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შესავალი 
 

 

 

    საავტომობილო გადაზიდვების მზარდი მოცულობები დაკავშირებული 

ახალი ეკონომიკური პროექტების განხორციელებასთან _ მაგისტრალური 

მილსადენებისა და ტერმინალების მშენებლობა, სატრანზიტო ტვირთების 

მოძრაობასთან, მეზობელ სახელმწიფოებთან გაზრდილი ტვირთბრუნვასთან, 

ქვეყნის შიგნით მიმდინარე სატვირთო გადაზიდვებთან, ახალ უფრო გაზრდილ 

საექსპლუატაციო მოთხოვნებს უყენებს როგორც არსებულ, ასევე მშენებარე 

საავტომობილო გზებს. ცნობილია რომ რაგინდ მაღალი ხარისხით  არ უნდა 

იყოს მოწყობილი საავტომობილო გზის საფარი ის მაინც არ არის იდეალურად 

თანაბარი/სწორი. ამასთან ერთად დროთა განმავლობაში ხდება გზის საფარის 

ცვეთა/რღვევა და მის ზედაპირზე არსებული უთანაბრობების შემდგომი ზრდა 

ან ახლის წარმოქმნა. სწორედ ეს უთანაბრობები, რომლებიც შეიძლება 

წარმოადგენდნენ შემთხვევითი ზომის უთანაბრობათა ერთობლიობას ან 

ცალკეულ ამოვარდნებს გზის საფარის შედარებით თანაბარ მონაკვეთებზე 

იწვევენ სატრანსპორტო საშუალებათა ინტენსიურ რხევებს ანუ მოძრავი 

სატრანსპორტო საშუალებებისათვის წარმოადგენენ კინემატიკურ აღგზნებას, რაც 

ამ უკანასკნელის რხევასა და გზის საფარზე დინამიკური დატვირთვის 

ზრდას/ცვლილებას იწვევს [11,1214,17,32,33,34,4251]. შედეგად ვიღებთ გზის საფარის 

ვერტიკალური დინამიკური დატვირთვით გამოწვეული რღვევების ყველაზე 

მეტად დამახასიათებელ ფორმებს _ ჯდომა-დაწევას (სხვადასხვა სიღრმის 

ღრმულები დამრეცი ფერდებით გზის არახისტი საფარისათვის);  ჩატეხვას  

(გზის გარდამავალი ტიპის საფარისათვის, სუსტი გრუნტით); ნაჯაოს (გზის 

საფარის ადგილობრივი რღვევა); დატალღვას (მოძრაობის მიმართულების 

მართობულად ქიმებისა და დამრეცი ფერდების მქონე ვარდნილების 

მონაცვლეობა გარკვეულ ზღვრებში).  

    გზის საფარის რღვევის აღნიშნული ფორმების განმაპირობებელი, 

სატრანსპორტო საშუალების რხევით აღძრული ვერტიკალური დინამიკური 

დატვირთვის სიდიდე დამოკიდებულია სატრანსპორტო საშუალების მასასა და 
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ღერძების  მიხედვით მის  გადანაწილებაზე, მოძრაობის სიჩქარეზე. G საგზაო 

საფარის სიმტკიცე კი თავის მხრივ უნდა აკმაყოფილებდეს მოძრაობის შესაბამის 

ინტენსივობასა და დატვირთვას. ეს შესაძლებელი ხდება მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, როდესაც მისი კონსტრუქცია და ცალკეული ფენათა სისქე 

მოსალოდნელ დატვირთვათა სრულად გათვალისწინებით არის შერჩეული. გზის 

საფარის შენარჩუნების, მისი ექსპლუატაციის განსაზღვრული ვადის 

უზრუნველყოფის, სატრანსპორტო გადაზიდვების საგზაო მდგენლის მიხედვით 

მინიმალური თვითღირებულების შენარჩუნების მიზნით, მსოფლიოს ყველა 

ქვეყანაში შესაბამისი საკანონმდებლო აქტებით დადგენილია პირობები, 

რომელთა შესაბამისად ხდება სატრანსპორტო საშუალებათა მასისა და ზომების 

შეზღუდვა, სხვადასხვა კატეგორიის გზებზე მათი ექსპლუატაციის მიზნით. 

    ყოველივე ზემოთ აღნიშნული, მიუთითებს რამდენად დიდი მნიშვნელობა 

აქვს წარმოდგენილ სადისერტაციო ნაშრომში დასმულ ძირითად პრობლემას: 

დიდი ტვირთამწეობის სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გზის საფარის 

არასრულყოფილი სისწორით (უთანაბრობებით) გამოწვეული რხევების შედეგად 

საავტომობილო გზის საფარზე გადაცემული ვერტიკალური დინამიკური 

დატვირთვის სწორ პროგნოზირებას/მოდელირებას გზის საფარის გაანგარიშებაში 

მისი შემდგომი გათვალისწინების მიზნით.   

    აღნიშნული უფრო მეტ აქტუალურობას იძენს ჩვენი ქვეყნისთვის, 

რომლისთვისაც სატრანზიტო ფუნქცია ეკონომიკის წარმატებული 

ფუნქციონირების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა.  

    საავტომობილო გზის საფარის სისწორის კვლევა/შეფასება საავტომობილო 

გზების მშენებლობის დასრულების და ექსპლოატაციის პერიოდების მუდმივად 

თანამდევი პროცედურაა. Mის განსაკუთრებული ეფექტურობით შეიძლება 

ჩატარდეს შემთხვევით ფუნქციათა თეორიის მათემტიკური მეთოდების 

გამოყენებით. ასეთ შემთხვევაში გზის საფარის უთანაბრობათა ძირითად 

სტატისტიკურ მახასიათებლებად გამოიყენება კორელაციური ფუნქცია 

/სპექტრალური სიმკვრივე. კვლევის მიზნისა და შესაბამისად მოთხოვნილი 

სიზუსტის მიხედვით ხდება საჭირო ინფორმაციის (გზის საფარის 

მიკროპროფილი) მოპოვება და აღნიშნული მახასიათებელთა (კორელაციური 
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ფუნქცია/სპექტრალური სიმკვრივე) აღმწერი გამოსახულებებისა და ამ  

გამოსახულებების კოეფიციენტთა რიცხვითი მნიშვნელობების დადგენა. 

ზოგადად გზის საფარზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების ზემოქმედების 

დინამიკური ეფექტის გათვალისწინება ხდება დინამიკურობის კოეფიციენტის 

შემოყვანით. მისი საგზაო მშენებლობის პრაქტიკისათვის მისაღები სიზუსტით 

განსაზღვრა ასევე შესაძლებელია შემთხვევით ფუნქციათა თეორიის მეთოდებით.  

    დასმული პრობლემის საფუძვლიანი კვლევის მიზნით დამუშავებულ იქნა 

და სადისერტაციო ნაშრომში აისახა შემდეგი საკითხები:  

_ საგზაო სამოსის ტიპები, მათი კონსტრუქციული გადაწყვეტები და სისწორის 

განსაზღვრის ხერხები; 

_ კინემატიკური შეშფოთება როგორც შემთხვევითი პროცესი და ამ 

ზემოქმედებით განპირობებული რხევითი პროცესები ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებში; 

– გზის საფარის სისწორის დეტალურ შესწავლის ხერხები და მეთოდები; 

_ გზის საფარის ზედაპირის მოხაზულობის (მიკროპროფილის) დადგენა/მიღება, 

სატრანსპორტო საშუალებებზე საფარის უთანაბრობით გამოწვეული 

ზემოქმედებების პროგნოზირებისა და მოდელირების მიზნით; 

_ გზის საფარის მიკროპროფილის ალბათური მახასიათებლების დადგენა; 

_ მექანიკური სისტემის ,,დიდი ტვირთამწეობის სატრანსპორტო საშუალება” 

კინემატიკური აღგზნებით განპირობებული რხევითი პროცესები; 

_ ავტოსატრანსპორტო საშუალების რხევითი პროცესის შედეგად საავტომობილო 

გზის საფარზე გადაცემული შემთხვევითი ვერტიკალური დინამიკური 

დატვირთვების მოდელირება და ზემოქმედების დინამიკურობის კოეფიციენტის 

დადგენა. 

    წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის სიახლე მდგომარეობს შემდეგში: 

_ დამუშავებულია ასფალტობეტონის “კარგი” მდგომარეობის  საფარის მქონე 

გზის მიკროპროფილის მიღების სტატიკური მეთოდის მოდიფიცირებული 

ვარიანტი; 
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_ მიღებული მიკროპროფილის ალბათური მახასიათებლის აპრიორი დანიშნული 

მააპროქსიმირებელი გამოსახულებისათვის მიღებულია მახასიათებელი 

პარამეტრების მნიშვნელობები; 

_ დამუშავებულია შემთხვევითი კინემატიკური ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებისა და გზის საფარის ურთიერთქმედების 

მოდელი;  

_ დასაბუთებულია ცალკეული კონკრეტული შემთხვევებისათვის 

დინამიკურობის კოეფიციენტის სხვადასხვა მნიშვნელობების განხილვისა და 

სტატისტიკური მეთოდით მისი განსაზღვრის მიზანშეწონილობა.   

    დასაცავად წარმოდგენილი კვლევის შედეგების პრაქტიკული მნიშვნელობა 

მდგომარეობს გზის საფარის დინამიკურ ზემოქმედებაზე გაანგარიშების 

პრაქტიკაში ალბათური მეთოდების კიდევ უფრო ფართო დანერგვაში, რაც 

უფრო მეტად საიმედო და რაციონალური გადაწყვეტების მიღების საშუალებებს 

იძლევა.   

    ნაშრომი შედგება შესავლის, ოთხი თავის, დასკვნებისა და ლიტერატურის 

ჩამონათვალისაგან (53 დასახელება). ნაშრომი წარმოდგენილია 104  გვერდზე. 

მასში არის 25 ნახაზი და 3 ცხრილი. 

    პირველ თავში განხილულია საკითხთა ფართო წრე, რომელიც მოიცავს: 

საგზაო სამოსის ტიპებისა და მათი კონსტრუქციული გადაწყვეტების აღწერას; 

ასფალტობეტონის საგზაო საფარის დახასიათებას; მასზე გადაცემულ მოძრავ 

დატვირთვას, ასფალტობეტონის საგზაო საფარის სისწორის, როგორც ერთ-ერთი 

მთავარი საექსპლუატაციო მახასიათებლისა განსაზღვრასა და მისი მიღების 

ხერხებს. 

    მეორე თავი შეეხება შემთხვევითი კინემატიკური ზემოქმედებას და მასში 

განხილულია: ძირითადი ცნებები შემთხვევითი პროცესების შესახებ; 

კინემატიკური ზემოქმედება ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე, განხილული 

როგორც შემთხვევითი პროცესი; ამ ზემოქმედებით აღძრული 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა შემთხვევითი რხევები; 

    მესამე თავში აღწერილია საგზაო საფარის მიკროპროფილის ალბათური 

მახასიათებლები და შესაბამისად მასში განხილულია: შემთხვევით ფუნქციათა 
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ალბათური მახასიათებლების განსაზღვრის ზოგადი პრინციპები; საგზაო საფარის 

ალბათური მახასიათებლების განსაზღვრის წესი და ასფალტობეტონის საგზაო 

საფარის მიკროპროფილისა და მისი ალბათური მახასიათებლების მიღების 

მოდიფიცირებული ვარიანტი. 

    მეოთხე თავი შეეხება საგზაო საფარზე გადაცემულ დინამიკურ 

ზემოქმედებას და მასში გადმოცემულია საგაზო საფარზე მოქმედი 

დეტერმინირებული და შემთხვევითი დინამიკური ზემოქმედება;  

დინამიურობის კოეფიციენტის განსაზღვრის წესი. 
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თავი I 

საგზაო სამოსი 

§I.1 საგზაო სამოსის ტიპებისა და მათი კონსტრუქციული გადაწყვეტების შესახებ  

 

   საავტომობილო მოძრაობის უზრუნველსაყოფად, გზის სავალ ნაწილზე 

მოწყობილი მონოლითური კონსტრუქცია წარმოადგენს საგზაო სამოსელს 

[1,3,10,11,12,17,45,47]. იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული კონსტრუქციას 

მუშაობა უხდება მეტად რთულ პირობებში, ის უნდა ხასიათდებოდეს: 

_ დატვირთვისა და ინტენსივობის შესატყვისი სიმტკიცით; 

_ კლიმატური/ატმოსფერული ზემოქმედებების მიმართ მედეგობით; 

_ დასაშვები სიჩქარის უსაფრთხოდ/მოხერხებულად განსავითარებლად 

აუცილებელი სისწორით; 

_ თვლების საიმედოდ მოჭიდებისათვის საჭირო სიმქისით; 

_ ცვეთისადმი მაღალი წინაღობით; 

_ ოპტიმალური მატერიალური და ფინანსური დანახარჯებით მის მშენებლობასა 

და ექსპლუატაციაზე. 

   საგზაო სამოსის კონსტრუქციაში განასხვავებენ რამდენიმე ფენას (ნახ.I.1): 

 

 

 

ნახ. I.1 გზის სამოსი 
1 _ საცვეთი ფენა; 2, 3 _ გზის საფარის ზედა და ქვედა ფენა; 4 _ ფუძე; 5 _ 

დამატებითი ფენა; 6 _ გრუნტის საფუძველი. 
     

    _ საგზაო საფარი, რომელიც წარმოადგენს გზის სამოსის ყველაზე მეტად 

მტკიცე ფენას, უზრუნველყოფს გზის სათანადო საექსპლუატაციო დონეს. 
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    _ ფუძე, რომელიც წარმოადგენს გზის სამოსის მზიდ ნაწილს. 

უზრუნველყოფს დატვირთვის გადაცემასა და გადანაწილებას მიწის ვაკისის 

გრუნტზე. ფუძე არის ერთ ან რამდენიმე ფენიანი _ ძირითადად ორფენიანია. 

ერთზე მეტი ფენის შემთხვევაში  მათი სიმტკიცე მცირდება საფარიდან 

დაშორებით მდებარეობის შესაბამისად. 

   კონსტრუქციულ ფენად განიხილება გრუნტის საფუძველი _ მიწის ვაკისის 

სათანადოდ გამკვრივებული და მოსწორებული ზედა ფენა. სწორედ მასზე ხდება 

საგზაო სამოსელის დაგება. 

   თითოეული კონსტრუქციული ფენის სისქე აიღება გაანგარიშების 

საფუძველზე [10,11,12,33]. 

   საგზაო საფარის ფენები კონსტრუქციულად ძირითადად გადაწყვეტილია: 

სატკეპნებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობით გამკვრივებული 

ფხვიერი მასალებით, რომლებიც აღწევენ სათანადო სიმტკიცეს გამკვრივებისა და 

ფენაში ცალკეული ნაწილაკების დამჭერი ხახუნის ძალების (გასოლვის) 

განვითარების შედეგად; ასფალტობეტონისა და ცემენტობეტონის ნარევებით, 

რომლებიც დაგების, გამკვრივებისა და გამყარების შედეგად წარმოქმნიან 

მონოლითურ ზედაპირს.   

   ღუნვაზე წინაღობის მიხედვით განასხვავებენ ხისტ და არახისტ საგზაო 

სამოსებს.  

   ჩვენი განხილვის ძირითად ელემენტზე _ საგზაო საფარზე შევჩერდეთ უფრო 

დეტალურად. 

   განასხვავებენ საგზაო საფარის შემდეგ ძირითად ტიპებს; ასფალტობეტონის 

საფარი და ცემენტბეტონის საფარი. 

 

ა)          ბ)  
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ნახ. I.2 ცემენტობეტონის ა) და ასფალტობეტონის ბ) საგზაო სამოსების კონსტრუქციული 

ფენები 

1 _ გზის საფარი; 2 _ ფუძე; 3 _ დამატებითი ფენა; 4 _ გრუნტის საფუძველი. 
 

  

  

ა)                                  ბ) 

ნახ. 1.3 ასფალტობეტონის ა) და ცემენტობეტონის ბ) საგზაო საფარები 

 

   ძირითადად სწორედ ეს ორი ტიპი გამოიყენება მაღალი კატეგორიის 

(განისაზღვრება მოძრაობის ინტენსივობისა და სატრანსპორტო საშუალებებიდან 

მოსული დატვირთვების შესაბამისად) გზებზე/ავტომაგისტრალებზე. რაც შეეხება 

სხვა ტიპის საფარებს _ ე.წ. გაუმჯობესებული შემსუბუქებული ტიპის ფენილებს, 

მაგალითად ორგანული ნივთიერებით დამუშავებული ქვიშის და ღორღის 

საფარი, ადგილობრივი შემკვრელი ნივთიერებებით განმტკიცებული გრუნტები 

და ა.შ., აგრეთვე სხვადასხვა ტიპის ქვაფენილები (როგორც მაღალი, ასევე 

დაბალი კატეგორიის გზებისათვის) ისინი ჩვენი ნაშრომის ამოცანასთან კავშირში 

არ განიხილება. ასევე არ განიხილება ჩვენს მიერ ცემენტობეტონის საფარი. ჩვენს 

სამუშაოში ამოცანა დასმულია ასფალტობეტონის საფართან მიმართებაში. 

შესაბამისად ქვემოთ მოკლედ მიმოვიხილავთ ასფალტობეტონის საფარებს, ჩვენს 

ამოცანასთან მიმართებაში საჭირო მოცულობით. 
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§I.2 ასფალტობეტონის საგზაო საფარი და მასზე გადაცემული მოძრავი 

დატვირთვა 

 

   საფარის მასალა _ ასფალტობეტონის ნარევი შედგება ოპტიმალურად 

შერჩეული მინერალური (ხრეში/ღორღი, ქვიშა, წვრილმარცვლოვანი ფხვნილი) 

და ორგანული შემკვრელი (ბიტუმი) მასალებისაგან. მათი შერევა ხდება 

გაცხელებულ მდგომარეობაში. ასფალტობეტონს უწოდებენ ასფალტობეტონის 

გამკვრივებულ ნარევს. ბიტუმის სიბლანტისა და დაგების ტემპერატურის 

შესაბამისად განასხვავებენ ცხელ (დაგების ტემპერატურა არანაკლებ 120
0C) და 

ცივ (დაგების ტემპერატურა არანაკლებ 15
0C) ნარევებს [19];  ასფალტობეტონის 

ცხელი ნარევი, მინერალური მდგენლის მარცვლების მაქსიმალური ზომის 

შესაბამისად არის მსხვილმარცვლოვანი (მარცვლის ზომა 40მმ-მდე), 

წვრილმარცვლოვანი (მარცვლის ზომა 20მმ-მდე) და ქვიშოვანი (მარცვლის ზომა 

5მმ-მდე), 

   ასფალტობეტონის საფარი წარმოადგენს საავტომობილო გზების საფარის 

ერთერთ ყველაზე სრულყოფილ გადაწყვეტას. ამ ტიპის საფარი გამოიყენება 

გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რომელთა გრძივი ქანობი არის 600/00_მდე, 

ხოლო განივი 15_20%_ მდე. 

   კონსტრუქციულად, ძირითადად ის წარმოადგენს ორი შრის/ფენის 

ერთობლიობას _ საცვეთი ფენა, რომელიც მოიცავს ზედაპირულ დამუშავებასა 

და წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის და მსხვილმარცვლოვანი 

ასფალტობეტონის ფენას. საფარი იგება მტკიცე ფუძეზე (იხ.ზემოთ). 

ასფალტობეტონის საფარის დადებით მახასიათებლებია:  

_ საკმარისად მაღალი სიმტკიცე;  

_ ნელი ცვეთა მძიმე ზემოქმედებების პირობებში;  

_ მედეგობა წყლისა და კლიმატური ზემოქმედების მიმართ;  

_ ჰიგიენურობა (ექვემდებარება მტვრისა და ჭუჭყისაგან მექანიზირებულ 

გაწმენდას);  

_ რემონტისა და რეკონსტრუქციის შედარებითი სიმარტივე;  
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_ ავტომობილის თვლების ხმაურის შთანთქმა და ავტომობილის შედარებით 

რბილი სვლის უზრუნველყოფა.  

   ასფალტობეტონის საფარის ნაკლოვან მხარეებს შეიძლება მივაკუთნოთ 

ბზარწარმოქმნისადმი შედარებით ნაკლები წინაღობა. აღნიშნულს ირიბად 

უკავშირდება მკეთრი რეაგირება არსებით ტემპერატურულ ცვლილებებზე _ 

წელიწადის ცხელ დროს საფარი რბილდება, წარმოიქმნება  საფარის ჯდენები, 

ტალღები; წელიწადის ცივ დროს კი წარმოიქმნება ბზარები. 

  ზემოთ ჩამოთვლილი მაღალი ხარისხის ტექნიკური და საექსპლუატაციო 

მახასიათებლები განაპირობებს იმას, რომ ასფალტობეტონის საფარები 

წარმოადგენს გზის საფარის ყველაზე მეტად გავრცელებულ ტიპს. 

   ცემენტობეტონის და ცემენტობეტონის ფუძის მქონე ასფალტობეტონის 

საფარიანი სამოსელის გარდა, ყველა სხვა ტიპის სამოსელს მიაკუთვნებენ 

არახისტ ჯგუფს (იხ. ზემოთ). შესაბამისად ჩვენს მიერ განხილული 

ასფალტობეტონის საფარიანი საგზაო სამოსელი მიეკუთვნება არახისტ სამოსელს. 

ეს უკანასკნელნი ხასიათდებიან ღუნვაზე დაბალი წინაღობებით. მისი 

ცალკეული კონსტრუქციული ფენები/შრეები ან არ მუშაობს გაჭიმვებზე, ან 

მუშაობს ძალიან მცირე წინაღობით. ისინი მხოლოდ გადაანაწილებენ 

თვლებიდან მიღებულ დატვირთვას ქვესაგებ გრუნტზე და შესაბამისად 

ამცირებენ მათზე (ქვესაგებ გრუნტებზე) მოსულ  დატვირთვას. 

   ქვემოთ მომოვიხილოთ საგზაო სამოსელზე გადაცემული (უშუალოდ კი 

საგზაო საფარზე; ქვემოთ ძირითადად მიეთითება ეს ელემენტი, რამდენადაც 

ჩვენი ამოცანა ძირითადად ამ პროცესის კვლევას ითვალისწინებს) მოძრავი 

დატვირთვა და მისი განსაზღვრის არსებული წესი. 

   სწორი ზედაპირის მქონე გზის ჰორიზონტალური უბნზე მოძრაობის დროს, 

ავტომობილის თვლებისაგან გზის საფარს) გადაეცემა ვერტიკალური 

(ნორმალური) და ჰორიზონტალური (მხები) ძალვები/დატვირთვები. 

   მათი განსაზღვრისათვის საჭირო სიდიდეებია:  

_ ავტომობილის თვლიდან გზის საფარზე გადაცემული სტატიკური 

დატვირთვის საანგარიშო მნიშვნელობა calQ [კნ]. 

_ ჰაერის წნევა საბურავში 0p [მპა] 
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_ თვლის კვალის ფართობი/მისი იგივური წრის დიამეტრი  D [სმ] 

_ საბურავების გვერდითი კედლის სიხისტის გავლენის კოეფიციენტი stk   

 

                                                 

                        ნახ.1.4 მოძრავი დატვირთვის საანგარიშო პარამეტრები 

 

   აღნიშნული სიდიდეების მნიშვნელობები ინიშნება/აიღება საანგარიშო ტიპის 

ავტომობილების პარამეტრების შესაბამისად. ავტომობილის საანგარიშო  ტიპად 

განიხილება ყველაზე მძიმე ავტომობილი გზაზე მოძრავი იმ ავტომობილებიდან, 

რომელთა წილი შეადგენს მოძრავი ნაკადის საერთო რაოდენობის 10%-ს.  

   ავტომობილის თვლიდან გზის საფარზე გადაცემული დატვირთვის 

საანგარიშო მოდელად მიღებულია 0pp =  ინტენსივობის თანაბარგანაწილებული 

დატვირთვის გადამცემი  

                             
p

Q40
D cal

π
= სმ                      (I.2.1) 

დიამეტრის მოქნილი წრიული შტამპი.  

   სხვადასხვა ტიპის ავტომობილების საანგარიშო ტიპის ავტომობილზე და ამ 

უკანასკნელის დატვირთვის საანგარიშო მოდელზე დაყვანა ხდება დაყვანის 

ჯამური კოეფიციენტის გამოყენებით, რომლის მნიშვნელობაც განისაზღვრება 

გამოსახულებით :  

                              ∑=
n

1
nm SS                          (I.2.2) 

სადაც  
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n არის იმ სატრანსპორტო საშუალების ღერძების რაოდენობა, რომლის 

საანგარიშო ტიპის ავტომობილზე დასაყვანადაც განისაზღვრება mS  ; nS  _ 

დაყვანის კოეფიციენტი, რომლის მნიშვნელობაც განისაზღვრება 

გამოსახულებით : 

                           ( )P
cal.ddynn Q/QS =                      (I.2.3) 

სადაც :  

dynQ  არის ნომინალური დინამიკური დატვირთვა თვლიდან საფარზე; cal.dQ  _ 

საანგარიშო დინამიკური დატვირთვა თვლიდან საფარზე ; 

P – ხარისხის მაჩვენებელი, რომელიც მიიღება _ კაპიტალური საგზაო 

სამოსებისთვის 4,4-ის, შემსუბუქებული საგზაო სამოსებისთვის 3,0-ის, ხოლო 

გარდამავალი ტიპის საგზაო სამოსებისთვის 2,0-ის ტოლი. 

   dynQ  ნომინალური დინამიკური დატვირთვა  განისაზღვრება 

გამოსახულებით 

                              ndyndyn QKQ =                       (I.2.4) 

სადაც 

dynK  არის დინამიურობის კოეფიციენტი, რომელიც ტოლია 1,3-ის;  

nQ  _ ნომინალური სტატიკური დატვირთვა მოცემულ ღერძზე. 

შესაბამისად სწორედ  nS  კოეფიციენტი ითვალისწინებს ზემოქმედების 

დინამიკურ ეფექტს, გზის საფარზე მოსული დატვირთვის განსაზღვრის დროს. 

წარმოდგენილი სამუშაოს ერთ-ერთი ძირითადი საკითხის _ დატვირთვის 

დინამიკური ეფექტის კვლევის შესახებ იხილე თავი IV. 

 

 

§I.3 ასფალტობეტონის საგზაო საფარის სისწორე და მისი განსაზღვრის ხერხები  

  

   გზის საფარის სისწორე წარმოადგენს მის ერთერთ მნიშვნელოვან 

საექსპლუატაციო მახასიათებელს და არსებით გავლენას ახდენს ავტომობილის 

გადაადგილების სისწრაფესა და მგზავრის/მძღოლის კომფორტზე, გადაზიდვების 

თვითღირებულებასა და მოძრაობის უსაფრთხოებაზე, რაც შეეხება გზის საფარის 

აღნიშნულ ელემენტთან ჩვენი სამუშაოს მიმართებას _ ის ავტოსატრანსპორტო 
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საშუალებიდან მასზევე გადაცემულ დინამიკური დატვირთვის ერთერთი 

მაფორმირებელი კომპონენტია. 

   ქვემოთ მოკლედ მიმოვიხილავთ გზის საფარის სისწორის 

შეფასებისა/განსაზღვრის მახასიათებელ სიდიდეებს, მეთოდებსა და საშუალებებს. 

აღნიშნულ პროცედურას სხვადასხვა საბოლოო მიზანი აქვს. ძირითადად ეს არის 

გზის საფარის სისწორის შეფასება _ მისი ექსპლუატაციაში მიღების ან სხვა 

შემთხვევაში. 

   განასხვავებენ გზის საფარის შეფასების ორ მეთოდს _ უწყვეტს და 

ამორჩევითს [27]. პირველი სრულდება მაღალი მწარმოებლობის  მქონე მოძრავი 

ლაბორატორიებით და ძირითადად გამიზნულია დიდი სიგრძის უბნებისათვის 

(უბნის სიგრძე მეტია 1 კმ_ზე) და ძირითადად ტარდება ახლადაშენებული ან 

რეკონსტრუირებული გზის საფარის  ექსპლუატაციაში მიღებისას. რაც შეეხება 

მეორე მეთოდს, ის გამოყენებადია მოკლე უბნებზე (უბნის სიგრძე ნაკლებია 1 

კმ_ზე) და მისი შესრულება შეიძლება პორტატული 

მოწყობილობებით/ხელსაწყოებით. 

   გრძივი მიმართულებით გზის საფარის სისწორის შესაფასებლად/განსა-

ზღვრისათვის იყენებენ სხვადასხვა სიდიდეებს/მახასიათებლებს. ყოველი ასეთი 

მახასიათებელი როგორც წესი უთანაბრობათა ტალღების სიგრძეების შესაძლო 

დიაპაზონის, მხოლოდ ნაწილის ასახვის საშუალებას იძლევა. 

   იმის გათვალისწინებით, რომ გზის საფარის სისწორის/უთანაბრობების 

შესახებ სრული ინფორმაციის მატარებელი არის გზის საფარის მიკროპროფილი, 

სისწორის შეფასების მახასიათებელი სიდიდეები შესაბამისად დაკავშირებულია 

მიკროპროფილთან. ეს უკანასკნელი შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც დაბალი 

და მაღალი სიხშირის ფილტრებით გარდაქმნილი გზის სამოსის გრძივი 

პროფილი. ფურიე _ გარდაქმნების გამოყენებით მიკროპროფილი შეიძლება 

წარმოდგენილ იქნეს ამპლიტუდურ-სიხშირითი და ფაზურ-სიხშირითი 

მახასიათებლებით. მნიშვნელოვანია ამპლიტუდურ_სიხშირითი მახასიათებელი 

ანუ უთანაბრობის ამპლიტუდისა და ტალღის სიგრძის 

ურთიერთდამოკიდებულება. ამ დამოკიდებულების კვლევისას შემოდის 
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სპექტრალური სიმკვრივის ცნება. მისი საშუალო მნიშვნელობა სიხშირეთა h∆   

ინტერვალში ჩაიწერება გამოსახულებით  

                        dhq
Lh

hG
h

2

.
1)( ∫

∆

Λ

∆
=∆                       (I.3.1) 

სადაც  

λ
1

=h  წარმოადგენს საგზაო სიხშირეს/უთანაბრობის ტალღის სიგრძის λ   

შებრუნებული სიდიდე;  

qq−
∆

მიკროპროფილის ფურიე გარდაქმნა [ ]L;0 მონაკვეთზე. 

   სპექტრალური სიმკვრივის ცოდნის შემთხვევაში პრაქტიკულად 

შესაძლებელია სისწორის ყველა სხვა მახასიათებლის განსაზღვრა. 

   საავტომობილო გზის საფარის მიკროპროფილის სპექტრალური სიმკვრივის 

რეგლამენტირება ხდება საერთაშორისო სტანდარტით IS08608 და ის საშუალებას 

იძლევა მოხდეს უთანაბრობათა ამპლიტუდების კონტროლი, ტალღების 

სიგრძეების მთელ დიაპაზონზე. 

   გზის საფარის უთანაბრობათა შეფასებისას გამოიყენეს რამდენიმე 

მახასიათებელი. ქვემოთ მოკლედ მიმოვიხილავთ რუსეთისა და საფრანგეთის 

მაგალითებს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანალოგიური შეფასებები არის 

მოქმედებაში სხვა განვითარებულ ქვეყნებში, აგრეთვე ჩვენთან. 

   პირველ შემთხვევაში სისწორის შეფასებისათვის იყენებენ სამი სახის 

მახასიათებელს :  

_ ინტეგრალურს, რომელიც იზომება სხვადასხვა ტიპის ბიძგსაზომით;  

_ სხვაობას ნიშნულებს შორის;  

_ ღრეჩოებს ლარტყის ქვეშ.  

არცთუ დიდი ხნის წინ დაიწყეს სისწორის საერთაშორისო ინდექსის  _ 

Internatinal rouqhness index -IRI გამოყენება. ეს მახასიათებელი ფაქტიურად 

წარმოადგენს ბიძგსაზომის მიხედვით გზის საფარის სისწორის დაზუსტებულ 

ვარიანტს.  

   გზის განსაზღვრულ უბანზე, ბიძგსაზომის სისწორის მახასიათებლის 

მისაღებად იზომება/განისაზღვრება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების უკანა 
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ხიდის შუაწერტილის გადაადგილება ძარის მიმართ, ამ უბანზე 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების 50 კმ/სთ სიჩქარით გავლისას. შემდეგ კი 

მიღებული ანათვლების საფუძველზე, საძიებელი სიდიდე დგინდება 

ურთიერთგადაადგილებათა ჯამის ფარდობით უბანის სიგრძესთან. მისი 

განზომილებაა [სმ/კმ].  ამ შემთხვევაში სისწორის მახასიათებელი 

დამოკიდებულია: 

_ გზის მიკროპროფილზე; 

_ თვლის და შეკიდების სიხისტეზე; 

_ ამორტიზატორის სიბლანტეზე; 

_ თვლის მასაზე; 

_ თვალზე მოსულ დატვირთვებზე; 

_ მოძრაობის სიჩქარეზე.  

 

                                                  
ნახ. I.5 საანგარიშო მოდელი IRI-ს განსაზღვრისათვის 

                                               

     იმისათვის, რომ მივიღოთ IRI_ს მაჩვენებელი, განიხილავენ 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების 1/4 ნაწილს, რომელიც მოძრაობს 80 კმ/სთ 

სიჩქარით. შემდეგ განსაზღვრავენ ჯამურ გადაადგილებებს შეურესორებელი 

მასისა (თვალი) შერესორებული მასის (1/4 ძარის) მიმართ. მაჩვენებელი IRI 

განისაზღვრება მიღებული გადაადგილებების გაყოფით უბნის სიგრძეზე. მისი 

განზომილებაა [მ/კმ] და [მმ/მ] 

IRI_ის მაჩვენებელი გამოითვლება ფორმულით (იხ. ნახ. I.5)  
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                         dtZZ
L

IRI
VL

aa∫ −=
/

0

001
                     (I.3.2) 

სადაც L არის მონაკვეთის სიგრძე, რომლისთვისაც განსაზღვრულ იქნა 

მიკროპროფილი; M _ შერესორებული მასა; m _ შეურესორებელი მასა; Za  და Za-

M და m _მასის გადაადგილებები; V _ მოძრაობის სიჩქარე (V=80 კმ/სთ). 

აღნიშნულ ფორმულაში შედის მხოლოდ მოდელის მუდმივი სიდიდის მქონე 

პარამეტრები და ცვლადი სიდიდე _ გზის საფარის განსახილველი მონაკვეთის 

მიკროპროფილი. შესაბამისად IRI_ის მაჩვენებელი დამოკიდებულია მხოლოდ 

მიკროპროფილზე. 

 ამრიგად IRI_ის მაჩვენებელს არ ახასიათებს ის ნაკლი რაც ახასიათებს 

ბიძგსაზომით მიღებულ მახასიათებელს _ დამოკიდებულება იმ 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელზედაც ის არის დამონტაჟებული. 

უთანაბრობათა ტალღების სიგრძეების მოცვის შესახებ ზემოთ აღნიშნულის 

შესაბამისად ჩამოთვლილი მახასიათებლები (გარდა სპექტრალური სიმკვრივისა) 

მოიცავენ/ახასიათებენ უთანაბრობათა ტალღების სიგრძეეების გარკვეულ 

ინტერვალებს: ნიშნულთა სხვაობით მიღებული 10 მ_დან და 40 მ-მდე; 

ღრეჩოებით ლარტყის ქვეშ – 1 მ-დან5 მ-მდე; ბიძგთსაზომით – 1მ-დან 15 მ-მდე; 

IRI_ით _ 1 მ-დან 25 მ-მდე. როგორც ვხედავთ პრაქტიკულად ეს არის 

უთანაბრობათა ის სპექტრი, რომელიც იწვევს ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

რხევას. 

 ანალოგიურ მიდგომებს ვხვდებით საფრანგეთშიც. იქ სისწორის 

მახასიათებლებად გამოიყენება EPO , EMO  და EGO  მაჩვენებლები. მათი 

განსაზღვრა ხდება შემდეგი წესით: უთანაბრობათა ტალღების სიგრძეების 

დიაპაზონი 0.7-დან 45 მეტრამდე იყოფა ორი ოქტიკის სიგანის სამ ინტერვალად: 

0.7-2.8მ; 2.8-11.3მ; 11.3-45მ. შესაბამისად იღებენ სამ მაჩვენებელს, რომელთაგან 

თითოეული ახასიათებს ტალღის სიგრძეებს ზემოთ მითითებული 

ინტერვალიდან: EPO (მოკლე ტალღებს), EMO (საშუალო ტალღებს), EGO (გრძელ 

ტალღებს). სამივესთვის გვაქვს გამოსახულება: 

                       )(22)(

0
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                 (I.3.3) 
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სადაც  

E _ით აღინიშნება  EPO , EMO  ან EGO ,ანუ  E=EPO/ EMO/ EGO;   

hq∆ _ მიკროპროფილი; მიიღება საწყისი q  მიკროპროფილის ფილტრაციით 

ზემოთ აღნიშნული რომელიმე ინტერვალის შესაბამის სიხშირეთა  h∆  ზოლში; 

L   _ გზის შერჩეული უბნის სიგრძე; h  _ ინტეგრირების ბიჯი;  khhk ⋅=   _ 

სადაც k   არის აჯამვის ინტერვალი. 

   EPO მაჩვენებლის განსაზღვრისათვის გზის ცალკეული შერჩეული უბანი 

იყოფა   L =20მ სიგრძის მონაკვეთებად და (I.3.3) ფორმულით, ყოველი 

უბნისათვის განისაზღვრება EPO მახასიათებელი. ანალოგიურად განისაზღვრება 

EMO და EGO.         მახასიათებლები. განსხვავებული იქნება მხოლოდ L _ის 

მნიშვნელობა. EMO - სათვის  L =100მ; ხოლო  EGO._სათვის  L =200მ. სამივე 

მახასიათებლის განზომილება არის [სმ3]. 

   მიღებული შედეგების EPO/ EMO/ EGO= E_შეფასება ხდება სპეციალური NBO 

ინდექსის ათბალიანი სკალით, 0.5 ბალი სიზუსტით. 

   (I.3.3) გამოსახულებისა და პლანშერელის ფორმულის 

                            dhqdq
h

h

h

2
2

0
∫∫
∆
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∆ =l                    (I.3.4) 

შესაბამისად EPO/EMO/EGO=E მახასიათებლები პროპორციულია საშუალო 

სპექტრალური სიმკვრივისა შესაბამის ინტერვალზე. 

 ზემოთ ხსენებული და ზოგადად სისწორის/უთანაბრობათა 

მახასიათებლების მისაღებად, რაც ფაქტობრივად მიკროპროფილის მიღებას 

გულისხმობს, დღეს მსოფლიო პრაქტიკაში მოიძიება 60-მდე ასეთი 

ხელსაწყო/მოწყობილობა [5,7,17,18,27,32,43,46,47,48]. მოქმედების პრინციპის 

შესაბამისად დასაშვებია მათი კლასიფიცირება სამ ჯგუფად. 

_ხელსაწყოები/მოწყობილობები რომელთა მუშაობის პრინციპს საფუძვლად 

უდევს გზის საფარის გეომეტრიული პარამეტრების რეგისტრაცია. ამ 

ხელსაწყოებს/მეთო-დებს სხვაგვარად სტატიკური შეგვიძლია ვუწოდოთ. 

_ხელსაწყოები/მოწყობილობები რომელთა მუშაობის პრინციპს საფუძვლად 

უდევს მოძრავი ავტომობილის ძარისა და ცალკეულ ელემენტების, გზის 

საფარის უთანაბრობების განპირობებული გადაადგილებების, აჩქარებების 
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რეგისტრაცია. ამ ხელსაწყოებს/მეთოდებს სხვაგვარად შეგვიძლია ვუწოდოთ 

იმპულსური. 

_ხელსაწყოები/მოწყობილობები რომელთა მუშაობის პრინციპს საფუძვლად 

უდევს გზის გრძივი პროფილის დინამიკური გარდაქმნა ამ 

ხელსაწყოებს/მეთოდებს შეგვიძლია ვუწოდოთ დინამიკური. 

   პირველი ჯგუფის ხელსაწყოებს მიაკუთვნებენ სხვადასხვა სიგრძისა და 

კონსტრუქციულ გადაწყვეტის ლატრყებს, პროფილომეტრებს, ქანობმზომებს, 

ნიველირებს, ელექტროლარტყებს და ა.შ. ლარტყის მოთავსებით საფარზე (ნახ.1.6) 

მის სისწორეს აფასებენ ლარტყის ქვედა სიბრტყესა და საფარს შორის არსებული 

ღრეჩოების სიდიდეების მიხედვით. ღრეჩოების სიდიდე იზომება საკონტროლო 

წერტილებში (5 წერტილი 0.5მ_ბიჯით 3 მეტრიან ლარტყაზე) წერტილებში. 

ღრეჩოს მაქსიმალური სიდიდეები რეგლამენტირებულია შესაბამისი 

ნორმატიული დოკუმენტებით. ლარტყის სიგრძეები განსხვავებულია. ძირითადად 

გამოიყენება 3 მ_იანი  (საფრანგეთი, ჰოლანდია, იაპონია, ესპანეთი, რუსეთი და 

ა.შ.) და 4 მ_იანი (შვეიცარია, გერმანია, პოლონეთი და ა.შ.) ლარტყები. 

საქართველოში გამოიყენება 3 მ_იანი ლარტყა. ამ ამ მეთოდის მთავარ ნაკლად 

ითვლება მცირე მწარმოებლობა და შრომატევადობა. ამავე ტიპის ხელსაწყოებს 

მიეკუთვნება ლარტყა ПКР_1 (ნახ.1.7) ის გადაგორდება გზის საფარზე და 1 ... 3 

მ_ის ფარგლებში ხდება ღრეჩოების სიდიდის ფიქსირება, ხელსაწყო РК_1 (ნახ.1.8) 

ლარტყის ყოველ 50 სმ_ზე დამონტაჟებულია წრფივი გადაადგილების 

უკონტაქტო გადამცემები, უკანა თვალზე კი _ გზის სიგრძის მზომი უკონტაქტო 

გადამცემი. ხელსაწყო გადაადგილდება გზის საფარზე და ახდენს ხელსაწყოს 

მეხსიერებაში უთანაბრობების რეგისტრირებული სიდიდეების შენახვას). 

არსებობს აღნიშნული ტიპის ხელსაწყოების მრავალი მოდიფიკაცია, ისეთი 

მაგალითად როგორიცაა პროფესორ თ.შილაკაძის მიერ დაპატენტებული 

ხელსაწყო “შილ_5” და სხვა. 

 

 
ნახ. I.6 სამმეტრიანი ლარტყა საზომი სოლით 

 



26 
 

 

 
ნახ. I.7 მოძრავი ორსაყრდენიანი ლარტყა ПКР_1 

1-უთანაბრობათა საზომი სკალა, 2-თვალი-ინდიკატორი 
 

 
ნახ. I.8 ხელსაწყო РК_1 

1-მოძრავი ლარტყა, 2-ელექტრული კაბელი, 3-ელექტრული საზომი ბლოკი 
 

 ასევე პირველი ჯგუფის ხელსაწყოებს მიეკუთვნება საგზაო სფეროში 

ფართოდ გამოყენებული სხვადასხვა კონსტრუქციული გადაწყვეტის  მქონე 

პროფილოგრაფები. არსებობს ულტრაბგერითი გადამცემებით აღჭურვილი და 

ლაზერული პროფილოგრაფები. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ მეტად 

ძვირადღირებული ხელსაწყოებით ჩატარებულ აზომვებზე მეტად დიდ გავლენას 

ახდენს ამინდი, ბუნებრივი პირობები, ხილვადობა და სხვადასხვა ტიპის 

ზედაპირების ამრეკლი თვისებები. შედეგად ვიღებთ ძალიან დაბალ 

მწარმოებლობასა და სამუშაოების მაღალ ღირებულებას. 

   მეორე ჯგუფის ხელსაწყოებს მიეკუთვნება სხვადასხვა კონსტრუქციული 

გადაწყვეტის ბიძგსაზომები, ბიძგოგრაფები, აქსელერომეტრები, აქსელოგრაფები 

და ა.შ. მათგან ყველაზე მეტად გავრცელებულია ბიძგსაზომები, რომელთა 

დახმარებითაც ხდება გზის საფარის სისწორის შეფასება რესორების შეკუმშვის 

ჯამის მიხედვით. მისი მოქმედების პრინციპული სქემის მიხედვით ზემოთ 
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აღვნიშნავდით. ნახ.I.9-ზე   მოცემულია ერთ-ერთი ამ ტიპის ბიძგსაზომის 

კონსტრუქციული სქემა.  

 

 
ნახ. I.9 ბიძგსაზომი TXK-2 

1-ავტომობილის ძარა, 2-უთანაბრობათა საზომი სკალა, 3-ტროსი, 4-ავტომობილის უკანა 
ხიდი 
 

ამრიგად ბიძგსაზომი განსაზღვრავს გზის არა რეალურ, არამედ პირობით 

სისწორეს, რამდენადაც რესორის ჩაღუნვების (შეკუმშვის) ჯამი დამოკიდებულია 

არა მარტო გზის საფარის მდგომარეობაზე, რომლებზედაც მოძრაობს 

ავტომობილი; ის აგრეთვე დამოკიდებულია ავტომობილის შეკიდების 

მახასიათებლებზე, დატვირთვებზე და ა.შ. სხვადასხვა ავტომობილზე 

დამონტაჟებული ბიძგსაზომები იძლევიან სხვადასხვა მონაცემებს.  

   მესამე ჯგუფის ხელსაწყოებს მიეკუთვნება სხვადასხვა ტიპის, ინერციული 

მოქმედების დინამიკური გარდამქმნელები, (МАД_ის კონსტრუქციის ПКРС_2), 

დინამომეტრული ჩასაბმელი АТТ _2. 

   ამ მოწყობილობების მუშაობა დაფუძნებულია ე.წ. @”ნელი” ქანქარის 

თვისებაზე “დაიმახსოვროს” თავისი პირველადი მდებარეობა, რაც საშუალებას 

იძლევა მოხდეს ქანქარის მიმართ ხელსაწყოს ჩარჩოს გადაადგილების 

რეგისტრაცია. ნახ. I.10-ზე    მოცემულია   МАД _ის კონსტრუქციის ხელსაწყოს 

სქემა. 
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ნახ. I.10 МАД _ის კონსტრუქციის ხელსაწყოს სქემა. 

1- საბუქსირე ავტომობილი, 2-სახსროვანი ჩასაბმელი მოწყობილობა, 3-ქანქარის ბრუნვის 
ღერძი, რხევის ჩამქრობი ამორტიზატორი, 5-გარე ჩარჩო, 6-შიგა ჩარჩო, 7-ტვირთი, 8-
”ნელი” ქანქარა, 9-ქანქარის ფარდობითი გადაადგილების გადამცემი 
 
 ამრიგად ზემოთ აღწერილი ხელსაწყოები/მეთოდები საშუალებას იძლევა 

პრაქტიკული/თეორიული ამოცანის შესაბამისი ხერხით/მეთოდით განისაზღვროს 

გზის საფარის სისწორე/მოხდეს მისი შეფასება/ააგოს მიკროპროფილი.  

 

 
 

 

 

                                  

                                    



29 
 

თავი II 

შემთხვევითი კინემატიკური ზემოქმედება 

§II.1 ძირითადი ცნებები შემთხვევითი პროცესების შესახებ 

 

   გზის საფარის უთანასწორობებით გამოწვეული, სატრანსპორტო საშუალებებზე 

მოდებული კინემატიკური ზემოქმედების ალბათური მოდელის/ების 

განხილვამდე მოკლედ მიმოვიხილოთ ზოგადად მექანიკურ სისტემაზე მოქმედი 

შემთხვევით დატვირთვებისა და სისტემის რხევების კვლევის ძირითადი 

მეთოდები [15,16,26,31,40]. 

   მექანიკურ სისტემაზე ძალოვანი ზემოქმედების შემთხვევითი პროცესის 

სახით განხილვის დროს არსებობს ამოცანის აღწერის ორი ძირითადი მეთოდი: 

   პირველის მიხედვით შემთხვევითი პროცესის მრავალგანზომილებიანი 

განაწილების ფუნქციების ჩაწერა ხდება განსახილველ ინტერვალზე, დროის 

ნებისმიერი  მნიშვნელობებისათვის. 

სკალირებული/ერთგანზომილებიანი შემთხვევითი პროცესებისათვის აღნიშნული 

ჩაიწერება შემდეგი სახით: 

                 Fn(x1,x2 ...,xn;t1,t2 ...,tn) =  P {X(t1)<x1,X(t2)<x2,...X(tn)<xn}                                (II.1.1) 

ვექტორული/მრავალგანზომილებიანი  

                      )}(),...,(),({=)( tUtYtXtZ  

შემთხვევითი პროცესებისათვის კი იგივე მახასიათებლი წარმოდგენილი გვექნება 

შემდეგი სახით: 

Fn+m+ ... +k(x1, ...xn y1, ...ym ; n1, ... nk ; tx1 ... txn ; ty1 ... tym ; tu1,... tuk) =  

= P {X(txi) <x1...,X (tnx)<xn; Y(ty1)<y1 ..., Y(tym)<ym ; u(tn1)<n1, .... u(tuk)<uk}                    (II.1.2) 

   გამოყენებითი/ინჟინრული ამოცანების გადაწყვეტისას ზემოთ მოცემული 

მახასიათებლებით სარგებლობა რთული და “მოუხერხებელია”. ამასთან 

მოითხოვს ძალიან დიდი მოცულობის სტატისტიკურ მასალას, რომლის 

მოპოვებაც ჩვენს მიერ სადისერტაციო ნაშრომში განხილული ტიპის 

ამოცანებისათვის პრაქტიკულად შეგვიძლია შესაძლებლად ჩავთვალოთ, მაგრამ 

შრომატევადობის, ღირებულების და რაც მთავარია მისი საჭიროების 

(დეტალურად ამის შესახებ იხილე ქვემოთ) გათვალისწინებით შეგვიძლია 

ჩავთვალოთ, რომ პირველი მეთოდით სარგებლობა ჩვენთვის საჭირო არ არის. 
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   მეორე მეთოდის მიხედვით, შემთხვევითი პროცესის X(t) ძირითად 

მახასიათებლებად განიხილება მათ სამომენტო ფუნქციები. კერძოდ: 

მატემატიკური ლოდინი 

                       ∫==
∞

∞
dx)tx(xf<X(t)>)t(m ,x                        (II.1.3) 

დისპერსია/ცენტრირებული შემთხვევითი პროცესის კვადრატის მათემატიკური 

ლოდინი 

                ∫
∞

∞−
〉〈−=〉〈= dx)t,x(f])t(Xx[)t(X)t(D 2

0

x                     (II.1.4)       

კორელაციული ფუნქცია/ცენტრირებული შემთხვევითი პროცესის მეორე რიგის 

სამომენტო ფუნქცია 

         

21221122112

0

1

0

21x dxdx)t,x;t,x(f])t(xx][)t(Xx[)t(X)t(X)tt(K ∫
∞

∞
- 〉〈〉〈−=〉〈= ∫

∞

∞−
   (II.1.5)  

სადაც )t,x(f  და )tx;tx(f 2211  არის ერთ და ორ განზომილებანი განაწილების 

სიმკვრივეები. 

   განასხვავებენ სტაციონარულ და არასტაციონარულ შემთხვევით პროცესებს. 

სტაციონარული შემთხვევითი პროცესებისათვის ალბათური მახასიათებლები არ 

არის დამოკიდებული დროზე. არასტაციონარული პროცესებისათვის პირიქით. 

შესაბამისად სტაციონარული შემთხვევითი პროცესებისათვის, ზემოთ მოყვანილ 

გამოსახულებებს ექნებათ შემდეგი სახე : 

             )(K)tt(K)t,t(K,constD;constm 2221xxx τ=−===               (II.1.6) 

   სტაციონარული შემთხვევითი პროცესის ალბათური მახასიათებლების 

მიღების სიმარტივის თვალსაზრისით, მეტად მნიშვნელოვანია მათი  

ერგოდიულობა _ პროცესის მათემატიკური ლოდინის, დისპერსიისა და 

კორელაციური ფუნქციის მიღებული ერთი რეალიზაციიდან დიდ ინტერვალზე, 

ემთხვევა მრავალი რეალიზაციის დამუშავებით მიღებული იგივე სიდიდეებს. 

   იმისათვის, რომ სტაციონარული შემთხვევითი პროცესი იყოს ერგოდიული, 

მათემატიკური ლოდინის და დისპერსიისთვის ადგილი უნდა ჰქონდეს 

ტოლობას 

∞→τ
=τ 0)(Klim x                                (II.1.7) 
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   აღნიშნული ერგოდიულობა მეტად მნიშვნელოვანი და საჭირო 

მახასიათებელია სხვადასხვა სახის გამოყენებითი ამოცანების განხილვის დროს. 

ჩვენს შემთხვევაში ანუ საგზაო საფარის უთანაბრობის ამოცანებში  

ერგოდიულობის თვისება არის პირობა საჭირო მახასიათებლების ერთი 

რეალიზაციიდან მიღებისა, რის შესახებ დეტალურად იხილეთ ქვემოთ. 

 სტაციონარული შემთხვევითი პროცესებისათვის ერთ_ერთი 

მნიშვნელოვანი მახასიათებელია მათი სპექტრალური სიმკვრივე, რომლითაც 

ხასიათდება  განსახილველი პროცესის სამძლავრის მის მდგენელ  სიხშირეებზე 

გადანაწილება. ქვემოთ (II.1.8) ნაჩვენებია ვინერ_ხინჩინის თანაფარდობები, 

რომლებიც ერთმანეთთან აკავშირებს სტაციონარული შემთხვევითი პროცესის 

კორელაციურ ფუნქციასა და სპექტრალურ სიმკვრივეს:  

             

τωπ
π

ττ
π

ω

ωωτωωτ

ωτ

ιωτ

tdKdKxxS

dSdwSK

xx
i

xx

xxxxxx

cos)(1)(
2
1)(

cos)(2)()(

0
∫∫

∫ ∫
∞

−
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

==

==

l

l

                  (II.1.8) 

   ზემოთ, ჩვენს მიერ შემთხვევით პროცესთა ალბათური მახასიათებლებით 

აღწერის (მეორე მეთოდი) საფუძვლების მოკლე მიმოხილვისას, აღნიშნული 

მახასიათებლები განხილული გვქონდა მხოლოდ სკალარული შემთხვევითი 

პროცესებისათვის. ვექტორული შემთხვითი პროცესის შემთხვევაში, მისი 

თითოეული შემადგენელი პროცესისათვის გვექნება იგივე მახასიათებლები. რაც 

შეეხება შემთხვევითი პროცესებს შორის სტატისტიკურ კავშირს, მის 

დასახასიათებლად გამოიყენება სხვადასხვა რიგის (შემთხევით პროცესთა 

რაოდენობის მიხედვით) კროსკორელაციური ფუნქციები. 

   ზემოთ მოცემული ალბათური მახასიათებლებით შეიძლება სრულად 

აღიწეროს (გაუსის) შემთვევითი პროცესები, რომლებიც ძალიან ხშირად 

გვხვდება. 

   შემთხვევით ფუნქციათა თეორიის ამ ნაწილს კი კორელაციურ თეორიას 

უწოდებენ. ის დაფუძნებულია სისტემაში “შემავალი” შემთხვევითი პროცესის 

(ზემოქმედება) კორელაქციურ ფუნქციასა და სისტემიდან “გამომავალი” რეაქცია 

შემთხვევითი  პროცესის კორელაციურ ფუნქციებს შორის კავშირზე. ეს 

უკანასკნელი შეიძლება ჩაიწეროს როგორც მარტივი მათემატიკური 
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თანაფარდობით, ასევე დიფერენციალური განტოლებებით. წრფივი 

სისტემებისათვის ეს არის ყველაზე მოსახერხებელი მათემატიკური აპარატი. 

   ჩვენს მიერ განხილული ამოცანა დაეფუძნება ხსენებული აპარატის 

გამოყენებას. შესაბამისად ქვემოთ მოკლედ მიმოვიხილოთ წრფივი სისტემის 

შემთხვევითი რხევის ამოცანის დასმისა და გადაჭრის ზოგადი წესი. 

   მივიღოთ რომ წრფივი სისტემა ხასიათდება რაღაც U(t) განზოგადებული 

კოორდინატით და მის რხევას კი აღძრავს შემთხვევითი პროცესის სახით  

წარმოდგენილი დატვირთვა _ X(t), ჩათვლილია რომ აღნიშნული დატვირთვის 

ალბათური მახასიათებლები ცნობილია. სისტემის რხევა ხასიათდება შემდეგი 

განტოლებით : 

                     )t(X)t(u)t(U2)t(U 2
0

.

0 =+βω+ ω
⋅⋅

                      (II.1.9) 

   სისტემის მახასიათებელი განზოგადებული კოორდინატი UU(t), ზემოქმედების 

შესაბამისად შეიძლება წარმოდგენილი იქნეს იმპულსური ფუნქციის 

დახმარებით. ეს უკანასკნელი წარმოადგენს U(t) _ს მნიშვნელობას დროის t 

მომენტისათვის, მიღებულის ერთეული ინტენსივობის იმპულსის ზემოქმედებით 

                           
,,t , dt)t(X)tt(h)t(U ∫ ∞− −=                       (II.1.10) 

   U(t)–ს კორელაციური ფუნქციის ჩასაწერად ვსარგებლობთ შემდეგი 

გამოსახულებით : 

                               >=< )()()( 2121 tUtUttKu                      (II.1.11) 

   ამ გამოსახულებაში U_ს მნიშვნელობის (II.1.10) შეტანით და იმის 

გათვალისწინებით, რომ  მათემატიკური  ლოდინისა და ინტეგრების პროცესები 

ურთიერთგადანაცვლებადია გვექნება  

               
1
2

1
1

1
2

1
1xx

1
22

t t
1
1121uu dtdt)t,t(K)tt(h)tt(h)t,t(K

1 2

−−= ∫ ∫
∞− ∞−

          (II.1.12) 

 

   თუ ზემოქმედების საწყისი დრო  t=0 , მოცემულ ფორმულაში (II.1.12) 

ინტეგრების ქვედა ზღვრები მიიღება 0_ის ტოლი.  

   იმ შემთხვევაში როდესაც სისტემაში “შესვლაზე” (ზემოქმედება) და 

სისტემიდან “გამოსვლაზე” (რეაქცია) არის სტაციონარული შემთხვევითი 
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პროცესი, (II.1.12) _ გამოსახულებაში შეგვიძლია გადავიდეთ ახალ ცვლადებზე 

2
1
221

7
1112 Qtt,Qtt;tt =−=−τ=−    შესაბამისად მივიღებთ : 

                   21
0 0

2121 )()()()( dQdQQQKxxQhQhKuu ∫ ∫
∞ ∞

+−= ττ               (II.1.13) 

გავამრავლოთ (II.1.13) გამოსახულების მარჯვენა და მარცხენა ნაწილი 

)exp(
2
1 ωτ
π

i -ზე, ვიხელმძღვანელოთ (II.1.8)  თანაფართობით და მარტივი 

გარდაქმნების შემდეგ მივიღებთ 

             )(Sd)(h)piexp(d)(h)iexp()(S xx
00

uu ω⋅ττω−ττωτ=ω ∫∫
∞∞

              (II.1.14) 

იგივე გამოსახულება ჩავწეროთ შემდეგი სახით 

               
2

xxxxuu /)i(F/)(S)(S)i(F)i(F)(S ωω=ω⋅ω−ω=ω              (II.1.15) 

სადაც  )( ωiF _თი აღნიშნულია წრფივი სისტემის ე.წ. გადამცემი ფუნქცია 

                          τωττω dihiF )exp()()(
0

−= ∫
∞

                      (II.1.16) 

   ის წარმოადგენს სისტემის რხევის კომპლექსურ ამპლიტუდას ჰარმონიული 

ზემოქმედების პირობებში. )exp( ωτi  ზემოქმედებაზე სისტემის რეაქციის 

განსაზღვრისას (მნიშვნელობა “გამოსვლაზე”) გვექნება: 

                             )exp()()( ωτω iiFtU =                         (II.1.17) 

ამგვარად (II.1.15) გამოსახულების შესაბამისად სპექტრალური სიმკვრივის 

განსაზღვრისათვის (II.1.9) განტოლების ამონახსნს ვეძებთ  )exp()( ωτitX =  -ს 

სახით. 

   ზოგად შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს რამდენიმე სტაციონარული 

შემთხვევითი პროცესის ზემოქმედებისას 1k),t(X k = .....m  და სისტემა 

ხასიათდება სასრული რაოდენობის განზოგადებული კოორდინატებით 

n,....1j),t(U j =  განისაზღვრება გადამცემ ფუნქციათა მატრიცა jkF (εω), 

რისთვისაც იმ პირობით, რომ i=K, რიგრიგობით K–ს ყოველი 

მნიშვნელობისთვის ითვლება  0)(),exp()( == tXtitX ik ω  და განტოლებათა 

სისტემის ამოხსნას ეძებენ 

                              )exp()()( titiFtU jkj ωω=                      (II.1.18) 
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სახით. საბოლოო გამოსახულება კი, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს 

ზემოქმედებისა და განზოგადებული კოორდინატების ურთიერთსპექტრალურ 

სიმკვრივეებს ( ))());(( ωω
jiek uuxx SS  ანალოგიურია (II.1.15) ფორმულის და 

ჩაიწერება შემდეგი სახით: 

                         
ek xx

m

k

m

l
ikuiuj SSiFjeiFS )()()(

1 1

ωωω ∑∑
= =

=                  (II.1.20) 
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§II.2 კინემატიკური შეშფოთება როგორც შემთხვევითი პროცესი 

 

   ზოგადად კინემატიკურ შეშფოთებად განისაზღვრება მექანიკური სისტემის 

საყრდენი წერტილების დროში ცვლადი გადაადგილებები, რაც იწვევს 

ხსენებული სისტემის იძულებით რხევებს. შესაბამისად წარმოდგენილ ნაშრომში 

კინემატიკურ შეშფოთებად მოიაზრება სატრანსპორტო საშუალებათა საყრდენი 

წერტილების დროში ცვლადი, ვერტიკალური გადაადგილებები.  

   ცნობილია, რომ რაგინდ მაღალი ხარისხით არ უნდა იყოს მოწყობილი გზის 

საფარი ის მაინც არ არის იდეალურად თანაბარი/სწორი. ის აუცილებლად 

ხასიათდება ზედაპირზე უთანაბრობათა არსებობით, რომლებიც იწვევენ მოძრავი 

სატრანსპორტო საშუალებების სატრანსპორტო საშუალებათა ინტენსიურ რხევებს, 

ანუ როგორც ზემოთ აღვნიშნავდით მათთვის  წარმოადგენენ კინემატიკურ 

აღგზნებას. ამდენად გზის საფართან მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების 

ურთიერთქმედების (მოძრავი სატრანსპორტო საშუალება _ გზა) საფუძვლიანი 

კვლევისათვის საჭიროა გზის მიკროპროფილის დეტალური შესწავლა, რაც 

გამოიხატება გზის საფარის ზედაპირის მოხაზულობის მახასიათებელთა 

დანიშვნასა და დადგენაში, სატრანსპორტო საშუალებებზე საფარის 

უთანაბრობით გამოწვეული ზემოქმედებების პროგნოზირებასა და 

მოდელირებაში. საავტომობილო გზის საფარის უთანაბრობათა ორდინატები 

წარმოქმნიან გზის საფარის მიკროპროფილს. ამ უკანასკნელის მიღებისა და 

შეფასების შესახებ იხილე თავი I.   

   მიკროპროფილი შეიძლება განიხილებოდეს როგორც გრძივი, ასევე განივი 

მიმართულებით. ჩვენ განვიხილავთ მიკროპროფილს გრძივი მიმართულებით.  

   ზოგადად გზის საფარის ზედაპირი შეიძლება გამოისახოს შემდეგი სახით: 

                                 ),( yxqq =                       (II.2.1) 

სადაც  x და y ამ შუალედური სიბრტყის კოორდინატებია, რომლის მიმართაც 

ითვლება გზის საფარის უთანაბრობათა q სიმაღლეები (ორდინატები), ხოლო იმ 

შემთხვევაში თუ (II.2.1) გამოსახულება შემთხვევითი ფუნქციის სახით 

განიხილება, მაშინ ის  წარმოადგენს ორი დამოუკიდებელი x (გზის საფარის 
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განსახილველი სიგრძე გრძივი მიმართულებით) და y (განსახილველი გზის 

საფარის სიგანე) ცვლილებების არასტაციონარულ ფუნქციას. თუ გზის საფარის  

 

                             ა)  

 

                            
                    ბ) 

ნახ. II.1 გზის საფარის ანალიზისათვის ა) გზის ზედაპირი; ბ) გზის ზედაპირი ორი 

შემთხვევითი ფუნქციის ჯამის სახით 

 

   განსახილველ უბანს მიახლოებით განვიხილავთ როგორც ნორმალურად 

განაწილებულ სტაციონარულ და ერგოდიულ შემთხვევით პროცესს ნულოვანი 

საშუალო მნიშვნელობით, მაშინ მისთვის ამომწურავი (მოცემულ შემთხვევაში) 

ალბათური მახასიათებელი იქნება ორგანზომილებიანი კორელაციური ფუნქცია. 

აღნიშნული სახის ფუნქციის მიღება და ამ ფუნქციით ოპერირებასთან  

დაკავშირებული სირთულეები იხსნება სატრანსპორტო საშუალებათა გზის 

საფარის უთანაბრობით გამოწვეული რხევების გრძივ და განივ სიბრტყეებში 

ცალ-ცალკე განხილვით. ამ შემთხვევაში გზის საფარის ზედაპირი შეიძლება 

დახასიათდეს ორი შემთხვევით ფუნქციით: გზის გრძივი მიმართულების კვეთის 

ორდინატით q(x) და განივი კვეთის დახრის კუთხით φ(x). ვთვლით და 

პრაქტიკულად ასეც არის, რომ ეს ორი ფუნქცია არაკოლერილებულია [ ]. 
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   ჩვენ განვიხილავთ მიკროპროფილს გრძივი მიმართულებით და მის 

დასახასიათებლად ვიყენებთ q(x).ფუნქციას, სადაც q გზის მიკროფილის 

ორდინატია, ხოლო x გრძივი მიმართულებით ათვლილი მანძილი. თუ 

ჩავთვლით, რომ სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს თანაბრად, შესასძლებელია 

შემთხვევითი ფუნქციიდან, შემთხვევით პროცესზე გადასვლა vtx =  ჩასმის 

საშუალებით. შესაბამისად q(x). ფუნქცია წარმოადგენს არა მხოლოდ 

მიკროპროფილის მახასიათებელ ფუნქციას, არამედ სატრანსპორტო საშუალების 

კინემატიკურად აღმგზნებ ფუნქციას. ის შეიძლება ჩაწერილი იქნეს, როგორც 

დეტერმინირებული, ასევე შემთხვევითი ფუნქციის სახით. განმსაზღვრელი 

კრიტერიუმი იმისა, თუ ზემოთ აღნიშნული ფუნქციებიდან, რომელს უნდა 

მიენიჭოს უპირატესობა არის კონკრეტული ამოცანის მიზანი. ვთვლით რომ 

როგორც ზოგადად, ასევე ჩვენს მიერ განხილულ შემთხვევაში პრიორიტეტი 

უნდა მიენიჭოს მოვლენის (იგულისხმებს კინემატიკური შეშფოთება) ფიზიკურ 

ბუნებასთან უფრო მეტად შესატყვის შემთხვევით ფუნქციებს, რამდენადაც 

განვიხილავთ გზის საფარის მიკროპროფილს, როგორც შემთხვევით 

უთანაბრობათა უწყვეტ მონაცვლეობას გზის დიდ მონაკვეთზე, რაც თავისთავად 

იწვევს სატრანსპორტო საშუალებების მდგრადი რეჟიმიდან ამოვარდნილ რხევებს   

   საავტომობილო გზათა საფარის შემთხვევით ფუნქციების აღწერა მუდმივად 

გავითარებადი და ახალი ნატურული მონაცემების შევსებადი პროცესია. გზის 

მიკროპროფილის შემთხვევითი ფუნქციით მოდელირებისას საფარის 

უთანაბრობათა ასახვა იქნება მით უფრო მეტად ადეკვატური რეალურისა, რაც 

მეტი იქნება, განხილული გზის მონაკვეთის სიგრძე და აღნიშნული უბანი 

მიეკუთვნებული იქნება გარკვეული კატეგორიის/საფარის მქონე გზებს. ეს 

უკანასკნელი  პირობა უზრუნველყოფს იმ შემთხვევით ფაქტორთა რაოდენობის 

მინიმიზაციას, რომლებიც გავლენას ახდენს მიკროპროფილის მოხაზულობაზე. 

აგრეთვე მიკროპროფილის საფუძვლად აღებული რეალიზაცია უნდა იყოს 

კონკრეტული ამოცანისათვის მნიშვნელოვანი რამდენიმე ნიშნის მიხედვით 

შერჩეული. ეს თავის მხრივ კიდევ უფრო ზრდის წარმოდგენილი ფუნქციის, 

როგორც მიკროპროფილის რეალიზაციის საიმედობას. 
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   შერჩეული იქნება რა ტიპიური მიკროპროფილი გარკვეული 

კატეგორიის/ტიპის გზის საფარისთვის, ზემოთ ხსენებული პროცედურების 

დაცვით, საშუალება მოგვეცემა ჩავთვალოთ, რომ მიკროპროფილი და მისგან 

აღძრული სატრანსპორტო საშუალებათა კინემატიკური აღგზნება  

სტატისტიკურად არ იქნება დამოკიდებული უბნის შერჩევაზე და მისი 

სტატისტიკური მახასიათებლები შეინარჩუნებენ მდგრადობას გზის განსახილველ 

მთლიან განფენაზე. შესაბამისად აღნიშნულის მათემატიკური ფორმულირება 

შეიძლება მოვახდინოთ შემდეგი სახით: მიკროპროფილის რეალიზაცია 

წარმოადგენს სტაციონარულ, ერგოდიულ შემთხვევით პროცესს. ცნობილია 

აგრეთვე, რომ უმეტეს შემთხვევაში   გზის საფარის უთანაბრობათა 

ორდინატების განაწილების კანონი ახლოს არის ნორმალური განაწილების  

კანონთან. თუ მოვახდენთ ზემოთ აღნიშნულის რეზიუმირებას, შეიძლება 

ავღნიშნოთ, რომ ზოგადად მიკროპროფილი განიხილება ისეთი ტიპის 

შემთხვევითი ფუნქციის სახით, რომელიც შემდეგ პირობებს აკმაყოფილებს 

[39,42]: 

_ ფუნქცია არის სტაციონარული და ერგოდიული; 

_ მიკროპროფილის ორდინეტების განაწილების კანონი წარმოადგენს 

ნორმალური განაწილების კანონს; 

_ მიკროპროფილის შემთხვევითი ცვლილება ხდება გზის გრძივ ვერტიკალურ 

სიბრტყეში; 

_ გზის საფარის უთანაბრობათა სიგრძეები შემოზღუდულია ზედა და ქვედა 

ზღვრული მნიშვნელობის მიხედვით. 

   მიკროპროფილის ძირითად სტატისტიკურ მახასიათებლებად განიხილება: 

_ მათემატიკური ლოდინი; 

_ ორდინატების დისპერსია; 

_ კორელაციური ფუნქცია/სპექტრული სიმკვრივე. 

   გარკვეული ფიზიკური მოვლენის ამსახველი შემთხვევითი პროცესის 

სტატისტიკურ მახასიათებელთა შესასწავლად საჭირო მეთოდები და 

ინფორმაციის მოცულობა მნიშვნელოვან წილად განპირობებულია მოვლენის 

რაობითა და მისი შესწავლის მიზნით. აღნიშნული მახასიათებლების 
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მნიშვნელობები განსხვავებული იქნება იმის მიხედვით გვაქვს “გასაშუალოება 

რაოდენობაში” რეალიზაციათა ერთობლიობისათვის, თუ გვაქვს “გასაშუალება 

დროში” ერთი რეალიზაციისათვის. ზემოთ ავღნიშნავდით, რომ ჩვენ 

განვიხილავთ მეორე ვარიანტს. ჩამოთვლილი სტატისტიკური მახასიათებლების 

მიღების საერთო პრინციპების შესახებ იხილე §III.1, ხოლო რაც შეეხება 

კონკრეტულ ამოცანებს მახასიათებელთა მოცემული ჩამონათვალიდან ჩვენთვის 

არსებითია  კორელაციური ფუნქცია, რამდენადაც თუ განიხილება 

ცენტრირებული შემთხვევითი პროცესი პირველი მახასიათებელი ნულოვანია; 

დისპერსია კი ზოგადად შესაძლებელია მივიღოთ კორელაციური ფუნქციიდან.  

   სხვადასხვა ტიპის გზის საფარის დახასიათება შესაძლებელია ნორმალური 

კორელაციური ფუნქციის ცვალებადობის მიხედვით. მაგალითად [39]-ის 

მონაცემების მიხედვით: სწრაფად შემცირებადი მონოტონური ფუნქციით 

ხასიათდება არადამაკმაყოფილებელი ხარისხის მქონე ქვაფენილი _ ღრმულებითა 

და შვერილებით; ნელა შემცირებადი მონოტონური ფუნქციით _ გრძელი 

ტალღური ფორმის უთანაბრობების მქონე ცემენტობეტონისა და ასფალტბეტონის 

საფარი; მონოტონურად შემცირებადი და რხევითი ფუნქციების ჯამის სახით 

წარმოდგენილი რთული ფუნქციით _ ზოგადად გზის საფარის ცვეთა და 

დეფორმაცია. ზემოთაც ავღნიშნავდით, რომ სასურველია ხდებოდეს აღნიშნული 

მასალის განახლება, უკვე არსებული და ექსპლუატაციაში ახლად შესული 

სხვადასხვა კატეგორიის გზების საფარებისათვის. 

   კორელაციური (ავტოკორელაციური) ფუნქცია ინფორმაციას გვაწვდის გზის 

განსახილველი უბნის სიგრძეზე მიკროპროფილის ცვლილების შესახებ, რაც არის 

იგივე შემთხვევითი რხევითი პროცესი _ შემთხვევითი კინემატიკური აღგზნება 

მოძრავი  სარტანსპორტო საშუალებებისათვის; რაც შეეხება მეორე 

მახასიათებლის სპექტრალურ სიმკვრივეს, ის ინფორმაციას გვაწვდის გზის 

საფარზე, არსებული უთანაბრობათა განმეორებადობის შესახებ, რაც წარმოადგენს 

გაბატონებულ სიხშირეებს შემთხვევითი პროცესის პირობისათვის. ამ ორი 

მახასიათებლის ურთიერთკავშირის შესახებ ზემოთ იხილე §II.1. 

   გზის საფარის უთანაბრობების სიგრძეები იცვლება ფართო დიაპაზონში. 

კონკრეტული ამოცანისთვის ყველაზე მცირედ მიიჩნევა უთანაბრობის სიგრძე, 
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რომელიც მცირედ აღემატება საბურავის ანაბეჭდის სიგრძეს; უთანაბრობის 

სიგრძის მაქსიმალურ მნიშვნელობისთვისაც განმსაზღვრელია ამოცანის მიზანი, 

რომლის შესაბამისადაც ის ინიშნება.  

   მიკროპროფილის ორდინატთა საშუალო კვადრატული მნიშვნელობისთვის, 

გზის საფარის სხვადასხვა ტიპებისათვის არსებობს სტატისტიკური მონაცემები, 

მიღებული სხვადასხვა მკვლევარების მიერ (დეტალურად იხილე §II.3). თითქმის 

ყველა მონაცემით დასტურდება, რომ მიკროპროფილის ორდინატთა განაწილების 

კანონი ახლოს არის ნორმალურთან. შესაბამისად ორდინატის მაქსიმალური 

მნიშვნელობისათვის, ხშირად გვხვდება გამოსახულება : 

        cqq 3max =                               (II.2.2) 

რომელიც განხილული უნდა იქნეს როგორც პირველი მიახლოება. სპეციფიური 

ტიპის ამოცანების და გარკვეული სიზუსტის მოთხოვნის პირობებში საჭიროა 

დამატებითი კვლევების ჩატარება. 

   საიმედო სტატისტიკური მახასიათებლების მისაღებად საჭიროა განისაზღვროს 

მიკროპროფილის მინიმალური სიგრძე _ xL . სიგრძის შერჩევა უნდა მოხდეს 

კონკრეტული ამოცანის პირობების მიხედვით. ჩვენი ამოცანისათვის ამ საკითხს 

ქვემოთ უფრო კონკრეტულად განვიხილავთ. 

   შემდეგი საკითხი რაც დაკავშირებულია ამოცანის გადაწყვეტასთან, შეეხება 

გზის საფარის მიკროპროფილის მოდელირებას კორელაციური ფუნქციის 

საშუალებებით, რაც მდგომარეობს ნატურიდან მიღებული მონაცემებით აგებული 

მრუდის შესაბამისი  გამოსახულებით აპროქსიმაციაში. 

   ნორმირებული კორელაციური ფუნქციისათვის ამ სახის გამოსახულებად გზის 

საფარის სხვადასხვა ტიპისათვის ძირითადად მიიღება გამოსახულება, შემდგარი 

ორი ექსპონენტისაგან მილევის ემპირიული კოეფიციენტებით და ერთი 

პერიოდული მდგენლით: 
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   საფარის გარკვეული ტიპებისათვის ხშირ შემთხვევაში საკმარისია 

წარმოდგენილი გამოსახულების მხოლოდ პირველი/მეორე მდგენელი. 
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   წარმოდგენილ გამოსახულებებში 01α  და 02α   პარამეტრებით ხასიათდება 

მიკროპროფილის ორდინატებს შორის კორელაციური კავშირის მილევის სიჩქარე; 

მისი განზომილება არის [წმ-1].  A1 და A2  უგანზომილებო კოეფიციენტებია. 

(II.2.3) გამოსახულებაში მათი ჯამისათვის გვაქვს : 

                  A1+ A2=1                                                   (II.2.4) 

 

A1=0; A2=1 ან შებრუნებით შემთხვევებისთვის ვიღებთ (II.2.3) გამოსახულების 

ზემოთ აღნიშნულ კერძო შემთხვევებს. 0qβ    სიხშირე კი გვიჩვენებს რომ 

განხილულ მიკროპროფილზე დომინირებს 

                                   
0

2

q

S
β
π

=                               (II.2.5) 

სიგრძის უთანაბრობანი. 

   თუ გავითვალისწინებთ, რომ τvxs = , შეგვიძლია გადავიდეთ )(*
sq xR _დან 

)(* τqR _ზე. v;v;v qq 0022011 === ββαααα     აღნიშვნების შემოტანითა და მათი 

ჩასმით (II.2.3) გამოსახულებაში, მივიღებთ: 

τβτ τατα
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(II.2.6) გამოსახულებათა გარდაქმნით (II.1.18) გამოსახულების მეშვეობით, 

შესაძლებელია ნორმირებული სპექტრალური სიმკვრივეების მიღება: 
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     (II.2.7)   

   გზის საფარის სხვადასხვა ტიპისთვის მიღებული qβαα ,, 21  

კოეფიციენტებისათვის საანგარიშო გამოსახულებები მოცემულია [39]-ში. 

   ანალოგიური თანმიმდევრობით ხდება ნატურიდან მიღებული გზის საფარის 

მიკროპროფილის სპექტრალური სიმკვრივის აპროქსიმირება შესაბამისი 

ფუნქციით. სპექტრალური სიმკვრივისათვის მიღებული გამოსახულება შეიძლება 

გამარტივდეს იმის გათვალისწინებით, რომ ერთი და იგივე საგზაო 

საფარებისათვისაც კი ხსენებული გამოსახულება შეიძლება ერთმანეთისგან 

არსებითად განსხვავდებოდეს, ხოლო ამოცანა რისთვისაც საჭიროა ეს 

გამოსახულება, არ მოითხოვდეს განსაკუთრებულ სიზუსტეს. აღნიშნული 
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გამარტივებული ტიპის გამოსახულებად ხშირ შემთხვევებში მიღებულია შემდეგი 

ფორმულა. 

    
b

q a)(S -= θθ                             (II.2.8) 

   სადაც a და b გზის საფარის ტალღოვნების მახასიათებელი მუდმივებია.  

 

 

 

§II.3 ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა შემთხვევითი რხევის შესახებ 

 

   ქვემოთ მიმოვიხილოთ ის ნაშრომები, რომლებშიც 

დამუშავებულია/განხილულია გზის საფარის უთანაბრობებით განპირობებული, 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა შემთხვევითი რხევები. რამდენადაც 

აღნიშნული უშუალო კავშირშია საგზაო საფარის უთანაბრობათა, შემთხვევით 

ფუნქციათა მეთოდებით წარმოდგენასთან, ხსენებული ნაშრომები მოიცავენ 

სადისერტაციო სამუშაოს ორივე ძირითადი საკითხის _ შემთხვევითი 

ზემოქმედების მაფორმირებელი საგზაო საფარებისა და მათგან აღძრული 

შემთხვევითი რხევების ირგვლივ არსებულ ლიტერატურას. 

   ნაშრომში [9]  აღწერილია მიკროპროფილის სტატისტიკური მახასიათებლების 

განსაზღვრის ირიბი მეთოდი _ დაფუძნებული მოძრავი ავტომობილის, გზის 

საფარის უთანაბრობებით აღძრული რხევების ანალიზზე. კერძოდ გზის საფარის 

სტატისტიკურ მახასიათებელთა აღწერისათვის ავტორების მიერ 

შემოთავაზებულია ვერტიკალური და კუთხური უთანაბრობების 

გათვალისწინების მეთოდი. გზის საფარის სპექტრის მისაღებად განხილული 

ხერხები ეფუძნება ძარის ფარდობითი რხევის დისპერსიათა მიღებას. ამისათვის 

ავტორები იღებენ ამოსავალ დებულებას _ პროცესის კორელაციური ფუნქციის 

ან სპექტრალური სიმკვრივის ცოდნა არ ნიშნავს აუცილებლად მისი 

რეალიზაციის ცოდნას; კონკრეტული შემთხვევისთვის კი საჭიროა მხოლოდ 

სპექტრალური სიმკვრივეებისა და არა გზის საფარის უთანაბრობათა 

ორდინატების, როგორც მათ კოორდინატების ფუნქციის ცოდნა. აღნიშნულის 

გათვალისწინებითა და ავტომობილის შეკიდების ფილტრის სახით განხილვის 
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გზით ავტომობილების ძარის ფარდობითი გადაადგილების დისპერსიისათვის 

იღებენ შემდეგ გამოსახულებებს: 

_ მილევის δ  ძალიან დაბალი მნიშვნელობებისათვის:  

 

                                            );(S
V ZqZ ϑ
δ

ω
δ

4
=

2
02       

V
0=

ω
ϑ                                              (II.3.1) 

 

სადაც 0ω  პირველი რეზონანსის სიხშირეა.  

   ამრიგად გზის უბანზე  მოძრაობის სხვადასხვა V სიჩქარისათვის 2
Zδ -ის 

მნიშვნელობების შესაბამისად განისაზღვრება გზის საფარის უთანაბრობათა 

სპექტრი; 

_ მილევის კოეფიციენტის δ  მნიშვნელობა დასაშვებია არ იყოს დაბალი: 
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∞
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(II.3.2) 

   ინტეგრალის გაანგარიშების შედეგები დატანილია შესაბამის ოთხ გრაფიკზე. 

ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ძარის ფარდობითი გადაადგილების 

დისპერსიის განსაზღრისათვის, თუ გზის საფარის  სპექტრალური 

სიმკვრივისათვის განიხილება ავტორების მიერ შემოთავაზებული გამოსახულება. 

   ნაშრომში განხილული და დასაბუთებულია გზის საფარის უთანაბრობათა 

სტატისტიკური მახასიათებლების განსასაზღვრი ხელსაწყოს მოქმედების 

პრინციპი. 

   აღნიშნულ ნაშრომთან მიმართებაში უნდა აღინიშნოს მექანიკური სისტემის 

(ავტომობილი ამ შემთხვევაში) გადამცემი ფუნქციის გადამწყვეტი გავლენა 

საბოლოო შედეგზე. ამ სიდიდის საიმედო განსაზღვრა კი მოცემულ შემთხვევაში 

(და ზოგადად ავტომობილებისათვის) არადამაკმაყოფილებელია.   

   ნაშრომში [21] გაანალიზებულია განსაზღვრული სიჩქარით მოძრავი 

ავტომობილის შერესორებული და შეურესორებელი მასების რხევები, 

გამოწვეული გზის საფარის უთანაბრობებით. ავტორს დისკრეტული წრფივი 

საანგარიშო მოდელისთვის ჩაწერილი აქვს ძარის თვლების რხევის 

დიფერენციალური განტოლება. პირველ ეტაპზე, განიხილავს რა გზის საფარის 
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უთანაბრობებს, როგორც ჰარმონიულ ფუნქციას Sinvtqq 0=  ავტორი ჩაწერს 

ძარისა და თვლების ურთიერთგადაადგილებების გადამცემ ფუნქციას:  

                   )cossin()(
0

0 ββφ += i
q
Sivs                       (II.3.3) 

სადაც 0S  არის ძარისა და თვლების ურთიერთგადაადგილებათა ამპლიტუდა.  

   შესაბამისად, ავტორი მიუთითებს ძარის და თვლების 

ურთიერთგადაადგილების განტოლების მიღების აუცილებლობაზე და სათანადო 

მათემატიკური გარდაქმნებით იღებს შესაბამის გამოსახულებას, საიდანაც 

მარტივად განსაზღვრავს ამ ელემენტების გადაადგილებებსა და აჩქარებებს. 

   მის მიერ განხილული, გზის საფარის სინუსიოდალური 

უთანაბრობებისათვის, ძარისა და თვლების ურთიერთგადაადგილების 

შემთხვევითი ფუნქციის ენერგეტიკული სპექტრისა )(vSs   და საფარის 

მიკროპროფილის ენერგეტიკული სპექტრის )(vSq   ფარდობა: 
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s φ                   (II.3.4) 

   მიკროპროფილის, როგორც შემთხვევით უთანაბრობათა ერთობლიობის 

კორელაციური ფუნქციის აპროქსიმაციისათვის ავტორი იყენებს გამოსახულებას: 

                    teDR ta
qq 1

)(_ cos)( 1 βτ ⋅=                  (II.3.4) 

სადაც ,,1 βa  არის კორელაციის კოეფიციენტები V=1მ/წმ_ისათვის, qD _გზის 

საფარის უთანაბრობათა სიმაღლეების დისპერსია. 

   ამდენად თუ ცნობილია / )(ivsφ / და )(vSq , შეიძლება განისაზღვროს 

შერესორებული და შეურესორებული მასების ფარდობითი გადაადგილებების 

საშუალო კვადრატული მნიშვნელობების, ენერგეტიკული სპექტრი. 

   ნაშრომში ნაჩვენებია, რომ მიკროპროფილის შეფასებისათვის უნდა 

გამოყენებულ იქნას მისი საშუალოკვადრატული მნიშვნელობები. არსებული 

სირთულეების (იმ პერიოდში) გათვალისწინებით მათი რეგისტრაციის 

გამარტივებისათვის რეკომენდებულ იქნა გზის განსაზღვრულ უბანზე (1კმ) 

ფარდობით გადაადგილებათა ამპლიტუდების ჯამური სიდიდის (სმ) 

რეგისტრაცია. 
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   პრაქტიკული მიზნებისათვის გზის საფარის სისწორის შეფასებისთვის 

ავტორის მიერ რეკომენდებულია შერესორებული და შეურესორებელი მასების 

ურთიერთგადაადგილების ჯამური სიდიდე. ის იცვლება გზის საფარის 

უთანაბრობათა საშუალო კვადრატული მნიშვნელობებისა და ავტომობილის 

ძარის ვერტიკალური აჩქარების პრპორციულად. 

   სტატიაში [35] ავტორები განიხილავენ პროექტირების სტადიაზე 

ავტომობილის რესურსის პროგნოზირების მიზნით რაოდენობრივი 

მახასიათებლების მიღების საკითხებს და თვლიან, რომ ამ მათი ამოცანისათვის 

ავტომობილის მთავარ “შემაშფოთებელ” ფაქტორს წარმოადგენს გზების საფარის 

უთანაბრობა; შესაბამისად ის არის მათში აღძრული იძულებითი რხევების 

ძირითადი წყარო. 

   ავტორები მიუთითებენ მიკროპროფილის ენერგეტიკული სპექტრის, როგორც 

მიკროპროფილის ძირითადი მახასიათებლის ერთ და ამასთან საკმარისად 

მარტივი ფორმის საჭიროებაზე. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში თვლიან 

შესაძლებლად მიკროპროფილთა სისტემატიზაციას. თვლიან, რომ აღნიშნულ 

მოთხოვნებს ყველაზე კარგად პასუხობს გზის მიკროპროფილის სპექტრალური 

სიმკვრივის აპროქსიმაცია ხარისხობრივი ფუნქციით. წარმოადგენენ რა 

სპექტრალური სიმკვრივისათვის ხარისხობრივ ფუნქციას ზოგადი სახით: 
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                (II.3.5) 

სადაც  )( 0λqS არის უთანაბრობის კოეფიციენტი, რომელიც შეესაბამება 

სპექტრალური სიმკვრივის სიდიდეს 0λ  სიხშირეზე;  

λ  _ უთანაბრობათა, ტალღების შებრუნებული სიდიდე ე.წ. “სივრცული 

სიხშირე”;  

W1   და W2 ხარისხის მაჩვენებელია. 

   (II.3.5) გამოსახულებაში შემავალი პარამეტრების ვარიაციის ანალიზის 

საფუძველზე, ავტორები მიიჩნევენ შესაძლებლად )( 0λqS  პარამეტრის 

(მაკლასიფიცირებულ ნიშნად) შერჩევის დასაბუთებას და გზათა საფარის 

სისტემატიზაციას მისი ცვლილების ინტერვალის შესაბამისად. 
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   მიკროპროფილის მახასიათებელი პარამეტრების შეფასებიდან მისი 

ავტომობილზე ზემოქმედების შესაფასებლად ჩაწერილია  სპექტრალური 

სიმკვრივე  - )( fSq  აღებული λVf =  (V_ სიჩქარე, მ/წმ) სიხშირიდან: 
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                             (II.3.6)       

შესაბამისი გარდაქმნების შედეგად ჩაწერილია დინამიკურ სისტემაზე 

მიკროპროფილის “შემაშფოთებელი” ზემოქმედების დისპერსია და საშუალო 

კვადრატული მნიშვნელობა, რომელიც იცვლება )(λqS _იდან კვადრატული 

ფესვის პროპორციულად. 

   ავტორების მიერ გზების სტატისტიკური მაკლასიფიცირებული ნიშნების 

დაჯგუფების მცდელობა ხდება ავტომობილების საიმედოობის გაზრდის მიზნით.  

   შემთხვევით პროცესთა თეორიის აპარატის გამოყენებით ავტომობილების 

რხევის მიკროპროფილის მიზნით, საავტომობილო გზების საფარის 

მიკროპროფილის სტსტისტიკური მახასიათებლების მიღება განიხილება 

ი.პევზნერისა და ა.ტიხონოვის სტატიებში [37].  

   აღნიშნული მახასიათებლების მისაღებად ავტორების მიერ გამოყენებული 

იქნა პირდაპირი (გეოდეზიური) მეთოდი. მათი შესწავლის ობიექტი იყო 

სხვადასხვა ტიპის საფარის მქონე საავტომობილო გზები. კერძოდ ავტორების 

მიერ გამოკვლეულ იქნა ასფალტობეტონის საფარი (900მ), ცემენტობეტონის 

საფარი (900მ), რიყის ქვის საფარი დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში (3200მ) 

ღრმულებით და ბორცვებით (800მ). ისინი მიზნად ისახავდნენ დაედგინათ 

სტატისტიკური მახასიათებლების ცვლილებების ზღვარები და მიეღოთ მათი 

ტიპიური მნიშვნელობები ავტომობილთა რხევების კვლევისათვის. 

   შედეგების ანალიზის გამარტივების მიზნით, სათანადო გამოთვლების 

ჩატარების შემდეგ, აგებული იქნა ნორმირებული კორელაციური ფუნქციები  

xD
R )()( l

l =ρ                               (II.3.7) 

სადაც )(lR კორელაციური ფუნქციაა, )0(RDx = კი დისპერსია. 

   კვლევებმა აჩვენა, რომ კორელაციურ ფუნქციებს შორის რომლითაც 

ხასიათდება სხვადასხვა ტიპის საფარი, საკმარისად მკვეთრი განსხვავება 
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ფიქსირდება, მაგალითად ცემენტობეტონის საფარის შესაბამისი კორელაციური 

ფუნქცია მიიღეს განხილული ტიპებიდან ყველაზე უფრო მდორედ ცვლადი ანუ 

საფარის უთანაბრობათა ყველაზე გრძელი ტალღები ამ შემთხვევაში მიიღეს; 

ნაკლები სიგრძის _ ასფალტობეტონის ზედაპირის შემთხვევაში და კიდევ უფრო 

ნაკლები _ რიყის ქვის საფარისთვის. 

   ავტორების მიერ ნატურული ექსპერიმენტის შედეგად მიღებული 

კორელაციური ფუნქციების მააპროქსიმირებულ გამოსახულებად, თითქმის ყველა 

შემთხვევის ავტორებს მისაღებად მიაჩნდათ გამოსახულება (იხ. §II.2): 

                  llll
ll

12
//

1 cos)(
//2

1 βρ
αα −

+= − AA                             (II.3.8) 

სადაც )(lρ  არის მიკროფილის ნორმირებული კორელაციური ფუნქცია, 

რომლისათვის 121 =+ AA ;  

21,αα _ მილევის მახასიათებელი კოეფიციენტები; 1β _რხევის მახასიათებელი 

კოეფიციენტი. 

   ავტორები აგრეთვე განიხილავენ აღნიშნული კორელაციური ფუნქციის 

თავისებურებებს და საფარის სხვადასხვა, მათ მიერ განხილული ტიპებისათვის 

დადგენილი აქვთ მისი კოეფიციენტის ( βα , ) მნიშვნელობები. 

   მოკლედ მიმოხილული ეს სტატია წარმოადგენს ერთ_ერთ საწყის და 

საინტერესო ნაშრომს, შემთხვევით ფუნქციათა თეორიის მეშვეობით გზის 

საფარის აღწერაში; მიუხედავად, სტატისტიკური მახასიათებლების დადგენის 

ჩვენგან განსხვავებული მიზნისა, ის გვაძლევს მეტად მნიშვნელოვან 

სტატისტიკურ მასალას, მისი მოპოვებისა და დამუშავების წესებს, რაც 

არსებითია ჩვენი ამოცანისათვის. 

    სტატიაში [23] ავტორების მიერ საქართველოს სამხედრო გზის უბანზე 

ჩატარებულია ნატურული ექსპერიმენტი; სტატიაში ავტორები აღწერენ 

ექსპერიმენტს და წარმოადგენენ შედეგად მიღებულ მასალას. 

   დაკვირვების ობიექტი იყო მრავალფენიანი არახისტი საფარი. საფარის ზედა 

ფენა _ წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონი (ჩ=8სმ), ფუძე –ხრეში (ჩ=30სმ), 

გრუნტი _ თიხნარი. 

   გზის პირას გათხრილ შურფში, ფენებისა და ფუძის შესაბამისად იდებოდა 

სეისმომიმღებები გალვანომეტრებთან ერთად, მათი აჩქარებებისა და 
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გადაადგილებების ჩასაწერად. სეისმომიმღებები შეერთებული იყო 

ოსცილოგრაფთან. 

   გზის საფარისა და ფუძის რხევებს აღძრავდა დატვირთული “КАМАЗ” –ის 

(15ტ) გატარება  20 კმ/სთ და 40 კმ/სთ სიჩქარით, უშუალოდ ხელსაწყოზე და 

მისგან დაცილებით 0,5 მ_დან 3,5 მ_მდე ბიჯით 0.5მ. ავტორებს 

კონსტრუქციული ფენებისა და ფუძის გადაადგილებების ორმაგი ამპლიტუდები 

(გაქანება) წარმოდგენილი აქვთ ცხრილის სახით. 

   მიღებული შედეგების შესაბამისად, მაქსიმალურად  გადაადგილდება 

უშუალოდ ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ფენა; ადგილი აქვს გადაადგილებათა 

მკვეთრ დაცემას ავტომობილის თვლის ხელსაწყოს მდებარეობის ადგილიდან 0.5 

მ_ით მოცულობით; 2მ და მეტი მანძილით მოცილების შემთხვევაში კი 

საერთოდ შეიძლება ამ გადაადგილებეთა უგუველყოფა; აგრეთვე უნდა 

ავღნიშნოთ, რომ ხელსაწყოს მდებარეობის ადგილზე უშუალოდ თვლის 

გადატარებისას არის ფენების გადაადგილებათა მკვეთრი ცვლილებები 

(რამდენჯერმე ნაკლებია ქვედა ფენის გადაადგილება საფარის ფენასთან 

შედარებით). 

   აღნიშნული ნაშრომი ჩვენთვის საინტერესოა რამდენიმე ნიშნით: პირველი ის, 

რომ ავტორები დიდი ტვირთამწეობის ავტომობილის ზემოქმედების შედეგად 

ზოგადად განიხილავენ როგორც დინამიკურ მოვლენას/პროცესს, არ მიუთითებენ 

რა არსად დინამიკური ზემოქმედების გამომწვევ მიზეზებზე. ამით ერთგვარად 

გაწყვეტილია კავშირი ზემოქმედებასა და შედეგებს შორის, რაც შეგვიძლია 

ნაშრომის ნაკლად  მივიჩნიოთ. მეორე ის რომ  დიდი ტვირთამწეობის 

ავტომობილების არახისტ საფარზე ზემოქმედების ეფექტი, მიუხედავად მათი 

დიდი მასისა, მაინც ატარებს “ადგილობრივ” ხასიათს: 

_ გრძივი და განივი მიმართულებით მათი განვრცობის ეფექტი მინიმალურია. 

ხოლო ვერტიკალური მიმართულებით ყველაზე დიდი ეფექტი მოდის ზედა 

ფენაზე.  

     ა.ლიუბჩენკოს სტატია [28] ეხება ასფალტობეტონის გზის  საფარის სისწორის 

მახასიათებლის ცვლილების ვარიაციის კოეფიციენტის (ამ შემთხვევაში იგივეა 

რაც საკონტროლო პარამეტრის ხარისხი) პროგნოზირების 
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ალბათურ_სტატისტიკურ მეთოდს. ავტორი სტატიაში განასხვავებს გზის საფარის 

სისწორის ორ ტიპს:  საწყისი  მდგომარეობით, გზის ჩაბარების დროისთვის და 

საექსპლუატაციოს. ცხადია ეს უკანასკნელი განიხილება როგორც დროის 

ფუნქცია. სტატიის სწორედ ეს ნაწილი ხვდება ჩვენი ინტერესის სფეროში, 

კერძოდ ავტორი იღებს ასფალტობეტონის საფარის მქონე, კაპჩაგაი_ბაქსანის 

გზის 122_128 კმ-ზე, ექსპლუატაციაში მიღებიდან 10 წლის განმავლობაში 

სისწორეზე ჩაბარებული ნატურული დაკვირვების შედეგებს და მათ 

საფუძველზე აჩვენებს, რომ ადგილი აქვს [27]-ში მოცემული შეფასების სკალას 

მიხედვით საფარის სისწორის მახასიათებლის მკვეთრ ვარდნას; ექსპლუატაციის 

მეექვსე წელს შეფასება “ფრიადიდან” ჩამოსულია “დამაკმაყოფილებელზე”; 

შესაბამისად დასაშვები სიჩქარე 100 კმ/სთ-დან ჩამოსულია 70%-მდე. ამდენად 

გზის საფარის ხანგრძლივი და საიმედო ექსპლუატაციისათვის აუცილებელია 

სისწორეზე გავლენის მქონე ყველა ფაქტორის გათვალისწინება.   

 

 
 
 

   ა.რუტკასა და ჯ.საპრაგონასის სტატიაში [8] განხილულია ავტომობილის 

საბურავის გავლენა, ავტომობილისა და გზის საფარის ურთიერთქმედების 

პროცესზე.  ავტორების მიზანია ამ კვლევის საფუძველზე, მეტი სიზუსტით 

მოხდეს საჭირო საბურავის შერჩევა. ავტორები თავიანთი კვლევის მიზნის 

შესაბამისად იყენებენ მონაცემებს ლიტვის გზების ტიპიური საფარების შესახებ. 

კერძოდ ისინი განიხილავენ ორი ტიპის  მონაცემებს, რომლებსაც უწოდებენ – 

საფარის სტრუქტურას (texture) და პროფილს. ჩვენს მიერ განხილული 

კლასიფიკაციის შესაბამისად სიჩქარე და მიკროპროფილი. პირველი 

შემთხვევისთვის უთანაბრობები დაფიქსირებულია ყოველ 0.147_ მ-ში, ხოლო 

მეორე შემთხვევისთვის _ ბიჯით 1 მ. მონაცემები მიღებული აქვთ 

ასფალტობეტონის საფარისთვის, სადაც განასხვავებენ ასფალტობეტონის საფარს 

გლუვ და მძიმე ზედაპირებად. აღებული მახასიათებლების საფუძველზე 

ორივესთვის მიღებულია/ჩაწერილია დისპერსიის  და კარელაციური ფუნქცია Rq 

შემდეგი გამოსახულებით: 
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                         (II.3.10) 

სადაც Lq არის განხილული მონაკვეთის სიგრძე;  

q0_ უთანაბრობათა სიმაღლე, ათვლილი ნულოვანი ღერძიდან;  

Xs _ ბიჯი;  

ტალღების მახასიათებელი სიგრძე მიღებულია ჰარმონიული ანალიზით.  

   ასფალტობეტონის გზის გლუვი და მძიმე საფარის მახასიათებლების _ 

დისპერსია და ტალღის სიგრძე _ მიღებული მნიშვნელობები პირველ 

შემთხვევაში (დისპერსია) ერთმანეთისგან სულ 4 ჯერ განსხვავდება, მაშინ 

როდესაც ასფალტობეტონის ორივე ტიპის საფარისათვის ტალღის სიგრძეები 

ერთმანეთთან ახლოს არის _ გლუვისათვის 50_52მ, ხოლო მქისესთვის _ 75-77მ; 

ორივე ხვდება საშუალო სიგრძის მქონე ტალღოვანი მიკროპროფილის 

კლასიფიკაციაში.  

   აღნიშნული მასალა შეგვიძლია მივიჩნიოთ კიდევ ერთ დასტურად ჩვენს 

მიერ არჩეული მახასიათებელ წერტილებში ანათვლების აღების მეთოდიკისა.   

    [41]-ში  შეკრებილია სხვადასხვა ავტორის მიერ, ბიძგსაზომით მიღებული 

გზის სამოსის საფარის სისწორის, ზემოთ აღნიშნული კოეფიციენტის 

გამომსახველი ემპირული ფორმულები. ცალკეულ შემთხვევაში, აღნიშნულ 

გამოსახულებაში სისწორის შესაძლო ცვლილებების პროგნოზირებას იძლევა. 

ქვემოთ მოყვანილია აღნიშნულ გამოსახულებათა რამდენიმე ნიმუში: 

                              905.23 += QS                             (II.3.11) 

გამოსახულება მიღებულია ი.ვ. სლობოდჩიკოვის, ე.ი. პოპოვისა და 

ი.მ.სიტნიკოვის მიერ. სისწორე იზომებოდა ბიძგსაზომი TXK-2 ავტომობილზე 

ГАЗ-51 დამაგრებით. (II.3.17) გამოსახულებაში Q წარმოადგენს გზაზე გაშვებული 

ბრუტო ტონაჟის რაოდენობას 

                                 

y

H
H S
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⎝

⎛
= π                            (II.3.12) 

გამოსახულება მიღებულია მ.ს. კოგანზონისა და ა.ა. აბლაკულოვის მიერ. 

სისწორე იზომებოდა ХАДИ _ის ბიძგსაზომით, მისი ავტომობილზე ГАЗ-24  
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დამაგრებით. (II.3.18) გამოსახულებაში HS  წარმოადგენს სისწორეს 

ექსპლუატაციის დაწყების მომენტში [სმ/კმ], πS - სისწორეს ზღვრულ 

მდგომარეობაში [სმ/კმ], y _მაჩვენებელს რომელიც დამოკიდებულია საგზაო 

სამოსის სიმტკიცის მახასიათებლებსა და მოძრაობის ინტენსივობაზე.   

   ამ და როგორც აღვნიშნეთ სხვა გამოსახულებების მოდელებმა, ავტორებს 

საშუალება მისცა დაესკვნათ, რომ შემოთავაზებული მოდელები გამოყენებადია 

მხოლოდ კონკრეტული რეგიონისათვის, იმისათვის რომლისთვისაც მოხდა ამ 

გამოსახულებების მიღება. რაც შეეხება საფარის სისწორის დროში ცვლილების 

პროგნოზირებას ამ გამოსახულებებით, ავტორები თვლიან რომ ვინაიდან მათში 

არ არის გათვალისწინებული კლიმატური ფაქტორისა და მოვლისა და 

მიმდინარე რემონტების გავლენა, ეს გამოსახულებები ამ კუთხით ნაკლებად 

საიმედოა. 

   ვიზიარებთ რა ავტორების დასკვნას, აქვე აღვნიშნავთ, რომ გზის საფარის 

სისწორის მახასიათებელი უმეტეს შემთხვევაში რეგიონალური მასშტაბის 

მახასიათებელია, ხოლო მისი განზოგადება როგორც საფარის ტიპის ფუნქციისა 

დაკავშირებულია თითქმის გადაულახავ სირთულეებთან რის შესახებაც 

ავტორებიც მიუთითებენ (აგრეთვე იხილე გვ. .....). 

   [44]–ში ავტორებმა ავტოსატრანსპორტო საშუალებისა და გზის სამოსის 

ურთიერთქმედების საანგარიშო მოდელის შემდგომი სრულყოფის მიზნით 

შეისწავლეს სამი სხვადასხვა ტიპის საგზაო სამოსის რხევის ტალღები აღძრული 

დიდი ტვირთამწეობის (12ტ) ტრანსპორტის გავლის შედეგად. ერთ შემთხვევაში 

სამოსის საფარი წარმოადგენდა წვრილმარცვლოვან ასფალტბეტონს, მეორე 

შემთხვევაში მსხვილმარცვლოვან ასფალტბეტონს, ხოლო მესამე შემთხვევაში 

რიყის ქვისფენილს, შესაბამისად განსხვავებული იყო ქვედა ფენის/ფენების 

სიმაღლე და შემადგენლობა. გზის სამოსის რხევის რეგისტრაცია ხდებოდა 

სეისმური ტიპის ინდუქციური ვიბროგადამწოდებით. 

   ავტორებს მიღებული აქვთ საფარის ჩაღუნვებისა და საფარის სხვადასხვა 

ფენის რხევის საჩქარის მრუდები საფარის მქონე სამოსებისათვის. დაკვირვებებმა 

აჩვენა, რომ არახისტი საფარისათვის არსებითად ვლინდაბა ზედაპირული 
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დარტყმითი ტალღები, რომელთა რხევის სიჩქარის ამპლიტუდები შეადგენს 

ძირითადი ღუნვითი ტალღის იგივე მახასიათებლის 5_10%. 

   ხისტი და არახისტი საფარების რხევათა მაქსიმალური ამპლიტუდების 

ცვლილების, ავტომობილების მოძრაობის სიჩქარესთან დამოკიდებულების 

მრუდებმა ნათლად აჩვენეს ხისტ და არახისტ სამოსებში რხევით პროცესებს 

შორის პრინციპული განსხვავება _ თუ არახისტ საფარში ადგილი ჰქონდა 

ჩაღუნვების შემცირებას ავტომობილის სიჩქარის ზრდასთან ერთად, (50კმ/სთ-დან 

10კმ/სთ-მდე სიჩქარის შემცირებისას ჩაღუნვები გაიზარდა 1.5_6 ჯერ) ხისტ 

საფარში ადგილი ჰქონდა შებრუნებულ მოვლენას, სიჩქარის ზრდასთან ერთად 

იზრდება რხევის ამპლიტუდები. 

   გზის არახისტი სამოსის საფარი უფრო მეტად უთანაბროა ვიდრე ხისტი 

სამოსის საფარი, ამიტომ მათი რხევისამპლიტუდები მეტია იმდენად 

რამდენადაც მათზე მოძრაობისას ავტომობილი უფრო მეტად ირხევა. 

   სატრანსპორტო საშუალებების არაწრფივი საანგარიშო მოდელების 

კლასიფიკაციისათვის, [6] _ში ავტორები ჩაწერენ გზის საფარს, როგორც დროის 

ფუნქციას. ისინი აღნიშნული სახით ჩაწერენ საფარის უთანაბრობებს 

სატრანსპორტო საშუალების მეოთხედი, ნახევარი ან მთლიანი საანგარიშო 

მოდელისათვის. შესაბამისად პირველი ტიპის საანგარიშო მოდელისათვის 

ავტორებს აქვს შემდეგი გამოსახულება: 

                  ( )jfjtt
tj

VRtdisp c
h

j
ψπ +∆=∑

=

2sin2)( 2
1

              (II.3.13) 

სადაც:  

V არის სატრანსპორტო საშუალების საჩქარე [მ/წმ];  

cR _უთანაბრობის კოეფიციენტი;  

f_ სიხშირე (ჰც);  

j (ტალღების რაოდენობა) =1,2, .......... ;  

t _ თითოეული ტალღის პერიოდი (წმ);  

ψ   _ ტალღის ფაზური კუთხე (რად.);  

t∆  _ დისკრეტიზაციის ინტერვალი (წმ). 
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   მეორე საანგარიშო მოდელისათვის იგივე გამოსახულება (II.3.13) რჩება წინა 

თვლებისათვის, ხოლო უკანა თვლებისათვის იგივე გამოსახულება ჩაწერილია 

შემდეგი სახით: 

                                jtfjt
tj

VRtdisp c
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                        (II.3.14) 

მესამე საანგარიშო მოდელისათვის კი ავტორები მიიჩნევენ, რომ მოდების 

წერტილების რაოდენობა დამოკიდებულია ღერძებისა და მათზე თვლების 

რაოდენობაზე. შესაბამისად საფარის უსწორობათა მოდელირებისათვის ავტორები 

განიხილავენ ორ ერთმანეთისაგან თანაბრად დაცილებულ პარალელურ ლიანდს. 

ორივე ლიანდისათვის უსწორობათა მოდელირება ხდება (II.3.14) გამოსახულებით, 

მხოლოდ ფაზური კუთხის განსხვავებული ნაკრებების გამოყენებით. 

   აღნიშნული დაშვებებითა და გამოსახულებებით ავტორები ახდენენ 

ავტოტრანსპორტის თითოეული მოდელისათვის სამი განსხვავებული ხარისხის 

მქონე საფარის მოდელირებას. ესენია: გლუვი საფარი, შუალედური საფარი და 

უსწორმასწორო საფარი. მათი შესაბამისი უსწორობათა მნიშვნელობები, 

შესაბამისად ავტოსატრანსპორტო საშუალების ზემოთ ხსენებული მოდელებისა, 

ავტორებს მიღებული აქვს: გლუვი საფარისათვის _ 7მმ_დან+6.5მმ-მდე; 

შუალედური საფარისათვის _ 30მმ_დან+26,9 მმ_მდე; უსწორო საფარისათვის კი 

_ 6.5მმ_დან +64.5მმ_მდე.    

   დ.ემონის სტატია [4] გზის სწორი საფარის, როგორც რამდენიმე პარამეტრიანი 

შემთხვევითი  პროცესის მოდელირებისას შეეხება. საფარის უსწორობის 

მოდელის საბაზო ელემენტად ავტორებს მიღებული აქვთ ერთი 

ინდივიდუალური უთანაბრობა  _ q(x,y,ω ), მისი  სიმაღლის განმსაზღვრელია 

მდებარეობა (x,y) და წრიული სახშირის პარამეტრი. )(ωA _ით განისაზღვრება 

მაქსიმალური ვერტიკალური პროექცია. )(ωV  ფუნქცია კი აღწერს  
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       (II.1.15) 

             

),( yxZ  პროცესის მოდელი განისაზღვრება N ინდივიდუალურ უთანაბრობათა 

დიდი რაოდენობის ზედდებით/გაერთიანებით [ ] [ ]00 ;, yyxxx uu -არეალზე 
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                      );;(),(
1

Ω−−=∑
=

yxqyxZ ii

N

j
ηξ                         (II.3.16) 

   ავტორებს წარმოდგენილი აქვთ პროცესის რეალიზაცია. აღნიშნული სტატია 

ჩვენთვის საინტერესო და არსებითია იმ პრიორიტეტის დასაბუთებით, 

რომელსაც ავტორები ანიჭებენ საფარის, როგორც შემთხვევით უთანაბრობათა 

ერთობლიობის მოდელირებას; ხოლო მიღებულ მონაცემებს (ნებისნიერი გზით 

იხ. ზემოთ) განიხილავენ  მხოლოდ როგორც საფუძველის აღნიშნული 

მოდელირებისათვის. 
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თავი III 

საგზაო საფარის მიკროპროფილის ალბათური მახასიათებლები 

§III.1 შემთხვევით ფუნქციათა ალბათური მახასიათებლების განსაზღვრის საერთო 

პრინციპები  

 

   გარკვეული ფიზიკური მოვლენების ამსახველი შემთხვევითი პროცესის 

ალბათურ მახასიათებელთა შესასწავლად საჭირო მეთოდები და ინფორმაციის 

მოცულობა, მნიშვნელოვან წილად განპირობებულია მოვლენის რაობათა და მისი 

შესწავლის მიზნით. გამოყენებითი ხასიათის უმრავლეს ამოცანებში, სისტემაში 

“შესვლაზე” მოცემული შემთხვევით ფუნქციის ალბათური მახასიათებლები 

ექსპერიმენტალური ან ბუნებრივ პირობებში დაფიქსირებული მასალის 

დამუშავებით მიღება. ყველაზე ზოგად შემთხვევაში ამ პროცესის ჩატარების 

თანმიმდევრობა ხუთ ეტაპს მოიცავს ესენია : მონაცემთა შეკრება; 

რეგისტრაცია_გადაცემა; მომზადება; მახასიათებლების შეფასება; ანალიზი. თავის 

მხრივ ყოველი ხსენებული ეტაპი გარკვეული თანმიმდევრობით შესრულებულ 

ქმედებათა ერთობლიობას წარმოადგენს. მათი ძალიან მოკლე დახასიათება 

შემდეგნაირად შეიძლება: 

   მონაცემთა შეკრებაში საკვლევი მოვლენის ანალოგიურ ან ციფრულ 

სიგნალებად გარდაქმნა მოიაზრება; 

   რეგისტრაცია_გადაცემაში წინა ეტაპზე გარდაქმნილი სიგნალის 

ჩაწერა_გადაცემა იგულისხმება, იმ შემთხვევებისათვის, როდესაც არ ხერხდება 

მონაცემთა დამუშავება უშუალოდ გარდაქმნილის საშუალებით; 

   მომზადებაში, რადაქტირება, მასშტაბირება და პირველადი დამუშავება 

იგულისხმება; 

   ძირითადი მახასიათებლების შეფასებაში ამ შემთხვევაში შემთხვევითი 

ფუნქციის სტაციონარულობის, პერიოდულობისა და ნორმალურობის პირველადი 

შეფასება მოიაზრება; 

   ანალიზში კი იმ მეთოდთა ერთობლიობა რომელთა მეშვეობათაც ვიღებთ 

ყოველივე პროცესის ალბათურ მახასიათებლებს. 
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   აქვე ავღნიშნოთ, რომ ზემოთ აღწერილი ეტაპებად დაყოფა, ერთგვარ 

პირობით ხასიათს ატარებს, რამდენადაც უმეტეს შემთხვევებში ეს ეტაპები 

ერთმანეთს გადაფარავენ (მაგალითად პირველი ორი ან ბოლო სამი), ან 

შესაძლოა როგორც ცალკეული ეტაპების გამოტოვება, ასევე დამატებითი 

ოპერაციების განხორციელება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესების 

სფეროს კვლევის დამამთავრებელი ეტაპები ანუ როგორც ზემოთ უკვე 

ავღნიშნეთ ექსპერიმენტალური და (ან) ნატურული მასალის ანალიზის გზით 

შემთხვევითი ფუნქციის ალბათური მახასიათებლების დადგენა წარმოადგენს. 

უმეტეს შემთხვევაში ეს მახასიათებლებია: შემთხვევითი ფუნქციის 

მათემატიკური ლოდინი კორელაციური ფუნქცია და შემთხვევითი ორდინატების 

განაწილების კანონები. ანალიზის ის მეთოდები რომელთა მეშვეობითაც  

ხსენებულ მახასიათებელთა მიღება გვინდა, პრინციპულად არ განსხვავდებიან 

მათემატიკურ სტატისტიკაში განხილული მეთოდებისაგან [20,40]. თუმცა 

გააჩნიათ გარკვეული თავისებურებანი, რაც განპირობებულია ერთის მხრივ 

იმით, რომ შემთხვევით ფუნქციათა რეალიზაციის ორდინატები არ 

წარმოადგენენ დამოუკიდებელ შემთხვევით სიდიდეებს, მეორე მხრივ კი 

შემთხვევით ფუნქციათა რეალიზაციების დამუშავებისას არ არსებობს ამოკრეფის 

მოცულობის ცნება, რომელიც მათემატიკური სტატისტიკის უმეტეს  

ფორმულებში გვხდება. მისი ექვივალენტური ცნება ამ შემთხვევაში 

რეალიზაციის დროს T ინტერვალით განისაზღვრება, ამიტომაც შესაბამის 

ფორმულათა გამოყვანა გვიხდება უშუალოდ შემთხვევითი ფუნქციების 

დამუშავებასთან შეფარდებით ან მათემატიკურ სტატისტიკაში შემთხვევითი 

სიდიდეებისათვის მიღებულ გამოსახულებებში ამოკრეფის მოცულობის ისეთი 

სიდიდით შეცვლა, რომელიც დასამუშავებელი სტატისტიკური მასალის 

თავისებურებებს ითვალისწინებს. აქვე უნდა ავღნიშნოთ ისიც, რომ მასიურმა 

კომპიუტერიზაციამ მნიშვნელოვნად გააფართოვა შემთხვევით ფუნქციათა 

ანალიზის მეთოდთა შესაძლებლობები. 

 

   იშვიათი გამონაკლისის გარდა ჩვენთვის საინტერესო მახასიათებელთა ზუსტი 

მნიშვნელობების დადგენა არ ხერხდება, რამეთუ ექსპერიმენტული და(ან) 
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ნატურული დაკვირვების შედეგად დასამუშავებლად მიღებული გვაქვს 

შემთხვევითი მონაცემები. ამდენად არსებული მასალის დამუშავების შედეგად 

საქმე გვაქვს “შესაბამის მნიშვნელობად” წოდებული საკვლევი მასალების 

მიახლოებით მნიშვნელობებთან, რომელთა ჩათვლა საძიებელ სიდიდეებად 

მიზანშეწონილია მოხდეს ამოცანის პირობებიდან გამომდინარე, შეფასების 

ხარისხის საერთო მახასიათებლებისა და სიზუსტის მიხედვით. 

   შემთხვევითი ფუნქციის საძიებელი მახასიათებლების შეფასებათა მისაღებად 

არსებული მეთოდებიდან გამოთვლითი თვალსაზრისით ყველაზე ადვილად 

მისაღებია მომენტთა მეთოდი, რომლის მიხედვითაც შემთხვევით სიდიდეთა 

შეფასებად მახასიათებლებზე დამოკიდებული მომენტების მნიშვნელობები 

გატოლებულია ამ მომენტების სტატისტიკურ მნიშვნელობებთან. 

   მოკლედ აღვწეროთ შემთხვევითი ფუნქციის მათემატიკური ლოდინის  

ავტოკორელაციურ და კროსკორელაციურ ფუნქციათა განსაზღვრის საერთო 

პრინციპები. 

   პირველ ყოვლისა ეს საკითხი განვიხილოთ ზოგადი სახით, არ მივიჩნევთ რა 

საკვლევ შემთხვევით პროცესს სტაციონარულად ან არასტაციონარულად. 

დავუშვათ გვაქვს შემთხვევითი პროცესის n რეალიზაცია (ე.წ. “რეალიზაციათა 

ოჯახი”). თუ დროის ინტერვალს დავყოფთ m ტოლ ნაწილად, მაშინ აღნიშნული 

ინტერვალების ბოლო წერტილების ),...,2,1( mjt j =  შესაბამისი ორდინატები )( ji tx  

შეიძლება განვიხილოთ როგორც შემთხვევით სიდიდეთა X(tm) შესაძლო 

მნიშვნელობები, რომელთათვისაც მათემატიკური ლოდინის შესაბამისი 

მნიშვნელობები განისაზღვრება ფორმულით 

                   ∑
=

=

=
n

i
jij tx

n
tx

1
)(1)(            mj ,...,2,1=          (III.1.1) 

 

ანალოგიურად ხდება შესატყვისი კორელაციური ფუნქციის შესაბამისი  

მნიშვნელობის განსაზღვრაც. რამდენადაც კორელაციური ფუნქცია 

),...,2,1,)(,( mjttX j =ll  არის 

                      ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

−−

)()()()( ltxtXtxtx tjj                   (III.1.2) 
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ნამრავლის მათემატიკური ლოდინი, მაშინ გავითვალისწინებთ რა ფორმულა 

(III.1.1)-ს და შევასრულებთ მარტივ მათემატიკურ გარდაქმნებს, მივიღებთ: 

                ( ) )()(
1

1)()(
1

1,
1

lll txtx
n

txtx
n

ttK j

n

i
ijij −

−
−

= ∑
=

=

          (III.1.3) 

თუ შემთხვევით პროცესთა ჩანაწერები შეზღუდული რაოდენობით (ან სულაც 

ერთეულები) მოგვეპოვება, რაც ყველაზე ხშირი მოვლენაა სამუშაო პრაქტიკაში, 

მაშინ საქმე გვაქვს არა “გასაშუალოებასთან რაოდენობაში” რაზეც ზემოთ იყო 

საუბარი, არამედ “გასაშუალოებასთან დროში”. თავისთავად ცხადია, რომ ამ 

შემთხვევაში საქმე გვაქვს სტაციონარულ შემთხვევით პროცესთან. ასეთი ქმედება 

(იგულისხმება “ დროში გასაშუალოება”) რომ დასაშვები იყოს აუცილებელია 

დროის სხვადასხვა მომენტებისათვის აღებულ შემთხვევით ფუნქციათა 

ორდინატებს შორის კორელაციური კავშირი მცირდებოდეს საკმარისად სწრაფად. 

   მათემატიკური ლოდინის შესაბამისი მნიშვნელობის მისაღებად, 

განსახილველი დროის ინტერვალი (0. T ) დავყოთ T
m
1

=∆ სიგრძის m  

ელემენტარულ მონაკვეთებად და როგორც ზემოთ, )(tx რეალიზაციის 

ორდინატები ელემენტარული ინტერვალების ბოლოს ავღნიშნოთ )( jtx _თი. 

ამდენად მათემატიკური ლოდინის  შესაბამისი მნიშვნელობა შეიძლება 

ჩავწეროთ შემდეგი სახით: 

                                         ∑∑
−=

=

∆=∆
∆

=
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j
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იმ შემთხვევაში თუ 0→∆  გვექნება 
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                      (III.1.5)       

იმისთვის რომ მათემატიკური ლოდინის, მისი შესაბამისი მნიშვნელობით 

შეცვლისას დაზღვეული ვიყოთ სისტემატიური შეცდომისაგან და  

უზრუნველყოფილ იქნეს შემთხვევით ცდომილებათა (შეცდომათა) შემცირება 

გასაშუალოების პერიოდის ზრდისას, აუცილებელია ვაჩვენოთ რომ 
==

= xx  და 

0→T  დროს 0][ =
=

xD . ამისათვის უნდა დამტკიცდეს ორი ტოლობა: 
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l                         (III.1.6) 

რომლის დამტკიცებაც მოცემულია [სვეშ]-ში და რომლის მიხედვითაც: 

_ (III.1.6)-დან პირველი პირობის შესრულებისათვის, შემთხვევით პროცესს 

სტაციონარულობის გარდა არ მოეთხოვება რაიმე სხვა თვისება; 

_ (III.1.6)-დან მეორე პირობის პირობის შესრულებისათვის სტაციონარული 

შემთხვევითი პროცესი უნდა  იყოს ერგოდიული. 

   კორელაციური ფინქციის შესაბამისი მნიშვნელობის გამოთვლისათვის, ისევე 

როგორც ზემოთ, შემთხვევითი ფუნქციის რეალიზაციის T ინტერვალი დაიყოფა 

∆  სიგრძის m  მონაკვეთად და ჩაითვლება რომ დროის τ  ინტერვალში ხვდება 

l  რაოდენობის ∆  სიგრძის მონაკვეთები და დროში გასაშუალოებისას 

კორელაციური ფუნქციის შესაბამისი მნიშვნელობა ჩაიწერება:  
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              (III.1.7) 

ელემენტარული მათემატიკური გარდაქმნებითა და ზღვარზე გადასვლით 

მივიღებთ: 
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არსებობს ექსპერიმენტული (ან ნატურული) მასალის დამუშავების სხვა 

მეთოდიც [სვ], რომელსაც მივყავართ სხვა საანგარიშო ფორმულამდე: 
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τ              (III.1.9) 

მართალია (III.1.8) და (III.1.9) ფორმულები ერთმანეთს არ ემთხვევა, მაგრამ თუ T 

ინტერვალის მნიშვნელობა დიდია,მაშინ ამ ფორმულებით მიღებული 

მნიშვნელობები პრაქტიკულად უმნიშვნელოდ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. 

   იმასთან რომ (III.1.8) და (III.1.9) ფორმულებით მიღებული მნიშვნელობები 

ჩაითვალოს კორელაციური ფუნქციების შესაბამის მნიშვნელობებად 

აუცილებელია ვაჩვენოთ რომ T -ს ზრდისას )(τ
=

K _ს მათემატიკური ლოდინი 
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მიისწრაფის )(τK _კენ, ხოლო )(τ
=

K  _ს დისპერსია ნულისაკენ. ორივე 

დასაბუთება (საკმაოდ მოცულობითი) მოცემულია [40]-ში. 

   თუ მათემატიკური ლოდინისა და კორელაციური ფუნქციის შესაბამის 

მნიშვნელობათა განსაზღვრისას, ხელთა გვაქვს შემთხვევითი პროცესის  

რეალიზაციის ორდინატების მნიშვნელობათა  ერთობლიობა დროის 

ფიქსირებული  მომენტებისათვის (ე.წ. აციფრვა. ძირითადად ასეთი შემთხვევები 

განიხილება), მაშინ ცხადია, რომ (III.1.5) და (III.1.8) ან  (III.1.9) ფორმულების 

ნაცვლად ვსარგებლობთ (III.1.4) და (III.1.7) ფორმულებით, 

   ზემოთ აღწერილ შემთხვევაში ძალზე მნიშვნელოვანია ∆  მონაკვეთის სიგრძე 

ანუ ფიქსირებულ წერტილებს შორის ინტერვალის შერჩევა, ისეთის რომელიც 

უზრუნველყოფს მიღებული შედეგის იმ სიზუსტეს, რაც პრაქტიკულად არ 

განსხვავდება შემთხვევითი პროცესის უწყვეტი რეალიზაციის დამუშავების 

შედეგად მიღებული შედეგებისაგან. როგორც ცნობილია [40] ∆  მონაკვეთის 

სიგრძის დადგენა, ისეთი სიგრძისა რომელიც პასუხობს მისადმი წაყენებულ 

მოთხოვნილებებს დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს. 

   ზემოთ განვიხილავდით ავტოკორელაციური ფუნქციის მიღების საკითხს. 

ანალოგიურად ორი სტაციონალური და სტაციონარულად დაკავშირებული 

შემთხვევითი პროცესების X(t) და V(t)_ს ურთიერთკორელაციური ფუნქციის 

შესაბამისი მნიშვნელობების მისაღებად ვსარგებლობთ ფორმულებით: 
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            (III.1.11) 

   მოცემული (III.1.10) და (III.1.11) ფორმულებით ურთიერთკორელაციური 

ფუნქციის შესაბამისი მნიშვნელობები განისაზღვრება τ _ს დადებითი 

მნიშვნელობებისათვის. τ _ს უარყოფითი მნიშვნელობებისათვის გვექნება 
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§III.2 საგზაო საფარის ალბათური მახასიათებლების განსაზღვრა 
 
 

   ჩვენს შემთხვევაში როგორც ზემოთ აღვნიშნავდით დინამიკურ სისტემაზე 

მთავარ ზემოქმედებად განიხილება კინემატიკური აღგზნება/შეშფოთება 

რეალიზებული გზის საფარის მიკროპროფილის სახით. დეტალურად 

აღნიშნულის შესახებ იხილე §II.2. 

   მიკროპროფილის მიღების თანმდევი ტექნიკური და გამოთვლითი 

სირთულეებისა (იხილე §.I.3) და ჩვენი ამოცანის მიზნის გათვალისწინებით 

ზემოქმედების მახასიათებლების განსაზღვრისათვის ვსარგებლობთ რამდენადმე 

განსხვავებული მიდგომით, რომელიც დაფუძნებულია მიკროპროფილის 

მახასიათებელი კორელაციური ფუნქციის პირველად მოცემასა და შემდგომ მისი 

კოეფიციენტების სხვადასხვა მნიშვნელობებისათვის (მათი განსაზღვრის შესახებ 

იხილე ქვემოთ) საჭიროების შემთხვევაში, გზის საფარზე დინამიკური 

ზემოქმედების განსაზღვრაზე. 

   რაც შეეხება აღნიშნული კოეფიციენტების რიცხვის მნიშვნელობებს, მათი 

მიღება ჩვენი ამოცანის არსებითი ნაწილია. აღნიშნული კუთხით ჩვენს მიერ 

განხილული იქნება ორი მიდგომა. 

   პირველი მდგომარეობს საფარის კონკრეტული ტიპისათვის (ჩვენს 

შემთხვევაში ასფალტობეტონის) მიკროპროფილის არსებული ნატურალური 

მონაცემების გამოყენებასა ან ახალი მონაცემების მიღებაში, არსებული  

მეთოდებიდან (იხილე §.I.3)  რომელიმეთი. ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ 

პირდაპირი აზომვის მეთოდებს. რაც შეეხება არსებული მონაცემების 

გამოყენებას, აქ გათვალისწინებული უნდა იქნეს ის გარემოება, რომ გზის 

საფარის საექსპლუატაციო მდგომარეობაზე არსებით გავლენას ახდენს 

რეგიონალური ბუნებრივი პირობები (იხილე §II.3), შესაბამისად ანალოგიურ 

კონსტრუქციულიულ გადაწყვეტას, მაგრამ არა იგივე რეგიონის საფარისათვის 
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მიღებული მიკროპროფილის მახასიათებლებით, ნაკლებად საიმედო შედეგებს 

მივიღებთ. ამდენად პირველი მიდგომა მდგომარეობს ანალოგიური  საფარიდან 

პირდაპირი მეთოდით მონაცემების მიღებაში. განვიხილოთ აღნიშნული 

შემთხვევა კონკრეტული მაგალითისათვის. 

   მოცემულ შემთხვევაში ჩავთვალოთ, რომ მიკროპროფილის ნატურიდან  

მიღებული კორელაციური ფუნქციები, ჩვენი ამოცანისათვის  საკმარისი 

სიზუსტით აპროქსიმირდება  გამოსახულებით (იხილე ანალოგიური II.3.4): 

                           βτ=τ τα−
∆∆ coseD)(K                 (III.2.1) 

რომლის შესაბამისი სპექტრალური სიმკვრივე ჩაიწერება შემდეგი 

გამოსახულებით: 
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    იმის გათვალისწინებით რომ (III.2.1) გამოსახულება არის შედეგი )(xK∆  

_იდან )(τ∆K _ზე ანუ კორელაციის წრფივი ინტერვალიდან. კორელაციის დროის 

ინტერვალზე გადასვლისა,  α  და β  კოეფიციენტებისათვის, რომლებიც 

ახასიათებენ შესაბამისად მიკროპროფილის ორდინატების კორელაციური 

კავშირის მილევის სიჩქარეს და პროცესის პერიოდულობას, მოცემული 

შემთხვევაში გვექნება თანაფარდობები: 

                                VV xx ββαα == ;                 (III.2.3) 

სადაც  V არის ავტომობილის მოძრაობის სიჩქარე  

   იმის გათვალისწინებით, რომ α  და β  კოეფიციენტები ფართო საზღვრებში 

იცვლებიან, ყოველთვის არსებითია მათი შესაბამისი შერჩევა _ მათი შესაძლო 

მნიშვნელობათა სიმრავლიდან სწორედ იმ ინტერვალის გამოყოფა, რომელიც 

რეალურად შეეხებამება ამოცანის პირობებს. აღნიშნულის მნიშვნელობას კიდევ 

ზრდის ის გარემოება რომ ამ პარამეტრების ამოცანის პირობებთან ზუსტი 

შესატყვისობა და სისტემატიზაცია, ყველა იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, 

რაც გავლენას ახდენს გზის საფარის მდგომარეობაზე, პრაქტიკულად 

შეუძლებელია. აღნიშნული ინტერვალის დადგენისათვის უნდა 

ვიხელმძღვანელოთ შემდეგი პირობით: 
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_ იმ მიკროპროფილის ანათვლებით, რომელიც ანალოგიურია 

დასაპროექტებელი/სარეკონსტრუქციო საფარის ბუნებრივი პირობების, მოძრაობის 

ინტენსივობისა და შემადგენლობის; 

   ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, ჩვენს მიერ შერჩეულ იქნა 

ასფალტობეტონის საფარის მქონე გზის უბანი, შემაღლებებისა და ქანობების 

გარეშე, სიგრძით 60 მ. გზის საფარის ერთი წერტილის მეორეზე აღმატება 

იზომებოდა ყოველ 1 მ_ში გრძივი მიმართულებით, ნიველირით H3 და 

მილიმეტრული დანაყოფებიანი სპეციალური ლარტყით. აზომვა ხებოდა გზის 

საფარის  კიდედან (ტროტუარიდან) 1.5 მ_ით დაცილებით. აღწერილი 

თანმიმდევრობით ჩატარებული აზომვების შედეგად მიღებული მიკროპროფილი 

ნაჩვენებია ნახ. II.1_ზე. 

   მიღებული შედეგების დამუშავებისათვის მივიღოთ შემთხვევით სიდიდედ 

საფარის მიკროპროფილის ვერტილკალური გადახრა პირობითი 

ჰორიზონტალური დონიდან a-a (იხილე ნახ.III.1) და მოვახდინოთ ამ გადახრების 

ფიქსირება. აღნიშნული მეთოდის მათემატიკურ სტატისტიკაში უწოდებენ 

კვეთების მეთოდს. მიღებული შედეგები შეტანილი ცხრ.1_ში.  

   უთანაბრობათა სიმაღლის მათემატიკური ლოდინი იანგარიშება 

გამოსახულებით: 

                              [ ] ∑
=

=
h

i
HiHiPHM

1
)(                 (III.2.3) 
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ნახ. III.1 საგზაო საფარის მიკროპროფილი 

 

სადაც  )(HiP  არის Hi  სიმაღლის უთანაბრობის ხდომილების სიხშირე.   

          

                                                         ცხრილი III.1. 

გზის მიკროპროფილის ვერტიკალური გადახრა პირობითი 
დონიდან  მმ. 

დაკვირვებათა 
საერთო 

რაოდენობა 
¹ 

ხდომილება 
და 

სიხშირე 5 10 15 20 25 30 35 40 

N=73 ხდომილება 
Hi 5 7 14 20 12 8 5 1 

 სიხშირე 
P(Hi) 0.068 0.096 0.192 0.274 0.169 0.109 0.068 0.014 

 

ჩვენს შემთხვევაში (იხ. ცხრილი1) გვექნება 

[ ] 2mm97.19
40014.035068.0

30109.025164.020274.015192.010096.05068.0
HM ==⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅+⋅+

+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=  

220mmmm ≈= 97.19][HM  

შემთხვევითი სიდიდის ჩვენი ამოცანის მიზნის შესაბამისად დასახასიათებლად 

ვსაზღვრავთ აგრეთვე უფრო მაღალი რიგის მომენტებს _ დისპერსიასა და 

კორელაციურ ფუნქციას. 

დისპერსიას ვსაზღვრავთ გამოსახულებით: 

                      ∑
=

−=
h

i

HiMHiHiPHD
1

2])[)((][                (III.2.4) 

აღნიშნულ გამოსახულებაში, საჭირო სიდიდეების შეტანით, მივიღებთ : 

    

222

222

222

mm61.65014.0)97.1940(068.0)97.1935(

109.0)97.1930(164.0)97.1925(274.0)97.1920(

192.0)97.1915(096.0)97.910(068.0)97.195(]H[D

=⋅−+⋅−+

+⋅−+⋅−+⋅−+

+⋅−+⋅−+⋅−=

 

22 mmmm 6661.65][ ≈=HD  

შესაბამისად უთანაბრობების საშუალო კვადრატული სიმაღლე  იქნება 

mm1.8=hδ  
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იმისათვის რომ მივიღოთ კორელაციური ფუნქცია, მიკროფილზე დაგვაქვს 

პირობითი დონე b-b (იხილე ნახ.III.1) და ასეთი სახით ცენტრირებული 

მრუდიდან გამოსახულებით: 

    ∑
−+

+−+
=τ

m1N

1
mnn HH

m1N
1)(K          (როდესაც 16.....1.0=m )  (III.2.5) 

ვსაზღვრავთ კორელაციური ფუნქციის მნიშვნელობებს და ვაგებთ შესაბამის 

მრუდს  V=1მ/წმ სიჩქარისათვის. აღნიშნულის მისაღებად მიკროფილს ვყოფთ ∆  

სიგრძის N  უბნებად. (ჩვენს შემთხვევაში ∆=4წმ, ხოლო N=15) და ვსაზღვრავთ 

mnn H,H +   მნიშვნელობებს. ჩვენს შემთხვევაში 

H1=-8მმ; H2= -16მმ; H3=-23მმ; H4= -18მმ; H5=-4მმ; H6= -6მმ; H7=8მმ;  

H8= 10მმ; H9=9მმ; H10= -3მმ; H11=-3მმ; H12= 14მმ; H13=-10მმ; H14= -2მმ;  

H15=0მმ; H16= -1მმ;  და (III.2.5) გამოსახულებით ვიღებთ: 

 

2mm67.62
15
940]...[

15
1)4()(

1

15153221 ==+++==

=

HHHHHHKK

m

τ
 

2mm79.39
14
557]...[

14
1)8()(

2

16164231 ==+++==

=

HHHHHHKK

m

τ
 

ანალოგიურად მიიღება:  

m =3   K(12) = 17.38 მმ2                      

m =4   K(16) = -19.67 მმ2                      

m =5   K(20) = -40.18 მმ2                                         

m =6   K(24) = -55.1 მმ2                       

m =7   K(28) = -15.1 მმ2                       

m =8   K(32) = -20.63 მმ2                      

m =9   K(36) = -10 მმ2   

m =10   K(40) = 12 მმ2 

m =11   K(44) = 19.6 მმ2 

m =12   K(48) = 32.5 მმ2                    

m =13   K(52) = 16.3 მმ2                    

2mm56.108
16

1737]...[
16
1)0()(

0

2
10

2
2

2
1 ==+++==

=

HHHKK

m

τ
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m =14   K(56) = 8 მმ2       

რამდენადაც ყოველთვის უფრო მეტად მოსახერხებელია ნორმირებული 

კორელაციური ფუნქციით სარგებლობა, ვსაზღვრავთ მის მნიშვნელობებს 

ტოლობიდან 

                               
)0(
)()(

K
K ττρ =                      (III.2.6) 

 

შესაბამისად მივიღებთ 

37.0
56.108
37.39)8( ==ρ  

ანალოგიურად  

16.0)12( =ρ  

18.0)16( −=ρ   

37.0)20( −=ρ  

                                  

1.15)28( −=ρ  

18.0)32( −=ρ   

 09.0)36( −=ρ  

11.0)40( =ρ   

18.0)44( =ρ  

30.0)48( =ρ   

51.0)52( =ρ  

07.0)56( −=ρ  

 

 

მიღებული მნიშვნელობების შესაბამისად, ვაგებთ ნორმირებული კორელაციური 

ფუნქციის გრაფიკს (ნახ. III.2). 

 

50.0)24( −=ρ

58.0
56.108

67.62)4(,1
56.108
56.108)0( ==== ρρ
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            ნახ. III.2 ნორმირებული კორელაციური ფუნქცია 

 

მააპროქსიმირებული გამოსახულების (III.2.1) α და β  კოეფიციენტებს 

ვსაზღვრავთ ორი ფუნქციის მნიშვნელობების აბსცისთა ღერძის კვეთის პირველ 

წერტილში და პირველი მინიმუმის წერტილში ტოლობის პირობებიდან   

მოცემულ შემთხვევაში გვექნება: 

 კვეთის პირველ წერტილში )0( 1τρ  

0cos 1
1 =− βτατl  

  საიდანაც 

1

1

2τ
τβ =  

კვეთის მეორე წერტილისათვის  ))(,( 22 τρτρ  

)(cos 22
2 τρβτατ =−l  

საიდანაც 

)(
cos1

2

2

2 τρ
βτ

τ
α nl=  

ჩვენს შემთხვევაში α და β  კოეფიციენტებისათვის ვიღებთ  

                              083.0=α წმ-1 ;β =0.121 წმ-1 

შედეგები მიღებულია ერთეულის ტოლი სიჩქარისათვის v≠1 მ/წმ სიჩქარისათვის 

ვხელმძღვანელობთ (III.2.3) გამოსახულებით. 

   დიდი ტვირთამწეობის ავტოტრანსპორტის სიჩქარეთა ცვლილებების 

ინტერვალი არცთუ დიდია. ჩაითვლება რა აღნიშნული ინტერვალიდან აღებული 

სიდიდე მუდმივად, განისაზღვრება თითოეული ამ სიდიდის შესაბამისი α  და 
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β  კოეფიციენტების მნიშვნელობა, შემდგომ კი გზის საფარზე გადაცემული 

დინამიკური დატვირთვა. (იხილე თავი IV). 

 

 

 

§III.3 ასფალტობეტონის საგზაო საფარის მიკროპროფილისა და მისი  

ალბათური მახასიათებლების მიღება  

 

 

   მიკროპროფილის და მისი მახასიათებლების მიღების ხერხების აღწერისას 

(იხილე §I.3), მივუთითებდით მათ დადებით და უარყოფით მხარეებზე. ასევე 

მივუთითებდით გზის საფარზე დინამიკური დატვირთვის განსაზღვრისათვის 

საჭირო ნატურული და ექსპერიმენტალური  მასალის (ამ მიზნით სათანადოდ 

განსაზღვრულის და სისტემატიზირებულის) სიმცირის მთავარ გამომწვევ 

მიზეზებზე. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენი ამოცანაა მიკროპროფილის და მისი 

სტატისტიკური მახასიათებლების მიღების გამარტივებული მეთოდიკის 

დამუშავება. 

   ამ ამოცანის გადაწყვეტის პირველი ეტაპი მოიცავს მიკროპროფილის 

მისაღებად უბნისა და აზომვის მეთოდის შერჩევას. არსებული მეთოდებიდან 

რომელიმესთვის უპირატესობის მინიჭებისას ორიენტირებული ვართ შერჩეული 

მეთოდის შესაბამისობაზე კვლევის ამოცანასთან, ჩვენთვის საინტერესო 

სიდიდეების მიღებისა და დამუშავების ხერხებზე და მოცულობაზე. 

   ჩვენს არჩევანს ვაჩერებთ მიკროპროფილის მიღებაზე პირდაპირი აზომვის 

მეთოდით (სტატიკური მეთოდი), ხოლო რაც შეეხება აზომვის ბიჯისა და 

შერჩეული უბნის სიგრძის დანიშვნას, ზემოთ აღნიშნულთან ერთად 

ვხელმძღვანელობთ შემდეგი მოსაზრებებით : 

_ ასფალტობეტონის სამოსის საფარის უთანაბრობები  წარმოადგენენ სხვადასხვა 

ფაქტორების (კონსტრუქციული დეფექტები, არასწორი ან ხანგრძლივი   

ექსპლუატაციით წარმოქმნილი უთანაბრობები და ა.შ.) შედეგს და გააჩნიათ 

განსხვავებული ზომები (სიგრძე, სიმაღლე). შესაბამისად მათი განხილვის დროს 
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გზის საფარის უთანაბრობები ყოველთვის კლასიფიცირებულ უნდა იქნეს ზემოთ 

აღნიშნული ნიშნებით/მაჩვენებლებით. 

_ ამასთან ერთად მკაფიოდ უნდა ჩანდეს ინფორმაციის მიღებისა და 

დამუშავების მიზნები. 

   როგორც ზემოთ აღვნიშნავდით, (იხილე §I.3) სტატიკური მეთოდის ძირითად 

უარყოფით მახასიათებლად ითვლება დროში ხანგრძლივობა, მაღალი 

შრომატევადობა და ამით განპირობებული აზომვა შედარებით დიდი ბიჯი 

(ძირითადად 1მ).  რიგი ავტორების შეფასებით [48] აღნიშნულის შედეგად ვერ 

ხერხდება შედარებით მოკლე უთანაბრობების ჩაწერა, რასაც მივყავართ 

კინემატიკური შეშფოთების სიხშირის სპექტრის დამახინჯებასთან. აქვე უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ ხსენებული ავტორები გულისხმობდნენ ავტომობილის სვლასა 

და მისივე ელემენტების შესწავლის მიზნით შერჩეულ მიკროპროფილებს. 

   ჩვენი მხრივ აღვნიშნავთ, რომ ასეთი მიდგომა სხვადასხვა კონკრეტული 

ამოცანების მიმართ ყოველთვის გამართლებული არ არის. მით უმეტეს თუ 

გავითვალისწინებთ აღნიშნული მეთოდის დადებით მხარეებს. 

   თუ ამოსავალ დებულებებად მივიღებთ, რომ:  

_ დიდი ტვირთამწეობის ავტომობილები საბურავების მშთანთქავი უნარის გამო, 

ფაქტიურად არ “რეაგირებენ” 3მმ_მდე სიღრმის უთანაბრობებზე;  

_ განსახილველი უთანაბრობები არ წარმოადგენენ კონსტრუქციულ დეფექტებს; 

_ განხილულ ავტომაგისტრალებზე დასაშვებია მაღალი (ამ შემთხვევაში 

განსახილველი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის დამახასიათებელი) 

სიჩქარით გადაადგილება;  

_ ავტომაგისტრალის საფარის მდგომარეობა შეესაბამება [45]_ით განსაზღვრულ 

სისწორის პირობას _”კარგი”,  

მაშინ სტატიკური მეთოდი შეგვიძლია  ყველაზე მეტად შესატყვისად 

ჩავთვალოთ.   

   სტატიკური მეთოდით მიკროპროფილის ჩაწერის თანმიმდევრობა, ზემოთ 

მოცემული პირობების გათვალისწინებით, შემდეგია: (თანმიმდევრობა 

წარმოდგენილია ჩვენს მიერ ჩატარებული აზომვების მიხედვით): 
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_ შერჩეულ იქნა ორი სწორი 100 მ_იანი უნანი _ I უბანი _ ქანობი  

Itgi 150
100
245.0 0≈= ; II უბანი _ ქანობი Itgi 150

100
245.0 0≈= ; აზომვები  ხდება ბიჯის 

სიდიდის მუდმივობის დაცვის გარეშე, წინასწარ შერჩეულ წერტილებში (იხილე 

ნახ. III.3). წერტილები შეირჩევა შემდეგი პირობების დაცვით: 

_ ღრეჩო ამ წერტილსა და 3 მეტრიან ლარტყას შორის, გაზომილი სოლისებრი 

საზომით, მეტია 5 მმ_ზე; 

_ 3 მეტრიანი ლარტყის კიდურა წერტილები მიუხედავად ღრეჩოს  სიდიდისა; 

  

 

ნახ.III.3 ღრეჩოების გაზომვა სოლით 

 

   ნახ.III.4_ზე ნაჩვენებია აზომვების შედეგები. რიცხვებით აღნიშნულია 

წერტილები რომლებისთვისაც აიღებოდა ანათვლები _ ლარტყასა და წერტილს 

შორის ღრეჩო აღემატება 5 მმ_ს (იხილე ზემოთ). 
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ნახ.III.4 გზის საფარის აზომვა 
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_ უბნები სიგრძით 3 მ, რომლებზედაც საზომით არ ფიქსირდება ღრეჩო, 

რომელიც მეტი ან ტოლი იქნება 5 მმ_ის, ასეთი უბნები მიღებული/ჩათვლილი 

გვაქვს როგორც სწორხაზოვანი. 

 

            

 

  

ნახ.III.5 უთნაბრობათა განლაგება 3მ-იანი ლარტყის ქვეშ 

 

_ უბნები სიგრძით 3 მ, რომლებზედაც საზომით ფიქსირდება ერთი ღრეჩო 

სიდიდით ≥fm 5მმ; ≥fe 3მმ; ≤≈ 21 fefe 3მმ. (ნახ.III.5). უთანაბრობების 

განვითარებას ვიღებთ ნახევარტალღის სახით. 

_ უბნები სიგრძით 3მ, რომლებზედაც საზომით ფიქსირდება ორი ღრეჩო, 

სიდიდით ≥≈ 2312 fmfm 5მმ ; ≤= 31 fefe 3მმ (ნახ.III.6). უთანაბრობის განთავსებას 

ვიღებთ ტალღის ორი პერიოდის სახით. 
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ნახ.III.6 უთნაბრობათა განლაგება 3მ-იანი ლარტყის ქვეშ 

   

ზემოთ ჩამოთვლილი უბნების ერთობლიობა წარმოქმნის მიკროპროფილს 

აღწერილი ფორმების შესაბამისად (ნახ.III.4-ზე  მოცემულია პირველი უბნის 

მიკროპროფილის ფრაგმენტი) და ის დიდი ტვირთამწეობის ავტოტრანსპორტზე 

შემაშფოთებელი ზემოქმედების ტიპის მიხედვით მიეკუთვნება ტალღების 

საშუალო სიგრძეს (3.5მ_15მ) დიაპაზონს. ფიქსირდება ცალკეული ერთეული 

შემთხვევები ტალღების მოკლე სიგრძეების (0.2მ_3.5მ) დიაპაზონიდან. 

   მიკროპროფილის მისაღებად, ნიშნულების მიღების თანმიმდევრობის ზემოთ 

აღწერილი პროცესი ხსნის სტატიკური მეთოდის მთავარ ნაკლს (იხ.ზემოთ) 

უზრუნველყოფს საკმარის სიზუსტეს კონკრეტული ამოცანისათვის და 

საშუალებას იძლევა ასაზომად აღებულ იქნას უფრო გრძელი უბნები. 

   შემდგომი ეტაპი, ისევე როგორც ზემოთ (იხილე §III.2) წარმოადგენს 

სტატისტიკური მახასიათებლის _ კორელაციური ფუნქციის ჩაწერა; შემდგომ 

მისი მააპროქსიმირებელი გამოსახულების კოეფიციენტების განსაზღვრა. 

   კორელაციური ფუნქციის მიღების მიზნით ვსაზღვრავთ სხვაობებს ანათვლებს 

შორის (იხილე ნახ.III.4) და უთანაბრობათა კლასიფიცირების ზემოთ 

მითითებული წესის შესაბამისად ვაგებთ მიკროპროფილს. ჩატარებული 

აზომვებისათვის შესაბამის გრაფიკები/მიკროპროფილები მოცემულია ნახ. III.7, 

ნახ.III.8 ისევე როგორც ზემოთ განხილული შემთხვევისათვის, მიღებული 

მიკროპროფილის ცენტრირებას ვახდენთ პირობითი სარტყლის/ღერძი 0_0 

დატანით უთანაბრობათა საშუალო მნიშვნელობაზე.  
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ცხრილი III.2 

უბნის ტიპი ბიჯი S მ 
აღმატება 

iH  მმ 
0 0 

3 -17 სწორხაზოვანი 
6 3 

9.10 -2 

12 4 

13.40 8 
ტალღოვანი 

15 -5 

18 0 

21 -16 სწორხაზოვანი 
24 -3 

26.75 -5 

27 2 

30 -14 

32.30 -7 

ტალღოვანი 

33 -2 

36 -5 

39 -3 სწორხაზოვანი 
42 -4 

42.80 -2 

43.90 -13 ტალღოვანი 
45 -6 

სწორხაზოვანი 48 -12 

50.55 -2 
ტალღოვანი 

51 -1 

54 -7 
სწორხაზოვანი 

57 -5 

58.95 6 
ტალღოვანი 

60 1 

სწორხაზოვანი 63 -2 

65.10 -5 
ტალღოვანი 

66 -8 

69 -26 

72 -46 

75 -14 
სწორხაზოვანი 

78 -8 

80.80 9 

81 -8 

82.40 3 

84 -17 

86.40 -3 

ტალღოვანი 

87 0 

სწორხაზოვანი 90 1 

91.60 -2 
ტალღოვანი 

93 -8 

სწორხაზოვანი 96 -20 

98.80 -4 

99 0 ტალღოვანი 
100 -1 
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     ცხრილი III.3 

უბნის ტიპი ბიჯი S მ 
აღმატება 

iH  მმ 
0 0 

2.40 42 

3 9 

5.20 14 

6 34 

7.25 14 

7.75 9 

8.20 2 

ტალღოვანი 

9 0 

12 31 

15 45 

18 44 

21 40 

24 52 

სწორხაზოვანი 

27 62 

28.50 41 

30 9 

30.55 10 

33 15 

33.25 34 

ტალღოვანი 

36 11 

39 30 

42 32 

45 30 

48 24 

51 24 

54 33 

სწორხაზოვანი 

57 35 

57.15 1 
ტალღოვანი 

60 22 

სწორხაზოვანი 63 22 

63.50 0 

66 20 

66.35 2 

68.45 24 

ტალღოვანი 

69 3 

72 34 

75 32 სწორხაზოვანი 
78 21 

80.60 36 
ტალღოვანი 

81 5 

84 31 

87 19 

90 35 

93 29 

სწორხაზოვანი 

96 25 

98.8 17 

99 4 ტალღოვანი 
100 18 
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ამ შემთხვევაში ნიშანი _ შეესაბამება აღმავალ მიმართულებას; + _  დაღმავალს. 
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ნახ.III.7 მიკროპროფილი 1 
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ნახ.III.8 მიკროპროფილი 2 
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   ამგვარად მივიღებთ მიკროპროფილს, როგორც სამი ტიპის უთანაბრობათა 

ერთობლიობას, რომელშიც გამოიყოფა სწორხაზოვანი უბანი, 

ნახევრადტალღოვანი ტიპის უბანი და უბანი ტალღის ორი პერიოდის სახით. 

   კორელაციური ფინქციის განსაზღვრის მიზნით, ისევე როგორც ზემოთ 

(იხილე §III.2) მიკროპროფილი იყოფა N რაოდენობის ∆  სიგრძის ინტერვალებად. 

ჩვენს მიერ აგებული მიკროპროფილი საშუალებას გვაძლევს თითოეული 

ინტერვალისათვის მარტივი მათემატიკურ ტოლობებით ჩავწეროთ, დაყოფის 

ინტერვალის შესაბამისი ორდინატების სიდიდეები ცენტრირების 0-0 ღერძის 

მიმართ (განიხილება ნულოვანი ცენტრირება). 

   კერძოდ ნახაზებზე III.9, III.10, III.11 მოცემულია ცენტრირების 

სიბრტყის/ღერძის შესაძლო მდებარეობის რამდენიმე შესაძლო ვარიანტი. 

ვარიანტები შეესაბამება ჩვენს მიერ განხილული სამივე ტიპის უბანს. ნახაზებზე 

დატანილია ცნობილი სიდიდეები ( 111110 ;;;;;;;;; +−+++ jjjjjiiii LLLHHaaHHH ) რომელთა 

საშუალებითაც სამკუთხედების მსგავსების წესით, მარტივად განისაზღვრება 

( 11 ;;; ++ jjii llll ) და 0h  სიდიდეები. საბოლოოდ კი ჩვენთვის საინტერესო დაყოფის 

ინტერვალის ორდინატ h _ისათვის გვექნება  

                            00 Hhh ±=                          (III.3.1) 

სადაც 0H  ცენტრირების ღერძის 0-0 ნულოვანი ღერძიდან დაცილების სიდიდეა 

და მისი ნიშანი აიღება მაცენტრირებელი ღერძის მიმართ მდებარეობის 

შესაბამისად.  

   მაგალითად ნახ. III.10 -სათვის გვექნება 

 

                    ;1;
///

//3
1

1
100

1

1
1 ⎟⎟

⎠
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⎜⎜
⎝

⎛
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=

+

+
+

+

+
+

i

i

ii

i
i

aHh
HH

H
l

l            (III.3.2) 

 

                                                                   00 Hhh +=                                         (III.3.3) 

 

გამოსახულება ანალოგიური იქნება ყველა სწორხაზოვანი უბნისათვის; 

შეიცვლება მხოლოდ ინდექსები ( 1; +iil ) და ნიშნები კონკრეტული სქემის 

შესაბამისად. 
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ნახ. III.11 _ სათვის 

                                      ;1;
///

//
0 ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

+
=

j

j
j

ij

jj
j

a
Hh

HH
HL

l
l                                 (III.3.4) 

 

                                                            00 Hhh −=                                               (III.3.5) 

გამოსახულება ანალოგიური იქნება ტალღოვანი/სამკუთხა უბნებისათვის; აქაც 

ისევე როგორც ზემოთ იცვლება ინდექსები და  ნიშნები კონკრეტული სქემის 

შესაბამისად. 

   ქვემოთ წარმოდგენილია კონკრეტული მაგალითები კორელაციური ფუნქციის 

მისაღებად სამი ტიპის უბნის ერთობლიობით მიღებული მიკროპროფილისათვის, 

ზემოთ აღწერილი თანმიმდევრობით, ცხრ. 1_ისა და ცხრ._2 _ში მოცემულია ნახ. 

... _ უბნის შესაბამისი, ანათვლების ერთმანეთის მიმართ აღმატებების 

სიდიდეები. 

   ზემოთ აღწერილი თანმიმდევრობით (იხილე §III.2) ვსაზღვრავთ α  და β  

კოეფიციენტების მნიშვნელობებს, რომელთათვისაც მოცემულ შემთხვევაში გვაქვს 

                       =α 0,101წმ-1;   β =0.109წმ-1 
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ნახ. III.9 დაყოფის ინტერვალის შესაბამისი ორდინატების სიდიდეების განსაზღვრა 
ცენტრირების 0_0 ღერძის მიმართ 
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ნახ. III.10 დაყოფის ინტერვალის შესაბამისი ორდინატების სიდიდეების განსაზღვრა 
ცენტრირების 0_0 ღერძის მიმართ 
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ნახ. III.11 დაყოფის ინტერვალის შესაბამისი ორდინატების სიდიდეების განსაზღვრა 
ცენტრირების 0_0 ღერძის მიმართ 
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თავი IV 

დინამიკური ზემოქმედება საგზაო საფარზე 

§IV.1 ავტომობილისა და გზის საფარის ურთიერთობის დინამიკური მოდელის 

შესახებ 

 

 გზის სამოსზე/საფარზე გადაცემული დინამიკური დატვირთვების 

გათვალისწინების/განსაზღვრის შესახებ ჩვენ ზემოთ ნაწილობრივ უკვე 

აღვნიშნავდით (იხილე §.I.3). ქვემოთ შევეხებით ხსენებული მოდელის _ 

“ავტომობილი_გზის სამოსი” _ ფორმირების ზოგად პრინციპებსა და 

კონკრეტულ ამოცანებს. 

 ზოგადად საანგარიშო მოდელი _ “ავტომობილი_საგზაო სამოსი” 

(განიხილება ვერტიკალურ სიბრტყეში) უნდა ითვალისწინებდეს შემდეგ 

გარემოებებს ანუ ვერტიკალურ სიბრტყეში ავტომობილისა და საგზაო სამოსის 

ურთიერთქმედების დინამიკა ყალიბდებოდა შემდეგი  დაშვებების 

გათვალისწინებით  [29] : 

_ საავტომობილი გზის საფარზე არსებული უთანაბრობები წარმოადგენენ 

კინემატიკურ შეშფოთებას/ზემოქმედებას _ არის კინემატიკურად აღძრული 

იძულებითი რხევების მიზეზი ; 

_თავის მხრივ ავტომობილი არის გზის სამოსის (მისი ფენების) ინერციული 

რხევების წარმოქმნის მიზეზი ; 

_ ავტომობილის რხევას განპირობებს როგორც გზის საფარის უთანაბრობათა 

გეომეტრია (მოიცავს მთელ სპექტრს _ პერიოდულს, კვაზიპერიოდულს, 

შემთხვევითს, იმპულსურს), ასევე ავტომობილის როგორც დინამიკური სისტემის 

მახასიათებელთა ერთობლიობა (კონსტრუქციული ელემენტების სიხისტეები, 

დისიპაცია და ა.შ.). ასევე ავტომობილის მოძრაობის სიჩქარე. ზემოქმედების 

მთელი ეს აღნიშნული სპექტრი კი გადაეცემა საფარიდან მისი დეფორმაციის 

გზით საგზაო სამოსის ფენებს. 

_ გარდა ზემოთ აღნიშნულისა საანგარიშო მოდელმა უნდა გაითვალისწინოს 

სამოსის მახასიათებელი სხვადასხვა პარამეტრები, რომლებიც შესაბამისობაში 

იქნება ექსპლუატაციაში მყოფი ან დასაპროექტებელი სამოსის ამავე 



83 
 

პარამეტრებთან. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ სამოსელის მახასიათებელი 

ცალკეული პარამეტრები ნაკლებად შესწავლილი ან შეუსწავლელია, მაგალითად 

თუ სამოსის სიხისტე ადვილად განისაზღვრება, მისი შემადგენილი ფენების 

დისიპაციის დონეების შესახებ, ფაქტიურად არაფერია ცნობილი. 

   ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენადაც გზის სამოსი არის სპეციფიური 

კონსტრუქცია _ ის არ ირხევა როგორც ერთი მთლიანი დინამიკური სისტემა და 

რხევით პროცესის ფორმირება ხდება ცალკეული უბნებისა და  ფენების 

მიხედვით, რაც კიდევ უფრო რთულს ხდის მახასიათებელი პარამეტრების 

მთელი სპექტრის გათვალისწინებას. შესაბამისად საანგარიშო დინამიკური 

მოდელი “გზის სამოსი _ ავტომობილი” ვერტიკალურ სიბრტყეში სამოსის 

კონსტრუქციის სრული ჩართულობით (მისი მახასიათებელი პარამეტრების 

გათვალისწინებით) საინჟინრო ამოცანებში ფაქტიურად არ განიხილება. არსებობს 

ძალიან ბევრი სხვადასხვა სირთულისა და სხვადასხვა მიზნით (ძირითადად 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების კვლევა) შემუშავებული საანგარიშო მოდელი  

“საგზაო სამოსი _ ავტომობილი” ვერტიკალურ სიბრტყეში 

[5,11,13,14,22,32,36,39,42,51], რომელთა უმრავლესობა მხოლოდ საგზაო 

საფარის/მიკროპროფილის საანგარიშო მოდელში ჩართულობით ხასიათდება. რაც 

შეეხება ავტოსატრანსპორტო საშუალების დინამიკური მახასიათებლების ასახვას 

მოდელში, ისინი ამოცანის საბოლოო მიზნის შესაბამისად გაითვალისწინება. 

   მოქმედ ნორმატიულ დოკუმენტებში ავტომობილისა და გზის საფარის 

ურთიერთქმედების დინამიკური ეფექტების გათვალისწინება ხდება 

შემასწორებელი კოეფიციენტის მეშვეობით. მისი მნიშვნელობა [33]_ის 

შესაბამისად 1.3_ის ტოლია. 

   ისტორიულად გზის საფარისა და სატრანსპორტო საშუალების 

ურთიერთქმედების კვლევა სათავეს XX საუკუნის დასაწყისიდან იღებს. 

პირველი ასეთი კვლევები ტარდებოდა გერმანიაში და მისი მიზანი იყო გზის 

საფარზე მთლიანი რეზინის საბურავის ზემოქმედების ეფექტის განსაზღვრა. ამ 

კვლევათა უმთავრესი შედეგი იყო მთლიან რეზინიანი საბურავების პნევმატური 

საბურავებით შეცვლა, რამაც არსებითად შეამცირა დატვირთვა როგორც მოძრავი 

სატრანსპორტო საშუალებათა კონსტრუქციებსა და კვანძებზე, ასევე საგზაო 
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საფარზე; შესაძლებელი გახდა ავტომობილთა სიჩქარის გაზრდა მათი გზის 

საფარის მრღვევი ეფექტის შემცირებით. 

 შემდგომი საეტაპო საფეხური აღნიშნული კვლევებისა XX საუკუნის 

30_იანი წლებით თარიღდება და უკვე პნევმატურ საბურავებიანი 

ავტოტრანსპორტისა და გზის საფარის დინამიკურ ურთიერთქმედებას 

შეისწავლის. ამ პერიოდში მიღებულ შედეგებსა და დასკვნებზე იგება მთელი 

შემდგომი პერიოდის კვლევები ამ მიმართულებით. 

 აქ აუცილებელია აღინიშნოს ავტომობილის გზის საფარზე ვერტიკალური 

დინამიკური ზემოქმედების პირველი დეტალური თეორიული კვლევის 

ავტორები _ ე.კლოპი და ნ.მოპერტი [32] მათ სათანადო კვლევების საფუძველზე 

დაადგინეს რომ რომ: 

_ ზემოქმედების დინამიკური მდგენელი იზრდება სიჩქარის ზრდასთან ერთად; 

_ გზის საფარის უთანაბრობებით გამოწვეული მოძრავი _ ავტოტრანსპორტის 

იძულებითი რხევის სიხშირის, რხევის ერთ-ერთ საკუთარ სიხშირესთან 

დამთხვევით ადგილი აქვს რეზონანსს, რომლის დროსაც დინამიკურმა 

დატვირთვამ შეიძლება სტატიკურს ორჯერ გადააჭარბოს; 

_ ზემოქმედების დინამიკური მდგენელი პროპორციულია უთანაბრობათა 

სიმაღლისა. 

  ამ მიმართულებით ჩატარებული სხვა კვლევების შესახებ ჩვენ ზემოთ უკვე 

აღვნიშნავდით (იხილე §I.2 ). ქვემოთ ჩვენს სამუშაოსთან კავშირში საჭირო 

კუთხითა და მოცულობით მიმოვიხილავთ დინამიურობის კოეფიციენტის 

განსაზღვრასთან დაკავშირებულ კვლევებს. 
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§IV.2. დინამიკური დატვირთვა საგაზო საფარზე. დინამიურობის 

კოეფიციენტი 

 

 ავტომობილების მოძრაობისას გზის სავალ ნაწილზე დატვირთვის ზრდის 

ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორებია: 

_ საბურავის გაცხელება და მასში ჰაერის წნევის ზრდა 

_ საბურავის სიხისტის ზრდა მისი ცენტრისკენული ძალის გავლენით/საბურავის 

გახისტება. 

_ ავტომობილის რხევა. 

   ჩვენი ინტერესის სფეროს სწორედ ეს უკანასკნელი წარმოადგენს. მისი 

ძირითადი გამომწვევი მიზეზია გზის საფარის უთანასწორობები, ხოლო ამ 

მოვლენისაგან გამოწვეული დატვირთვების ძირითადი გამნაპირობებელია გზის 

საფარის მიკროპროფილი, ავტომობილის დინამიკური მახასიათებლები და მისი 

მოძრაობის სიჩქარე. 

 

                                       
            ნახ.IV.1 ავტოტრანსპორტის ვერტიკალური რხევა 

 

   აღნიშნული ეფექტის, საავტომობილო გზის საფარზე გადაცემული 

დატვირთვის ზრდის (იშვიათ შემთხვევაში კლების) გასათვალისწინებლად 

გამოყენება დინამიკურობის კოეფიციენტი. ის წარმოადგენს მოძრავი 

სატრანსპორტო საშუალებიდან გზის საფარზე გადაცემულია დატვირთვის (ან 

საფარის ჩაღუნვის) სიდიდის ფარდობას, იმ დატვირთვის (ან საფარის ჩაღუნვის) 
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სიდიდესთან, რომელიც საფარს გადაეცემა უძრავი სატრანსპორტო 

საშუალებიდან (სტატიკური დატვირთვა). 

 განისაზღვრება რა ეს უკანასკნელი სატრანსპორტო საშუალებების 

საპასპორტო მონაცემებით, დატვირთვის ყოველ ღერძზე, გადანაწილების 

გათვალისწინებით (იხილე   ) ნომინალურ დინამიკური დატვირთვის 

მნიშვნელობა ტოლია 

                      stdd QKQ =                         (IV.2.1) 

სადაც stQ _ მოცემული ღერძის თვალზე მოსული ნომინალური სტატიკური 

დატვირთვაა, dK  _კი დინამიურობის კოეფიციენტი, რომლის მნიშვნელობასაც 

იღებენ 1,3_ის ტოლის _ dK  =1,3. 

 გზის სამოსზე/საფარზე გადაცემული დატვირთვის სწორად განსაზღვრის 

და შესაბამისად ამისა საგზაო სამოსელის დაპროექტების მნიშვნელობიდან 

(იხილე ზემოთ) გამომდინარე, აუცილებელია განხილულ იქნას დინამიურობის 

კოეფიციენტის მნიშვნელობები ცალკეული კონკრეტული შემთხვევებისათვის. ეს 

შემთხვევებია სატრანსპორტო საშუალების ტიპი, საგზაო სამოსელის 

კონსტრუქციული გადაწყვეტა/საგზაო საფარის ტიპი, 

დასაპროექტებელი/სარეკონსტრუქციო გზის რეგიონი, სატრანსპორტო 

საშუალების მოძრაობის სიჩქარე. აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით 

დინამიკურობის კოეფიციენტის მნიშვნელობის დადგენა კონკრეტული ამოცანის 

შინაარსისა და მიზნის შესაბამისი სიზუსტით, არის საფუძველი საიმედო 

მნიშვნელობის/მნიშვნელობების მიღებისა. 

   მოძრავი ავტომობილი/მისი ცალკეული ნაწილები გზის საფარის 

უთანაბრობათა კინემატიკური გავლენით, მეტად რთული რხევითი პროცესით 

ხასიათდება. 

   ზოგადად მოძრავი ავტომობილის დინამიკური ზემოქმედება 

ასფალტობეტონის საგზაო საფარზე, კინემატიკურად აღძრული ორი 

ურთიერთდაკავშირებული რხევითი სისტემის ერთობლივი ზემოქმედების 

შედეგია. ეს სისტემებია: ავტომობილის შერესორებული ნაწილები, რხევის 

პერიოდებითა და ამპლიტუდებით, შესაბამისად მიახლოებით წამის მეათედების 

რიგისა და რამოდენიმე სანტიმეტრის სიდიდით და შეურესორებელი ნაწილები, 
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იგივე მახასიათებლებით შესაბამისად წამის მეასედების რიგისა და რამდენიმე 

მილიმეტრის სიდიდით. ეს უკანასკნელები წარმოადგენენ ავტომობილის ხიდებსა 

და პნევმატურ საბურავებიან თვლებს. ამდენად დინამიურობის კოეფიციენტის 

დადგენის ამოცანა მოითხოვს თეორიულ კვლევასა და 

ექსპერიმენტალური/ნატურული მონაცემების შეჯერებას ამოცანის მიზნის 

შესაბამისად. 

   ვ.ფ.ბობკოვის მიერ [11] დინამიკურობის კოეფიციენტის განსაზღვრისათვის 

შემოთავაზებული იქნა შემდეგი გამოსახულება: 

21

2
2

1
1

d GG
g
a

1G
g
a

1G
K

+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±

=            (IV.2.2)  

  

სადაც :  

1G , და 2G  არის შესაბამისად ძარისა და თვლის  სტატიკური დატვირთვა;  

1a  და 2a _ შესაბამისად ძარისა და თვლის აჩქარება დროის განხილულ 

მომენტში; 

g  _თავისუფალი ვარდნის აჩქარება. 

   აღნიშნული გამოსახულების (IV.2.2) გამოყენებით დინამიკურობის 

კოეფიციენტის განსაზღვრა შესაძლებელია  1a  და 2a   აჩქარებების 

ექსპერიმენტალურად ნატურიდან მიღებული მნიშვნელობების შემთხვევაში. 

ისინი შეიძლება მიღებულ იქნეს ძარაზე და თვალზე ან ხიდზე დამაგრებული 

აქსელერომეტრების საშუალებით. ავტორს წარმოდგენილი აქვს ამ ფორმულით 

(IV.2.2) განსაზღვრული დინამიკურობის კოეფიციენტის, ავტომობილის 

მოძრაობის სიჩქარესთან ფუნქციონალური დამოკიდებულების მრუდი 

უთანაბრობების მქონე გაუმჯობესებული საფარისათვის. აღნიშნული 

დამოკიდებულების შესაბამისად 80 კმ/სთ_მდე სიჩქარის ზრდისას 

დინამიკურობის კოეფიციენტი იზრდება მის პირდაპირპროპორციულად 1,3-მდე, 

სიჩქარის შემდგომი ზრდის პირობებში კი რჩება პრაქტიკულად მუდმივი. 

   იმავე ავტორს აგრეთვე მიღებული აქვს იგივე დამოკიდებლობის მრუდი, 

მხოლოდ ამ შემთხვევაში დინამიკურობის კოეფიციენტი წარმოდგენილია საგზაო 
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სამოსის საფუძვლის გრუნტის უძრავი და მოძრავი ავტომობილისაგან 

გამოწვეული ვერტიკალური დეფორმაციების (ჩაღუნვების) ფარდობის სახით. 

   ამ დამოკიდებულების შესაბამისად ავტომობილის სიჩქარის 40კმ/სთ_მდე 

ზრდისას  20 კმ/სთ_მდე სიჩქარისათვის ის დაახლოებით 1_ის ტოლია, ხოლო 

ამის ზემოთ 40 კმ/სთ_მდე მისი მნიშვნელობა იზრდება 1,1-მდე. აქვე უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ საგზაო სამოსის საფუძვლის გრუნტს დინამიკური დატვირთვა 

ნაწილობრივ შემცირებული სახით გადაეცემა. ეს შეიძლება წარმოსდგენილი 

იქნეს როგორც შედეგი იმისა, რომ სამოსის ჩაღუნვა თავის ზღვრულ 

მნიშვნელობას აღწევს დატვირთვის მოდებიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ ანუ 

მნიშვნელოვანია დროის ფაქტორი. 

 მ.ს.კირეევმა და პ.ი.ტელიავმა 20კმ/სთ და 80კმ/სთ _ სიჩქარით მოძრავი, 

2ტ-დან 6ტ-მდე დატვირთული ავტომობილების ზემოქმედებისათვის 

დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში მყოფ ასფალტობეტონის საფარზე 

მოძრაობისას დინამიურობის კოეფიციენტის მნიშვნელობისათვის დაადგინეს 

საზღვრები 1,05_დან 1,15-მდე. 

    ნაშრომი [49] ეხება ექსპლუატირებადი ასფალტობეტონის გზების ნარჩენი 

დაღლილობითი რესურსის განსაზღვრის /შეფასების ახალი მიდგომის/ მეთოდის 

დამუშავებას. აღნიშნულის მისაღწევად ავტორი ერთ_ერთ უმნიშვნელოვანეს 

პირობად მიიჩნევს გზის საფარის კონსტრუქციული ელემენტების მიმდინარე 

მდგომარეობისა და მათი რეალური დატვირთვის, დინამიკური მდგენლის 

ჩათვლით, გათვალისწინებას. აღნიშნულის უმნიშვნელოვანეს პირობად მიჩნევა 

ეფუძნება ექსპლუატაციის პროცესში გზის საფარის ცვლილებებზე  

მრავალწლოვან დაკვირვებებს, რომელმაც აჩვენა, რომ ასფალტობეტონის საფარის 

დაღლილობით რღვევა უპირველესად ხდება იმ ლოკალიზებულ ზონებში, სადაც 

ავტოტრანსპორტის გავლისას, ყველაზე მაღალია დინამიკური დატვირთვა. გზის 

საფარზე გადაცემული დინამიკური დატვირთვის განსაზღვრისათვის ავტორი 

იყენებს “ავტომობილი_გზის საფარი” ურთიერთქმედების დეტერმინირებულ 

მათემატიკურ მოდელს, სადაც დიდი ტვირთამწეობის ავტომობილი 

განხილულია, როგორც სამი თავისუფლების ხარისხის მქონე  V სიჩქარით 

მოძრავი მექანიკური სისტემა X(Z) კინემატიკური შეშფოთებით (გზის საფარის 
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მიკროპროფილი). სისტემის აღმწერი დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის 

გადაწყვეტას ავტორი იღებს სიხშირის  მახასიათებლებზე ფურიეს 

უკუგარდაქმნის გამოყენებით. გზის საფარზე გადაცემული დამატებით 

დინამიკურ დატვირთვას განსაზღვრავს გამოსახულებით: 

                        ));()(( 0 txtXjSjPj j−−=                    (IV.2.3) 

სადაც X0j  არის ავტომობილისა და გზის საფარის კონტაქტის წერტილის 

ვერტიკალური გადაადგილება, Sj_კი ავტომობილის j_იური ღერძის თვლის 

სიხისტე. 

   დინამიკურობის კოეფიციენტის განსაზღვრისათვის გამოყენებულია 

გამოსახულება: 

                         
j

j
d Q

P
1K +=                            (IV.2.4) 

სადაც   

Qj _არის სტატისტიკური დატვირთვა j_იურ ღერძზე;  

Pj_კი დამატებითი დინამიკური დატვირთვა.  

   დამოკიდებულია რა გზის საფარის სისწორეზე, მოძრაობის სიჩქარეზე და 

ავტომობილის ვიბრომექანიკურ მახასიათებლებზე, დინამიკურობის კოეფიციენტი 

ზოგადად (და შესაბამისად ამ შემთხვევაშიც) წარმოადგენს დროის ფუნქციას. 

მისი განაწილების კანონზომიერების მისაღებად ავტორს ჩატარებული აქვს 

სტატისტიკური ანალიზი, რამაც აჩვენა რომ ის ექვემდებარება ნორმალურ 

განაწილებას. მიღებული შედეგების საფუძველზე ავტორი განსაზღვრავს 

დინამიკურობის კოეფიციენტის მაქსიმალურ 

                       )t(KmaxK max
d ∂=                         (IV.2.5)  

                            ][ 21 ttt∈  

და საშუალო 

        dt)t(K
tt
1K 1

2

t
t

21

med
d ∫ ∂=                                          (IV.2.6)  

მნიშვნელობებს გზის საფარის უბნებისათვის და მიუთითებს, რომ გზის საფარი 

ლოკალურ უთანაბრობებებთან დაკავშირებულია დინამიკურობის კოეფიციენტის 

მაქსიმალური მნიშვნელობა, ხოლო საშუალო მნიშვნელობა დინამიკური 



90 
 

გადატვირთების გამოვლენის საშუალებას არ იძლევა, შესაბამისად 

ასფალტობეტონის საფარის ხანგამძლეობის განსაზღვრისათვის ავტორი 

გვთავაზობს დინამიკურობის კოეფიციენტის მაქსიმალური მნიშვნელობის 

გამოყენებას. 95%_იანი ალბათობით, ზემოთ აღწერილი კვლევის საფუძველზე 

დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში მყოფი საფარისათვის, ავტორი გვთავაზობს 

დინამიკურობის კოეფიციენტისათვის მაქსიმალურ მნიშვნელობების მოძრაობის 

სიჩქარის შესაბამისად ცვლილების მახასიათებელ გამოსახულებებს: 

მსუბუქი ავტომობილებისათვის 

                                        28.1)80V(002.0K %95
d +−=                                     (IV.2.7)                   

სატვირთო ავტომობილებისათვის 

                                        15.1)80V(001.0K %95
d +−=                                     (IV.2.8) 

დინამიკურობის კოეფიციენტის მაქსიმალური მნიშვნელობის (გზის 38 

უბნისათვის) ანალიზის საფუძველზე, ავტორი აგრეთვე გვთავაზობს 

დინამიკურობის კოეფიციენტის დამოკიდებულებას ავტომობილის ღერძზე 

მოსულ დატვირთვასთან, დამაკმაყოფილებელი საფარისა  და V=80 კმ/სთ 

მოძრაობის პირობებისათვის. ის იცვლება 1.4_დან 1.1_მდე _ მცირდება 

დატვირთვას ზრდასთან ერთად.  

   დინამიკურობის კოეფიციენტის განსაზღვრის მეტად საინტერესო მიდგომა 

წარმოდგენილია ვ.ა.ლიუბჩენკოს [29] ნაშრომში. ავტორი თვლის, რომ 

საავტომობილო გზის საფარის დინამიკური დატვირთვის გრადაცია უნდა 

მოხდეს დატვირთვის ძალის იმპულსის სიდიდის მიხედვით. ასეთი გრადაციის 

ორ მდგენელ ელემენტად განიხილავს ხანმოკლე და დარტყმით დატვირთვებს 

გზის საფარზე და გვთავაზობს კრიტერიუმებს თუ რომელ ტიპს უნდა 

მივაკუთნოთ დინამიკური დატვირთვა გზის საფარიზე მისი იმპულსის სიდიდის 

შესაბამისად. აღნიშნული კრიტერიუმების მიხედვით ხანმოკლე დატვირთვები 

არის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე, იმპულსის სიდიდის შესაბამისად 

05.0< კმ.წმ/სმ2; 0,05_0.10კმ.წმ/სმ2; > 0.10 კმ.წმ/სმ2; ამ ტიპის დატვირთვები 

გვხვდება როდესაც გზის საფარის უთანაბრობათა სიდიდეები ნორმების 

ფარგლებშია. ამავე კრიტერიუმების მიხედვით დარტყმითი არის მსუბუქი, 

საშუალო და მძიმე, იმპულსის სიდიდის შესაბამისად <0.06 კმ.წმ/მ2; 0.06-
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0.13კმ.წმ/1მ2; >0.13კმ.წმ/1მ2; ამ ტიპის დატვირთვები გვხვდება როდესაც გზის 

საფარის უთანაბრობათა სიდიდეები აღემატება ნორმებით დაშვებულ სიდიდეებს. 

დარტყმითი და ხანმოკლე დატვირთვის იმპულსების, შესაბამისად I1 და I 

მნიშვნელობების ცოდნის შემთხვევაში, ავტორი იღებს დინამიურობის 

კოეფიციენტის მნიშვნელობას: 

I
IKd

1=                       (4.2.9) 

ავტორის მონაცემებით მოქმედების დროის გაუთვალისწინებლობა იძლევა 

საფარზე დარტყმითი ზემოქმედების 3%-დან 13%-მდე დადაბლებულ მონაცემებს, 

სხვადახსვა ტიპის ავტომობილებისათვის. 

 

 _ კრავეცი ვ.ნ. (კარგი გზები);   _ კესლერი (კარგი გზები);   _ ალბატი (3 

ღერძიანი ავტომობილი);  _ როტენბერგი რ.ვ.;   _ რზაევი ა.რ.;  _ კრიცუკი ზ.ა.; 

 _ ბომხორდი;   _ სიბალი. 

ნახ. IV.2  დინამიკურობის კოეფიციენტი, მიღებული სხვადასხვა ავტორების მიერ 

 

ნახ.IV.2–ზე [32] წარმოდგენილია სხვადასხვა ავტორების მიერ მიღებული 

დინამიკურობის კოეფიციენტის მნიშვნელობები. მათი გაბნევის არეალი 0,3-დან 

2-მდე კარგად გამოხატავს ამ პარამეტრის ცალკეულ კონკრეტულ შემთხვევაში 

განსაზღვრის აუცილებლობაზე. ამასთან მათი განსაზღვრა ძირითადად ხდებოდა 
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დეტერმინირებული საანგარიშო მოდელების საფუძველზე. ქვემოთ განხილული 

გვაქვს იგივე მახასიათებლის განსაზღვრა ალბათური მიდგომით - შემთხვევით 

ფუნქციათა თეორიის საფუძველზე. 

 

 

 
 
 

§IV.3 შემთხვევითი დინამიკური ზემოქმედება საგზაო საფარზე 

 

   დიდი ტვირთამწეობის ავტომობილისა და გზის საფარის ურთიერთქმედება, 

როგორც ზემოთ აღვნიშნავდით განიხილება შემთხვევით ფუნქციათა თეორიის 

საფუძველზე. მოძრავი სატრანსპორტო საშუალება განიხილება როგორც 

დინამიკური სისტემა, რომლისთვისაც გზის საფარის უთანაბრობები 

წარმოადგენენ კინემატიკურ აღგზნებას. განიხილება გზის საფარზე გადაცემული 

ვერტიკალური დინამიკური დატვირთვა, განსაზღვრული შემდეგი დაშვებების 

გათვალისწინებით: 

_ ავტოსატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს უწყვეტად შერჩეულ უბანზე. 

_ შერჩეული უბნის ქანობი მინიმალურია. 

_ არ ხდება ძრავის მუშაობის რეჟიმის შეცვლა. 

_ გამოყენებულია მცირე რხევათა თეორია 

_ უთანაბრო ზედაპირი ითვლება არადეფორმირებულად. 

_ გზის საფარის მიკროპროფილის მარჯვენა და მარცხენა ლიანდი ერთნაირია. 

_ მოძრაობის დროს, რხევის პროცესში არ ხდება თვლის ავარდნა გზის 

საფარიდან. 

   დღეს არსებული გამოთვლითი საშუალებები საშუალებას იძლევა 

გამოყენებული იქნას ფაქტიურად ნებისმიერი სირთულის საანგარიშო 

მოდელები, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საანგარიშო მოდელში 

განსახილველი დინამიკური სისტემის ელემენტების კავშირების და 

ურთიერთქმედების ზუსტი ასახვა პრაქტიკულად შეუძლებელია, აგრეთვე 

აღნიშნულის თანმდევ სირთულეებს დაკავშირებულს სისტემის ანალიზთან და 

მიღებული შედეგების თვალსაჩინოებასა და გამოყენებასთან პრაქტიკული 
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ინჟინრული ამოცანების გადაწყვეტისათვის, ყოველთვის უკეთესია (რა თქმა 

უნდა ამოცანის მიზნის შესაბამისად) გამარტივებული საანგარიშო მოდელებით 

ოპერირება. აღნიშნული შეეხება როგორც ზოგადად  დინამიკურ საანგარიშო 

მოდელებს აგრეთვე ჩვენს კონკრეტულ ამოცანას. 

   ვხელმძღვანელობთ რა ჩვენი ძირითადი მიზნით, აგრეთვე ზემოთ 

აღნიშნულით, ვცდილობთ ვისარგებლოდ დინამიკური სისტემის თავისუფლების 

ხარისხის დაბალი მნიშვნელობით. 

                                         

                      ნახ. IV.3 საანგარიშო მოდელი 

 

ნახ.IV.3-ზე წარმოდგენილია ორღერძიანი დიდი ტვირთამწეობის ავტომობილის 

საანგარიშო მოდელი ჩვენი ამოცანის  მიზნის შესაბამისად. მოდელი ეფუძნება 

იმას, რომ წინა და უკანა შეკიდებების რხევა ფაქტიურად ერთმანეთთან 

დაკავშირებული არ არის (ან არსებობს უმნიშვნელო კავშირი, აგრეთვე იმის 

გათვალისწინებას, რომ შერესორებული მასა მრავალჯერ აღემატება 

შეურესორებელ მასას და თვლების სიხისტე კი ასევე მრავალჯერ აღემატება 

რესორების სიხისტეს, შესაბამისად წარმოდგენილი მოდელის  მიხედვით 

მხედველობაში არ მიიღება თვლებთან ერთად ხიდის რხევა; ხიდის მასა 

გაწონასწორებულია გზის  საფარის ვერტიკალური რეაქციით; თვლები 

არადეფორმირებადია რადიალური მიმართულებით. ამგვარად კინემატიკური 

შეშფოთების ამოცანის, ძალოვან ზემოქმედების ამოცანაზე დაყვანით, ერთი 

თავისუფლების ხარისხის სისტემისათვის გვაქვს განტოლება 

                         )x(mkyycym ∆−=++ &&&&&                  (IV.3.1) 
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რომელიც m -ზე შეკვეცით მიიღებს შემდეგ სახეს: 

                          )t(Pyy2y 2
0 =ω+ε+ &&&                   (IV.3.2) 

სადაც 
m
c

=ε2 ; 
m
k2

0 =ω , ხოლო განტოლების მარჯვენა მხარეს )x()t(P ∆−= && . 

განხილულ შემთხვევაში ( ) ( )vtx ∆=∆  (იხილე ნახ.). ეს ტოლობა, რომლითაც 

ხასიათდება გზის საფარის მიკროპროფილი ჩვენს მიერ განიხილება როგორც 

შემთხვევითი პროცესი. იმის გათვალისწინებით რომ )t(P  შეშფოთებას 

განვიხილავთ როგორც შემთხვევით სტაციონარულ, ერგადიული შემთხვევით 

პროცესს, ის შესაბამისად ხასიათდება კორელაციური ფუნქციით/სპექტრალური 

სიმკვრივით.  აღნიშნულ ალბათურ მახასიათებლებად მოიაზრებიან გზის 

საფარის მიკროპროფილის ხსენებული მახასიათებლები.   

   ჩავთვალოთ, რომ ჩვენს შემთხვევაში მიკროპროფილის კონკრეტული 

რეალიზაციის მახასიათებელი კორელაციური ფუნქცია ჩაწერილია 

გამოსახულებით (იხ. გვ. ...)  

                       
( ) βτ=τ τα−

∆∆ coseD)(K                   (IV.3.3) 

სადაც:  

∆D  არის გზის საკვლევი უბნის უთანაბრობათა სიმაღლეების დისპერსიაა;  

α  და β  _კორელაციური კავშირის კოეფიციენტებია, რომლებიც ძირითადად  

დამოკიდებულია უთანაბრობათა სიგრძესა და ავტომობილის მოძრაობის 

სიჩქარეზე. მისი განზომილებაა წმ-1. 

    შესაბამისი სპექტრალური სიმკვრივისათვის გვექნება გამოსახულება: 

              222222

222

4)(
D)(S

ωα+α−β−ω
β+α+ω

⋅
π

α
=ω ∆

∆               (IV.3.4) 

   ჩავწეროთ იმპულსური ფუნქცია ანუ სისტემის რხევის განტოლება  საწყის 

მომენტში ერთეული სიჩქარის წარმოქმნისას. (IV.3.2) განტოლებისთვის 

იმპულსური ფუნქციისათვის გვექნება შემდეგი გამოსახულება 

                    tsine)t(h
t

Ω
Ω

=
ε−

                           (IV.3.5) 

სადაც Ω  საკუთრი რხევის სიხშირეა მილეკის გათვალისწინებით  

                
22

0 ε−ω=Ω                      (IV.3.6) 
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ამასთან 2
0ω<ε  

 ზემოქმედებას განვიხილავთ როგორც სტაციონარულ შემთხვევით პროცესს. 

ამ შემთხვევაში კორელაციური ფუნქცია ინვარიანტულია დროის საწყისი ზვრის 

მიმართ ანუ  

                        )tt(K)t,t(K 12y21y −=                   (IV.3.7) 

                        )tt(K)t,t(K 12p21p −=                   (IV.3.8) 

ამ გამოსახულებების შეტანით ფორმულაში, 

             [ ] 2121p

t t

221121y dd,K)t(h)t(h)t,t(K
1

τττττ−τ−= ∫ ∫
∞− ∞−

     (IV.3.9) 

რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს კორელაციულ ფუნქციებს სისტემაში 

“შესვლასა” და სისტემიდან “გამოსვლაზე”,  შემდეგი ტოლობების 

გათვალისწინებით  

                 12 tt −=τ ; 11
1
1 ττ −= t ; 22

1
2 t τ−=τ .               (IV.3.10)  

(IV.3.2) გამოსახულების )(ty   გადაადგილების კორელაციური ფუნქციისათვის 

ექნება შემდეგი სახე:  

                   [ ] 1
2

1
1

1
2

1
1

0 0

1
2

1
1y ddKp)(h)(h)(K τττ−τ+τττ=τ ∫ ∫

∞∞
      (IV.3.11) 

შედეგამდე შესაძლებელია მეორე, ამ შემთხვევაში უფრო მარტივი სპექტრალური 

მიდგომით. 

ცნობილია რომ სტაციონარული შემთხვევითი პროცესის სტაციონარული წრფივი 

სისტემით გარდაქმნისას მისი (სტაც. შემთ. პროცესის) სპექტრალური სიმკვრივე 

მრავლდება დიფერენციალური განტოლებით აღწერილი სისტემის გადამცემი 

ფუნქციის მოდულის კვადრატზე: 

                       )(S)i(F)(S 2
y ωω=ω ∆                    (IV.3.12) 

ამ გამოსახულების სიმარტივე, განსხვავებით (IV.3.11) გამოსახულებიდან 

მიუთითებს სტაციონარული შემთხვევითი პროცესების კვლევისათვის 

სპექტრალური მიდგომის უპირატესობაზე. 
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   თუ გავითვალისწინებთ რომ გადამცემ ფუნქციას აქვს მკვეთრად 

გამოხატული ფიზიკური არსი და ის წარმოადგენს სისტემის tie ω
 შეშფოთებით 

რხევის კომპლექსურ ამპლიტუდას, შეგვიძლია ჩავწეროთ რომ 

 

                          
)i(Q

1)i(F
n ω

=ω                       (IV.3.13) 

სადაც 

)i(Q ω  _ წარმოადგენს პოლინომს, რომელიც მიიღება (IV.3.2) დიფერენციალური 

განტოლების მარცხენა ნაწილიდან, რომელშიც დიფერენცირების ოპერატორი 

იცვლება ωi -ზე გამრავლებით. შესაბამისად (IV.3.2) განტოლებისათვის გადამცემ 

ფუნქციას ექნება შემდეგი სახე: 

                      
ωε+ω−ω

=ω
i2

1)i(F 22
0

                    (IV.3.14) 

აქვე შევნიშნავთ რომ გადამცემი ფუნქციის მიღება აგრეთვე შესაძლებელია 

იმპულსური ფუნქციის გამოყენებითაც. იხილე §2.1. 

   ჩვენს მიერ განხილული სისტემისათვის (IV.3.12) გამოსახულებას ექნება 

შემდეგი სახე: 

                     2222
0

y )2()(
)(S)(S

εω+ω−ω
ω

=ω ∆                (IV.3.15) 

შესაბამისად დისპერსიისათვის სისტემიდან გამოსვლაზე გვექნება 

                        ∫
∞

∆

εω+ω−ω
ω

=σ
0

2222
0

2
y )2()(

)(S
              (IV.3.16) 

განისაზღვრება რა სისტემიდან “გამოსვლაზე” გადაადგილების დისპერსიის 

(შესაბამისად გადაადგილების) მნიშვნელობა, უკვე სირთულეს აღარ წარმოადგენს 

საგზაო საფარზე გადაცემული მაქსიმალური ვერტიკალური დატვირთვის 

განსაზღვრა, რაც იმავე მახასიათებლის სტატიკურ მნიშვნელობასთან ფარდობით 

მოგვცემს დინამიკურობის კოეფიციენტის მნიშვნელობას.  

   ჩვენს მიერ, §III.3-ში მოცემული მეთოდიკით მიღებული მახასიათებელი 

კოეფიციენტების ერთი წყვილისთვის 

                         =α 0,101წმ-1;   β =0.109წმ-1 
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განხილული საანგარიშო მოდელის (ნახ.IV.3) საფუძველზე, m=11x103
 კგ, k= 

7,2x103ნ/სმ მნიშვნელობებისთვის  განისაზღვრა დინამიკურობის კოეფიციენტის 

მნიშვნელობა _ Kd=1,033 

   ვინაიდან ვთვლით რომ დინამიკურობის კოეფიციენტი უნდა განისაზღვროს 

დასაპროექტებელი/სარეკონსტრუქციო ყოველი კონკრეტული საგზაო უბნისთვის 

ქვემოთ მოცემულია ამ სამუშაოთა შესრულების ალგორითმი რომელიც მოიცავს 

შემდეგ ეტაპებს: 

_ შეირჩევა ანალოგიური კონსტრუქციული გადაწყვეტის, იგივე/მსგავსი გარემო 

პირობების მქონე რეგიონისა და სატრანსპორტო ნაკადის  “კარგ” მდგომარეობაში 

მყოფი საგზაო საფარიანი  ორი უბანი;  

_ ნაშრომში დამუშავებული სტატიკური მეთოდის მოდიფიცირებული ვარიანტის 

გამოყენებით  აიგება მისი მიკროპროფილი რამდენიმე უბანზე (თავი III); 

_ განისაზღვრება მისი ალბათური მახასიათებლების, აპრიორი მოცემული 

მააპროქსიმირებელი გამოსახულების კოეფიციენტები (თავი III); 

_ შემთხვევითი ვერტიკალური დინამიკური დატვირთვის მაქსიმალური 

მნიშვნელობის განისაზღვრისათვის შეირჩევა მინიმალური და მაქსიმალური 

სიჩქარით მოძრაობისათვის  მიღებული 20 მნიშვნელობა მახასიათებელი 

კოეფიციენტების არეალიდან, მათი თანაფარდობის არანაკლებ 3 ვარიანტიდან 

თითოეულისთვის (თავი IV); 

_ დატვირთვის მიღებული მნიშვნელობების შესაბამისად განისაზღვრება 

დინამიკურობის კოეფიციენტები, რომელთა სტატისტიკური დამუშავებით 

მიიღება კოეფიციენტის საბოლოო მნიშვნელობა საგზაო სამოსის კონკრეტული 

უბნებისათვის (თავი IV). 
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დასკვნები 

 

   საავტომობილო გზებზე მძიმე სატრანსპორტო საშუალებებისაგან გადაცემული 

დინამიკური ზემოქმედების და ამავე ზემოქმედების განმაპირობებელი საგზაო 

საფარის მოხაზულობის,  წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილი კვლევის 

ანალოგიური თემატიკის კვლევებთან მიმართებაში განხილვა, შემდეგი 

დასკვნების გაკეთების საშუალებას გვაძლევს: 

1. საავტომობილო გზის საფარის სისწორის კვლევა/შეფასება საავტომობილო 

გზების მშენებლობის დასრულების და ექსპლუატაციის პერიოდების 

მუდმივად თანამდევი პროცედურაა. მას არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება 

დასაპროექტებელი/სარეკონსტრუქციო საგზაო სამოსების სათანადო 

მუშაობის უზრუნველყოფაში. წარმოდგენილ ნაშრომში დამუშავებულია 

ასფალტობეტონის “კარგი” მდგომარეობის  საფარის მქონე გზის 

მიკროპროფილის მიღების სტატიკური მეთოდის მოდიფიცირებული 

ვარიანტი. ის საშუალებას იძლევა გზის სამოსის 

დაპროექტების/რეკონსტრუქციის პროცესი, ყოველი კონკრეტული 

შემთხვევისათვის უზრუნველყოფილი იყოს დროის და მატერიალური 

სახსრების მინიმალური დანახარჯებით მიღებული სათანადო სიზუსტის 

ინფორმაციით; 

2. მოცემული სამუშაოსათვის (და ზოგადად) მიღებული ნატურული მასალა 

კონკრეტული ამოცანისათვის მოითხოვს საჭირო წესით დამუშავებას. 

წარმოდგენილ ნაშრომში ჩატარებულია მიკროპროფილის “ჩაწერა” ორი 

მეთოდით _ სტატიკური და მისი მოდიფიცირებული ვარიანტი. ორივე 

შემთხვევისთვის მიღებულია მიკროპროფილის ალბათური მახასიათებლის 

(კორელაციური ფუნქცია) აპრიორი დანიშნული მააპროქსიმირებელი 

გამოსახულების მახასიათებელი კოეფიციენტების მნიშვნელობები;  

3. დიდი ტვირთამწეობის ავტოტრანსპორტის საგზაო საფარის 

უთანაბრობებით გამოწვეული რხევების შედეგად წარმოქმნილი  

ვერტიკალური დინამიკური დატვირთვის სწორი განსაზღვრა და სამოსის 

გაანგარიშებაში მისი შემდგომი გათვალისწინება სამოსის ხანგრძლივი და 
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საიმედო მუშაობის აუცილებელი პირობაა. წარმოდგენილ ნაშრომში 

დამუშავებულია შემთხვევითი კინემატიკური ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

ავტოსატრანსპორტისა და გზის საფარის ურთიერთქმედების მოდელი, 

რომელიც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს ვერტიკალური დინამიკური 

ზემოქმედება გზის საფარზე, მოვლენის ფიზიკურ ბუნებასთან ყველაზე 

მეტად შესატყვისი სტატისტიკური მეთოდით; 

4. გზის საფარზე გადაცემული ვერტიკალური დინამიკური დატვირთვა 

გაანგარიშებებში უმეტესად დინამიკურობის კოეფიციენტის გამოყენებით 

აისახება და მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად 

განსაზღვრულია ერთი და იგივე სიდიდით. წარმოდგენილ ნაშრომში 

დასაბუთებულია ცალკეული კონკრეტული შემთხვევებისათვის 

დინამიკურობის კოეფიციენტის სხვადასხვა მნიშვნელობების განხილვისა 

და სტატისტიკური მეთოდით მისი განსაზღვრის მიზანშეწონილობა და 

მოცემულია ამ პროცედურის შესრულების თანმიმდევრობა.  
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