նույնիսկ փխրուն հողերում, երբ արմատներն ամուր կպած չեն հողին: Փորձերի 

արդյունքում պարզվել է, որ թրթռումով աշխատող բանող օրգանները չեն աղտոտվում մոլախոտերով, և 

խոնավ հողը դրանց չի կպչում: 
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Գոյություն ունեցող ֆրեզներում դանակները սկավառակներին ամրացվում են անշարժ՝ 

հեղույսային միացությամբ կամ շարժական՝ հոդակապի օգնությամբ [3]։ 

Ֆրեզի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: Առաջարկվող հողի փխրիչը (ֆրեզը) ունի նույն 

հանգույցները՝ լիսեռ, որի վրա եռակցված են սկավառակները, ռեդուկտոր և դանակներ: Դանակները 

սկավառակին ամրացված են շարժական, որը պատկերված է նկ.  1-ում: 

 

 
Նկ. 1.  Ինքնատատանվող դանակով ֆրեզի սխեմա. 

1 - սկավառակ, 2 - դանակ, 3 - հեղույս, 4 - կանգնակ, 5 - ձգապտուտակ, 
6 - հենակ, 7 - զսպանակ, 8 - հոդակապ 

 
Շրջանաձև հողափխրիչն ունի թմբուկ, որը բաղկացած է սկավառակներից (1), որոնց վրա 

հոդակապով (8) և զսպանակներով (7) ամրացված են կանգնակները (4): Կանգնակների վրա, որոշակի 

մասերում, բացված են անցքեր, որտեղ ամրացվում են զսպանակների ծայրերը, իսկ զսպանակների մյուս 

ծայրերը՝ ձգապտուտակներով (5) ամրանում են սկավառակի (1) վրա անշարժ, հակադիր 

ուղղություններով տեղակայված հենակներին (6): Կանգնակների ստորին մասում հեղույսներով (3) 

ամրացվում են դանակները (2): Զսպանակները (7) միատեսակ են, ունեն որոշակի կոշտություն, որոնց 

հավասար մեծության նախնական լարվածությունը կարգավորում են ձգապտուտակների (5) միջոցով: 

Շրջանաձև հողափխրիչն աշխատում է հետևյալ կերպ. սկավառակներով 1 թմբուկը պտտական 

շարժում ստանում է տրակտորի ՀԱԼ-ից: Սկավառակին ամրացված դանակը (2) մտնում է հողի մեջ՝ 

կտրելով այն տաշեղի տեսքով: Կտրման դիմադրության ուժի փոփոխական լինելու հետևանքով 

դանակի (2) վրա առաջանում է փոփոխական բեռնվածություն: Երբ հողի կտրման դիմադրության ուժը 

մեծ է միջին արժեքից, դանակը կանգնակի հետ միասին շեղվում է դեպի աջ՝ պտտվելով հոդակապի (8) 

շուրջը, ժամսլաքին հակառակ ուղղությամբ: Ձախ զսպանակը ձգվում է, իսկ աջը՝ սեղմվում նույն չափով, 

այնպես, որ ստեղծվում է հավասարակշռված վիճակ: Երբ հողի կտրման դիմադրության ուժը նվազում է 

և դառնում միջին արժեքից փոքր, դանակը զսպանակների առաձգական ուժերի ազդեցության տակ 

շեղվում է դեպի ձախ: 

Այդպիսով դանակի վրա ազդող փոփոխական բեռնվածությունը առաջ է բերում կանգնակի 

ինքնատատանումներ հոդակապի (8) շուրջը, որի շնորհիվ զգալիորեն փոքրանում են հողի կտրման 

դիմադրությունն ու հողի հետ դանակի շփման ուժերը: Դա հանգեցնում է քարշային ուժի և 

վառելանյութի տեսակարար ծախսի նվազմանը: 

Ֆրեզային թմբուկի աշխատանքի ժամանակ նրա դանակները պարբերաբար մտնում են հողի մեջ՝ 

կտրելով նրանից հողի որոշակի զանգված տաշեղի ձևով: 

Ֆրեզի դանակները, որպես կանոն, ունեն սիմետրիայի երկայնական առանցք, այդ պատճառով 

նրանց վրա ազդող հողի հակազդման ուժերը կարելի է ներկայացնել համարժեք R ուժի միջոցով, որն 
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ազդում է դանակի սայրի վրա: Համարժեք R ուժը գտնվում է ուղղաձիգ երկայնական հարթությունում, 

որը շարժման ուղղության հետ կազմում է ψ անկյուն (նկ. 2): 

Իրականում ψ անկյան և R ուժի մեծությունները փոփոխական են և փոփոխվում են φ = ωt թմբուկի 

սկավառակի պտտման անկյանը զուգընթաց: 

Սկզբում, երբ դանակը հանդիպում է հողին, R ուժը մոտ է զրոյի: Հետագայում, երբ դանակը սկսում 

է մտնել հողի մեջ, R ուժը կտրուկ սկսում է աճել՝ հասնելով առավելագույն Rmax: Տեղի է ունենում հողի 

տաշեղի կտրում: Թմբուկի պտտման անկյունը, որը համապատասխանում է R կտրման դիմադրության 

ուժի աճին, գտնվում է 15...250 սահմաններում [1]: 

Այնուհետև հողի կտրման դիմադրության ուժը, որն ազդում է դանակի սայրի վրա, նվազում է: 

Կտրման դիմադրության ուժի փոփոխական լինելու հետևանքով դանակի վրա առաջանում է 

փոփոխական բեռնվածություն: Երբ հողի տաշեղի կտրման դիմադրության ուժը մեծ է կտրման 

դիմադրության միջին արժեքից՝ Rմիջ, դանակը կանգնակի հետ միասին պտտվում է հոդակապի շուրջը 

թմբուկի պտտման ուղղությանը հակառակ: Կանգնակի վերին զսպանակը սեղմվում է, իսկ ստորին 

զսպանակը՝ ձգվում, ինչպես պատկերված է նկար 2-ում:  

Երբ հողի կտրման դիմադրության ուժը փոքրանում է միջին արժեքից, դանակը կանգնակի հետ 

միասին պտտվում է հոդակապի շուրջը հակառակ ուղղությամբ, այսինքն՝ թմբուկի պտտման 

ուղղությամբ, և վերին զսպանակը ձգվում, իսկ ստորինը՝ սեղմվում է: Այսինքն՝ հողի կտրման 

դիմադրության ուժի փոփոխման շնորհիվ տեղի է ունենում կանգնակի և դանակի ինքնատատանում, 

որին նպաստում են դանակի կանգնակին ամրացված նախապես լարված զսպանակները: 

Կտրման տեսակարար դիմադրությունը կախված է հողի մեխանիկական բաղադրությունից ու 

վիճակից, տաշեղի չափերից (դանակի մատուցման չափից), կտրման արագությունից և այլն: Փոքր 

մատուցման դեպքում կտրման տեսակարար դիմադրությունը ավելի մեծ է: Մատուցման մեծացումը 

հանգեցնում է տեսակարար դիմադրության նվազմանը, որը բացատրվում է նրանով, որ մեծ մատուցման 

դեպքում հողի փխրեցումը ավելի փոքր է, քան փոքր մատուցումների ժամանակ: 

 

 
Նկ. 2. Դանակի վրա ազդող ուժերի սխեմա 

 

Հողի կտրման դիմադրության նվազումը բացատրվում է նաև հողի և դանակի միջև առաջացող 

շփման ուժի փոփոխությամբ: 

Թրթռումով աշխատող բանող օրգանի ազդեցությունը մշակվող նյութի շփման գործակցի վրա 

ուսումնասիրված է ոչ բավարար, և արդյունքները այդ ուղղությամբ դեռևս մեծ չեն: 

Անկասկած է, որ այդպիսի ազդեցություն տեղի ունի և որի հետևանքով նվազում է թրթռումով 

աշխատող բանող օրգանի դիմադրության ուժը: Բանն այն է, որ թրթռման ժամանակ տեղի է ունենում 

քայքայող ուժերի վերաբաշխում: Մշակվող նյութի մասնիկների արագությունը բանող օրգանի 

մակերևույթի վրա թրթռման ժամանակ կարող են աճել կամ նվազել, որի հետևանքով շփման գործակիցը 
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ինչպես նաև նյութի՝ բանող օրգանին կցորդման աստիճանը կարող է նվազել կամ աճել: Բացի այդ, 

թրթռման ժամանակ մշակվող նյութը ենթարկվում է փխրեցման կամ լրացուցիչ խտացման տարբեր 

հատվածներում, որը հանգեցնում է հողի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների փոփոխման և 

առաջին հերթին՝ ներքին շփման գործակցի: 

Բազմաթիվ փորձարարական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ամենաշատ դրական 

արդյունքների կարելի է հասնել բանող օրգանի երկայնական տատանումների ժամանակ: 

Այսպիսով, քարշային ուժի փոքրացումը թրթռման ժամանակ կարող է բացատրվել քարշային ուժի 

ուղղությունից շփման ուժի ուղղության շեղումով: Ամփոփելով ֆրեզի դանակի ինքնատատանման 

(թրթռման) երևույթը, որն առաջ է գալիս հողի անհավասարաչափ դիմադրության և ֆրեզի յուրահատուկ 

կառուցվածքային առանձնահատկության շնորհիվ, հնարավորություն է տալիս բարձրացնել ՕԳԳ-ն, 

իջեցնել քարշային դիմադրությունն ու վառելանյութի տեսակարար ծախսը: 

Հետազոտության արդյունքները: Ինչպես հետևում է դանակի վրա հողի կտրման ուժի բնույթի 

վերլուծությունից, այն զրոյից աճում է՝ հասնելով առավելագույն արժեքի, ապա նվազում է մինչև միջին 

մեծություն: Հետևաբար, մաթեմատիկորեն որոշ մոտավորությամբ  կարելի է ընդունել, որ դանակի 

սայրի վրա ազդող ուժը փոփոխվում է սինուսոիդային օրենքով. 

Ry = Rmax sinωt ,       (1) 

որտեղ  ω-ն ֆրեզի պտտման անկյունային արագությունն է: 

Ինքնատատանվող դանակի տատանման հաճախականության որոշման հաշվարկային սխեման 

բերված է նկ. 3-ում: Այժմ դիտարկենք հողամշակ ֆրեզի ինքնատատանվող դանակի տատանումները 

աշխատանքի ժամանակ: 

 

Նկ․  3. Ֆրեզի ինքնատատանվող դանակի տատանման հաճախության որոշման հաշվարկային սխեմա 

 

Դիտարկվող մեխանիկական համակարգն ունի ազատության մեկ աստիճան: Որպես 

համակարգի ընդհանրացված կոորդինատ` ընդունում ենք φ անկյունը, որը կազմվում է դանակի 

սկզբնական և տվյալ պահին ունեցած դիրքի (առանցքի) միջև: Համակարգը գտնվում է ծանրության ուժի 

(mg), հողի կտրման դիմադրության ուժի (R) և զսպանակների առաձգական ուժերի (cx) ազդեցության 

տակ: 

Դանակի ինքնատատանման դիֆերենցալ հավասարման կազմման համար օգտվենք Լագրանժի 

երկրորդ սեռի հավասարումից [4]. 
𝑑

𝑑𝑡
 (

𝜕𝑇

𝜕�̇�
) -  

𝜕𝑇

𝜕𝜑
 + 

𝜕П

𝜕𝜑
 = Q ,      (2) 

որտեղ  Т-ն համակարգի կինետիկ էներգիան է,  П-ն` համակարգի պոտենցիալ էներգիան, φ-ն` 

համակարգի ընդհանրացված կոորդինատը, Q-ն` համակարգի վրա ազդող ընդհանրացված ուժը: 

Համակարգի կինետիկ էներգիան որոշում ենք որպես դանակի և ձողի OX առանցքի շուրջը 

պտտվող մարմնի կինետիկ էներգիա. 
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T =  
1

2
 J �̇�2,      (3) 

որտեղ`  J-ն դանակի և ձողի իներցիայի մոմենտն է, 

J = 
1

3
 m l2,      (4) 

որտեղ՝ m-ը դանակի և ձողի զանգվածն է, l-ը` դանակի և ձողի երկարությունը: 

Տեղադրելով իներցիայի մոմենտի արժեքը (4)ից (3) հավասարման մեջ՝ կստանանք համակարգի 

կինետիկ էներգիան. 

Т = 
1

6
 m l2 �̇�2:      (5) 

Հաշվարկենք ինքնատատանվող դանակի՝ հորիզոնական դիրքից փոքր φ անկյան տակ շեղված 

վիճակում պոտենցիալ  էներգիան, որպես Π1 ծանրության ուժի, և առաձգական ուժերի Π2 պոտենցիալ 

էներգիաների գումար: 

Π = Π1 + Π2 :      (6) 

Ընդունենք, որ դանակի և ձողի պոտենցիալ էներգիան սկզբնական դիրքում հավասար է զրոյի: 

Դանակի և ձողի φ անկյունով պտտման ժամանակ դրանց ծանրության կենտրոնը կտեղաշարժվի վեր 

կամ վար l1 sinφ չափով: 

Համակարգի պոտենցիալ էներգիան դանակի և ձողի φ անկյան տակ պտտման ժամանակ կկազմի՝ 

      

Π1 = mgl1sinφ:      (7) 

Սահմանափակվելով φ անկյան փոքր արժեքներով՝ կարող ենք գրել, որ sinφ ≈ φ: Պոտենցիալ 

էներգիան կունենա հետևյալ արժեքը. 

Π1 = mgl1 φ :        (8) 

Այժմ հաշվենք առաձգական ուժերի պոտենցիալ էներգիան: Դանակի և ձողի φ փոքր անկյան տակ 

պտտման ժամանակ զսպանակներից մեկը երկարում է, մյուսը՝ սեղմվում նույն չափով, որը կարելի է 

որոշել հետևյալ արտահայտությամբ. 

Y = a φ :       (9) 

Զսպանակների լրիվ պոտենցիալ էներգիան կլինի երկու զսպանակների պոտենցիալ 

էներգիաների գումարը. 

Π2 = 2 
𝐶 𝑌2

2
 = c a2 φ2 ,         (10) 

որտեղ c-ն զսպանակի կոշտությունն է, a-ն՝ զսպանակի դանակի ձողից ամրացման կետի 

հեռավորությունը О կետից: 

Համակարգի լրիվ պոտենցիալ էներգիան կլինի. 

Π = Π1 + Π2 = mgl1φ2 + c a2 φ2 :    (11) 

Հաշվարկենք համակարգի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների ածանցյալն ըստ 

ընդհանրացված կոորդինատի և տեղադրելով ստացված Լագրանժի հավասարման (2) մեջ՝ կստանանք 

հողամշակիչ թմբուկի դանակականգնակ համակարգի ինքնատատանման դիֆերենցիալ 

հավասարումը հետևյալ տեսքով. 
1

3
 m l2 φ̈ + 2 (ca2 + mgl1)φ = Q :    (12) 

Համակարգի վրա ազդում է ընդհանրացված ուժը՝ Q: Ընդհանրացված ուժը դանակի վրա ազդող 

հողի կտրման դիմադրության R ուժն է, որի մեծությունը որոշվում է (1) բանաձևով: 

Տեղադրելով (12) հավասարման մեջ Q=Rsinωt և կատարելով որոշ մաթեմատիկական 

գործողություններ՝ կստանանք դանակի տատանման դիֆերենցիալ հավասարումը հետևյալ տեսքով. 

�̈� + 
6 (𝑐𝑎2+𝑚𝑔𝑙1)

𝑚𝑙2 φ = 
3𝑅𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡

𝑚𝑙2 ,    (13) 

որը երկրորդ կարգի անհամասեռ, հաստատուն գործակիցներով գծային դիֆերենցիալ հավասարում է: 

Գծային դիֆերենցիալ հավասարումների տեսությունից հայտնի է, որ այդ հավասարումն ունի մասնակի 

և ընդհանուր լուծում: 

Մասնակի լուծումը գտնելու համար նշանակենք. 

k2 = 
6 (𝑐𝑎2+𝑚𝑔𝑙1)

𝑚𝑙2  ապա կստանանք k = 
1

𝑙
 √

6 (𝑐𝑎2+𝑚𝑔𝑙1)

𝑚
 ,     (14) 

որտեղ K-ն համակարգի ազատ տատանումների հաճախությունն է: 

Հավասարման (17) մասնակի լուծումը կլինի. 

φ1 = Asinkt + Bcoskt,     (15) 
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որտեղ A-ն և B-ն հաստատուն մեծություններ են, որոնց արժեքները որոշվում են համակարգի 

սկզբնական պայմաններից, երբ t = 0, φ1 = 0 և �̇�1 = ωl։ 

Որոնելի մասնակի լուծումը կունենա հետևյալ տեսքը. 

φ1 = 
𝜔𝑙

𝐾
 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑡 ∶     (16) 

Համակարգի ընդհանուր լուծումը կլինի. 

φ2 = 
3𝑅𝑠𝑖𝑛𝜔𝑙

𝑚𝑙2  :      (17) 

Այսպիսով, հավասարման ընդհանուր լուծումը կլինի. 

φ = 
𝜔𝑙

𝑘
 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑡 +  

3𝑅𝑠𝑖𝑛𝜔𝑙

𝑚𝑙2 ։     (18) 

Ստացված (18) հավասարումից հետևում է, որ ֆրեզի դանակի տատանումների հավասարման 

առաջին անդամը դանակի ազատ տատանումներն են, որոնք առաջանում են զսպանակների 

առաձգական ուժերի շնորհիվ, իսկ երկրորդ անդամը՝ դանակի ստիպողական տատանումներն են, 

որոնք առաջանում են հողի կտրման դիմադրության փոփոխական լինելու հետևանքով։ 

Եզրակացություն: Ինքնատատանվող դանակով հողամշակման ֆրեզի աշխատանքային 

գործընթացի մաթեմատիկական և տեսական հիմնավորումը հնարավորություն են տալիս այն 

օգտագործել գյուղատնտեսության մեջ՝ հողերի փխրեցման նպատակով։ 
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СТРУКТУРА ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ФРЕЗЫ С 

САМОКОЛЕБЛЮЩИМСЯ НОЖОМ, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 
Обработана почвенная фреза с самoколеблющимся ножом, дано ее математическое обоснование. 

Фреза с колеблющимся рабочим органом позволит увеличить коэффициент полезного действия работы, 

снизить сопротивление тяги и удельные затраты. Благодаря ударному воздействию лезвия наблюдается 

резание грубых корней сорняка даже при рыхленной среде, где корни некрепко привязаны к почве. 

Ключевые слова: почвенная фреза, самоколеблющийся нож, пружина, сила трения, тяговое 

сопротивление. 

 
D.P. Petrosyan, D.R. Khazhakyan 

 

THE STRUCTURE OF SELF-SWINGING KNIFE SOIL TILLER, WORKING PRINCIPLE AND 

MATHEMATICAL JUSTIFICATION 

 

Self-swinging soil tiller has been designed, mathematical justification has been given. Self-swinging soil tiller 

will increase the efficiency of the work, reduce traction resistance and unit cost. Due to the impact of the blade, cutting 

of coarse weed roots is observed even in loose soils, where the roots are not hard attached to the soil. 

Keywords: soil tiller, self-swinging blade, spring, contact force, traction resistance. 
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EXPERIMENTAL AND FINITE ELEMENT ANALYSIS OF THE 3D  

PRINTED FLEXURE HINGES 

 

 This paper presents a novel manufacturing method of flexure hinges and their analysis. An experimental, 

as well as the finite element analysis of 3D printed flexure hinges with various designs have been carried out.  The 

Traditional 1 DOF flexure hinges with rectangular cavities of different sizes have been investigated.Compared to 

the traditional hinges and bearings, the flexure hinges are widely used in micromanipulation processes due to their 

high accuracy and small size. By contrast with flexure hinges, traditional hinges and bearings have certain backlash 

which significantly reduces the accuracy of the mechanism.     

Keywords: flexure hinge, 3D printing,  experimental analysis, finite element method. 
 
Introduction. Flexure hinges are widely used in appliances such as gyroscopes, accelerometers, 

balance scales and multiplying linkages. They are essential elements in micro-manufacturing, micro-

system assembly, biological cell manipulation in biotechnology and MEMS (micro-electromechanical 

system). Various micro-motion stages were developed using conventional technologies based on 

servomotors, ball screws and rigid linkages. However, these conventional technologies encounter 

problems such as friction, wear, backlash and lubrication, thus struggling to achieve high positioning 

accuracy.  

On the other hand, compliant micro-motion stages, which solely move through deformations of 

flexure hinges, provide smooth motions without encountering aforementioned problems. Therefore, 

compliant stages with flexure hinges are capable of achieving highly precise positioning [1]. 

 Design of flexure hinges with cavities. For initial geometry, classic flexure hinges with semi-

circular notches on both sides are chosen.  They  are easily  manufactured due to their low complexity, 

and therefore, are mainly used in plane compliant mechanisms, especially for kinematic chains with a 

higher link number. Furthermore, notch flexure hinges enable the optimization potential regarding the 

rotational precision and possible deflection as equivalent objectives, which is not widely investigated yet 

[2]. The four models observed in this paper, with different cavities  but the same overall dimensions, are 

presented below:  flexure hinge without cavity (Fig.1), flexure hinge with 3x2mm cavity (Fig.2), flexure 

hinge with 4x2mm cavity (Fig.3), flexure hinge with 5x2mm cavity (Fig.4). 

 

  

Fig. 1. The initial design of flexure 

hinge 
Fig. 2. Flexure hinge with 3x2mm 

cavity 
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 FDM 3D printing technology. Flexure 

hinges are usually manufactured from spring steel, 

carbon chromium stainless steel, titanium alloys, 

aluminium alloys, etc. The benefit of this paper is 

the material selection, as well as the usage of 

radically new technology in manufacturing flexure 

hinges. 

 The observed flexure hinges are made from 

PLA (polylactic acid) by FDM (fused deposition 

modeling) 3D printing technology (Fig. 5) with 

Anycubic Kossel printer, at 100µm resolution. In 

the  physical model creation process ,the filament, 

fed through a heated element, becomes molten or 

semi-molten.The liquefied filament is fed through a 

nozzle, using a solid filament as a piston, and 

deposited onto the partially constructed part. The 

newly-deposited material fuses with adjacent 

material that has already been deposited. The head 

moves on the X-Y plane and deposits material 

according to the geometry of the currently printed layer. After finishing a layer, the platform holding the 

part moves vertically in the Z direction to begin depositing a new layer on top of the previous one. After a 

period of time, which depends on the volume of printed part, the head will have deposited a full physical 

representation of the original CAD file [2]. 

 Experimental analysis. Experimental analysis has been undertaken by applying increasing force 

on the one side of the flexure hinge whereas the other side was fixed. The force has been applied until the 

end of elastic behaviour (proportional limit). Before the loss of elasticity, the rotation angle was 

measured. Еxperiments were performed 3 times for each model. Further down the results of the maximum 

rotation angle in one direction (Fig. 6), moment at the end of elasticity (Fig. 7) and the maximum 

rotational stiffness (Fig. 8) are presented. 

 

      Fig. 5. FDM 3D printing process 

Fig. 6. Maximum rotation angle (Experimental) 
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Fig. 4. Flexure hinge with 5x2mm 

cavity 

Fig. 3. Flexure hinge with 4x2mm 

cavity 
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 Finite element analysis.  FEA has been carried out in SolidWorks Simulation, by applying 

moment on the one side of the flexure hinge while the other side was fixed. The moment magnitude has 

been varied until reaching the maximum angle values of experimental analysis. The models investigated 

with FEA (Fig. 9), the results of the moment values at the experimental maximum angle (Fig. 10) and the 

maximum rotational stiffness (Fig. 11) are presented below.  
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Fig. 8. Maximum rotational stiffness (Experimental) 
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Fig. 7. Moment at the end of proportional limit stress (Experimental) 

Fig. 9. The models investigated with FEA 
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  Conclusion. In conclusion the 3D-printed flexure hinges have shown impressive results 

particularly for the maximum rotation angle and the maximum rotational stiffness values. The 

experimental and FEA results are fairly close to each other, despite the 3D modeling softwares do not 

consider additiveness of  3D-printed plastics.  

 The results obtained in this paper do encourage further investigations of 3D-printed flexure 

hinges manufacturing. Based on the experimental and FEA results, the presence of cavities significantly 

increases two outstanding properties of flexure hinges, such as maximum rotation angle and the 

maximum rotational stiffness. Possibly, FDM 3D-printed ABS flexure hinges would evince better results 

due to the properties of the material. Moreover, it will be interesting to observe flexure hinges printed 

with SLA (Stereolithography) technology since they have remarkably higher printing quality. 
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Fig. 10. Moment at the experimental maximum angle (FEA) 
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․

 Ներկայացված է նոր մեթոդով առաձգական հոդակապերի պատրաստումը և կատարվել է 
դրանց վերլուծությունը։ Կատարվել են 3D-տպված տարբեր կառուցվածքներով առաձգական 
հոդակապերի փորձարարական և վերջավոր տարրերի մեթոդով վերլուծություններ։ Ուսումնասիրվել 
են ավանդական՝ մեկ ազատության աստիճան ունեցող առաձգական հոդակապեր՝ տարբեր չափերով 
ուղղանկյունաձև ակոսների առկայությամբ։ Առաձգական հոդակապերը լայնորեն կիրառվում են 
միկրոմանիպուլյացիոն գործընթացներում՝ շնհորիվ դրանց բարձր ճշտության և փոքր չափերի՝ 
համեմատած ավանդական հոդակապերի և առանցքակալների հետ։ Ի տարբերություն առաձգական 
հոդակապերի, ավանդական հոդակապերն ու առանցքակալներն ունեն որոշակի խաղ, որը զգալիորեն 
փոքրացնում է մեխանիզմի ճշտությունը։

․ առաձգական հոդակապ, 3D-տպում, փորձարարական վերլուծություն, 
վերջավոր տարրերի մեթոդ: 

  

Г.А. Галоян 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ И КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ                                
3D-ПЕЧАТНЫХ УПРУГИХ ШАРНИРОВ 

 Представлен новый метод изготовления упругих шарниров и проведен их анализ. Проведен 

экспериментальный и конечно-элементный анализ 3D-печатных изгибных шарниров различных 

конструкций. Исследованы традиционные упругие шарниры с одной степенью свободы с 

прямоугольными пазами разных размеров.  Упругие шарниры широко используются в процессах 

микроманипуляции благодаря их высокой точности и небольших размеров по сравнению с 

традиционными петлями и подшипниками. В отличие от упругих шарниров, традиционные 

шарниры и подшипники имеют определенный люфт, который значительно снижает точность 

механизма.     
Ключевые слова: упругий шарнир, 3D-печать, экспериментальный анализ, метод 

конечных элементов. 
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Մշակվել է մաթեմատիկական մոդել, որը հնարավորություն է տալիս հաշվարկել վերնահագուստով մարդու 

ջերմափոխանակությունը արտաքին միջավայրի հետ: Մաթեմատիկական մոդելը հիմնվում է մարդու մարմնի 
ջերմային հաշվեկշռի հավասարման վրա: 

      ջերմային հաշվեկշիռ, մաթեմատիկական մոդել, վերնահագուստ, ջերմափոխանա-
կություն, արտաքին միջավայր: 

 

Ներածություն: Ժամանակակից հագուստին ներկայացվում են հիգիենիկ, մեխանիկական, 

տեխնոլոգիական և գեղագիտական բարդ պահանջներ, որոնց իրագործումն ապահովում է մարդու 

բարեհարմար վիճակը: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ջերմային բարեհարմարության 

պայմաններում մարդու աշխատանքային գործընթացները ընթանում են էներգիայի ավելի քիչ 

ծախսումներով և միաժամանակ դրանք ավելի արդյունավետ են, մարդու օրգանիզմի 

ջերմակարգավորման տեխնոլոգիական ապարատը աշխատում է ավելի փոքր լարվածությամբ, 

բացառվում են մրսածության հիվանդությունները Վերոհիշյալի պատճառով հագուստի 

նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել արտաքին միջավայրի հետ հագուստով մարդու 

ջերմափոխանակության առանձնահատկությունները: 

Աշխատանքի նպատակն է`մոդելավորվել արտաքին միջավայրի հետ վերնահագուստով մարդու 

ջերմափոխանակության գործընթացը:  

Խնդրի դրվածքը և մեթոդիկայի հիմնավորումը: Մաթեմատիկական մոդելը հիմնվում է մարդու 

մարմնի վերնահագուստով պաշտպանված i-րդ հատվածի ջերմային հաշվեկշռի հավասարման վրա [1]:  

                                              𝑄𝑖 = 𝑄ճառ𝑖 + 𝑄ջ.կ.𝑖 + 𝑄գոլ ± 𝐷𝑖  [Վտ]:                               (1) 

Մարդու մարմնի i-րդ հատվածի ջերմարտադրությունն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ [2]` 

                                                            𝑄𝑖 = 𝑄 ∙ 𝛼𝑖 [Վտ],                                                        (2) 

որտեղ Q-ն մարդու մարմնի ընդհանուր ջերմարտադրությունն է, որը որոշվում է ըստ կատարվող 

ֆիզիկական աշխատանքի  [Վտ], 𝛼𝑖  – ն ընդհանուր ջերմարտադրության ուղղիչ գործակից է, որով 

կարելի է որոշել մարմնի i-րդ հատվածի ջերմարտադրությունը : 

Մարդու մարմնի i-րդ հատվածի  ճառագայթմամբ տեղի ունեցող ջերմային կորուստները 

որոշվում են Ստեֆան-Բոլցմանի բանաձևով [2]: 

                                       𝑄ճառ𝑖 = 𝐶0 ∙ 𝑆𝑖 ∙ [(
𝑇մ𝑖

100
)

4
− (

𝑇

100
)

4
]  [Վտ],                                           (3) 

որտեղ C0  -ն  փոխադարձ ճառագայթման գործակիցն է [Վտ/(մ2Կ4)]  , 𝑇  –ն՝  արտաքին միջավայրի 

ջերմաստիճանը [Կ], Tմi-ն՝  մարդու մարմնի i-րդ հատվածի ջերմաստիճանը  [Կ], 𝑆𝑖 -ն՝ մարդու մարմնի 

i-րդ հատվածի մակերևույթի մակերեսը [մ2]: 

Tմi և 𝑆𝑖 մեծությունները որոշվում են համապատասխանաբար հետևյալ բանաձևերով՝ 

                                                   𝑇մ𝑖 = 𝑇միջ.կշռ ∙ 𝑏𝑖  [Կ],                                              (4) 

                                                                   𝑆𝑖 = 𝑆 ∙ 𝑑𝑖 [Կ],                                                          (5) 

որտեղ Tմիջ.կշռ -  մարդու մարմնի միջին կշռային ջերմաստիճանն է [Կ], 𝑏𝑖  –ն՝ մարմնի միջին կշռային 

ջերմաստիճանի ուղղիչ գործակիցը, որը թույլ է տալիս հաշվել մարմնի i-րդ հատվածի ջերմաստիճանը 

, 𝑆  –ը՝ մարդու մարմնի մակերևույթի լրիվ մակերեսը [մ2], 𝑑𝑖  –ն՝ մարդու մարմնի լրիվ մակերեսի 

գործակիցը, որը թույլ է տալիս հաշվել մարմնի i-րդ հատվածի մակերեսը : 

Մարդու մարմնի մակերևույթի լրիվ մակերեսը հաշվում են Դյուբուայի բանաձևով՝[1]`      

                           𝑆 = 71,84 ∙ 10−4 ∙ 𝑚0,425 ∙ 𝐻0,725  [մ2],                                (6) 
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որտեղ 𝑚 –ը մարդու զանգվածն է, [կգ], 𝐻 –ը՝ մարդու հասակը [սմ]: 

Մարմնի i – րդ հատվածը ծածկող վերնահագուստի կառուցվածքային տարրերի միջով դեպի 

արտաքին միջավայր անցնող ջերմության մեծությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով [3]`                                                        

   𝑄ջ.կ.𝑖 =
(𝑇մ.𝑖 − 𝑇)

𝑅գում.𝑖
𝑆𝑖 [Վտ ],                                                          (7) 

որտեղ Rգում.i-ն մարդու մարմնի i-րդ հատվածից դեպի արտաքին միջավայր ջերմության անցման միջին 

գումարային դիմադրությունն է, որի մեծությունը հաշվում են հետևյալ բանաձևով [2, 3]`                                                     

  𝑅գում.𝑖 =
1

𝛼1
+ ∑

𝛿կ

𝜆կ
+

𝛿օդ

𝜆օդ
+

1

𝛼2
,                                                              (8) 

որտեղ α1 -ը կոնվեկցիայի միջոցով մարմնի i-րդ հատվածի մակերևույթից դեպի վերնահագուստի 

ներքին մակերևույթը ջերմափոխանցման միջին գործակիցն է [Վտ/մ2Կ], δկ − ն՝ հագուստի 

կառուցվածքային տարրի հաստությունը [մ], λկ –ն՝ վերնահագուստի կառուցվածքային տարրի նյութի 

ջերմահաղորդականության գործակիցը [Վտ/մ ∙ կ], δօդ–ը՝ օդային բացակների հաստությունը [մ], λօդ –ն՝ 

օդային բացակների ջերմահաղորդականության  գործակիցը [Վտ/մ ∙ կ],  α2  –ն՝ հագուստի արտաքին 

մակերևույթից դեպի արտաքին միջավայր կոնվեկցիայով ջերմատվության միջին գործակիցը           [Վտ/

մ2Կ]: 
Մարդու մարմնի i-րդ հատվածից գոլորշիացման հետևանքով ջերմության կորուստները որոշվում 

են հետևյալ բանաձևով [1]` 

                                                         𝑄գոլ.𝑖 = 𝑄𝑖 ∙ 𝛽 [Վտ],                                                                     (9) 

որտեղ  β = 0,25`  «բարեհարմար», β = (0,16 … 0,2)`  «հով», β = (0,1 … 0,16)` «ցուրտ» կլիմայական 

պայմանների դեպքում: 

Մարմնի i-րդ հատվածի ջերմության պակասորդը որոշվում է հետևյալ բանաձևով [1]`                                                                       

𝐷𝑖 = 𝑚𝑖𝑐
𝑑𝑇մ𝑖

𝑑𝜏
 [Վտ],                                                                              (10) 

որտեղ mi  –ն մարդու մարմնի i-րդ հատվածի զանգվածն է [կգ], c =  3470 – մարդու մարմնի 

հյուսվածքների միջին զանգվածային ջերմունակությունը [Ջ/կգԿ],  dTմi/dτ  –ն՝ ժամանակի որոշակի 

ընթացքում մարմնի i-րդ հատվածի ջերմության փոփոխությունը [Կ/վ],  𝑑𝜏–ն՝ արտաքին միջավայրի 

տվյալ պայմաններում  գտնվելու ժամանակը [վ]: 

Տեղադրելով      Qճառi, Qջ.կ.i,  Qգոլ.i  և Di  արժեքները (1) բանաձևում, որոշ ձևափոխումներից հետո 

կունենանք`                 

±𝑚𝑖 ∙ 𝑐
𝑑𝑇մ𝑖

𝑑𝜏
=

𝑄𝑖 ∙ (1 − 𝛽)

𝑚𝑖 ∙ 𝑐
−

𝐶𝑜 ∙ 𝑆𝑖

𝑚𝑖 ∙ 𝑐
[(

𝑇մ𝑖

100
)

4

− (
𝑇

100
)

4

] −
𝑆𝑖

    𝑅գում.𝑖  ∙ 𝑚𝑖 ∙ 𝑐
∙ (𝑇մ𝑖 − 𝑇):         (11)  

Վերջին արտահայտությունը ներկայացնում է արտաքին միջավայրի հետ վերնահագուստով 

մարդու ջերմափոխանակության մաթեմատիկական մոդելը: 

Սկզբնական պայմանները գրվում են հետևյալ կերպ՝ 

                                                               երբ τ = 0;   ապա  Tմi = Toմi ,                           (12) 
որտեղ Tմi -ն վերնահագուստով մարդու մարմնի i-րդ հատվածի ջերմաստիճանն է ժամանակի 

սկզբնական պահին: 

(11)  դիֆերենցիալ հավասարումը լուծելով՝ կարող ենք ստանալ մարդու մարմնի ջերմաստիճանի 

արժեքները ժամանակի ցանկացած պահին և համեմատել այն թույլատրելի ջերմաստիճանի հետ: 

Փոփոխելով  Rգում.i   արժեքը կարելի է որոշել տարվա ցուրտ ժամանակաշրջանում արտաքին 

միջավայրում վերնահագուստով գտնվելու ժամանակը, այսինքն՝ կանխագուշակել վերնահագուստի 

ջերմապաշտպանիչ հատկությունները: 

(11)  հավասարումը լուծելու համար օգտվում ենք թվային մեթոդներից [4]:  Փոխարինենք 

դիֆերենցիալ օպերատորը վերջավոր տարբերությամբ՝  

                                               
𝑑𝑇մ𝑖

𝑑𝜏
=

𝑇𝑛+1 − 𝑇𝑛

∆𝜏
 ,                                                                  (13)  

                                            
որտեղ Tn  –ը մարդու մարմնի i-րդ հատվածի ջերմաստիճանն է ժամանակի τ պահին, իսկ Tn+1  -ը՝ 

ժամանակի նոր τ + ∆τ պահին: 

Տեղադրելով (13)–ը (11)-ի մեջ, և, կատարելով որոշ ձևափոխություններ՝ կստանանք  (mi ∙ c ∙
dTմi

dτ
 )  

անդամի դիմաց ± նշանները բաց են թողնված)՝ 
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    𝑇𝑛+1 = 𝑇𝑛 − ∆𝜏
𝐶𝑜𝑆𝑖

𝑚𝑖 ∙ 𝑐
[(

𝑇𝑛

100
)

4

− (
𝑇

100
)

4

] − ∆𝜏
𝑆𝑖

    𝑅գում.𝑖  ∙ 𝑚𝑖 ∙ 𝑐
(𝑇𝑛 − 𝑇) + ∆𝜏

𝑄𝑖(1 − 𝛽)

𝑚𝑖 ∙ 𝑐
:           (14) 

Քանի որ  ∆τ = τ − τօ    և   τօ = 0,  ապա ∆τ-ի փոխարեն կարելի է տեղադրել τ:  
Նշանակենք՝ 

𝐴 =
𝐶𝑜𝑆𝑖

𝑚𝑖𝑐
∙ 𝜏, 

 𝐵 =
𝑆𝑖

    𝑅գում.𝑖𝑚𝑖𝑐
∙ 𝜏 ,                                                                  (15) 

𝐶 =
𝑄𝑖(1 − 𝛽)

𝑚𝑖 ∙ 𝑐
∙ 𝜏: 

Հաշվի առնելով (15) նշանակումները՝ (14)  հավասարումն արտագրենք հետևյալ տեսքով՝                                        

𝑇𝑛+1 = 𝑇𝑛 − 𝐴 [(
𝑇𝑛

100
)

4

− (
𝑇

100
)

4

] − 𝐵(𝑇𝑛 − 𝑇) + 𝐶:                        (16) 

Ունենալով A, B, C գործակիցների թվային մեծությունները և մարդու մարմնի i-րդ հատվածի 

ջերմաստիճանը ժամանակի τօ պահին, կարելի է որոշել նույն հատվածի ջերմաստիճանը ժամանակի 

𝜏1 = (𝜏𝑜 + ∆𝜏)  պահին: Այնուհետև, ունենալով մարդու մարմնի i-րդ հատվածի ջերմաստիճանը 

ժամանակի 𝜏1 պահին, կարելի է որոշել նույն հատվածի ջերմաստիճանը 𝜏2 = (𝜏1 + ∆𝜏)  պահին և 

այսպես շարունակ: 

 

Եզրակացություններ 

1.   Մշակված մաթեմատիկական մոդելը հնարավորություն է տալիս հաշվարկել 

վերնահագուստով մարդու մարմնի տարբեր հատվածների ջերմաստիճանը ժամանակի ցանկացած 

պահի: 

2. Առաջարկված մաթեմատիկական մոդելի օգնությամբ կարելի է որոշել տարվա ցուրտ 

ժամանակաշրջանում արտաքին միջավայրում վերնահագուստով մարդու գտնվելու ժամանակը, 

այսինքն՝ գնահատել վերնահագուստի ջերմապաշտպան հատկությունները: 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ЧЕЛОВЕКА В 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ 
 

Разработана математическая модель, которая позволяет рассчитать теплообмен человека в верхней 

одежде с внешней средой. Математическая модель основывается на уравнении теплового баланса тела 

человека. 

 Ключевые слова: тепловой баланс, математическая модель, верхняя одежда, теплообмен, внешняя 

среда. 

 

Z.A. Minasyan, S.M. Hovhannisyan,  N.K. Manasyan, G.A. Minasyan 

 

MATHEMATICAL MODELING OF HEAT TRANSFER OF A PERSON IN 

OUTERWEAR WITH EXTERNAL ENVIRONMENT 

 
 

A mathematical model has been developed that allows to calculate the heat exchange of a person in outerwear 

with the environment. The mathematical model is based on the equation of the thermal balance of the human body. 

 Keywords: thermal balance, mathematical model, outerwear, heat exchange, external environment. 

 

– Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (ՀԱՊՀ) 

Գյումրու մասնաճյուղի <<Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի տեխնոլոգիա և դիզայն 

>>ամբիոնի վարիչ, ՀՃԱ ակադեմիկոս, տ.գ.թ., դոցենտ 

- Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան 

(ՀԱՊՀ) Գյումրու մասնաճյուղի <<Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի տեխնոլոգիա և 

դիզայն >>ամբիոնի տ.գ.թ., դոցենտ 

- Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (ՀԱՊՀ) 

Գյումրու մասնաճյուղի <<Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի տեխնոլոգիա և                    

դիզայն >>  ամբիոնի տ.գ.թ., ասիստենտ 

 – Գյումրու թիվ  հիմնական դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի 

 

 



222 

 
Առաջարկվել է մթնոլորտում կաթիլների ակուստիկական մակարդման մոդելը: Ցույց է տրվել, որ 

մթնոլորտային տեղումների վրա էական ազդեցության տեսակետից գերադասելի են համարվում 100 դԲ-ից ոչ 
փոքր ինտենսիվությամբ և 150 Հց-ից ոչ մեծ հաճախականությամբ ակուստիկական ալիքները:  

մթնոլորտ, ակուստիկական մակարդում, ալիք, ինտենսիվություն, հաճախություն:  

 

Մթնոլորտի վրա ակուստիկական ալիքների ազդեցությունը գրականությունում հիմնականում 

կապում են այսպես կոչված ակուստիկական մակարդման  (acoustic coagulation, aкустическая 

коагуляция) երևույթի հետ [1, 2]: Ընդհանուր առմամբ, այն ակուստիկական ազդեցության հետևանքով 

գազերում կամ հեղուկներում պարունակվող պինդ մասնիկների, կաթիլների կամ պղպջակների 

միավորումը և խոշորացումն է: Սկզբնական շրջանում այս երևույթը գտնվում էր գիտնականների 

ուշադրության կենտրոնում միայն արտադրական տեղամասերի օդն աերոզոլներից մաքրման համար, 

իսկ հետագայում հետազոտություններն իրականացվում էին նաև մթնոլորտի վրա ակուստիկական 

ալիքների ազդեցության նպատակով: Ենթադրվում է, որ ակուստիկական մակարդման հետևանքով 

ամպերում տեղի է ունենում ջրային կաթիլների չափային սպեկտրի ընդլայնում և տեղաշարժում դեպի 

խոշորացման կողմը: Արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվում ազդել մթնոլորտային երևույթների 

(մառախուղ, անձրև, կարկուտ ) վրա [2-6]: 

Ելնելով մեր նախորդ տեսական և փորձնական հետազոտությունների արդյունքներից [5-9]՝ 

առաջարկվել է մթնոլորտում ակուստիկական մակարդման մոդել, որը հնարավորություն է տալիս 

գնահատել ակուստիկական ալիքների օպտիմալ բնութագրերը, ինչպես կարկտի կանխարգելման, 

այնպես էլ անձրևային տեղումների խթանման տեսակետից: 

Ըստ կաթիլի չափերի, ակուստիկական ազդեցության մոդելավորման համար օգտվենք մածուցիկ 

միջավայրում պարբերական արտաքին ուժի ազդեցության տակ գնդիկների տատանումների 

դասական տեսության հայտնի արտահայտություններից, որոնք մեր դեպքում կունենան հետևյալ 

տեսքը [3]. 

(
4𝜋𝑟3

3
𝜌𝑤 + 𝑓2) 𝑦′′ + (𝑓0 + 𝑓1)𝑦′ = 𝐹 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡), 

𝑓1 = 6𝜋𝛾𝑎𝑟 + 3𝜋𝑟2√2𝜌𝑎𝜔𝛾𝑎, 

𝑓2 =
2

3
𝜋𝜌𝑎𝑟3 + 3𝜋𝑟2√2𝜌𝑎𝛾𝑎/𝜔: 

Այստեղ արված են հետևյալ նշանակումները. 𝑟-ը կաթիլի շառավիղն է, 𝜌𝑤-ն և 𝜌𝑎-ն՝ 

համապատասխանաբար օդի և կաթիլի (ջրի) խտությունները, 𝜔-ն և 𝐹-ը` ազդող ուժի շրջանային 

հաճախականությունը և ամպլիտուդը, 𝛾𝑚 –ն՝ միջավայրի մածուցիկությունը, 𝑓1-ը և 𝑓2-ը՝ միջավայրի 

դիմադրության գործակիցները, որոնք համեմատական են համապատասխանաբար արագությանը և 

արագացմանը, 𝑓0-ն համապատասխանում է անհամեմատ փոքր մեխանիկական կորուստներին: 

Այս հավասարումների լուծումը կաթիլի տեղափոխման արագության 𝑉(𝑡) = 𝑉 = 𝑦′ համար 

կլինի. 

𝑉 =
𝐵𝜔

𝜔2 + (2ℎ)2
[𝑒𝑥𝑝(−2ℎ𝑡) +

2ℎ

𝜔
∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) − 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)], 

որտեղ 

ℎ =
𝑓0 + 𝑓1

𝑓2 + 4𝜋3𝜌𝑤/3
, 

𝐵 =
𝐹

𝑓2 + 4𝜋3𝜌𝑤/3
, 
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որտեղ ℎ-ը բնութագրում է տատանումների մարումը, իսկ 𝐵-ն` ուժի ազդեցությունը միավոր 

զանգվածով կաթիլի վրա: 

Ձայնային ճնշման ազդեցության տակ կաթիլի տեղաշարժը ձայնալին ալիքի կիսապարբերության 

ժամանակահատվածում (𝜋 𝜔 = 0.5 𝑓⁄⁄ ) կկազմի. 

𝐴𝑟 = ∫ 𝑉(𝑡)

𝜋 𝜔⁄

0

𝑑𝑡, 

հետևաբար 

𝐴𝑟 =
𝐵

𝜔2 + (2ℎ)2
∙ {

ℎ

𝜔
− [𝑒𝑥𝑝 (−

2ℎ𝜋

𝜔
) − 1] ∙

𝜔

2ℎ
}: 

Նկ. 1 և 2-ում, ելնելով ստացված արտահայտությունից, բերված են կաթիլների հարաբերական 

տեղաշարժի հաշվարկային կորերը` կախված համապատասխանաբար ակուստիկական ալիքների 

հաճախականությունից և կաթիլների շառավղից: 

 

Նկ. 1. Կաթիլների հարաբերական տեղաշարժի կախվածությունն ալիքների հաճախականությունից` կաթիլների 
երկու շառավղի դեպքում 

 

Նկ. 2. Կաթիլների հարաբերական տեղաշարժի կախվածությունը կաթիլների շառավղից` ակուստիկական 
ալիքների տարբեր հաճախականությունների դեպքում 

 

Հաշվարկային կորերից հետևում է, որ մեծ չափերով կաթիլների խոշորացման համար 

անհրաժեշտ է կիրառել ցածր հաճախականությամբ ակուստիկական ալիքներ: Կաթիլների չափերի 

փոքրացումը հանգեցնում է կաթիլների առավելագույն հարաբերական տեղաշարժի մեծացմանը: 

Կաթիլների տեղաշարժման ամպլիտուդը հակադարձ համեմատականորեն է կախված 

ակուստիկական ալիքների հաճախականությունից: Կաթիլի շառավղի յուրաքանչյուր որոշակի 

արժեքին համապատասխանում է ակուստիկական ալիքների որոշակի օպտիմալ  հաճախականություն: 

Դա նշանակում է, որ մթնոլորտի վրա արդյունավետ ազդեցության տեսակետից անհրաժեշտ է տվյալ մթնո-
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լորտային երևույթի վրա ազդել դրան  բնորոշ  հաճախականությամբ ալիքներով: Սակայն պետք է նկատի 

ունենալ, որ գոյություն ունի հաճախականության այնպիսի առավելագույն սահման, որից բարձր արժեքների 

դեպքում ակուստիկական ալիքների կիրառումը նպատակահարմար չէ: Ակնհայտ է, որ ֆիզիկական տեսա-

կետից այդ սահմանային մեծությունը կարտահայտվի կաթիլների սեփական ռեզոնանսային հաճախական-

ությամբ, քանի որ դրա համադրումն արտաքին ազդեցության հաճախականության հետ կհանգեցնի 

կաթիլների տեղաշարժման ամպլիտուդի շեշտակի մեծացմանը և որպես հետևանք, կաթիլների 

տաքացմանը և գոլորշացմանը: Տեխնիկայում այս երևույթը կիրառվում է մանրդիսպերսային նյութերի 

չորացման համար: 

Անձրևային կաթիլների տեղաշարժի կախվածությունն ակուստիկական ալիքների 

ինտնեսիվությունից կարելի է նկարագրել` ելնելով փոքր ամպլիտուդային գծային ակուստիկայի դասական 

տեսությունից [10]: Գազի մոլեկուլները, որոնք գտնվում են 𝜔 շրջանային արագությամբ ձայնային ալիքի 

ազդեցության տակ, կատարում են հետադարձ-առաջընթաց շարժումներ` տատանումներ, և ստանում են 

համապատասխանաբար հետևյալ տեղաշարժը (𝑥𝑎), տատանողական արագությունը (𝑣𝑎) ու ավելցուկային 

ճնշումը (𝑝𝑎) . 

𝑥𝑎 = 𝐴 ∙ sin(𝜔𝑡), 

𝑣𝑎 = 𝑉𝑎 ∙ cos(𝜔𝑡), 

𝑝𝑎 = 𝑃𝑎 ∙ cos(𝜔𝑡): 

Այս արտահայտությունները ճիշտ են փոքր ամպլիտուդային ակուստիկայի համար: Ձայնի 

ինտենսիվության մեծացման պարագայում առաջանում են ոչ գծային երևույթներ, որոնք հանգեցնում են 

մասնիկների միաուղղորդված շարժմանը (դրեյֆին): 

Ձայնի ինտենսիվությունն արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով.  

𝐽 = 𝑃𝑎
2/𝜌𝑎𝑉𝑎, 

որտեղ 𝜌𝑎-ն գազի խտությունն է: 

Ինտենսիվության և տեղաշարժման ամպլիտուդայի միջև կապը կարտահայտվի հետևյալ վերջնական 

առնչությամբ. 

𝐴 =
1

2𝜋𝑓
√

2𝐽

𝜌𝑎𝑉𝑎

, 

որտեղ  𝑓 = 𝜔/2𝜋-ն ձայնի հաճախականությունն է: 

Ըստ ստացված արտահայտության, մեծացնելով ակուստիկական ազդեցության ինտենսիվությունը և 

փոքրացնելով հաճախականությունը՝ կմեծանա կաթիլների տեղաշարժման ամպլիտուդը: Թվային գնահա-

տումները ցույց են տալիս, որ կաթիլների առնվազն 1,5 մմ տեղաշարժի համար ալիքների ինտենսիվությունը 

պետք է լինի 100 դԲ-ից ոչ փոքր, իսկ հաճախականությունը՝ 150 Հց-ից ոչ մեծ: 

Այսպիսով, ելնելով կատարված վերլուծությունից, կարող ենք փաստել հետևյալը: Ակուստիկական 

ազդեցության հետևանքով ամպերում կաթիլների տեղաշարժման ամպլիտուդը դրանց հավասարակշռման 

կետից կարող է կազմել տասնյակ միկրոմետրից մինչև մի քանի միլիմետր: Արդյունավետ ակուստիկական 

մակարդման տեսակետից գերադասելի (օպտիմալ) են համարվում ակուստիկական ալիքների մեծ 

ինտենսիվության և ցածրահաճախական տիրույթները:  

Բնականաբար, առաջարկված ակուստիկական մակարդման մոդելով հնարավոր չէ լիարժեք 

նկարագրել ամպերում կաթիլների վրա ակուստիկական ալիքների ազդեցությունը, քանի որ այստեղ հաշվի 

չեն առնվել այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են` կաթիլների սեփական դիֆուզիոն և մրրկային շարժումները, 

դրանց խտությունը, ակուստիկական կորուստները, մետեոպայմանները և այլն: Սակայն այս մոդելով 

կարելի է կատարել գործնական նշանակություն ունեցող որակական մի շարք գնահատումներ՝ ինչպես 

կարկտի կանխարգելման, այնպես էլ անձրևային տեղումների խթանման տեսակետից: 

Աշխատանքն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀՌՀ (ՌԴ) 18RF-017 և ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՌԴ ԻԱՀ - 
2017E ծրագրերի շրջանակներում: 
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Арам А. Варданян, Г.Е. Айвазян, Р.Н. Барсегян, Арман А. Варданян, А.Л. Манукян 

 

МОДЕЛЬ АКУСТИЧЕСКОЙ КОАГУЛЯЦИИ В АТМОСФЕРЕ 

 
Предложена модель акустической коагуляции капель в атмосфере. Показано, что с точки зрения 

существенного влияния на осадкообразование, наиболее подходящим является воздействие на атмосферу 

акустическими волнами интенсивностью не менее 100 дБ и частотой не более 150 Гц. 

Ключевые слова: атмосфера, акустическая коагуляция, волна, интенсивность, частота. 

 

 

A.H. Vardanyan, G.Ye. Ayvazyan, R.N. Barseghyan, A.A. Vardanyan, A.L. Manukyan 

 

A MODEL OF ACOUSTIC COAGULATION IN THE ATMOSPHERE  

 
A model of acoustic coagulation of droplets in the atmosphere is proposed. It is shown that from the 

viewpoint of significant influence on precipitation, the most suitable is to impact on the atmosphere with acoustic 

waves with an intensity of not less than 100 dB and a frequency not more than 150 Hz. 

Keywords: atmosphere, acoustic coagulation,  wave, intensity, frequency. 
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МИКРОСКОПИРОВАНИЯ 

 
      Описывается конструкция прецизионного позиционера с приводом на базе шагового двигателя.  

Показана успешность простого использования принципа рычага для достижения субмикронной точности в 

пошаговом перемещении. Приведены результаты экспериментального исследования работоспособности и 

функциональности созданного моторизованного  позиционера. 
      Ключевые слова: зонд, туннельно-токовый стенд, моторизованный позиционер, управляющий 

сигнал, принцип рычага, масштабатор, программный алгоритм, программно-аппаратный стенд. 

 
Введение и постановка задачи.  Практическая реализация идеи микроскопирования  с 

преодолением дифракционного предела [1] предполагает создание  исследовательского комплекса, 

совмещающего в себе лазер и сканирующий туннельный микроскоп (СТМ). Отсутствие весьма 

дорогостоящего промышленно изготовленного СТМ выдвигает необходимость создания в 

лабораторных условиях туннельно-токового стенда (ТТС), имеющего функциональность 

туннельного микроскопа.  

    Важным техническим узлом такого лабораторного ТТС является устройство для 

прецизионного подвода и позиционирования зонда на наномасштабном расстоянии Zt от 

исследуемой поверхности. С учетом того, что сама операция подвода должна осуществляться 

автоматически (программно и по определенному алгоритму), целесообразно в качестве 

исполнительного элемента  использовать шаговый двигатель (ШД) с трансформацией каждого 

шага в линейное перемещение нужного масштаба.  

     Схема конструкции созданного устройства позиционирования, основанного на 

применении простого принципа рычага, приведена  на рис.1. 

 
Рис.1. Схематическое изображение конструкции устройства 

 

     Устройство функционирует следующим образом. Микрометрический винт 

трансформирует вращение вала ШД в линейное вертикальное перемещение столика. Площадка 

упора длинного плеча R смонтирована на одном свободном конце рычага, на противоположном 

конце которого находится кварцевая площадка упора малого плеча r. Ось качания самого рычага 
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зафиксирована на стойке. Здесь же расположен узел преобразования изменяемого наклона 

площадки упора малого плеча в результирующее горизонтальное перемещение кварцевого штока. 

Этот узел сформирован из двух параллельных, жестко скрепленных друг с другом (посредством 

самого штока с площадочкой-носителем зонда) кварцевых трубочек с внешним диаметром D, 

которые свободно перемещаются в отрезках (параллельно зафиксированных на выступающей 

части поверхности стойки) трубочек с внутренним диаметром, равным D.  Эти отрезки служат в 

качестве направляющих для перемещающихся в них трубочек, на противоположном конце 

которых смонтирован держатель туннельно-токового зонда.  

Использование кварца обусловлено его малым коэффициентом термического расширения. 

Упорами служат подшипниковые шарики миллиметрового диаметра. 

Отношение R/r будет диктовать масштабирующий фактор устройства, и наибольший 

габаритный размер конструкции определяется размером R. В созданном устройстве 

позиционирования R=80 мм, и таковые габариты устройства не являются препятствием для его 

последующего включения в состав создаваемого лабораторного ТТС. 

Для испытания функциональности описанного устройства позиционирования был создан 

программно-аппаратный измерительный стенд, использующий для регистрации результатов 

функционирования WEB-камеру. В отличиe от подобных стендов [2,3], здесь управляющая 

LabVIEW-программа была адаптирована и для возможности работы с FPGA (sbRIO 9637).  

 

    Результаты измерений и их обсуждение. На рис.2 приведены результаты испытаний. 

 
Рис.2. Экспериментальные кривые, демонстрирующие функциональность устройства  

 

Здесь представлена зависимость перемещения зонда (регистрируемого камерой) от 

количества шагов, совершенных ШД. Области I, III и V иллюстрируют поступательное 

перемещение зонда, а области II и IV– обратное. Область VI – результат калибровочной операции. 

Суть этой калибровки в следующем: ШД бездействует, и регистрация позиции зонда  

иллюстрирует его неподвижность. Подкладывание под упор площадки длинного плеча R 

стеклянной пластинки с наперед измеренной толщиной (1800 мкм) вызывает смещение зонда в 

другую неподвижную позицию, которая также регистрируема. 

На рисунке приведены и численные значения величин в этих двух позициях. Пользуясь 

значением величины этой “ступеньки” (Δ= 41,9592–41,5511=0,3919), можно определить число N 

шагов ШД, приводящих к перемещению зонда на такую величину. Зная значения Δ и N, можно 

определить среднее значение перемещения зонда в результате одного шага (step) ШД.  Величина 

оцененного подобным образом шага линейного перемещения оказалась равнoй 55 нм. 

 

Обсуждение и замечания. Повторяемость соответствующих ходов экспериментальных 

кривых демонстрирует хорошую управляемость процессами подвода-отвода. Заметная 

нелинейность ходов обусловлена несовершенством примененных в конструкции узла 

самодельных механических узлов. 

Для подтверждения успешности решения поставленной задачи следует учесть и 

особенность алгоритма для процесса обязательно-безударного подвода туннельно-токового зонда 

к поверхности: 
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 после каждого шага ШД пьезоманипулятором навстречу максимально выдвигается 

(закрепленный на нем) предметный столик с исследуемой поверхностью (ИП), и 

значение этого максимума определяется динамическим диапазоном 

пьезоманипулятора; 

 если формируемый таким образом зазор не обеспечивает появление регистрируемого 

туннельного тока, то ИП отводится в исходную позицию, и ШД совершает очередной 

шаг подвода; 

 эти операции повторяются до появления туннельного тока, регистрация которого 

приведет к запуску автоматического (электронного) поддержания пьезоманипулятором 

величины сформированного Zt  и остановке  ШД (блокируется совершение шага). 

Так как динамический диапазон имеющегося у нас пьезоманипулятора 2 мкм, то шаг в 55 

нм вполне должен позволить безударное позиционирование зонда. Более того, такой алгоритм 

формирования Zt  позволяет пренебречь отмеченным выше отклонением от линейности. 

Таким образом, созданное устройство позиционирования после успешного завершения 

необходимых работ по созданию всех остальных функциональных узлов и устройств для ТТС 

сможет исполнять все предусматриваемые для функционирования этого ТТС операции. 
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ОЦЕНКА РИСКА  НЕДОСТАТОЧНОГО  КОЛИЧЕСТВА ПРОВОДЯЩИХ СЛОЕВ    

МОНТАЖНОГО  ПОЛЯ  МНОГОСЛОЙНОЙ  ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ 

Для проектировщика многослойной печатной платы (МПП) очень важно после получения 

принципиальной электрической схемы суметь приблизительно оценить площадь поверхности  печатной 

платы и количество проводящих слоев и до окончания работы по размещению элементов и трассировки 

электрических связей выяснить возможность  физической реализации. 

Предложен метод определения числа проводящих слоев монтажного поля МПП, который 

обеспечивает минимальный риск недостаточного количества проводящих слоев. Метод основан на 

вероятностной модели проводящих слоев и элементов МПП. 

Ключевые слова: многослойная печатная плата,  проводящий слой, монтажное поле, количество 

элементов. 

Введение. Как известно, на раннем этапе проектирования многослойной печатной платы 

одной из важнейших задач является определение количества проводящих слоев (ПС) [1-9].  

Увеличение количества ПС МПП в большей мере обусловлено повышением степени интеграции 

элементной базы  и определенным образом выражается общим ростом числа ПС. Если 

возможности площади поля трассировки МПП ограничены с конструктивной и технологической  

точек зрения, то ПС, при помощи которых осуществляется межэлементная связь, требуют еще 

больших площадей. Проектирование МПП - трудоемкий процесс, а количество ПС является 

ограничением, поскольку параллельно с ростом количества ПС резко возрастает процент брака. 

Анализ количества ПС существующих МПП показывает, что не все возможности проводящих 

слоев используются в полной мере. Известно, что каждому техническому уровню соответствует 

какое-то среднее количество ПС МПП, в случае  превышения которого  при данном  техническом 

уровне количество ПС полностью не используется, а при количестве ПС ниже среднего числа 

выявляется их недостаток, т.е. количество ПС данной МПП непригодно (т.к. есть ограничение). 

Исходя из вышесказанного, необходимы математические модели, при использовании которых 

появится возможность анализировать количество ПС МПП и влияние различных решений на 

структурные характеристики МПП. 

Описание метода. Оценка риска недостаточного количества ПС монтажного поля МПП и 

синтез на них числа элементов  осуществляются двумя этапами. 

На первом этапе определяется количество элементов 1N  на монтажном поле МПП, которые 

возможно разместить на плате, а на втором – количество ПС 1  монтажного поля МПП [1, 7-9].   

При выборе количества элементов МПП следует иметь в виду  множество факторов, с учетом 

которых  выбирается определенное число N элементов МПП. Однако, независимо от того, каким 

образом выбрано количество элементов ,N  всегда необходимо обеспечить между ними 

бесперебойную  электрическую связь проводных соединений. 

Как показали результаты анализа [1-9], одним из основных факторов, который влияет на 

бесперебойную межэлементную электрическую связь проводных соединений, является 

количество ПС МПП – . Трудность состоит в том, что среднее число  N   ПС, требующееся для 

1N количества элементов, - случайная величина. Это означает, что для площадок разных МПП с 

одним и тем же числом элементов требуется различное количество ПС. Следовательно, в том 

случае, когда для количества элементов 1N  требующееся число ПС   будет больше, чем 

имеющееся число 1 ПС МПП, то реализуются не все существующие на МПП связи 

электрических проводных соединений. Таким образом, вероятность достаточного количества ПС 
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МПП возможно реализовать как вероятность того, что требуемое количество ПС для 

1N количества элементов будет не больше, чем 1 [10]: 

                                         
111 NNPNPP cpy   ,                                                (1) 

где  –  среднее количество элементов МПП. 

Выражая эту вероятность  плотностью распределения количества ПС, требуемых  для числа 

элементов 1N , будем иметь [10] 
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где  1, Nf   - уравнение плотности распределения [10]. 

Введем понятие “риск недостаточного количества” ПС  МПП, которое представляет вероят-

ность того, что для 1N числа элементов требующееся количество ПС будет больше, чем сущест-

вующее количество ПС:       

                          )([ 1NmPR  > nPm 1]1     .                                                       (3) 

Из (2) и (3) видно, что чем больше  количество ПС 1 , тем меньше риск их недостаточного 

количества и, следовательно, больше вероятность более полного использования проводных длин 

межэлементных электрических соединений. Чтобы обеспечить надежную электрическую 

межэлементную связь проводных соединений МПП, необходимо риск недостаточного количества 

ПС свести к нулю. 

Согласно  вероятностной модели зависимости количества ПС монтажного поля МПП   от 

числа элементов N ,  1N  подчиняется нормальному закону распределения вероятностей. Это 

означает, что согласно (2) и (3), для любого конечного значения 1  имеем  .0,1  RP  

С другой стороны, для любого нормального распределения  случайных величин X , 

математическое ожидание которого - x  и стандартное отклонение -  , с точностью до десятой 

доли процента верны следующие выражения [10]: 
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                                         (4)                                                    

где   1N  и  1N  –  соответственно среднее значение и стандартное отклонение требующихся  

ПС для числа элементов 1N .  

Как следует из (4): 

                                             111 30 NNR   .                                                       (5) 

В этом случае обеспечиваются нулевой риск недостаточного количества ПС и, следовательно, 

наилучший коэффициент заполнения МПП. Дальнейшее увеличение количества ПС не имеет 

смысла, так как вероятность превышения  количества ПС МПП числа [    11 3 NN   ] 

практически равняется нулю. 

Отметим также, что без видимых потерь можно уменьшить количество ПС на величину 

стандартного отклонения. При этом, согласно (4), вероятность реализации электрических 

соединений для количества элементов 1N   составит 0,98, а риск недостаточного количества ПС – 

всего 0,02. Это означает, что из всех МПП только в 2% случаев количество ПС  будет меньше, чем 

требуется для  проводных длин  межэлементных электрических соединений. Это практически не 

влияет на среднюю заполняемость ПС МПП. Следовательно, можно рекомендовать следующий 

принцип выбора количества ПС  МПП: 
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                                                111 32 NN   .                                                        (6) 

Таким образом, в случае подобного выбора ПС МПП риск недостаточного количества ПС 

составляет 02,00R  и практически обеспечивает надежную реализацию  проводных 

соединений электрических связей  1N  элементов  МПП. 

Пример. Определить риск недостаточного количества ПС монтажного поля МПП при 

,100N  ,5,0d   ,5,0k  160 m , 8,0,75,0,5,0,3,0,5,0 4321  ppppt . 

Воспользуемся [7-9], тогда количество ПС монтажного поля МПП равно  

                   
     

  P

pP

NNPabK

NNNtmdp
5.05.0

15.0

0min

1

1








 ,                                                                  (7) 

а стандартное отклонение: 
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где  среднее значение проводящих слоев монтажного поля  МПП; K – коэффициент 

плотности проводников проводящего слоя; mind – ширина проводников; ba  – межэлементное 

расстояние в горизонтальном и вертикальном направлениях соответственно; N количество 

элементов МПП; t коэффициент разветвления цепей  15,0 t ; 0m среднее число выводов 

элементов; p коэффициент плотности межэлементных соединений  11,0  p . 

       Результаты оценки с помощью формул (2), (7) и (8) представлены на рисунке. 
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Рис. Функция вероятности распределения случайной величины количества проводящих слоев 

 

Выводы. С той вероятностью, что для МПП с количеством элементов N требуемое 

количество проводящих слоев   больше, чем существует на имеющейся (действующей) МПП, 

возможно рассмотреть риск недостаточного количества ПС. Параллельно с ростом ПС слоев  риск 

их недостаточного количества снижается, а при уменьшении количества ПС – повышается. 
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Հավանականային մոդելի միջոցով մշակվել է մեթոդ, որով  որոշվել են բազմաշերտ տպասալի 

հարթակի մոնտաժային դաշտի հաղորդաշերտերի քանակի միջին արժեքը, ստանդարտ շեղումը  և  

հաղորդաշերտերի անբավարարության ռիսկը: 

Առանցքային բառեր. բազմաշերտ  տպված տպասալ, հաղորդաշերտեր, մոնտաժային դաշտ, 
տարրերի քանակ: 

 

 

 

D.M. Aleksanyan, D.H. Husikyan, L.A. Stepanyan 

ESTIMATING THE RISK FOR THE INSUFFICIENT NUMBER OF THE CONDUCTION 

LAYERS ON THE ASSEMBLY FIELD OF MULTILAYER PRINTED BOARD 

 

 

By the probabilistic model, a method has been developed through which, the average value of the 
conduction layers of the multilayer PCB surface assembly field, the standard shift, as well as the risk 
of the conduction layer insufficiency have been determined.   

Keywords: multilayer board, degree of conductive layer, mounting field, number of elements. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СПЕКТРАЛЬНО-

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОПОРОШКА ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+, 

СФОРМИРОВАННОГО ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ  
 

Представлены результаты исследования влияния термообработки на структуру и спектрально-

люминесцентные свойства нанопорошка ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+, сформированного золь-гель методом. 

Установлено, что повышение температуры обработки с 700°С до 900°С приводит к росту содержания 

кристаллической фазы, укрупнению кристаллитов (в среднем на 6 нм) и увеличению интенсивности 

люминесценции (примерно в 16 раз) нанопорошка. 

Ключевые слова: золь-гель метод, термообработка, люминесценция, плeнка, нанопорошок. 

 

Введение. Основными проблемами, ограничивающими использование электролюминесцент-

ных источников, являются сложность получения “белого” люминофора, необходимого для 

подсветки цветных дисплеев, а также недостаточно высокая яркость и стабильность свойств такого 

электролюминофора [1]. 

В связи с этим выбор метода синтеза и исследование свойств электролюминофоров, 

возбуждаемых переменным электрическим полем, имеют важное значение как для их 

практического использования, так и для изучения фундаментальных физических и химических 

процессов, протекающих при получении и применении указанных структур. 

Актуальность решаемой проблемы заключается в необходимости разработки новых 

наноструктурированных люминофоров для создания светотехнических устройств преобразования 

ультрафиолетового (УФ) излучения в видимый свет с целью последующего применения в 

оптоэлектронике, светотехнике, бытовой технике, медицине. Изменение оптических свойств 

наноструктурированных люминофоров может осуществляться, в частности,  путем введения 

соактивирующих добавок, например, хрома.  

Среди известных методов формирования наноструктурированных люминофоров золь-гель 

метод привлекает своей простотой, гибкостью и экономичностью [2, 3]. Кроме того, с применением 

этого метода можно снизить температуру обработки люминофора, а также уменьшить размер 

люминесцирующих наноцентров (менее чем 30 нм), что позволит достичь улучшения оптических 

характеристик синтезированных материалов, по сравнению с традиционными люминофорами с 

микронными размерами активных центров. Переход золя в гель представляет собой 

многостадийный иерархический процесс, распространяющийся от атомно-молекулярного до 

макроскопического уровня. С точки зрения термодинамики, это сложный неравновесный процесс, 

характеризующийся многокомпонентностью и многофазностью [4, 5].  

Размером, формой и степенью кристалличности наночастиц, образовавшихся в золь-гель 

материале, можно управлять, варьируя соотношение концентраций исходных реагентов и 

стабилизатора, а также температуру последующей обработки. В результате золь-гель метод 

позволяет получать монодисперсные нанопорошки и пленки на их основе для применения, в 

частности, в солнечных элементах на основе черного кремния в качестве защитных и 

антиотражающих покрытий [6, 7]. 

Материалы и методы исследования. Для получения золь-гель методом нанопорошка 

ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+  использовали химические реактивы марки не ниже ОСЧ: HNO3, Ga2O3, Yb2O3, 

Zn(СН3СОО)2, Cr(NО3)3∙3H2О. В смесь исходных соединений добавляли азотную кислоту до 

получения прозрачного раствора, который затем выпаривали в течение 60 мин с целью образования 

золя, а затем нагревали до 110°С до образования геля. Отжиг образцов проводили в электропечи 

SNOL при температурах 700, 800, 900ºС в течение 10 ч. Для получения плeнок на основе порошка 

на поверхности стeкол и солнечных элементов за основу был взят метод центрифугирования.  
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Изучение фазового состава синтезированных порошков проводили на дифрактометре ДРОН-7 

с использованием рентгеновской трубки ОБСВ27-Со при напряжении 40 кВ и силе тока 30 мА. 

Спектры излучения ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+ были измерены с использованием оптического прибора 

Dongwoo с монохроматором Optron DM711  в сочетании с фотоумножителем Hamamatsu 928 и 

детектором InGaAs. 

Результаты исследования и обсуждение. На рис. 1 представлены рентгенограммы порошков, 

термообработанных при температурах 700, 800, 900°С. Положение основных пиков рентгеновской 

дифракции соответствует структуре шпинели (ICCD № карты 33-40).  

 
 

 
Рис. 1. Рентгенограмма фотолюминофоров ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+ в зависимости от температуры отжига 

 

При температуре отжига 700°C в порошке ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+ наблюдается образование 

кристаллической фазы. Дальнейший нагрев образцов до 900°C сопровождается повышением  

интенсивности пиков рентгеновской дифракции, что указывает на рост содержания 

кристаллической фазы в порошке ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+.  Увеличение температуры обработки также 

приводит к укрупнению кристаллитов в среднем с 10 до 16 нм и сужению их распределения по 

размерам (табл.). 
Таблица 

Размер кристаллитов  ZnGa2O4: Cr3+, Yb3+ от температуры отжига 

T, °C 700 800 900 

Размер кристаллитов, нм 10 12 16 

 

Исследованы также спектрально-люминесцентные свойства порошков ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+, 

полученных золь-гель методом. Установлено, что отжиг порошков при 900ºС позволяет получить 

материал высокого оптического качества, обладающий люминесценцией при длине возбуждения 

λвозб=255 нм в УФ диапазоне (рис. 2). 

Общая интенсивность люминесценции нанопорошка значительно возрастает с увеличением 

температуры синтеза. Спектры люминесценции Yb3+ в нанокристаллах  ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+ при 

длине волны возбуждения λвозб=255 нм и температуре отжига 900°С (средний размер кристаллитов 

~ 16 нм) имеют интенсивность, примерно в 16 раз превышающую интенсивность исходного 

люминофора с температурой отжига 700°С (средний размер кристаллитов ~ 10 нм) для эмиссии 

ионов Cr3+ в области длин волн 700...750 нм при возбуждении в полосу переноса заряда O2− → Ga3+. 
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Рис.2. Спектры люминесценции Yb3+ в нанокристаллах ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+: λвозб= 255 нм 
 

Заключение. Золь-гель методом получены нанопорошки  ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+. Повышение 

температуры обработки с 700°С до 900°С приводит к росту содержания кристаллической фазы и 

увеличению среднего размера кристаллитов до 16 нм. При 900°С наблюдается также повышение 

интенсивности люминесценции. Спектры люминесценции Yb3+ в нанокристаллах ZnGa2O4:Cr3+, 

Yb3+ при длине волны возбуждения λexc=255 нм и температуре отжига 900°С (средний размер 

кристаллитов ~ 16 нм) имеют интенсивность, примерно в 16 раз превышающую интенсивность 

исходного люминофора с температурой отжига 700°С (средний размер кристаллитов ~ 10 нм). 

Работа выполнена при частичной поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований (грант № Т19АРМ-030) и КН МОНКиС Республики Армения 

(грант № ArmBel-Ap18_2b-7). 
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Ներկայացված են ջերմամշակման ազդեցության հետազոտության արդյունքները զոլ-գել 
մեթոդով ձևավորված ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+ նանոփոշու կառուցվածքի և սպեկտրա-լյումինեսցենտային 
հատկությունների վրա: Պարզվել է, որ մշակման ջերմաստիճանի բարձրացումը 700°C-ից մինչև 900°C 
հանգեցնում է նանոփոշու բյուրեղային ֆազի պարունակության մեծացմանը, բյուրեղիկների 
խոշորացմանը (միջինը 6 նմ-ով) և լյումինեսցենտման ինտենսիվության մեծացմանը (մոտ 16 անգամ): 

 զոլ-գել մեթոդ, ջերմամշակում, լյումինեսցենտում, թաղանթ, նանոփոշի:  

 

 

 
V.V. Sidsky, A.V. Semchenko, D.L. Kovalenko, V.E. Gaishun, G.Ye. Ayvazyan, L.A. Hakhoyan 

 

INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURE AND SPECTRAL-

LUMINESCENT PROPERTIES OF ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+ NANOPOWDERS FORMED BY  

SOL-GEL METHOD 

 

The results of studies of the influence of heat treatment on the structure and spectral-luminescent 

properties of ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+nanopowders formed by sol-gel method are presented. It has been found 

out that increasing the treatment temperature from 700°С to 900°C leads to an increase in the crystalline 

phase content, an increase in crystallite size (6 nm on average) and an increase in the luminescence 

intensity (about 16 times) of the nanopowder. 

Keywords: sol-gel method, heat treatment, luminescence, film, nanopowder. 
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PARALLELIZATION OF ALGORITHM FOR CALCULATION OF D-IMAGES OF 

POLYNOMIAL MATRICES 
 
Parallel algorithm for calculation of D-images for polynomial matrices has been designed and implemented. 

The resulted algorithm is based on differential transformation method, proposed by Pukhov. It is benchmarked the 

performance of the parallel algorithm, compared to the serial. It allows to utilize the power of modern multi-core 

microprocessors to increase the performance of calculation processes. 

Keywords: polynomial matrix, differential transformation methods, D-image, parallelization, performance. 

 

Introduction. The architecture of modern multi-core processors allows to perform several billions 

operations simultaneously. Many classic algorithms, which were proposed for serial execution, have 

parallel working alternatives [1]. Newly designed data structures support parallel data access and 

manipulation. 

Differential transformation method, proposed by Pukhov [2-4], is used for analysis of complex 

systems and systems with variable parameters. It is widely used for solving systems of differential 

equations. The method is also suitable for designing algorithms for calculation of various properties of 

polynomial matrices [5, 6]. This class of matrices has applications in various fields, such as control fields, 

communications and digital signal processing [7]. Such problems are related to heavy calculations, which 

in most cases can not be done in real time. 

Parallelization of algorithm. The calculation of D-images for polynomial matrices consists of 

heavyweight and time-consuming operations. Calculation of partial derivatives, which is a part of the 

formula of forward differential transformations, is a separate time-consuming problem itself. The original 

algorithm is proposed as a sequence of serial executed procedures [2-5]. 

Before designing the parallel executed algorithm, let's visualize an implementation of the serial one 

(Fig. 1), in order to point out the parts (subroutines), which can be improved by parallelization. 
 

 
 

Fig. 1. Serial algorithm for calculation of differential images for polynomial matrix 

 

START 

n, A, k, H, point 

i = 1, n 

j = 1, n 

K = product(k, len(point)) 

m = 1, len(K) 

U[i][j][m] = dimage(A[i][j], K[m], H, point) 

END 

U 
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As input arguments the algorithm gets the size of polynomial matrix (n), the matrix (A), K maximum 

value of K integer arguments (k), scale coefficient (H) and the center of differentiation. The functions used 

in flowchart, which describes the algorithm: 

 len - calculates the length of the array; 

 product - cartesian product, for generation of K arguments; 

 dimage - calculates the differential image of given analytical mathematical expression according  

 to forward differential transformation, proposed by Pukhov [2, 3]. 

The existing solutions for parallelization of matrix operations [1] were omitted during the design 

process of parallel algorithm for calculation of the D-images, as they are not the subject of this research 

and may affect algorithms for matrices in general. Also, the implementation of proposed algorithm does 

not intend to be the fastest, as it depends not only on the structure of the algorithm, but also on hardware 

and programming language of implementation. 

In the flowchart (Fig. 1) it can be determined, that the procedures for calculation processes of 

U[i][j][m] images for each K[m] do not depend on each other, thus the dimage function can be executed 

in parallel. That will allow to parallelize the calculations of D-images for each element of polynomial matrix 

and fully utilize the power of multi-core processors. 

 

 
 

Fig. 2. Parallel algorithm for calculation of differential images for polynomial matrix 

 

Fig. 2 presents the flowchart of parallelized version of serial executed algorithm. As the dimage 

function is now invoked in parallel, there was added new sync function, which is responsible for 

synchronization of parallel working child processes (gathering the results for calculated U images). In the 

resulting algorithm, the process of calculation of D-images for individual analytical expression does not 

block the main execution, thus creating opportunity to execute more than one calculation process, which 

eventually increases the performance of the whole calculation process. 

The designed algorithm has been implemented in Python 3.7 programming language: it has been 

benchmarked on Intel Core i7 6500 2.50 GHz microprocessor with 4 cores for calculation of D-images for 

4x4 polynomial matrix with two variables (1) and 7x7 polynomial matrix with one variable (2). By changing 

the value of the argument K, we can increase the complexity of calculations, as the order of derivates needed 

to be compute increases. 

 

 

 

K = product(k, len(point)) 

m = 1, 

len(K) 

U[i][j][m] = dimage(A[i][j], K[m], H, 

point) 

 sync(U) 
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𝑥 𝑦 𝑥𝑦 1
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1 − 𝑡 12𝑡 − 1 𝑡 − 𝑡2 6 + 7𝑡 12 − 𝑡 𝑡 1 + 𝑡
𝑡2 6 9𝑡 11𝑡2 7𝑡 + 2 𝑡 + 3 𝑡2

2𝑡 7 + 𝑡2 12 + 7𝑡 3 24 3𝑡 𝑡 + 2
4𝑡 + 𝑡2 𝑡3 + 1 𝑡 − 2 2𝑡2 + 𝑡3 𝑡2 − 𝑡 𝑡2 𝑡 − 𝑡2

3 2𝑡 𝑡2 − 2𝑡 𝑡 2𝑡 − 1 2𝑡 𝑡3

7 + 𝑡2 8𝑡 + 1 10 30 − 𝑡 𝑡3 6 − 𝑡2 2
9𝑡 1 + 𝑡2 4𝑡 1 + 𝑡2 1 + 𝑡 7𝑡 7 + 𝑡2]

 
 
 
 
 
 

                    (2) 

 

 
Fig. 3. Benchmark results for calculation of D-images for 4x4 polynomial matrix with two variables 

 

                                                                                                                                                                  Table 1 

Execution times of serial and parallel algorithms, depending on K arguments for 4x4 polynomial matrix 

with two variables 

K Serial execution time (sec) Parallel execution time (sec) 

1 1.170671420 1.263548905 

2 1.164254333 1.436744652 

3 1.521589323 1.839391523 

4 3.102643354 2.123680209 

5 3.917588401 2.533416135 

6 5.763270202 3.064757105 

7 8.409537613 3.351398671 

8 10.914560394 3.944577772 

9 13.842152087 4.598649268 

10 17.022476393 5.400956084 

11 20.872220820 6.581445519 

12 25.105527961 7.580490700 

13 29.153443179 8.824469150 

14 33.542318044 10.165529534 

15 39.122570532 11.724817066 
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Fig. 4. Benchmark results for calculation of D-images for 7x7 polynomial matrix with one variable 

 

                                                                                                                                                                  Table 2 

Execution times of serial and parallel algorithms, depending on K arguments for 7x7 polynomial matrix 

with one variable 

K Serial execution time (sec) Parallel execution time (sec) 

1 1.167609438 1.394684374 

2 1.436168679 1.547851023 

3 2.306415071 1.667288070 

4 2.780766282 1.705819030 

5 3.276741776 1.961619157 

6 3.544099295 2.004720374 

7 4.004273581 2.145614208 

8 4.836922105 2.223049443 

9 5.235468820 2.414308553 

10 5.880510412 2.526957963 

11 6.388594779 2.770371503 

12 6.777414733 2.836316899 

13 7.386518036 3.069788775 

14 7.847478062 3.211426079 

15 8.164532049 3.269804023 

 

Figs. 3 (Table 1) and 4 (Table 2) present the benchmark results for serial and parallel algorithms. The 

graphics show the dependency between execution time (in seconds) and the values K argument. All 

measurements of the execution speed were done using timeit utility from Python's standard library. 

Conclusions. It has been designed and implemented parallel executed algorithm for calculation of 

D-images for polynomial matrices using differential transformation method proposed by Pukhov. It allows 

to utilize the power of modern multi-core microprocessors to increase the performance of calculation of D-

images. The benchmarks for resulted algorithm show from 2.5 to 3.5 times performance gain compared to 

serial algorithm on Intel Core i7 6500 2.50GHz microprocessor with 4 cores. 

The implementation of parallel working algorithm is used in online symbolic-numeric computational 

system (Fig. 5), which allows to calculate various characteristics of polynomial matrices with different 

numbers of variables [8]. 
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Fig. 5. Example of the script for calculation of D-images for polynomial matrix using parallel algorithm in online 

symbolic-numeric computational system 

 

Due to integration in the computational platform, the algorithm is available by web-service [9, 10], 

thus providing users the ability to utilize the power of multi-core processing and calculation of D-images 

for polynomial matrices. 
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Նախագծվել և իրականացվել է բազմապարամետրական մատրիցների Դ-նմանակների ստացման զուգահեռ 

աշխատող ալգորիթմ: Մշակված ալգորրիթմը հիմնված է Գ.Ե. Պուխովի կողմից առաջարկված դիֆերենցիալ 
ձևափոխությունների վրա: Զուգահեռականացման շնորհիվ այն հնարավորություն է տալիս օգտագործել 
ժամանակակից բազմամիջուկ միկրոպրոցեսորների կառցուցվածքը՝ հաշվողական գործընթացներն արագացնելու 
նպատակով: 

Առանցքային բառեր. բազմապարամետրական մատրից, դիֆերենցիալ ձևափոխություններ, Դ-նմանակներ, 
զուգահեռականացում: 

 

 

В.А. Погосян 

 

ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ВЫЧИСЛЕНИЯ Д-ИЗОБРАЖЕНИЙ 

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МАТРИЦ 
 

 
Спроектирован параллельно выполняемый алгоритм для вычисления Д-изображений 

многопараметрических матриц. Алгоритм основан на методе дифференциальных преобразований, 

предложенных Г.Е. Пуховым. Параллельно выполняемый алгоритм позволяет использовать всю мощь 

современных многоядерных микропроцессоров, что, в свою очередь, повышает производительность 

вычислительных процессов.  

Ключевые слова: параметрическая матрица, дифференциальные преобразования, Д-изображение, 

параллелизация, производительность. 

 
 

Poghosyan Vladimir Andranik – Probationer of NPUA, VXSoft Ltd. 



 

 

243 

 

․ ․

Ծրագրային միջոցի ընդլայնումից (բարելավումից) հետո և նոր տարբերակի թողարկումից առաջ, 
ծրագրային համակարգի նոր տարբերակի աշխատունակության թեստավորման նպատակով 
իրականացվում է ռեգրեսիոն թեստավորում (ՌԹ): Ներկայացված է մոդուլային ՌԹ ընտրության 
մեխանիզմ,  որն իրականացվում է հեշավորման ալգորիթմի հիման վրա, ինչպես նաև օգտագործվում է 
հետագծելիության մատրից՝ թեստերի ընտրության գործընթացը կառավարելու և դասակարգելու 
համար։ 
           Առանցքային բառեր. թեստավորում, մոդուլային ռեգրեսիոն թեստավորում, հետագծելիության 
մատրից, հեշավորում, թեստերի ընտրություն։ 

Ներածություն։ Ծրագրային համակարգերը նախագծման և սպասարկման ժամանակ 

շարունակաբար փոփոխության են ենթարկվում մի քանի պատճառով՝ սխալների ուղղում, նոր 

ֆունկցիոնալության ավելացում, արագագործության բարելավում: Ծրագրային միջոցի 

փոփոխություններից հետո փոփոխված տարբերակը պետք է թեստավորել, համոզված լինելու համար, 

որ տվյալ փոփոխությունները ծրագրային միջոցի ընթացիկ տարբերակի  վրա բացասաբար չեն ազդել: 

Փոփոխություններից հետո ամբողջական ՌԹ իրականացնելը շատ «ծախսատար» է: Ծրագրային միջոցի 

նոր տարբերակի  թողարկման շրջանը գործնականում կարճ է և ամբողջական ՌԹ իրականացնելու 

համար ժամանակը չի բավականացնում: ՌԹ աշխատանքի ժամանակը կրճատելու և գործնականում 

կիրառելու նպատակով հետազոտողները մշակում են մեթոդներ, որոնցով հնարավոր կլինի նվազեցնել  

ՌԹ«ծախսատարությունը» [1,2]: ՌԹ մոտեցումներից է՝ ունենալ Ti թեստերի հավաքածու, որը 

նախատեսված է ծրագրային միջոցի Pi տարբերակը թեստավորելու համար և օգտագործել նույն 

թեստերի հավաքածուն հաջորդ փոփոխված Pi+1 տարբերակի համար: Pi+1 տարբերակի համար Ti 

թեստերի հավաքածուն օգտագործելու  փոխարեն առաջարկվում է օգտագործել «ընտրովի ՌԹ»  

մոտեցումը: Օգտագործելով Ռեգրեսիոն-Թեստ-Ընտրություն (ՌԹԸ) տեխնիկան՝  վերաթեստավորման  

արդյունավետությունը կբարձրանա: Այդպիսի մեթոդներն առանձնացնում են Ti  թեստերի խմբից T՛i 

ենթախումբ և օգտագործում են Pi+1 տարբերակը թեստավորելու համար [1-3]: Այս ՌԹ մեխանիզմները 

համարվում են ապահով, քանի որ (Ti\T՛i) թեստերի արդյունքները կլինեն նույնը թե՛ Pi, թե՛ Pi+1 

տարբերակների համար, և ուրեմն Ti թեստերի փոխաարեն աշխատացնելով T՛i քանակությամբ 

թեստերի խումբը՝ կստանանք նույն արդյունքը, որը կխլի համեմատաբար ավելի քիչ ռեսուրսներ [3, 4]: 

Որոշ ՌԹԸ մեխանիզմներ օգտագործում են ծրագրային միջոցի աղբյուրային կոդը, որից հավաքում են 

ծածկութային ինֆորմացիան: Ծածկութային ինֆորմացիան հավաքվում է Pi տարբերակը Ti թեստերի 

խմբով թեստավորելու ժամանակ և օգտագործվում է Pi+1 տարբերակի համար T՛i խումբը ձևավորելիս: T՛i 

խումբ ստանալու համար որոշ ՌԹ մեթոդներ հավաքում են ծածկութային ինֆորմացիան, օրինակ՝  

պայմանները, ճյուղավորումները։ Նախքան ծրագրային միջոցի նոր տարբերակի թողարկումը 

ամբողջական ՌԹ-ից խուսափելու համար շատ թեստավորողներ հաճախ օգտագործում են փոքր 

քանակի ՌԹ-եր: Այսպիսի մոտեցումները վտանգավոր են, քանի որ ծրագրային միջոցում հնարավոր է 

մնան չթեստավորված մասեր:  

Տվյալ աշխատանքում նկարագրված է ՌԹ մեխանիզմ (նկ.), որը կկիրառվի գործնական 

աշխատանքներում: «ՌԹԸ» բլոկում առկա կետերը կդիտարկենք ստորև։ Մշակված մեթոդի շնորհիվ 

ամբողջական ՌԹ իրականացնելու փոխարեն հնարավոր կլինի ընտրել թեստերի ենթախումբ։ 

Ենթախումբն ընտրվում է այնպես, որ ամբողջական ՌԹ-ի տվյալ ենթախմբի աշխատանքից հետո 

արդյունքները լինեն նույնը։ Այս եղանակով ՌԹ աշխատանքի ժամանակը զգալիորեն նվազում է: Տվյալ 

մեխանիզմի առավելությունն այն է, որ այն ընտրում է թեստերի ենթախումբ, որոնք կապված են միայն 

կատարված փոփոխությունների հետ: Մանրամասն ներկայացվում է մշակված մեթոդը, որն 
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ադապտացվող է առկա տեխնոլոգիաներին․  այն ընտրում և դասակարգում է թեստերի ենթախումբ  

ՌԹ-ի համար՝ օգտագործելով փոփոխված համակարգի պահանջները համապատասխան թեստերով: 

Ներկայացվում է ծրագրային միջոցի նկարագիրը, որն ընտրում և դասակարգում է անհրաժեշտ 

թեստերը:  
 

 

 

Ապահով ռեգրեսիոն թեստերի ընտրություն։ ՌԹԸ մեթոդները բաժանվում են 2 խմբի՝ ապահով և 

ոչ ապահով։ 

• Ապահով մեթոդների ժամանակ Ti և T՛i թեստերի արդյունքները ծրագրային միջոցի Pi և Pi+1 

տարբերակների համար նույնն են, այսինքն՝ T՛i հատ թեստ աշխատեցնելով ստուգվում են բոլոր 

փոփոխությունները, որի արդյունքում խնայվում է ժամանակը [4-6]։ 

• Ոչ ապահով մեթոդների ժամանակ Ti և T՛i թեստերի արդյունքները ծրագրային միջոցի Pi և Pi+1 

տարբերակների համար տարբեր են, որը նշանակում է, որ T՛i հատ թեստերը բավական չեն Pi+1 

տարբերակը ամբողջովին թեստավորելու համար: 

Պահանջների/ֆունկցիաների և թեստերի միջև համապատասխանելիություն ստեղծելու 

նպատակով օգտագործվել է հետագծելիության մատրիցի գաղափարը, մասնավորապես՝ պահանջների 

հետագծելիության մատրիցը: Պահանջների հետագծելիության մատրիցը փաստաթուղթ է, որտեղ 

նկարագրված են համակարգի պահանջները և դրանց համապատասխան թեստ դեպքերը: Պահանջների 

հետագծելիության մատրիցի հիմնական նպատակն այն է , որ ծրագրային ապահովման յուրաքանչյուր 

բաղադրիչի համար ստեղծվի առնվազն մեկ թեստ դեպք, որի հաշվին համակարգի յուրաքանչյուր 

բաղադրիչ կլինի թեստավորված: 

Ներկայացվող պահանջների և թեստերի միջև կապը ներկայացված է աղ․  1-ում:  
Աղյուսակ  1 

Հետագծելիության մատիցի ընդհանուր տեսքը 

Պահանջներ/ֆունկցիաներ 
Թեստ դեպքեր 

T1 T2 Ti Tk 

F1 

F2 

Fi 

Fn 

3 

0 

… 

7 

0 

4 

… 

2 

… 

        … 

… 

… 

5 

0 

… 

1 

Ծր. միջոցի 
փոփոխված 
հատվածներ 

ՏԲ 

Ընտրված 
թեստերի 

ենթախումբ 

ՌԹԸ 

Հետագծելիության 

մատրից 

1 2  

3 4 

Նկ․  ՌԹԸ աշխատանք 
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Աղյուսակում F1-Fn-ը պահանջներն են, իսկ T1-Tk-ն՝ համապատասխան թեստ-դեպքերը: 

Մատրիցում առկա զրոները նշանակում են, որ տվյալ թեստ դեպքը(երը) կապված չէ  համակարգի 

պահանջի հետ: Այն դաշտերը, որտեղ 0-ից տարբեր թվեր են, նշանակում է, որ  այդ թեստ դեպքերը 

կապված են տվյալ պահանջի հետ: Վանդակներում գրված թվերը պահանջի կրիտիկական 

աստիճաններն են: Օրինակ, առաջին տողում գրվածը նշանակում է, որ F1 պահանջի համար 

անհրաժեշտ թեստը T1-ն է, որի կրիտիկական աստիճանը 3 է: Կրիտիկական աստիճաններն 

օգտագործվում են թեստերի ընտրության և դասակարգման նպատակով: 

Մշակված ՌԹԸ մեխանիզմը։   Այս բաժնում նկարագրված է մշակված ալգորիթմի աշխատանքը։ 

Նկ. 1-ում պատկերված է ՌԹԸ մեխանիզիմի բլոկ-սխեման։ Առաջին «Պահանջների ընտրություն» բլոկը՝ 

որպես մուտքային տվյալ, ստանում է ծրագրային միջոցի նոր տարբերակի համար մշակված ֆայլը։ 

Ստանալով ֆայլը՝ այս բլոկը որոնում և գտնում է բոլոր պահանջները։ Երկրորդ՝  «Փոփոխված 

պահանջների հայտնաբերում» բլոկը, որպես մուտքային տվյալ՝ ստանում է առաջին բլոկից եկած 

պահանջների ցուցակը։ Այնուհետև յուրաքանչյուր պահանջում ներկայացված հրամանի տողերը 

հեշավորվում են։ Հեշավորման համար օգտագործվել է MD5 ալգորիթմը։ Ստացված հեշ արժեքները 

համեմատվում են ընթացիկ հեշ արժեքների հետ, որոնք պահպանվում են հետագծելիության 

մատրիցում։ Եթե հեշ արժեքները իրարից տարբերվում են, ապա տվյալ պահանջում տեղի է ունեցել 

փոփոխություն, և դրա համապատասխան թեստերը պետք է աշխատեցնել ծրագրի հաջորդ տարբերակի 

համար։ Հաջորդ՝ «Թեստերի ընտրություն» բլոկը, ստանում է փոփոխված պահանջների ցուցակը և, 

օգտագործելով հետագծելիության մատրիցը, գտնում է տվյալ փոփոխության համար անհրաժեշտ 

թեստերը։ Վերջին՝ «Թեստերի տեսակավորում» բլոկը, տեսակավորում է ստացված թեստերի ցուցակը 

ըստ կրիտիկական աստիճանների։ 

ՌԹԸ մեխանիզմի աշխատանքն ավելի լավ հասկանալու համար ստորև ներկայացված է թեստերի 

ընտրության կեղծ կոդը։ 

Քայլ 1: 

foreach r ∈ Requirements 

    foreach command_line ∈ r 

        hash_value = hash_value + hash(command_line) 

    endfor 

pair_list.append(r,hash_value) 

Քայլ 2: 

foreach pair ∈ pair_list 

    diff = compare(pair[hash_value], current_hash) 

    if (diff) 

        change_list.append(pair) 

    endif 

endfor 

Քայլ 3: 

foreach change ∈ change_list 

    change_tests = find_tests(change) 

    must_run.append(chang_tests) 

endfor 

Քայլ 4: 

prioritize_tests(must_run) 

Ինչպես երևում է վերը նկարագրված քայլերից, թեստերի ընտրության մեխանիզմը բաժանված է 4 

հիմնական մասի։ 

1. Առաջին քայլով յուրաքանչյուր պահանջի համար կատարվում են հետևյալ 

գործողությունները։ Պահանջում եղած յուրաքանչյուր հրամանի համար հաշվվում է հեշ 
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արժեք, այնուհետև բոլոր պահանջների համար կազմվում է (պահանջ, հեշ)  զույգ և 

պահվում pair_list ցուցակում։ 

2. Երկրորդ քայլով ցուցակում առկա բոլոր զույգերի համար կատարվում է հեշ արժեքի 

համեմատություն նախնականի հետ։ Եթե հեշ արժեքները իրարից տարբերվում են, 

տվյալ հեշ արժեքով զույգը պահվում change_list ցուցակում։ 

3. Երրորդ քայլով change_list ցուցակում առկա բոլոր փոփոխությունների համար 

ալգորիթմը որոնում է համապատասխան թեստերը և ավելացնում must_run ցուցակում։ 

4. Չորրորդ քալում must_run ցուցակում առկա թեստերը տեսակավորվում են ըստ 

կրիտիկական աստիճանի։ 

ՌԹԸ մեխանիզմի թեստերի ընտրության համար մշակվել է հետևյալ հետագծելիության մատրիցը։ 

Աղ. 2-ում պահպանվում են ծրագրային միջոցը նկարագրող բոլոր ֆայլերը։ Առաջին սյունակը  

ֆայլի նույնականացման համարն է, իսկ երկրորդ սյունակը ֆայլի անվանումը։ Յուրաքանչյուր ֆայլի 

համապատասխանում է մեկական հետագծելիության մատրից։ ՌԹԸ-ն, թեստերի ընտրության 

ժամանակ ստանալով փոփոխված ֆայլի անվանումը, որոնում է տվյալների բազայում։ Գտնելով ֆայլի 

անվանումը՝ օգտագործում է տվյալ ֆայլի նույնականացման համարը՝ հեշ արժեքների համեմատման, 

թեստերի ընտրության և դասակարգման համար։ Աղ․  3-ում պատկերված է մեկ ֆայլին 

համապատասխանող հետագծելիության մատրիցը։  

 

Հետագծելիության մատրիցը պահպանում է հետևյալ ինֆորմացիան՝ 

Id – ֆայլի նույնականացման համարը, 

Defs – ֆայլում առկա բոլոր պահանջները, 

Tests – պահանջին համապատասխանող թեստերի խումբ, 

Crit. Deg. – կրիտիկական աստիճան, 

Hash – յուրաքանչյուր պահանջի հեշ արժեք: 

Եզրակացություն։ Մշակվել և իրականացվել է ապահով ՌԹԸ մեխանիզմ՝ հիմնված հեշավորման 

ալգորիթմի վրա։ Օգտագործելով հետագծելիության մատրցը՝ համակարգը հնարավորություն է տալիս 

ընտրել այնպիսի թեստերի ենթախումբ, որոնք կապված են ծրագրային համակարգում կատարված 

փոփոխությունների հետ։ Ծրագրային միջոցի նոր տարբերակի թողարկումից առաջ ամբողջական ՌԹ 

կատարելու փոխարեն կատարվում է թեստավորում ընտրված թեստերի ենթախմբով, ինչը 

հնարավորություն է տալիս կրճատել թեստավորման ժամանակը։ 

Աղյուսակ  2  Աղյուսակ  3 
Ծրագրային ֆայլերի ցուցակը  Հետագծելիության մատրիցան 

Id Files  Id defs Tests Crit. Deg. Hash 

1 File 1.py  1 def_1 Test 1 2 Ha2? 

2 File 2.py  2 def_2 Test 2 6 1lk?9 

․ ․ ․  …  … … … … … 

N File n.py  m def_m Test m 1 aR0? 
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О.Г. Акопян 

ВЫБОР МОДУЛЬНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ ТЕСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МАТРИЦЫ ТРАССИРОВКИ 

После расширения (улучшения) программного средства и перед выпуском егօ новой версии реализуется 

регрессионное тестирование с целью проверки работоспособности новой версии программной системы. 

Представлен механизм выбора модульных регрессионных тестов, который реализуется на основе принципа 

кэширования, а также с применением матрицы трассировки с целью управления и упорядочивания процесса 

выбора тестов. 

Ключевые слова: тестирование, модульное регрессионное тестирование, матрица трассировки, 

кэширование, выбор тестов. 

 

H.H. Hakobyan 

UNIT REGRESSION TESTS SELECTION USING TRACKABILITY MATRIX 

 

 After software system enhancement and before application release its time to perform regression testing 

to check the execution of the new software version. A Regression Test Selection (RTS) mechanism is presented 

which is based on hashing algorithm. Also, for test selection and prioritization the developed mechanism uses 

trackability matrix. 

 Keywords: testing, unit regression testing, trackability matrix, hashing, test selection. 
 

 – ասպիրանտ (ՀԱՊՀ, «Սինոփսիս Արմենիա» ՓԲԸ)  
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НА БАЗЕ СТАНДАРТНОГО КОДА И 

ИДЕНТИФИКАТОР ДИФРАКЦИОННЫХ СТРУКТУР С КОДИРУЮЩИМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ 
 

 
В области защитных технологий число методов получения надёжных средств защиты с каждым 

годом растёт. Однако одновременно с этим совершенствуются и методы фальсификации, что требует 

создания более совершенных средств защиты.  В статье рассматривается новый вид маркировки товаров, 

документов и ценных бумаг - дифракционный штрих-код и прибор для его идентификации. Данный 

голографический защитный элемент получил название “кодограмма”.  

Ключевые слова: голограмма, голографический защитный элемент, кодограмма, дифракционный 

штрих–код, идентификатор дифракционных структур с кодирующими элементами, аппаратно-

программный комплекс, компьютерная программа “Readkod”. 

 

 

Введение. Широкое внедрение голографических элементов защиты различных видов 

продукции и ценных бумаг, а также постоянно развивающаяся техника и технология производства 

голограмм создают предпосылки для появления поддельных аналогов голографических защитных 

элементов. Для эффективного контроля защитных голограмм необходимо решить две задачи. 

Первая задача состоит в разработке различных схем голографического кодирования защитных 

элементов, вторая – в создании компактных устройств декодирования этой информации. 

Сегодня в мире используются различные технологии защиты голограмм. Это и запись 

различного рода скрытых изображений [1], и внесение микротекста в общую картину 

записываемой голограммы, и создание определённых эффектов, обеспечивающих уникальность 

создаваемого защитного элемента.  

Для повышения защитных свойств рельефных голограмм в них специально сформированы 

скрытые защитные элементы. Известен целых ряд технологий создания скрытых изображений, 

причем число методов и технологий постоянно растет [2]. Также совершенствуются и методы 

оригинации, среди которых одно из ведущих мест занимает цифро-аналоговая технология. 

Основная часть. В статье рассматривается новый вид маркировки товаров, документов и 

ценных бумаг - дифракционный штрих-код и прибор для его идентификации. Данный 

дифракционный защитный элемент получил название “кодограмма”. Использование 

голографических кодирующих элементов в технологии штрихового кодирования уже имеет место 

в мировой практике защиты продукции, ценных бумаг и документов [3]. Защиту товара от 

подделки можно повысить, если штрих–код будет печататься на носитель с голограммой. Штрих - 

код проходит полностью или, как минимум, частично по голограмме. Также используются при 

исполнении защитных этикеток мозаично расположенные поля с микроскопически точными 

дифракционными структурами. Известно семейство дифракционных микроскопически точных 

рельефных структур под названием “киноформ”. Только при освещении киноформа в основном 

когерентным светом свет асимметрично отводится от киноформа на единственный, 

предварительно заданный рельефной структурой   киноформа телесный угол. Технология 

штрихового кодирования основана на распознавании закодированных комбинаций штрихов и 

пробелов определённых размеров. Существует ряд способов кодирования информации в форме 

штрихового кода, называемых символиками. Код 39 – одна из таких символик. Каждый символ 

состоит из пяти линий (две из которых толстые) и четырех внутренних промежутков (один из 

которых толстый). Каждый символ, следовательно, состоит из девяти линий (пять черных, четыре 

белые), три из которых толстые, отсюда и название штрих-кода "Код 3 из 9". 
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Структура символа включает в себя: 

1. Начальную свободную зону. 

2. Знак Start. 

3. Один или несколько знаков символа, представляющих данные. 

4. Знак Stop. 

5. Конечную свободную зону. 

Пробел должен отделять знаки в символе. На рис.1 показана структура штрих-кода "Код 3 из 

9", в котором закодировано два символа “1A”. 

 

 
Рис.1. Символ Code 39 

 

В данной работе по сравнению с полиграфическим штрих–кодом, в дифракционном штрих–

коде вместо печатных штрих–элементов выполнены элементы полей с дифракционными 

решётками, обладающими оптическими характеристиками цилиндрического зеркала. 

Дифракционные решётки записаны цифровым способом с использованием установки “KineMax” 

производства “Польские Системы Голографические”, работающей по принципу Image–Matrix. 

Каждая из дифракционных решёток является фокусирующим оптическим элементом, 

позволяющим формировать дифрагируемое излучение в форме линии в заданной области [4]. 

Дифракционные решётки отличаются друг от друга  оптическими характеристиками. Считывание 

и анализ закодированной информации происходят при помощи  аппаратно-программного 

комплекса, включающего идентификатор голографического штрих-кода, и компьютерной 

программы, предназначенной для обработки регистрируемых оптических сигналов [5]. 

Оптическая схема воспроизведения закодированной информации показана на рис.2. 

 

 
Рис.2 Оптическая схема считывания закодированной информации 

 

Идентификатор штрих-кода содержит осветительный элемент, оптическую систему, 

включающую объектив, многоэлементный линейный фотоприёмник и блок обработки 

видеосигнала, селектор дифракционных изображений в виде щелевой диафрагмы [6, 7]. Излучение 

осветителя после попадания на голографический штрих-код, записанный с оптическими 

характеристиками цилиндрического зеркала, преобразуется в дифрагируемое излучение в форму 

штрихпунктирной линии. Щель селектора располагается в фокусе голографического 
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цилиндрического зеркала, пропуская только полезный сигнал и отсекая паразитное излучение [8]. 

Объектив, после попадания на него прошедшего через селектор излучения, формирует 

изображение на линейке ПЗС фотоприёмника. Общий вид идентификатора представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Идентификатор дифракционных структур с кодирующими элементами 

 

Конструктивно опытный образец идентификатора состоит из корпуса 1, который может 

перемещаться относительно основания 2 с окном 5 для установки на кодограмму, разъема на 

корпусе и кабеля 4 для связи с персональным компьютером, кнопки 3 для запуска процесса 

сканирования. 

Сканирование идентификационной метки в направлении штрихов голографического штрих-

кода обеспечивается механическим перемещением рукой корпуса идентификатора 1, 

установленного на шарики в желобах треугольного профиля в основании 2. Основание при 

считывании остается неподвижным. 

Сигнал, получаемый при ручном перемещении идентификатора над кодограммой, 

передается на персональный компьютер через USB-2 порт. Формируется цифровой двумерный 

массив распределения интенсивности излучения, дифрагированного от идентификационной 

метки. Сканирование осуществляется построчно в фиксированное время. Декодирование 

проводится построчно в направлении, перпендикулярном перемещению. Результаты 

декодирования отображаются на экране компьютера. Изображение кодограммы в лучах 

дифракции также отображается на экране компьютера для корректировки действий оператора в 

процессе сканирования.  Идентификация позволяет установить, поддельная ли голограмма. 

Отсутствие тех или иных скрытых элементов, микротекста и т.д. позволяет однозначно 

утверждать, что перед нами подделка. Однако их наличие не является гарантией того, что 

голограмма подлинная.  Верификация позволяет установить, подлинная ли голограмма. Внедрение 

в голограмму штрих-кода позволяет осуществлять полуавтоматическую верификацию 

голограммы, минимизируя влияние оператора на результат операции [9]. Для обработки 

результатов измерений оптических сигналов разработана компьютерная программа “Readkod”. 

Рабочее окно программы изображено на рис. 4.  

  

Рис. 4. Рабочее окно программы после сканирования кодограммы 



251 

 

В верхней части экрана расположена контрольная панель. Ниже контрольной панели 

расположено окно графического отображения данных. В нижней части экрана, ниже окна 

графического отображения данных находится окно вывода результатов декодирования.  

После загрузки программы идентификатор находится в режиме паузы. В этом режиме 

производится установка параметров работы идентификатора и возможна работа с файлами и без 

подключения прибора к компьютеру. При нажатии на кнопку Старт (прибор должен быть 

подключен) идентификатор переходит в режим ожидания сканирования. При этом непрерывно 

производится проверка нажатия кнопки на корпусе идентификатора. В режиме ожидания 

остальные элементы управления, за исключением кнопки Стоп на панели управления, 

недоступны, также невозможно и закрытие программы. Нажатие на кнопку Стоп в режиме 

ожидания возвращает пользователю возможность управления идентификатором с помощью мыши 

через панель управления и отменяет контроль нажатия кнопки на корпусе идентификатора.  

При нажатии в режиме ожидания кнопки на корпусе идентификатора раздается короткий 

звуковой сигнал подтверждения и начинается сканирование. Сканирование осуществляется 

построчно в фиксированное время. После окончания сканирования (несколько секунд) вновь 

раздается короткий звуковой сигнал, происходит обработка сигнала, вывод информации в окно 

графического отображения данных и окно вывода результатов декодирования, после чего 

раздается третий звуковой сигнал. Прибор ожидает следующего сканирования либо отмены 

режима кнопкой Стоп. 

Окно графического отображения данных состоит из двух частей: левой и правой. В левую 

часть окна выводится в полутонах действительное отсканированное либо подгруженное из файла 

изображение в полутонах. В правую часть выводится обработанный цифровой образ того же 

изображения в режиме черный (0) и белый (1) без полутонов. Вертикальная координата на 

мониторе соответствует направлению движения при сканировании. Просмотр графического окна 

позволяет пользователю определить в целом наличие штрих-кода на голограмме, правильность 

позиционирования идентификатора относительно голограммы, качество голограммы и 

скорректировать свои действия по идентификации штрих-кода.  

Окно вывода результатов декодирования расположено под графическим окном. Окно 

информирует пользователя о результатах дешифровки отсканированной кодограммы (либо 

загруженной из файла). Выводится информация о доли кадра (в процентах), где имеется штрих-

код, сколько штрих-кодов идентифицировано, какую долю (в процентах) занимает наиболее часто 

встречающийся код от всех идентифицированных кодов. В правой части выводится результат 

декодирования. Например, наличие кода 69% означает, что из всего отсканированного кадра 

штрих-код идентифицирован на 69% кадра (рис. 4). Справа приведен результат декодировки в 

виде надписи “ALTK”.  

Результаты и выводы. Созданный дифракционный защитный элемент - кодограмма и 

аппаратно-программный комплекс цифровой диагностики закодированной информации 

расширяют возможности практического решения вопросов по автоматизации процессов контроля 

защитных голограмм. По сравнению с полиграфическим штрих–кодом, кодограмма имеет 

высокую защиту от подделывания. Преимущество высокой защиты от подделывания по 

сравнению с полиграфическим штрих–кодом, сочетается с малым допуском относительно 

направления дифракционного штрих–кода к считывающему лучу и ограничением расстояния 

между считывающим устройством и этикеткой несколькими сантиметрами. Следует упомянуть, 

что полиграфический штрих–код для отдельных случаев с индивидуальной информацией намного 

выгоднее (дешевле), в то время как дифракционный штрих–код с сопоставимыми расходами будет 

рациональным лишь при большом количестве с идентичной информацией. 
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Պաշտպանական տեխնոլոգիաների ոլորտում հուսալի պաշտպանական միջոցների ստացման 

մեթոդների քանակը տարեցտարի աճում է: Սակայն նշվածին զուգընթաց կատարելագործվում են նաև 

կեղծարարության մեթոդները, ուստի պահանջվում է պաշտպանության ավելի կատարյալ միջոցների 

ստեղծում: Հոդվածում դիտարկվում է ապրանքների, փաստաթղթերի և արժեքավոր թղթերի մակնշման նոր 

տեսակ՝ դիֆրակցիոն շտրիխ-կոդ և դրա նույնականացման սարք: Նշված հոլոգրաֆիական 

պաշտպանական տարրը ստացել է կոդոգրամ անվանումը:   

 հոլոգրամ, հոլոգրաֆիական պաշտպանական տարր, կոդոգրամ, 

դիֆրակցիոն շտրիխ-կոդ, կոդավորող տարրերով դիֆրակցիոն կառուցվածքների իդենտիֆիկատոր, 

ապարատային ծրագրային համալիր, «Readkod» քոմփյութերային ծրագիր: 

 

 

L.V. Tanin, A.I. Gorcharuk, A.L. Tolstik, G.D. Vasilenok, P.V. Moiseenko, V.A. Tanin   

  

HOLOGRAPHIC PROTECTIVE ELEMENT ON THE BASIS OF THE STANDARD 

CODE AND IDENTIFIER OF DIFFRACTIVE STRUCTURES  

WITH CODING ELEMENTS  
  

 In the field of protective technologies, the number of methods for obtaining reliable protective equipment is 

growing annually. However, at the same time, falsification methods are being improved, which requires the creation 

of more advanced means of protection. The article presents a new type of labeling of goods, documents and 

securities - a diffractive barcode and a device for its identification. This holographic security element is 

called the codogram.   

Keywords:  hologram, holographic protective element, codogram, diffractive barcode, identifier of 

diffraction structures with coding elements, hardware-software complex, computer program “Readkod”.   
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ АРМЕНИИ В ОБЩИЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЕАЭС ЧЕРЕЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРИДОР 

“СЕВЕР-ЮГ” 

 

Рассмотрена роль формирования электроэнергетического коридора “Север-Юг” в 

контексте интеграционных процессов. Изучены интеграционные возможности Армении в рамках 

формирующегося общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Проанализированы проблемы и 

перспективы реализации проекта “Север-Юг” как стратегически важного для Армении 

коммуникационного коридора, необходимого для налаживания экспорта электроэнергии на 

евразийские рынки. Определена роль Армении в формировании общего электроэнергетического 

рынка ЕАЭС.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), электроэнергетический 

рынок, интеграция, “Север-Юг”, энергетический коридор. 

 

Перспективы энергетической интеграции Иран-Армения в контексте интеграции 

энергетического коридора “Север-Юг”. Создание стабильного энергетического рынка и 

формирование энергетических коридоров имеют очень важное значение для развития отношений 

между Ираном и Арменией. В частности, формирование энергетического коридора Иран-

Армения-Грузия-Россия позволит в будущем преодолеть трудности, имеющиеся в сфере 

энергетики Армении.  

Сегодня на Южном Кавказе предпринимаются шаги по созданию нового направления 

энергетического сотрудничества с севера на юг с участием Азербайджана. В течение многих лет 

экспорт энергоносителей с азербайджанского побережья Каспийского моря через Грузию в 

Турцию имел важное значение, поскольку это направление пользовалось политической и 

экономической поддержкой со стороны Запада и особенно Соединенных Штатов. Целью этой 

политики было вывести Южный Кавказ, а затем и Центральную Азию из сферы влияния России и 

создать новую геополитико-энергетическую реальность, в которой США и их транснациональные 

нефтегазовые компании будут доминирующими. 

После трубопроводов Баку-Джейхан и затем Баку-Эрзерум ожидалось, что эта цель будет  

частично реализована, и богатые нефтью и газом государства Кавказско-Каспийского региона с их 

транзитными инфраструктурами отныне будут полностью контролировать месторождения нефти. 

Позже также начал активизироваться Китай, который в 2010 г. смог реализовать несколько 

энергетических проектов с Казахстаном, а затем с Туркменистаном, в результате чего нефть и газ 

из этих стран начали поступать на Восток. Активизация Китая в Центральной Азии также 

уменьшила роль Азербайджана для Запада как ключевого направления для обеспечения своей 

энергетической безопасности. 

Трубопроводы Баку-Джейхан и Баку-Эрзерум стали локальными, а не региональными 

проектами, осуществляющими экспорт азербайджанской нефти на Запад. Они лишь частично 

выполняли ту геоэкономическую роль, которая изначально была для них предусмотрена. 

Энергетическая составляющая направления Север-Юг со временем ослабла, и из Азербайджана и 

Центральной Азии, особенно Казахстана и Туркменистана, экспорт газа и нефти в Россию 

сократился, а во многих случаях вообще прекратился. Таким образом, экспорт газа из 

Туркменистана в Россию достиг минимума за последние 10 лет, а поток нефти из Казахстана и 

Азербайджана в порт Новороссийск существенно сократился. 

Исходя из вышеизложенного, в условиях развития нового энергетического направления 

вдоль транспортного коридора “Север-Юг” для России начинает приобретать стратегическое 
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значение  восстановление утраченного воздействия в регионах Центральной Азии и Южного 

Кавказа. 

В 2016 г. президенты Армении, Ирана и России утвердили дорожную карту по созданию 

энергетического коридора “Север-Юг” (Иран-Армения-Грузия-Россия) [1]. 

Проект представляется достаточно перспективным и выгодным для Армении, так как 

создает для республики, располагающей профицитом электроэнергетических мощностей, 

возможность активизировать экспорт электроэнергии. Одним из основных препятствий на пути 

реализации проекта является активность Азербайджана, нацеленная на создание альтернативы 

коридору Иран-Армения-Грузия-Россия. В 2018 г. Баку начал переговоры с Ираном и Россией по 

проекту строительства энергетического коридора “Север-Юг” через Азербайджан. Ранее, еще в 

2015 г., состоялась встреча министров энергетики России, Азербайджана и Ирана во время 

энергетического саммита СНГ в Москве, в ходе которого обсуждались вопросы обмена 

электроэнергией между сторонами, а также вопросы трехсторонней синхронизации 

электроэнергeтических систем 1. 

В настоящее время энергетические системы России и Азербайджана соединены двумя 

линиями: 330 кВ Дербента и 110 кВ Яламы. В свою очередь, электростанции Азербайджана и 

Ирана соединены Парсабадской (230 кВ), Астарской (110 кВ) линиями, а также линиями  

Джульфы и Араза (132 кВ) [2]. 

Проявлением проводимой Азербайджаном политики стало также достигнутое между Баку 

и Тегераном в фервале 2016 г. соглашение о строительстве железнодорожной линии Казвин-Решт-

Астара, что подчеркивало значимость Азербайджана в международном транспортно-

логистическом коридоре “Север-Юг”2. 

Важно, однако, иметь в виду, что в Азербайджане нет устойчивой системы 

электроснабжения, что сделало бы его ключевым актором электроэнергетических рынков в 

регионе. Об этом свидетельствует произошедший в азербайджанской системе 

электроэнергетический “блекаут” летом 2018 г. Особое внимание следует обратить на то, что с 

2018 г. Азербайджан начал строительство коридора “Север-Юг” по маршруту Иран-Азербайджан-

Россия, а также стал экспортировать электроэнергию в Иран (80 МВт) [3]. 

Что касается Армении, то отметим, что она обладает кредитными ресурсами (порядка 300 

млн евро) для реализации электроэнергетического коридора “Север-Юг” со строительством 

воздушных линий электропередачи (ЛЭП) с Ираном и Грузией. Кроме того, Армения также 

получила грант от Евросоюза (ЕС) для реализации этого проекта. Однако из-за финансовых и 

геополитических факторов строительные работы затягиваются. Линию электропередачи Иран-

Армения должны были ввести в эксплуатацию к 2019 г., однако сегодня она готова только на 

20…25%. Кроме того, власти заявляют о необходимости в корне изменить проект ЛЭП Грузия-

Армения. Очевидно, что все эти процессы диктуют необходимость разработать новую стратегию 

энергетической политики Армении в регионе. В этой связи особую значимость приобретает 

проект строительства Мегринской ГЭС, который отвечает интересам как Ирана, так и Армении. 

Проект предусматривает создание двух станций в Мегри и в Карачиларе. Согласно проекту, 

общий объем инвестиций составит 323 млн долл. США, которые должны предоставить 

инвестиционные фонды кредитных организаций. Предполагается, что Армения должна погасить 

этот кредит, экспортируя электроэнергию в Иран в течение 15-ти лет, и лишь затем стать 

владельцем станции [4]. 

 

 Перспективы интеграции Армении в общий электроэнергетический рынок ЕАЭС. 

Армения должна использовать все возможности для закрепления за собой статуса надежного 

поставщика электроэнергии в регионе. Эта задача в программе Правительства Республики 

Армения на 2019 г. зафиксирована как приоритетная. План Правительства также предусматривает 

развитие долгосрочной системы электроснабжения для стимулирования инвестиций и 

использования торговых возможностей с Грузией и Ираном, а также реализацию проектов по 

строительству воздушных ЛЭП 400 кВ Иран-Армения и Армения-Грузия для обеспечения 

региональной интеграции. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию 

вышеупомянутых ЛЭП Республика Армения будет действовать в качестве ключевого актора в 

                                                      
1 Россия, Азербайджан и Иран планируют синхронизировать энергосистемы, http://pcsu.ru/%D1 
2 Баку и Тегеран наращивают энергообмен, СМИ, http://eurasnews.ru/turtsiya 
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регионе, связывая энергосистемы Ирана, Грузии и России. По мнению экспертов, проектирование 

и дальнейшая эксплуатация этого энерготранспортного коридора увеличат геополитическое 

влияние Армении в регионе.  

Интеграция в ЕАЭС - это возможность стать неотъемлемой частью энергетического рынка 

Союза, а наличие потенциала электроэнергии в Армении считается лучшей возможностью для 

интеграции в электроэнергетический рынок ЕАЭС. В соответствии с Соглашением ЕАЭС в 2019 г. 

должны начаться единые операции по продаже электроэнергии. Армения, которая была 

региональной платформой для производства и экспорта электроэнергии в СССР, может снова 

восстановить свой статус, если она создаст трехстороннюю систему сотрудничества в формате 

ЕАЭС-Армения-Иран [5].  

Следует также иметь в виду, что и в России, и в других странах ЕАЭС, а также в Иране 

дефицит электроэнергии зависит от сезона. В странах ЕАЭС пик потребления электричества 

обычно наблюдается зимой, а в Иране - летом. Географически Армения находится на перекрестке 

этих государств, что создает возможности для осуществления процесса транзита электроэнергии. 

В свою очередь, энергетические мощности Армении используются примерно на 65%, то есть 

Армения имеет избыточный потенциал электроэнергии, необходимой для позиционирования на 

общем рынке электроэнергии ЕАЭС.  

Нaилучшим инcтpумeнтoм для укpeплeния пoзиций Apмeнии в ЕАЭС являeтcя интеграция 

в формируемый общий pынoк элeктpoэнepгии. Цeлью coздaния общего энepгeтичecкoгo pынкa 

EAЭC являeтcя образование oбщeгo pынкa электроэнергии, нeфти, нeфтeпpoдуктoв и природного 

гaзa, обеспечение энepгeтичecкoгo бaлaнca и coздaниe энepгeтичecких тpaнcпopтных кopидopoв.  

При этом в paмкaх EAЭC следует соблюдать oпpeдeлeнныe пpинципы в oблacти элeктpo-

энepгeтики: 

- сoчeтaниe экoнoмичecких и тeхничecких пapaмeтpoв энepгocиcтeм; 

- экoнoмичный пoдхoд к пoтpeблeнию элeктpoэнepгии, в чacтнocти, paбoтa c 

минимaльными экoнoмичecкими пoтepями или бeз экoнoмичecких пoтepь; 

- aктивнoe пpимeнeниe пpинципoв pынoчнoй кoнкуpeнции; 

- сoздaниe eдинoгo pынкa элeктpoэнepгии пoэтaпнo; 

- зaкoнoдaтeльнoe coглacoвaниe ceктopa мeжду гocудapcтвaми-члeнaми; 

- сoглаcoвaниe тeхничecких нopм и пpaвил. 

Нa ceгoдняшний дeнь Apмeния имeeт дocтaтoчнo oгpaничeннoe учacтиe в энepгeтичecких 

пpoцeccaх EAЭС, что преимущественно обусловлено инфраструктурной оторванностью 

республики от остальных членов Союза. Очевидно, что с учетом имеющегося профицита 

энергомощностей активизация Apмeнии в интеграционном процессе мoжeт выpacти пocлe 

coздaния общих энepгeтичecких pынкoв, в чacтнocти, pынкa элeктpoэнepгии.   

Очевидно, что если cтpoитeльcтвo электроэнергетического кopидopa Иpaн-Apмeния-

Гpузия-Poccия удacтcя зaвepшить, то этo пoзвoлит Apмeнии увеличить экcпopт элeктpoэнepгии нe 

тoлькo в Иpaн, нo и посредством своповых поставок чepeз Poccию в Казахстан и Киргизию, чтo 

пoмoжeт Apмeнии увеличить свой геоэкономический вес в регионе.  

Выводы 

В контексте интеграционных процессов для Армении особо важное значение имеет 

обеспечение активного участия в процессах формирования общего электроэнергетического рынка 

в рамках ЕАЭС. Новый формат сотрудничества с Ираном посредством Армении обеспечит 

дополнительную привлекательность для Союза, что в первую очередь может принести Армении 

экономические и геополитические дивиденды как на основе двустороннего, так многостороннего 

сотрудничества.  

В условиях исключения Армении из ряда инфраструктурно-коммуникационных проектов 

в регионе формирование электроэнергетического коридора “Север-Юг” является базовым 

интеграционным вызовом для республики. Расширение экспортного потенциала электроэнергии 

Армении может повысить возможности для присоединения к энергетическому коридору “Север-

Юг” – проекта, призванного обеспечить эффективную и параллельную работу региональных 

энергосистем.  
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գործընթացների համատեքստում: Ուսումնասիրվել են Հայաստանի ինտեգրման հնարավորությունները 

ԵԱՏՄ-ի ձևավորվող ընդհանուր էներգետիկ շուկայի շրջանակներում: Վերլուծվում են «Հյուսիս-հարավ» 

ծրագրի ՝ որպես Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակության հաղորդակցման միջանցքի 

խնդիրները և հեռանկարները, որոնք անհրաժեշտ են էլեկտրաէներգիայի արտահանումը դեպի 

Եվրասիական շուկաներ կիրառելու համար: Որոշվում է Հայաստանի դերը ԵԱՏՄ ընդհանուր էներգետիկ 

շուկայի ձևավորման գործում: 

 Եվրասիական տնտեսական միություն (ԵԱՏՄ), էլեկտրաէներգիայի շուկա, 

ինտեգրում, Հյուսիս-հարավ, էներգետիկ միջանցք: 

 

G.A. Nazaretyan 

PROSPECTS FOR ARMENIA'S INTEGRATION INTO THE EAEU COMMON 

ELECTRICITY MARKET THROUGH THE “NORTH-SOUTH” ENERGY CORRIDOR 

        The role of the “North-South” electricity corridor formation in the context of integration processes is 

considered. The integration opportunities of Armenia in the framework of the emerging common energy market of 

the EAEU were studied. The problems and prospects of implementing the “North-South” project as a strategically 

important communication corridor for Armenia, necessary for establishing electricity exports to Eurasian markets, 

are analyzed. The role of Armenia in the formation of the common energy market of the EAEU is determined. 

Keywords: Eurasian Economic Union (EAEU), electricity market, integration, “North-South”, energy 

corridor. 

Назаретян Гаяне Арамовна - аспирант Российско-Армянского университета 

 

 

 

 
 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2002/29-11-02.html
https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf


 

 

258 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 
 

 

117 

 

121 

 

128 

 

135 

 

139 

 

146 

 

152 

․ ․  

160 

 

167 

 

172 

 

 

177 

 

185 

 

189 

 

193 

 

196 

 

207 

․  

213 



 

 

259 

 

218 

 

222 

 

226 

 

229 

 

233 

 

237 

․ ․  

243 

       

     

  

 ….......................................................................................................................... 248 

 

254 

  

  



 

 

260 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Налчаджян Т.А., Никоян Н.А.  

О  ЗАДАЧЕ ЭФФЕКТИВНОГО  ИЗВЛЕЧЕНИЯ  МОЛИБДЕНА ИЗ  МЕДНОМОЛИБДЕНОВОЙ 

РУДЫ ……………………………………………………................................................................................ 117 

Харатян А.А., Саркисян С.Г., Чухаджян И.А.  

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНОСТРАННЫХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОСБЮДЖЕТА И ЗАНЯТОСТЬ В РА ………………........... 121 

Марухян В.С., Какосян А.В., Халатян А.С.  

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  

СРЕДУ В АРМЕНИИ …………………………………………………………………….............................. 128 

Тоникян А.Т.  

СИСТЕМНЫЕ ОСНОВЫ И РИСКИ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

КАПИТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАРТНЕРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ .... 135 

Давтян Т.М.  

РАСЩЕПЛЕНИЕ ФОРВАРДНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ РА НА ИХ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ......................................................................... 139 

Барсегян Т.А.  

ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАРИФНОЙ МАРЖИ  И СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПОКУПКИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РА ……………………………… 146 

Асрян А.А.  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН НА КВАРТИРЫ В ГОРОДЕ ЕРЕВАНЕ …………….................................. 152 

Карамян Т.С.  

ДРЕВОВИДНЫЕ МОДЕЛИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСЧЕТНОГО ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ ....... 160 

Григорян А.Х., Чухаджян Н.Г.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ХАРАКТЕРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ МАГНИТОДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИЛЫ ОБМОТКИ 

УПРАВЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОДВЕСА ПОЕЗДА “МАГЛЕВ” .................................... 167 

Севоян Дж.С., Паносян Ж.Р., Варданян Г.П., Мурадян В.В., Авоян Р.О.  

ВНЕДРЕНИЕ М2М ТЕХНОЛОГИЙ В GSM УНИВЕРСАЛЬНОМ УПРАВЛЯЕМОМ УСТРОЙСТВЕ 

GSM .................................................................................................................................................................. 172 

Арутюнян А.К., Геворгян А.А.  

ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ТВЭЛА РЕАКТОРА ВВЭР ПРИ ГЛУБОКОМ 

ВЫГОРАНИИ ................................................................................................................................................ . 

 

177 

Григорян А.Д., Серобян Н.А.  

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА САМОЗАКРЫТИЯ  БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАЩИТНОГО 

КЛАПАНА ПАРОГЕНЕРАТОРА НА АЭС С РЕАКТОРОМ ВВЭР-440 ......................................... 185 

Чахалян А.С., Бадоян А.К.  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  ИНТЕРЬЕРА ДИЗАЙНЕРСКОЙ КОМПАНИИ .................... 189 

Багдагюлян А.С.  

ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА ................................................... 193 

Агбалян С.Г., Овсепян А.О., Авагян А.В., Авагян Т.Р., Демирчян Т.А.  

ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ МЕДНЫХ МИНЕРАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

СУЛЬФИДИЗАЦИИ ...................................................................................................................................... 196 

Петросян Д.П., Хажакян Д.Р.  

СТРУКТУРА ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ФРЕЗЫ С САМОКОЛЕБЛЮЩИМСЯ НОЖОМ, 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ........................................................ 207 

Галоян Г.А.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ И КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ   3D-ПЕЧАТНЫХ УПРУГИХ 

ШАРНИРОВ .................................................................................................................................................... 213 

Минасян З.А.,  Оганнисян С.М., Манасян Н.К.,  Минасян Г.А.  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ЧЕЛОВЕКА В ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ 

С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ ................................................................................................... ............................... 218 

Варданян Арам А., Айвазян Г.Е., Барсегян Р.Н., Варданян Арман А., Манукян А.Л.  

МОДЕЛЬ АКУСТИЧЕСКОЙ КОАГУЛЯЦИИ В АТМОСФЕРЕ ............................................................... 222 

Азарян М.Г.  

ЛАБОРАТОРНЫЙ  НАНОПОЗИЦИОНЕР ДЛЯ ЗОНДОВОГО МИКРОСКОПИРОВАНИЯ .............. 226 



 

 

261 

Алексанян Д.М., Усикян Д.О., Степанян Л.А.  

ОЦЕНКА РИСКА  НЕДОСТАТОЧНОГО  КОЛИЧЕСТВА ПРОВОДЯЩИХ СЛОЕВ    

МОНТАЖНОГО  ПОЛЯ  МНОГОСЛОЙНОЙ  ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ..................................................... 229 

Сидский В.В., Семченко А.В., Коваленко Д.Л., Гайшун В.Е., Айвазян Г.Е., Ахоян Л.А.  

ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

СВОЙСТВА НАНОПОРОШКА ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+, СФОРМИРОВАННОГО ЗОЛЬ-ГЕЛЬ 

МЕТОДОМ ..................................................................................................................... ................................. 233 

Погосян В.А.  

ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ВЫЧИСЛЕНИЯ Д-ИЗОБРАЖЕНИЙ 

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МАТРИЦ ................................................................................................. . 237 

Акопян О.Г.  

ВЫБОР МОДУЛЬНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ ТЕСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТРИЦЫ 

ТРАССИРОВКИ ............................................................................................................................................. 243 

Танин Л.В., Горчарук А.И., Толстик А.Л., Василёнок Г.Д., Моисеенко П.В., Танин В.А.  

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НА БАЗЕ СТАНДАРТНОГО КОДА И 

ИДЕНТИФИКАТОР ДИФРАКЦИОННЫХ СТРУКТУР С КОДИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ........ 248 

Назаретян  Г.А.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ АРМЕНИИ В ОБЩИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК 

ЕАЭС ЧЕРЕЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРИДОР “СЕВЕР-ЮГ” ................................................................. 254 

 

  



 

 

262 

C O N T E N T S 

 

 

Nalchadjyan T.A., Nikoyan N.A.  

ON THE PROBLEM OF EFFECTIVE EXTRACTION OF MOLYBDENUM  

FROM COPPER-MOLYBDENUM ORE …………………………………………………………………. 117 

Kharatyan A.A., Sargsyan S.G., Chukhajyan I.A.  

THE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC 

GROWTH, TAX REVENUES AND EMPLOYMENT IN RA …………………………………………….. 121 

Marukhyan V.S., Kakosyan A.V., Khalatyan A.S.  

ENVIRONMENTAL IMPACTS OF HYDROELECTRIC POWER IN ARMENIA ………………………. 128 

Tonikyan A.T.  

SYSTEM BASES AND SECURITY RISKS OF HUMAN NATIONAL CAPITAL FUNDS IN PUBLIC 

PARTNER RELATIONS …………………………………………………………………………………….. 135 

Davtyan T.M.  

DECOMPOSING FORWARD RATES OF ARMENIAN GOVERNMENT BONDS INTO THEIR KEY 

COMPONENTS ……………………………………………………………………………………………… 139 

Barseghyan T.A.  

ASSESSMENT OF THE INTERACTION OF TARIFF MARGIN AND THE AVERAGE PURCHASE 

PRICE OF ELECTRICITY IN THE ELECTRICITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ….. 146 

Asryan A.A.  

PREDICTING THE APARTMENT PRICES IN YEREVAN CITY ………………………………............. 152 

Qaramyan T.S.  

TREE–BASED MODELS AND ETA JAM PREDICTION ………………………………………………… 160 

Grigoryan A. Kh., Chukhajyan N.H.  

DETERMINATION OF THE MAGNETOMOTIVE FORCE WINDING'S CHARACTERISTIC VALUES 

OF THE “MAGLEV” TRAIN'S ELECTROMAGNETIC SUSPENSION  ………………………………… 167 

Sevoyan J.S., Panosyan Zh.R., Vardanyan G.P., Muradyan V.V., Avoyan R.H.  

THE INTRODUCTION OF M2M TECHNOLOGIES IN THE GSM UNIVERSAL 

CONTROL DEVICE GSM …………………………………………………………………………………. 172 

Harutyunyan A.K., Gevorgyan A.A.  

ASSESSMENT OF THE TEMPERATURE REGIME OF A VVER REACTOR TVEL AT DEEP 

BURNING …………………………………………………………………………………………………… 

 

177 

Grigoryan A.D., Serobyan N.A.  

STUDY OF ТHЕ SELF-CLOSING REGIME OF A FAST-ACTING SAFETY VALVE OF A STEAM 

GENERATOR AT NPP WITH A VVER-440 REACTOR …………………………….................................. 185 

Chakhalyan H.S., Badoyan A.K.  

STYLING OF INTERIOR  DECORATION OF  DESIGN COMPANY …………………............................ 189 

Baghdagyulyan A.S.  

THE STUDY OF ASPHALT-CONCRETE MINERAL MATERIALS ………………….............................. 193 

Aghbalyan S.G., Hovsepyan A.H., Avagyan H.V., Avagyan T.R., Demirchyan T.A.  

TREATMENT OF OXIDIZED COPPER MINERALS BY SULFIDATION  

METHODS …………………………………………………………………………….................................... 196 

Petrosyan D.P., Khazhakyan D.R.  

THE STRUCTURE OF SELF-SWINGING KNIFE SOIL TILLER, WORKING PRINCIPLE AND 

MATHEMATICAL JUSTIFICATION ………………………………………………………………………. 207 

Galoyan H.A.  

EXPERIMENTAL AND FINITE ELEMENT ANALYSIS OF THE 3D  

PRINTED FLEXURE HINGES …………………………………………………………................................... 213 

Minasyan Z.A., Hovhannisyan S.M.,  Manasyan N.K., Minasyan G.A.  

MATHEMATICAL MODELING OF HEAT TRANSFER OF A PERSON IN OUTERWEAR WITH 

EXTERNAL ENVIRONMENT ………………………………….................................................................... 218 

Vardanyan A.H., Ayvazyan G.Ye., Barseghyan R.N., Vardanyan A.A., Manukyan A.L.  

A MODEL OF ACOUSTIC COAGULATION IN THE ATMOSPHERE ………………………………….. 222 

Azaryan M.H.  

LABORATORY NANOPOSITIONER FOR PROBE MICROSCOPY ……………………………………. 226 



 

 

263 

Aleksanyan D.M., Husikyan D.H., Stepanyan L.A.  

ESTIMATING THE RISK FOR THE INSUFFICIENT NUMBER OF THE CONDUCTION LAYERS ON 

THE ASSEMBLY FIELD OF MULTILAYER PRINTED BOARD ………………………………………... 229 

Sidsky V.V., Semchenko A.V., Kovalenko D.L., Gaishun V.E., Ayvazyan G.Ye., Hakhoyan L.A.  

INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURE AND SPECTRAL-LUMINESCENT 

PROPERTIES OF ZnGa2O4:Cr3+, Yb3+ NANOPOWDERS FORMED BY SOL-GEL METHOD ……........ 233 

Poghosyan V.A.  

PARALLELIZATION OF ALGORITHM FOR CALCULATION OF D-IMAGES OF POLYNOMIAL 

MATRICES ………………………………………………………………………………………………….. 237 

Hakobyan H.H.  

UNIT REGRESSION TESTS SELECTION USING TRACKABILITY MATRIX…………………………. 243 

Tanin L.V. , Gorcharuk A.I., Tolstik A.L., Vasilenok G.D., Moiseenko P.V.,  Tanin V.A.    

HOLOGRAPHIC PROTECTIVE ELEMENT ON THE BASIS OF THE STANDARD CODE AND 

IDENTIFIER OF DIFFRACTIVE STRUCTURES WITH CODING ELEMENTS ……………………….. 248 

Nazaretyan G.A.  

PROSPECTS FOR ARMENIA'S INTEGRATION INTO THE EAEU COMMON ELECTRICITY 

MARKET THROUGH THE “NORTH-SOUTH” ENERGY CORRIDOR …………………………………. 254 

 



Ðá¹í³ÍÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 
 

Ðá¹í³ÍÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ³Û»ñ»Ýáí, éõáë»ñ»Ýáí ¨ ³Ý·É»ñ»Ýáí: î»ùëïÇ ï³é³ï»ë³ÏÁ. 
Ñ³Û»ñ»ÝÁª Sylfaen (տառաչափը 10), éáõë»ñ»ÝÁ ¨ ³Ý·É»ñ»ÝÁª Times New Roman (տառաչափը 11), ïáÕ»ñÇ 
Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁª 1, ¿çÇ ýáñÙ³ïÁ` A4 (210x297 ÙÙ) , ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¹³ßïÁ` 165x252 ÙÙ, Éáõë³ÝóùÝ»ñÁ. 
Ó³ËÇóª 25ÙÙ, í»ñ¨Çóª 20ÙÙ, ³çÇóª 20ÙÙ, Ý»ñù¨Çóª 25ÙÙ: 
 1-ÇÝ ¿çÇ í»ñÇÝ ïáÕáõÙ ·ÉË³ï³é»ñáí ¨ ëïí»ñ³å³ïí³Í, Ñá¹í³ÍÇ ï»ùëïÇ É»½íáí ÝßíáõÙ »Ýª 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ëÇãÁ, Ñ³Ý¹»ëÇ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ, Ñ³å³íáõÙÁ  (÷³Ï³·Í»ñáõÙ), ï³ñ»ÃÇíÁ, Ñ³ïáñÁ ¨ 
Ñ³Ù³ñÁª (³ÙμáÕç ïáÕÁª Ñ³ëï (bold) 9 ï³é³ã³÷áí): Ø»Ï ïáÕ Ý»ñù¨, Ó³Ë ³ÝÏÛáõÝáõÙ ïñíáõÙ ¿ Ðî¸ -Ý  
(ÓÄÊ)ª Áëï ÁÝ¹áõÝí³Í ëï³Ý¹³ñïÇ, ³éÝí³½Ý í»ó³ÝÇß Ãíáí, ÇëÏ ³ç ³ÝÏÛáõÝáõÙª Ñá¹í³ÍÇ μ³ÅÇÝÁª 
·ÉË³ï³é»ñáí (³ÙμáÕç ïáÕÁª bold, 11 ï³é³ã³÷áí): 
 Ø»Ï ïáÕ Ý»ñù¨, ïáÕÇ Ù»çï»ÕáõÙ ïñíáõÙ »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ(Ý»ñÇ) ².Ð. ²½·³ÝáõÝÁ(Ý»ñÁ) (÷áùñ³ï³é, 
bold, 11 ï³é³ã³÷áí): ºñÏáõ ïáÕ Ý»ñù¨, ïáÕÇ Ù»çï»ÕáõÙ ïñíáõÙ ¿ Ñá¹í³ÍÇ í»ñÝ³·ÇñÁ (·ÉË³ï³é»ñáí, 
bold, 12 ï³é³ã³÷áí), ÇëÏ 2 ïáÕ Ý»ñù¨, Ñá¹í³ÍÇ ï»ùëïÇ É»½íáíª Ñ³Ù³éáï³·ÇñÁ  (àííîòàöèÿ), 5 Ñ³ï 
³é³Ýóù³ÛÇÝ μ³é»ñáí (μáÉáñÁª ÙÇÝã¨ 8 ïáÕ Í³í³Éáí, ß»Õ³ï³é»ñáí (Italic), 10 ï³é³ã³÷áí): Ð³Ù³-
éáï³·ñÇó 2 ïáÕ Ý»ñù¨: ä³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏëíáõÙ »Ý Ýáñ ïáÕÇóª 10 ÙÙ Ý»ñëÇó: 
 ÜÏ³ñÝ»ñÁ ¨ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ï»ùëïáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ÝßáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá, ÝáõÛÝ 
Ï³Ù Ñ³çáñ¹ ¿çáõÙ ¨ áõÝ»Ý ÙÇç³ÝóÇÏ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙ: ÜÏ³ñÇ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ¹³ßïÁ ÑÝ³ñ³íáñÇÝ ã³÷ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ μ»éÝ³Ã³÷»É ³í»Éáñ¹ Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñÇó ¨ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó,  áñáÝù ï»Õ³÷áËíáõÙ »Ý 
ÝÏ³ñ³ï³Ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ (Italic, 9 ï³é³ã³÷áí): Îááñ¹ÇÝ³ï³ÛÇÝ ³é³ÝóùÝ»ñÇ íñ³ å³ñï³¹Çñ ¿ 
ÑÈ  Ñ³Ù³Ï³ñ·áí ÁÝ¹áõÝí³Íª Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ (μ³óÇ ï»ë³Ï³Ý 
Ïáñ»ñ Ï³Ù Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇó): 
 ²ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý í»ñÝ³·ñ³ÛÇÝ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙ, áñáÝù ïñíáõÙ 
»Ý  Italic, 9 ï³é³ã³÷áí, ÇëÏ ³ÕÛáõë³ÏÇ ·ÉË³Ù³ëÇ ëÛáõÝ³ÏÝ»ñÁª Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ-
Ý»ñáí: ²ÕÛáõë³ÏÇ Ãí³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ ÏñÏÝ»Ý Ñá¹í³ÍÇ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ: ²ÕÛáõë³ÏÇ ÙÇ 
Ñ³ïí³ÍÁ Ñ³çáñ¹ ¿ç ï»Õ³÷áË»Éáõ ¹»åùáõÙ å³ñï³¹Çñ ¿ ëÛáõÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙÁ, áñÁ ÏñÏÝíáõÙ ¿ 
ï»Õ³÷áËí³Í ³ÕÛáõë³ÏÇ Ñ³ïí³ÍÇ ·ÉË³Ù³ëáõÙ: Ð³çáñ¹ ¿çÁ Ï³Ù Ý»ñù¨ ï»Õ³÷áËí³Í ³ÕÛáõë³ÏÇ 
Ñ³ïí³ÍÇ íñ³ ÝßíáõÙ ¿ª … ²ÕÛ. …- Ç ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ…(Italic, 9 ï³é³ã³÷áí): 
 ´áÉáñ ï»Õ»ñáõÙ (Ñ³Ù³éáï³·Çñ, ï»ùëï, ÝÏ³ñ, ³ÕÛáõë³Ï) ã³÷áÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñíáõÙ »Ý Italic, 
10 ï³é³ã³÷áí: 
 ´³Ý³Ó¨»ñÁ ¨ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñíáõÙ »Ý Microsoft Equation, Italic,          
11 ï³é³ã³÷áí: ´³Ý³Ó¨»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ ïáÕáí ¨ Ù»çï»ÕáõÙ, ÇëÏ ÑÇÙÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ý³¨ 
Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉíáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ¿çÇ ³ç ³ÝÏÛáõÝáõÙª ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç: ò³ÝÏ³ÉÇ ¿ μ³Ý³Ó¨»ñáõÙ Ïáïáñ³Ï³ÛÇÝ 
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó¨³íáñ»É a/b Ï³Ù ab-1 ïÇåÇ ëÇÙíáÉÝ»ñáí: 
 Ðá¹í³ÍáõÙ û·ï³·áñÍ³Í ·ñ³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ, Áëï û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, å»ïù ¿ 
áõÝ»Ý³Ý ÙÇç³ÝóÇÏ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙ ¨ ï»ùëïáõÙ Ýßí»Ýª [1], [2],… ï»ëùáí: 
 Ðá¹í³ÍÇ í»ñçÝ³Ù³ëÇó »ñÏáõ ïáÕ Ý»ñù¨, Ù»çï»ÕáõÙ ÝßíáõÙ ¿ª ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ   ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ 
(÷áùñ³ï³é, bold, 11 ï³é³ã³÷áí) ¨ Áëï ÁÝ¹áõÝí³Í ëï³Ý¹³ñïÇ, 10 ï³é³ã³÷áí ïñíáõÙ ¿ 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏÁ, áñáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ(Ý»ñÇ) ²½·³ÝáõÝÁ ².Ð.-Ý Ï³Ù ³é³çÇÝ μ³éÁ Ó¨³íáñíáõÙ ¿  bold, 10 
ï³é³ã³÷áí: ò³ÝÏ³ÉÇ ¿ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏ»É 6-8 ³Ýí³ÝáõÙÇó áã ³í»ÉÇ ³ñ¹Ç 
Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÝ»ñ: 

Ø»Ï ïáÕ  Ý»ñù¨ ïñíáõÙ »Ý Ñá¹í³ÍÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ ï³ñ»ÃÇíÁ: 
 î»ùëïÇ í»ñçáõÙ, »ñÏáõ ïáÕ Ý»ñù¨ Ñá¹í³ÍÇ ï»ùëïÇ Ñ»ï ãÑ³ÙÁÝÏÝáÕ »ñÏáõ ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáí ÝáõÛÝ Ó¨áí 
ÏñÏÝíáõÙ ¿ Ñá¹í³ÍÇ ·ÉË³Ù³ëÁª Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ(Ý»ñÇ) ².Ð. ²½·³ÝáõÝÁ, Ñá¹í³ÍÇ í»ñÝ³·ÇñÁ ¨ Ñ³Ù³éáï³·ÇñÁ: 
 Ø»Ï ïáÕ Ý»ñù¨ ïñíáõÙ »Ý Ñá¹í³ÍÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ(Ý»ñÇ) ²½·³ÝáõÝ(Ý»ñ), ²ÝáõÝ, Ð³Ûñ³ÝáõÝÁ,  ·Çï, 
³ëïÇ×³ÝÁ, ·Çï. ÏáãáõÙÁ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³éáï ³Ýí³ÝáõÙÁ (÷³Ï³·Í»ñáõÙ) ¨ Ñ»é³ËáëÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ: 
  Ðá¹í³ÍÁ å³ñï³¹Çñ ·ñ³ËáëíáõÙ ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ μÝ³·³í³éÇ Ñ³ÛïÝÇ Ù³ëÝ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó, áñÁ  
Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ËÙμ³·ñáõÃÛ³Ý Ùß³Ï³Í Ó¨³Ã»ñÃÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 
 Ðá¹í³ÍÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 8 ¿çÁ: ÄáÕáí³ÍáõÇ Ó¨³íáñáõÙÁ ¨ Ñ³í³ùáõÙÁ 
Ñ»ßï³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ÉñÇí û·ï³·áñÍ»É Ñá¹í³ÍÇ í»ñçÇÝ ¿çÇ ¹³ßïÁ: 
 ì»ñáÑÇßÛ³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ μ³í³ñ³ñ»Éáõó Ñ»ïá Ñá¹í³ÍÁ ª A4 ýáñÙ³ïÇ íñ³, ïåí³Í 2 ûñÇÝ³Ïáí ¨ 
·ñí³Í 3.5 ýáñÙ³ïÇ ëÏ³í³é³Ïáí Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÅáÕáí³ÍáõÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ù³ñïáõÕ³ñÇÝ: 
Ðá¹í³ÍÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ËÙμ³·ñáõÙÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇó 
Ù»ÏÇ ï»ùëïÁ ïå³·ñ»É  12  ï³é³ã³÷áí ¨ ïáÕ»ñÇ  1,5 Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ùμ: 
 ÊÙμ³·ñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñå³Ý»É ï»ñÙÇÝ³μ³Ý³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ÝáñÙ»ñÁ, 
Ïñ×³ï»É å³ñ½áõÝ³Ï, ÏñÏÝíáÕ ¨ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï ÝÛáõÃ»ñÁ ¨ í»ñçÝ³Ï³Ý ËÙμ³·ñ»É Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ: ÊáñÑñ¹Ç 
ÏáÕÙÇó Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý ã»ñ³ßË³íáñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ñá¹í³ÍÇ Ù»Ï ûñÇÝ³ÏÁ ÙÝáõÙ ¿ ËÙμ³·ñáõÃÛáõÝáõÙ: 
  

ÊÙμ³·ñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ 



Ïðàâèëà ïðåäñòàâëåíèÿ ñòàòåé 
 

Ñòàòüè ïðåäñòàâëÿþò íà àðìÿíñêîì, ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. Øðèôòû: àðìÿíñêèé – 
Sylfaen (ðàçìåð 10), ðóññêèé è àíãëèéñêèé  - Times New Roman  (ðàçìåð 11) ìåæñòðî÷íûé 
èíòåðâàë – 1; ôîðìàò ñòðàíèöû – À4, ðàáî÷åå ïîëå - 165252 ìì; ïîëÿ ñëåâà – 25 ìì, ñâåðõó – 20 
ìì, ñïðàâà – 20 ìì, ñíèçó – 25 ìì. 

Â âåðõíåé ñòðîêå 1 – ãî ëèñòà â ëåâîì óãëó óêàçûâàþò ÓÄÊ ñîãëàñíî ñòàíäàðòó (ìèíèìóì 
6 öèôð), à â ïðàâîì – ðàçäåë ñáîðíèêà çàãëàâíûìè áóêâàìè (âñÿ ñòðîêà – bold, ðàçìåð 11). 
Ñòðîêîé íèæå, â ñåðåäèíå, óêàçûâàåòñÿ È.Î. Ôàìèëèÿ àâòîð(îâ) (ñòðî÷íûìè áóêâàìè, bold, 
ðàçìåð 11). Íà äâå ñòðîêè íèæå – â ñåðåäèíå, çàãëàâíûìè áóêâàìè íàçâàíèå ñòàòüè (bold, ðàçìåð 
12), åùå íà äâå ñòðîêè íèæå – àííîòàöèÿ íà ÿçûêå ñòàòüè ñ êëþ÷åâûìè ñëîâàìè (ðàçìåð 10, 
Italic). ×åðåç äâå ñòðîêè äàåòñÿ îñíîâíîé òåêñò ñòàòüè. Íîâàÿ ñòðîêà äàåòñÿ îòñòóïîì – 10 
ìì. 

Ôîðìóëû è ìàòåìàòè÷åñêèå âûðàæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â Microsoft Equation, Italic,     ðàçìåð 
11. Ôîðìóëû ïðåäñòàâëÿþò íà îòäåëüíîé ñòðîêå, â ñåðåäèíå, à ïðè íåîáõîäèìîñòè – íóìåðóþò 
â ïðàâîì óãëó òîé æå ñòðîêè, â ñêîáêàõ. Äðîáíûå âûðàæåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ îôîðìèòü â  âèäå 

ba /  èëè 
1ab  è èñïîëüçîâàòü ñèìâîë exp.  

Ëèòåðàòóðíûå èñòî÷íèêè â òåêñòå óêàçûâàþòñÿ ïîñëå ñòàòüè è ïðåäñòàâëÿþòñÿ â 
ñêâîçíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: [1],[2], .... 

Íà îäíó ñòðîêó íèæå äàåòñÿ äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ ñòàòüè. 
Äàëåå ïðèâîäÿòñÿ àííîòàöèè äà äâóõ ÿçûêàõ, íå ñîâïàäàþùèõ ñ ÿçûêîì òåêñòà. 
Íà îäíó ñòðîêó íèæå äàþòñÿ: Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî àâòîðà(îâ), ó÷. ñòåïåíü, çâàíèå, 

ñîêðàùåííîå íàçâàíèå îðãàíèçàöèè, ãäå ðàáîòàåò àâòîð, № òåëåôîíà. 
Ñòàòüÿ îáÿçàòåëüíî ðåöåíçèðóåòñÿ èçâåñòíûì ñïåöèàëèñòîì èëè íàó÷íûì ðàáîòíèêîì 

äàííîé îáëàñòè è ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà ñáîðíèêà. Îáùèé 
îáúåì ñòàòüè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 8 ñòð. 

Ñòàòüþ, íàïå÷àòàííóþ íà ôîðìàòå  À4, â 2 ýêçåìïëÿðàõ, à òàêæå íà äèñêå ôîðìàòà 3,5, 
ïðåäñòàâëÿþò îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ ñáîðíèêà. Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïðîöåññà 
îêîí÷àòåëüíîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ îäèí ýêçåìïëÿð ñòàòüè íàïå÷àòàòü ðàçìåðîì 
øðèôòà 12 è ìåæñòðî÷íûì èíòåðâàëîì 1,5. 

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò èìååò ïðàâî ïðîèçâîäèòü îêîí÷àòåëüíîå ðåäàêòèðîâàíèå.  
Â ñëó÷àå îòêàçà â îïóáëèêîâàíèè îäèí ýêçåìïëÿð ñòàòüè îñòàåòñÿ â ðåäàêöèè. 
 
Ðåäàêöèîííûé ñîâåò 
 

Rules for presenting articles 
 

The articles can be presented in Armenian, Russian and English. The  fonts are for Armenian – 
Sylfaen (font size 10), Russian and English – Times New Roman (font size 11); spacing – 1; page format 
– A4, working field - 166252 mm; the margins: left – 25 mm, top 20 mm, right – 2 mm, bottom 25 mm. 

In the above line of the first page on the left angel UDC must be written, according to the standard 
(minimum 6 digits), on the right angle – the section of the collection with capital letters (the whole line in 
bold typeface size 11). 

With a line below in the middle of the page – Name, Patronymic, Surname of the author(s) with 
small letters in bold typeface (size 11).  

Two lines below, in the centre of the page with capital letters – the title of the article (bold typeface, 
size 12) and two lines below – the abstract in the language of the article with keywords (size 10, Italic). 

Two lines below the main text of the article is given. The new line is given with indentation – 10 mm.. 
The formulas and mathematical expressions have the form of Microsoft Equation, Italic, size 11. 
The formulas are submitted on a separate line, and, if necessary, they must be numbered on the 

right angle of the same line, in brackets. The fractions are recommended in the form ba /  or 
1ab  and the 

symbol exp must be used.  
The references in the text are written after the article and submitted sequentially [1],[2]... 
One line below the date of submitting the article is given. 
Afterwards the abstracts in two languages not coinciding with the language of the text. 
One line below are written: Surname, Name, Patronymic of the author(s), scientific degree, title,                  

the name of the organization in short, the working place of the author, the phone number. 
The article should be reviewed by a well known specialist or scientific worker in the given field and 

submitted for examining to the editorial board of the collection. The total volume of the article must not 
exceed 8 pages. 

The article must be typed by format A4, in two copies, as well as on a disk in format 3,5 and 
submitted to the executive secretary of the collection. To facilitate the process of final editing, it is 
recommended to type one copy with typeface 12 and in-between spacing 1,5.  

The editorial board has the right to make the final editing. 
In case of rejection to publish one copy of the article must be kept in the editorial office. 
 
Editorial board 
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