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რეზიუმე:

ქვეყნის საავტომობილო პარკის

გადაზიდვებითა

და

სამგზავრო

ზრდა უზრუნველყოფს სატვირთო

გადაყვანებით

საზოგადოების

სატრანსპორტო

ინტერესების მაქსიმალურ დაკმაყოფილებას. მაგრამ ამავე დროს მოაქვს

ბევრი

პრობლემა: ხარჯავს ძვირადღირებულ ნავთობპროდუქტებს, აჭუჭყიანებს გარემოს და
ქალაქებში გარემოს დაბინძურების 80 %-ზე მეტი ავტომობილებიდან გამონაბოლქვ
მავნე აირებზე მოდის, მომატებულია ხმაურის დონე, გადატვირთულია ქუჩები და
ხშირია საცობები, გართულებულია ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება და სხვა.
სტატიაში განხილულია საქალაქო მარშრუტებზე ავტობუსების შერჩევის პრინციპები და
დამუშავებულია საქალაქო საავტობუსო მარშრუტების ეფექტური ფუნქციონირების
ღონისძიებები, რომლებსაც დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს.
საკვანძო სიტყვები:

ავტობუსი, ეფექტურობა, ინტერვალი,

მარშრუტი, მეთოდი,

მგზავრთნაკადი, საექსპლუატაციო პარამეტრები.

Sesavali
საავტომობილო სამგზავრო ტრანსპორტის ძირითადი ამოცანაა უზრუნველყოს
მოსახლეობის უსაფრთხო, ხარისხიანი და დროული გადაყვანა. საავტომობილო
სამგზავრო ტრანსპორტის მუშაობის ხარვეზები აისახება მთელი მოსახლეობის
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ინტერესებზე, უარყოფითად მოქმედებს მგზავრთა განწყობაზე და შრომის აქტივობაზე.
ამიტომ აუცილებელია შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრებით სამგზავრო გადაყვანების
განხორციელება ევროპული მომსახურების დონეზე.
ქ. თბილისის პირობებში მგზავრების საქალაქო გადაყვანას უზრუნველყოფს 95
მარშრუტი. ამ მარშრუტებზე კონკრეტული ინფორმაციის მიღება, მისი შემდგომი
დამუშავება, ოპტიმალური მარშრუტის შერჩევა და მასზე ავტობუსების რაოდენობის
დადგენა უნდა მოხდეს სისტემური მიდგომით. მოცემული ამოცანის
საქალაქო

მარშრუტების

ექსპერიმენტების

შესწავლა,

შედეგად

საექსპლუატაციო

მიღებული

ინფორმაციის

პარამეტრების
დამუშავება

გადაწყდეს
ანალიზი,
და

სწორი

რეკომენდაციების მიცემა. ასეთი მეთოდოლოგიის არსებობა საშუალებას მოგვცემს
გავიანგარიშოთ კონკრეტული მარშრუტისათვის რეალური პარამეტრები და ამით
ავამაღლოთ ავტობუსის მუშაობის ეფექტიანობა. საჭიროა მხედველობაში ვიქონიოთ
როგორც

სატრანსპორტო

ნაკადების,

ავტობუსის საექსპლუატაციო

ასევე

მგზავრთნაკადების

სიდიდეები

თვისებები. ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით,

საქალაქო საავტობუსო მარშრუტებზე საექსპლუატაციო პარამეტრების
აქტუალურია,

ეფუძნება

და

მგზავრთნაკადების

გათვალისწინებით

განსაზღვრა
მარშრუტების

მახასიათებელი პარამეტრების დადგენას, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს
მგზავრების მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას და სატრანსპორტო პროცესის
ეფექტიანობის ამაღლებას.

ZiriTadi nawili
საქალაქო საავტობუსო მარშრუტების ეფექტური ფუნქციონირების ძირითად
ღონისძიებებს მიეკუთვნება რაციონალური მარშრუტის

შერჩევა საექსპლუატაციო

პარამეტრებისა და მოძრაობის ორგანიზაციის სწორი მეთოდების გამოყენებით.
რაციონალურად

ითვლება

ისეთი

ვარიანტი,

რომელიც

უზრუნველყოფს მოსახლეობის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას

სრულყოფილად
და

ტრანსპორტის მუშაობის მაღალ მაჩვენებლებს. კერძოდ:
- აუცილებელა მაქსიმალური უსაფრთხოების მოძრაობის სიჩქარე;
- მგზავრთა მომსახურების მინიმალური დრო;

6

სამგზავრო

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016
- მძღოლთა მუშაობის დამაკმაყოფილებელი პირობები;
- მგზავრთა მომსახურების მაქსიმალური კომფორტი.
გარდა ამისა, მარშრუტი და მასზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალება უნდა
აკმაყოფილებდნენ შემდეგ ძირითად მოთხოვნებს:
- შეესაბამებოდეს მგზავრთნაკადის სიდიდეს;
- კოორდინირებული იყოს საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სხვა სახეებს
შორის;
-

ნაკადის

შეცვლაზე

და

მოძრაობის

შეფერხებაზე

ფლობდეს

საკმარის

მანევრირებას და სწრაფი რეაგირების შესაძლებლობას;
- სწორად იყოს მორგებული ნაკადის მოძრაობის სიგრძეზე, მიმართულებასა და
დროზე, ასევე ბოლო და შუალედური გაჩერებების რაციონალურ განაწილებაზე.
მარშრუტის შერჩევის ძირითადი მიზანი და კრიტერიუმი
დროში

არის მინიმალურ

მოსახლეობის გადაყვანების უზრუნველყოფა და სატრანსპორტო პროცესის

ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის

აუცილებელი პირობების შეიქმნა. როგორც

პრაქტიკა გვიჩვენებს, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში, სატრანსპორტო ქსელის
მარშრუტიზაცია არის ძალიან რთული და არაერთგვაროვანი პროცესი.
მარშრუტის

შერჩევა ხდება შემდეგი მოთხოვნების დაცვით: ავტობუსის

სამარშრუტო ხაზები უნდა გადიოდეს მგზავრებისათვის საჭირო და განსაზღვრულ
პუნქტებზე უმოკლესი დაშორებებით. მათ უნდა უზრუნველყონ მგზავრთა გადაყვანის
მინიმალური

დრო,

ასევე

მგზავრებს

უსაფრთხოების

დაცვით

უნდა

ქონდეთ

შესაძლებლობა და კომფორტული პირობები სხვა ტრანსპორტზე გადაჯდომისათვის.
საავტობუსო მარშრუტისათვის დგება პასპორტი, რომელიც არის ძირითადი
დოკუმენტი, მარშრუტის სქემით, საგზაო ინფრასტრუქტურისა და გზის განლაგების
აღწერით,

გაჩერების პუნქტების აღნიშვნით,

მარშრუტის სიგრძე,

ავტობუსების

მოძრაობის დროის დაწყება და დამთავრება, მოძრაობის ინტერვალი დღე-ღამისა და
კვირის პერიოდებში და სხვა.
არანაკლებ როლს თამაშობს მარშრუტებზე გაჩერების პუნქტების განთავსებაც.
ძირითადი პუნქტების განთავსება ხდება უსაფრთხოების დაცვის გათვალისწინებით.
გაჩერების პუნქტები უნდა იყოს ახლოს საცხოვრებელ მასივებთან, წარმოებებთან,

7

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016
ორგანიზაციებთან,
ცენტრებთან,

კულტურულ-საყოფაცხოვრებო

რკინიგზის

სადგურებთან,

დაწესებულებებთან,

ყოველ

კონკრეტულ

სავაჭრო

მარშრუტებზე

მგზავრთბრუნვის გათვალისწინებით. ოპტიმალური მანძილი მარშრუტების გაჩერებებს
შორის

რეკომენდირებულია

0,5-1,0

კმ-ის

ფარგლებში,

თუმცა

კონკრეტული

მარშრუტისათვის შესაძლებელია მისი კორექტირება.
გაჩერებები ეხმარება მგზავრებს ავტობუსში ჩასხდომაში და ერთი მარშრუტიდან
მეორე მარშრუტზე გადასვლაში.

გაჩერების ადგილზე, როგორც წესი უნდა იყოს

დახურული მოსაცდელი პავილიონი წვიმის, თოვლისა და ქარისაგან დასაცავად,
მიზანშეწონილია დასაჯდომი ადგილებით

და შეზღუდული შესაძლებლობების

პირებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფით.

ყოველი გაჩერების

ადგილი აღჭურვილი უნდა იყოს ნიშნებით, განათებული ღამის საათებში და შეიცავდეს
მგზავრებისათვის აუცილებელ ინფორმაციებს. ამ მაჩვენებლებზე აღნიშნული უნდა
იყოს მარშრუტის სქემა, ინფორმაცია გაჩერების დასახელებისა და საბოლოო გაჩერების
შესახებ. მითითებული უნდა იყოს მარშრუტის ნომრები, რომლებიც თავს იყრიან ამ
გაჩერებაზე, დღის განმავლობაში ამ მარშრუტებზე მოძრაობის ინტერვალი და სხვა.
სამგზავრო

გადაყვანების

რენტაბელობა

უმეტესწილად

დამოკიდებულია

მოძრავი შემადგენლობის სწორად შეჩევაზე. უპირველეს ყოვლისა, სანამ შევირჩევდეთ
რაციონალურ

ტევადობის

ავტობუსს,

საჭიროა

გავიხსენოთ,

რომ

ავტობუსები

კლასიფიცირდება ორი ძირითადი ნიშნის - დანიშნულებისა და ტევადობის მიხედვით.
საქალაქო სამარშრუტო გადაყვანების დროს უპირატესობა ენიჭება საქალაქო და დიდი
ტევადობის ავტობუსებს.
მნიშვნელოვანი პარამეტრია ავტობუსის ტევადობა, რომელიც,

უპირველეს

ყოვლისა, ზეგავლენას ახდენს ავტობუსის შევსების კოეფიციენტზე და მგზავრთა
კომფორტზე. მისი განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მგზავრთნაკადის
სიდიდეები (ერთი მიმართულებით) და მისი არათანაბარი განაწილება დღე-ღამის
საათების
მოძრაობის

მიხედვით. აგრეთვე, ავტობუსების მოძრაობის ინტერვალები, საგზაო
პირობები

და

გზების

გამტარუნარიანობა

თვითღირებულება.
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საქალაქო სამარშრუტო ავტობუსები უნდა შეესაბამებოდეს საექსპლუატაციო
მოთხოვნებს, უპირველეს ყოვლისა ტევადობა, დასაჯდომი ადგილების რაოდენობა,
სავარძლების განლაგება, კარებების რაოდენობა და მისი სიგანე, რაც კომფორტულ
ჩასხდომა-გადმოსვლას

უზრუნველყოფს.

მარშრუტებზე

უნდა

შეირჩეს

ისეთი

ავტობუსები, რომლებიც თავიანთი ტევადობით შეესაბამებიან მგზავრთნაკადებს და
უზრუნველყოფენ

მგზავრებისათვის

აუცილებელი

პირობების

დაცვას.

გარდა

აღნიშნულისა, საქალაქო სამარშრუტო ავტობუსების მოდელის შერჩევაზე ზეგავლენას
ახდენს მრავალი ფაქტორი, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია, რომ მარშრუტის
პირობები იძლეოდეს მინიმალური

დანახარჯებით

ავტობუსების ექსპლუატაციის

საშუალებას.
ეკონომიკური

ფაქტორებიდან

აუცილებელია

ორიენტაცია

მოვახდინოთ

ავტობუსების მწარმოებლობაზე და სამგზავრო გადაყვანების თვითღირებულებაზე.

daskvna
ამრიგად, ჩატარებული ანალიზი გვიჩვენებს, რომ

საქალაქო საავტობუსო

მარშრუტების ეფექტურ ფუნქციონირებაზე გავლენას ახდენს ფაქტორთა დიდი
რაოდენობა, რომელთა მაქსიმალური გათვალისწინება უზრუნველყოფს მოსახლეობის
უსაფრთხო,

ხარისხიან

და

დროულ

გადაყვანას.

დამუშავებულია

საქალაქო

მარშრუტების შერჩევის პრინციპები და შემოთავაზებულია ის ძირითადი პარამეტრები,
რომლებიც

მინიმალური

უზრუნველყოფენ.

დანახარჯებით

სატრანსპორტო

ფირმებსა

და

ავტობუსების

ექსპლუატაციას

კომპანიებში

შემოთავაზებული

ღონისძიებების გათვალისწინება უზრუნველყოფს საქალაქო საავტობუსო მარშრუტების
ეფექტურ ფუნქციონირებას.
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და

მოძრაობის

რეჟიმების

თავისებურებანი.

სამეცნიერო-ტექნიკური

ჟურნალი

,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’, თბილისი, #2(21), 2011. 5-10 გვ.

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ
О. Гелашвили, М. Зурикашвили, Г. Табатадзе, Т. Ниаури, М. Коплатадзе
Резюме
Рост автомобильного парка страны обеспечивает максимальное удовлетворение
общественных транспортные интересы в грузовых и пассажирских перевозках. Но в то же
время приносит много проблем: расходуется дорогостоящие нефтепродукты, загрязняется
окружающая среда и в городах более 80% от загрязнения окружающей среды приходится на
выхлопных вредных газов автомобилей, повышается уровень шума, переполнены улицы и
часты пробки на дорогах, затруднено передвижение пешеходов и т.д.. В статье обсуждены
принципы выбора муниципальных автобусных маршрутов, а также разработаны мероприятия
для эффективного функционирования городских автобусных маршрутов, которые имеют
большое практическое значение.

DEVELOPMENT OF MEASURES FOR CITY BUS EFFECTIVE
OPERATION ON ROUTES
O. Gelashvili, M. Zurikashvili, G. Tabatadze, T. Niauri, M. Koplatadze
Summary
The growth of country's automobile park provides maximum satisfaction of society transport
interests in cargo and passenger transportation. But at the same time makes a lot of problems: is
spending expansive oil products, is contaminated environmental and in cities 80% of environment
pollution is share of harmful automotive emissions gases, is increased noise levels, overcrowded
streets and are frequent traffic jams, difficult to move to pedestrians and so on. In the articles are
considered principles of municipal bus routes selection and are developed measures for urban bus
routes effective functioning that have great practical importance.
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uak 656(075.8)

saqalaqo saavtobuso marSrutebze mgzavrTnakadebis
kvlevis meTodebis analizi
o. gelaSvili, g. tabataZe, m. zurikaSvili, m. koplataZe, T. niauri
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas #77,
Tbilisi, saqarTvelo)

რეზიუმე: ქვეყანაში ავტომობილების რაოდენობის მნიშვნელოვანი მომატება იწვევს
სატრანსპორტო ნაკადის სიმჭიდროვის გაზრდას, რაც

სატრანსპორტო პროცესის

დაგეგმვისა და მართვის ახლებურ მიდგომას მოითხოვს.

ამიტომ სტატიაში

განხილულია და დამუშავებულია ავტომობილების საექსპლუატაციო პარამეტრების
გაანგარიშების ახლებური მიდგომა, რასაც საფუძვლად მათი რეალური კვლევა უდევს
და

რომელიც საქალაქო საავტობუსო მარშრუტების ეფექტიან ფუნქციონირებას

უზრუნველყოფს. სტატიაში მოცემულია

საქალაქო საავტობუსო მარშრუტებზე

მგზავრთნაკადების მეთოდების კვლევის ანალიზი, დადგენილია თითოეული მეთოდის
გამოყენების მიზანშეწონილება და შემუშავებულია სათანადო რეკომენდაციები.
საკვანძო სიტყვები: ავტომობილი, დიაგრამა, მეთოდი, მოძრაობის სიჩქარე, მოძრაობის
რეჟიმები, ეფექტურობა, მარშრუტი, მგზავრთნაკადი.

.

Sesavali
ქვეყანაში სატრანსპორტო პროცესის პირობები ბოლო წლებში

არსებითად

შეიცვალა: საავტომობილო გზების ქსელი ნაკლებად გაიზარდა საავტომობილო პარკის
რაოდენობასთან შედარებით, ანუ გაიზარდა სატრანსპორტო ნაკადის სიმჭიდროვე.
გარდა აღნიშნულისა, შეიცვალა მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკური მდგომარეობა და
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საექსპლუატაციო მახასიათებლები, რამაც გავლენა იქონია სატრანსპორტო პროცესის
ეფექტიანობაზე. საავტომობილო პარკი გახდა მრავალფეროვანი: ბენზინზე, დიზელის
საწვავზე

და

ბუნებრივ

აირზე

ელექტრომობილები და სხვა.

მომუშავე

ავტომობილები,

ჰიბრიდული,

არნიშნულმა განაპირობა სატრანსპორტო პროცესის

დაგეგმვისა და მართვის ახლებური მიდგომა. მაგალითად: ავტომობილების საწვავის
ხარჯის ადრე შექმნილი ნორმები, შეუსაბამოა დღევანდელ პირობებთან, რადგან მათში
არ არის გათვალისწინებული ავტომობილის მოძრაობის რეჟიმები და მათი ფორმირების
კანონზომიერებები.

ავტომობილების

საწვავის

ხარჯის

ნორმების

გაანგარიშების

მოდელებში არ არის გათვალისწინებული დიზელის ძრავას სამუშაო რეჟიმის
ფორმირების

განსხვავებები,

რადგან

კარბურატორის და

დიზელის

ავტომობილების საწვავის ხარჯის ფორმირებებს შორის მოძრაობის

ძრავიანი

დაუმყარებელი

რეჟიმების ფაზაში არსებობს პრინციპული განსხვავებები. ბოლო დროს, მითითებული
არასრულყოფილების კომპენსირებას შესწორებითი კოეფიციენტების სისტემის შექმნით
ცდილობენ, რაც საექსპლუატაციო ფაქტორების (საგზაო, სატრანსპორტო, კლიმატური
და ა.შ.) კომპლექსურ შეფასებას ითვალისწინებს. ყოველივე აღნიშნული მიუთითებს
სატრანსპორტო პროცესში შემავალი

ელემენტების გაანგარიშებისას თანამედროვე

მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენებას. სატრანსპორტო პროცესის ელემენტების
პარამეტრების განსაზღვრა უნდა ეფუძნებოდეს

სატრანსპორტო საშუალებების

მუშაობის რეალურ პირობებს და ითვალისწინებდეს კონკრეტული საექსპლუატაციო
პირობებს. აღნიშნული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქალაქო საავტობუსო
მარშრუტების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის ღონისძიებების დროს,
ვინაიდან ქალაქებში თავმოყრილია დიდი რაოდენობით მოძრავი შემადგენლობა,
გაჯერებულია გზის სავალი ნაწილი და შექმნილია ბევრი პრობლემა, დაბინძურებულია
გარემო ავტომობილებიდან გამონაბოლქვი მავნე აირებით, მომატებულია ხმაურის
დონე, არის საცობები, გართულებულია ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება და სხვა.
ამიტომ საქალაქო ტრანსპორტის კვლევა და საქალაქო საავტობუსო მარშრუტებზე
მგზავრთნაკადების

მეთოდების

კვლევა

გამოყენებითი ხასიათი გააჩნია.
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აქტუალურია

და

მას

მნიშვნელოვანი
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ZiriTadi nawili
საავტობუსო მარშრუტების საექსპლუატაციო პარამეტრების გაანგარიშება

და

მგზავრთა გადაყვანის რაციონალური ორგანიზების უზრუნველყოფა უნდა ხდებოდეს
მარშრუტზე ფაქტიური მგზავრთნაკადის შესწავლის საფუძველზე.
კვლევის ამოცანაა საავტობუსო მარშრუტებზე

მგზავრთნაკადების სანდო

მონაცემების მიღება და მათი განაწილება დღე-ღამის საათების და კვირის დღეების
მიხედვით, რაც საშუალებას გვაძლევს
ხაზებზე მუშაობის ორგანიზება,

რაციონალურად მოვახდინოთ ავტობუსების

სწორად შევადგინოთ მათი მოძრაობის განრიგი,

ავირჩიოთ მოძრავი შემადგენლობის ტიპი, გავანაწილოთ ავტობუსები მარშრუტებზე და
მიზანმიმართულად განვალაგოთ გაჩერებების ადგილები.
მგზავრთნაკადების კვლევა შეიძლება იყოს კომპლექსური და შერჩევითი.
კომპლექსური კვლევა ტარდება ყველა სახის ტრანსპორტზე ან ყველა საავტობუსო
მარშრუტებზე ერთდროულად, საერთო პრობლემების გადაჭრის მიზნით. მისი მიზანია
სატრანსპორტო

ქსელის

განვითარების

უზრუნველყოფა,

სხვადასხვა

სახის

ტრანსპორტის მუშაობის კოორდინაციის გაუმჯობესება, მოძრავი შემადგენლობის
გადანაწილება მარშრუტებს შორის და სხვა.
შერჩევითი კვლევა ტარდება ცალკეულ მარშრუტებზე კონკრეტული საკითხების
გადაწყვეტისათვის, რომელიც დაკავშირებულია გაჩერების ადგილების განლაგების
ცვლილებასთან, ავტობუსების
რეისებზე

ავტობუსების

მოძრაობის განრიგის ცვლილებასთან, გარკვეულ

ეფექტურად

გამოყენებისათვის,

მგზავრთბრუნვის

განსაზღვრისათვის და ა.შ.
მგზავრთნაკადის კვლევისათვის იყენებენ სხვადასხვა მეთოდს: გამოკითხვებს,
ანკეტურს, ტალონურს, ვიზუალურს და სხვა.
გამოკითხვების მეთოდი ეფუძნება ავტობუსში მყოფი მგზავრების კვლევას. ამ
მეთოდით კვლევის არსი, მდგომარეობს იმაში, რომ კვლევის დროს მკვლევარი იგებს
მგზავრებისაგან, რომელ გაჩერებამდე მიდის და ამგვარად განისაზღვრება მგზავრთა
გადაადგილება მარშრუტზე გაჩერებებს შორის.
ანკეტური მეთოდი ემყარება მოსახლეობის მიერ ანკეტების შევსებას, რომლის
უზრუნველყოფა

ხდება

აღმრიცხველების მიერ. კვლევა ტარდება პირდაპირი
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გამოკითხვებით საცხოვრებელი ადგილის, სამუშაოს, სასწავლო დაწესებულებების
მიხედვით,

რომლის

მგზავრთნაკადების

მონაცემები

გამოკვლევა

ფიქსირდება

ანკეტაში.

შესაძლებელია

აგრეთვე

ანკეტური
საქალაქო

მეთოდით
საავტობუსო

მარშრუტის ბოლო გაჩერებებზე მგზავრების გამოკითხვით და მიღებული ინფორმაცია
ანკეტაში ფიქსირდება აღმრიცხველების მიერ. მოცემული მგზავრთნაკადების კვლევის
მეთოდი ძალზე შრომატევადია და ვერ ასახავს მარშრუტზე მგზავრთნაკადების
მოძრაობის

რეალურ პირობებს

და

იგი

გამოიყენება

ახალი,

კორექტირებული

სატრანსპორტო ქსელის შექმნისათვის ან მისი ცალკეული კვანძებისა და მარშრუტებზე
სატრანსპორტო საშუალებების

მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით. ეს მეთოდი სხვა

მეთოდებთან შედარებით შესაძლებლობას გვაძლევს პასუხი გავცეთ სატრანსპორტო
სპექტრის უფრო ფართო საინტერესო კითხვებზე და არსებული სატრანსპორტო ქსელის
მიუხედავად გამოვავლინოთ მოსახლეობის მოთხოვნილება სხვადასხვა მიმართულებით
გადაადგილებაზე.
ტალონური მეთოდი საშუალებას გვაძლევს
მაჩვენებლების

გარდა,

განვსაზღვროთ

მგზავრთნაკადების ძირითადი

მგზავრთა

კორესპონდენციული

გადაადგილებები მარშრუტის გაჩერების ადგილებს შორის. ამ მეთოდით კვლევისას
მგზავრებს

ავტობუსში

შესვლისას

ეძლევათ

და

გამოსვლისას

ჩამოერთმევათ

სპეციალური ტალონები, რომლებზედაც აღნიშნულია ჩაჯდომისა და ჩამოსვლის
გაჩერებების ნომრები, აგრეთვე მგზავრობის დრო საათების ჩვენებით.
ვიზუალური მეთოდით კვლევა ემსახურება მონაცემთა შეგროვებას გაჩერების
ადგილების მიხედვით, სადაც აღმრიცხველები ვიზუალურად განსაზღვრავენ მგზავრთა
რაოდენობას, ავტობუსების შევსებას და ეს მონაცემები შეაქვთ სპეციალურ ცხრილებში.
ვიზუალური მეთოდის გამოყენება და მიღებული ინფორმაციის დაფიქსირება წინასწარ
მომზადებულ

სპეციალურ ფორმებში შეუძლიათ ავტობუსების მძღოლებსა და

კონდუქტორებსაც. ვიზუალური მეთოდი ეფუძნება მგზავრთა დათვლას გაჩერების
ადგილებზე

ან

ავტობუსების

ორიენტირებულად

შიგნით.

განსაზღვრავენ

პირველ

შემთხვევაში

მგზავრთგადაყვანას

აღმრიცხველები

ძირითად

გაჩერების

ადგილებზე ან განსაზღვრავენ მარშრუტზე გამვლელი ავტობუსების შევსებას მგზავრთა
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რაოდენობის სავარაუდო დათვლით, მეორე შემთხვევაში აღმრიცხველი აღრიცხავს
ჩასული და ამოსული მგზავრების რაოდენობას თითოეულ გაჩერებაზე.
ვიზუალური მეთოდით მგზავრთნაკადების კვლევის პროცესის და შემოსული
ინფორმაციის დამუშავება არ მოითხვს დიდ დროს და საშუალებებს, მიღებული კვლევის
მასალები

გამოიყენება

ოპერატიული

მიზნებისათვის:

მარშრუტებზე

მოძრავი

შემადგენლობის დადგენა, მარშრუტის განრიგის კორექტირება, ცალკეულ მარშრუტებსა
და უბნებზე მოსახლეობის მომსახურების ხარისხის შემოწმება და ა.შ.
მგზავრთნაკადების კვლევა შესაძლებელია აგრეთვე კონკრეტული მარშრუტის
შემოსავლების

ანალიზისას,

მგზავრთა

გადაყვანისას

გაყიდული

ბილეთების

რაოდენობით. გაყიდული ბილეთების შესახებ ინფორმაცია გვაძლევს საშუალებას
განვსაზღვროთ

გადაყვანილი

მგზავრების

რაოდენობა

მთელ

მარშრუტზე,

მგზავრთნაკადის ცვლილება მარშრუტის მიმართულებით, დღე-ღამეში საათების,
თვეების და წელიწადის სეზონის მიხედვით. სრული მონაცემების მისაღებად გარდა იმ
მგზავრებისა,

რომლებსაც

აქვთ

ერთჯერადი

ბილეთები,

აუცილებელი

გავითვალისწინოთ ის მგზავრები, რომლებსაც აქვთ სეზონური, ყოველდღიური და
სხვადასხვა სახის სამგზავრო ბილეთები, შეღავათები.
მგზავრთნაკადების შესახებ მიღებული ინფორმაციის დამუშავება ხორციელდება
სპეციალურად

შემუშავებული

პროგრამებით

კომპიუტერული

ტექნოლოგიების

გამოყენებით.
ცხრილი 1
მგზავრთნაკადის განაწილება დღე-ღამის საათების მიხედვით
დღე-

მგზავრთა რაოდენობა

ღამის
საათები

დღე-ღამის

მგზავრთა

საათები

რაოდენობა

მიმართულება
პირდაპირ

უკან

5-6

31

---

6-7

246

7-8
8-9

მიმართულება
პირდაპირ

უკან

14-15

198

208

261

15-16

203

231

309

302

16-17

232

305

358

396

17-18

302

296
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9-10

322

244

18-19

380

323

10-11

267

186

19-20

192

232

11-12

164

94

20-21

108

131

12-13

131

105

21-22

41

35

13-14

246

96

-

-

-

მგზავრთა გადაყვანის შედეგად მიღებული ინფორმაცია აუცილებელია
გადანაწილდეს დღე-ღამის საათებისა

და

მარშრუტის გაჩერებების მიხედვით. იგი

სქემატურად გამოისახება დიაგრამებით. დიაგრამები საშუალებას გვაძლევენ დღე-ღამის
გარკვეულ

საათებში

ვიზუალურად

დავინახოთ

მარშრუტზე

თითოეული

მიმართულებით მგზავრთნაკადების განაწილება და „პიკის“ საათებში მგზავრთნაკადის
400

5-6 saaTi
350

6-7 saaTi
7-8 saaTi
8-9 saaTi

300

9-10 saaTi
10-11 saaTi

250

11-12 saaTi
12-13 saaTi
200

309

150
246

13-14 saaTi

380

358

14-15 saaTi

322

302
267

246

16-17 saaTi

232
198 203

100

15-16 saaTi
17-18 saaTi

192

18-19 saaTi

164
131

19-20 saaTi

108

50

20-21 saaTi
41

31

21-22 saaTi

0

mimarTuleba

ნახ. 1. მგზავრთნაკადების სქემატური განაწილება დღე-ღამის საათების მიხედვით
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სიდიდეები, რომლის

მიხედვითაც განისაზღვრება ავტობუსების მაქსიმალური

რაოდენობა. დიაგრამების აგება ხდება დღე-ღამის საათების მიხედვით მგზავრთნაკადის
განაწილების ცხრილების გამოყენებით.

ქ. თბილისის ერთ-ერთი მარშრუტის ორივე

მიმართულებით მგზავრთნაკადების განაწილება დღე-ღამის საათების მიხედვით
მოცემულია ცხრილში, ხოლო დიაგრამა კი - ნახაზზე.
როგორც

დიაგრამიდან

მაქსიმალური სიდიდეები

ჩანს,

მოცემულ

მარშრუტზე

მგზავრთნაკადების

არის 8-9 და 17-18 საათებში, ამიტომ ავტობუსების

მაქსიმალური რაოდენობა უნდა გამოითვალოს ამ საათებში მგზავრთნაკადების
მიხედვით. დანარჩენ საათებში მარშრუტზე ავტობუსების რაოდენობა

ისე უნდა

გადანაწილდეს, რომ უზრუნველყოფილი იქნას მგზავრების დროული, უსაფრთხო და
კომფორტული მომსახურება.

daskvna
ამრიგად,

ჩატარებული

ანალიზი

გვიჩვენებს,

რომ

საქალაქო

სამგზავრო

სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ეფექტური ორგანიზაციისა და კონკრეტულ
მარშრუტებზე

მათი

ოპტიმალური

რაოდენობის

დასადგენად,

აუცილებელია

მგზავრთნაკადების ცვლილების კანონზომიერებათა დადგენა. მგზავრთნაკადების
გამოკვლევის

შემოთავაზებული

სხვადასხვა

მეთოდების

ანალიზი,

საშუალებას

გვაძლევს კონკრეტული მიზნის მიხედვით შევირჩიოთ რომელიმე მათგანი, რაც
მგზავრთა ეფექტურ სატრანსპორტო მომსახურებას უზრუნველყოფს.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ
НА ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ.
О. Гелашвили, Г. Табатадзе, М. Зурикашвили, М. Коплатадзе, Т. Ниаури
Резюме
Значительное увеличение числа автомобилей в стране приводит к увеличению плотности
движения, что требует нового подхода в процесс планирования и управления транспортного
процесса. Поэтому в статье рассматриваются и разработаны новые подходы для расчета
эксплуатационных параметров автомобилей, основанные на их реальных исследованиях и
которые обеспечивают эффективное функционирование муниципальных автобусных
маршрутов. В статье приведен анализ методов исследования пассажиропотоков на
муниципальных автобусных маршрутах, установлена целесообразность использования
каждого метода и разработаны соответствующие рекомендации.

ANALYSIS OF METHODS OF RESEARCH OF PASSENGER TRAFFIC
ON URBAN BUS ROUTES
O. Gelashvili, G. Tabatadze, M. Zurikashvili, M. Koplatadze, T. Niauri
Summary
A significant increase in the number of automobiles in the country leads to increased traffic
density, which requires a new approach in the process of planning and management of transport
process. Thus in the articles are considered and developed new approaches for vehicles operating
parameters calculating, based on their real researches and that are providing efficient operation of
municipal bus routes. In the article are stated the analysis of passenger traffic research methods on
municipal bus routes, is estimated the appropriateness of using of each method and are made relevant
recommendations.
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УДК 624.314.636.29.423

ПРОТИВОБОКСОВОЧНЫЕ СВОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ
СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЛОКОМОТИВА
ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Карипидис С.И., Саникидзе Дж.К., Схиртладзе Ю.П.,
Маргвелашвили Г.Ш., Хачидзе А.Г.
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава №77,
0175, Тбилиси, Грузия)
Резюме: В статье рассмотрены процессы боксования в различных системах тягового
электропривода постоянного и переменного тока, как в существующей до настоящего
времени классической системе с реостатным регулированием скорости с двигателями
последовательного и независимого возбуждения, так и в современных с применением
транзисторов для регулирования скорости. Особое внимание уделено последовательному
включению тяговых двигателей разных колесных пар. Отмечены недопустимые приращения
скорости при боксованиях, часто переходящие в разносные боксования при включении
последовательно нескольких двигателей последовательного возбуждения. Предложены
современные схемы регулирования скорости с применением всех типов двигателей
постоянного тока и асинхронных посредством транзисторов IGBT.
Ключевые слова: боксование, разносное боксование, транзистор, инвертор, выпрямитель,
независимое возбуждение и т.д.
Как известно, величина коэффициента сцепления (V ) касающегося по рельсу колеса
зависит от нагрузки, передаваемой колесом на рельс, упругих свойств материала бандажа и
рельса, состояния их поверхностей, скорости поступательного движения, состояния ходовых
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частей (точность сборки), конструкции и состояния пути, климатических условий и от ряда
других возможных случайных обстоятельств.
В реальных условиях эксплуатации максимальная сила сцепления колес с рельсами во
время движения колеблется в значительных пределах в связи с изменением физического
коэффициента сцепления и нагрузки на оси. Важно отметить, что в связи с этим реактивная
сила со стороны рельса, названная силой сцепления, имеет известные ограничения и при
определенных условиях она может достигнуть наибольшего значения.
До тех пор, пока горизонтальная реакция рельса меньше или равна силе сцепления
колеса с рельсом, точка касания с рельсом в каждое данное мгновение остается постоянной,
являясь мгновенным центром, вокруг которого поворачивается колесо, т.е. происходит
нормальное качение колеса по рельсу – поступательное движение локомотива.
Надо отметить, что с увеличением числа оборотов колеса, действующей со стороны
лвигателя, вращающий момент у всех локомотивов по величине уменьшается, следовательно,
уменьшается и величина активной силы. Таким образом, имеет место как бы автоматическое
регулирование скорости вращения колеса, и степень этого регулирования зависит от
характеристики действующего момента, причем, чем быстрее уменьшается величина момента,
тем больше эффект регулирования. Однако и это обстоятельство не всегда в состоянии
уменьшить боксование колеса полностью. Поэтому прибегают к принятию дополнительных
мер для предотвращения боксования.
Таким образом необходимо, чтобы максимальное значение силы тяги в каждый момент
времени не превышало бы наибольшее значение силы сцепления движущих колес с рельсами,
т.е.

Fmax  1000  (v)  F (v) .

(1)

Это положение является основным законом локомотивной тяги. Кроме того, в
реальных условиях эксплуатации локомотива, наряду с величиной силы тяги, не меньшее
значение имеет величина скорости движения, при которой эта сила тяги может быть
реализована. Поэтому для оценки эксплуатационных качеств локомотива важнейшее значение
имеет характер зависимости силы тяги от скорости F  f (v) , которую обычно представляют
в графическом виде и называют тяговой характеристикой локомотива. Наибольшая величина
силы тяги требуется от локомотива при трогании с места и при разгоне, а также при движении
поезда по наиболее крутым подъемам. Для более полного понимания физических процессов
при боксованиях на современных локомотивах с применением современных транзисторов для
регулирования скорости, рассмотрим процессы боксования на работающих до настоящего
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времени

классических

локомотивах,

где

регулирование

скорости

осуществляется

применением резисторов и контакторов с двигателями последовательного и независимого
возбуждения.

Рис. 1. Схемы контакторно-резисторного регулирования скорости локомотива
с двигателями последовательного и независимого возбуждения

На рис. 1, а и б приведены схемы с указанными двигателями. Преимущества и
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недостатки указанных схем с энергетической точки зрения общеизвестны. Особенности схем
во время боксования мало изучены.
Расчет переходных процессов при боксованиях в этих схемах с решением существенно
нелинейных

дифференциальных

уравнений подробно изложен в [1]. Ниже вкратце

рассмотрим качественную сторону процессов при боксованиях в этих схемах.
На рис. 1, а в виде кривой 1-1, указана зависимость ограничения силы сцепления от
скорости. Кривой 1-2 изображена характеристика двигателя, включенного последовательно с
m – штук двигателей при отсутствии боксования или при боксовании колесных пар всех
двигателей. Эта характеристика является естественной. В установившемся режиме в этом
случае можно написать:

U  ( Rn  mr) I  mcve   ,

(2)

где U  напряжение питания;

Rn  пусковое сопротивление;
r  rЯ  rB  rKO  суммарное активное сопротивление якорной цепи;

m  количество последовательно включенных двигателей;
C  5,3
i


Ce ; Ce  P  N1  постоянные передачи и двигатели;
Dk
60a

n
 передаточное число между тяговым двигателем и колесной парой;
N кп

n  число оборотов двигателя;
N кп  число оборотов колесной пары;

P  число пар полюсов тягового двигателя;
N1  число проводников обмотки якоря двигателя;

а – число параллельных ветвей.
Как это видно из (2), пусковое сопротивление
из-за выражения

Rn понижает жесткость характеристики

(U  Rn I ) , которое во время пуска значительно. Напряжение питания в этом

случае распределяется равноверно между всеми двигателями и на каждом из них оно равно
U
. Там же прямой 1-5 изображена характеристика тягового двигателя с независимым
m

возбуждением. При этом абсцисса 05 определяется как
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на всех колесных парах изменилось сцепление, т.е. вместо кривой 1-1 стала кривая 3-3, то
установившейся режим для сериесного двигателя наступит в точке «а», для двигателя с
независимым возбуждением наступит в точке «б». Как видно, разница значительна. Если же
по той же причине сцепление изменилось только на одной колесной паре, т.е. вместо кривой
1-1 стала кривая 3-3, то процесс боксования пройдет совсем по-другому. Для сериесного
двигателя вместо кривой 1-2 будет кривая 1-4, для двигателя с независимым возбуждением
будет прямая 1-6. Как это ясно из рисунка, кривая 1-4 никогда не пересечется с кривой 3-3,
т.е. колесная пара уйдет в разнос. Для двигателя с независимым возбуждением вместо прямой
1-5 будет прямая 1-6, где скорость боксования значительно больше. Но в отличии от
сериесного двигателя, процесс установится в точке «с», где нет разноса. Это положение
подтвердилось во время испытаний электровоза ВЛ10 № 398 с независимым возбуждением,
разработанного одним из авторов и проведенных в 1975 г. в г. Новочеркасске, где даже на
специально загрязненных мазутом рельсах не наблюдались боксования. Результаты этих
испытаний явились основанием для создания электровоза ВЛ-12, который, к сожалению,
остался в одном экземпляре из-за низкого уровня тогдашней полупроводниковой техники и
конденсатостроения. Габариты и вес источника питания обмоток независимого возбуждения
были внушительными.
При возникновении боксования на одной колесной паре из

m

последовательно

включенных тяговых двигателей, на естественной характеристике, в обеих случаях, если
пренебречь активными падениями напряжения в якорных цепях самих двигателей (это
падение напряжения составляет всего лишь 3-3,5% от напряжения питания), то можно
написать:

U  mcVe  (m  1)cVH   c (VH  V ) ,
U  mcVe  (m  1)cVH  H  c H (VH  V ) ,
где

 H  является

(3)
(4)

номинальным неизменным значением потока при независимом

возбуждении;

Ve ,Ve  значение скорости из кривой естественной (равномерного распределения
напряжения) характеристики.
На основании (3) и (4) можно написать:

V  m(Ve  VH ) .
Как видно из (5), приращение скорости увеличивается пропорционально количеству
двигателей последовательно включенных независимо от типа системы возбуждения.
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Для большей наглядности диаграммы процессов боксования на естественной
характеристике приведены отдельно на рис. 2. На диаграммах жирными линиями а-1
изображены естественные характеристики тяговых двигателей последовательного и
независимого возбуждения при отсутствии боксования, когда приложенное напряжение
равномерно рассматривается между двигателями. При боксованиях колесных пар одной из
последовательно включенных двух, трех и т.д.

m

двигателей, характеристики будут

значительно отличаться от прежних а-1. Они на рис. 2 изображены тонкими линиями и
обозначены соответственно через а-2, а-3 и т.д.
Как это ясно видно из рисунков, в случае двигателей последовательного возбуждения,
приращения их скорости V

при боксованиях их колесных пар значительны, что

соответствует физической сущности самого сериесного двигателя, где происходит
одновременное интенсивное повышение напряжения и уменьшение потока, поскольку
обороты любого двигателя постоянного тока прямо-пропорциональны напряжению и
обратно-пропорциональны потоку, т.е. n 

U
. В случае же двигателя с независимым


возбуждением поток  H неизменен. Поэтому приращения скорости во время боксования
соответственно незначительны (рис. 2, б).

Рис. 2. Диаграммы процессов боксования одной колесной пары из m
последовательно включенных тяговых двигателей последовательного
и независимого возбуждения

Анализ диаграмм рис. 2 показывает крупный недостаток сериесного двигателя при его
последовательном включении.
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Вместе с тем, при напряжении контактной сети 3000В и при мощности 600-900 кВт на
одну ось на это напряжение невозможно проектировать тяговый двигатель с минимальными
массогабаритами при ограниченных объемах (длины и диаметра).
При этом также неоходимо учитывать большую корпусную изоляцию, рассчитанную
на 3000В, что значительно повысит стоимость самой машины. Кроме того и коммутация тоже
будет зависеть от этого напряжения. Как известно [2] основным параметром, определяющим
коммутацию, является межламельное напряжение e p . На основании теоретических и опытных
исследований установлено, что его величина не должна превышать 45-50В. При заданном
напряжении 3000В количество коллекторных пластин определяется как

K

2P U
,
ep

(6)

где P  число пар полюсов;

U  напряжение питания;

e p  среднее значение междамельного напряжения.
Диаметр коллектора

Dk определяется как:
Dk 

где

K  tk



,

(7)

t k является коллекторным делением, которое зависит от толщины миканита,

ограниченного в пределах 1-1,2 мм и толщины коллекторных пластин. Выбор величины
напряжения на якоре тягового двигателя 1500В для того времени было единственно
правильным решением. Если даже в идеальном двигателе на 3000В с «минимальными
весогабаритами», регулирование скорости будет осуществляться посредством резистора без
группировок, потери локомотива вдвое повысятся и тем самым снизится его к.п.д. В
настоящее время, имея в своем распоряжении такие приборы как IGBT транзисторы на 7000В,
600А, 3300И, 1200А, управляемые тиристоры GTO, IGCT на 4500В, 5000А, можно
использовать тяговые двигатели постоянного тока с оптимальным напряжением 750-900В [2].
На рис. 3 приведены схемы широтно-импульсного регулирования скорости локомотива
с двигателями последовательного и независимого возбуждения с применением транзисторов
IGBT от сети 3000В. Особенностью этих схем является то, что в них используются тяговые
двигатели с оптимальным напряжением 750-900В; кроме того каждый двигатель имеет свой
регулятор напряжения, который позволит с любой точностью обеспечивать их параллельную
работу. При обычном параллельном включении двигателей последовательного возбуждения
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разница в токах параллельных ветвей достигает более 5%, что же касается двигателей с
независимым возбуждением, их параллельная работа невозможна без специальных
регуляторов. Кроме того, любые повреждения в схеме посредством транзисторов мгновенно
могут быть устранены. Главное в этих схемах нет последовательного включения тяговых
двигателей. Разгон локомотива в этих случаях происходит при максимальной силе сцепления,
превосходящей на 10-15% среднее значение силы тяги на существующих электровозах,
управляемых машинистом и на электропоездах ЭПС и метро посредством реле ускорения.

Рис. 3. Схемы плавного транзисторного регулирования скорости
локомотива с двигателями последовательного и независимого
возбуждения
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На диаграммах рис. 4 показаны кривые F (V ) ограничения максимальной силы
сцепления и кривые скоростей, соответствующие разным величинам напряжения U1 ,U 2 ,U 3 
. Кривая 2-2 является силой сцепления, пониженной по многим причинам. Пересечения этой
кривой с кривыми напряжений

U1 ,U 2 ,U 3  показывает то, что в этих случаях не могут быть

разностные боксования даже с двигателями последовательного возбуждения (рис. 4, а). Тем
более при наличии чувствительных датчиков боксования могут быть исключены любые
боксования. Эти схемы являются современными схемами с двигателями постоянного тока,
питающихся от контактной сети 3000В.

Рис. 4. Диаграммы плавного регулирования скорости с двигателями последовательного,
независимого возбуждения и асинхронным двигателем посредством транзисторов
IGBT при боксованиях

На рис. 5 приведены схемы тягового электропривода также с двигателями постоянного
тока, получающих питание от сети переменного тока 25 кВ, 50 Гц. Особенностью этих схем,
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по сравнению с другими существуюшими по настоящего времени, является неизменность
коэффициента мощности во всем диапазоне регулирования скорости, без применения
специальных схем с несколькими вторичными обмотками трансформатора. В схемах рис. 5, а
и б у входа неуправляемых выпрямителей V1-V4 включен фильтр гармоники L, C, который
улучшает форму сетевого тока, при котором коэффициент мощности неизменен и близок к
0,94.
В этих схемах все процессы, касающиеся боксования, аналогичны схемам рис. 3.

Рис. 5. Схемы плавного регулирования скорости с двигателями последовательного
и независимого возбуждения с применением транзисторов IGBT на
электровозах переменного тока

На рис. 6 приведены схемы тягового электропривода с применением асинхронных
тяговых двигателей, питающихся от сетей постоянного напряжения 3000В и сети переменного
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тока 25 кВ, 50 Гц. Особенностью этих схем является то, что регулирование напряжения
асинхронного двигателя происходит не внутри извертора с помощью ШИМ, а отдельным
транзистором VT1 до инвертора, что обеспечивает максимальное использлвание напряжения
питания [3]. Кроме того в схеме рис. 6, б, также как в схемах рис. 5, в целях сохранения

Рис. 6. Схемы тягового электропривода локомотива постоянного и
переменного напряжения с асинхронными двигателями
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неизменного значения коэффициента мощности, используется неуправляемый
выпрямитель VI-V4 с фильтром L, C. Диаграмма пуска этих схем приведена на рис. 4, в, где
также отмечены различные характеристики, соответствующие разным соотношениям

U
. Как
f

из них видно, при значительном снижении силы сцепления (кривая 2-2) точки пересечения
1,2,3... характеристик асинхронного двигателя не вызывают больших приращений скорости

V , также как и в двигателе с независимым возбуждением (рис. 4, б). Здесь также, как во всех
схемах с тразисторами при наличии чувствительных датчиков боксования можно полностью
исключить боксования.
Ниже рассмотрим переходный процесс во время боксования с асинхронными тяговыми
двигателями. Как было отмечено выше, переходный процесс во время боксования с
двигателями независимого и последовального возбуждения подробно изложен в [1]. Что же
касается аналогичных расчетов с асинхронными двигателями, то таких работ почти нет.
Причиной является короткий срок их работы в условиях реальной эксплуатации. С учетом
общепринятых допущений, принимаемых в этих случаях, напишем основные уравнения,
характеристизующие этот процесс боксования.
Для цепи двигателя согласно [4] можно написать:

Mg 

2M m
.
S Sm

Sm
S

(8)

Уравнение (8) для практических расчетов неудобно, поэтому с целью его упрощения,
учитывая, что на интервале

0  S  S m его реальной работы

S
S
 m , в таком случае вместо
Sm
S

него можно написать:
Mg 

где

2M m
2M m
S 
Sm
Sm


n
1 
 n0


 ,


(9)

M m  максимальное значение момента двигателя;
S m  значение скольжения, при котором момент двигателя достигает своего
максимального значения

Mm ;

n0  синхронная скорость (обороты), равная

n  число оборотов ротора двигателя.
Для узла колесной пары также можно написать:
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M  M сц  m

dV CD 2 dN

,
dt
375 dt

(10)

где M  вращающий момент на валу колесной пары;

N  N 0  N  суммарное число оборотов колесной пары;

N 0  исходные обороты колесной пары до боксования;
N  дополнительные (приращение) обороты боксования;

M сц  момент, соответствующий силе сцепления;
CD 2  CDкп2  i 2GDяд2  приведенный к колесной паре суммарный маховой момент колесной
пары и якоря двигателя.
Для упрощения расчетных формул процесса боксования уравнения (9) и (10) напишем
в относительных единицах, для чего примем следующие обозначения:

M  Sm
M сц  S m
t
N
CD 2  N H  S m
;
 c ;  
; TM 
; x
;
2i  M m
TM
NH
2iM m
3752i  M m
g 

M g  Sm
2M m

;

N
i  NH
n

;  g  ; x0  0 ,
i;  
n0
NH
N
i

где N H  номинальное значение числа оборотов колесной пары.
В таком случае вместо (9) и (10) можем написать:
  (1  x) ,

   c ( x) 

(11)

dx
.
d

(12)

В общем случае из (11) (12) можно получить основное дифференциальное уравнение
боксования колесной пары с асинхронным двигателем:
dx
 (1  x)   c ( x) .
d

В идеальном случае, если принять равным нулю статический момент

(13)

 c ( x)  0 ,

соответствующий силе сцепления, то получим:
dx
 (1  x) .
d

Решение этого упрощенного уравнения при

x

x  x0 начальных условиях будет:

n0
(1  e  )  x0 e  ,
iN H
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n0
 является максимальным установившимся значением относительного значения
iN H

где

числа оборотов колесной пары при боксовании.
Как это видно из (15) в этом случае обороты будут изменяться по апериодическому
закону.
На основании выражения (15) ниже проведен расчет переходного процесса боксования
колесной пары локомотива на естественной характеристике с асинхронным двигателем типа
НТ-1200 мощностью P=1170 кВт, моментом продолжительного режима Mg=8,63 кНм,
номинальной частотой f =65,36 Гц, с синхронными оборотами n0=1307,2 об/мин, числом пар
полюсов

p  3 , линейным напряжением U =2183В, с передаточным числом i=3,7,

номинальной скоростью VH =50 км/час. Для большей наглядности результаты расчета
приведены в виде таблицы 1.
Таблица 1


0

x

1

x

0

0,15

0,3

0,5

1,0

1,8

2,3

2,8

4

5

6

1,0573 1,1097 1,1727

1,3

1,434

1,497

1,542

1,606

1,63

1,64

0,0573 0,1097

0,3

0,434

0,497

0,5422

0,606

0,63

0,64

0,172

Как это видно из таблицы 1, максимальное значение приращения

x  ( x  x0 ) числа

оборотов колесной пары при боксованиях на естественной характеристике находится в
пределах 0,6-0,7. С учетом реальной силы сцепления это значение приращения оборотов будет
значительно меньше.
Как отмечалось выше, при наличии чувствительных датчиков боксования, в схемах с
тразисторным регулированием скорости, вообще можно исключить любые боксования.
Однако, как известно, в действительности

 c (x) является нелинейной функцией

скорости, следовательно, и оборотов N. По этой причине в (13) подставим его аналитическое
выражение. Эта нелинейная зависимость, взятая из [1], приведена в виде таблицы 2, где
показана зависимость относительного значения коэффициента спецления от скорости
скольжения Vск .
Таблица 2

 / 0

1

0,5

0,35

0,3

0,25

0,22

км
ч

0

10

20

30

40

50

Vск
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xv

N
NH

0

0,2

0,4

0,6

0,8

В таблице 2 пересчет относительного значения числа оборотов x  v 

1,0

N
выполнен
NH

на основании выражения

xv
где

NH 

5,3 1
Vск ,
Dk N H

(16)

5,3
5,3  50
VH 
 212 об/мин,
Dk
1,25

откуда

x  v  0,02Vск .

(17)

Чтобы решить дифференциальное уравнение (13) в аналитической форме, необходимо
также иметь

 c (x) в виде аналитического выражения, а не в виде таблицы.

С нашей точки зрения, наиболее подходящей и простой формулой, выражающей эту
зависимость таблицы, является выражение
 c ( x) 

A
,
Bx

(18)

где A и B являются постоянными коэффициентами, определяемыми из таблицы 1. Для их
определения возьмем две пробные точки: x  0 и x  0,4 . В таком случае для A и B
соответственно будем иметь:
A  B  0,215 .

Уравнение (18) в этом случае будет

 c ( x) 
Подставляя вместо
получим

следующее

0,215
.
0,215  x

(19)

 c (x) свое аналитическое выражение из (18) в (13) в общем виде

нелинейное

дифференциальное

уравнение

при

боксовании

с

асинхронным тяговым двигателем:
dx
A
.
 (1  x) 
d
Bx

(20)

Дифференциальное уравнение (20) в таком виде неудобно решать, его необходимо
привести к нормальному виду:
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dx ax 2  bx  c

,
d
( B  x)
где

a   ; b  (1  B) ;

(21)

c  ( B  A) .

Как и следовало ожидать, если присмотреться к выражению (21), то оно полностью
совпадает с дифференциальным уравнением при боксовании колесной пары с тяговым
двигателем независимого возбуждения, приведенном в [1].
Перепишем полученное нелинейное дифференциальное уравнение несколько в другом
виде и с учетом граничных условий проинтегрируем:
x



x

Bdx
xdx
 ax 2  bx  c   ax 2  bx  c   d .
x0
x0
0

(22)

Как видно из (22) оба интеграла являются табличными, которые при условии b 2  4ac ,
соответственно равны [5]:



( x  p)( x0  q)
1
ax 2  bx  c 
b 
1
,
ln
B  
ln
2a ax0  bx0  c 
2a  a( p  q) ( x  q)( x0  p)

(23)

где p и q – являются корнями квадратного уравнения ax 2  bx  c  0 .
Как видно из (23), оно довольно громоздкое, однако имея в своем распоряжении
современный компьютер или просто калькулятор со всеми элементарными функциями, расчет
по этой формуле труда не представляет.
Следует заметить, что избыточные значения чисел оборотов боксования, вычисленные
на основании (23) будут меньше таковых, вычисленных из (15) вследствии наличия реального
тормозного момента сцепления
Проведенные

выше

 c (x) .

качественные

исследования

различных

систем

тягового

электропривода постоянного и переменного тока при боксованиях, а также аналитическое
исследование процесса боксования с асинхронным тяговым двигателем, позволяют нам
сделать следующие выводыю

ВЫВОДЫ
1. На реостатных позициях любые боксования с двигателем последовательного
возбуждения, если не принять необходимые меры, как правило, переходят в разносные
боксования. Процесс усугубляется пропорционально количеству последовательно включенных
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двигателей. На естественных характеристиках процесс боксования также может переходить в
разносные, но относительно с меньшей вероятностью.
2. С двигателями независимого возбуждения на реостатных позициях невозможны
разносные боксования, в худшем случае могут быть двойные значения скорости от
номинальной. На естественных характеристиках с двигателями независимого возбуждения
при боксованиях приращения скорости могут быть в пределах наклона естественной
характеристики.
3. При транзисторном регулировании скорости локомотива, при боксованиях с обоими
типами двигателей, при наличии чувствительных датчиков боксования, могут быть
исключены любые боксования.
4. При питании асинхронных двигателей от инверторов напряжения также
исключаются боксования колесных пар.
5. При боксованиях колесных пар с асинхронными тяговыми двигателями процессы
боксования протекают аналогично как в системе с двигателями независимого возбуждения на
естественных характеристиках.
6. Впервые выполнен расчет переходного процесса при боксованиях колесной пары
локомотива с асинхронными двигателями с учетом и без учета реальной силы сцепления.
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mudmivi da cvladi denis lokomotivebis
eleqtroamZravis srialis sawinaaRmdego sxvadasxva
sistemebis Tvisebebi
s. karipidis, j. sanikiZe, i. sxirtlaZe,
g. margvelaSvili, a. xaCiZe

AG

reziume
naSromSi ganxilulia mudmivi da cvladi denis eleqtroamZravis

sxvadasxva

sistemebis srialis procesebi rogorc dRemde arsebuli klasikuri sistemiT siCqaris
reostaturi cvliT Tanmimdevruli da damoukidebeli agznebis eleqtroZravebiT, agreTve
Tanamedrove

sistemebiT

tranzistorebis

gamoyenebis

siCqaris

regulirebisaTvis.

gansakuTrebuli yuradReba eqceva sxvadasxva wyvilTvalebis wevis Zravebis Tanmimdevrul
CarTvas. aRniSnulia siCqaris dauSvebeli namati srialisas, rac xSirad gadadis gaqanebul
srialSi Tanmimdevruli agznebis ramdenime Zravis CarTvis dros. SemoTavazebulia
siCqaris kontrolis Tanamedrove saxeebi mudmivi denis da asinqronuli yvela saxis
ZravebisaTvis IGBT tranzistoriebis meSveobiT.

PROPERTIES OF AC AND DC ELECTRIC LOCOMOTIVE ELECTRIC
DRIVE ANTISKIDDING DIFFERENT SYSTEMS
Karipidis S., Sanikidze J., Skhirtladze Iu.,
Margvelashvili G.., Khachidze A.
Summary
In the article are considered the processes of AC and DC electric locomotive electric drive
different systems skidding properties, in currently existing the classical system with rheostat variable
speed of successive and independent excitation motors as well as the modern with the use of
transistors for speed control. Particular attention is paid to the successive connection of traction
motors of different pair wheels. Is mentioned the inadmissibility increment of speed at skidding that
often is turning into racing at skidding at simultaneous connection of several successive excitation
motors. It offers advanced speed control circuit with all types of DC and asynchronous motors by
means of IGBT transistors.
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uak 634.36

dautvirTavi morsaTrevi agregatis
moZraobis ganivi mdgradobis kvleva
vakeze mrudwiruli moZraobis dros
n. WeliZe-tyeSelaSvili, z. balamwaraSvili, r. tyemalaZe,
d. mosuliSvili, g. daraxveliZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, m. kostavas #77,
q. Tbilisi, saqarTvelo)

reziume: Seqmnilia modernizebuli morsaTrevi TviTmtvirTavi agregati (mTa) Zara-isris

axali saxsrul-berketul-kbilanuri meqanizmiT; gansazRvrulia dautvirTavi mTa-is
inerciis momentebi I 4 x0 x0 da I 4 x4 x4 . mTa-is moZraobis ganivi mdgradobis parametrebis
dasadgenad damuSavebuli meTodikis safuZvelze Sedgenilia agregatze moqmedi yvela
Zalebis momentebis balansis gantoleba, rac vakeze mrudwiruli moZraobis dros
gadayiravebis dawyebis momentidan, warmoadgens agregatis moZraobis ganivi mdgradobis
diferencialur gantolebas. dautvirTavi mTa-is vakeze mrudwiruli moZraobis dros
ganivi mdgradobis pirobidan gamomdinare gansazRvrulia centridanuli aCqareba a1 da
moZraobis kritikuli siCqare Vk1 . napovnia t1 drois sidide agregatis gadabrunebis
dawyebidan gadabrunebis gardauval mdgomareobamde. miRebuli Sedegebidan irkveva, rom
vakeze mTa-is minimaluri radiusiT mobrunebis dros moZraobis ganivi mdgradoba ar
dairRveva, radganac agregatis maqsimaluri siCqare naklebia kvleviT miRebul kritikul
siCqareze.
sakvanZo

sityvebi:

morsaTrevi

agregati,

inerciis

diferencialuri gantoleba, centridanuli aCqareba.

37

momenti,

ganivi

mdgradoba,

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016
Sesavali

mTagorian tyesakafebze eqstremalur pirobebSi xe-tyis morTrevis teqnologiuri
procesis sirTulidan gamomdinare pirveli rigis aucileblobas warmoadgens mTa-is
moZraobis ganivi mdgradobis kvleva da masTan dakavSirebuli ZiriTadi parametrebis
zRvruli mniSvnelobebis dadgena. naSromSi aRniSnuli kvlevebis Casatareblad, dadgenilia,
modernizebuli mTa-is simZimis centris koordinatebi da gansazRvrulia inerciis
momentebi.

ZiriTadi nawili

mTagorian tyesakafebze eqstremalur pirobebSi xe-tyis morTrevis teqnologiuri
procesis sirTulidan gamomdinare, aucileblobas warmoadgens, morsaTrevi TviTmtvirTavi
agregatis (mTa) moZraobis ganivi mdgradobis kvleva da masTan dakavSirebuli parametrebis
zRvruli mniSvnelobebis dadgena.
mTa-is ganivi mdgradobis gamosakvlevad vadgenT agregatze moqmedi yvela Zalebis
momentebis balansis gantolebas traqtoris muxluxa jaWvis sayrdeni zedapiris wiboze
gamavali

x0x0

RerZis

mimarT,

rac

agregatis

mrudwiruli

gadaadgilebis

dros,

gadayiravebis dawyebis momentidan, warmoadgens agregatis moZraobis ganivi mdgradobis
diferencialur gantolebas (nax. 1, 2).

nax. 1. dautvirTavi mTa-is inerciis momentebis saangariSo sqema
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dautvirTavi agregatisaTvis gveqneba

I 4 x0 x0 1  m4 a1 sin( 40  1 )r4  G4 cos( 40  1 )r4 ,
sadac I 4 x0 x0  dautvirTavi mTa-is inerciis momenti brunvis
1  dautvirTavi mTa-is

(1)

x0 x0 RerZis mimarT, kgm2;

x0 x0 RerZis garSemo vakeze

r4

radiusiT brunvis

kuTxuri aCqareba. 1/wm2;

nax. 2. dautvirTav mTa-ze moqmedi Zalebis

x0 x0

RerZis

mimarT momentebis saangariSo sqema vakeze mrudwiruli
moZraobis dros

m4  dautvirTavi agregatis masa, kg;
a1  dautvirTavi mTa-is centridanuli aCqareba vakeze minimaluri R radiusiT

mobrunebis dros, m/wm2;

 40  dautvirTavi

mTa-is vakeze sawyis mdgomareobaSi r4 radiusis daxris kuTxe

horizontalTan, grad;
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1  dautvirTavi mTa-is vakeze sawyisi mdgomareobidan

x0 x0 RerZis garSemo

r4

radiusiT brunvis kuTxe, gadabrunebis gardauval mdgomareobamde, grad;
r4  dautvirTavi mTa-is simZimis

S4

centris

x0 x0 RerZis garSemo brunvis

radiusi, m;
G4  dautvirTavi mTa-is wona, n.

I 4 x0 x0  I 4 x4 x4  m4 r42 ,

(2)

sadac I 4 x4 x4  dautvirTavi mTa-is inerciis momenti simZimis S 4 centrSi,

x0 x0 RerZis

paralelurad gamavali x4 x4 RerZis mimarT, kgm2.

I 4 x4 x4

inerciis

momentis

gansazRvrisaTvis

dautvirTavi

mTa

CavTvaloT

samganzomilebiani a0, b, c prizmatul metalis sxeulad da visargebloT formuliT
I 4 x4 x4 

 b2 
a03bc1  2  ,
12 g
 a0 

1

(3)

sadac I 4 x4 x4  dautvirTavi mTa-is geometriuli zomebidan gamomdinare, rogorc metalis
mTliani prizmatuli sxeulis inerciis momenti, kgm 2;
 1  mTa-is, rogorc metalis sxeulis simkvrive 0,0079 kg/sm 3;

a0  270 sm, b  250 sm da c  600 sm – Sesabamisad mTa-is: simaRle, sigane da sigrZe,m;
g _ simZimis Zalis aCqarebam 981 sm/wm 2.
ricxviTi mniSvnelobebis CasmiT (3) formulaSi miviRebT
I 4 x4 x4 

 250 2
0,0079
 270 3  250  600  1 
2
12  981
 270


  3679350 kgsmwm2= 367935 kgm2.


mTa-is inerciis momentis I 4 x4 x4 realuri sididis mniSvnelobis dasadgenad, saWiroa
inerciis momenti

I 4 x4 x4 , mTa-is gabarituli zomebidan gamomdinare, gavamravloT

moculobis Sevsebis K1 koeficientze. K1 koeficienti tolia

K1 

m4
13,6

 0,0425 ,
a0 bc 1 2,7  2,5  6,0  7,9

(4)

K 1 -is gaTvaliswinebiT gveqneba:

I 4 x4 x4  I 4 x4 x4  K1  367935  0,0425  15637 kgm2.
formuliT (2) vsazRvravT I 4 x0 x0 inerciis momenti

40

(5)
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I 4 x0 x0  15637  13600 1,76 2  57764 kgm2.
kuTxis

 40

da radiusis r4 sididebis mniSvnelobebi ganisazRvreba S4 simZimis

centris koordinatebis OA  1,0 m; AS 4  1,45 m sidideebis mixedviT (nax. 2).
naxazidan

 40  5524 ;

r4  1,76 m.

dautvirTavi mTa-is vakeze moZraobis dros, minimaluri radiusiT
mobrunebis

momentSi,

centridanuli

aCqareba

a1

ganisazRvreba

moZraobis

R  2,
ganivi

mdgradobis pirobidan

m4 a1 sin  40r4  G4 cos  40r4  0 ,

(6)

saidanac

a1 

G4 cos  40 136000  cos 5524 136000  0,56784


 6,9 m/wm2.
m4 sin  40 13600  sin 5524
13600  0,82314

(7)

viciT ra centridanuli aCqarebis a1 mniSvneloba dautvirTavi mTa-is vakeze
minimaluri radiusiT mobrunebis dros, roca agregati iwyebs gadabrunebas, vpoulobT
moZraobis kritikul siCqares (nax. 2)

Vk1  a1 R  6,9  2,0  3,7 m/wm.

(8)

1 kuTxis maqsimalur mniSvnelobas vpoulobT pirobidan, roca agregatis woniT

gamowveuli gamawonasworebeli momenti gautoldeba nuls

G4 cos( 40  1max )r4  0 .
miRebuli

transcendentuli

gantoleba

(9)

amoxsnis

(9)
mizniT

gadagvyavs

gawrfivebul modelSi, risTvisac cos-is funqcias vixilavT nazrdebSi

G4 (cos  40 cos 1max  sin  40 sin 1max )r4  0 ,

(10)

G4 r4 cos  40 cos 1max  G4 r4 sin  40 sin 1max ,

(11)

saidanac

tg1max 

cos  40 cos 5524 0,56784


 0,68985 ,
sin  40 sin 5524 0,82314

(12)

1max  3436 .
axali meTodikis mixedviT, romelic dakavSirebulia mTa-is moZraobis ganiv
mdgradobasTan, didi mniSvneloba eniWeba t1 drois gansazRvras, rac Seesabameba vakeze
agregatis mrudwiruli moZraobis dros gadabrunebis dawyebis momentidan gadabrunebis
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gardauval mdgomareobamde. t1 mniSvnelobis sapovnelad pirvel rigSi (1) gantolebidan
vsazRvravT  kuTxur aCqarebas

 

radganac 1max

1
I 4 x0 x0

m a sin
4 1

40



  q max r4  G4 cos 40  1max r4 ,

(13)

1t12

, miviRebT
2
21max
1
m4 a1 sin 40  1max r4  G4 cos 40  1max r4 ,

2
I 4 x0 x0
t1

(14)

saidanac
1max 

t1 

1
I 4 x0 x0

2

m4 a1 sin 40  1max r4  G4 cos 40  1max r4  t1

2

21max  I 4 x0 x0

m4 a1 sin  40  1max r4  G4 cos 40  1max r4

,

(15)

.

(16)

SevitanoT ricxviTi mniSvnelobebi da miviRebT
t1 

2  3436  57764
 0,65wm.
13600  6,9  sin(5524  3436) 1,76  136000  cos(5524  3436) 1,76

miRebuli Sedegebidan irkveva, rom mTa-is vakeze minimaluri radiusiT mobrunebis
dros moZraobis ganivi mdgradoba ar dairRveva, radganac maqsimaluri siCqare, romelic
SeiZleba ganaviTaros agregatma aris 2,84 m/wm, rac akmayofilebs agregatis mdgradobis
pirobas
V  2,84 m/wm  Vk1

 3,7 m/wm.

daskvna
modernizebuli

morsaTrevi

TviTmtvirTavi

agregatis

ganivi

mdgradobis

gamosakvlevad gansazRvrulia inerciis momentebi I 4 x0 x0 da I 4 x4 x4 . SemuSavebuli meTodikis
safuZvelze

Sedgenilia

agregatze

moqmedi

yvela

Zalebis

momentebis

balansis

diferencialuri gantoleba, saidanac mdgradobis pirobidan gamomdinare, gansazRvrulia
mTa-is siCqaris kritikuli mniSvnelobebi: a1  6,9 m/wm2 da Vk1  3,7 m/wm.
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dadgenilia, rom am SemTxvevaSi mTa-is ganivi mdgradoba ar dairRveva, radganac
agregatis moZraobis maqsimaluri siCqare, romelic mas SeuZlia ganaviTaros, naklebia
Teoriuli kvlevis Sedegad miRebul kritikul siCqareze.

gamoyenebuli literatura
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5. mosuliSvili d., balamwaraSvili z., narimanaSvili m. morsaTrevi
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dinamikuri

mdgradobis

gamokvleva

Soltebis

TviTmtvirTavi

naxevraddatvirTul

mdgomareobaSi morTrevis dros. saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministrowyalTa meurneobis instituti, samecniero SromaTa krebuli, 2010, #65, 186-190 gv.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
НЕЗАГРУЖЕННОГО ТРЕЛЁВОЧНОГО АГРЕГАТА ПРИ
КРИВОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ НА РАВНИНЕ
М. Челидзе-Ткешелашвили, З. Баламцарашвили, Р. Ткемаладзе,
Д. Мосулишвили, Г. Дарахвелидзе
Резюме
Создан модернизированный трелёвочный самозагружающегося агрегата с новым
шарнирно-рычажным-зубчатым механизмом стрелы и корпуса;
инерции

определены

незагруженного трелёвочного самодвижущего агрегата I 4 x0 x0 и

43

моменты

I 4 x4 x4 и для

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016
определения поперечной устойчивости параметров

движения

агрегата на основе

разработанной методики составлено уравнение равновесия моментов всех действующих на
агрегат сил, которые действуют с момента начала опрокидывания при криволинейном
движении на равнине, представляет дифференциальное уравнение поперечной устойчивости
движения агрегата.

Исходя из условия поперечной

устойчивости

незагруженного

трелёвочного агрегата при криволинейном движении на равнине определены центробежное
ускорение a1 и критическая скорость Vk1 . Найдено значение времени t1 с момента начала
опрокидывания до состояния

неизбежного опрокидывания.

Полученные

результаты

показывают, что на равнине при повороте трелёвочного самодвижущегося агрегата с
минимальный радиусом поперечная устойчивость не нарушается, так как максимальная
скорость агрегата меньше полученной при исследовании критической скорости.

RESEARCH AT TRANSVERSE STABILITY MOVEMENT OF UNLOADED
LOGGERS AGGREGATE AT CURVILINEAR MOVEMENT ON PLAINS
M. Chelidze-Tkeshelashvili, Z. Balamtsarashvili, R. Tkhemaladze,
D. Mosulishvili, G. Darakhvelidze
Summary
Is created modernized loggers self-loaded aggregate with the new hinged-leverage-geared
mechanism of body-arrow; are determined moments of inertia I 4 x0 x0 and I 4 x4 x4 of unloaded
aggregate. To determine motion transversal stability parameters at aggregate motion on the basis of
developed method is composed balance equation of all acting on the aggregate forces moment, which
since the turnover starting moment at curvilinear movement on plains, represents the differential
equation of aggregate transversal stability at movement. At curvilinear movement of unloaded
aggregate on plains due the transverse stability condition are defined centrifugal acceleration a1 and
the critical speed Vk1 of movement. Is found the t1 value of time at aggregate overturning start up to
inevitable condition of overturning. From the obtained results is clear that at turning on plains with
minimum radius of rotation the transversal stability will not collapse, because the maximum speed of
aggregate is less than the critical speed due this research.

44

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016

uak 634.36

dautvirTavi morsaTrevi agregatis
moZraobis ganivi mdgradobis kvleva
ferdobze mrudwiruli moZraobis dros
n. WeliZe-tyeSelaSvili, z. balamwaraSvili, r. tyemalaZe,
d. mosuliSvili, g. daraxveliZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, m. kostavas #77,
q. Tbilisi, saqarTvelo)

reziume:

morsaTrevi TviTmtvirTavi agregatis

mTa) ferdobze moZraobis ganivi

mdgradobis kvlevisaTvis, damuSavebuli meTodikis safuZvelze, Sedgenilia agregatze
moqmedi yvela Zalebis momentebis diferencialuri gantoleba, traqtoris muxluxa
jaWvis sayrdeni zedapiris wiboze gamavali x0 x0 RerZis mimarT. ferdobze mTa-is
mrudwiruli

moZraobis

ganivi

mdgradobis

pirobidan,

gansazRvrulia

agregatis

centridanuli aCqareba a 2 da moZraobis kritikuli siCqare Vk2 , roca agregati iwyebs
gadabrunebas.



kuTxiT

daxril

ferdobze,

mTa-is

statikuri

wonasworobis

transcendentuli gantolebidan gawrfivebul modelSi gadayvanis Semdeg, gansazRvrulia
agregatis x0 x0 RerZis garSemo brunvis kuTxis  2 -is maqsimaluri da t 2 drois
mniSvnelobebi, agregatis gadabrunebis dawyebidan gardauval mdgomareobamde. dadgenilia,
rom kritikuli siCqare Vk2 naklebia. traqtoris moZraobis maqsimalur siCqareze. am
SemTxvevaSi agregati aramdgradia da drois simciris gamo ferdobis daxris mxares iwyebs
gadabrunebas.
sakvanZo sirtyebi: ganivi mdgradoba, agregatis inerciis momenti, transcendentuli
gantoleba, kritikuli siCqare, agregatis wona.
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Sesavali
mTagorian tyesakafebze xe-tyis morTrevis procesis teqnologiuri sqemebis
gansaxorcieleblad saWiro manqana-danadgarebis kvlevisaTvis, damuSavebuli meTodebi da
meTodikebi mwiria da naklebad miesadageba morsaTrevi agregatebis kvlevis amocanebs.
aRsaniSnavia isic, rom morsaTrevi agregatebis ganivi mdgradobis Sesaswavlad gamoyenebuli
Teoriuli kvlevebi ar iZleva agregatis mdgradobis yvela parametris gansazRvris
saSualebas.
ZiriTadi nawili
mTa-is moZraobis ganivi mdgradobis gamo sakvlevad ferdobze aRmarTis mxares
minimaluri radiusiT mobrunebis dros, saWiroa SevadginoT moqmedi yvela Zalebis
momentebis balansis gantoleba (nax. 1,2).

  2 )r4 ,
I 4 x0 x0 1  m4 a2 sin(40   2 )r4  G4 cos( 40
sadac I 4 x0 x0  dautvirTavi mTa-is inerciis momenti brunvis
2  


(1)

x0 x0 RerZis mimarT, kgm2;

kuTxis daxril ferdobze dautvirTavi mTa-is

x0 x0 RerZis garSemo

brunvis kuTxuri aCqareba, 1/wm2;
a2  dautvirTavi mTa-is

 kuTxis daxril ferdobze aRmarTis mxares minimaluri

radiusiT mobrunebis dros centridanuli aCqareba, m/wm2;
 2  

kuTxiT daxril ferdobze dautvirTavi mTa-is

x0 x0 RerZis garSemo

brunvis kuTxe, gadabrunebis dawyebidan gadabrunebis gardauval mdgomareobamde, grad;

 40  dautvirTavi

mTa-is vakeze sawyis mdgomareobaSi r4 radiusis daxris kuTxe

horizontalTan, grad;
m4  dautvirTavi agregatis masa, kg;
r4  dautvirTavi mTa-is simZimis

S4

centris

x0 x0 RerZis garSemo brunvis

radiusi, m;
G4  dautvirTavi mTa-is wona, n.

 40   kuTxiT daxril ferdobze mTa-is sawyis mdgomareobaSi r4 radiusis daxris
kuTxe horizontalTan, grad.

 40  40    5524  20  7524 ;
sadac

  ferdobis

daxris kuTxe, 20.
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 kuTxiT daxril ferdobze dautvirTavi mTa-is moZraobis ganivi mdgradobis
ZiriTadi parametrebi ganisazRvreba formulebiT:

 r4  0 ,
m4 a2 sin 40r4  G4 cos 40

(2)

nax. 1. dautvirTavi mTa-is inerciis momentebis saangariSo sqema

nax. 2. dautvirTav mTa-ze moqmedi Zalebis x0 x0 RerZis
mimarT momentebis saangariSo sqema vakeze mrudwiruli
moZraobis dros

saidanac

a2 

 136000  cos 7524 136000  0,25207
G4 cos  40


 2,6 m/wm2.
m4 sin  40 13600  sin 5524
13600  0,96771
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am SemTxvevaSi kritikuli siCqare, roca agregati iwyebs gadabrunebas tolia

Vk2  a2 R  2,6  2,0  2,28 m/wm.

(4)

 2 max kuTxis maqsimalur mniSvnelobas vpoulobT tolobidan
   2 max )r4  0 .
G4 cos( 40

(5)

transcendentuli gantoleba (5) gawrfivebul modelSi gadayvanis Semdeg miiRebs
saxes

 cos  2 max  sin  40
 sin  2 max )r4  0 ,
G4 (cos  40
saidanac

tg 2 max 

(6)


cos  40
cos 7524 0,25207


 0,26048 ,

sin  40
sin 7524 0,96771

(7)

 2 max  1436 .
t2-is sapovnelad gantolebidan (1) vsazRvravT 2 kuTxur aCqarebas
1
m4 a2 sin 40   2 r4  G4 cos 40   2 r4 ,
2 
I 4 x0 x0

(8)

saidanac
 2 max 

t2 

2

1
I 4 x0 x0

m4 a2 sin 40   2 max r4  G4 cos 40   2 max r4  t 2 ,
2

2 2 max  I 4 x0 x0

   2 max r4
m4 a2 sin  40   2 max r4  G4 cos 40

.

(9)

(10)

gantolebaSi (10) ricxviTi mniSvnelobebis CasmiT miviRebT
t2 

2  0,259  57764
 0,72wm.
13600  2,6  sin(5524  1436) 1,76  136000  cos(7524  1436) 1,76

maSasadame, ferdobze minimaluri radiusiT aRmarTis mxares dautvirTavi mTa-is
mobrunebis

dros

kritikuli

siCqare

Vk2  2,28

m/wm-s,

rac

naklebia

agregatis

maqsimalur siCqareze V  2,84 m/wm-ze. am SemTxvevaSi, agregati SeiZleba gaxdes aramdgradi,
Tu Vk2 gaxdeba 2,28 m/wm-ze meti. amasTan, dro t2 gadabrunebis dawyebidan gadabrunebis
gardauval mdgomareobamde tolia 0,72 wm-isa, rac imas niSnavs, rom drois simciris
gamo gadabruneba gardauvalia.

daskvna
Seqmnilia morsaTrevi TviTmtvirTavi agregati (mTa) Zara-isris axali saxsrulberketul-kbilanuri

meqanizmiT.

modernizebuli
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x0 x0 da

gansazRvrulia inerciis momentebi I 4 x0 x0 da I 4 x4 x4 , Sesabamisad

x4 x4 RerZebis

mimarT. damuSavebuli meTodikis safuZvelze, Sedgenilia agregatze moqmedi yvela
Zalebis

momentebis

balansis

diferencialuri

gantoleba,

agregatis

mdgradobis

pirobidan, ferdobze ganivi mimarTulebiT mrudwiruli moZraobis dros, gansazRvrulia
mTa-is centridanuli aCqarebis da moZraobis kritikuli siCqaris mniSvnelobebi:
a2  2,6

m/wm2; Vk2  2,28

m/wm. gansazRvrulia agreTve,

t 2  0,72 wm

drois sidide,

agregatis gadabrunebis dawyebis momentidan gadabrunebis gardauval mdgomareobamde.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
НЕЗАГРУЖЕННОГО ТРЕЛЁВОЧНОГО АГРЕГАТА ПРИ
КРИВОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ НА СКЛОНЕ
М. Челидзе-Ткешелашвили, З. Баламцарашвили, Р. Ткемаладзе,
Д. Мосулишвили, Г. Дарахвелидзе
Резюме
При исследовании поперечной устойчивости трелёвочного самозагружающегося
агрегата

при движении на склоне,

на основе разработанной методики,
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дифференциальное уравнение моментов всех действующих на агрегат сил, относительно
проходящих по краю опорной поверхности гусеничной цепи трактора оси

x0 x0 . Из условия

поперечной устойчивости при криволинейном движении агрегата на склоне, определены
центробежное ускорение агрегата a 2 и критическая скорость движения Vk2 , при котором
агрегат начинает опрокидываться. На склоне с наклоном под углом α, после перевода
агрегата из трансцендентного уравнения статического равновесия в линеаризованной
модель, определены максимальное значение  2 угла поворота вокруг оси

x0 x0 , и значение

времени t 2 , с момента начала опрокидывания до состояния неизбежного опрокидывания.
Установлено, что критическая скорость Vk2 меньше максимальной скорости движения
трактора. В этом случае агрегат является неустойчивым, и вследствие нехватки времени
начинает переворачиваться на сторону наклона склона.

RESEARCH AT TRANSVERSE STABILITY MOVEMENT OF UNLOADED
LOGGERS AGGREGATE AT CURVILINEAR MOVEMENT ON SLOPE
M. Chelidze-Tkeshelashvili, Z. Balamtsarashvili, R. Tkhemaladze,
D. Mosulishvili, G. Darakhvelidze
Summary
At research of loggers self-loaded aggregate transversal stability at movement on slope, on
the basis of the developed method is composed differential equation of all acting on the aggregate
forces moments, related to the

x0 x0 axis through caterpillar chain bearing surface edge of tractor.

The curvilinear movement of aggregate on slope due the conditions of transversal stability, are
defined aggregate centrifugal acceleration a 2 and the critical speed Vk2 of movement, when the
aggregate starts to overturn. On inclined by angle α slope, after the transfer from transcendental
equations of static equilibrium of the aggregate in linearized model, are defined the maximum value
 2 of rotation angle related the

x0 x0 axis and the time

t 2 value, at aggregate overturning start up

to inevitable condition of overturning. It is estimated that critical speed Vk2 is less than the maximum
speed of tractor movement. In this case the aggregate is unstable, and due lack of time begins to
overturn on the slope gradient side.

50

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016

uak 338.4; 338.48.

problemuri faqtorebi mrewvelobis sabanko
dakretitebaSi
d. SaniZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti. m. kostavas q. #77, Tbilisi
saqarTvelo)

რეზიუმე: საქართველოს საბანკო სისტემის ფინანსური რესურსების დღევანდელ

ვითარებაში იგი არასაკმარისია რეალური სექტორის ეფექტურად მხარდასაჭერად,
კერძოდ მრეწველობის დარგისა, რომელიც მაღალკონცენტრირებულობით გამოირჩევა.
სტატიაში წარმოდგენილია ის ძირითადი პრობლემები, რომელსაც წარმოშობს საბანკო
სექტორის

და

ეკონომიკის

რეალურ

სექტორს

შორის

ურთიერთმოქმედება.

გამოვლენილია საბანკო ინვესტიციების აქტივიზაციის ხელის შემშლელი ფაქტორები,
ასევე საბანკო დაკრედიტების პროცესებზე მომქმედი დარგობრივი სპეციფიკური
თავისებურებები.
საკვანძო

სიტყვები:

მრეწველობა,

დაკრედიტება,

ბანკი,

ინვესტიცია,

რისკი,

მაკროეკონომიკა, მიკროეკონომიკა.

2008 წლიდან ქართული საბანკო სისტემა სერიოზული კრიზისის წინაშე იმყოფება.
თუმცა, უნდა ვაღიაროთ რომ ასევევა საბანკო ზედამხედველობის სისტემაც. ეროვნული
ბანკი ძირითადად ზედამხედველობას უწევს უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით
შექმნილ ბანკებს, სადაც თავმოყრილია მთლიანი აქტივების 89,1%, მთლიანი სესხების
89,2%. საქართველოს საბანკო სექტორი 20 კომერციული ბანკით არის წარმოდგენილი.
მათ შორის 15 - საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით, 3 -
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უცხოური ბანკის ფილიალით [2]. ამას ემატება ასევე მოსახლეობის და ეკონომიკური
აგენტების ნდობის ჯერ კიდევ დაბალი დონე საბანკო სისტემის მიმართ, რისი მიზეზიც
არის ის, რომ უმრავლესი კომერციული ბანკის აქტივების უმეტეს ნაწილს მათ მიერ
დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონევა წარმოადგენს [6]. ფინანსური მდგრადობა
შეინარჩუნეს იმ ბანკებმა, რომელთა წარმოებაში ინვესტიციების

წილი აღემატება

სპეკულაციურ ოპერაციებში დაბანდებებს. ძირითადად ასეთი ბანკები არიან მცირე და
საშუალო ბანკები, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან მუდმივად კლიენტების
მოზიდვაზე და ნელ, ევოლუციურ, ხარისხობრივ ზრდაზე. ამასთან ერთად, მცირე და
საშუალო ბანკების წილი საბანკო სისტემის მთლიან აქტივებში არის მცირე, რის გამოც
მათ

ობიექტურად

არ

შეუძლიათ

განახორციელონ

მასშტაბური

საინვესტიციო

საქმიანობა.
კრიზისული მოვლენების შედეგად ფინანსური დაწესებულებების უმრავლესობას
შეექმნა რესურსული ბაზის ფინანსირების მწვავე პრობლემა ისეთი მიმართულებებით,
როგორიცაა:
-

საწარმოთა და ორგანიზაციათა საანგარიშსწორებო და მიმდინარე ანგარიშებზე
ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში სახსრების, ვადიანი დეპოზიტების სტაგნაცია;

-

ორგანიზებული დანაზოგების ზრდის შემცირება და მოსახლეობის ანაბრების
გადინება;

-

უცხოური საკრედიტო ინსტიტუტებიდან და საფინანსო კომპანიებიდან
კრედიტების მოზიდვის შესაძლებლობების დაკარგვა;

-

ბანკთაშორისი დაკრედიტების შეჩერება;

-

საბანკო კაპიტალის დონის შემცირება.
ამის ფონზე მნიშვნელოვანი ამოცანა იყო საბანკო კრიზისის ძალზე მწვავე

ფორმების დაძლევა. მაკროეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებით საქართველოს
ეროვნული ბანკისა და მთავრობის ძალისხმევით, რომელიც მიმართული იყო საბანკო
სისტემის რესტრუქტურიზაციაზე შესაძლებელი გახდა საბანკო სფეროში მდგომარეობა
გაუმჯობესებულიყო, რაც გამოიხატა არამდგრადი მდგომარეობიდან შედარებით
სტაბილურ მდგომარეობაში გადასვლით.
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მაგრამ, საქართველოს საბანკო სისტემის ფინანსური რესურსების დღევანდელ
ვითარებაში იგი არასაკმარისია რეალური სექტორის ეფექტურად მხარდასაჭერად,
ეკონომიკის ყველა დარგის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, კერძოდ მრეწველობის
დარგისა,

რომელიც

მაღალკონცენტრირებულობით

გამოირჩევა.

საქართველოს

ეროვნული ბანკის მონაცემებით კომერციული ბანკების მიერ 2014 წელს გაცემული
კრედიტების 40% სამომხმარებლო სესხებზე მოდის; დანარჩენი 60% - ისეთ სექტორებზე
გაიცა, რომლებიც გრძელვადიან ეკონომიკურ ზრდას მცირედაც არ უწყობენ ხელს.
კრედიტების თითქმის ნახევარი (48%) ვაჭრობის სექტორზე მოდიოდა [3]. ამასთან
ერთად, პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ შექმნილ ვითარებაში ბანკები არ
ახორციელებენ

მათთვის

მისაწვდომ

საინვესტიციო

პოტენციალის

ეფექტურად

გადანაწილებასაც კი.
საქართველოს

ეკონომიკაში

ბანკის

უმნიშვნელოვანესი

როლის

შესახებ

მეტყველებს ის ფაქტი, რომ სებ-ის სტატისტიკით აქტივების ჯამური წილი მშპ-ში
გაცილებით მცირეა (44,5%) განვითარებული ქვეყნების მაჩვენებელთან შედარებით.
ეკონომიკის რეალური და ფინანსური სექტორების განვითარებას შორის
დისპროპორციების

ზრდის შედეგად ჩამოყალიბდა რეალურ სფეროში საბანკო

კაპიტალის არა ჩართვის, არამედ პირიქით, იქიდან გამოდევნის წინაპირობები.
ეკონომიკის

რეალური

სექტორის

საწარმოთა

და

ორგანიზაციათა

ფინანსური

მდგომარეობის გაუარესების პირობებში „ფული გარიგებისათვის“ ბაზარზე ბანკების
დამოკიდებულებამ

გამოიწვია

კრიზისული

პოტენციალის

დაგროვება.

ამასთან,

ეკონომიკის რეალურ და საბანკო სექტორებში კრიზისულ პროცესებს შორის დამყარდა
ურთიერთკავშირი. არასაფინანსო საწარმოების ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება
და შესაბამისად მათ საბანკო ანგარიშებზე სახსრების შეკვეცამ გამოიწვია კომერციული
ბანკების რესურსული ბაზის და მათი წარმოებაში დაბანდებების შემცირება. საბანკო
ინვესტიციებისა და კრედიტების მოცულობის შემცირების დროს ხდებოდა საწარმოთა
გადახდისუნარიანობის

შემდგომი

დაცემა,

რამაც

გამოიწვია

საინვესტიციო

და

საკრედიტო რისკების ზრდა. თავის მხრივ, რისკების ზრდა მნიშვნელოვანი ფაქტორი
იყო, რომელიც ბანკის საინვესტიციო საქმიანობის დესტიმულირებას ახდენდა,
რამდენადაც რისკის ზრდის დროს ძლიერდებოდა წინააღმდეგობა ინვესტირების
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აქტივიზაციასა და ბანკის ფინანსური მდგრადობის შენარჩუნების ამოცანას შორის,
ამასთანავე იზრდებოდა გარღვევა საპროცენტო განაკვეთებსა (რისკზე პრემიის გაზრდის
დროს, რომელიც შედიოდა საპროცენტო განაკვეთში) და წარმოების რენტაბელობას
შორის.
ბანკების

წარმოების

სფეროსთან

კავშირის

ხასიათის

კარდინალური

ტრანსფორმაცია არა მხოლოდ ეკონომიკის გაჯანსარების, არამედ თავად საბანკო
სექტორის

გაძლიერების

მნიშვნელოვანი

პირობაა.

ამიტომ

საბანკო

სისტემის

საქმიანობის გარდაქმნის სტრატეგიული მიმართულება უნდა იყოს ბანკებისა და
ეკონომიკის რეალური სექტორის ურთიერთმოქმედება.
ახალ სიტუაციაში ფინანსური სპეკულაციების საშუალებით ფულის სწრაფად
გამომუშავების შესაძლებლობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ეს აიძულებენ ბანკებს ეძებონ
თავიანთი

სახსრების ეფექტურად განთავსების შესაძლებლობები.

ამავე დროს,

საზოგადოებრივი წარმოების საშუალოდარგობრივი რენტაბელობის ზრდის დროს
საბანკო კრედიტებზე საპროცენტო განაკვეთების შემცირება ხელს უწყობს ეკონომიკის
რეალური სექტორისათვის ფულის სესხებაზე ხელმისაწვდომობის ამაღლებას.
ბანკების საკრედიტო დაბანდებების ძირითადი ნაწილი მოდის მოკლევადიან
კრედიტებზე.

საკრედიტო

დაბანდებების

მთლიან

მოცულობაში

გრძელვადიანი

კრედიტების წილი ძალზე დაბალი რჩება.
წარმოებაში საბანკო ინვესტირების აქტივიზაციის ხელის შემშლელი ძირითადი
ფაქტორებია:
-

ეკონომიკის რეალურ სექტორში დაბანდებების რისკის მაღალი დონე;

-

ბანკების რესურსული ბაზის მოკლევადიანი ხასიათი;

-

ეფექტური საინვესტიციო პროექტების ბაზარის არაფორმირებულობა.
რიგი

ეკონომიკური

და

სამართლებრივი

თავისებურებების

გავლენით

საქართველოს პირობებში იზრდება ტრადიციული საკრედიტო რისკები. მათ შორის,
ჯერ-ერთი,
გარკვეული

საქართველოს

ეკონომიკური

გაუმჯობესებისა,

მდგომარეობა,

ხასიათდება

რიგი

რომელიც

მიუხედავად

საწარმოების

ფინანსური

არამდგრადობით, არაკვალიფიციური მენეჯმენტით და სხვ. მეორე, ბანკის, როგორც
კრედიტორის ინტერესების იურიდიული დაცვის არასრულყოფილება, რომლისთვისაც
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დამახასიათებელია გირაოს გაფორმება და მისი უფლება კლიენტის ქონებაზე. ასეთ
ვითარებაში

გარკვეული

რიცხვის

მსესხებლებისათვის

საკრედიტო

რისკების

მნიშვნელოვანი კონცენტრაცია წარმოებს.
რისკების შემდეგი ფაქტორია - საქართველოს ბანკების მოკლევადიანი პასივების
შეუსაბამობა

ინვესტიციების

მოთხოვნებთან,

რის

შედეგადაც

საინვესტიციო

დაკრედიტება ბანკის ლიკვიდობის საფრთხის მატარებელია. ბანკის მიერ მოზიდული
და განთავსებული სახსრების შესაბამისობის გაანგარიშება ადასტურებს იმას, რომ
რესურსული

უზრუნველყოფის

თვალსაზრისით

ძალზე

გაწონასწორებულია

მოკლევადიანი დაბანდებები.
რაკი მოკლევადიანი დაკრედიტებით ამა თუ იმ დონით დასაქმებულია მრავალი
კომერციული ბანკი, ამიტომ საინვესტიციო კრედიტების გაცემა და საინვესტიციო
პროექტების დაფინანსება გარკვეული კატეგორიის ბანკების საქმიანობის სფეროს
წარმოადგენს,

რომელთაც

თავიანთი

სპეციფიკის

გამო

შეუძლიათ

შეამცირონ

საინვესტიციო რისკები. ბანკების ასეთ კატეგორიებს მიეკუთვნება:
 საფინანსო-სამრეწველო ჯგუფებში შემავალი ბანკები. მათ საშუალება
ეძლევათ აწარმოონ გრძელვადიანი დაბანდებები, დაადგინონ დაბალი საპროცენტო
განაკვეთები (რამდენადაც მოცემულ შემთხვევაში ბანკის ინტერესებს გადაფარავს
მთელი გაერთიანების ინტერესები), აკონტროლონ კრედიტის დაბრუნების რისკები;
 კორპორატიული ბანკები, ჩამოყალიბებულია დარგობრივ საფუძველზე და
ემსახურება შესაბამის წარმოებას;

ბანკი),

საერთაშორისო ინსტიტუტების პროექტებში მონაწილე ბანკები (მსოფლიო
რომელთა

საპროცენტო

პოლიტიკა

რეგლამენტირდება

შესაბამისი

შეთანხმებებით;

საწარმოო

მსხვილი ბანკები, ქმნის საიმედო კლიენტურის ბაზას, ახორციელებს
ინვესტიციებს

აქციის

პაკეტის

მიღების

პირობით,

რომლითაც

უზრუნველყოფს გაცემული სახსრების ეფექტურად ხარჯვის კონტროლს.
მოცემულ შემთხვევაში, საერთაშორისო პრაქტიკაში პროექტების ფინანსირების
ქვეშ იგულისხმება საინვესტიციო პროექტების ფინანსირება, რომელიც ხასიათდება
განსაკუთრებული უნარით უზრუნველყოს დაბანდებების დაბრუნება, რომელსაც
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საფუძვლად უდევს თავად პროექტის ინვესტიციური ხასიათი, ის შემოსავლები,
რომელსაც მიიღებს მომავალში შექმნილი ან რესტრუქტურიზებული საწარმო.
საპროექტო დაფინანსების სპეციფიკური მექანიზმი მოიცავს საინვესტიციო პროექტის
ტექნიკური და ეკონომიკური ხასიათის ანალიზს და მასთან დაკავშირებული რისკების
შეფასებას. ხოლო დაბანდებული სახსრების დაბრუნების ბაზა არის პროექტის ყველა
ხარჯის დაფარვის შემდეგ დარჩენილი მოგება. ბანკში საპროექტო ციკლის ეტაპებია:


პროექტის წინასწარი შერჩევა;



საპროექტო დაბანდებების შეფასება;



მოლაპარაკებების წარმართვა;



პროექტის მიღება დასაფინანსებლად;



პროექტის რეალიზაციაზე კონტროლი;



რეტროსპექტული ანალიზი.

ჩვეულებრივ ბანკები არ ამუშავებენ პროექტებს. მათ შეუძლიათ დახმარების
გაწევა დოკუმენტთა პაკეტის მომზადებაში. მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა ბანკები
მონაწილეობენ

საპროექტო

კომპანიის

კაპიტალში

ან

ახდენენ

ფინანსურ

კონსულტირებას კონსალტინგური კომპანიის ფუნქციების შესრულების დროს, მათ
შეუძლიათ თავის თავზე აიღონ პროექტის შემუშავებაშიც კი.
ამავე დროს, საქართველოს ეკონომიკის რეალურ პირობებში, რომელშიც
უკანასკნელ პერიოდში ფასიანი ქაღალდების ბაზარი გამოირჩევა სპეკულაციური
დაბანდებების დომინირებით, ჯერ კიდევ დიდხანს შენარჩუნდება საინვესტიციო
მოთხოვნის

დაკმაყოფილების

საკრედიტო

ფორმების

მნიშვნელობა.

ამიტომ

ინვესტიციურ პროცესებში ბანკების როლის განსაზღვრისათვის გათვალისწინებული
უნსა იყოს მათი საქმიანობის ორადი ხასიათი.
ზოგადად, არ არის ჩამოყალიბებული ინვესტიციური პროექტების ბაზარი.
მოცემული

პროექტები

ხასიათდებიან

არასაკმარისი

დამუშავებით.

ბანკები

იძულებულნი არიან დამოუკიდებლად განახორციელონ პროექტების ფინანსირებასთან
თანმხლები სამუშაოთა მთელი კომპლექსი.
საბანკო და რეალური სექტორების ურთიერთმოქმედების მნიშვნელოვანი
მიმართულებაა კომერციული ბანკების მიერ მრეწველობის დაკრედიტება. ასეთი ბანკის
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საკრედიტო პოლიტიკა არის საკრედიტო ოპერაციების შემოსავლიანობის ამაღლებისა
და საკრედიტო რისკების შემცირების ღონისძიებების მთელი კომპლექსი.
საკრედიტო პოლიტიკის ფორმირების დროს ბანკმა უნდა გაითვალისწინოს რიგი
ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორები:


მაკროეკონომიკური:

ცენტრალური

ბანკის

ქვეყნის

ფულად-საკრედიტო

ეკონომიკის
პოლიტიკა,

საერთო

მდგომარეობა,

მთავრობის

საფინანსო

პოლიტიკა;


დარგობრივი და რეგიონალური: რეგიონის და დარგის ეკონომიკური

მდგომარეობა, რომელსაც ემსახურება ბანკი, კლიენტების შემადგენლობა, მათი
საკრედიტო მოთხოვნები; კონკურენტი ბანკის არსებობა;


შიდასაბანკო: ბანკის საკუთარი სახსრების (კაპიტალის) სიდიდე, პასივების

სტრუქტურა, პერსონალის უნარი და გამოცდილება.
მაკროეკონომიკური ფაქტორები ობიექტური ხასიათისაა, ამიტომ ბანკმა მას
მაქსიმალურად უნდა მიუსადაგოს თავისი საკრედიტო პოლიტიკა. რასაკვირველია,
ქვეყნის და ეკონომიკის რეალური სექტორის საერთო ეკონომიკური სიტუაცია
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მთელ საფინანსო-საბანკო სისტემაზე. უფრო მეტიც,
იგი განსაზღვრავს სახელმწიფოს ფულად-საკრედიტო და ფინანსური პოლიტიკის
მიმართულებებს.
კრედიტის გაცემის

თვალსაზრისით ბანკებისათვის ძალზე მიმზიდველია

სტაბილური დარგები, რომელთაც კაპიტალის სწრაფი ბრუნვა აქვთ, რაც დღეს ძალიან
ცოტაა. აქედან გამომდინარეობს მაღალი საკრედიტო რისკებიც. სამწუხაროდ,
უკანასკნელ დროს
წარმოექმნებათ

არა

საქართველოს საწარმოებს მოთხოვნა სახსრების სესხებაზე
წარმოების

გაფართოებასთან

დაკავშირებით,

არამედ

გადაუხდელობის შედეგად ფინანსური სიძნელეების მიზეზით. დღეისათვის ფართოდ
გავრცელდა დარგების იძულებითი ურთიერთდაფინანსება. წარმოების

დარგები

დაიყვნენ წმინდა კრედიტორებად და წმინდა მსესხებლებად. პირველს მიეკუთვნებიან:
მშენებლობა, სათბობ-ენერგეტიკული ინდუსტრია, ტრანსპორტი; მეორეს - ყველა
დანარჩენი (მანქანათმშენებლობა, სოფლისმეურნეობა, ქიმიური, მეტალურგიული და
სხვა დარგები).

57

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016
შექმნილ ვითარებას სულ ცოტა სამი მიზეზი აქვს:
1. მეორე სექტორის დაბალი ეკონომიკური ეფექტურობა (წმინდა მსესხებლები),
რაც

დაკავშირებულია

პროდუქციაზე

მოთხოვნის

დაცემის

შემდეგ

სიმძლავრეების სიჭარბესთან;
2. პირველი

სექტორის

საწარმოები

(წმინდა

კრედიტორები),

უპირატესად

ბუნებრივი მონოპოლიები, კარნახობენ მაღალ ფასებს;
3. სხვადასხვა დარგების პროდუქციაზე ფასების შესაბამისობის რადიკალური
ცვლილება.
ყველა

ზემოთ

ჩამოთვლილი

ვითარება

ძირითადად

დაკავშირებულია

საქართველოს ეკონომიკის გარდამავალ პერიოდთან, როცა საბოლოოდ მოქმედება
დაიწყო საბაზრო მექანიზმმა. ძირეულად შეიცვალა შეფარდებითი ფასები (ფასობრივი
შესაბამისობა სხვადასხვა სახის საქონელსა და მომსახურებას შორის), რაც არსებითად,
გარდუვალია

და

სასარგებლოა

მაკროეკონომიკურ

დონეზე

ოპტიმალური

პროპორციების დასადგენად. მაგრამ, ყოველთვის არსებობს დარგობრივი სპეციფიკური
თავისებურებები, რომლებიც გავლენას ახდენენ საბანკო დაკრედიტების პროცესზე,
კერძოდ:
-

დარგის საწარმოთა საწარმოო-კომერციული ციკლის თავისებურებები;

-

თვითღირებულების (ხარჯების) დარგობრივი სტრუქტურა.
რენტაბელური საწარმოები კაპიტალის სწრაფი ბრუნვით, წარმოების მოკლე

პერიოდით,

პროდუქციის

შემოსულობებით,

ბანკების

რეალიზაციიდან
თვალსაზრისით

ამონაგების

თანაბარზომიერი

დაკრედიტებისათვის

ძალზე

მიმზიდველები არიან. ასეთი თვისებები, უპირველეს ყოვლისა, გააჩნიათ საბითუმო და
საცალო ვაჭრობის საწარმოებს ან სამრეწველო ორგანიზაციებს, რომლებიც უშვებენ
სამომხმარებლო (განსაკუთრებით კვების) პროდუქტებს. ბანკებისათვის მიმზიდველია
ასევე ექსპორტზე ორიენტირებული სანედლეულო დარგები, რომელსაც ხელს უწყობს
საგარეო ეკონომიკური კონიუნქტურა და მათ პროდუქციაზე მაღალი მსოფლიო ფასები.
თვითღირებულების

სტრუქტურაში

დარგობრივი

განსხვავება

შეიძლება

მდგომარეობდეს, დაკრედიტების დროს ბანკების მაღალ რისკებში, განსაკუთრებით
ქვეყანაში საერთო ეკონომიკური არასტაბილურობის დროს. საქმე იმაშია, რომ საბანკო
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კრედიტი საწარმოთა საქმიანობაზე ორად გავლენას ახდენს. ერთი მხრივ, იგი ზრდის
საფინანსო ბერკეტის ძალას: ნასესხი სახსრები აიძულებს საწარმოებს იმუშაონ თავიანთ
ფინანსურ შედეგზე, ამავე დროს აამაღლოს საკუთარი კაპიტალის რენტაბელობა, რაც
დადებითად ფასდება. მეორე მხრივ, საბანკო კრედიტი ერთდროულად ზრდის
საწარმოს ოპერატიული (სამეურნეო) ბერკეტის ძალას, რომელიც შემოსული ამონაგების
ჯამის ცვლილების პირობებში განისაზღვრება მოგების მაჩვენებლის დინამიკით, რაც
ფასდება

უარყოფითად.

შემადგენლობაში

აქვთ

კომპანიებს,
მუდმივი

რომლებსაც

ხარჯების

წარმოების

მაღალი

წილი

დანახარჯების
და

არ

არიან

დაკავშირებულნი წარმოების მოცულობის ცვლილებაზე (ამორტიზაცია, იჯარა,
ხელფასის მუდმივი ნაწილი) რეალიზაციის მოცულობის დაცემის შემთხვევაში უფრო
სწრაფად კარგავენ მოგებას იმ საწარმოებთან შედარებით, რომელთა მუდმივი ხარჯების
წილი

მცირეა.

საბანკო

კრედიტის

პროცენტების

ზომა,

რომელიც

ტოლია

რეფინანსირების განაკვეთს პლიუს 3%, მიეკუთვნება ორგანიზაციის ხარჯებს და
ზრდის მათ მუდმივ ნაწილს. მოცემული ზღვარის ზემოთ პროცენტები მიეკუთვნება
ფინანსურ შედეგს და ამცირებს კომპანიის მოგებას. ამგვარად, საწარმოებს, რომელთა
თვითღირებულებაში მუდმივი ხარჯების მაღალი წილი გააჩნიათ, დიდი ალბათობით
მიდრეკილნი არიან საბაზრო კონიუნქტურის არასასურველი ცვლილებებისაკენ.
ბანკებმა დაკრედიტების დროს ეს უნდა გაითვალისწინონ.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ФАКТОРЫ В БАНКОВСКОМ КРЕДИТОВАНИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Д. Шанидзе
Резюме
Финансовые ресурсы банковской системы Грузии в современных условиях
недостаточны для эффективной поддержки реального сектора, в частности, отрасли
промышленности, которая отличается высокой концентрацией. В статье представлены те
основные проблемы, которые возникают при взаимодействии банковском секторе и реального
сектора экономики. Выявлены факторы, препятствующие банковской инвестиционной
активации, а также специфические отраслевые особенности процесса банковского
кредитования

PROBLEM FACTORS IN BANK CREDITING OF INDUSTRY
D. Shanidze
Summary

The financial resources of the banking system of Georgia in the present circumstances it is not
enough to effectively support the real sector, in particular industry sectors, which is outlined by high
concentration. In the article are presented the main problems, which give rise at interaction of the
banking sector and real sector of the economy. Are revealing factors disturbing to the activation of
banking investment, as well as specific features of bank lending processes operating in the sector.
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uak 622.8.8:614.8

atraqcionebis eqspluataciis teqnikuri
usafrTxoebis

moTxovnebi

a. beJaniSvili, m. SilakaZe, n. xaCiZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,
0175, Tbilisi, saqarTvelo)
reziume: naSromSi ganxilulia eqspluataciis saerTo moTxovnebi moZravi atraqcionebis

(sagoravi mTebi, saqanelebi, karuselebi, giganturi Tvlebi, manqanebis atraqcioni),
sanaxaobrivi da samxiarulo atraqcionebis (panoramuli koSki, triala RerZebi, mbrunavi
kasrebi, moZravi scenebi, moqanave kibeebi, sarbeni bilikebi,

dasartymeli CaquCebi),

agreTve tirebisaTvis. mocemulia saerTo SezRudvebi da SezRudvebi bavSvebisaTvis atraqcionebis

eqspluataciisas.

ganxilulia

saxanZro

usafrTxoebisa

da

samedicino

momsaxurebis sakiTxebi.
sakvanZo sityvebi: moZravi atraqcioni, atraqcionebis eqspluatacia, sanaxaobrivi da
samxiarulo atraqcioni,

saxanZro usafrTxoeba, teqnikuri usafrTxoeba.

Sesavali
atraqcioni

miekuTvneba

gazrdili

teqnikuri

safrTxis

Semcvel

obieqts

da

warmoadgens mowyobilobas Aan mowyobilobaTa kompleqss, romelic gadaadgildeba an
adamianebs gadaadgilebs garTobis mizniT sazogadoebrivi TavSeyris adgilebSi.
atraqcionebis eqspluataciisas momsaxure personalma da mgzavrebma mkacrad unda
daicvan

usafrTxoebis wesebi da zustad unda Seasrulon teqnikuri usafrTxoebis

moTxovnebi, gansakuTrebiT iseTi moZravi atraqcionebis eqspluataciisas, rogoricaa
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sagoravi mTebi, saqanelebi, karuselebi, giganturi Tvlebi, manqanebis atraqcioni;
sanaxaobrivi da samxiarulo atraqcionebi _ panoramuli koSki, triala RerZebi, mbrunavi
kasrebi, moZravi scenebi, moqanave kibeebi, sarbeni bilikebi, sasrialoebi,

dasartymeli

CaquCebi; agreTve tirebi.
moZravi atraqcioni esaa mowyobiloba, romlis meSveobiT adamianebi, sakuTari an
gareSe Zalis gamoyenebiT gadaadgildebian garkveul sazRvrebSi an garkveul trasebze.
sanaxaobrivi atraqcioni mowyobilobaa, romlis meSveobiT xdeba adamianebis sxvadasxva
sanaxaobebis demonstrirebiT garToba, xolo samxiarulo atraqcions adamianebi sakuTari
Tavisa da sxvaTa garTobis mizniT iyeneben [1, 2].

ZiriTadi nawili

moZravi atraqcionebis moZravi da gamoweuli nawilebi

Senoba-nagebobebisagan da

sxva sagnebisagan daSorebuli unda iyos sul mcire 1 m-iT, xolo maRali Zabvis
sadenebisagan _ sul mcire 5 m-iT. moZravi nawilebi, romlebic adamianebisTvisaa
gaTvaliswinebuli, sxva moZravi da uZravi nawilebisagan ise unda iyos daSorebuli, rom
adamianebs safrTxe ar SeeqmnaT.
samgzavro modulebis (atraqcionebiT gadaadgilebisas adamianis gansaTavsebeli
mowyobiloba) samoZrao traeqtoria iseTi unda iyos, rom mayureblisTvis ar Seiqmnas
saxifaTo mdgomareoba. usafrTxoebis manZili unda

iyos sul mcire 50 sm. samgzavro

modulebi aRWurvili unda iyos myarad damontaJebuli skamebiT da mowyobilobiT, agreTve
saWiroebis SemTxvevaSi _ fexebis sayrdenebiT.
atraqcionebis moZravi nawilebi aRWurvili unda iyos usafrTxoebis (mcveli)
mowyobilobiT. usafrTxoebis romelime mowyobilobis mwyobridan gamosvlis SemTxvevaSi
avtomaturad unda amuSavdes usafrTxoebis sxva, pirvelisgan damoukidebeli, misi
tolfasi, damatebiTi mowyobiloba.
samgzavro modulebSi Sesasvleli unda iketebodes. sabavSvo karuselis da yvela
swrafad moZravi samgzavro modulis Sesasvlels unda hqondes saketi. SedarebiT nela
moZrav samgzavro modulze dasaSvebia Cveulebrivi Camketebis (jaWvebi, Rvedebi) dayeneba,
romlebic SeiZleba Ria kauWebiT iyos damagrebuli. adamianTa usafrTxoebis Rvedebi,
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rkalebi, misabmeli qamrebi, agreTve samgzavro modulis karebi da samgzavro jaWvebi
mgzavrTa yoveli Casxdomisas momsaxure personalis mier unda Caiketos da Semowmdes.
moZravi atraqcionis baqanze imdeni adamianis Sesvlaa nebadarTuli, ramdenic
gaTvaliswinebulia atraqcionis teqnikuri dokumentaciiT. moZravi nawilebi mxolod mas
Semdeg SeiZleba CairTos, rac momsaxure personali darwmundeba, rom yvela adamians
dakavebuli aqvs adgili, usafrTxoebis yvela saWiro zoma daculia da baqani Tavisufalia.
samgzavro modulis daZvra da damuxruWeba unda moxdes zomieri aCqarebiT da SenelebiT
(araumetes

1

m/wm2).

iseT

moZrav

atraqcionebSi,

sadac

mgzavroba

iwvevs

mudmiv

gadatvirTvebs, mgzavrobis dro ar unda aRematebodes 200 wams.
sabavSvo atraqcionebze daiSvebian mxolod 10 wlamde asakis bavSvebi.
asakamde

bavSvebi

ar

daiSvebian

moZravi

bilikebis,

moqanave

kibeebis

10 wlis
da

msgavsi

konstruqciebis mqone atraqcionebze. manqanebis atraqcionebze, romlebsac mxolod erTi
dasajdomi adgili aqvT, 10 wlamde asakis bavSvebi ar daiSvebian, xolo Tu ori da meti
dasajdomi adgilia, bavSvebi daiSvebian mxolod ufrosis TanxlebiT. 4 wlamde bavSvebi
damoukideblad daiSvebian mxolod specialuri saketebiT aRWurvil dasajdomian sabavSvo
karuselebze.
moZrav atraqcionebze erT adgilze SeiZleba ijdes mxolod erTi adamiani. es wesi
vrceldeba bavSvebzec. ori ufrosi adamianis adgilze SeiZleba ijdes maqsimum sami bavSvi
da isic im SemTxvevaSi, Tu skamebis konstruqcia da TviT atraqcionis tipi iZleva amis
saSualebas.
pirebi, romlebic alkoholis, narkotikuli an toqsikuri zemoqmedebis qveS
imyofebian, atraqcionze ar daiSvebian. atraqcionebze ar daiSvebian agreTve pirebi
cxovelebTan erTad, qolgebiT, joxebiT da sxva msgavsi dasakeci da wvetiani nivTebiT.
praqtikaSi yvelaze ufro gamoyenebulia Semdegi tipis moZravi atraqcionebi:
sagoravi mTebi, saqanelebi, karuselebi, giganturi Tvlebi da manqanebis atraqcioni.
a. sagoravi mTebi
sagoravi mTebi atraqcionia, romelsac samgzavro modulis samoZraod gaaCnia rTuli
relsebiani tarasa.
samgzavro

modulis

aRmarTSi

moZraobis

dros

gaTvaliswinebuli

unda

iyos

dagorebis sawinaaRmdego damcavi mowyobiloba. im SemTxvevaSi, Tu trasis monakveTze
asvlis bolo wertilsa da Casxdomis adgils Soris samgzavro moduli umuxruWod
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moZraobs, aucilebelia am monakveTze samuxruWo mowyobilobis damontaJeba. manZili
samgzavro

modulebs

Soris

ise

unda

ganisazRvros,

rom

Seferxebis

SemTxvevaSi

SesaZlebeli iyos gzis daqanebul monakveTze yvela vagonis cal-calke da droulad
gaCereba. trasa aucileblad unda iyos SemoRobili, xolo samuxruWo monakveTebi_ganaTebuli.
Zlieri qaris, cudi xilvadobis an sxva meteopirobebis gauaresebis dros, romelmac
SeiZleba xeli SeuSalos samgzavro modulis droul damuxruWebas an trasis usafrTxod
gavlas, aucilebelia atraqcionis muSaobis SeCereba.
b. saqanelebi
saqanelebs unda hqondes 1 m simaRlis ZiriTadi da 0,5 m simaRlis Sualeduri
SemoRobva. manZili ZiriTad da Sualedur SemoRobvebs Soris sakmarisi unda iyos
momsaxure personalisa da adamianebis sadgomad, xolo manZili Sualeduri SemoRobvidan
saqanelamde unda gamoricxavdes saqanelisgan adamianebis daSavebas. SemoRobvebi unda iyos
erTi tipis da saqanelebTan misasvleli unda iketebodes.
saqanelebi aRWurvili unda iyos samuxruWo sistemiT, romelic calkeuli saqanelis
gaCerebis saSualebas unda iZleodes.
nav-saqanelebis moajiris simaRle, sul cota, 1 m unda iyos, xolo misi gisosis
ujredebis

zomebi 40X40 sm-s ar unda aRematebodes. bavSvebisaTvis gankuTvnili nav-

saqanelebis moajiris simaRle 70 sm unda iyos, xolo ujredebis zomebi 25X25 sm-s ar
unda aRematebodes.
sayirao saqanelas Ziri aRWurvili unda iyos specialuri mowyobilobiT (yulfebiT)
fexebis dasamagreblad, xolo navis Zelebi _ mowyobilobiT sxeulis dasafiqsireblad.
bavSvebisTvis gankuTvnili saqanelas Ziris daSoreba dasakidebeli RerZidan 3 m-s
ar unda aRematebodes da ar unda hqondes ayiravebis saSualeba. Tu momsaxure personals
SeuZlia TiToeuli saqanelas xeliT gaCereba, maSin samuxruWo mowyobiloba araa saWiro.
erTi piri araumetes sam saqanelas SeiZleba emsaxurebodes. uZravi sayirao saqanela
mxolod erTi piris mier SeiZleba iyos gamoyenebuli.
g. karuselebi
karuseli

wreze

mbrunavi

atraqcionia,

romelsac

gaaCnia

konsoluri

konstruqciaze dakiduli an mbrunav baqanze ganlagebuli dasajdomebi.
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karuselis marTvis pulti iseT adgilze unda iyos ganTavsebuli, rom kargad sCandes
mTeli atraqcioni. karuseli, romlis samgzavro modulebi haerSi trialebs (e.w.
`mfrinavi~ karuseli) Tavisuflad misadgomi adgilidan naxevrad mainc unda iyos
SemoRobili 1 m simaRlis SemoRobviT. SemoRobvaSi Sesasvlelis (Sesasvlelebis) sigane
ar unda aRematebodes 2,5 m-s. Tu karuselis siCqare aRemateba 10 m/wm-s an aqvs cvalebadi
daSoreba SemoRobvasa da moZrav nawilebs Soris, karuseli mTlianad unda iyos
SemoRobili.
`mfrinavi~ karuselis dasajdomi adgilis qveda gabaritsa da danadgaris saerTo
misasvlel zedapirs Soris unda iyos sul mcire 2,7 m vertikaluri manZili. Tu am
gabaritis dacva SeuZlebelia, maSin saerTo misasvleli zedapiri unda SemoiRobos
momlodineTaTvis

xifaTis Tavidan acilebis mizniT. skamebi odnav unda iyos gadaweuli

ukan, unda hqondes 30 sm simaRlis sazurge da ise unda iyos dakidebuli, rom gamoiricxos maTi gadayiraveba. Casaketi jaWvebi ise unda iyos daWimuli, rom mgzavri skamsa
da jaWvs Soris ar Cacurdes. jaWvebi araTviTgaxsnadi saketebiT unda iyos Caketili da
damagerebuli uSualod skamze.
karuselSi, romlis trialis dros mgzavrebi cilindrul kedelze arian mikruli,
moZravi cilindris Sesasvleli unda iketebodes. kari cilindruli kedlis mTlian Ria
farTobs unda faravdes da ar unda iRebodes Signidan gareT. bavSvebisTvis gankuTvnil
karuselSi kari gaRebul mdgomareobaSi atraqcionis baqnebze unda gamodiodes, hqondes
saketi da iRebodes mxolod garedan.
d. giganturi Tvlebi
manZili samgzavro modulis kedelsa da Tvlis manas Soris sul mcire 30 sm unda
iyos, xolo samgzavro modulis moajiris simaRle dasajdomi adgilis zeda gabaritidan
unda Seadgendes sul mcire 55 sm-s. Sesasvlel-gamosasvlelebi saimedo meqanizmebiT unda
iketebodes.
samgzavro modulis xeliT
adviladmtvrevadi

masalisagan.

satrialebeli mowyobiloba ar SeiZleba damzaddes

samgzavro

modulebSi

stumrebi

ise

unda

iyvnen

gadanawilebulni, rom Tvali simetriulad iyos datvirTuli.
e. manqanebis atraqcioni
manqanebi aRWurvili unda iyos mowyobilobiT, romelic mgzavris

an momsaxure

personalis Carevis gareSe maTi gaCerebis saSualebas iZleva. manqanis gadaadgilebis
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siCqare ar unda aRematebodes 8,5 m/wm. trasis sazRvrebs da manqanas Semovlebuli unda
hqondes specialuri buferebi, romlebic arbileben dartymebs Sejaxebisas. manqanebis
buferebi unda iyos sul mcire 10 sm sisqis, rbili masalisagan damzadebuli. erTidaigive
atraqcionis

manqanebze buferebi damagrebuli unda iyos erT doneze, xolo manqanebis

wonaTa sxvaoba ar unda aRematebodes 30%-s.
manqanaSi TiToeuli skami (dasajdomi) aRWurvili unda iyos sul mcire 25 mm
siganis specialuri RvediT, romelic mgzavrs daicavs Sejaxebisas. manqanis is nawilebi,
romlebsac SeuZliaT mgzavris daSaveba, unda SeifuTos rbili masaliT.
zedamxedveli erTi adgilidan, saidanac kargad moCans mTeli trasa, Tvalyurs
unda adevnebdes manqanebis gadaadgilebas da saWiroebis SemTxvevaSi unda mices xmovani
signali, ise rogorc manqanebis yoveli daZvrisa da gaCerebis dros. SidawvisZravian
satransporto saSualebebSi adamianebis Casxdoma SeiZleba mxolod mas Semdeg, rac
trasaze arsebuli yvela moZravi saSualeba gaCerdeba.
avtoskuterebi unda ikvebebodes mxolod mudmivi, araumetes 110 v ZabviT.
sakontaqto qseli, avtoskuterebis kontaqtebi da trasis zedapiri ise unda iyos
mowyobili, rom gamoiricxos adamianebis daSaveba.
sanaxaobrivi

da

samxiarulo

atraqcionebidan

praqtikaSi

xSirad

gvxvdeba:

panoramuli koSki, triala RerZebi, mbrunavi kasrebi, moZravi scenebi, moqanave kibeebi,
sarbeni bilikebi, sasrialoebi,

dasartymeli CaquCebi, agreTve tirebi.

a. panoramuli koSki
panoramuli koSki vertikalur mzid liTonkonstruqciaze moZravi gondolis mqone
atraqcionia.
panoramuli koSkis amwevi meqanizmi ise unda iyos Sesrulebuli, rom gamoricxuli
iyos misi TviTneburi daSveba, xolo sabruni da gadasaadgilebeli meqanizmebi aRWurvili
unda iyos normalurad Caketili tipis muxruWebiT. atraqcioni aRWurvili unda iyos
mowyobilobiT, romelic samgzavro modulis siCqaris normalurze metad gadaWarbebisas,
sawevi da sakidi elementebis mowyvetisas, agreTve samuxruWe sistemis mwyobridan
gamosvlisas uzrunvelyofs samgzavro modulis qveviT gadaadgilebis SezRudvas.
iataksa da atraqcionis samgzavro modulis Zirs Soris ganTavsebuli unda iyos
amortizatorebi. atraqcioni aRWurvili unda iyos samgzavro modulis moZraobis zeda
da qveda ukiduresi mdgomareobis SemzRudvelebiT.
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atraqcionis samgzavro moduls unda hqondes blokireba, romelic gamoricxavs mis
CarTvas gadamettvirTvis

SemTxvevaSi da aRWurvili unda

iyos dasaSvebze metad

momatebuli qaris siCqaris mauwyebeli signalizaciiT, agreTve momsaxure personalTan
kavSiris saSualebiT.
atraqcionis samgzavro moduli uzrunvelyofili unda iyos rogorc muSa, ise
saavario ganaTebiT. gaTvaliswinebuli unda iyos avariulad gaCerebuli atraqcionis
samgzavro modulTan adamianebis gamoyvanis saSualebebi da procedurebi.
b. triala RerZebi, mbrunavi kasrebi, moZravi scenebi, moqanave kibeebi
gasasvlelebi am atraqcionebis uZrav da moZrav nawilebs Soris ise unda iyos
mowyobili, rom gamoiricxos adamianis daSaveba dacemis SemTxvevaSic ki.
triala RerZs unda hqondes gluvi zedapiri, uZrav sasrialo zedapirs orive
mxridan _ rbili borti, romelic triala RerZidan horizontalurad daSorebuli unda
iyos sul mcire 2 m-iT. moZrav biliks orive mxridan unda hqondes bortebi da moajirebi,
xolo iq, saidanac sCans saintereso sanaxaoba, gaTvaliswinebuli unda iyos adamianis
gaCerebis SesaZlebloba.
g. sarbeni bilikebi, sasrialoebi
sarben biliks ar unda hqondes nakerebi. dasaSvebia erTi gluvi, mciredamozneqili
nakeri. biliks orive mxridan unda hqondes gasaCerebeli mowyobiloba. sarbeni bilikis
zeda bolo da kideebi ise unda iyos damontaJebuli da daculi, rom Cabrunebis adgilas
gamoiricxos mdgomi, mjdomare an Tundac mwoliare mgzavris sxeulis romelime nawilis
agregatSi moyola. sarbeni bilikis boloSi podiumze rbili leibi unda idos.
sasrialos SigniTa nawili gluvi unda iyos. gverdiT kedlebs simaRle Ziridan sul
mcire 45 sm unda hqondes. sasrialo monakveTis bolo ise unda iyos mowyobili, rom
adamians sxvis dauxmareblad SeeZlos srialis damTavreba. sasrialos

CarCo ise unda

iyos Sekruli, rom gadabmis an gadakerebis adgilebi ar gadadiodes sasrialo farTobSi.
d. dasartymeli CaquCebi
dasartymeli CaquCis agregati miwaSi myarad unda iyos Camagrebuli da CaquCisa da
dasartymeli TefSis awevisas adgilidan ar unda iZrodes. agregati dacilebuli unda
iyos mayureblisagan wina mxridan 3 m-iT da gverdiTi mxridan _ 1 m-iT.
e. tirebi
tirSi sasrialod SeiZleba gamoyenebuli iqnes mxolod pnevmatikuri iaraRi, romlis
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kalibri 4,5-s ar aRemateba, xolo moZraobis energia _ 7,5 j-s. dasaSvebia pistoletebisa
da sxva mokleluliani iaraRis gamoyeneba im pirobiT, rom SezRuduli iqneba maTi lulis
motrialebis maqsimaluri kuTxe.
tiris darbazi daxuruli unda iyos orive mxares, srolis mimarTulebiT da
zemodan. ukana kedeli unda iyos vertikaluri da daculi sul mcire 1,5 mm sisqis
foladis furcliT. samiznesa da kedels Soris kedlidan sul mcire 5 sm-is daSorebiT
qsoviluri naWris safari unda daikidos, raTa Tavidan iqnes acilebuli tyviis asxleta.
sasroli magidebi myarad unda iyos damagrebuli. manZili magididan samiznemde sul
mcire 2,8 m unda iyos.
tiris momsaxure personali valdebulia: erTdroulad moemsaxuros mxolod erT
bavSvs an or mozrdil adamians; iaraRi damuxtos mxolod mas Semdeg, rac msroleli
Tavis adgils daikavebs; gamoyenebis Semdeg uzrunvelyos iaraRis saimedo dacva.
atraqcionebze daculi unda iyos saqarTveloSi moqmedi saxanZro usafrTxoebis
wesebi.
proJeqtorebi iseTi manZiliT unda iyos dacilebuli advilaalebadi masalebisagan,
rom ar moxdes maTi aaleba. fardebsa da dekoraciebs da proJeqtorebs Soris manZili
sul mcire 1,5 m unda iyos. saaqtraciono moednebTan misasvleli unda iyos Tavisufali,
raTa uzrunvelyofili iqnes saxanZro avtomobilebis da sxva specteqnikis Seuferxebeli
moZraoba.
saatraqciono moednebis teritoriebze, agreTve mis garSemo

akrZalulia:

a) koconis danTeba, nagvis dawva, moweva samuSao adgilze;
b) Zabvis qveS myofi atraqcionebis da Ria marTvis pultis uyuradRebod datoveba;
g) teritoriaze advilaalebadi da iwvebadi siTxeebis Senaxva, Ria cecxlis
gamoyeneba (CiraRdnebi, sanTlebi da sxva), droebiTi eleqtrosadenebis gayvana;
d) feierverkebis mowyoba, agreTve piroteqnikuri nakeTobebis Senaxva;
e) nagvis grovebis, gamxmari balaxis, totebis da foTlebis datoveba.
atraqcionze Sesasvleli (gamosasvleli) kari imavdroulad unda warmoadgendes
saevakuacio gasasvlels da iRebodes mxolod gasarTobi mowyobilobis zonidan gareT _
adamianTa moZraobis mimarTulebiT da gaaCndes advilgasaxsneli Camketebi.
saxanZro usafrTxoebis samsaxuri adgilze unda iyos:
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a) xalxis TavSeyris

adgilebSi, sadac gaTvaliswinebulia 5000-ze meti adamianis

daswreba;
b) sacirko karav-pavilionebSi, sadac 1500-ze meti dasajdomi adgilia.
Tu RonisZiebebis momwyobs sakuTari saxanZro samsaxuri aqvs, maSin saxanZro
usafrTxoebis funqcia masve SeiZleba daekisros.
samedicino punqti unda funqcionirebdes xalxis TavSeyris adgilebSi, sadac
gaTvaliswinebulia 3000-ze meti adamianis daswreba, agreTve sacirko karav-pavilionebSi,
sadac 1500-ze meti dasajdomi adgilia.

daskvna

atraqcionebis eqspluataciisas momsaxure personalisa da atraqcionebis mgzavrebis
mxridan usafrTxoebis wesebis mkacri dacva mniSvnelovnad
donis

amaRlebas,

adamianis

sicocxlis,

uwyobs xels usafrTxoebis

janmrTelobis

da

garemos

dacvasTan

dakavSirebuli sakiTxebis gaumjobesebas.

gamoyenebuli literatura

1. g. bucxrikiZe, a. beJaniSvili, z. javaxiSvili, z. ciciSvili, d. vaSakiZe. atraqcionebis usafrTxoebis wesebi. Sps `diaproeqcentri~, Tbilisi, 2007. 59 gv.
2. saqarTvelos mTavrobis 2013 wlis 31 dekembris # 419 dadgenileba atraqcionebis
usafrTxoebis Sesaxeb teqnikuri reglamentis damtkicebis Taobaze.
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ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АТТРАКЦИОНОВ
Бежанишвили А., Шилакадзе М., Хачидзе Н.
Резюме
В работе рассмотрены общие требования эксплуатации для движущихся аттракционов
(катящиеся горы, качели, карусели, гигантские колеса, аттракционы машин), зрелищных и развлекательных аттракционов (панорамная башня, крутящиеся оси и бочки, движущиеся сцены,
качающиеся лестницы, беговые тропинки, ударные молотки), а также тиров. Даны общие
ограничения и ограничения для детей при эксплуатации аттракционов. Рассмотрены вопросы
пожарной безопасности и медицинского обслуживания.

REQUIREMEMTS OF TECHNICAL SAFETY DURING
ATTRACTIONS EXPLOITATION
A. Bezhanishvili, M. Shilakadze, N. Khachidze
Summary
Common requirements of exploitation for motive attractions ( rolling hills, swings,
roundabouts, gigantic wheels attractions of cars), entertainment and amusing attractions (panoramic
towers, torsion axis and barrels, motive stages, swinging stairs, racing paths, percussion hammers),
as well for shooting-galleries are considered. Common limitations and restrictions for children
during attractions exploitation are given. Problems of fire safety and medical service are considered.
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uak. 625.1

rkinabetonis Spalebian mcireradiusian mrudebSi
liandis gaganierebis mowyobis sakiTxebi
n. rurua, g. julayiZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi,
saqarTvelo)
reziume: statiaSi ganxilulia rkinabetonis Spalebian mcireradiusian mrudebSi liandis
gaganierebis mowyobis sakiTxebi. gaanalizebulia arsebuli rkinabetonis Spalebis mcireradiusian mrudebSi muSaobis konstruqciuli xarvezebi. SemoTavazebulia saqarTvelos
rkinigzaze gamosayenebeli rkinabetonis Spalebis konstruqcia, romelSic liandis
gaganierebis uzrunvelyofa swori ubnidan mrudSi gadasvlisas unda moxdes bijiT safexurebad an TandaTanobiT sxvadasxva tipis samagrebis sistemebis - Vossloh, Pandrol da
SВ-3 gamoyenebiT. gaganiereba xorcieldeba kuTxuri Tamasebis an gverdiTi izolatorebis

saSualebiT 2-2,5 mm-is jeradi bijebiT. SemoTavazebulia agreTve sarelso liandis
gaganierebis sxvadasxva variantebi damokidebuli misi matebis sidideze da liandagis
RerZis mimarT ganlagebaze. dadgenilia manZili gadasasvleli mrudis sawyisidan im
wertilamde, romlis Semdeg axdenen liandis gaganierebas mrudis radiusze da gadasasvleli mrudis sigrZeze damokidebulebiT.
sakvanZo sityvebi: rkinabetonis Spalebi, liandis sigane, mcireradiusiani mrudebi,
liandis gaganiereba, mrudis radiusi, upirapiro liandagi, gaganierebis biji, gverdiTi
izolatori, kuTxuri Tamasa, gadasasvleli mrudi.

Sesavali
upirapiro liandagis mowyobis, dagebis, movla-Senaxvis da SekeTebebis instruqciis
mixedviT mcireradiusian mrudebSi upirapiro liandagis dageba izRudeboda. upirapiro
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liandagis dageba xdeboda mxolod sworSi da mrudebSi, romelTa radiusi ar iyo naklebi
350 m-ze. 2000 wels gamocemuli instruqciiT es SezRudva Semcirda 300 m-mde, xolo
2012 wlis instruqciis mixedviT 250 m-mde. aseTi saxis SezRudvas sxva garemoebTan
erTad ZiriTadad ganapirobebda sxvadasxva siganis rkinabetonis Spalebis ararseboba.
yofili sabWoTa kavSiris qveynebSi Spalebi mzaddeboda mxolod 1520 mm liandis siganiT.
amitom dRis wesrigSi dadga sxvadasxva liandis siganis mqone rkinabetonis Spalebis
damzadeba.

ZiriTadi nawili
amJamad rkinabetonis Spalebi SeiZleba gamoyenebul iqnas rkinigzis liandagis yvela
ubanze, maT Soris mrudebSi, maTi radiusis SeuzRudavad. mcireradiusian da gadasasvlel
mrudebSi

gamosayenebeli

rkinabetonis

Spalebis

konstruqcias

xis

Spalebisagan

gansxvavebiT gaaCnia rigi Taviseburebebi, romlebic iTvaliswineben mrude ubnebSi liandis
siganeTa Soris sxvaobas.
horizontalur mrudebSi moZravi Semadgenlobis moZraobisas aucilebelia sarelso
liandSi misi usafrTxo Caweris uzrunvelyofa. amisaTvis ewyoba normaluri liandis
gaganiereba mrudis radiusze damokidebulebiT, wyvilTvalis Casolvis Tavidan acilebis
mizniT.
saqarTvelos rkinigzaze liandis gaganiereba xdeba mcireradiusian mrudebSi, romelTa radiusi R  350 m. liandagis mrud ubnebSi radiusiT 349 m-dan 300 m-mde,
liandis siganed dadgenilia 1530 mm, xolo mrudebSi radiusiT R  299 m - 1535 mm.
zemoT aRniSnuli mizezis gamo saqarTvelos rkinigzaze gamoyenebul unda iqnes
rkinabetonis Spalebis iseTive konstruqcia, rogorc liandagis swor ubnebSi, xolo
liandis gaganierebis uzrunvelyofa unda moxdes uSualod sxvadasxva tipis samagrebis
sistemebis - Vossloh, Pandrol (nax.1) da SВ-3 gamoyenebiT.
liandis gaganiereba swori ubnidan mrudSi gadasvlisas xdeba safexurebad an TandaTanobiT bijiT 1mm/m an 2mm/m. gaganierebis biji SeiZleba icvlebodes sxvadasxva sididiT
- 5 mm; 2,5 mm; 2 mm.
calkeuli tipis relsebisaTvis, SpalebSi gansxvaveba ZiriTadad mdgomareobs relsqveSa moednebis da maT Soris manZilebis zomebSi.
Vossloh tipis samagrebisaTvis sarelso liandis gaganiereba xorcieldeba kuTxuri
Tamasebis saSualebiT, romelTa varireba xdeba zomebis mixedviT - xuTi saxesxvaobiT
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TiToeuli tipis klemisaTvis. gverdiTi regulireba maqsimum±±5 mm TiToeul relsze an
mTlianad liandze ±10 mm SesaZlebelia 2,5 mm-is jeradi bijebiT.
Pandrol tipis samagrebisaTvis sarelso liandis gaganiereba xorcieldeba gverdiTi
izolatorebis saSualebiT, romelTa varireba xdeba zomebis mixedviT - xuTi saxesxvaobiT. gverdiTi regulireba maqsimum ±8 mm TiToeul relsze an mTlianad liandze±±16 mm
SesaZlebelia 2,0 mm-is jeradi bijebiT.

nax. 1. W (Vossloh) da Fastclip (Pandrol) tipis samagrebi.

Spalebis raodenoba, romelic uzrunvelyofs gansazRvrul gaganierebas damokidebulia Spalebis epiuraze da gaganierebis mowyobis saWiro sigrZeze.
gadasasvleli mrudis arsebobisas safexurian gaganierebaze gadasvla xdeba mis farglebSi, amasTan Sesabamisi sigrZeebi gamoiTvleba formulebiT:
gadasasvleli ubnis sigrZe, m

4

l  l    li ;
i 1

ubnis sigrZe gaganierebis gareSe, m
ubnebis sigrZeebi gaganierebiT, m
sadac R da

l 

li 

R
l;
349

R
l  l    li 1  ;
Ri

Ri - mrudis radiusebia, m.

gadasasvleli mrudis ar arsebobisas safexurian gaganierebaze gadasvla xorcieldeba 5-5m-s sigrZis monakveTebiT ( li

 5 m).

arsebobs sarelso liandis gaganierebis sxvadasxva variantebi damokidebuli misi
matebis sidideze da liandagis RerZis mimarT ganlagebaze (nax.2 da nax.3).

73

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016

nax. 2. gaganierebis ganlagebis variantebi Vossloh tipis samagrebisaTvis:
a - gaganiereba bijiT 5,0 mm; b - gaganiereba bijiT 2,5 mm.

nax. 3. gaganierebis ganlagebis variantebi Pandrol tipis samagrebisaTvis:
a - erTmxrivi gaganiereba; b - ormxrivi gaganiereba.

manZili gadasasvleli mrudis sawyisidan im wertilamde, romlis Semdeg axdenen
liandis gaganierebas metrze 1 mm-iT gamoTvlili zemoT aRniSnuli formulebiT mocemulia cxril 1-Si.
cxrili 1
mrudis
radiusi
200
250
300
349

20
05
09
11
14

30
11
16
20
24

40
17
23
28
34

50
23
30
37
44

gadasasvleli mrudis sigrZe, m
60 70 80 90 100 110
28 34 40 45
51
57
37 44 51
58 65 73
45 54 63 71
80 86
54 64 74 84 94 104

120
63
80
97
114

130 140
68 74
87 94
105 114
124 134

150
80
101
123
144

praqtikulad liandis gaganierebas iwyeben 6 metriT ufro axlos gadasasvleli
mrudis sawyisidan 1/349 simrudamde 1‰-iani qanobiT mocemul mrudSi liandis siganis
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dadgenili normis miRwevamde. es manZilebi damokidebulia mrudis radiusze da gadasasvleli mrudis sigrZeze (nax.4).

nax. 4. manZili gadasasvleli mrudis sawyisidan im wertilamde, romlis Semdeg axdenen
liandis gaganierebas mrudis radiusze da gadasasvleli mrudis sigrZeze damokidebulebiT

daskvna
saqarTvelos rkinigzaze mcireradiusian mrudebSi danergil unda iqnes rkinabetonis
Spalebis iseTi konstruqciebi, romelSic liandis gaganiereba uzrunvelyofili iqneba
swori ubnidan mrudSi an sxvadasxva liandis siganis mqone mrudSi gadasvlisas. gadasvla
SesaZlebelia moxdes safexurebad an TandaTanobiT bijiT sxvadasxva tipis samagrebis
sistemebis - Vossloh, Pandrol da SВ-3 gamoyenebiT. ganxilulia sarelso liandis
gaganierebis sxvadasxva variantebi damokidebuli misi matebis sidideze da liandagis
RerZis mimarT ganlagebaze. warmodgenili diagrama saSualebas iZleva ganisazRvros
manZili gadasasvleli mrudis sawyisidan im wertilamde, romlis Semdeg axdenen liandis
gaganierebas mrudis radiusze da gadasasvleli mrudis sigrZeze damokidebulebiT.

gamoyenebuli literatura:
1. Р 755. Конструкция железобетонных шпал и скреплений для кривых участков
пути. Комитет ОСЖД, г. Варшава. 2013 – 17 с.
2. Справочник дорожного мастера и бригадира пути. В.Б. Каменский, Л.Д. Горбов. М.:
Транспорт. 1985. – 487 с.
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ВОПРОСЫ УСТРОЙСТВА РАСШИРЕНИЯ КОЛЕЙ ИЗ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ В КРИВЫХ МАЛОГО РАДИУСА
Н. Руруа, Г. Джулакидзе
Резюме
В данной работе рассматриваются вопросы устройства расширения колей из
железобетонных шпал в кривых малого радиуса. Проанализированы конструктивные
недостатки работы железобетонных шпал в кривых малого радиуса. Предлагается для
использования в железной дороге Грузии конструкция железобетонных шпал, в котором
расширение колеи при переходе от прямого участка в кривую должен обеспечивается
пошагово или постепенно при помощи различных типов систем креплений - Vossloh, Pandrol
и SВ-3. Расширение осуществляется угловыми рейками или изоляторами шагом 2-2,5 мм.
Также предложены разнообразные варианты расширения рельсового полотна в зависимости
от величины увеличения размера и расположения относительно оси колеи. Установлено
расстояние от начала кривой до точки, после которой расширяют колею в зависимости от
радиуса кривизны кривой и длины кривой прохода.

ISSUES OF ARRANGEMENT OF REINFORCED CONCRETE SLEEPERS
TRACK WIDENING ON SMALL RADIUS CURVES
N. Rurua, G. Julakidze
Summary
In this paper are considered the issues of arrangement of reinforced Concrete sleepers track
widening on small radius curves. Is analyzed work of constructive disadvantages of reinforced
concrete sleepers track in the small radius curves. Is proposed for application in Georgia Railway
reinforced concrete sleepers structure, in which the widening of track is ensuring at transition from
straight segment to the curve by steps or gradually over different types of fastenings systems Vossloh, Pandrol and SВ-3. The widening is carried out by angle bar or side insulators by step of 22.5 mm. Also are proposed the variety of widening options in dependency of the increasing size of
the track and arrangement related to track axis. Is estimated the distance from the curve start to the
point, after that is widening the track in dependency on a curve radius and the passage length.
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uak 531.8

mbrunavi masebis gawonasworeba programa “Excel”-is
gamoyenebiT
T. kaxeTeliZe, k. iluriZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q., #77, 0175, Tbilisi,
saqarTvelo)

reziume: naCvenebia, rom mbrunavi masebis gawonasworebis dros veqto-ruli mravalgverdis

Camketi veqtoris

daxris kuTxis saangariSo formula damokidebulia mxolod misi

sawyisi wertilis erTi koordinatis niSanze. gansaxilveli meTodi saSualebas iZleva
sxvadasxva winapirobebis dros

dadgenili sizustiT advilad ganisazRros ucnobi

veqtoris sidide da mimarTuleba da moiZebnos maT Soris optimaluri.
sakvanZo sityvebi: mbrunavi masebis statikuri da dinamikuri gawonasworeba, veqtoruli
mravalgverdi, Camketi veqtori.

Sesavali

veqtoruli meTodiT ucnobi sididis gansazRvra xSirad gamoiyeneba sxvadasxva
amocanebSi. magaliTad reaqciis Zalebis gansazRrisas, mbrunavi masebis gawonasworebis
drosa da sxv. rodesac veqtoruli mravalgverdis ageba xdeba grafikulad, Camketi
veqtoris sididisa da mimarTulebis gansazRvra Zneli ar aris, magram Tu amocana wydeba
analizurad, garkveul sirTules vawydebiT misi mimarTulebis gansazRvrisas. meores
mxriv grafikuli meTodis gamoyenebis dros sirTules warmoadgens mrval-gverdebis
agebis sizuste. monacemebis Secvlis SemTxvevaSi saWiro xdeba axali mravalgverdis ageba,
rasac didi dro miaqvs.
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ZiriTadi nawili

 



davuSvaT, mocemuli gvaqvs v1 ,v2 ,...v( n1 ) veqtorebis sidideebi da maT mier x RerZTan
(saaTis isris mimarTulebiT) Sedgenili kuTxeebi ndavuSvaT, rom Tu am
veqtorebis jamsDdavumatebT


v n veqtors, jami xdeba 0-is toli. Ees gamoisaxeba Semdegi

veqtoruli gaantolebiT:

 


v1  v2  ...  v( n1 )  vn  0
am gantolebaSi ucnobia

(1)


v n veqtoris sidide da mimarTuleba.

sur. 1

sur. 2
sur. 3

Ppirvel rigSi davadginoT v( n 1 ) veqtoris bolo b wertilis koordinatebi xn da
yn. amisaTvis davagegmiloT (1) veqtoruli ganartolebis marcxena nawili


v n -is gareSe

x da y RerZebze:
xn= v1 cos a1  v2 cos a2  ...  v( n1 ) cos a( n1 )

(2)

yn= v1 sin a1  v2 sin a2  ...  v( n1 ) sin a( n1 )

(3)

gamovTvaloT pirobiTi kuTxe, romelic iqmneba saZiebeli


v n veqtoris mier ox RerZTan

(sur. 2):
arcTg(


v( n1 ) veqtoris

bolo

b wertili

Y
)
X

Teoriulad

(4)
SeiZleba

ganlagebuli

iyos

koordinatTa sistemis I, II, III an IV meoTxedSi (sur. 2). ganvixiloT oTxive varianti:
1) b wertili

ganlagebulia I meoTxedSi.
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maSin X>0, Y>0., amitom kuTxe kompiuteris mier gamoisaxeba rogorc maxvili kuTxe.
aviRoT pirobiTad  am veqtoris mier X RerZTan Sedgenili namdvili kuTxe iqneba
n


 b wertili

ganlagebulia II

meoTxedSi.

maSin X>0, Y<0., amitom kuTxe kompiuteris mier gamisaxeba rogorc uaryofiTi.
uaryofiTi ricxvis arcTg iZleva uaryofiT kuTxes)
 da n
3) b wertili

ganlagebulia III

meoTxedSi.

maSin X<0, Y<0, amitom kuTxe maxvilia xolo n


 b wertili

ganlagebulia IV

meoTxedSi.

maSin X<0, Y>0, amitom kuTxe kompiuteris mier gamisaxeba rogorc uaryofiTi
da n
rogorc vxedavT, I da II meoTxedis formulebi n sididis gansa-sazRvrad
erTnairia, iseve, rigorc erTnairia III da IV meoTxedisTvis. I da

II meoTxeds saerTo

aqvT is, rom orive SemTxvevaSi X>0, xolo III da IV meoTxedisTvis X<0.

mas Semdeg,

rac (2), (3) da (4) formulebiT gamoiTvleba X, Y da  n-is gansasazRrvavi formula
SeiZleba ase CamovayaliboT:
nTu X>0)
nTu X<0)
TviT


v n veqtoros sigrZe ki gamoiTvleba formuliT

vn = x 2 + y 2
(5)

Tu v n veqtori mimarTulia O wertilidan b-sken (sur.1), anu daculia piroba:
 


v1 + v2 +...+ v( n 1) = vn

(6)

maSin  kuTxe iangariSeba isev (4) formuliT. I da II meoTxedisTvis n=360-xolo III
da IV meoTxedisTvis n=180-anu aqac kuTxis gansazRvra damokidebulia mxolod X
koordinatis niSanze.
Tu saWiroa


v n veqtoris mier oy RerZTan Sedgenili n kuTxis gansazRvra, kuTxe

unda viangariSoT formuliT
arcTg(

X
)
Y
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aseT SemTxvevaSi aRmoCndeba, rom n kuTxis gamosaTvleli formulebi erTnairia I da IV
, agreTve II da

III meoTxedebisTvis. kerZod I meoTxedSi

X>0, Y>0, amitom 

n
aqac davuSvaT maSin nIV meoTxedSi
X<0, Y>0, amitom 
n
II

meoTxedSi

X>0, Y<0, amitom 
n

III

meoTxedSi

X<0, Y<0, amitom0.
n

e.i. sabolood

nTu Y>0),

nTu Y<0)

ganxiluli meTodis praqtikuli realizeba

(8)

ganxorcielebulia mbrunavi masebis

gawonasworebis amocanaze.
rogorc meqanizmebisa da manqanebis Teoriidan aris cnobili, mbrunav lilvze
sxvadasxva

sibrtyeSi

moTavsebuli

statikuri da dinamikuri
ganlagebuli

nebismieri

raodenobis

gauwonasworebeli

gawonasworeba SesaZlebelia or damatebiT

masis

sibrtyeSi

wonwinaRebis saSuale-biT.

suraTze 4 naCvenebia sami masis gawonasworebis sqema, romlis mixedviTac tardeba
laboratoriuli samuSao. lilvze erTmaneTisgan Tanabari L manZilebiT damagrebulia
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xuTi diski, romlebSic amoRebulia Rarebi

da am RarebSi damagrebulia garkveuli

masebis mqone, specialuri tvirTebi. am tvirTebis saSualebiT (me-2, me-3 da me-4) diskebze
xdeba

gauwonasworeblobis Seqmna. wonwinaRebis dasayeneblad gamoyenebulia ori (1 da

me-5) damatebiTi diski. pirvel diskze magrdeba inerciis Zalebis gasawonasworeblad
saWiro

wonwinaRi,

xolo

me-5

diskze

_

inerciis

wyvil-Zalis

momentebis

gasawonasworeblad saWiro wonwinaRi. gawonasworebis sqema aseTia:
me-2, me-3 da me-4 diskebis RarebSi centridan

r2, r3 da r4

manZilebze magrdeba

cnobili m2, m3 da m4 masis mqone tvirTebi, romlebic vertikalidan
Sesabamisad  da 

gadaxrili arian

kuTxeebiT. isini qmnian sistemis statikur da dinamikur

gauwonaswreblobas. Ppirvel rigSi gamoiTvleba dinamikuri gawonasworebisTvis saWiro
wonwinaRis masa da misi dayenebis adgili. AamisaTvis dakmayofilebuli unda iyos piroba,
rom nebismieri sibrtyis mimarT disbalansis momentebis jami nolis toli unda iyos.
gamoiTvleba

gauwonasworebeli masebis mier Seqmnili disbalansebi da am disbalansebis

momentebi romelime, magaliTad pirveli sibrtyis mimarT. gantolebaSi Seva agreTve me-5
diskze dasayenebeli wonwinaRis mier Seqmnili disbalansis momenti:





Lm2 r2  2Lm3 r3  3Lm4 r4  4Lm5 r5  0
imis gamo, rom diskebs Soris L manZilebi erTnairia, isini ikvecebian da sabolood rCeba





m2 r2  2m3 r3  3m4 r4  4m5 r5  0
(9)

am veqtorul gantolebaSi ucnobia m5 r5 veqtoris sidide da mis mier vertikalTan
Seqmnili kuTxe.
me-(9) gantolebis amosaxsnelad gamoiyeneba veqtoruli mravalgverdis agebis meTodi
(sur. 5). Aageba iwyeba 0 wertilidan. Ggaivleba vertikaluri xazi, gadaizomeba arCeuli
mimarTulebiT (aRebul magaliTSi saaTis isris mimarTulebiT) kuTxe da gadaizomeba
raime masStabSi
gadaizomeba


m2 r2

veqtori. Semdeg TanmimdevrobiT Sesabamisi kuTxeebis dacviT

danarCeni

wertilTan ganisazRreba

veqtorebi.


3m4 r4

veqtoris

bolo

wertilis

SeerTebiT

O


4m5 r5 veqtoris sigrZe da misi daxris  kuTxe vertikaluri

xazis mimarT. Semdeg SeirCeva arsebuli tvirTebidan romelime m5 masa, gamoiTvleba r5
manZili da damagrdeba es tvirTi me-5 diskze. AaseTnairadve xdeba inerciis Zalebis
gawonasworeba. jer aigeba veqtoruli mravalgverdi
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m2 r2  m3 r3  m4 r4  m5 r5  m1r1  0
me-10

gantolebis

mixedviT,

romelSic

(10)

m1 r1

ucnobia

veqtoris

sidide

da

mimarTuleba (sur. 6). ageba iwyeba 0 wertilidan, yvela cnobili veqtoris (maT Soris
me-9 gantolebiT ukve gansazRvruli


m5 r5 veqtoris)

gadazomvis Semdeg misi bolo

wertilis SeerTebiT 0 wertilTan miiReba m1 r1 veqtoris

sigrZe da misi daxris kuTxe vertikalTan. radganac m1 r1 disbalansis momenti
1 diskis mimarT nulis tolia, misi sidide gavlenas ver moaxdens
gansazRvrul


m5 r5 veqtoris sididesa da mimarTulebaze. A
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aqac SeirCeva m1 masa da gamoiTvleba r1 manZili. (1) diskze kuTxiT vertikalis
mimarT damagrdeba m1 masa da sistema aRmoCndeba gawonasworebuli statikurad da
dinamikurad.Ggawonasworebis aRwerili sqemis mixedviT SeiZleba miviRoT iseTi Sedegebi,
rom arsebuli tvirTebis gamoyenebis dros r1 an r5 manZili ar moTavsdes aRniSnuli
xelawyos konstruqciul zRvrebSi (rmin=40mmm rmax=90mm). maSin saWiro xdeba monacemebis
Secvla da axali veqtoruli mravalgverdebis ageba.
yovelive amis gamosasworeblad umjobesia gamoviyenoT analizuri meTodi. radganac
me-9 veqtoruli gantolebis mixedviT saZiebeli


4m5 r5 veqtori miiReba


3m4 r4 veqtoris

bolo wertilis SeeTebiT sawyis 0 wer-tilTan, davadginoT bolos wina


3m4 r4

veqtorisAbolo wertilis koor-dinatebi. amisaTvis davagegmiloT me-7 veqtoruli
gantolebis pirveli sami wevri

ox da oy koordinatTa RerZebze:



X= m2 r2 SIN( 2m3 r3 SIN()+ 3m4 r4 SIN()

(11)



Y= m2 r2 COS( 2m3 r3 COS ()+ 3m4 r4 COS ()

(12)



gamovTvaloT pirobiTi kuTxe, romelic iqmneba saZiebeli 4 m5 r5 veqtoris mier oy
RerZTan:
arcTg(

X
)
Y

(13)


3m4 r4 veqtoris bolo wertilis mdebareobis dasadgenad gamoviyenoT zemoT moyvanili

debuleba (8):
nTu Y>0)

nTu Y<0)

aqve SeiZleba daematos SezRudva rom Tu ˚, 
rogorc

vxedavT,

saZiebeli

veqtorebis

daxris

kuTxis

saangariSo



damokidebulia mxolod Y koordinatis niSanze. TviT 4 m5 r5

formula

veqtoris sigrZe ki

gamoiTvleba formuliT



4 m5 r5 = x 2 + y 2

(14)

danarCeni gaangariSeba da m5 masis damagreba diskze xdeba iseve, rogorc grafikuli
meTodis dros.
analogiurad amoixsneba me-10 veqtoruli gantolebac. aqac unda dadgindes
boloswina m5r5 veqtoris bolo wertilis koordinatebi, risTvisac vagegmilebT me-10
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gantolebaSi Semaval pirvel oTx

wevrs koordinatTa RerZebze. danarCeni xdeba iseve,

rogorc me-9 gantolebis amoxsnis dros.





X= m2 r2 SIN( m3 r3 SIN()+ m4 r4 SIN() + m5 r5 SIN(



Y= m2 r2 COS( m3 r3 COS ()+ m4 r4 COS () +

m1 r1 =


m5 r5 COS(

(15)
(16)

x2 + y2

(17)

sabolood gawonasworebis sqema SeiZleba ase CamovayaliboT:
1) virCevT sawyis sidideebs: m2, m3,m4, r2, r3, r4, 
2) kompiuteris mier iangariSeba disbalansebi: m2r2, m3r3 da m4r4.
3) kompiuteris mier iangariSeba disbalansebis momentebi: 2m3 r3, 3m4 r4.
4)kompiuteris mier iangariSeba x, y, Sesabamisad (9), (10) da (11) formulebiT,
5) kompiuteris mier iangariSeba gardamavali kuTxe (Tu y>0, , wina-aRmdeg
SemTxvevaSi 360+
6) kompiuteris mier iangariSeba kuTxe (Tu Tu ara 
 kompiuteris mier iangariSeba disbalansebis momenti 4m5 r5,
8) kompiuteris mier iangariSeba disbalansi m5 r5,
9) Segvaqvs tvirTis masa m5,
10)kompiuteris mier iangariSeba radiusi r5,
11) kompiuteris mier (15), (16) da (13) formulebiT iangariSeba x, y da 
12)kompiuteris mier iangariSeba gardamavali kuTxe (Tu y>0, , wina-aRmdeg
SemTxvevaSi 360-
kompiuteris mier iangariSeba kuTxe (Tu  Tu ara
kompiuteris mier iangariSeba disbalansi m1 r1 ,
15)Segvaqvs tvirTis masa m1,
16)kompiuteris mier iangariSeba radiusi r1.
gawonasworebis cxrils aqvs Semdegi saxe:
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Tu aRmoCnda, rom arsebuli tvirTebis dros miRebuli Sedegebi ar Tavsdeba
xelsawyos konstruqciul sazRvrebSi, unda Seicvalos sawyisi monacemebi, rogoricaa
romelime tvirTis masa m, centridan daSoreba r an gadaxris kuTxe  imgvarad, rom
miviRoT saWiro sidideebi. am sidideebis Setana xdeba cxrilis me-2 _ me-4 svetebis
Sesabamis ujrebSi da Sedegi momentalurad aisaxeba  m1r1 da


m5 r5 Sesabamis ujrebSi.

gamoyenebuli literatura:
1. Левитский Н.И. теория механизмов и мащин. М.:наука,1979. 576с.

УРАВНОВЕШИВАНИЕ ВРАЩАЮЩИХСЯ МАСС ПРИ ПОМОЩИ
ПРОГРАММЫ “EXCEL”
Т. Кахетелидзе, К. Илуридзе
Резюме
показано,что при уравновешиваный вращающихся масс,формула для определения
величины и направления замыкающего вектора зависит только от знака одного координата его
начальной точки. Рассматриваемый метод дает возможность при разных предварительных
условиях с установленной точностью легко определить величину и направление неизвестного
вектора и найти оптимальный вариант.

BALANCING OF ROTATING MASSES BY APPLICATION OF EXCEL
SOFTWARE
T. Kakhetelidze, K. Iluridze
Summary
Is shown that at balancing of rotating masses calculation formula for angle of turn of vector
polyhedral resulting vector is depended only on one coordinate sign of three initial points. The method
under considering gives the possibility at various preconditions with defined accuracy is easy to
determine value and direction of unknown vector and select optimal from them.
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uak 339; 626. 9

saxelmwifo da kerZo partniorobis
ganviTarebis problemebi saqarTveloSi
v. zeikiZe, g. maisuraZe, c. elgendaraSvili
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q, №77, 0175, Tbilisi,
saqarTvelo)

reziume: dReisaTvis qveyanaSi

saxeze gvaqvs sajaro-kerZo

partniorobis formebisa da

meTodebis mravalferovneba, romelTa gamoyenebiTac qveynam did warmatebebs miaRwia
ekonomikis iseT sferoebSi, rogoricaa energetika, milsadenis da saxmeleTo transportis
ganviTareba da sxva. am sferoebSi saxelmwifo da municipaluri organoebis aqtiurma
partniorobam ucxo qveynebis saerTaSoriso kompaniebTan da saqarTveloSi maT Svilobil
sawarmoebTan, SesaZlebeli gaxada mosaxleobisaTvis da kerZo biznesisaTvis energetikuli
problemis mogvareba, satransporto infrastruqturis ganviTareba da saqarTvelos
aqtiuri CarTva evropisa da aziis damakavSirebel erTian satransporto kvanZSi.
sakvanZo sityvebi: saxelmwifo, partnioroba, transporti, koncensia.

Sesavali
saqarTveloSi saxelmwifo-kerZo partniorobis procesSi koncensiebis gamoyeneba
farTod daiwyo me-19 saukunis meore naxevridan. samamulo istoria moicavs mraval
magaliTs saxelmwifo xelisuflebisa da biznesis warmatebuli TanamSromlobisa. 1865
wels daiwyo saqarTvelos rkinigzis mSenebloba da 1871 wels gaixsna pirveli rkinigza
saqarTveloSi. 1873 wels saqarTvelos rkinigzam gamouSva pirveli obligaciebi foTis
monakveTis asaSeneblad. 1883 wels dainiSna pirveli saerTaSoriso matarebeli Tbilisibaqo. 1890 wlidan rodesac uReltexilis monakveTis funqcionireba daiwyo, saqarTvelos
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rkinigza kavkasiaSi navTobis transportirebis gzis nawili gaxda. saqarTvelos rkinigzis
transkavkasiuri rkinigzisgn gamoyofa 1992 wels dasrulda da 1998 wels daarsda
„saqarTvelos

rkinigza“,

rogorc

SezRuduli

pasuxismgeblobis

sazogadoeba

100

procentiani saxelmwifos wiliT.
saxelmwifo-kerZo partniorobam farTo asparezi miiRo 20-e saukunis 90-iani
wlebidan rodesac qveyanam damoukidebloba moipova. am periodidan iwyeba qveynis
ekonomikis sabazro ekonomikur urTierTobebze gadasvla, romelSic saqarTvelos did
daxmarebas uweven evropis ganviTarebuli qveynebi, aSS, saerTaSoriso safinanso da
sakredito institutebi. maTi daxmarebiT aqtiurad daiwyo qveyanaSi samarTlebrivi bazis
formireba da

daCqarebuli ekonomikuri reformebi.

ZiriTadi nawili
saqarTvelos geopolitikuri strategiidan gamomdinare 21-e saukunis dasawyisSi
maqsimaluri datvirTviT daiwyo amuSaveba evropa -aziis damakavSirebeli satranzito
derefnis koncefciam. amis naTeli magaliTia, baqo- Tbilisi-jeihanis navTobsadenis
mSeneblobis dasruleba 2005 wels da samxreT kavkasiis gazsadenis mSeneblobis
dasruleba 2006wels. aRniSnuli milsadenebiT azerbaijanuli navTobis transportireba
xorcieldeba baqodan TurqeTis port jeihanamde, romelic xmelTaSua zRvaze mdebareibs,
xolo samxreT kavkasiuri gazsadeniT xorcieldeba azerbaijanis Saxdenizis sabadodan,
saqarTvelos gavliT, gazis transportireba TurqeTSi qalaq erzerumamde. aRniSnuli
energetikuli
warmoadgens

satransporto
Tanamedrove

derefanis

sajaro-kerZo

mSenebloba
partniorobis

da

mimdinare

tipiur

eqspluatacia

magaliTs

koncesiis

saqarTvelo azerbaijanis respublikis partnioria samxreT kavkasiis

regionSi.

safuZvelze.

satransporto komunikaciebis udidesi nawili saqarTvelos teritoriaze gadis da Cven
qveyanas evropasTan akavSirebs. amgvari urTierTobebis fonze gasakviri ar aris, rom
azerbaijanulma

saxelmwifo

kompania

„sokarma“

udidesi

sapartnioro-sainvesticio

proeqtebis ganxorcieleba saqarTvelos teritoriaze wamoiwyo.
azerbaijanuli

saerTaSoriso

navTob

kompaniis „sokaris“ mir saqarTveloSi

dafuZnebuli „sokar jorjia investmenti“ quTaisisa da foTis Semdeg, axal industriul
zonas yulevSi aSenebs, romelic saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis
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saministrosTan SeTanxmebiT 99 wlis vadiT iqmneba. azerbaijanis saxelmwifo navTob
kompania „sokari“ aseve apirebs azotovani sasuqebisa da karbamidis qarxnis mSeneblobas,
saqarTvelos mTavrobis mier gamocxadebuli sakanonmdeblo SeRavaTebis sargeblobiT.
kompaniam

saqarTvelos mTavrobas, momavali qarxnis mSeneblobisTvis, Tavisufali

samrewvelo zonis statusis misaRebad TxovniT ukve mimarTa. winaswari gaTvlebiT
savaraudo investiciebi 500 mln. aSS. dolars Seadgens.
qveyanaSi sajaro-kerZo partniorobis tipiur formas ganekuTvneba oTx zoliani
Cqarosnuli avtomagistralis mSenebloba. saqarTveloSi avtobanis mSenebloba 2006 wlis
martSi diwyo. nataxtari-aRaianis 16 kilometrian monakveTze mSeneblobas axorcielebda
Sps „zimo“, xolo igoeTi-sveneTis gzis 25 kilometrian

monakveTis mSenebloba

ganaxorciela ebraulma kompania astrom-ma. sveneTi-ruisis 15 kilometriani monakveTis
mSenebloba daiwyo 2009 wlis ivlisSi. mSeneblobis qvekontraqtors warmoadgenda
azerbaijanuli kompania

„akordi“, xolo samuSaoTa zedamxedvelobas qarTuli mxaridan

axorcielebda biTi qonsalTi da Turquli (Temelsu). amJamad mimdinareobs ruisi-rikoTis
19 kilometriani monakveTis mSenebloba. samuSaoebs Cinuri kompania axorcielebs. sajarokerZo partniorobis tipiuri gamoxatulebaa rusTavi-Tbilisis avtobanis mSenebloba.
samSeneblo samuSaoebs afinansebs aziis ganviTarebis banki da saqarTvelos mTavroba.
avtomagistralis sigrZe 17,4 kilometria proeqtis Rirebuleba ki

88761128 laria.

samSeneblo samuSaoebs awarmoebs saerTaSoriso tenderSi gamarjvebuli Cinuri kompania
„sino hidro korporeiSen limited”.
saqarTveloSi

saxelmwifo-kerZo

partnioruli

urTierTobis

warmatebuli

obieqtia, Sps.“saqarTvelos rkinigza“ 100%-iani saxelmwifos wiliT. am mxriv sinteresoa
baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo magistralis mSenebloba romelic 2007 wels daiwyo da
iTvaliswinebs
sarkinigzo

saqarTvelos

xazis

SesaZleblobebiT

teritoriaze

marabda

reabilitacia-rekonstruqcias.
orive

mimarTulebiT

axalqalaqis
arsebuli

saangariSo

178

kilometriani

rkinigzis

teqnikuri

tvirTnakadis

gatarebis

uzrunvelsyofad. baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo magistralis proeqtis

farglebSi,

axalqalaqidan TurqeTis qalaq yarsamde rkinigzis axali 98 kilometriani monakveTi unda
aSendes.

aqedan

saqarTvelos

teritoriaze

gadis

30

kilometriani

monakveTi

axalqalaqidan TurqeTis sofel karwaxamde. am monakveTis mSenebloba azerbaijanis
navTobis saxelmwifo fondis mier gamoyofili kreditis meSveobiT xorcieldeba, romlis

88

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016
saerTo raodenoba 775 milion aSS dolars Seadgens. krediti or tranSad aris
gamoyofili. 2007 wels azerbaijanma saqarTvelos 20 wliani vadiT 200 milioni
dolaris sesxi gamouyo wliuri 1% ganakveTiT. Tanamedrove etapze

qveyanaSi sajaro-

kerZo partniorobis pirobebSi erT-erT mniSvnelovan problemas warmoadgens monawile,
kerZo kompaniaTa mxridan samuSaoTa Sesasruleblad

daqiravebul muSa-mosamsaxureTa,

Sromis anazRaurebis sakiTxis mogvareba. rogorc sakiTxis Seswavlam dagvanaxa xSiria
ucxoeli partniorebis mxridan muSa-mosamsaxureTa interesebis ignorireba, xelfasis
dagvianebis da ara saTanado anazRaurebis SemTxvevebi, rac muSa-mosamsaxureebs aiZulebs
sakuTari interesebis dasacavad mimarTon iseT ukidures zomebs, rogoricaa gaficvebi da
saxva.

aRniSnuli

problemebis

mogvarebis

mizniT,

aucilebelia

samTavrobo

da

municipalurma struqturebma, kerZo samarTlis iuridiul pirebTan xelSekrulebebis
gaformebisas,

konkretulad

daafiqsiron

xelSekrulebebSi

daqiravebul

muSa-

mosamsaxureTa Sromis anazRaurebis piroebi da formebi. amasTan erTad periodulad
gauwion zedamxedveloba da monitoringi partnioris mxridan xelSekrulebiT nakisri
valdebulebebis Sesrulebas.
dReisaTvis saqarTveloSi TiToeuli subieqti damoukideblad
adgils,

sajaro

standartuli

-kerZo

gadawyveta,

partniorobis
TiToeuli

ganviTarebaSi.

amasTan

sainvesticio

proeqtis

wyvets Tavis

erTad

ar

mimarT,

arsebobs
romelTa

realizaciac igegmeba sajaro-kerZo partniorobis pirobebSi da TiTeul SemTxvevaSi
adgili aqvs axali sqemebis Seqmnas. saxelmwifo da regionul doneze ar arsebobs
specialuri saxelmwifo uwyeba, romelic kurirebas gauwevs sajaro-kerZo partniorobis
sakiTxebs da organizebas.

daskvna
saqarTveloSi
gaanalizebis

saxelmwifo-kerZo

safuZvelze,

SesaZlebelia

partniorobis
gavakeTod

formebisa
garkveuli

da

principebis

daskvnebi.

kerZod

dReisaTvis qveyanaSi saxeze gvaqvs, sajaro-kerZo partniorobis formebisa da meTodebis
mravalferovneba, romelTa gamoyenebiTac qveynam did warmatebebs miaRwia ekonomikis iseT
sferoebSi, rogoricaa energetika, milsadenis da saxmeleTo transportis ganviTareba da
sxva. am sferoebSi saxelmwifo da municipaluri organoebis aqtiurma partniorobam ucxo
qveynebis saerTaSoriso kompaniebTan da saqarTveloSi maT Svilobil sawarmoebTan,
SesaZlebeli gaxada mosaxleobisaTvis da kerZo biznesisaTvis energetikuli problemis
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mogvareba, satransporto infrastruqturis ganviTareba da saqarTvelos aqtiuri CarTva
evropisa da aziis damakavSirebel erTian satransporto kvanZSi.

Ggamoyenebuli literatura
1. korporaciuli marTvis saxelmZRvanelo, IFC,Tbilisi, 2010, 245 gv.
2. n. lazviaSvili. korporaciuli menejmenti. Tbilisi, 2013, 380 gv.
3. www.geostat.ge
4. www.economy.ge

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ГРУЗИИ
В. Зейкидзе, Г. Майсурадзе, Ц. Елгендарашвили
Резюме
В настоящее время, страна сталкивается с разнообразными формами и методами
государственным и частного партнёрства, с развитием которых страны добилась
существенного прогресса в таких областях экономики, как энергетика, и развитие
трубопроводного и наземного транспорта. В этих сферах, активное партнерство
государственных и муниципальных органов власти с зарубежными международными
компаниями и их дочерними компаниями в Грузии, сделало возможным решение проблемы
энергетики для населения и частных предприятий, развитие транспортной инфраструктуры и
активное участие Грузии в едином транспортном узле Европе и Азии.

DEVELOPMENT OF STATE AND PRIVATE PARTNERSHIP IN GEORGIA
V. Zeikidze, G. Maisuradze, Ts. Elgendarashvili
Summary
At present, the country is faced with the diversity of public-private partnership forms and
methods, with development of which country has made good progress in such areas of economy as
energy, transport and development of pipeline and land transport. In this fields the active partnership
of state and municipal authorities with foreign international companies and their subsidiaries in
Georgia made it possible for the public and private enterprises to solve the problem of energy,
transport infrastructure and country's active involvement in general transport junction of Europe and
Asia.
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uak 338.22
mcire biznesis saxelmwifo mxardaWeris
prioritetebi saqarTveloSi
v. zeikiZe, g. maisuraZe, T. qamxaZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q, №77, 0175, Tbilisi,
saqarTvelo)
reziume: mcire da saSualo biznesis aRorZinebas saxelmwifos mxridan sWirdeba Sesabamisi
winapirobebis kompleqsuri momzadeba da kargad gaazrebuli RonisZiebebis permanentuli
ganxorcieleba. mcire da saSualo biznesis ganviTarebis msoflio gamocdileba mowmobs,
rom

am sferoSi saxelmwifo politikis cvlilebebis momzadebis sawyis etapze,

sazogadoebis da biznes wreebis aqtiuri CarTulobiT, SemuSavebuli unda iqnes mcire da
saSualo biznesis ganviTarebis strategia da TandaTanobiT ganxorcieldes RonisZiebebi
misi implementaciisaTvis. strategia unda moicavdes saxelmwifoebrivi sabanko-sakredito
politikisa da sakanonmdeblo bazis srulyofas, mewrmeTa sakonsultacio-sainformacio
momsaxurebis xelmisawvdomobas da sxva.
sakvanZo sityvebi: mcire biznesi, saSualo biznesi, mewarmeoba, sawarmo.

Sesavali

saqarTveloSi,
strategia,

romlis

bolo

periodSi,

dasturicaa

2014

naTlad

iqna

wlis

ivnisSi

gamokveTili

evrointegraciis

evrokavSirTan

gaformebuli

xelSekrulebebi asocirebisa da Tavisufali vaWrobis Sesaxeb. aRniSnuli SeTanxmebebi
kidev ufro aRrmavebs qarTuli kanonmdeblobis evrokavSiris modelTan daaxloebis
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process, romlis erTerTi Semadgeneli nawilia, mcire biznesis daCqarebuli ganviTarebis
xelSewyoba. radgan mcire biznesis xelSewyoba evrokavSirSi ekonomikuri politikis
mTavar ganmaxorcielebel faqtorad aris aRiarebuli da ukanaskneli 10 wlis manZilze
am kuTxiT gansakuTrebuli qmedebebi xorcieldeba, rac aucileblad gasaTvaliswinebelia
saqarTvelosTvis mcire biznesTan damokidebulebis TvalsazrisiT.
saqarTveloSi biznesis gaviTarebis kuTxiT, 21-e saukunis pirvel aTwleulSi,
mniSvnelovani nabijebi gadaidga. Cveni konstituciis 30-e muxlis

Tanaxmad, Sroma

Tavisufalia,

mewarmeobisa

saelmwifo

valdebulia

xeli

Seuwyos

Tavisufali

da

konkurenciis ganviTarebas. ukanaskneli sami wlis ganmavlobaSi mniSvnelovnad gamartivda
sawarmoTa registraciisa da biznesis dawyebis procedurebi. amis Sedegad saqarTvelom
saukeTeso Sedegebi gamoavlina

iseT indikatorebTan mimarTebaSi, rogoricaa „biznesis

dasawyebasTan dakavSirebuli procedurebi“ da „biznesis dasawyebad saWiro dReebis
raodenoba“. Sesabamisad

am maCveneblebiT qveyanam msoflioSi me-8 da me-3 adgili daikava.

aRniSnul sferoSi ganxorcielebuli reformebi mniSvnelovania Tavis maStabiTa da
xarisxiT. registraciis procedurebis
daregistrirebul sawarmoTa raodenoba.

gaiolebiT mniSvnelovnad gaizarda axlad
dasrulda monacemTa bazis gaerTianeba,

sadac

Tavi moiyares monacemebma saregistracio, uZravi, moZravi da aramaterialuri qonebis,
giravnobis,

ipoTekis,

sakadastro,

teqnikuri

inventarizaciis

biuros,

salizingo

reestris da sxva monacemebma.

ZiriTadi nawili

saqarTveloSi

dReisaTvis

Zalze

cota

ram

gakeTda,

mcire

biznesisaTvis

xelsayreli sakanonmdeblo cvlilebebis SemoRebis kuTxiT. Tu mxedvelobaSi ar miviRebT
sagadasaxado kodeqsSi Setanil muxlebs mikro da mcire sawarmoTa dabegvris kuTxiT da
sabaJo procedurebis gamartivebis sakiTxs. zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT midinare
etapze saqarTveloSi gardauvlad migvaCnia mcire da saSualo biznesis sakanonmdeblo da
administraciuli safuZvlebis gamtkicebas. am mizniT Sesabamisad saWiroa: miRebul iqnas
kanoni mcire da saSualo sawarmoebis Sesaxeb; Seiqmnas mcire biznesis administraciuli
organo, romelic uzrunvelyofs strategiuli da taqtikuri xasiaTis amocanebis
realizebas;

uzrunvelyofs

qveyanaSi

mcire
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ganxorcielebas, masSi yvala dainteresebuli mxaris CarTvas da saqmianobis koordinacias.
am kuTxiT dReisaTvis ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministroSi
proeqti, romelic iTvaliswinebs 2015 wlidan
Seqmnas

SemuSavebulia

mcire biznesis xelSemwyobi saagentos

da 2015-2017 wlebSi am mimarTulebiT 150 mln. laris xarjebis gamoyofas.

uaxloes perspeqtivaSi am sami wlis ganmavlobaSi ekonomikis da mdgradi gaviTarebis
saministro gegmavs mravali proeqtis ganxorcielebas da qveyanaSi 30000aTasi samuSao
adgilis Seqmnas.
mimdinare

etapze

gadaudebel

amocanas

warmoadgens

biznesis

xelSewyobis

abstraqtuli politikis transformireba da mcire da saSualo sawarmoTa xelSewyobis
konkretul

politikaze

gadasvla,

romlis

Sedegad

qveyanaSi,

axlo

momavalSi,

SesaZlebeli gaxdeba maqsimaluri Sedegis miRweva ekonomikuri aqtivobis, dasaqmebis da
sazogadoebrivi keTildReobis sferoebSi.
saqarTveloSi mcire biznesis ganviTarebis sakanonmdeblo bazaSi cvlilebebis
paralelurad, aucilebelia praqtikaSi dainergos „mcire da saSualo sawarmoTa testi“
anu

realuri zemoqmedebis Sefaseba, romelic gulisxmobs sakanonmdeblo cvlilebebis

Sedegad ekonomikuri, socialuri da garemoze mosalodneli zemoqmedebis gaanalizebas,
Sesabamisi politikuri arCevanis gakeTebas xarjT-sargeblianobis Sefasebis safuZvelze.
aRniSnuli qmedebebis ganxorcielebis saukeTeso saSualebas iZleva e.w. „mcire da
saSualo sawarmoTa testi“. aRniSnuli testis praqtikaSi danergva saSualebas mogvcems
winaswar ganvsazRvroT, Tu romel biznes segmentze moaxdens zegavlenas dagegmili
sakanonmdebo cvlilebebi. gaizomos mcire biznesze mosalodneli zemoqmedebis Sedegebi
da Sesabamisad SesaZlebeli gaxdes, rom aRmoifxvras an Semcirdes mosalodneli
uaryofiTi Sedegebi.
saqarTveloSi mcire biznesis warmatebiT ganviTarebis saqmeSi aucilebelia aseve
dainergos

regulciuri

zemoqmedebis

analizis

gamoyeneba,

romelic

gulisxmobs

sxvadasxva xasiaTis sakanonmdeblo cvlilebebis Sedegad mcire sawarmoze mosalodneli
zemoqmedebis mudmivi Sefasebis ganxorcielebas da maT

savaldebulo gaTvaliswinebas

sakanonmdeblo cvlilebebis procesSi.
saqarTveloSi mcire biznesis internacionalizaciis maCvenebliebis asamaRleblad
saWiroa upirveles yovlisa Seswavlili iqnes Tu ra warmoadgens qarTuli mcire
sawarmos damabrkolebel garemoebebs

saerTaSoriso bazrebze operirebis kuTxiT.
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saqarTveloSi mcire sawarmoebis internacionalizaciis maCveneblis gaumjobesebis saqmeSi
gansakuTrebuli

roli

ganekuTvneba

saxelmwifos

mxridan

xelsewyobis

qmedebebis

ganxorcielebas, am mizniT mTavrobam unda gaataros efeqturi politika, rac gulisxmobs
swrafad mzardi mcire sawarmoTa internacionalizaciis saWiroebaSi gaTviTcnobierebis
xelSewyobas.
moqmedebaTa

amasTan
gegma,

erTad
romelic

mTavrobam unda
sawarmoebs

SeimuSaos

biznesis

specialuri

politika

internacionalizaciis

da

amocanis

Sesrulebas gauiolebs.

daskvna

ukanasknel wlebSi saqarTvelos mTavrobisa da saerTaSoriso organizaciebis mier
mravali

programa

sawarmoebisaTvis

ganxorcielda

daxmarebis

gawevas.

romlebic
aRniSnuli

miznad

isaxavdnen

programebi

damwyebi

ganxorcielebuli

mcire
iqna

adgilobrivi provaideri organizaciebis qselis meSveobiT, romlebic xSir SemTxvevaSi
daxmarebas donori

organizaciebisagan iReben. rogorc praqtika gviCvenebs, damwyebi

sawarmoebi did interes gamoxataven amgvari servisebis mimarT. Sesabamisad daxmarebis
programa ver akmayofilebs arsebul moTxovnebs da damwyeb sawarmoTa mxolod mcire
nawili kmayofildeba msgavsi servisiT. saqarTveloSi. momdevno wlebis ganmavlobaSi
aucilebelia damwyeb mcire mewarmeTaTvis sainformacio da sakonsultacio komponentis
gaZliereba.

gamoyenebuli literatura

1. o. biWiaSvili, g. maisuraZe. biznesis safuZvlebi. stu.,2014w. 235gv.;
2. www.geoststat.ge;
3. economy.ge;
4. www.vinnova.se/en/
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ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
БИЗНЕСА В ГРУЗИИ
В. Зейкидзе, Г. Майсурадзе, Т. Камхадзе
Резюме
Для возрождения малого и среднего бизнеса со стороны государства необходима
соответствующая

комплексная

подготовка

и

перманентное

осуществление

хорошо

продуманных мероприятий. Мировой опыт развития малого и среднего бизнеса показывает,
что на начальном этапе подготовки изменения политики государства в этой области, с
активным вовлечением общественности и бизнес-кругов, должны быть разработана стратегия
для развития малого и среднего бизнеса и постепенного должны осуществиться мероприятия
для его имплементации. Стратегия должна включать совершенствование государственной
банковско-кредитной политику и законодательной базы, доступность констультитиваноинформационного обслуживания предпринимателей и многое другое.

PRIORITIES FOR SMALL BUSINESS STATE SUPPORT
IN GEORGIA
V. Zeikidze, G. Maisuradze, T. Kamkhadze
Summary
To restore the small and medium businesses from state is required appropriate complex
preparation and permanent implementation of well thought-out measures. The world experience of
small and medium business development shows that in the initial stage of state policy changes in this
field, with active involvement of public and business community, would be developed strategy for
development of small and medium business and gradual will be implemented the measures for its
impelmentation. The strategy should include improvement of national bank-credit policy and
legislative base, extension of access of consulting-informational service of entrepreneurs and more.
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uak 658.513

sawarmos strategiuli dagegmvis efeqtianobis
Sefaseba
m. moiswrafiSvili, o. biWiaSvili, T. arCvaZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas #77,
0175, Tbilisi, saqarTvelo)
reziume: sawarmoSi strategiuli dagegmvis sistemis efeqtianoba gulisxmobs iseT

sistemas, romelic xels uwyobs misi miznebis miRwevas da uzrunvelyofs konkurentul
upiratesobis

realizebas

Siga

efeqtianobis

SefasebisaTvis

garemos

riskebis

SemoTavazebulia

neitralizebiT.

sawarmos

aseTi

strategiuli

sistemis
dagegmvis

efeqtianobis Sefasebis integraluri kriteriumi, woniTi koeficientebis saxiT parametrebiს raodenobriv daxasiaTebaze dafuZnebuli optimaluri gadawyvetis moqnili prioritetis principis gamoyenebiT.
sakvanZo

sityvebi:

ekonomika,

menejmenti,

strategiuli

dagegmva,

efeqtianobis

integraluri maCvenebeli.

Sesavali

msoflioSi finansuri sxvadasxva qveynebis, maT Soris saqarTvelos finansuri
arastabilurobis

fonze,qveynis

Tanamedrove

ekonomikur

pirobebSi

sawarmos

sicocxlisunarianobis (gadarCenis) aucileblobis gansazRvra SeuZlebelia Sida garemos
gavlenis gauTvaliswineblad marTvisa da dagegmvis efeqtiani sistemis Seqmnis gareSe.
strategiuli dagegmvisa da marTvis arasakmarisad Camoyalibebuli Teoria qmnis mraval
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problemas misi praqtikuli gamoyenebisaTvis. erT-erTi sakvanZo problema mdgomareobs
samrewvelo sawarmoebSi strategiuli dagegmvis efeqtianobis SefasebaSi.
sawarmoSi strategiuli dagegmvis sistemis efeqtianoba gulisxmobs iseT sistemas,
romelic

xels

upiratesobis

uwyobs

realizebas

misi

miznebis

Siga

garemos

miRwevas
riskebis

da

uzrunvelyofs

neitralizebiT.

konkurentul
aseTi

sistemis

efeqtianobis SefasebisaTvis aucilebelia SerCeul iqnas sawarmos saqmianobis iseTi
maCveneblebi (finansuri an arafinansuri), romlebic srulad asaxaven strategiis
realizebasTan dakavSirebul cvlilebebs.
rogorc wesi, erT dargSi sxvadasxva sawarmoebi arsebiTad gansxvavdebian TavianTi
saqmianobiT. cxadia, rom saWiro xdeba strategiuli dagegmvis maCveneblebis universaluri
sistemis

damuSaveba,

romelic

gaamartivebs

sistemis

Sefasebas

da

uzrunvelyofs

Secdomebis Tavidan acilebas.

ZiriTadi nawili

rogorc cnobilia, strategiuli dagegmvis Tanamedrove Teoria iTvaliswinebs
kriteriumebis nakrebs, romelmac unda uzrunvelyos optimaluri strategia. mravali
avtori gvTavazobs Tavis kriteriumebisa da parametrebis nakrebs, Tumca maT mier
SemoTavazebuli optimaluri strategiuli dagegmvis arsi ucvlelia.
magaliTad, a. a. tompsonisa da a.d.striklendis mier SemoTavazebulia ori saxis
kriteriumi – aRricxvisaTvis aucilebeli (Siga da gare garemos Serwyma, konkurentuli
upiratesobisa da efeqturobis uzrunvelyofa) da sasurveli (saqmianobis yvela sakvanZo
aspeqtebi, Semadgenlobis Sinagani Tanxmoba, riskis xarisxi, moqniloba da a.S.) [1].
pirveli kriteriumi erTmniSvnelovnad axdens gavlenas, xolo meore –uSualod
ver axdens gavlenas erTi strategiis amorCevaze. amrigad ar aris gacemuli pasuxi
kiTxvaze, Tu romeli maCveneblebiTaa aucilebeli mocemuli strategiis Sefaseba.
d. nortonisa da r. kaplanis mier SemoTavazebulia balansirebuli maCveneblebis
sistema, romelic finansuri da arafinansuri maCveneblebis gamoyenebiT gamosaxavs
parametrebis

logikur

urTierTkavSirs

sawarmos

saqmianobis

Semdegi

ZiriTadi

mimarTulebebis SefasebiT: finansuri maCveneblebi, romlebic asaxaven aqcionerebisa da
investorebis warmodgenebs sawarmoze; maCveneblebi, romlebic orientirebulni arian
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momxmareblebis profesiul interesze; biznes-procesebi maTi Semdgomi optimizaciis
gaTvaliswinebiT; specialuri programebis gamoyeneba da a.S. [2].
v. i. ivanovi Semoifargla konkurentianobis Sefasebis mxolod erTi maCvenebliT
[3].
rogorc analizi gviCvenebs ufro srulyofilia d.nortonisa da r.kaplanis
sistema, Tumca mas gaaCnia arsebiTi nakli, radgan is ar gamosaxavs efeqtianobis Sefasebis
prioritetul maCvenebels, romlis daxmarebiTac SesaZlebelia sxvadasxva strategiis
SedarebiTi Sefaseba.
mravali mkvlevaris azriT, strategiuli dagegmvisas finansuri analizis ufro
mniSvnelovani

maCveneblebia:

sabalanso

Semosavlebi,

gadasaxadebi

da

amortizacia;

Cveulebrivi saxis saqmianobiT miRebuli sabalanso mogeba; wminda operaciuli Semosavali;
wminda

fuladi

nakadi;

investirebuli

kapitalis

faqtobrivi

da

mosalodneli

rentabeloba; kapitalis saSualo Rirebuleba; sabazro Rirebulebaze danamati; operaciis
Rirebuleba (Tavisufali fuladi nakadebis dayvanili mniSvneloba).
rogorc analizi gviCvenebs, aucilebelia sawarmoSi strategiuli dagegmvisa da
strategiis Sefasebis axali meqanizmi, romelic asaxavs

strategiuli dagegmvis

procesTan dakavSirebuli yvela arsebiT da sawarmos saqmianobis efeqtianobis iseT
saWiro maCveneblebs, romelebic SeiZleba gamoyenebul iqnes strategiuli dagegmvis
sistemis xarisxis universaluri SefasebisaTvis.
cnobil naSromebSi SemoTavazebuli finansuri maCveneblebidan (romlebic saWiroa
sawarmos finansuri analizis dros) prioritetulis amorCeva praqtikulad SeuZlebelia.
xolo, rac Seexeba arafinansur maCveneblebs, romlebic SeiZleba miekuTvnos garemos
Sesabamis kriteriumebs da konkurentuli upiratesobis uzrunvelyofas, maTi gamoyeneba
strategiuli dagegmvis efeqturobis Sefasebisas aris mniSvnelovani, magram arasakmarisi.
i. boikos azriT amocanis gadawyveta SesaZlebelia, Tu mrewvelobis sawarmoebis
strategiuli dagegmvis yvela parametrebs davanawilebT xuT doned da SevitanT cxrilSi.
nulovan doned miviRebT strategiuli dagegmvis usazRvro integralur maCvenebels.
pirvel donesTan aseT midgomas miekuTvneba garemosTan SesabamisobaSi myofi maCveneblebis
jgufi, konkurentuli upiratesobiTa da efeqturobiT, ramdenadac isini ufro vrclad
axasiaTeben sawarmos moRvaweobas. meore, mesame da meoTxe done – ukve sakuTari Semfasebeli parametrebi. maTi Semadgenloba warmoadgens aucilebeli da sakmarisi parametrebis
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nakrebs strategiuli dagegmvis muSaobis SefasebisaTvis. Tumca, aucileblobisas is
SeiZleba Sevsebul iqnas sxva parametrebiT, romlebic iTvaliswineben konkretuli
sawarmos specifikis parametrebs [4].
amrigad, i.boikos mier SemoTavazebulia sawarmos saqmianobis Sefaseba strategiuli
dagegmviT garegani da Sinagani garemos saTanado gaTvaliswinebiT, ganusazRvreli
maCveneblebis daxmarebiT efeqtianobis integraluri kriteriumis gansazRvris meTodi,
romelic efuZneba ganviTarebis strategiis safuZvelze Sefasebas.
avtoris mier SemoTavazebulia strategiuli dagegmvis Sefasebis nakrebis parametrebi
gamosaxuli wreSi Caxazuli profiluri seqtorebiT, romelTa ricxvi Seesabameba
Sesafasebeli parametrebis ricxvs. strategiuli dagegmvis integraluri maCvenebeli
ganisazRvreba

Sesabamisi

parametrebis

farTobebis

gazomviT.

yoveli

parametri,

gamosaxulia wrexazis radiusiT SemosazRvruli seqtoriT, Sesabamisi parametrebis
ricxobrivi mniSvnelobisa da maxvili kuTxiT

i .

optimaluri strategiuli dagegmvis

integraluri maCvenebeli ganisazRvreba strategiis profilis radiusebisa da i-uri
faqtorebis namravlis jamiT. SemoTavazebuli meTodis praqtikulad ganxorcieleba
moiTxovs did Sromatevadobas, rac dakavSirebulia misi ganxorcielebis sirTulesTan.
strategiuli dagegmvis efeqtianobis Sefasebis integraluri kriteriumi SeiZleba
ganisazRvros martivad moqnili prioritetis meTodiT Semdegi gamosaxulebiT:
i 1

k    i Pi
i n

sadac

i

aris faqtorebis i  uri parametris

Pi  is woniTi mniSvneloba, n  parametrebis

raodenoba.
parametrebis

woniTi

mniSvnelobebis

miniWeba

xorcieldeba

maTi

prioritetebis

mixedviT. amrigad, strategiuli dagegmvis efeqtianobis SedarebiTi Sefasebis integralur
kriterums eqneba Semdegi saxe:
i 1

Pi /
k   i
Pi
i n
sadac

Pi aris arsebuli strategiuli dagegmvis efeqtianobis Sefasebis parametrebi; Pi / 

saprognozo strategiuli dagegmvis efeqtianobis Sefasebis parametrebi.
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THE EFFECTIVENESS OF THE ENTERPRISE STRATEGIC PLANNING
M. Moistrapishvili, O. Bichiashvili, T. Archvadze
Summary
Strategic planning system’s efficiency of enterprise means the system, which contributes to
the realization of its goals and provide the specific advantage of neutralizing the risk to the
environment. To assess efficiency of such system, it is offered integral criteria for assessing the
effectiveness of the enterprise strategic planning, weight ratios in the form of options for quantitative
characterization of priority based on the optimal solution for flexible use of the principle of priority.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРЕПРИЯТИЯ
М. Моисцрапишвили, О. Бичиашвили, Т. Арчвадзе
Резюме
В данной статье под эффективной системой стратегического планирования на
предприятии понимается такая состема, которая способствует достижению его целей и
обеспечивает конкурентные преимушества с помощью реализации возможностей и
нейтрализации угроз внешней среды. И чтобы оценить эффективность этой состемы,
необходимо выбрать те показатели деятельности предприятия, которые в полной мере
отражают изменения, связанные с действиями по реализации стратегии. Таким показателем
предложенно интегральный критериум оценки эффективности стратегического планирования
предприятия.
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uak 621.866.12

sainJinro praqtikis zogierTi amocanis amoxsna
maRlivniSnulebiani gegmilebis meTodis gamoyenebiT
n. nozaZe, T. beriZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas q. #77, 0175
Tbilisi, saqarTvelo)
reziume: warmodgenil naSromSi samTo-geologiuri sainJinro praqtikis sami amocana

gadawyvetilia

maRlivniSnulebiani

gegmilebis

meTodis

gamoyenebiT.

Aam

meTodis

gamoyenebis dros damxmare agebebi gatanilia ZiriTadi gegmis gareT, rac saSualebas
iZleva gaizardos

naxazis TvalsaCinoeba, gazomvebis simartive da dinamiuroba.

maRlivniSnulebiani gegmilebis meTodiT poiziciuri da metruli amocanebis amoxsnis
dros vsargeblobT ricxviT niSnulebiani gegmilebis meTodisaTvis miRebuli ZiriTadi
terminebiTa da ganmartebebiT.
sakvanZo sityvebi: fenis ganvrcoba, daxris kuTxe, ganvrcobis kuTxe, fenis sibrtyis
vardnilobis kuTxe, qanobis masStabi, msgavsi wertilebis rigi.

ZiriTadi Sinaarsi
amocana 1. mocemulia fenis saxuravi gverdis (pirobiT miRebulia sibrtyed) sami
A0 , B0 da C0 wertili, romlebic erT wrfeze ar mdebareoben. saWiroa ganisazRvros fenis
ganlagebis elementebi _ ganvrcoba da vardniloba (sur. 1)
maRlivi niSnulebis gegmaze avagoT fenis saxuravi gverdis horizontalis gegmili
h(BH) da sibrtyis udidesi vardnilobis wrfis gegmili, anu qanobis masStabi Pi. fenis
sibrtyis ganvrcoba horizontalze naCvenebia isriT (Tu damkvirvebeli pirisaxiT udidesi
vardnilobis wrfis aRmavlobisaken dadgeba, maSin marjvena mimarTulebas pirobiT

101

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016
sibrtyis ganvrcobas uwodeben), xolo sibrtyis ganvrcobis α kuTxe iqneba marjvena
veqtoruli kuTxe, romelic aiTvleba meridianebis CrdiloeTis mimarTulebidan sibrtyis
horizontalebis mimarTulebamde.
fenis sibrtyis vardnilobis kuTxe δ izomeba sibrtyis udidesi vardnilobis wrfis
daxris

kuTxiT

gegmilTa

vardnilobis wrfis

sibrtyesTan.

δ

kuTxis

gasazomad

kuTvnili romelime monakveTis (mag. C0K0)

sakmarisia

udidesi

gegmilTa sibrtyesTan

daxris kuTxis gazomva.

sur. 1

amocana 2. G mocemulia miwisqveSa fenis saxuravi gverdis qanobis masStabi Pi da
miwis zedapirze mdebare M0 wertili. saWiroa M0 wertilidan fenTan Sexvedramde
gayvanili iqnas WaburRili, romelsac umciresi sigrZe eqneba (sur.4).

sur. 2
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vidre am amocanis gadawyvetas SevudgebodeT, ganvixiloT aseTi damxmare amocana:
vTqvaT mocemuli gvaqvs ZiriTad gegmilTa sibrtyis marTobuli γ0 sibrtyis kuTvnili
t0(A0B0) wrfe da amave sibrtyis kuTvnili M0 wertili. vipovoT manZili M0 wertilidan
t0(A0B0) wrfemde (sur.2).
maRlivi niSnulebis z wrfe SevuTavsoT A0 wertils (sur. 3). A0 wertilidan
aRvmarToT n0 marTobi, romelic ekuTvnis γ0
wertili, romlis

sibrtyes. am marTobze aRvniSnoT iseTi C0

maRlivi niSnuli B0 wertilis maRlivi niSnulis tolia C1=B1. C0

wertilis C gegmili ZiriTad gegmilTa sibrtyeze martivad ganisazRvreba. mocemuli M0
wertilidan t(A0B0) wrfisadmi
t0(A0B0)

daSvebuli n0I marTobi paraleluria n0 wrfisa. n0I da

wrfeebis gadakveTis K0 wetiliT da mocemuli M0 wertiliT gansazRvruli

monakveTis sigrZe M0 wertilidan t0(A0B0) wrfemde manZilis tolia. K0 wertilis K
gegmili ZiriTad gegmilTa sibrtyeze

da maRlivi K1

niSnuli maRlivi niSnulebis z

wrfeze ganisazRvreba msgavsi wertilebis rigis saSualebiT (sur. 2).

sur. 3

davubrundeT me-2-e amocanas (sur. 4). es amocana SegviZlia daviyvanoT zemoT
ganxilul damxmare amocanamde, amisaTvis saWiro iqneba M0 wertilze avagoT mocemuli
miwisqveSa fenis saxuravi gverdis udidesi vardnilobis wrfeze gamavali damxmare
magegmilebeli sibrtye _ γˈ. es sibrtye miwisqveSa fenis saxurav gverds gadakveTs wrfeze,
romelic agreTve iqneba mocemuli fenis saxuravi gverdis udidesi vardnilobis wrefe,
xolo misi gegmili anu qanobis masStabi Pi gansazRvrulia A da B wertilebiT. mocemuli
M0 wertili da (A0B0) wrfe erT

magegmilebel γ0 sibrtyes
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sur. 4

M0 wertilidan daSvebuli marTobi A0B0 wrfes gadakveTs K0 wertilSi (ix.
damxmare amocana, sur.2,3). K0 wertili iqneba miwis zedapirze mdebare M0
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gasayvani umoklesi sigrZis mqone WabuRilis RerZis gadakveTis wertili fenis saxurav
gverdTan. WaburRilis sigrZe gavzomoT samkuTxedis wesiT (suraTze naCvenebia calke).
amocana 3.

mocemulia M0 wertili

da ori a0(A0D0) da b0(B0C0) gamonamuSevaris

RerZi. am gamonamuSevarebs SemdgomSi eqnebaT Sexvedris

N0

wertili, romelic jer

gegmaze cnobili ar aris. saWiroa ganisazRvros iseTi axali gamonamuSevaris
c0 RerZi, romelic M0

da N0 wertilebze gaivlis(sur. 5. a).

sanam amocanis gadawyvetas SevudgebodeT, unda aRvniSnoT Semdegi: imisaTvis rom
a0(A0D0) da b0(B0C0) RerZebs Sexvedris wertili hqondeT, saWiroa isini ekuTvnodes erT
sibrtyes, amitom me-5-e suraTze, maRlivi niSnulebis gegmaze, mocemulia A0, D0, B0 da
C0 wertilebis A, D, B da C gegmilebi, xolo maRlivi niSnulebis wrfeze mocemulia A1,
B1 da C1 . naxazis gantvirTvis mizniT D1-is (D0 wertilis maRlivi niSnuli) gansazRvra
naCvenebia calke (sur. 5. b).
visargebloT dezargis Teoremis SedegiT ( ix. 17.

Глаголев Н. , Проективная

геометрия, 1963 gv. 47) . a0 da b0 wrfeebze aRebuli nebismieri A0 da B0 ori wertilis
A da B gegmilebi SevaerToT M0 wertilis M gegmilTan. avagoT
gegmilis paraleluri
wrfeebis gegmilebis

(A0B0) wrfis AB

l(CL) wrfe (l0(C0L0) wrfis gegmili). ganvsazRvroT l0 da a0
(l da a)

gadakveTis L wertili. msgavsi wertilebis rigis

saSualebiT, maRlivi niSnulebis wrfeze

ganvsazRvroT L1.

C (C b) da L (L a) wertilebze avagoT e da d sxivebi ise, rom gegmaze e||(AM)
da d||(BM). miviRebT E wertils (E wertili d, e da c wrfeebis gadakveTis wertilia.
M da E wertilebiT gansazRvruli c wrfe saZiebeli c0 RerZis gegmili iqneba, radgan
igi gaivlis

a da b wrfeebis

gadakveTis

wertilze. cxadia (A0M0) da (L0E0)

N

wrfeebi paraleluri wrfeebi iqneba da maTi daxris kuTxeebi ZiriTad gegmilTa
sibrtyesTan iqneba toli (sur 5. d).

E0

wertilis maRlivi niSnuli martivad

ganisazRvreba msagavsi wertilebis rigis saSualebiT.
igi tolia OE1

monakveTis sigrZisa(sur 5. d). saZiebeli RerZi gansazRvrulia

M0(M, M1) da

E0(E, E1) wertilebiT. sur. 5. a-ze naCvenebia c0 RerZis ganvrcobis α

kuTxe, xolo

sur. 5. g-ze _ daxrilobis  kuTxe.
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sur. 5

daskvnaG
ganxilul

magaliTebSi

ZiriTadi

naxazi

(gegma)

maqsimalurad

aris

ganTavisuflebuli damxmare agebebisagan, rac TvalsaCinos xdis maRlivniSnulebiani
gegemilebis meTodis gamoyenebis upiratesobas samTo geometriis amocanebis amoxsnis
dros.
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Шавгулидзе А. С. _ Разработка одной интерпретации метода проекций с отметками для R3
и R4, изд. Технический Университет, Тбилиси, 2001г.

2.

a. SavguliZe _ sainJinro grafikis specialuri kursi, gamomcemloba “ganaTleba”,
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SOIUTION OF SOME ENGINEERING PRACTICAL TASKS BY USING
HIGH-LEVEL ELEVATION METHOD
N. Nozadze, T. Beridze
Summary
In the present work, three mining-geological engineering practical tasks are solved by using
the method of high level elevations. Using This method auxiliary constructions are taken out of the
plan, which allows to raise accuracy of the drawing visualizations, measurements simplicity and
dynamism. During solution of positional and metric tasks by the method of high level elevations basic
terms and explanations of method of elevations are used.

РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ИНЖЕНЕРНОЙ ПРАКТИКИ
МЕТОДОМ ПРОЕКЦИИ С ВЫСОТНЫМИ ОТМЕТКАМИ
Н. Нозадзе, Т. Беридзе
Резюме
В данной работе задачи горно-геологической инженерной практики решены методом
проекций с высотными отметками. С помощъю этого метода вспомогательные графические
построения производятся за пределами основного плана, что даёт возможность повышения
наглядности, простоты имерения и динамичности комплексного чертежа. При решений
позиционных и метрических задач методом проекций с высотными отметками пользуемся
терминологией метода проекций с числовыми отметками .
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avtomobilis Zravas gaSvebiT gamowveuli gare efeqti
v. xaritonaSvili, p. Wania
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas #77,
Tbilisi, saqarTvelo)

reziume: ganxilulia avtomobilis Zravas Tburi reJimebis gavlena moZraobisa da

ekologiur usafrTxoebaze. dasabuTebulia, rom avtomobilis moZraobis dawyeba SeTbobiT
an “swrafi startiT” ver wyvets avtomobilis usafrTxo eqspluataciis da Sesabamisad,
gare uaryofiT efeqtebis warmoqmnis problemas. avtomobilis eqspluataciis reJimebis
(Zravas SeTboba uqmi svlis reJimze an moZraobis dawyeba) SerCevis dros gaTvaliswinebul
unda iqnes konkretuli saeqspluatacio (bunebriv-klimaturi, sagzao, satransporto)
pirobebi.
sakvanZo

sityvebi:

eqsternali,

avtomobilis

eqspluataciis

reJimebi,

ekologiuri

samecniero

mimarTuleba,

usafrTxoeba.

Sesavali
ekonomikur

mecnierebaSi

damkvidrda

damoukidebeli

romelic Seiswavlis satransporto logistikaSi avtotransportis eqsternals. cnobil
kvlevebSi avtotransportis eqsternaluri efeqtebidan gamoyofen erT-erT ZiriTad gare
uaryofiT efeqts _ haeris dabinZurebas. haeris dabinZurebis wyaros warmoadgens
avtomobilis gamonabolqvSi mavne nivTierebebis Semcveloba, karteris airebi, sawvavis
orTqli, rezinis mtveri da sxva. gamonabolqv airebSi ZiriTadi mavne nivTierebebia:
naxSirJangi CO, naxSiwyalbadi HC, azotis oqsidebi

NOx , myari nawilakebi. damabi-

nZurebeli nivTierebebi ufro metad gamoifrqveva avtomobilis Zravas gaSvebis, gaqanebis
procesSi da dabal siCqareze moZraobisas [1].
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0
avtomobilis Zravas SeTbobas gamagrilebeli siTxis 40 C temperaturamde

sWirdeba 5 wT mainc, am SemTxvevaSi civi Zrava muSaobs sawvavis mdidar muSa
narevze da izrdeba gamonabolqvSi mavne nivTierebebis raodenoba. civi Zravas SeTbobis
dro sakmarisad xangrZlivia, Sesabamisad atmosferoSi mavne nivTierebebis raodenobac
izrdeba.
im SemTxvevaSi Tu ar ganxorcieldeba Zravas SeTboba da avtomobili maSinve
daiwyebs moZraobas

gamonabolqvSi mavne nivTierebebi iqneba naklebi, radgan Zravas

SeTbobis xalgrZlivoba Semcirdeba. am mizezis gamo zogierT qveyanaSi akrZalulia Zravas
SeTboba misi gaSvebis Semdeg (ZiriTadad Tbil qveynebSi). sagzao moZraobis Sesaxeb
saqarTvelos kanonis me-16 muxlis 1-li punqtis Sesabamisad mZRolma unda uzrunvelyos
mis mflobelobaSi satransporto saSualebam minimaluri ziani miayenos garemos, xolo
44-e muxlis me-3 da me-4 punqtebi krZalavs qveiTTa zonad gamocxadebul adgilze da
sacxovrebel zonaSi CarTuli ZravaTi dgomas [2].
teqnikuri TvalsazrisiT saWiroa Zravas SeTboba, rac amcirebs detalebis cveTas,
magram sakmarisad maRalia amis safasuri: atmosferos dabinZureba, rac arsebiT gavlenas
axdens adamianis janmrTelobaze.
avtomobilis sxvadasxva saeqspluatacio reJimebSi gamonabolqvSi mavne airebis
Semcveloba (g/km) mocemulia cxrilSi.

cxrili
saeqspluatacio reJimebSi gamonabolqvSi mavne airebis Semcveloba, g/km
(msubuqi avtomobili)

eqspluataciis reJimi

civi ZraviT starti

gamonabolqvSi mavne airebis Semcveloba, g/km

CO

HC

NO x

15

2,2

0,4

7

1,1

0,25

4

0,5

0,19

(qalaqSi)
SemTbari ZraviT starti
(qalaqSi)
qalaqgareT
gzaze
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ZiriTadi nawili
avtomobilis Zravas eqspluataciis reJimebis analizi gviCvenebs, rom uqmi svlis
brunvaTa sixSireze Zravas SeTbobis uaryofis ZiriTadi argumentebia:
_

atmosferos

dabinZureba,

Zrava

muSaobs

mdidar

narevze.

aseT

reJimSi

gamonabolqvSi mavne nivTierebebis Semcveloba aWarbebs dasaSveb normebs (evropis qveynebSi
sadgomze Zravas SeTbobaze dawesebulia jarima);
_ sawvavis gazrdili xarji;
_ Tanamedrove saavtomobilo zeTebi uzrunvelyofen avtomobilis “gaSvebastartis” reJims;
_ sadgomoze

Zravas SeTbobiT neldeba zeTis SeTbobis intensiuroba, sanTlebi

ikeTebs namwvs, gamoidevneba dauwveli sawvavi neitralizatorSi, rac uaryofiTad moqmedebs mis resursze.
avtomobilis

eqspluataciis

saxelmZRvaneloSi

da

specialistebis

miTiTebis

Tanaxmad sadgomze avtomobilis Zravas SeTbobas ar gaaCnia safuZveli. civi Zravas detalebs gaaCniaT sxvadasxva temperaturuli gafarToebis koeficienti, amitom dabal
temperaturaze detalebis SeuRlebebSi warmoiqmneba saxifaTo RreCebi, an detalebi
mWidrod ekvrian erTmaneTs. Zravas gaSvebis Semdeg detalebs Soris RreCoebis gamo Zrava
muSaobs xmauriT, xolo zogierTi detalebi ganicdian gazrdil xaxuns. ganxiluli
SemTxvevebi aCqarebs Zravas cveTas. zogadad, problema SeiZleba formulirebul iqnes ase:
araoptimalurma SeTbobam SeiZleba gamoiwvios zogierTi detalebis saxifaTo gadaxureba,
rac amcirebs Zravas resurs.
mbrunavi

detalebis

araoptimaluri

SeuRlebis

SemTxvevaSi

izrdeba

cveTis

intensiuroba, ramac SeiZleba gamoiwvios agreTve maTi deformaciebi. jer kidev civi
Zravas brunvaTa sixSiris gazrda zrdis dguS-cilindris jgufis Termiul daZabulobas,
rac ufro metad zrdis mis cveTas da amcirebs misi umtyuneblobis maCvenebels. Zravas
brunvaTa sixSiris gazrda “SezeTvis SimSilis” pirobebSi mkveTrad zrdis xaxunis Zalebs
da Sesabamisad, am detalebis zedapirebis temperaturas, Sedegad am detalebis araTanabar
Tbur gafarToebas, rac SeiZleba damTavrdes maTi gaWedviT.
Tanamedrove Zravebis konstruqciisa da SemzeTi masalebis srulyofis gamo civi
Zrava gaSvebis Semdeg naklebad ganicdis aRniSnuli procesebis mizeziT cveTas. miuxedavad
miRweuli teqnologiebis donisa civi Zravas gaSvebis problemis srulad gamoricxva
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SeuZlebelia, uqm brunvaTa sixSireze Zravas SeTbobis sawinaaRmdego argumentebi agreTve
mowmoben “swrafi” startis racionalurobas. zogadad “swrafi” startis algoriTmi
SeiZleba aRiweros Semdegis saxiT: Zravas gaSveba da SeTboba uqm brunvaTa sixSireze
xangrZlivobiT 0,5...2 wT. (satvirTo avtomobilis Zravas SeTboba samuxruWo sistemaSi
SekumSuli haeris wnevis gazrdamde gansazRvrul wnevamde), Semdgeg ki avtomobilis
moZraobis dawyeba Zravas mcire datvirTvebze da avtomobilis dabali siCqariT [3].
samecniero literaturaSi gamoqveynebul da specialistebis rekomendaciebiT civi
Zravas gaSvebis Semdeg, sanam Zrava ar gaTbeba normalur temperaturamde ar unda imuSaos
srulad datvirTvis reJimebze, SenarCunebul unda iqnes saSualo brunvaTa sixSiremde
datvirTvebi, rac calsaxad adasturebs im faqts, rom Zravas SeTbobamde mbrunavi detalebi ar muSaoben optimalur reJimebSi. Zravas TandaTanobiTi (neli) SeTboba ar warmoadgens optimalur reJims, xolo saSualo brunvaTa sixSireze da zomieri datvirTviT
Zravas SeTboba aris racionaluri da mavne nivTierebebis gamonabolqvic aris naklebi.
unda aRiniSnos, rom Zravas muSaobis reJimebi damokidebulia agreTve avtomobilis
sxva agregatebis muSaobis reJimebze. avtomobilis mier konstruqciiT gaTvaliswinebuli
moZraobis saespluatacio reJimebis ganviTarebisaTvis saWiroa ara mxolod Zravas SeTboba
normalur Tbur temperaturamde, aramed saWiroa transmisiis agregatebis SeTbobac Sesabamis temperaturamde. Tu ganvixilavT SemTxvevas, rodesac avtomobili (gansakuTrebiT
sruli masiT) iwyebs an agrZelebs moZraobas satransporto nakadSi, is warmoadgens
Seferxebis gazrdil wyaros da didi albaTobiT is SeiZleba gaxdes sagzao-satransporto
SemTxvevis mizezi. Zravas SeTbobis xangrZlivoba damokidebulia agreTve avtomobilis
moZraobis dawyebidan misi moZraobis manZilze gzis grZivi qanobis arsebobaze da mis
daxrilobis sidideze.
amrigad, SeiZleba davaskvnaT, rom avtomobilis Zravas gaSvebis Semdeg misi eqspluataciis reJimebis (Zravas SeTboba da moZraobis dawyeba) SerCevis dros gaTvaliswinebul

unda

iqnes

konkretuli

saeqspluatacio

(bunebriv-klimaturi,

sagzao,

satransporto) pirobebi.

daskvna
dasabuTebulia, rom avtomobilis moZraobis dawyeba SeTbobiT an “swrafi startiT”
ver wyvets avtomobilis usafrTxo eqspluataciis da Sesabamisad, gare uaryofiT efeqtebis warmoqmnis problemas. avtomobilis eqspluataciis reJimebis (Zravas SeTboba uqmi
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svlis reJimze an moZraobis dawyeba) SerCevis dros gaTvaliswinebul unda iqnes konkretuli saeqspluatacio (bunebriv-klimaturi, sagzao, satransporto) pirobebi.
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EXTERNAL EFFECTS WHEN STARTING THE CAR ENGINE
V. Kharitonashvili, P. Tchania
Summary
The effect of thermal conditions in the motor vehicle traffic and the safety of its environmental
safety. It is substantiated by the fact that the engine warm up before driving or "quick start" can not
solve the problem of external negative effects. When you select the operating mode (heating or the
beginning of a movement without warming up) car neobhodymo The specific operating conditions
(climatic, road, transport).

ВНЕШНЫЕ ЭФФЕКТИ ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
В. Харитонашвили, П. Чаниа
Резюме
Рассмотрено влияние тепловых режимов двигателя автомобиля на безопасность ее движения и экологической безопасности. Обоснован тот факт, что прогрев двигателя перед началом движения или “быстрий старт” не может решать проблему внешних негативных
эффектов. При выборе эксплуатационных режимов (прогрев или начало движения без
прогрева) автомобиля необходымо учесть конкретные эксплуатационные условия (природноклиматические, дорожные, транспортные).
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saavtomobilo gzis gamtarunarianobis gansazRvris
Sesaxeb
v. xaritonaSvili, d. aSoTia
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas #77,
Tbilisi, saqarTvelo)

reziume: ganxilulia mWidro satransporto nakadSi saavtomobilo gzis racionaluri

gamtarunarianobis gansazRvris SesaZlebloba satransporto nakadSi avtomobilebis
nakadis siCqaris parametrebis, mZRolis reaqciis droisa da avtomobilebis samuxruWo
Tvisebebis

gaTvaliswinebiT,

drois

realur

masStabSi

sainformacio-sakomunikacio

teqnologiebis saSualebebiT parametrebis Sesabamisi monacemebis miRebiT.
sakvanZo sityvebi: saavtomobilo gzis gamtarunarianoba, distancia, moZraobis siCqare.

Sesavali
avtomobilizaciis swrafma tempebma, romelsac Tan axlavs saavtomobilo gzebze
satransporto nakadebis gazrda, mkveTrad gaizarda sagzao-satransporto SemTxvevebis
(ssS) raodenoba. radgan satransporto nakadebis simWidrovis gazrdisa da avtomobilebs
Soris distanciis Semcirebis gamo

mkveTrad

gaizarda avtomobilebis Sejaxebebis

raodenoba dasavleTis qveynebSi miRebul iqna zomebi moZraobis siCqaris koreqtirebaze.
saavtomobilo gzebis proeqtirebis moqmedi normebi efuZneba saangariSo siCqaris
koncefcias, romelic Tavis mxriv efuZneba winamZRvrebs _ gzaze avtomobilebi moZraoben
saangariSo siCqaris toli Tanabari siCqariT, romelic ganisazRvreba gzis kategoriisagan
damokidebulebiT, is ki Tavis mxriv ganisazRvreba moZraobis saproeqto (saangariSo)
intensiurobis gaTvaliswinebiT [1].
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rogorc mravalricxovani dakvirvebebi da kvlevebi gviCvenebs, saavtomobilo gzebze
saangariSo siCqareebiT moZraobis koncefcia, rom gzebis geometria uzrunvelyofs
mZRolis

mier

avtomobilis

marTvas

saproeqto

siCqariT,

ar

gamarTlda.

gzebis

monakveTebze grZivi da ganivi cvladi profilis parametrebiT avtomobilis moZraobis
faqtobrivi siCqare arsebiTad gansxvavdeba saangariSo siCqarisagan, rac warmoqmnis ssSis risks. Sesabamisad, mraval qveyanaSi miRebul iqna adekvaturi zomebi, romelic
mimarTulia ssS-is Semcirebaze.
saavtomobilo gzebis Taviseburebisa da moZraobis pirobebis Rrma Seswavla
gviCvenebs, rom erT-erT mTavar faqtors, romelic gavlenas axdens moZraobis usafrTxoebaze, warmoadgens mZRoli. amitom mecnieruli kvlevebi koncentrirebulia mZRolis
mier sagzao pirobebis aRqmaze da Sefasebaze. amJamad msoflios yvela ganviTarebul
qveyanaSi konkretuli sagzao situaciebis Sefasebisas moZraobis siCqaris normebi
iTvaliswinebs mZRolis qcevas, marTvis unar-Cvevebs da rogorc gzebis, ise Tanamedrove
avtomobilebis

teqnikur

parametrebs,

romlebic

zemoqmedeben

sagzao

moZraobis

usafrTxoebaze.

ZiriTadi nawili

satransporto infrastruqtura viTardeba ra neli tempiT, aSkarad CamorCeba avtomobilizaciis temps da ganicdis gazrdil datvirTvebs. satransporto infrastruqturaze
datvirTvebis

gazrda

iwvevs

problemis

_

gzebis

gamtarunarianobasa

da

masze

satransporto nakadebis gazrdas Soris winaRmdegobriobis gamwvavebas. am problemis
gadawyvetisaTvis arsebobs ori ZiriTadi gza: saavtomobilo gzebis qselis ganviTareba
da satransporto nakadebis marTvis xarisxis gaumjobeseba. es ukanaskneli gulisxmobs
qselSi satransporto nakadebis mizanSewonil gadanawilebas droSi da sivrceSi da gzebis
gamtarunarianobis

gazrdas

sagzao

moZraobis

racionaluri

organizaciiT.

aqedan

gamomdinare, erT-erT aqtualur amocanas warmoadgens mWidro satransporto nakadSi
saavtomobilo gzis gamtarunarianobis gazrda moZraobis siCqareebisa da distanciis
racionaluri mniSvnelobebis SerCeviT.
rogorc cnobilia saavtomobilo gzis gamtarunarianoba ganisazRvreba formuliT:

N  Va /(l2  S  l0 )
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sadac

Va

avtomobilis

aris

avtomobilebis

gabarituli

nakadis

sigrZe;

moZraobis

saSualo

l0  minimalurad

siCqare;

dasaSvebi

l 2  mimyoli

RreCo

(msubuqi

avtomobilebisaTvis zRvrebSi 1...3 m); S  erTmaneTis mimdevrobiT moZrav or avtomobils
Soris manZili RreCos gareSe.
mimyoli avtomobilis dinamikuri gabaritis sidide ganisazRvreba [2]:

D  l2  S  l0

(2)

dinamikur gabarits irCeven ise, rom lideri avtomobilis mkveTri damuxruWebisas
mimyolma moaswros gaCereba manamde, vidre maT Soris manZili iqneba minimalur dasaSveb
RreCoze naklebi, rac uzrunvelyofs avtomobilebis Tanxvedri Sejaxebis minimalur risks
da satransporto nakadis mdgradobas. formulidan (1) gamomdinareobs, rom moZraobis
siCqaris gazrdasTan erTad unda gaizardos dinamikuri gabariti. amitom saavtomobilo
gzis gamtarunarianoba damokidebulia avtomobilebis siCqaresa da dinamikur gabaritebs
Soris fardobaze. aqedan gamomdinare, unda ganisazRvros iseTi dinamikuri gabaritebi da
siCqare, rodesac gzis gamtarunarianoba iqneba maqsimaluri.
arsebobs dinamikuri gabaritis SerCevis meTodebi: martivi - roca distancia
lideramde toli unda iyos moZraobis siCqaris naxevrisa, rTuli - roca distanciis
gansazRvra xorcieldeba formulebiT, magaliTad [3,4]:

D  l2  1,2Va  6,1  l0
2

V
D  l2  Va t r  a
2

(3)

1
1 
    l0
 a1 a2 

(4)

sadac a1 , a2 aris Sesabamisad liderisa da mimyoli avtomobilis Seneleba; t r  mimyoli
avtomobilis mZRolis reaqciis dros damatebuli samuxruWo sistemis aZvris dro (1...2
wm).
pirveli maetivi meTodi ar iTvaliswinebs avtomobilis samuxruWo Tvisebebs.
marTalia formula (4) iTvaliswinebs samuxruWo sistemis Tvisebas, magram yovelTvis ar
aris koreqtuli. magaliTad, Tu davuSvebT, rom l2  5 m,
m/wm2, a2  8 m/wm2, t r  1,0 wm,

Va  25 m/wm (90 km/sT,

l0  3 m. maSin miviRebT, rom

D   6,0625 m, Tumca avtomo-

bilis distancia ar SeiZleba iyos uaryofiTi mniSvnelobis.
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formulis (4) arakoreqtulobis mizezi mdgomareobs imaSi, rom am formuliT
ganisazRvreba avtomobilebs Soris ara umoklesi manZili, aramed avtomobilebs Soris
manZili, mas Semdeg roca orive gaCerda. es manZili umoklesi iqneba, roca jer gaCerda
lideri, xolo Semdeg mimyoli avtomobili.
mkveTri damuxruWebisas, imis mixedviT Tu romeli avtomobili iqneba lideri,
dinamikuri distancia gaangariSebul unda iqnes ori sxvadasxva formuliT [2]:
2

Va  1 1 
Dij  li  l0  Va t r 

,
2  ai a j 


roca

 ai a j t r2
Dij  li  l0  
, roca
 2(ai  a j )

Va
V
 tr  a
aj
ai

Va
V
 tr  a
aj
ai

(5)

(6)

sadac ai , a j Sesabamisad aris lideri da mimyoli avtomobilis Seneleba;

li  lideri

avtomobilis sigrZe.
rodesac lideri iqneba avtomobili

j,

maSin gaangariSeba unda Sesruldes

formuliT (5), winaaRmdeg SemTxvevaSi ki formuliT (6).
praqtikaSi avtomobilebis Senelebis aRniSnuli parametrebi ar gamoiyeneba maTi
gansazRvris sirTulis gamo, rac mdgomareobs avtomobilebs Soris informaciis gacvlis
meqanizmis ararsebobiT. magram, amJamad Tanamedrove avtomobilis bortuli kompiuteriT
aRWurviT, transportis inteleqtualobis gazrdis mudmivi procesis ganxorcielebiT,
dinamikuri stabilizaciis, mkveTri damuxruWebis, adapturi kruiz-kontrolis da sainformacio

monacemebis

usadeno

gadacemis

sistemebis

danergva

saSualebas

iZleva

gadasinjul iqnes gzis gamtarunarianobis Sefasebis tradiciuli midgoma.
gamtarunarianobis SefasebisaTvis praqtikaSi miRebulia mTliani satransporto
nakadi dayvanil iqnes erTgvarovan msubuqi avtomobilebis nakadze dayvanis koeficientebis
saSualebiT,

romlebic

gviCvenebs

Tu

avtomobilis

dinamikuri

gabariti

ramdenad

gansxvavdeba msubuqi avtomobilis dinamikuri gabaritisagan. gaangariSebaSi Cveulebriv
gamoiyeneba dayvanis Semdegi koeficientebi: satvirTo avtomobili – 1,5...3,5 (saSualo
2,5), avtomatarebeli – 3,0...5,0 (saSualo 4,0).
magaliTad, roca gzaze moZraobda 3,0 aTasi msubuqi avtomobili, 1,5 aTasi
satvirTo avtomobili da 2,3 aTasi avtomobili, maSin dayvanis koeficientebis gamoyenebiT
miviRebT, rom 15,95 aTas avtomobils. anu 6,8 aTasi sami tipis avtomobili ekvivalenturi
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aRmoCndeba 15,95 aTasi msubuqi avtomobilisa. dayvanis koeficientebs gaaCniaT cdomileba,
radgan ar iTvaliswineben imas, rom avtomobilis dinamikuri gabariti damokidebulia ara
mxolod mis samuxruWo Tvisebebze, aramed lideri avtomobilis samuxruWo Tvisebebzec.
amJamad SesaZlebelia gamoyenebul iqnes ufro adekvaturi alternatiuli midgoma,
romlis arsi mdgomareobs SemdegSi. davuSvaT avtomobilebi iyofa

tipebad da

n

dadgenilia, rom drois erTeulSi gzaze saSualod gairbens i tipis avtomobilebis

xi

raodenoba. imis albaToba, rom Semdegi avtomobili iqneba i tipisa SeiZleba ganisazRvros
formuliT:
n

Pi  xi /  x j

(7)

j 1

imis albaToba, rom ori erTimeoris miyolebiT avtomobili iqneba
tipisa:

P(i , j )  P( j ,i )  Pi Pj

i tipis da j

(8)

maSin avtomobilebs Soris saSualo intervali ganisazRvreba formuliT:
n

n

l s   Pi Pj lij

(9)

i 1 j 1

sadac lij aris avtomobilebs Soris intervali, roca lideria j tipis avtomobili, xolo
mimyoli - i tipisa.
cxrilSi mocemulia avtomobilebs Soris intervalebi [4].
cxrili
avtomobilebs Soris intervali
mimyoli

lij (m)

avtomobilebis
tipi

cxrilSi

msubuqi satvirTo avtomatarebeli

msubuqi

7,3

9,3

13,2

satvirTo

9,0

9,7

14,1

avtomatarebeli

13,0

14,2

17,3

mocemuli

cifrebi

ar

iTvaliswinebs,

rom

avtomobilebs

Soris

intervalebi damokidebulia satransporto saSualebebis moZraobis siCqareze da maT
samuxruWo

Tvisebebze.

garda

amisa,

cxrilidan

Cans,

rom

rac

uaresia

mimyoli

avtomobilis samuxruWo Tvisebebi, miT naklebia maT Soris da win moZravi avtomobils
Soris usafrTxo manZili, rac zogad SemTxvevaSi arasworia.
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cxrilis gamoyeneba dakavSirebuli iyo satransporto nakadebis marTvis sistemis
arasakmarisi ganviTarebasTan mocemuli midgomis dros. Tanamedrove pirobebSi cxrilis
gamoyeneba yovelTvis ar aris gamarTlebuli. alternativis saxiT SeiZleba SemoTavazebul
iqnes meTodika, romelic efuZneba formulas (9), romelSic saangariSo intervalebi lij
Secvlilia dinamikuri gabaritebiT Dij .
dinamikuri gabaritebis Dij gaangariSebisaTvis saWiro monacemebi SeiZleba miRebul
iqnes erTi meoris miyolebiT moZravi avtomobilebis moZraobis parametrebisa da
samuxruWo sistemebis Sesaxeb informaciis uSualod gacvliT an sagzao-satransporto
marTvis sainformacio sistemiT.
formulis (9) gaTvaliswinebiT

n

satransporto saSualebebidan nakadis saSualo

dinamikuri gabariti SeiZleba ganisazRvreba formuliT:
n

n

D   Pi Pj Dij

(10)

i 1 j 1

im pirobiT, rom Dij sidideebi gaiangariSeba formuliT (3,4).
gamtarunarianobis

gaangariSebis

klasikuri

formulis

Sesabamisad

SeiZleba

moiZebnos gzis saSualo statistikuri gamtarunarianoba:
N

Va
n

n

 P P D
i

i 1 j 1

j

(11)

ij

miRebuli formulidan gamomdinareobs, rom gzis saSualo statistikuri gamtarunarianoba damokidebulia avtomobilebis moZraobis saSualo siCqareze. amasTan siCqare
Sedis gamosaxulebis, rogorc mricxvelSi, ise mniSvnelSi (Sefaruli saxiT). meore mxriv,
siCqare SezRudulia minimaluri Va min da Va max maqsimalurad dasaSvebi sididiT. amitom
racionaluri siCqaris gansazRvris
maqsimaluri,

dakavSirebulia

meTodika, romlis drosac gamtarunarianoba iqneba

Va min minimaluridan

diskretulobis SerCeviT da TiToeuli

Va max maqsimalur siCqaremde

Va

Va  i Va mniSvnelobisaTvis saSualo dinamikuri

gabaritisa da gamtarunarianobis gaangariSebiT Sesabamisi formulebiT (9), (10), da (11).
siCqarisa da dinamikuri gabaritis mniSvneloba, romlis drosac gamtarunarianoba iqneba
maqsimaluri, Sesabamisad iqneba racionaluri.
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daskvna
ganxilulia mWidro satransporto nakadSi saavtomobilo gzis racionaluri
gamtarunarianobis gansazRvris SesaZlebloba satransporto nakadSi avtomobilebis
nakadis siCqaris parametrebis, mZRolis reaqciis droisa da avtomobilebis samuxruWo
Tvisebebis

gaTvaliswinebiT,

drois

realur

masStabSi

sainformacio-sakomunikacio

teqnologiebis saSualebebiT parametrebis monacemebis miRebiT.
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ON DETERMINATION OF ROAD CAPACITY
V. Kharitonashvili, D. Ashotia
Summary
The possibility of determining the rational capacity of the road in a dense stream For transport
within the parameters of the speed of vehicles, the driver’s reaction time and braking characteristics
of cars with poducheniem data relevant parameters in real time with the help of information and
communication technologies.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
В. Харитонашвили, В. Ашотиа
Резюме
Расмотрена возможность определения рациональной пропускной способности
автомобильной дороги в плотном транпортном потоке с учетом параметров скорости
автомобилей, времени реакции водителя и тормозных характеристик автомобилей с
подучением данных соответствующих параметров в реальном масштабе времени с помощью
информационно-комуникационных технологии.
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uak 622.62

satransporto saSualebis moZraobis usafrTxoebis
gazrda mZRolis sainformacio saSualebis srulyofiT
v. xaritonaSvili, n. WiWinaZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas #77,
Tbilisi, saqarTvelo)

reziume: ganxilulia sagzao-satransorto SemTxvevebiT gamowveuli gare uaryofiTi

efeqti, romelic dakavSirebulia globalur socialur danaxarjebTan. dasabuTebulia
satransporto saSualebis moZraobis usafrTxoebis gazrdis SesaZlebloba mZRolisaTvis
taqtiluri informaciis miwodebiT moZraobis siCqaris gadaWarebebis sainformacio
mowyobilobis
dakavSirebuli

damuSaveba,

romlis

eleqtromagnitur

signalizatoris
vibratorTan,

gadamwodi

xolo

am

eleqtrulad

ukanasknelis

aris

korpusi

damagrebulia aqseleratoris pedalze, romlis vibraciis Sedegad mZRolis sxeulze
myisierad xdeba taqtiluri informaciis gadacema da aRqma, da Sesabamisad uradRebisa da
koncentraciis donis gazrda. mowyobilobis gamoyeneba agreTve amcirebs marTvis farze
sainformacio saSualebebis raodenobas.
sakvanZo sityvebi: moZraobis usafrTxoeba, siCqaris gadaWarbeba, signalizatori.

Sesavali

sagzao-satransporto SemTxvevaSi (ssS) adamianis sikvdili, dasaxiCreba an tramva
arsebiTad zemoqmedebs sxva mraval pirze, maT Soris naTesavebze da megobrebze. msoflio
masStabiT milionobiT adamiani ganicdis adamianis daRupvas an dainvalidebas, romelTa
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Sefaseba da Tanxis raodenobis cifris dadgena SeuZlebelia, radgan igis asaxavs globalur socialur danaxarjebs.
msoflios

yvela

qveyanaSi

ssS-is

Semcireba

ganixileba,

rogorc

erovnuli

problema. ssS-iT miRebuli saerTo zarali Seadgens erovnuli Semosavlis daaxloebiT
1...3%, xolo ssS-is Sedegad saerTo danaxarjebi Sefasebulia 518 miliard aSS dolarad
weliwadSi. ssS mniSvnelovan zians ayenebs, rogorc ojaxis biujets, ise qveynis
ekonomikas.
ssS-is mizezebis ganawilebis msoflio statistikiT adamianis araswori moqmedebiT
gamowveulia 60-70% ssS. saqarTveloSi es problema gansakuTrebiT aqtualuria, sadac
2014 wels 10,0 aTas mosaxleze daRupulTa raodenoba Seadgens 8,5 adamians, xolo
daSavebulTa _ 19,0@adamians.

yovel 10,0 aTas registrirebul avtomobilze modis 9,8

ssS, romelTa gamomwvevi mizezebidan 73% gamowveulia moZraobis siCqaris gadaWarbebiT.
avtomobilizaciis swrafma tempebma, romelsac Tan axlavs saavtomobilo gzebze
satransporto nakadebis gazrda, mkveTrad gazarda ssS-is raodenoba. teqnikuri progresi
saSualebas iZlva TandaTan gaizardos moZraobis siCqare, Tumca maRali siCqare, zogad
SemTxvevaSi, negatiurad moqmedebs sazogadoebaze. dasavleTis qveynebSi miRebul iqna
zomebi moZraobis siCqaris koreqtirebaze, radgan satransporto nakadebis simWidrovis
gazrdisa da avtomobilebs Soris distanciis Semcirebis gamo mkveTrad gaizarda avtomobilebis Sejaxebebis raodenoba.
rogorc mravalricxovani kvlevebi da dakvirvebebi gviCvenebs, saavtomobilo gzebze
saangariSo siCqareebiT moZraobis koncefcia, rom gzebis geometria uzrunvelyofs mZRolma avtomobili marTos saproeqto siCqariT ar gamarTlda. gzebis monakveTebze grZivi
da ganivi cvladi profilis parametrebiT avtomobilis moZraobis faqobrivi siCqare
arsebiTad gansxvavdeba saangariSo siCqarisagan, iwvevs ssS-is warmoqmnis risks. Sesabamisad, mraval qveyanaSi miRebul iqna adekvaturi zomebi, romelic mimarTulia ssS-is Semcirebaze, maT Soris kanonmdeblobis srulyofiT. saavtomobilo gzebis Taviseburebisa da
moZraobis pirobebis Rrma Seswavla gviCvenebs, rom mTavar figuras, romelic gavlenas
axdens moZraobis usafrTxoebaze, warmoadgens mZRoli. amitom mTel msoflioSi mecnieruli kvlevebi koncentrirebulia saxeldobr, mZRolis mier sagzao pirobebis aRqmaze
da Sefasebaze. amJamad yvela ganviTarebul qveyanaSi konkretuli sagzao situaciebis
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Sefasebisas moZraobis siCqaris normebi iTvaliswinebs mZRolis qcevas, gzebisa da avtomobilebis teqnikur parametrebs, romlebic zemoqmedeben sagzao moZraobis usafrTxoebaze.

ZiriTadi nawili
moZraobis siCqaris gazrdiT arsebiTad mcirdeba satransporto saSualebis
mZRolis xilvadobis are. qalaqis pirobebSi moZraobis maRali siCqare ar aZlevs mZRols
SesaZleblobas sworad Seafasos situacia, radgan ver xedavs garemo mdgomareobas. 40
km/sT siCqariT moZraobias xilvadobis kuTxe Seadgens 100 graduss,

rac saSualebas

iZleva SeamCnios gazaze winaaRmdegoba, agreTve Seafasos situacia gzis marjvniv da
marcxniv. 130 km/sT siCqareze mxedvelobis aris kuTxe aris 30 gradusze naklebi, rac
mniSvnelovnad amcirebs mZRolis SesaZleblobas Seafasos potenciuri safrTxe. gzebze
tramvebis SemcirebisaTvis saWiroa miRebul iqnes zomebi dasabuTebuli siCqaris reJimebis
dacvisaTvis, agreTve minimumamde iqnes dayvanili siCqareTa gabneva satransporto nakadSi.
bolo wlebSi moZrobis usafrTxoebis gazrdis erT-erT mTavar RonisZiebad
miCneulia siCqaris SezRudva, xolo mZRolis mier dasaSvebi siCqaris gadaWarbebaze
gafrTxilebisaTvis

damuSavebuli

da

realizebulia

satransporto

saSualebis

konstruqciaSi mravali saxis xmovani da vizualuri teqnikuri gadawyvetebi. marTvis
dafaze xelsawyoebi axorcieleben informaciul kavSirs mZRolsa da avtomobilis
konstruqciul elementebs Soris. mravali specialistis azriT, Tanamedrove avtomobilis
marTvis dafaze unda iyos daaxloebiT 10 xelsawyo, maTi raodenobis gazrda mZRolis
yuradRebas fantavs avtomobilis uSualo marTvisagan, xolo naklebi _ amcirebs saWiro
informaciulobas.
Tanamedrove satransporto saSualebaSi gamoyenebulia siCqaris gadaWarbebis
signalizatori, romelic Seicavs spidometris siCqaris maCvenebelTan dakavSirebul
gadamwods, komutators, impulsebis mricxvels da sasignalo naTuras, romelic ganTavsebulia spidometris korpusSi da CarTulia eleqtrowredSi [1].
cnobili signalizatori ver uzrunvelyofs sakmaris efeqturobas _ Znelad SesamCnevia, mZRols uxdeba mudmivad vizualurad akontrolos satransporto saSualebis
moZraobis siCqare, rac iwvevs mZRolis gadaRlas da fsiqofiziologiur datvirTvas, es
ki sabolood aisaxeba mZRolis reaqciis drois SemcirebaSi, rac warmoadgens mniSvnelovan
faqtors sagzao moZraobis usafrTxoebis uzrunvelyofisaTvis.
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amave dros, cnobilia, rom taqtiluri informaciis miRebis xerxi ufro efeqturia
vidre vizualuri an xmovani signali. satransporto saSualebis marTvis farze ganTavsebulia mravali sasignalo saSualeba. adamianis gonebas sWirdeba gansazRvruli dro da
daZabva, raTa SeamCnios da worad aRiqvas vizualuri an xmovani signali.
SemoTavazebuli mowyobiloba uzrunvelyofs aRniSnuli naklovanebis aRmofxvras.
mowyobilobis efeqturobis gazrdisa da mZRolis informaciulobis gazrdis mizniT mZRolisaTvis taqtiluri informaciis gadacemiT, mowyobilobaSi signalizatoris gadamwodi
eleqtrulad aris dakavSirebuli eleqtromagnitur vibratorTan, romlis korpusi damagrebulia aqseleratoris pedalze. aRniSnuli signalizatori mZRolisaTvis taqtiluri
informaciis miwodebiT informacias iZleva moZraobis siCqaris gadaWarebebis Sesaxeb.
aqseleratoris pedlis vibraciiT mZRolis sxeuliT taqtiluri informaciis gadacemiT
da aRqmiT, zrdis mZRolis yuradRebisa da koncentraciis dones [2].
mowyobilobis principuli sqema gamosaxulia naxazze.

nax. moZraobis dasaSvebi siCqaris gadaWarbebis signalizatori
1 – spidometri, 2 - siCqaris maCvenebeli, 3 - gadamwodi, 4 - denis wyaro,
5 - eleqtrogamtari, 7 - eleqtromagnituri vibratori.
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satransporto saSualebis moZraobis dros, aqseleratoris pedalze 7 mZRoli
fexiT zemoqmedebs

P ZaliT. rodesac satransporto saSualebis moZraobis siCqare

gadaaWarbebs dasaSveb siCqares, spidometris 1 siCqaris maCvenebelis 2 zemoqmedebiT
CairTveba gadamwodi 3, romelic eleqtrogamtaris 5 saSualebiT miawvdis dens eleqtromagnitur vibrators, romlis korpusi 6 gdascems impulsur rxevebs aqselertoris
pedals 7 da mZRoli fexidan miiRebs taqtilur informacias siCqaris gadaWarbebis
Sesaxeb.
aqseleratoris pedalze Zalis SemcirebiT, satransporto saSualebis siCqare Semcirdeba, siCqaris maCvenebeli 2 Sewyvets gadamwodze 3 zemoqmedebas, Sesabamisad
eleqtromagnituri vibratoris korpusi 6 Sewyvets rxevebis gadacemas pedalze 7.
SemoTavazebuli mowyobilobis gamoyenebiT mcirdeba satransporto saSualebis
mZRolis mier informaciis miRebis dro da Sesabamisad izrdeba sagzao moZraobis usafrTxoeba.

daskvna

dasabuTebulia satransporto saSualebis moZraobis siCqaris gadaWarebebis Sesaxeb
mZRolisaTvis taqtiluri informaciis miwodebis mowyobilobis damuSaveba, romlis
signalizatoris gadamwodi eleqtrulad aris dakavSirebuli eleqtromagnitur vibratorTan, xolo misi korpusi damagrebulia aqseleratoris pedalze. am ukanasknelis vibraciis Sedegad mZRolis sxeulze myisierad xdeba taqtiluri informaciis gadacema, mas
myisierad ezrdeba yuradRebisa da koncentraciis done, rac zrdis mZRolis saimedoobas,
Sesabamisad satransporto saSualebis moZraobis usafrTxoebas, mowyobilobis gamoyeneba
agreTve amcirebs marTvis farze sainformacio saSualebebis raodenobas.

gamoyenebuli literatura:

1. Храпин А. Г., И. С. Изаксон. Сигнализатор и регистратор превышения скорости
автомобиля. А.С. 151576, B60K31/04. БИ №21,1962.
2. v. xaritonaSvili, n. WiWinaZe. ganacxadi gamogonebaze. saqpatenti. saidentifikacio
#13673/01, ganacxadis #2014 013673 “satransporto saSualebis siCqaris gadaWarbebis
signalizatori”, prioriteti 2014-12-24.
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IMPROVING ROAD SAFETY OF THE VEHICLE, THE DRIVER UPGRADE
INFORMATION
V. Kharitonashvili, N. Chichinadze
Summary

Considered external negative effects associated social costs due to transport proysshestvii
dorzhno. It substantiates the development of devices for the prevention of excess speed of the vehicle
by obtaining tactile information a driver, which switch is connected with elektrovybratorom, whose
body is mounted on the accelerator pedal, resulting vybratsii driver gets tactile information, which
increases the level of concentration and thus driving safety the use of the device also reduces the
number of information resources on the instrument panel.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННОГО СРЕДСТВА ВОДИТЕЛЯ
В. Харитонашвили, H. Чичинадзе
Резюме
Рассмотрены внешние негативные эффекты, связанные социальными затратами по причине доржно-транспортных пройсшествии. Обоснована разработка устройства для предупреждения о превышении скорости движения транспортного средства с помощью получения
тактильной информации водителем, в котором сигнализатор связань с электровыбратором,
корпус которого закреплен на педаь акселератора, в результате выбрации водитель получает
тактильную информацию, что повышает уровень его концентрации, и соответственно безопасность движения, использование устройства снижает также количество информационных
средств на щитке приборов.
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uak 656.13

satransporto nakadSi satvirTo avtomobilis
gavlena moZraobis sxva sagzao monawileebze
v. xaritonaSvili, z. koWlaSvili
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas #77,
Tbilisi, saqarTvelo)
reziume: dasabuTebulia, rom satransporto nakadSi dabali dinamikuri Tvisebebis mqone

avtomobilis moZraobis SeferxebiT gamowveuli gare uaryofiTi efeqti zrdis sxva sagzao monawileebis - ufro maRali dinamikuri Tvisebebis satransporto saSualebebis,
danaxarjebs. SemoTavazebulia satransporto nakadSi sxva sagzao monawileebze gavlenis
integraluri koeficienti, romelic saSualebas iZleva Sefasdes satransporto nakadSi
moZravi avtomobilebis siCqaris SemcirebiT gamowveuli gare ekonomikuri danaxarjebi da
am danaxarjebis internalizaciis SesaZlebloba.
sakvanZo sityvebi: satransporto nakadi, satvirTo avtomobili, gare efeqtebi, moZraobis
siCqare.

Sesavali
satransporto

nakadSi

Seferxebis

Sedegi

warmoadgens

mniSvnelovan

zarals

ekonomikaSi, rac aisaxeba mgzavrTa aradroul gadayvanaSi da tvirTebis miwodebis
dagvianebaSi daniSnulebis punqtamde, satransporto saSualebebis resursebis araefeqtur
gamoyenebaSi, garemoze ekologiur zianSi da moZraobis usafrTxoebis SemcirebaSi.
ekonomikur
romelic

mecnierebaSi

Seiswavlis

damkvidrda

avtotransportis

damoukidebeli
eqsternals.

samecniero

eqsternali

mimarTuleba,
saavtomobilo

transportze ganixileba, ZiriTadad, rogorc gamonabolqvis Sedegad garemoze miyenebuli
ziani da sakmarisi yuradReba ar eqceva sxva uaryofiT efeqtebs, romelic ar aisaxeba
danaxarjebSi.
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ukanasknel wlebSi, mraval qveyanaSi daisaxa RonisZiebebi satransporto infrastruqturis dafinansebis miznobrivi wyaros axali mosakreblebisa da gadasaxadebis saxeebiT. investiciebis dafinansebisaTvis iyeneben momxmareblisagan pirdapir mosakrebels, rac
iZleva sasurvel socialur-ekonomikur ukugebas. satransporto investiciebis dafinanseba ,,gamomyenebeli ixdis” principis samarTliani ganxorcieleba unda moxdes gadazidvebze
danaxarjebis gansazRvriT da satransporto sistemis jamuri satransporto danaxarjebis
minimizirebiT ,,gare danaxarjebis” gaTvaliswinebiT.
gare efeqtebis internalizaciis mdidari Teoriuli da praqtikuli gamocdileba
dagrovilia dasavleTis qveynebSi, sadac satransporto problemebTan dakavSirebuli gare
efeqtebis regulireba tradiciulad miekuTvneba saxelmwifos pasuxismgeblobas. regulirebis mizani _ bazris CavardnaSi miuwvdomeli uku kavSirebis xelovnuri Seqmna, rac
miiRweva gare efeqtebis internalizaciiT (gare danaxarjebis gardaqmniT eqsternalis
wyaros Sida danaxarjebad). internalizaciis procesSi garemoze zemoqmedebis danaxarjebs
CarTaven konkretuli saxis saqmianobis ekonomikuri Sedegis SefasebaSi.

ZiriTadi nawili
logistikur

jaWvSi

materialuri

nakadis

transportirebisaTvis

gamoiyeneba

sxvadasxva dinamikuri Tvisebebis mqone avtomobilebi. satransporto nakadSi moZraobisas
maTi urTierTqmedebis Sedegad maRali dinamikuri Tvisebebis avtomobilis Seferxebis
gamo izrdeba materialuri nakadis miwodebis dro. garda amisa, satransporto nakadSi
siCqareebis sxvadasxvagvaroba iwvevs gaswrebebis raodenobis, Sedegad ki riskebis doneebis
gazrdas, xSirad siCqaris Semcireba iwvevs nakadSi siCqareebis araerTgvarovnebas. satransporto nakadSi moZravi avtomobilebis moZraobis siCqareze gavlenas axdens ZiriTadad
nakadSi moZravi dabali dinamikuri Tvisebebisa da didi gabarituli zomebis avtomobili,
rac mizezi xdeba saavtomobilo gzaze sxva sagzao monawile avtomobilebis Seferxebebisa.
avtomobilebis mflobelebisaTvis gare uaryofiTi efeqtiT (" negative externalit " ),
miyenebuli zianis anazRaurebis idea, romelic dakavSirebulia avtomobilebis eqspluataciis mavne SedegebTan, saavtomobilo gzebze msoflio praqtikis Sesamabisi eqsternalis
internalizacia gamoiyeneba, magaliTad, 12 t-ze meti dasaSvebi sruli masis satvirTo
avtomobilebis mier gadasaxadis saxiT.
satvirTo avtomobilebis eqspluatacia dakavSirebulia gzisaTvis mniSvnelovan
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miyenebul zianTan. gadasaxadis safuZvels warmoadgens faqtobrivi ganarbeni, xolo
gadasaxadebiT miRebuli Tanxebi mimarTulia gzebis aRdgenaze. aRniSnuli gadasaxadebs
ixdian gzebiT sargeblobaze da ara moZraobis sxva sagzao monawileebisaTvis miyenebuli
zianis kompensirebisaTvis, kerZod aseTi zianis saxes warmoadgens sagzao monawileebis
SferxebiT avtomobilebis efeqturobis Semcireba, rac dakavSirebulia maTi Semosavlebis
Semcirebasa da danaxarjebis gazrdasTan.
cnobilia sagzao monawileTa efeqturobis Semcirebis gansazRvris meTodi, romelic mdgomareobs jamuri Semosavlis Semcirebis ganasazRvris formuliT [1]:

D  D j

(1)

sadac D aris sagzao monawileTa Semosavlis Semcireba, j  uri tvirTamweobis avtomobilebiT.
aRniSnul meTodSi gadamzidvelebis Semosavlebis Semcireba Sefasebulia avtomobilis saaTuri gamomuSavebis saSualebiT Semdegi formuliT:

Ds  DAsa (Qs 2  Qs1 )
sadac

(2)

D aris gadamzidvelis Semosavali 1 tona tvirTis gadazidvaze, lari/t; Qs1 , Qs 2 

Sesabamisad, satransporto nakadSi 12 t-ze meti tvirTamweobis avtomobilTan erTad
moZravi avtomobilis saaTuri gamomuSaveba da didi tvirTamwebis avtomobilis gareSe
nakadSi moZravi avtomobilis gamomuSaveba, t;

Asa  mocemuli jgufis avtomobilebis

saSualo raodenoba.
avtomobilis saaTuri gamomuSaveba ganisazRvreba formuliT [2]:

Qs1,2  Qw /( Dk Tg )  Tg / t g Dk q g
sadac

(3)

Qw aris avtomobilis wliuri gamomuSaveba, t; Dk  kalendaruli dReebis raodenoba

weliwadSi; Tg  ganwesis dro, sT; t g  gzobis Sesrulebis dro, sT; q  mocemuli jgufis
avtomobilis

tvirTamweoba;

  tvirTamweobis

gamoyenebis

koeficienti,

g 

avtomobilis gamoyenebis koeficienti.
meore mxriv, gzobis dro t g

gamomdinareobs pirveladi t g 1 Seferxebis gareSe

droidan da satransporto nakadSi (didi tvirTamweobis avtomobilis mizeziT) Seferxebis t xangrZlivobiT:
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t g  t g1  t

(4)

v. v. silianovis, SemdgomSi ganviTarebuli v. m. eriominisa da a. m. badalianis mier
SemoTavazebuli meTodiT imitaciuri modelirebis Sedegad miRebul iqna sagzao moZraobis
monawileTa mocemuli jgufis avtomobilebis drois jamuri danaxarjebi [3].
avtomobilis saaTuri gamomuSaveba ganisazRvra formuliT (3), gadamzidvelis Semosavlebis Semcireba _ formuliT (2), xolo misi wliuri Semosavlis Semcireba
ganisazRvra

Dw  Ds Dk Tg

(5)

miRebuli Sedegebis mixedviT, satransporto nakadSi erTi satvirTo avtomobilis
moZraobisas, sxva gadamzidvelis wliurma danaxarjebma calkeul SemTxvevebSi SeiZleba
miaRwios mniSvnelovan sidides, magaliTad avtomobilis " Газель" SemTxvevaSi

Seferxe-

bebiT gamowveulma danaxarjebma gadaaWarba teqnikur momsaxurebaze da remontze wliur
danaxarjebs [1].
rogorc

analizi

gviCvenebs,

satransporto

nakadSi

sagzao

monawile

gadamzidvelebis avtomobilebis SeferxebiT miRebuli ziani SeuZlebelia Sefasdes maTi
Semosavlebis SemcirebiT, radgan satransporto momsaxurebiT miRebuli Semosavali ar
asaxavs im gare uaryofiTi danaxarjebis sidides, romelsac ganicdian ara mxolod
satvirTo avtomobilebis mflobelebi, aramed msubuqi avtomobilebis mflobelebic
satransporto nakadSi moZraobis Seferxebis Sedegad.
satransporto

nakadSi

avtomobilebis

moZraobis

siCqareze

gavlenas

axdens

ZiriTadad nakadSi moZravi avtomobilebis gamavloba. mizanSewonilia dazustebul iqnes
gamavlobis ganmarteba (gamavloba aris saeqspluatacio Tviseba, romelic ganisazRvreba dadgenili
sruli masiT avtomobilis unariT mocemul satransporto da sagzao pirobebSi daiZras adgilidan da
imoZraos mocemuli siCqariT (as saSualebis unari imoZraos deformirebul gzebze ganisazRvreba misi
sayrden-CaWidebiTi gamavlobiT, xolo unari gadalaxos winaaRmdegobebi, maT Soris mkveTri qanobebi da
Caeweros moZraobis zolSi _ profiluri gamavlobiT). avtomobilis gamavloba mniSvnelovnad aris
damokidebuli misi weviT-samuxruWo dinamikaze, agreTve mis gabaritul zomebze da manevrulobaze).

amrigad, satransporto nakadSi avtomobilebis Seferxebebis erT-erTi ZiriTadi
gamomwvevi mizezia misi SezRuduli gamavloba mocemul saeqspluatacio pirobebSi, rac
ganpirobebulia misi konstruqciuli parametrebiT, amitom satransporto nakadSi misi
sxva sagzao monawileebze gavlenis integraluri koeficienti SeiZleba ganisazRvros
gamosaxulebiT:
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n

k    n Pi

(6)

i 1

sadac

i

Pi  as saSualebis konstruqciuli i 

aris i  uri parametris woniTi sidide;

uri parametri.
satransporto nakadSi moZrav avtomobilze mocemuli avtomobilis gavlenis SedarebiTi integraluri koeficienti SeiZleba ganisazRvros formuliT:
i 1

k  i
i n

Pi
pi/

(7)

/
sadac Pi , Pi aris Sesabamisad, satransporto nakadSi moZravi da Sesadarebeli avtomobi-

lis (msubuqi avtomobilis konstruqciuli parametrebis saSualo mniSvneloba).
avtomobilis Seferxebebi gamowveulia weviTi da samuxruWo dinamikis ZiriTadi
parametrebiT, rogoricaa gaqanebis dro mocemul siCqaremde, damuxruWebis manZili;
gabarituli

zomebi

da

a.S.,

romelTa

mniSvnelobebi

mocemulia

cnobarSi.

maSin

avtomobilis gavlenis SedarebiTi integraluri koeficientis gamosaxuleba miiRebs Semdeg
saxes:
k  1

tg
Ldg
Bdg
Ga / M e max
S
  2 /   3 t/   4 /   5 /
/
/
Ga / M e max
tg
St
Ldg
Bdg

(8)

/

sadac Ga , Ga aris Sesabamisad moZravi da Sesadarebeli avtomobilis sruli masa, t;

M t max , M e/ max  satvirTo da Sesadarebeli avtomobilis Zravas efeqturi momenti, kgm (nm);

t g _gaqanebis dro (wm) mocemul siCqaremde; S t –damuxruWebis manZili, m; Ldg , Bdg  Sesabamisad, avtomobilis dinamikuri gabarituli sigrZe da sigane.
rogorc

gamosaxulebidan

(7)

Cans,

rac

ufro

ukeTesia

avtomobilis

konstruqciuli parametrebi, miT meti iqneba k koeficientis mniSvneloba da Sesabamisad
miT ufro naklebad Seaferxebs satransporto nakadSi sxva avtomobilebis moZraobis
siCqares. am integraluri koeficientiT SesaZlebelia ganisazRvros nakadSi moZravi
avtomobilebis moZraobis siCqaris Semcireba da Sesabamisad, am siCqaris SemcirebiT gamowveuli gare danaxarjebis internalizaciis mizanSewoniloba. am koeficientiT agreTve
SesaZlebelia

ganisazRvros

gare

uaryofiT

efeqtisaTvis

gadasaxadebis

ganakveTebi

satvirTo avtomobilebze. dabali dinamikuri Tvisebebis mqone avtomobilis mier sxva
avtomobilebis SeferxebiT gamowveuli danaxarjebis gaangariSeba SesaZlebelia maTi
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siCqaris SemcirebiT gamowveuli saeqspluatacio danaxarjebis gansazRvriT. avtomobilis
faqtobrivi ganarbenis, moZraobis siCqaris, sawvavis xarjis da sxva parametrebis
gansazRvra SesaZlebelia Tanamgzavruli navigaciis sistemebis gamoyenebiT.

gamoyenebuli literatura:
1. Тер-Мкртичян Ю.Г. Влияние движения тяжелого грузового автомобиля в танспортном
потоке на часовую выработку автомобилей и доходы перевозчика. Научный вестник
автомобильного танспорта. НИИАТ. 2013, с. 48-51.
2. Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных
организации. Изд.3. Москва. “Академия”. 2007, 320 с.
3. Бадалян А.М., Еремин В.М. Компютерное моделирование конфликтных ситуаций для
оценки уровня безопасности движения на двухполосных автомобильных дорогах.
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THE IMPACT OF THE TRUCK ON THE OTHER ROAD IN TRAFFIC
V. Kharitonashvili, Z. Кochlashvili
Summary
Prove that when driving a vehicle in the transport stream with the low maintenance qualities
of external causes negative effects on the delay to other road users, with a high dynamic performance,
the impact of proposed integral factor that gives an opportunity to assess the negative external
economic costs and the internalisation of these costs.

ВЛИЯНИЕ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ НА ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ
ДВИЖЕНИЯ
В ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ
В. Харитонашвили, З. Кочлашвили
Резюме
Доказан, что при движении в транспортном потоке автомобиля с низкими эксплуатационными качествами вызывает внешных отрицательных эффектов от задержек других
участников движения, имеющих более высокие динамические эксплуатационные качества,
предложен интегральный коэффициент влияния, дающий возможность оценить внешные
отрицательные экономические издержки и интернализации этих издержек.
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uak 338.4;338.48

mikroekonomikuri faqtorebi mrewvelobis sabanko
dakreditebaSi
d. SaniZe, n. aCuaSvili
(saqarTvelos teqnikuri universiteti. m. kostavas q. #77, Tbilisi
saqarTvelo)
reziume: mrewveloba materialuri sferos mniSvnelovani seqtoria. igi sam dargad iyofa:

,,mZime”

anu

manqanaTmSenebloba;

produqtebi’’.aseve

aris

,,msubuqi”

,,Zveli”anu

anu

wiaRiseulis

tyav-fexsacmeli
mopoveba;

da

,,kvebis

,,axali”

igive

manqanaTmSenebloba da sasuqebis warmoeba da ,,uaxlesi” robotebis Seqmna. ekonomikuri
zrda zogadad xasiaTdeba warmoebis resursebis an moculobis zrdiT, warmoebis
efeqtianobis anu Sromis warmoebis zrdiT. uwinares yovlisa, izrdeba im saqonlis da
momsaxurebis

warmoeba

romelic

gansazRvravs

progress.

Tanamedrove

pirobebSi

ekonomikaSi situacia rTulia. pirvel rigSi isev dgas moTxovna investiciebze.
sainvesticio aqtivobis da ekonomikuri zrdis amaRlebaSi bankebi TamaSoben udides rols.
ekonomikis realuri seqtoris amaRlebisaTvis saWiroa didi raodenobiT investiciebi
mrewvelobis yvela dargSi mTeli qveynis masStabiT. magram aseTi investiciis wyaro
jerjerobiT ver moiZebna, piriqiT ukanaskneli wlebis monacemebze dakvirvebiT igi Tan
mcirdeba.
sakvanZo sityvebi: mrewveloba, ekonomikuri zrda, mewarmeoba, investicia, sakredito
politika, efeqtianoba, finansebi, banki.

Sesavali
samrewvelo

sawarmoebs,

iseve

rogorc

momsaxurebis

profilis

sawarmoebs,

funqcionireba uxdebaT mudmivad cvalebad marketingul garemoSi. isini warmatebas axdenen
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manam, sanam maTi warmoebuli saqoneli da momsaxureba Seesabameba marketingul garemos.
kompaniis saerTo mdgomareobis analizi saSualebas iZleva ganisazRvros misi strategiis
Sesabamisoba

Siga

da

gare

garemosTan.

kompaniebis

saqmianobaze

gavlenas

axdens

mikroekonomikuri, makroekonomikuri da globalizaciis faqtorebi, romelTa gavlena
SeiZleba iyos rogorc pirdapiri ise iribi, aseve swrafi da Senelebuli moqmedebis.

ZiriTadi nawili

Cveni qveynis, rogorc socialisturi qveynis modernizacia, anu Zvelidan axal
sistemaze gadasvla, gulisxmobs dasavluri tipis saxelmwifos mSeneblobas. Zvelidan
axal sistemaze gadasvlis periodi SeiZleba daiyos 1990

wlidan

Semdeg,

konsolidaciis, ekonomikuri

roca iyo

mcdeloba ekonomikuri

politikis

2003

wlamde

da

liberalizaciis da ,,modernizaciis” ganaxlebuli xedvebis garSemo.
mrewvelobis

ganviTarebaze

gavlenas

axdens

mikrogaremos

Semdegi

ZiriTadi

faqtorebi:
1. buneba-bunebrivi resursebi, teritoria, wyali, haeri, nedleuli;
2. teqnika-kapitaluri resursebi, Senobebi, manqanebi instrumentebi, aRWurviloba;
3. SromiTi resursebi-aq Sedis personali;
4. informacia;
5. mewarmeobrivi forma, menejmenti;
6. dakrediteba.
saqarTvelos ekonomikis ZiriTad mamoZravebel Zalas 2008 wlamde Seadgenda pirdapiri ucxouri investiciebi da sabanko sistemis ganviTareba. 2003wlidan Cvens qveyanaSi
sainvesticio nakadebis mkveTri zrda SeiniSneba, situacia mkveTrad icvleba 2007-2008
wlidan.
pirdapiri ucxouri investiciebis

moculoba erT sul mosaxleze 2003-2007

wlebSi ase gamoisaxeba.
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am periodSi Semosavlebis legalur CarCoebSi moqcevam fulis didi nawilis
investicia moaxdina

samSeneblo, finansur da telekomunikaciebis sferoSi, ramac

pozitiuri gavlena moaxdina m.S.p-s zrdaze. pirdapiri ucxouri investiciebi 2006 wels
iyo – 1.190.374.6 aTasi dolari, xolo 2007 wels man miaRwia – 2.014.841.6 aTas dolars.
2008 wels daiwyo investiciebis Semcireba gansakuTrebiT me-3 da me-4 kvartalSi
msoflio krizisis da saqarTvelo-ruseTis agvistos omis Semdgom, Tumca wliurad
Seadgina 1.563.962.4 aTasi aSS dolari. 2009-10 wlebSi ucxouri pirdapiri investiciebi
mniSvnelovnad Semcirda.
Cveni saukunis 2008-2012 wlis ekonomikuri krizisis dasawyisad aSS-s ipoTekuri
krizisi miiCneva, ramac sabanko seqtoris paralizeba moaxdina. wamyvani qveynebis liderebi
ekonomikis regulirebis axali da nacadi meTodebis gamoyenebiT cdiloben krizisis
negatiuri movlenebis Tavidan acilebas. stagnacia gacilebiT ufro didi problemaa
evrokavSirisaTvis.

krizisebis

periodSi

ekonomikis

funqcionirebaSi

gansakuTrebiT

izrdeba saxelmwifos roli.
specialistebi Seqmnili situaciidan gamosavals TviTon sawarmos saqmianobaSi
xedaven maT Soris maTTvis gadasaxadebis Semcirebas, ucxour investiciebs da sabiujeto
dafinansebas aqceven yuradRebas. miTiTebuli sainvesticio wyaroebi cal-calke ver
SeZleben

ekonomikaSi

Seqmnili

situaciis

Secvlas,

magram

maTi

koordinirebuli

gamoyeneba, ramodenime weliwadSi gamoiRebs ekonomikur efeqts. am gagebiT uaxloes
momavalSi unda daiwyos qveynis ekonomikuri aRorZineba. mTliani mrewvelobis warmateba
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damokidebulia ara marto garkveuli Tanxis Cadebaze, aramed imaze ramdenad efeqturad
imuSavebs dafinansebis meqanizmi.
komerciuli bankebis mier erovnul ekonomikaze – mrewvelobaze (rezident
iuridiul da fizikur pirebze) erovnuli valutiT gacemuli sesxiTi davalianeba aTas
larebSi mocemulia cxril #1-Si.
2010 w.

2011 w.

2012 w

2013 w.

2014 w.

cxrili #1
2015 w.

01.01

01.01

01.01.

01.01

01.01

01.01

776.155

895.147

993.239

942.285

1.587.028

mrewveloba 676.010

2000
1500
1000
500
0
2010

2011

2012
2013
მრეწველობა

2014

2015

rogorc cxrilidan da diagramidan Cans komerciuli bankebis mier mrewvelobaze
erovnuli valutiT gacemuli sesxebis raodenoba 2010-2015 wlebSi gaizarda TiTqmis
2.5 jer. kleba aRiniSneba mxolod 2014 wels 2013 welTan SedarebiT Semcirebulia
5.1%-iT. magram 2015 wels 2014 welTan SedarebiT isev gazrdilia 68.4 %-iT.
sesxebis moculobis zrdaze gavlenas axdens sabazro saprocento ganakveTebi.
informacia misi cvlilebis Sesaxeb mocemulia cxrilSi #2.
cxrili #2
wlebi

saprocento

maT Soris

ganakveTebi

erovnuli

sesxebze

valuta

sul
2009

25.0

26.2

aqedan

ucxouri

iuridiul fizikur
pirebze

pirebze

18.6

29.0

01.01
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2010

22.0

22.8

17.0

29.3

21.4

18.1

27.0

19.2

22.5

15.1

27.9

16.4

14.4

19.9

20.5

23.7

14.7

28.2

16.8

13.9

22.9

19.4

22.5

14.6

27.0

15.3

13.6

19.2

18.4

21.0

12.5

24.3

12.9

11.7

15.6

15.4

19.2

11.6

22.6

10.7

10.2

12.2

01.01
2011
01.01
2012
01.01
2013
01.01
2014
01.01
2015
01.01

cxrilis monacemebis mixedviT saprocento ganakveTebi sesxebze 2009-2015 wlebSi
Semcirebulia 9.6%-iT, erovnul valutaSi gacemuli sesxebis saprocento ganakveTi
Semcirebulia 7%-iT, xolo ucxour valutiT gacemul sesxebze Semcirebulia 13%-iT.
Cvens droSi komerciuli bankebi jer kidev ver gaxdnen mniSvnelovani resursebis
akumulatorebi da maTi efeqturi operatorebi. aseTi mdgomareobis mizezi sxvadasxvaa
magram mTavaria ekonomikuri situaciis aramyari mdgomareoba, rac srulad aisaxeba sabanko
seqtorze. investiciebis vadis zrda da ZiriTadi sawarmoo fondebis ukugebis dacema
arsebuli inflaciis pirobebSi ver iqneba sainvesticio politikis gaumjobesebis piroba.
mrewveloba kapitaltevadi dargia. misi sakredito politikis SemuSavebisas
gasaTvaliswinebelia rigi faqtorebi, romlebic xelsayrelia makroekonomikuri kuTxiT
da

sakredito dawesebulebis saqmianobaze axdenen sapirispiro gavlenas

esenia:

inflaciis tempis arsebiTi Seneleba, saxelmwifo fasiani qaRaldebis Semosavlebis dacema
savaluto da safondo bazarze mdgomareobis gauareseba da sxva.
aseT pirobebSi bankebi Tavisufal fulad resursebs mimarTaven ekonomikis realur
seqtorSi. am SemTxvevaSi ar aris mosalodnel, rom bankebis investicia gaizrdeba.
bankebisaTvis dakreditebis samizne vaWroba xdeba da samomxmareblo sesxebis aseTi mkveTri
zrda SeiZleba qveynis ekonomikisaTvis saxifaToc ki iyos. rac Seexeba mosaxleobas,
samomxmareblo sesxebze maTi moTxovna yovelTvis didi iyo. miuxedavad imisa, rom maTi
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Semosavali Zalian nela izrdeba, maTi miswrafebaa icxovron kargad dRes da ara xval.
moqalaqeebi kargad ver Tvlian ramdenad gadaxdisunariani arian amave dros samomxmareblo
sesxs ar sWirdeba ipoTeka da am faqtorma ganapiroba dakreditebis zrda.
komerciuli bankebis mier saangariSo periodSi gacemuli sesxebis ganawileba
moculobis mixedviT mocemulia cxril #3-Si.
cxrili #3
noemberi

dekemberi

ianvari

2015 w.

2015 w.

2016 w.

sesxebi (aTasi lari)

1.022.957

1.258.597

874.775

raodenoba

976.533

1.159.875

972.927

(aTasi aSs dolari)

368.660

441.116

245.224

raodenoba

27.278

21.980

17.989

(aTasi evro)

25.804

24.517

11.333

raodenoba

1.102

1.187

1.065

erovnuli valutiT gacemuli

aSS dolariT gacemuli sesxebi

evroTi gacemuli sesxebi

cxrilSi mocemuli monacemebi mowmobs Cveni qveynis ekonomikaSi arsebul mZime
suraTs. sul raRac 2 Tvis (noember - ianvarSi) ganmavlobaSi mkveTrad aris gauaresebuli
sesxebze moTxovna, rogorc erovnul valutaSi (-14.5%), aseve dolarSi (-33.48%) da
evroSi (-56.1%).
mrewvelobis Taviseburebidan gamomdinare industriaSi rCeba ukiduresad maRali
sainvesticio riskebi. es gansakuTrebiT exeba kapitaltevad sainvesticio proeqtebs.
samrewvelo

sawarmoebis

dakrediteba

Cvens

droSi

mowodebulia,

rogorc

wesi

aanazRauros sabrunavi saSualebebis droebiTi ukmarisoba (deficiti) da atarebs
moklevadian xasiaTs. moklevadiani kapitaldabandebis riskis done SeuTavsebelia am
dabandebidan miRebul mogebis normis potenciur SesaZleblobasTan. maRali riskis
aRmofxvra

SeuZlebelia

sawarmos

finansuri

mdgomareobis

gaumjobesebis

gareSe.

TvalnaTelia, rom erTi wlis ganmavlobaSi sameurneo subieqtis finansuri mdgomareobis
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kardinaluri gaumjobeseba da warmatebuli finansuri reformis Catareba ver moitans
aseT Sedegs.
safinanso

bazris

instrumentebis

Semosavlianobis

dacema

amcirebs

bankebis

sainvesticio SesaZleblobebs, xdis maT finansur mdgomareobas aramyars. bankebi zrunaven
mimdinare likvidurobis mdgomareobaze. aqve unda aRiniSnos, rom ukeTesi ekonomikuri
koniunqturis pirobebSi erToblivi finansuri resursebis mniSvnelovani nawili sakmarisi
ar

aris

seriozuli

kapitaldabandebisaTvis

mrewvelobaSi,

transports

da

kavSirgabmulobaSi. safondo bazrebis saprocento ganakveTebze informacia mocemulia
cxrilSi #4.
cxrili #4
wlebi

Tbilisis bankTa-

seb-is sadepozito

saprocento ganakveTi

Sorisi ganakveTi

serTifikatebi

saxelmwi-fo obligaciebze

1 dRiani

7 dRiani

3 Tviani 6Tviani

1 wliani

2 wliani 5 wliani

2010. 01.01

2.36%

6.00%

4.00%

4.52%

6.46%

-

-

2011 01.01

7.42%

8.16%

9.68%

10.16%

-

-

-

2012 01.01

5.97%

6.96%

7.06%

7.24%

8.3%

8.95%

11.3%

2013 01.01

4.66%

5.05%

5.97%

6.09%

6.09%

-

8.35%

2014 01.01

3.76%

3.62%

4.04%

4.04%

5.23%

6.19%

9.6%

2015 01.01

3.96%

3.99%

4.58%

4.77%

5.87%

6.67%

9.05%

cxrilidan naTlad Cans, rom Tbilisis bankTaSorisi ganakveTi 7 dRiani xasiaTdeba
jer zrdis xolo Semdeg klebis tendenciiT. 2015 wels 2010 welTan SedarebiT
Semcirebulia 2.01%-iT, xolo 1 dRiani amave periodSi gaizarda 1.6%-iT. sadsepozito
serTifikatebze jer SeiniSneba zrda xolo Semdeg Semcireba. saprocento ganakveTi
saxelmwifo obligaciebze xasiaTdeba klebis tendenciiT.
sainvesticio

sferodan

saxelmwifos

mTliani

gasvla

negatiurad

moqmedebs

investiciur klimatze. aseTi midgoma ndobas ukargavs kerZo investorebs sainvesticio
procesebisadmi. Tu saxelmwifo Tavis Tavze ar iRebs sainvesticio risks da ar gamonaxavs
saSualebebs amisaTvis, gaugebaris kerZo seqtorma ratom unda aiRos movaleoba da
investicia Tasvis Tavze.
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umetesi sawarmo, rogorc ar unda paradoqsuli iyos mzad ar aris miiRos
investicia. aseT sawarmoebSi jer ar muSaobs investiciebis mozidvis meqanizmi msoflioSi
miRebuli pirobebiT. sadac investori Txoulobs saSualebebis efeqturi aTvisebis
finansur ,,gamWvirvaleobas”. sawarmos xelmZRvanelebis did nawils Zveleburad surs
miiRos finansuri resursebi da Tavis mxriv aranair pasuxismgeblobas ar iRebs
ekonomikur movaleobebze.
sakredito-safinanso sistemis krizisis daZlevaSi gansakuTrebuli mniSvneloba
eniWeba saxelmwifos rolis gaaqtiurebas sainvesticio procesis uzrunvelyofaSi anu
unda moxdes saxelmwifo garantiis meqanizmis ganviTareba. amaRldes saxelmwifos
makoordinirebeli roli sainvesticio saqmianobaSi organizaciuli da institucionaluri
winapirobebis SeqmnaSi da amave dros gaizardos saxelmwifo investiciebis moculoba.
Seiqmnas adekvaturi sakanonmdeblo baza, moxdes grZelvadiani miznobrivi investiciis
Cadebaze saxelmwifos garantiebis gacemis praqtikaze gadasavla, ganxorcieldes sesxebis
dazRvevaze dagasvla romelic mimarTuli iqneba investiciebis da sawarmoo riskebis
dazRvevasa da gadazRvevaze.

daskvna
imisaTvis, rom qveynis ekonomika da misi mniSvnelovani dargi -mrewveloba gaxdes
moqnili sagareo Sokebisadmi unda moxdes misi diversificireba sxvadasxva

dargebis

mixedviT. saWiroa iseTi programebis SemuSaveba, romelTa ganxorcielebac naklebi
barierebiT da regulirebiT iqneba SemosazRvruli. es programebi unda moicavdes
regionebis ganviTarebis gegmas.
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МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
КРЕДИТОВАНИЯ
Д. Шанидзе, Н. Aчуашвили
Резюме
Промышленность представляет важный сектор материальной сферы. Он разделен на
три отрасли: ,,тяжёлую"или машиностроение; ,,лёгкую"или кожа и обувь и “продукты
питания”. Также существует “старый” или горнодобывающей промышленность; “новый” то
же машиностроение и производства удобрений и “новейшая” создание роботов.
Экономический рост в целом характеризуется ростом ресурсов или объема производства,
эффективности производства или более высокой производительности труда. Во-первых,
увеличивается производство тех товаров и услуг, которые определяют прогресс. В
современных условиях в экономике ситуация сложная. В первую очередь, растущий спрос на
инвестиции. В увеличении инвестиционной деятельности и повышении экономического роста
банки играют большую роль. Для повышения реального сектора экономики необходимо
большое количество инвестиций во всех отраслях промышленности по всей стране. Но до сих
пор не найден источник таких инвестиций, напротив, по данным последних лет наблюдается
снижение.

MICROECONOMIC FACTORS IN THE BANKING INDUSTRY LENDING
D. Shanidze, N. Achuashvili
Summary
Industry represents an important sector of material field. It is divided into three sectors:
“heavy” or mechanical engineering; “light "or leather and shoes and food products'. Also are “old”,
or mining; “new,, the same mechanical engineering and manufacturing of fertilizers and the “latest”
manufacturing of robot. Economic growth is generally characterized by the increasing of resources
and volume of production, or the higher productivity of labor. First of all, is increasing the production
of goods and services that define progress. In modern conditions in the economy in difficult situation.
First of all, is rising demand for investment. In increasing of investment activity and economic growth
the banks are playing a greater role. Real sector of the economy is needed to raise a large number of
investments in all sectors of the industry across the country. But so far not found the source of such
investment, by contrast, recent year’s data have observed the decreases.
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uak 338.4;338.48

mrewvelobis sakredito dafinansebis gaumjobesebis
makroekonomikuri faqtorebis kvleva
d. SaniZe, n. aCuaSvili
(saqarTvelos teqnikuri universiteti. m. kostavas q. #77, Tbilisi
saqarTvelo)
reziume: mrewveloba materialuri warmoebis sferos ganviTarebadi dargia. saqarTvelos

mTavroba miznad isaxavs ganaxorcielos ekonomikuri politika, romelic qveynis mdgrad
ganviTarebas uzrunvelyofs. ganviTarebis strategiis mTavari principia kerZo seqtoris
Tavisuflebis uzrunvelyofa, sadac mewarme Tavisufalia Tavis gadawyvetilebebSi da
daculia sakuTrebis uflebis uzenaesoba, aucilebelia mrewvelobis ganviTarebisaTvis
xelSewyoba, sainvestio garemos gaumjobeseba, sabanko seqtoris aqtiuri CarTuloba
sainvesticio proeqtebSi, samewarmeo biznesis dakreditebaSi warmoqmnili problemebis da
risk-faqtorebis gavlenis minimizacia, gamartivebuli dakreditebis sistemis Seqmna,
ndobis amaRleba sabanko seqtorsa da samewarmeo seqtors Soris, lizingis aqtiuri
gamoyeneba. Cveni qveynis ekonomikuri mdgomareoba kvlav mZimea umravles samrewvelo
sawarmoebSi materialur-teqnikuri

saSualebebi, rogorc fizikurad ise moralurad

gacveTilia, inovaciuri procesi SeCerebulia, inflaciis fonze

gaizarda kreditis

saprocento ganakveTi. am mdgomareobidan erT-erTi gamosavali swori sainvesticio
politikis SemuSavebaa.
sakvanZo sityvebi: mrewveloba, strategia, mewarmeoba, investicia, sakredito politika,
biznesi, faqtorebi, lizingi.
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Sesavali
saqarTvelosTvis damoukidebeli, sabazro principebze dafuZnebuli ekonomikuri
sistemis formirebis pirveli wlebi gansakuTrebiT rTuli aRmoCnda – samoqalaqo
dapirispireba, saomari moqmedebebi afxazeTsa da samxreT oseTSi, energo da satransporto
blokada, ukiduresad daZabuli kriminogenuli garemo da a. S. qveyana radikaluri da
swrafi ekonomikuri reformebis aucileblobis winaSe dadga, Tumca saqarTveloSi gasuli
wlebis ekonomikurma reformebma sasurveli Sedegi ver moitana. amasTan ganxorcielebuli
reformebi, xSir SemTxvevaSi araTanmimdevruli da spontanuri iyo. dRemde arsebul
strategiul da saprogramo dokumentebSi gacxadeuli miznebi, romlebic siRaribis da
umuSevrobis mniSvnelovan Semcirebas ukavSirdeboda, kvlav miuRweveli rCeba.

ZiriTadi nawili
saxalxo meurneobis erT-erTi umsxvilesi dargi mrewvelobaa. Mmis saTanado
ganviTarebaze bevradaa damokidebuli qveynis keTildReoba. 2000 wlis Semdgom periodSi
mrewveloba arsebiTad gaizarda da zrdis yvelaze maRal temps, 14%-s, miaRwia 2007wels.
Semdgom tempebi Semcirda da 2009 wels Seadgina 9,0 %, ZiriTadad, samTomopovebiTi da
gadamamuSavebeli dargebis stabiluri zrdis xarjze.
dargis ZiriTadi sawarmoebia samTomopovebiTi, qimiuri da kvebis sawarmoebi. kargad
aris

ganviTarebuli

qvanaxSiris

warmoeba.

manganumi

da

araliTonuri

mineralebi,

mineraluri sasuqebi, sinTezuri masalebi da boWkoebi, farmacevtuli produqtebi
ZiriTadi saeqsporto produqciaa.
mrewvelobis wili mSp-Si Semcirda 1996 wels 11%-dan 2003 wels 8%-mde
energodeficitisa da arasakmarisi investiciebis gamo, magram 2003 wlis Semdgom
ganxorcielebuli privatizaciis Sedegad, misma wilma 2010 wels miaRwia 15,2%-s.
2008-2009 wlebSi gadamamuSavebeli mrewveloba ganicdida dacemas. es gamowveuli
iyo imiT, rom msoflioSi moTxovna saqarTveloSi warmoebul saqonelze Semcirda. mxolo
samTo

seqtori

viTardeboda

stabilurad,

ramdenadac

sagareo

moTxovna

oqroze

izrdeboda, Tumca sxva liTonebze saerTaSoriso fasebis Semcirebas hqonda uaryofiTi
zegavlena

am

produqciis

koncentratebi eqsportis

warmoebaze

saqarTveloSi,

sadac

spilenZis

madnebi

ZiriTad produqcias Seadgenda. am periodSi maTi eqcporti

bevrad Semcirda.
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garda amisa, globaluri krizisis wlebSi saavtomobilo industriaSi moTxovnis
mkveTri Semcirebis Sedegad, Semcirda saqarTvelos mTavari saeqsporto produqciis liTonebis eqsporti. 2009 wels gadamamuSavebeli dargis 8.5%-iT Semcirebis Semdeg
2010 wels misi warmoeba gaizarda 20.3%-iT. es iyo dargSi yvelaze maRali zrda, rac
miuTiTebs saqarTvelos saeqsporto produqciaze moTxovnis zrdaze.
amJamad saqarTvelos umTavres amocanas mewarmeobis ganviTarebisaTvis xelsayreli
pirobebis Seqmna warmoadgens. qveyanaSi mimdinare socialur-ekonomikuri reformebis
garkveuli warmatebis miuxedavad, ekonomikaSi Seqmnili mdgomareoba kvlav mZimea.
arsebuli mdgomareobidan gamosavalia: makroekonomikuri garemos Rrma analizi, romelSic
aRniSnul dargi viTardeba; makroekonomikuri faqtorebis gamovlena, romelic masze
axdens rogorc dadebiT aseve uaryofiT gavlenas; maTi gavlenis gazomva da Sefaseba.
aRniSnuli analizis Catarebis Semdeg unda moxdes dargis dafinansebis wyaroebis
SerCeva, sadac Tavisi gadamwyveti sityva unda Tqvas sabanko seqtiorma.
ekonomikuri ciklis stiqiuri TviTregulireba damTavrda XX saukunis 20-ian
wlebSi. 1929-33 wlis msoflio krizisamde saqmiani aqtivobis mimdinareobis aqtualoba
ar

iyo

SemuSavebuli.

nacionaluri

Amis

Semdeg

ekonomikebis

warmoiSva

ciklur

axali

xarisxobrivi

Taviseburebebi

ganviTarebaSi,

isini

dakavSirebuli

yvela

sazogadoebrivi

iyo

makroekonomikuri masStabis 2 faqtorTan.
I

faqtori

dakavSirebuli

iyo

saxis

produqtis

gafarTovebul kvlavwarmoebasTan es aris samecniero-teqnikuri revolucia. misi gavleniT
seriozulad Seicvala krizisebis mimdinareoba da gamovlinda misi axali saxeebi. erTis
mxriv samecniero teqnikurma revoluciam warmoSva mrewvelobis axali mecniertevadi
dargebi,

romlebic

metnaklebad

myarni

aRmoCndnen

krizisuli

dacemisas

(mikroeleqtronika ,robotomSenebloba da sxva). meore mxriv mecnierul -teqnikurma
revoluciam warmoSva struqturuli krizisi mrewvelobis tradiciul dargebSi, sadac
darCa ubralo meqanizebuli teqnologia nedleulis gadamuSavebaSi (qvanaxSiris, Savi
metalurgia , safeiqro da sxva).
struqturuli krizisi xasiaTdeba meti xangrZlivobiT. igi mdgomareobs Zveli,
industriuli dargebis dacemaSi. xasiaTdeba ara marto maTi CamorCeniT aramed dabali
ekonomikuri efeqtianobiT, maRali danakargebiT. aseTi krizisebi gardamavalia Tu
darCenili dargebi radikalurad gadaerTvebian Zireulad axal maRalefeqtur teqnikaze
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da teqnologiaze. amasTanave mecnierul-teqnikuri revolucia mniSvnelovnad xels uwyobs
kapitalis brunvis daCqarebas. aseTi midgomiT krizisis daZleva SesaZlebelia 10-12 wlis
magier, 5-6 welSi.
II faqtori aris

saxelmwifos aqtiuri Careva makroekonomikuri zrdis yvela

mimarTulebiT, raTa Sesustdes krizisebis damangreveli gavlena da miRweuli iqnas
saxalxo meurneobis ganviTarebis stabiluroba. pirveli mcdeloba ekonomikuri krizisis
gavlenis Sesustebisa gamoavlina franklin ruzveltma 1933 wels aSS-Si gatarebuli
,,axali kursiT”, sadac CarTuli iyo gadamwyveti zomebi nacionaluri ekonomikis
regulirebaSi.
am ori, zemoT ganxiluli ZiriTadi faqtorebidan Cven unda gamovyoT is
sayuradRebo faqtorTa CamonaTvali, romelTa Rrma analizi da gavlenis gazomva
dagvexmareba problemis gadaWraSi.
makrogaremos faqtorebi qmnian zogad pirobebs firmis arsebobisaTvis. isini
pirdapir gavlenas axdenen organizaciaze. organizaciis makrogaremos Sefasebisas iyeneben
e.w. PESTEL -Aanalizs, romlis mixedviTac makrogaremoSi gamoiyofa eqvsi ZiriTadi
segmenti; 1. politikuri (P); 2. ekonomikuri (E); 3. socio-kulturuli (P); 4.
teqnologiuri (T); 5. garemomcveli (E); 6. samarTlebrivi (L). makrogaremos analizi
saSualebas

iZleva

moxdes

makrogaremoSi

mimdinare

cvlilebebis

identificireba,

gverds

avuvliT

meTvalyureoba, prognozireba da Sefaseba.
dargSi

warmoSobili

problemebis

kvlevisas

ver

iseT

makroekonomikur faqtorebs rogoricaa: qveynis ekonomikuri zrda; ekonomikuri situacia
qveyanaSi da mis regionebSi; cxovrebis done; umuSevroba da inflacia; Sida ekonomikuri
kontaqtebi da sxva.
gasaTvaliswinebelia agreTva saerTaSoriso faqtorebi:
1. msoflio bazarze warmoebis saSualebebze fasebis zrda;
2. msoflio ekonomikaSi arsebuli struqturuli krizisebi, romelic ukavSirdeba
bunebrivi resursebis moxmarebis zrdas;
3. qveynebs Soris omebi, romelsac Tan axlavs moTxovna fulze;
4. umuSevroba.
qveynis SigniT arsebuli situaciis analizisas sayuradReboa:
a) saxelmwifo rogor sworad warmarTavs biujetis Semosavlebs da xarjebs;
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b) erovnuli banki rogor axorcielebs fulis sagangebo emisias;
g) bankebi rogor axorcieleben sakredito eqspansias;
d) saxelmwifo rogor aumjobesebs Tavis Sinagan movaleobas;
e) bankebi rogor axorcieleben ucxouri valutis gacvlas nacionalur valutaze.
saqarTveloSi ucxouri kapitalis mozidva da gamoyeneba sabazro urTierTobebis damkvidrebisa da ganviTarebis, ekonomikuri aRmavlobis umniSvne-lovanesi
faqtoria. mocemul etapze realurad ar aris Camoyalibebuli qarTvel investorTa
mZlavri fena. sawarmoebs didi Zalisxmeva uxdebaT finansuri resursebis moZiebaSi.
sawarmoebSi gamoyenebuli finansuri resursebi warmoSobis wyaros mixedviT aris Sinagani
da garegani.
Sinagans

miekuTvneba:

wminda

mogeba;

amortizaciis

anaricxebi;

kreditoruli

davalianeba, myari pasivebi, momavali periodis Semosavlebi; gauTvaliswinebeli gasavlebis
da xarjebis sarezervo fondi.
garegans
saxsrebi;

miekuTvneba:

Cadebuli

safinanso-sakredito

kapitali,

saxelmwifo

organizaciebis

saxsrebi;

saxsrebi;

moqalaqeTa

arasafinanso-sabanko

organizaciebis saxsrebi; miznobrivi dafinanseba da a.S.
garegani dafinansebis wyaroebidan calke aRsaniSnavia sabanko krediti, rogorc
dafinansebis erT-erTi wyaro. krediti aris rogorc fuladi aseve sasaqonlo formiT.
sabanko krediti gavrcelebuli formaa. igi eqvemdebareba ukan dabrunebas procentis
damatebiT.
kreditis Zlieri mxareebia:
-es forma saSualebas aZlevs sawarmoebs miiRos didi Tanxa specialuri pirobebis
gareSe;
-yvelaze xSirad kredits iZleva sawarmos momnsaxure banki. amis gamo krediti
miiReba operatiulad;
kreditis naklia:
-kreditis

vada

umetes

SemTxvevaSi

Semoifargleba

3

wliT.

rac

iTvleba

organizaciisaTvis miuReblad, gansakuTrebiT maTTvis romlebic elian Semosavlebs
xangrZlivi periodis Semdeg.
-kreditis miReba iTxovs giraos Cadebas;
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-zogierT

SemTxvevaSi

banki

sTavazobs

angariSis

gaxsnas

sabanko

kreditis

pirobebiT, rac yovelTvis momgebiani ar aris sawarmosaTvis;
sawarmos dafinansebis erT-erT wyaros warmoadgens lizingi. igi gulisxmobs
gansakuTrebul kompleqsur formas mewarmeobriv saqmianobaSi. lizingis saSualebiT erTi
mxare – lizingis mimRebi-efeqturad ganaaxlebs ZiriTad fondebs uaxlesi saSualebebiT.
xolo meore mxare-lizingis mimcemi- afarTovebs saqmianobis sazRvrebs, rac momgebiania
orive mxarisaTvis.
lizingis Zlieri mxareebia:
-lizingi gvTavazobs 100%-ian dafinansebas da ar iTxovs gadaxdis dawyebas
dauyovnebliv;
-lizingi saSualebas aZlevs finansuri resursebis ar mqone sawarmos daiwyos
msxvili proeqtebis realizacia;
-sawarmosaTvis ufro mniSvnelovania miiRos salizingo kontraqti-vidre aiRos
sesxi;
-salizingo SeTanxmebebi ufro moqnilia vidre sesxi.
mrewvelobis dargSi Seqmnil situacias wlebis mixedviT kargad axasiaTebs qvemoT
mocemuli cxrili #1.
cxrili #1

brunva
mln.l-Si

2006

2007

3228.7

4362.1

2779.0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4637.6 4407.4 5539.9

7232.0

7553.6

8041.3

9000.2

2055.4

3583.3

3821.8

3797.1

4849.7

6428.3

6868.3

7299.2

8201.5

1729.1

964.5

129.1

1636.6

1454.2

1914.5

2263.8

2421.8

2538.5

2753.8

- - -

1814.5

2292.2

2185.2

2342.9

2935.3

4164.5

4446.5

4760.7

5447.7

- - -

gamoSvebuli
produqcia
mln larSi
damatebuli
Ri-rebuleba
ml.l.
Sualeduri
mox-mareba
mil. larSi
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fiqsirebuli
aq-tivebi

2124.4

2651.8

3276.2

3459.7

3856.2

4580.5

4982.5

5774.3

6097.6

- - -

90311

88398

858711

93039

95849

109158

114843

112752

116568

105536

307.8

420.7

586.6

537.4

595.1

633.3

698.5

754.1

790.5

816.8

mln. larSi
dasaqmebulTa
raodenoba
kaci
dasaqmebulTa
saS. Sr.
anazRa-ureba
larSi

cxrilSi mocemuli maCveneblebi sagangaSo statistikas adasturebs. 2014 wlamde
saqonelbrunva mrewvelobaSi zrdis tendenciiT xasiaTdeba da TiTqmis gasammagebulia,
xolo 2015 wels wina welTan SedarebiT Semcirebulia 77.1%-iT. 2015wels 2006 welTan
SedarebiT brunva Semcirebulia 36%-iT.
analogiuri situaciaa mrewvelobaSi gamoSvebuli produqciis mixedviTac. yvelaze
maRali maCvenebliT gamoirCeva 2014 weli. es maCvenebeli 2006 welTan SedarebiT
gazrdilia 3-jer, xolo 2015 wels 2014 welTan SedarebiT Semcirebulia 78.9 %-iT.
produqciis gamoSveba 2006 welTan SedarebiT Semcirebulia 37.78 %-iT.
mrewvelobaSi Seqmnili am metad rTuli situaciis fonze yuradRebas iqcevs dargSi
dasaqmebuli adamianebis ricxvis zrda da maT mier miRebuli yovelTviuri anazRaureba.
dasaqmebulTa ricxvi 2006-2014 wlebSi gazrdilia 29%-iT, xolo 2015wels 2014
welTan SedarebiT Semcirebulia 9.5%-iT. rac Seexeba saSualo xelfass – gamoirCeva
zrdis tendenciiT. igi 2015wels 2006 welTan SedarebiT gazrdilia 2.5-jer. 2015wels
2014 welTan SedarebiT gaizarda 3.32%-iT.
2015 wels 2014 welTan SedarebiT dargSi momuSaveTa ricxvi Semcirebulia 11032
kaciT, xolo xelfasi igive periodSi gazrdilia 26.3 lariT.
aqedan SeiZleba davaskvnaT, rom dargi ganicdis mwvave ekonomikur kriziss romelic
saWiroebs droul yuradRebas. adgili aqvs kvalificiuri kadrebis denadobas da xelfasis
zrda xdeba

TanamSromelTa Semcirebis xarjze.
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rac

Seexeba

qveyanaSi

Seqmnil

zogad

suraTs

misi

daxasiaTeba

SegviZlia

makroekonomikuri maCveneblebis saSualebiT, romlis erT-erTi mniSvnelovani komponenti
mTliani Sida produqti (m.S.p.) mocemulia cxrilSi #2.
cxrili #2

m.S.p. mimdinare fasebSi
m.S.p-s zrda %-Si w.
welTan SedarebiT
m.S.p. erT sulze
larSi
m.S.p. ereT sulze
aSS dolarSi

2010 w.

2011 w.

2012 w.

2013 w.

2014 w.

III kv.
2015 w.

20743.4

24344.0

26167.3

26847.4

29150.5

8239.1

6.2

17.2

7.4

2.6

8.57

- - -

4675.7

5447.1

5818.1

5987.6

6491.6

2209.2

2623.0

3230.7

3523.4

3599.6

3676.2

950.5

kvlevisaTvis metad saintereso suraTs iZleva m.S.p-s moculoba mimdinare fasebSi.
2014 wels 2010 welTan SedarebiT gaizarda 40.5%-iT, xolo wina welTan SedarebiT
8.57 %-iT. erT sul mosaxleze mis raodenoba xasiaTdeba zrdis tendenciiT 2014 wels
2010 welTan SedarebiT gazrdilia 40.1 %-iT, amdenive procentiTaa gazrdili igive
maCvenebeli aSS dolarSi.

daskvna
samrewvelo sawarmoTa warmatebuli funqcionireba didadaa damokidebuli axali,
mudmivi da utyuari informaciis nakadebze. naSromSi moyvanili monacemebis analizi
saSualebas gvaZlevs davaskvnaT, rom saqarTvelos ekonomika ganicdis umniSvnelo zrdas,
rasac ver vityviT mis erT-erT umniSvcnelovanes dargze mrewvelobaze.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ УЛУЧШЕНИЯ
КРЕДИТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Д. Шанидзе, Н. Aчуашвили
Резюме
Промышленность

является

развивающейся

отраслю

сферы

материального

производства. Правительство Грузии намерено осуществлять экономическую политику,
которая обеспечит устойчивое развитие страны. Основным принципом стратегии является
обеспечение свободы развития частного сектора, где предприниматель является свободным в
своих решениях и защищено право собственности, необходимо для развития промышленности
помошь инвестиционной среды, активного участия банковского сектора в инвестиционных
проектах, частного предпринимательства к решению проблем и факторов риска для
минимизации влияния упрощенного кредитования система, повышение доверия к
банковскому сектору и бизнес-сектора, активное использование лизинга. Экономическое
положение нашей страны остается сложным, в большинстве промышленных предприятий
материально-технических ресурсы, как физически, так и морально изношены, инновационный
процесс остановлен, на фоне инфляции увеличена процентная ставки по кредиту. В этой
ситуации одним из решений является разработка правильной инвестиционной политики.

RESEARCH OF MACRO-ECONOMIC FACTORS TO IMPROVE CREDIT
FINANCING OF INDUSTRY
D. Shanidze, N. Achuashvili
Summary
Industry represents of developing field of material production branch. The government of
Georgia intends to implement economic policies that will ensure sustainable development. The main
principle of development strategy is ensuring of the private sector freedom development where the
entrepreneur is free in his decisions and is protected the right to ownership rule, it is necessary for
industry promotion of investment environment, the banking sector's active participation in investment
projects, entrepreneurial businesses to the problems and risk factors for minimizing the influence of
simplified lending system, increase confidence in the banking sector and the business sector, the
active use of leasing. Our country's economic situation remains difficult. In most of the industrial
enterprises material and technical resources, both physically and morally are deteriorated, innovative
process is stopped, due rate of inflation is increased loan interest rate. In this situation, as one of
solution is to develop the right investment policies.
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uak 338.4;338.48.

mrewvelobis sabanko da arasabanko da kreditebis
gaumjobesebis mimarTulebebi
d. SaniZe, g. imedaSvili, n. dumbaZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti. m. kostavas q. #77, Tbilisi
saqarTvelo)

რეზიუმე:

გარდამავალი

მნიშვნელოვანია

ეკონომიკის

ეკონომიკური

თანამედროვე

ზრდა

ეტაპზე

საქართველოსთვის,

განსაკუთრებით

რომელიც

ახლად

ჩამოყალიბებული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყანა ადამიანის წინაშე უამრავი სოციალური
და

ეკონომიკური

პრობლემები

დგას.

დღეს

საქართველო

დემოკრატიული

განვითარებისა და საბაზრო ურთიერთობების დამკვიდრების გზას ადგას, რომლის
გარანტიც ეკონომიკური კეთილდღეობა უნდა გახდეს, ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლა კი
მრეწველობის აღმავლობის გარეშე შეუძლებელია.
მსოფლიო გამოცდილებამ აჩვენა, რომ გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდა
შესაძლებელია მიღწეულ იქნეს საბაზრო სტრუქტურებისა და დემოკრატიული
ინსტიტუტების ერთობლივი სინქრონული მუშაობის შედეგად. რაც თავის მხრივ
მიიღწევა ეკონომიკის სხვადასხვა დარგების სწორი მიმართულებით განვითარებით,
რისთვისაც აუცილებელი პირობაა ფინანსური უზრუნველყოფა.
მიგვაჩნია, რომ საქართველოში მრეწველობის დარგის საბანკო და არასაბანკო
დაკრედიტების გაუმჯობესებესების გზების გამონახვა,

საშუალებას მისცემს დარგს

სწორი

ფინანსებზე

მიმართულებით

განვითარდეს,

რადგან

შეზღუდული

ხელმისაწვდომობა, ქართული კომპანიების მიერ დასახელებულია, როგორც ბიზნესის
წარმოების შემაფერხებელი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი.
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აღნიშნული ნაშრომი სწორედ მრეწველობის საბანკო და არასაბანკო დაკრედიტების
გაუმჯობესების საკითხებს ეხება.
საკვანძო სიტყვები: მრეწველობა, ბანკები, დაკრედიტება, საბაზრო ეკონომიკა.

თანამედროვე

პირობებში

ქვეყანაში

მიმდინარე

სოციალურ-ეკონომიკური

რეფორმების გარკვეული წარმატების მიუხედავათ ეკონომიკაში შექმნილი მდგომარეობა
კვლავ

მძიმეა.

უმრავლეს

სამრეწველო

საწარმოში

მატერიალურ-ტექნიკური

საშუალებები როგორც ფიზიკურად, ისე მორალურად გაცვეთილია, დიდია იმპორტის
და მცირეა ექსპორტის მოცულობა, ვალუტის დევალვაცია ინფლაციური პროცესების
გაუარესებას იწვევს, არ არის საწარმოო პოტენციალის ამაღლებისთვის საკმარისი
ფინანსური რესურსები. ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა შესაძლებელია მხოლოდ სწორი
საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავების შემთხვევაში. ეკონომიკური განვითარებისთვის
უმნიშვნელოვანესი და მზარდი ფაქტორიაბიზნესის მხარდაჭერის ისეთი კომპლექსური
სერვისები, როგორებიცაა: ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და ინოვაციები. ეს, ასევე,
არსებითიაევროკავშირის განვითარებულ წევრ ქვეყნებთან თუ რეგიონებთან არსებული
განხვავებებისშემცირებისთვის.
საბაზროეკონომიკის

პირობებში

მრეწველობის

სხვადასხვა

ქვედარგების

საქმიანობის გაუმჯობესების უმნიშვნელოვანესი გზაა ფინანსური ინსტიტუტების
(საბანკო და არასაბანკო) მხრიდან დაკრედიტების სწორი და მიზანმიმართული
პოლიტიკის გატარება. ზოგადად, ფინანსური ბაზრის მომავალი დამოკიდებულია
საფინანსო

ბაზრების

განვითარებასთან,

კერძოდ

კი,

ისეთი

ოპერაციების

განხორციელებასთან, როგორიცაა ლიზინგი, ფაქტორინგი, რაც წარმატებით შეიძლება
შეასრულოს კომერციულმა ბანკებმა. ბანკები კომპრომისის წინაშე დგანან, შეასრულონ
მხოლოდ მცირე მოცულობის საბანკო ოპერაციები, თუ გააფართოვონ მომსახურების
სპექტრი და მიიღონ შედარებით მეტი შემოსავალი.
ბანკის

არსის,

ფუნქციონირების,

დაკრედიტების

პრინციპების

საკრედიტო

ურთიერთობების განვითარების და მათზე მოქმედი ფაქტორების კვლევა ეკონომიკური
მეცნიერების ინტერესის ცენტრშია. ფაქტია, რომ საბანკო და საკრედიტო სისტემა
თანამედროვე მაღალგანვითარებული ქვეყნების ერთერთ ურთულეს და საინტერესო
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სფეროს

წარმოადგენს,

რომელიც

ტრანსფორმირებადი

ეკონომიკის

პირობებში

განვითარების რიგი თავისებურებებით ხასიათდება და მის გამართულ მუშაობაზე
დიდადაა დამოკიდებული მთელი ეკონომიკური სისტემის ქმედითუნარიანობა.
მსოფლიოში საფინანსო სექტორის რეგულირებისა და ზედამხედველობის მრავალი
განსხვავებული მოდელი არსებობს, თუმცა ქვეყნების უმრავლესობა უპირატესობას
ერთიან საზედამხედველო ორგანოს ანიჭებს. ზოგიერთ სახელმწიფოში საფინანსო
სექტორის რეგულირების ფუნქცია შეთავსებული აქვს ცენტრალურ ბანკს, ხოლო
ზოგიერთ ქვეყანაში ამ მიზნით შექმნილია ცალკე სტრუქტურული ერთეული ქვეყნების
უმრავლესობა მეორე მოდელით სარგებლობს.
საქართველოში კომერციული ბანკის მართვა და მისი საოპერაციო საქმიანობა
ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დასაბუთებული ადმინისტრაციული
და სააღრიცხვო პროცედურების, საბანკო საქმიანობის ლიცენზიისათვის დართული
პირობებისა დ აშეზღუდვების, აგრეთვე ეროვნული ბანკის დადგენილებების, წესებისა
და ინსტრუქციების შესაბამისად. საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკებისა და
უცხოური

ბანკების

ფილიალების

მდგრადი

ფინანსური

მდგომარეობის

უზრუნველყოფისა და მათ მიერ საკრედიტო რისკის მართვისას მსხვილი რისკების
რეგულირების მიზნით, საქართველოს ეროვნული ბანკია წესებს ბანკების მიერ ერთიან
რამდენიმე პირისათვის, ან ურთიერთდაკავშირებული პირებისათვის დიდი ოდენობით
სესხების გაცემის ან სხვა საკრედიტო მომსახურების გაწევის გონივრულ ზღვრებს,
ადგენს იმ ლიმიტებსა და შეზღუდვებს, რომელთა დაცვით ბანკებმა თავიდან უნდა
აიცილონ კრედიტების კონცენტრაცია და მის საფუძველზე წარმოშობილი მსხვილი
რისკები. დადგენილი მოთხოვნების დაცვა სავალდებულოა საქართველოში მოქმედი
ყველა ბანკისათვის.
ეკონომისტთა შორის აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს საბანკო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების აუცილებლობა. სპეციალისტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს,
რომ ეკონომიკაში სახელმწიფო ჩარევა უნდა დავიდეს მინიმუმადე. მეორენი პირიქით,
სახელმწიფოს

ქმედით

მონაწილეობას

ემხრობიან

ეკონომიკის

რეგულირებაში.

საუკეთესო გამოსავალი იქნება სახელმწიფო და საბაზრო ღონისძიებათა გონივრული
შერწყმა ეკონომიკისა და საბანკო სისტემის რეგულირებისათვის.
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ხელსაყრელი სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემო მნიშვნელოვნად მოქმედებს
მწარმოებლურობაზე, რამდენადაც პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს კერძო სექტორში
რესურსების ეფექტიან განაწილებაზე. მძაფრი გლობალური კონკურენციიდან და
დინამიური

ეკონომიკური

პროცესებიდან

გამომდინარე,

ბიზნესის

მოთხოვნები

სწრაფად იცვლება. შესაბამისად, აუცილებელია სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს
გაუმჯობესებაზე მუდმივი ზრუნვა. საინვესტიციო რესურსის პრობლემას წარმოადგენს
არა მარტო მისი სიმცირე, არამედ გრძელვადიანი სასესხო რესურსების ნაკლებობა.
აღნიშნული

ტიპის

ფინანსური

რესურსები

მნიშვნელოვანია

გრძელვადიანი

საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად. მოკლევადიანი საფინანსო რესურსი
ზრდის სესხის ტვირთის სიმძიმეს და ბიზნესისთვის დამატებითი რისკების შემცველია.
საბანკო სფეროში საჭიროა დაინერგოს დეპოზიტის დაზღვევის გამჭვირვალე და
ნათელი სისტემა.ფინანსების ხელმისაწვდომობის ზრდისთვის, შიდა დანაზოგების
სტიმულირებასთან ერთად, საჭიროა უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. უცხოური
კაპიტალის შემოდინება, თავის მხრივ გააიაფებს საკრედიტო რესურსს და გაზრდის
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას. შესაბამისად, გაიზრდება ინვესტიციების მოცულობა
ქვეყანაში.ბაზარზე ეროვნული ვალუტის რესურსის ნაკლებობა აიძულებს მეწარმეებს
აიღონ

სესხი

უცხოური

ვალუტით

და

დაექვემდებარონ

სავალუტო

რისკს.

დოლარიზებული სესხები განსაკუთრებით ძვირია მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის,
რომელსაც არ გააჩნია სავალუტო რისკის მართვის საშუალებები. შესაბამისად,
სახელმწიფო, საბაზრო ინსტრუმენტებით წაახალისებს ლარიზაციას, რათა გაიზარდოს
ლარში გაცემული გრძელვადიანი სესხების და ლარში განთავსებული დეპოზიტების
მოცულობა. ეს კი მნიშვნელოვნად შეამცირებს მცირე და საშუალო ბიზნესის რისკებს და
გაზრდის მათ ხელმისაწვდომობას ფინანსებზე.
განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად ქვეყანაში გაიზრდება საკრედიტო
რესურსის

მოცულობა

და

შეიქმნება

ფინანსებზე

ხელმისაწვდომობისათვის

გრძელვადიანი და სტაბილური ბაზა. ეს, თავის მხრივ, გააიაფებს საინვესტიციო
რესურსს და გაზრდის ინვესტიციების მოცულობას ეკონომიკაში, რაც პირდაპირ აისახება
მთლიანი შიდა პროდუქტის და ზოგადად ქვეყნის კეთილდღეობის ზრდაზე.
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საქართველოში ფინანსური შუამავლებიდან შედარებით განვითარებული მხოლოდ
საბანკო სექტორია, რომელიც ბაზარს აწვდის შედარებით დაბალრისკიან კაპიტალს.
ეკონომიკის სექტორული დივერსიფიცირებისთვის და კონკურენტული დარგების
აღმოსაჩენად

აუცილებელია,

არასაბანკო საფინანსო

შუამავლობის

განვითარება.

ფინანსურმა შუამავლობამ ხელი უნდა შეუწყოს გრძელვადიანი კაპიტალის მიწოდებას
ეკონომიკისთვის. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა განსაკუთრებით პრობლემურია მცირე
და საშუალო, ასევე, დამწყები ბიზნესისთვისმნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს
განუვითარებელი

კაპიტალის

ბაზრები.

საფონდო

ბაზრის

განუვითარებლობა

განპირობებულია მისი ორი ძირითადი ელემენტის - კომპანიათა აქციების და
კორპორატიული ობლიგაციების სიმცირით. ეს პრობლემა გამომდინარეობს როგორ
ემიტენტების, ისე დანაზოგების მფლობელთა მხრიდან აღნიშნული ტიპის ფასიანი
ქაღალდების არამიმზიდველობით.
ერთის მხრივ, კომპანიები არ იღებენ გადაწყვეტილებას, განათავსონ აქციები ან
ობლიგაციები

საფონდო

ბაზარზე

და

ფინანსური

სახსრებისთვის

ძირითადად

მიმართავენ კომერციულ ბანკებს. კომპანიათა ამგვარი ქცევის მიზეზებს შორის
მნიშვნელოვანია შემდეგი გარემოებები: ა) საფონდო ბაზარზე შესვლა მოითხოვს
გამჭვირვალობის სტანდარტებთან მისადაგებას, რაც ხშირ შემთხვევაში, კომპანიების
მხრიდან უკავშირდება როგორც ფინანსურ, ისე დროით დანახარჯებს. აღნიშნული
საკითხი განსაკუთრებით პრობლემურია იმ კომპანიებისთვის, რომლებიცისტორიულად
არ ახორციელებდნენ აღრიცხვიანობას საფონდო ბაზრების მიერ მოთხოვნილი
სტანდარტების შესაბამისად; ბ) გარიგების ღირებულება საფონდო ბაზარზე მაღალია,
რაც მას საბანკო კრედიტთან შედარებით ნაკლებ მიმზიდველს ხდის და გ) საწარმოთა
გამოცდილების

სიმცირე

და

მათი

საფონდო

ბირჟის

საქმიანობის

მიმართ

გაუთვიცნობიერებულობა ცუდ სასტარტო პირობებში აყენებს საქართველოს საფონდო
ბაზარს. მეორეს მხრივ, დანაზოგების მფლობელები არ იღებენ გადაწყვეტილებას
თავიანთი დანაზოგები დააბანდონ კორპორაციულ აქციებსა და ობლიგაციებში.
საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს ადგილობრივი
კაპიტალის

ბაზარზე

დაფინანსების

მოზიდვის

და

ვენჩერულ

კაპიტალზე

ხელმისაწვდომობის მიხედვით. ასევე, ვენჩერული და კერძო კაპიტალისთვის ქვეყნის
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მიმზიდველობის

ინდექსში

საქართველო

(2013)

118

ქვეყნიდან

72-ე

ადგილზეა.სახელმწიფო პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს არასაბანკო საფინანსო
შუამავლობის

გაუმჯობესებაზე,

რაც

ხელს

შეუწყობს

არსებული

დანაზოგების

ეკონომიკის რეალურ სექტორში მიმართვას. არასაბანკო საფინანსო შუამავლობის
განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია საფონდო ბაზრების განვითარება, არასაბანკო
ინსტიტუციონალური ინვესტორების წახალისება, ვენჩურული ტიპის ინსტიტუტის
შექმნა, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების, ასევე სოფლის მეურნეობის სექტორის
კაპიტალზე

ხელმისაწვდომობის

ზრდა

შესაბამისი

ინოვაციური

ფინანსური

პროდუქტების შემოღება-დანერგვის წახალისებით.
ფასიანი ქაღალდების ბაზრისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს სავალო ფასიანი
ქაღალდების განვითარებული ბაზრის არსებობა და მათი დივერსიფიცირებულება
ვადიანობის მოიხედვით. დღეისათვის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე
დომინირებს მოკლევადიანი ინსტრუმენტები, რაც ართულებს სახელმწიფო ფასიანი
ქაღალდების

ბენჩმარკად

კორპორაციული

გამოყენებას,

ობლიგაციების

რაც

ბაზარს.

მნიშვნელოვან

აღნიშნული

პრობლემას

მიმართულებით,

უქმნის
ფასიანი

ქაღალდების გამოშვებისას, სახელმწიფომაქცენტი უნდაგააკეთოს უფრო გრძელვადიან
ინსტრუმენტებზე. საფონდო ბაზრის ინფრასტრუქტურის განვითარება - ფინანსებზე
ხელმისაწვდობომის ზრდის მიზნით, ხელს შეუწყობს ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის, მათ
შორის, საფონდო ბირჟის განვითარებას კომპანიებისთვის მიმზიდველი გარემოს
შექმნით. საფონდო ბაზრების განვითარება ითვალისწინებს არსებული ფულადი,
სავალუტო და სახელმწიფო სავალო ვალდებულებების უკვე განვითარებულ ბაზრებზე
უპირველეს ყოვლისა კორპორაციული ობლიგაციების ბაზრების ინფრასტრუქტურის
დაშენებას. ეს კი, თავის მხრივ, შექმნის ეფექტურ საფუძველს სააქციო ფასიანი
ქაღალდების ბაზრის განვითარებისთვის. სახელმწიფომუნდა ჩამოაყალიბოს საფონდო
ვაჭრობის მარეგულირებელიორგანო, რომელიც დაიცავს ბაზარს სპეკულაციური და
ინსაიდერული გარიგებებისაგან.
საფინანსო შუამავლობის გაუმჯობესების მხრივ მნიშვნელოვანი როლი უნდა
შეასრულონ ისეთმა ფინანსურმა დაწესებულებებმა, როგორიცაა ფინანსური ლიზინგის
და სადაზღვევო კომპანიები, საპენსიო ფონდები და სხვა, როგორც ეს მსოფლიოს
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მაღალგანვითარებულ ქვეყნებშია მიღებული.დღეისათვის ქვეყანაში არსებობს, როგორც
სამართლებრივი, ისე ადმინისტრაციული ბარიერები, რომლებიც ხელს უშლის ამ
დაწესებულებებს სრულად გამოიყენონ თავიანთი პოტენციალი.
ბიზნესის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია კომპანიათა შესახებ
ინფორმაციის გამჭვირვალობა. დღეისათვის, საკრედიტო ბიუროს მონაცემთა ბაზაში
ძირითადად თავმოყრილია მხოლოდ საკრედიტო ინფორმაცია. ყოვლისმომცველ
ინფორმაციაზე

ხელმისაწვდომობა

განვითარების

ზრდის

შესაძლებლობებს.დამწყები

ინსტიტუციონალური

და

მაღალი

რისკის

ინვესტორების

მქონე

ბიზნესის

დაფინანსებისთვის აუცილებელია ვენჩურული ტიპის დაფინანსების განვითარება.
ვენჩურული კაპიტალი მნიშვნელოვანია ინოვაციური პროექტების დაფინანსებისთვის.
ასეთი ტიპის დაფინანსება ხშირად დაკავშირებულია შედარებით უფრო მაღალ
საპროცენტო

განაკვეთთან.

შესაბამისად,

მთავრობამხელი

უნდაშეუწყოს

კერძო,

მოგებაზე ორიენტირებული ვენჩურული ფონდების განვითარებას და შესაბამის
ბაზარზე

კონკურენციის

ფინანსური

სექტორის

უზრუნველყოფას.

პროექტების

განვითარებისათვის

დიდი

თანადამფინანსებელი
მნიშვნელობა

ენიჭება

მიკროსაფინანსო ინსტიტუტებს. აღნიშნული ორგანიზაციები ქვეყანაში მრავლად არის
წარმოდგენილი, რომლებიც სოლიდურ კაპიტალს ფლობენ. თუმცა, მათი საქმიანობა,
ძირითადად

ორიენტირებულია

სამომხმარებლო

სესხების

გაცემაზე,

და

არამრეწველობის დაფინანსებაზე. აღნიშნული პრობლემის მოგვარების მიზნით,
საჭიროა

შეიქნმას

სტიმულები

მიკროსაფინანსო

ორგანიზაციებისათის,

რათა

გაიზარდოს მცირე ბიზნეს-პროექტების და ახალი ბიზნეს წამოწყებების დაფინანსება
მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან.
ნებისმიერი

სახით

და

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი

ფორმით

განხორციელებული ბიზნესი მეტნაკლებად არის დაკავშირებული მოსალოდნელი
ზარალის ალბათობასთან, ანუ რისკთან. ამ მხრივ ყველაზე რთულია საწარმოო ბიზნესი.
ამიტომაცაა,

რომ

ეკონომიკურად

აქტიური

ადამიანები,

წამოწყებულისაქმიდან სწრაფად მიიღონ შემოსავალი,

რომელთაც

სურთ,

ინვესტიციებს უპირატესად

სავაჭრო, სადაზღვევო და საბანკოსაფინანსო ბიზნესში აბანდებენ. დღევანდელ
საქართველოში

ბიზნესის

ერთერთი

მნიშვნელოვანი
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შეუმჩნეველი

საწარმოო

და

აშკარად

გამოკვეთილი

საბანკო-სავაჭრო

ბიზნეს

აქტიურობაა, ე. ი. ჩვენ ქვეყანაში ადგილი აქვს არა ფულით საქმის კეთებას, ანუ
საქონელმწარმოებელთა სიმრავლეს, არამედ ფულით ფულის კეთებას.
მსოფლიო
საქართველომ

ბანკის „Doing

Business“ ანგარიშის მიხედვით,

ბიზნეს-გარემოს

რადიკალური

რეფორმები

ბოლო

წლებში,

განახორციელა.

ამ

რეფორმების წარმატების შედეგად, ქვეყანამ ბიზნესის კეთების შესახებ 2006 წლის 112-ე
ადგილიდან

2014წელს

მერვე

ადგილზე

გადაინაცვლა.

ამან

ხელი

შეუწყო

პირდაპირუცხოურ ინვესტირებას და ეკონომიკურ ზრდას. თუმცა, 2008 წლის აგვისტოს

ცხრილი 1. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (აშშ დოლარი, მლნ), 2005-2015

წელი

სულ

Iკვარტალი

IIკვარტალი

IIIკვარტალი IVკვარტალი

2005

449.8

89.4

105.9

75.6

178.9

2006

1 190.4

146

306.9

280.7

456.7

2007

2 014.8

421.4

401.5

489.1

702.9

2008

1 564.0

537.7

605.4

134.7

286.2

2009

658.4

114

177.2

173.2

194

2010

814.5

166.5

208.3

225.6

214.1

2011

1117.2

209.7

248.3

316.6

342.6

2012

911.6

261.2

217.7

199

233.7

2013

914.4

226.2

232.4

238.7

217.1

2014

1273

265

151

508

349

2015

9 თვე- 1,019

175

355

ომმა, რასაც გლობალური ეკონომიკური კრიზისიც დაერთო, პირდაპირი უცხოური
ინვესტირების, ექსპორტის, ანაზღაურებისა და საბანკო სესხების მკვეთრი შემცირება
გამოიწვია. საქსტატის მონაცემებით, 2012 წლის მშპ-ს რეალურმა ზრდამ 6,2% შეადგინა,
ხოლო 2013წლის წინასწარი მონაცემებით, მშპ-ს რეალური ზრდა 3,2%-ს გაუტოლდა
ამავე

წლის

მონაცემებით,

საქართველოში

157

914,4

მლნ.

აშშ
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პირდაპირიუცხოური ინვესტიცია განხორციელდა, რაც 6,0%-ით აღემატება 2012 წლის
წინასწარ და 0,3%-ით ამავე წლის დაზუსტებულ მონაცემებს. აღნიშნულ პერიოდში,
საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების უდიდესი
წილი (22%), ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, ენერგეტიკაზე მოდის (198
მლნ. აშშ დოლარი). შემდეგ მოდის: საფინანსო სექტორი - 19% (170 მლნ. აშშ დოლარი)
და ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა - 15% (138 მლნ. აშშ დოლარი).. IVIV კვ.
მოძველებული ტექნიკურ-ტექნოლოგიური ბაზა, სუსტი საწარმოო სიმძლავრეები,
შრომის დაბალი ნაყოფიერება, წარმოების სხვა ფაქტორების განვითარების არსებული
დონე და საჯარო ინტერვენციისა თუ ხელშეწყობის უკიდურესი შეზღუდულობა,
დიდად აბრკოლებს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროცესების განვითარებას. საწარმოს
საინვესტიციო საქმიანობის სტრატეგიულ მიმართულებათა შემუშავების საფუძველია ამ
საქმიანობის მიზნების სისტემა, რის პროცესშიც თანმიმდევრულად წყდება შემდეგი
ამოცანები:
 პერსპექტიული
თანაფარდობის

პერიოდის

ცალკეულ

ეტაპზე

ინვესტირების

ფორმების

განსაზღვრა;

 საინვესტიციო საქმიანობის დარგობრივი მიმართულების განსაზღვრა;
 საინვესტიციო საქმიანობის რეგიონალური მიმართულების განსაზღვრა.
პერსპექტიული

პერიოდის

ცალკეულ

ეტაპზე

ინვესტირების

ფორმების

თანაფარდობის განსაზღვრა, პირველ რიგში, უკავშირდება ობიექტური გარე და შიდა
ფაქტორების ზემოქმედებას. საინვესტიციო სტრატეგიის შემუშავების აქტუალობის
განმსაზღვრელი არსებითი პირობაა საწარმოს ოპერაციული საქმიანობის მიზნების
კარდინალური ცვლილებები ახალ კომერციულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით.
ამგვარი მიზნების რეალიზება მოითხოვს საწარმოო ასორტიმენტის შეცვლას, ახალი
საწარმოო

ტექნოლოგიების

დანერგვას,

პროდუქციის

გასაღების

ახალი

ბაზრებისათვისებას და ა.შ. ამგვარ პირობებში საწარმოს საინვესტიციო აქტივობის
არსებითად მომატებას ადამისი საინვესტიციო საქმიანობის ფორმების დივერსიფიკაციას
ისეთი პროგნოზირება და ხასიათი უნდა ჰქონდეს, რომელიც მკაფიოდ ფორმირებული
საინვესტიციო სტრატეგიით იქნება უზრუნველყოფილი.
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როდესაც ვსაუბრობთ კომერციული ბანკების დივერსიფიკაციაზე, ვგულისმობთ
ინვესტორის ქცევას, რომელიც რისკის შემცირების მიზნით ახდენს ინვესტიციების
ოპერირებას სხვადასხვა კომპანიებში და სხვადასხვა სექტორებში, მათ შორის
მრეწველობაში.

სხვადასხვა

სფეროში

ან

ინდუსტრიაში

დივერსიფიცირებით

შესაძლებელია ფასების მერყეობის შემცირება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამ
სექტორებს შორის არსებული კავშირი დაბალი კორელაციით ხასიათდება.
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НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ БАНКОВСКОГО И
ВНЕБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Д. Шанидзе, Г. Имедашвили, Н. Думбадзе
Резюме
На современном этапе переходной экономики особенно важным для Грузии является
экономический рост, который перед страной с недавно созданной рыночной экономикой
стфвит многие социальные и экономические проблемы. Сегодня Грузия стоит на пути
демократическое развитие и установления рыночных отношений, гарантом который должно
стать экономическое процветание, экономическое продвижение страны невозможно без
прогресса в промышленности. Мировой опыт показывает, что можно добиться долгосрочного
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экономического роста в результате синхронной совместной работы демократических
институтов и рыночных структур. Что в свою очередь может быть достигнуто за счет развития
различных секторов экономики в правильном направлении, для которого необходимым
условием является финансовое обеспечение. Мы считаем, что в Грузии улучшение путей
банковского и внебанковского кредитования промышленности, позволит отрасли развиваться
в правильном направлении, так как ограниченный доступ к финансовым ресурсам назван
грузинскими компаниями как наиболее важный фактор в замедлении бизнесс деятельности.
Представленная работа касается вопроса улучшения банковского и внебанковского
кредитования промышленности.

IMPROVEMENT OF DIRECTIONS IN BANK AND NON-BANK
CREDITING OF INDUSTRY
D. Shanidze, G. Imedashvili, N. Dumbadze
Summary

In modern stage of transition economy very important for Georgia is economic growth, which
recently is facing before the newly set up market economy country many social and economic
problems. Today, Georgia is on the way of democratic development and introduction of market
relationship, which become a guarantor of economic prosperity, the country's economic growth is
impossible without progress in the industry. The world experience has shown that it is possible to
achieve long-term economic growth dye joint synchronous operation of democratic institutions and
market structures. This in turn would be achieved by the development of different economic sectors
in the right direction, for which the necessary condition is financial support. We believe that in
Georgia improvement of bank and non-bank lending ways of industry gives the possibility to develop
the filed in the right direction, because of limited access to finance, by Georgian companies is named
as the most important factor in slowing production business.
The presented work is related with issues to improve the banking and non-lending of industry.

160

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016

uak 625;330

samrewvelo biznesSi menejmentis kvlevis
mimarTulebaTa dadgena
a. kurtaniZe, m. lomiZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, Tbilisi
saqarTvelo)
რეზიუმე: სამრეწველო ბიზნესში პროექტების მენეჯმენტის კვლევისათვის შეიძლება მივიჩნიოთ

მართვის ავტომატიზირებული

სისტემა მაღალი დონის ინფორმაციული უზრუნველყოფით,

გადაზიდვების დუბლირებას, ტვირთებით და მგზავრებით ერთ მარშრუტზე მაქსიმალურად
დატვირთვას. “ინფორმაცია” მნიშვნელოვანი სახის რესურსია რომელიც გამოიყენება მართვის
ეკონომიკური გადაწყვეტილებების ანალიზისა და მისი გადამუშავების პროცესში. მართვის
ნებისმიერი პროცესი დაკავშირებულია

ინფორმაციის მასშტაბურ

გამოყენებასთან, რაც

ამცირებს სისტემის გაურკვევლობას, რის გამოც კიბერნეტიკაში ინფორმაციას ეძლევა
რაოდენობრივი საზომი.
საკვანძო სიტყვები: სატრანსპორტო საწარმოები, ინფორმაცია, მენეჯმენტი,

რესურსები,

მრეწველობა.

სატრანსპორტო საწარმოები წარმოადგენს რთულ სისიტემას რომელიც შედგება
მრავალი მატერიალური, შრომითი და ფინანსური ელემენტისაგან. შესაბამისად, მისი
მენეჯმენტი დინამიური, სწარაფად ცვალებადი, განვითარებადი სისტემაა და ეფუძნება
დასაბუთებულობის, მიზანმიმართულობის და მოდელირების პრინციპებს, აქედან
გამომდინარე განისაზღვრება
ტრანსპორტის

მართვისათვის

სატრანსპორტო საწარმოების სახე და მასშტაბები.
აუცილებელი

ინფორმაციის

უქონლობის

და

ეკონომიკური დასაბუთების შეუძლებლობის შემთხვევაში ხშირად დგება საკითხი
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ტრანსპორტის სახეობისა და ტრანსპორტირების ხერხის შერჩევის შესახებ. ასეთ
შემთხვევაში მართველობითი ამოცანების გადაწყვეტისას უნდა გავითვალისწინოთ
თითოეული სახის ტრანსპორტის ტექნიკურ ეკონომიკური თავისებურებები.
სატრანსპორტო
დამოკიდებულია

საწარმოებში

მენეჯმენტის

მართვის

გადაწყვეტილებათა

ფუნქციონალური

რგოლების

მიერ

ხარისხი
ამოცანების

დროულად და მაქსიმალური სიზუსტით გადაწყვეტაზე, რისთვისაც აუცილებელია
შესაბამისი საინფორმაციო ბანკის ფორმირება, მომწოდებელთა და მომხმარებელთა
რაოდენობისა

და

საიმედობის

განსაზღვრა.

საქართველოში

დაახლოებით

ორმოცდაათამდე სატრანსპორტო კომპანიაა. ყველა კომპანია ახორციელებს როგორც
საიმპორტო, ასევე საექსპორტო და სატრანზიტო გადაზიდვებს. რაც შეეხება კითხვას, თუ
რა სახის გადაზვიდვებზეა ყველაზე მაღალი მოთხონა, გამოკითხულთა შეფასებებით
ყველაზე

მაღალი

მოთხოვნა

არის

იმპორტზე,

შემდეგ

მოდის

ტრანზიტული

გადაზიდვები, ხოლო ყველაზე ნაკლებად აქტუალურია საექსპორტო გადაზიდვები
დადგენილია,

რომ

საბაჟო/საბროკერო

მომსახურებას

სთავაზობს

12

კომპანია;

სასაწყობო/სატერმინალო - 10 კომპანია; ჩატვირთვა/გადმოგადმოტვირთვა - 15 კომპანია,
ტვირთის აწონვა - 7კომპანია, დაზღვევა - 14 კომპანია და ტვირთის აღწერა - 6 კომპანია.
ძირითადად

შიდა გადაზიდვები

ხდება თბილისი-სარფი, თბილისი-ბათუმი და

თბილისი-ფოთის მიმართულებით.ხოლო რაც შეეხება საერთაშორისო გადაზიდვებს,
ძირითადად

ტრანსპორტირება

თბილისი-ბაქოსა
ურთიერთობა

და

ხდება

თბილისი-სატამბული,

თბილისი-ერევანის

საქართველოს

აქვს

თბილისი-მოსკოვი,

მიმართულებით.

ჩინეთთან,

უკრაინასთან,

ყველაზე

ხშირი

აზერბაიჯანთან,

გერმანიასთან და რუსეთთან.
სატრანსპორტო გადაზიდვების სფეროში, ისევე როგორც თითქმის ყველა
ბიზნესში მნიშვნელოვანია სარეკლამო კამპანიების წარმოება. კვლევის შედეგად
დადგინდა

რომ

გამოკითხულთა

მხოლოდ

64%

მიმართავს

სტიმულირებას.

სატრანსპორტო გადამზიდავი კომპანიები იყენებენ სტიმულირების სხვადასხვა ხერხებს:
სატელევიზიო რეკლამა, ჟურნალ-გაზეთები, ბილბორდები, რადიო, ფასდაკლებები,
საჩუქრები და ინრერნეტ რეკლამა. აღსანიშნავია, რომ სტიმულირების ხერხებს შორის
ყველაზე აქტუალურია: ჟურნალ-გაზეთები, ფასდაკლებები და ინტერნეტ - რეკლამა.
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სატრანსპორტო გადაზიდვის ბაზრის ტენდენცია ბოლო 1 წლის განმავლობაში,
გამოკითხულთა 32% მიიჩნევს, რომ გადაზიდვებზე მოთხოვნა 20-40%-ით გაიზარდა;
27% ფიქრობს, რომ მოთხოვნა გაიზარდა 10-20%-ით; ხოლო 15% მიიჩნევს, რომ
ტრანსპორტირების რაოდენობა გაიზარდა ასევე 40-70%-ით გამოკითხულთა მხოლოდ
15% ფიქრობს, რომ ბაზრის ტენდენცია ბოლო 1 წლის განმავლობაში არ შეცვლილა,
ხოლო 11%-ს აზრით, სატრანსპორტო გადაზიდვებზე მოთხოვნა შემცირდა 10-30%-ით.
საქართველოს სამრეწველო-ეკონომიკური განვითარება უნდა ეფუძნებოდეს შიდა
გადახდისუნარიანი მოთხოვნის ეტაპობრივ ზრდას და შესაბამისად შიდა ბაზრის
არსებობისად გამოცოცხლებას, დამატებით საკრედიტო რესურსების წარმართვას
ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისათვის, ეფექტიანი სამრეწველო წარმოებათა
აღდგენა განვითარებისა და ინვესტიციური საქმიანობისათვის ხელსაყრელი პირობების
შექმნას. რეგიონის ეკონომუკური განვითარება, წიაღისეული სიმდიდრეების ათვისება
შუა აზიაში, ეკონომიკური ინტეგრაციის განუხრელი ზრდის პროცესი, აუცილებლად
გაზრდის

შუა

აზიისა

და

ა/კავკასიის ქვეყნებში

ტვირთბრუნვის

მოცულობას,

შესაბამისად გაიზრდება საქართველოს გავლით გადასაზიდი ტვირთებიც. დღეისათვის
ეკონომიკური სიტუაცია ისეთია, რომ ყოველთვის მოიძებნება ტრანსპორტირების
ალტერნატიული გზები, ამიტომ საჭიროა საქართველომ შეთავაზოს ზემოაღნიშნულ
ქვეყნებს ტვირთების გადაზიდვის დაბალი ფასები, გაზრდილი სიჩქარე, საიმედოობის
მაღალი დონე და სატრანსპორტო მომსახურეობის სიმარტივე, რაც უნდა უზრუნველყოს
საქართველოს სარკინიგზო, საავტომობილო , საჰაერო და საზღვაო ტრანსპორტმა.
მართვის ავტომატური სისტემის ტექნოლოგიების გამოყენება საშუალებას
იძლევა

რამოდენიმეჯერ

დაჩქარდეს

ორგანიზაციის

მმართველობითი

გადაწყვეტილებების მიღება და მათი ოპტიმიზაცია ვირტუალური მეთოდების
გამოყენებით, ხოლო სატრანპორტო საწარმოების მუშაობის ეფექტურობის ამაღლებით
მიიღწევა

თვითღირებულების

20-40%

შემცირება.

მართვის

ეფექტიანობის

ამაღლებისათვის აუცილებელია მართვის ავტომატიზირებული სისტემით მაღალი
დონის

ინფორმაციული

უზრუნველყოფა,

მართვის

ნებისმიერი

პროცესი

დაკავშირებულია ინფორმაციის გამოყენებასთან და გადამუშავებასთან, რაც ამცირებს
სისტემის გაურკვევლობას.
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მარაგების
რისკებისაგან

დაზღვევის

სატრანსპორტო
გადაზიდვის

მართვის,

მასიური
მოდელების

საწარმოთა

მომსახურების

მიხედვით საჭიროა

ფინანსური

მოცულობის,

ფინანსური

შემოსავლების

შედეგების-

ანალიზის

გამოყენებულ

მოგების,

მაქსიმიზაცია

და

იქნას

რენტაბელობის,

და

სატრანსპორტო

გადაზიდვების დანახარჯთა მინიმიზაცია. სატრანსპორტო საწარმოებში მართვის
გადაწყვეტილებათა

ხარისხი

დამოკიდებულია

მენეჯმენტის

ფუნქციონალური

რგოლების მიერ ამოცანების დროულად და მაქსიმალური სიზუსტით გადაწყვეტაზე.
გამოყენებული ლიტერატურა
1. თ. შენგელია ინოვაციური პროცესები, რეგულირება თბ. 2010 წ.
2. http://geostat.ge/
3. http://geoeconomic.ge/
4. http://jikhatv.ge/223-giorgi-kvirikashvili.html

DEFINITION OF INDUSTRIAL BUSINESS MANAGEMENT
RESEARCH DIRECTIONS
A. Kurtanidze, M. Lomidze
Summary
Automatized management system with the high level of information support can be
considered as the measure of transport organization management improvement that excludes the
implementation of parallel works, duplication of transportations, maximal load of cargo and
passenger transportation at one certain route. “Information” is the important resource that is used in
the process of analysis and processing of management economic decisions. Any process of
management is connected with the large-scale use of information that reduces system uncertainty and
due to this information gets the quantitative measurement in the cybernetics.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ БИЗНЕСОМ
А. Куртанидзе, М. Ломидзе
Резюме
Для исследования менеджмента проектов промышленного бизнеса можно считать
автоматизированную систему управления с высоким уровнем информационного обеспечения,
дублирование перевозок, максимальная загрузка на одном маршруте грузов и пассажиров.
"Информация" является своего рода ресурсои, который используется в процессе управлении
экономическим анализом и процессе ее переработки. Любая процесс управления связан с
широкомасштабным применением информации, что снижает неопределенность системы,
благодаря которой в кибернетике информации дается количественная мера.
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gemis asinqronul mikroZravebSi meqanikuri kargvebis
kontrolis mowyobilobebi
T. melqaZe
(baTumis saxelmwifo sazRvao akademia)

რეზიუმე:

წარმოდგენილია

გემის

ასინქრონულ

ელექტრულ

მიკროძრავებში

მექანიკური კარგვების ავტომატური კონტროლის მოწყობილობები. მოქმედების
პრინციპი ემყარება როტორის ნარჩენი ელექტრომამოძრავებელი ძალის გამოყენებას.
ამასთან, ქსელიდან გამორთული ძრავას როტორის ბრუნვის სიხშირის შესახებ
მსჯელობენ სტატორულ გრაგნილში დაინდუქციებული
ძალის სიხშირით. ცვლადი

დენის

კონტროლირებადი

ელექტრომამოძრავებელი
ელექტრული

მანქანის

თითოეული ტიპისათვის გამორბენის დროის მნიშვნელობა დგინდება წინასწარ
(ექსპერიმენტულად).
საკვანძო სიტყვები: ასინქრონული მიკროძრავები, მექანიკური კარგვები, გამორბენის
ხერხი, გამორბენის მუდმივა, ნარჩენი ელექტრომამოძრავებელი ძალა, მექანიკური
კარგვების კონტროლის მოწყობილობა.

გემის

მოწყობილობებში

ფართოდ

არის

გამოყენებული

ასინქრონული

მიკროძრავები. როგორც ცნობილია, ასეთ ელექტრულ მანქანებში მექანიკური კარგვების
განსაზღვრა შეიძლება

კარგვების დაყოფით ან გამორბენის ხერხით. მძლავრი

ელექტრული მანქანის წარმოების დროს

(აღნიშნული მეთოდით) ელექტრული

მანქანების გამოცდა ძნელი არ არის, თუმცა მათი შესრულებისათვის საჭიროა
მნიშვნელოვანი დრო.
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მიკროძრავების მასიური წარმოება

ტაქოგენერატორის გამოყენების შეუძლებლობა (მასობრივი

ერთერთი მათგანია
წარმოების

დროს)

აყენებს რიგ სპეციფიკურ მოთხოვნებს.

ტექნოლოგიური

სიძნელეებისა

და

მის

მიერ

შეტანილი

ცდომილებების გამო. რაც შეეხება უქმი სვლის დაყოფის ხერხს, იგი ხასიათდება ნაკლები
სიზუსტით.
ქვემოთ წარმოდგენილია მექანიკური კარგვების განმსაზღვრელი მოწყობილობა,
რომელშიც გამოყენებულია გამორბენის მეთოდი.
როგორც

ცნობილია

[1,2],

გამორბენის

ცდა

(მექანიკური

კარგვების

განსაზღვრისათვის) მდგომარეობს შემდეგში. თუ ავამუშავებთ ძრავას უქმად (M=0),
ხოლო შემდეგ მოვხსნით მაბრუნ ძალვას, მაშინ ძრავას ბრუნვის კუთხური სიჩქარე
თანდათანობით დაიწყებს შემცირებას, რადგან ღუზაში (როტორში)დაგროვებული
კინეტიკური A ენერგია

დაიხარჯება ძრავას მექანიკური კარგვების დაფარვაზე.

დავუშვათ J-ღუზის ინერციის მომენტია; 𝜔=2πn/60-ღუზის ბრუნვის კუთხური
სიხშირე.
მაშინ
A=(1/2) J 𝜔 2.

(1)

თუ დროის dt მონაკვეთში კუთხური სიჩქარე შეიცვლება d𝜔-თი, მაშინ მანქანის
კინეტიკური ენერგია შეიცვლება
dAკ=(1/2)J𝜔 2-(1/2) J(𝜔-d𝜔)2=(-1/2) J[2 𝜔d𝜔+(d𝜔)2]

(2)

სიდიდით.
მეორე რიგის წევრის უგულებელყოფით, მივიღებთ
dAკ=-J 𝜔d𝜔

(3)

ამავე დროში მანქანაში მექანიკური კარგვების დაფარვაზე იხარჯება ენერგია 𝑃𝜔 dt,
სადაც

𝑃𝜔 − სიმძლავრეა, შესაბამისი

კარგვებისა

𝜔

კუთხური

სიჩქარის

შესაბამისად,
𝑃𝜔 =- J 𝜔d𝜔,

(4)

საიდანაც
𝑃𝜔 =-J𝜔

d𝜔

𝑑𝑛

=-(2𝜋)2 J n 𝑑𝑡
𝑑𝑡

(5)

ან
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𝜋

𝑑𝑛

𝑃𝜔 =9,81(30)2 J n 𝑑𝑡 =-C n

𝑑𝑛
𝑑𝑡

,

(6)

სადაც C=9.81 (𝜋/30)2 J; 𝑃𝜔 -ვტ; J-კგ . მ ; n-ბრ/წთ.
C პარამეტრს ეწოდება გამორბენის მუდმივა და მოცემული მანქანისათვის
უცვლელია. ამრიგად, 𝑃𝜔 სიმძლავრის განსაზღვრისათვის უნდა ვიცოდეთ დროის C
მუდმივა

და ndn/dt-ს მნიშვნელობა. ორივე ეს სიდიდე განისაზღვრება მანქანის

გამორბენის ცდით.
ცდების მონაცემებით აიგება გამორბენის მრუდი n=f(t); ამასთან, გამორბენის
მთელი მახასიათებლის (ე.ი. დროისაგან ბრუნვის სიხშირის დამოკიდებულების) აგება
(როტორის

სრულ

გაჩერებამდე)

აუცილებელი

არ

არის,

რაც

გამოყენებულია

წარმოდგენილ მოწყობილობაში.
მძლავრ ელექტრულ მანქანებში, სადაც მქნევარა მასები და გამორბენის სრული
დრო მნიშვნელოვანია, ბრუნვის სიხშირის გადამწოდი შეიძლება იყოს მექანიკური
ტაქომეტრი ან ტაქოგენერატორი, ხისტად შეერთებული გამოსაცდელი მანქანის
ლილვთან. მიკრომანქანებში, სადაც მქნევარა მასები და გამორბენის დრო უმნიშვნელოა,
პრაქტიკულად

ვერ

ტაქოგენერატორებს.

გამოვიყენებთ
და

საერთოდ,

ვერც

მექანიკურ

სასურველია,

განსაზღვრის დროს (გამორბენის ხერხით)

რომ

ტაქომეტრებს
მექანიკური

და

ვერც

კარგვების

გამოსაცდელი მანქანის ლილვი იყოს

თავისუფალი. გარდა ამისა, უქმი სვლის კარგვების კონტროლისათვის განკუთვნილი
ხერხი და მოწყობილობა უნდა პასუხობდეს სტანდარტის მოთხოვნებს, რის თანახმად
მექანიკური კარგვები განისაზღვრება ბრუნვის ხერხით დაუტვირთავი ძრავას რეჟიმში,
ე.ი. უქმი სვლის რეჟიმში.
წარმოდგენილი ხერხი ემყარება სტატორულ გრაგნილში (ქსელიდან ძრავას
გამორთვის შემდეგ) დაინდუქციებული (როტორის ნარჩენი მაგნეტიზმის მიერ) em
ძალის გამოყენებას. ამასთან, ქსელიდან გამორთული ძრავას როტორის ბრუნვის
სიხშირის შესახებ მსჯელობენ სტატორულ გრაგნილში დაინდუქციებული em ძალის
სიხშირით.
გამოკვლევა ჩატარდა დანდგარზე, რომლის პრინციპული სქემა წარმოდგენილია
1-ელ ნახაზზე. გამოსაცდელი 1 მიკროძრავას ლილვი (ქსელთან შეერთებული 2
ამომრთველით)

ხისტად

არის

დაკავშირებული
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დამოუკიდებელაგზნებიან დამხმარე 3 ძრავასთან. ამ უკანასკნელის აგზნების 4
გრაგნილს ძაბვა მიეწოდება 5 გამმართველის გავლით. 6 გამმართველის მიერ გამართული
ღუზის

ძაბვა

7

რეგულირდება

ავტოტრანსფორმატორით.

ბრუნვის

სიხშირე

კონტროლდება 8 სტრობოსკოპით.
დანადგარით ჩატარდა შემდეგი ექსპერიმენტები:
1. ნარჩენი em ძალის მრუდის ფორმის გამოკვლევა (როცა n=1500 და 750 ბრ/წთ).
ოსცილოგრაფის საშუალებით აიგო ოსცილოგრამები, საიდანაც ჩანს, რომ ძაბვების
მრუდები სინუსოიდური ფორმისაა;
2. ქსელის ძაბვისაგან დამაგნიტების ნარჩენი em

ძალის გამოკვლევა. ამ

ექსპერიმენტის დროს გამოსაცდელი ძრავას სტატორულ გრაგნილზე მიწოდებული ძაბვა
რეგულირდებოდა ძაბვის რეგულატორით, ხოლო მისი გარკვეული მნიშვნელობის დროს
ხდებოდა ქსელიდან ძაბვის გამორთვა. ყოველი ცდის შემდეგ ხდებოდა ძრავას
განმაგნიტება. ნარჩენი em

ძალის დამოკიდებულება დამაგნიტების ძაბვისაგან

წარმოდგენილია მე-2 ნახაზზე. კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რომ ქსელის ძაბვის
ცვლილებისას ზღვრებში 180-240ვ (ე. ი. დიაპაზონში, რაშიც შეიძლება მერყეობდეს
ქსელის ძაბვა) emZ (ნარჩენი მაგნეტიზმისაგან) იცვლება უმნიშვნელოდ.
3. გარე მახასიათებლის

აგება

საფეხუროვანი განმაგნიტების

დროს. ამ

ექსპერიმენტის ჩატარებისათვის წინასწარ დამაგნიტებული მანქანის როტორი ბრუნავდა
დამხმარე 3 ძრავასაგან (ნახ. 1), ხოლო გამოსაცდელი ძრავას სტატორული გრაგნილი
იტვირთებოდა გარე რეგულირებად წინაღობაზე. გაზომვის შედეების მიხედვით
აგებულია გარე მახასიათებელი საფეხუროვანი განმაგნიტების დროს (ნახ.3). გაზომვის
შედეგებიდან ჩანს, რომ გამოსაცდელი ძრავას სტატორული გრაგნილის დატვირთვის
დროს (გარე წინაღობაზე Rდ=0÷ ∞), ე.ი. განრთული წრედიდან სრულ მოკლე შერთვამდე,
emZ (ნარჩენი მაგნეტიზმისაგან) მცირდება არაუმეტეს 15%-ით. შესაბამისად, სტატორული
გრაგნილი

წარმოადგენს

ელექტროენერგიის

საიმედო

წყაროს,

საკმარისს

ავტომატიკის სხვადასხვა მოწყობილობების კვებისათვის.
გაზომვის შედეგებით დადგენილია:
- სტატორულ გრაგნილში აღძრული em ძალა (ნარჩენი მაგნეტიზმისაგან) მცირედ
არის დამოკიდებული დამაგნიტების ძაბვაზე (ქსელის ძაბვის შესაძლო ცვლილების
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ფარგლებში);
-em ძალას აქვს პრაქტიკულად სინუსოიდური ფორმა და არ იცვლება როტორის
ნაწილობრივი განმაგნიტების დროს.
ასინქრონულ
ავტომატური

ელექტროძრავებში

მოწყობილობის

ბლოკ-სქემა

მექანიკური
[3]

კარგვების

წარმოდგენილია

კონტროლის
მე-4 ნახაზზე.

მოწყობილობა შეიცავს კვების ბლოკს, მიერთებულს გადართვის 2 ბლოკის უძრავი
კონტაქტების ერთ ჯგუფთან. ამ ბლოკის მოძრავი კონტაქტები (ერთის გარდა)
მიერთებულია გამოსაცდელი 3 ძრავას სტატორულ გრაგნილთან, ხოლო უძრავი
კონტაქტების მეორე ჯგუფი-em ძალის გაზომვის ბლოკთან ანუ ელექტრული სიგნალის 4
მაძლიერებელ-მაფორმირებელთან.

ეს

უკანასკნელი,

რაზონანსული

5

ფილტრის

საშუალებით, უერთდება შედარების 6 სქემის ერთერთ შესავალს. მეორე შესავალზე
მიერთებულია გამორბენის დროის

7 მრიცხველის გამოსავალი, რომლის შესავალი

(ამუშავების ელემენტი) ჩართულია გადართვის 2 ბლოკის თავისუფალ მოძრავ
კონტაქტსა და გამოსაცდელი ძრავას თავისუფალ მომჭერს შორის. შედარების სქემა
დაკავშირებულია მექანიკური კარგვების კონტროლის 8 ინდიკატორთან.
მოწყობილობა მუშაობს ასე. ქსელის ძაბვა (მოძრავი 2 კონტაქტების მარცხენა
მდგომარეობაში გადაყვანით) მიეწოდება გამოსაცდელი 3 ძრავას სტატორულ გრაგნილს.
ეს უკანასკნელი გაქანდება (დატვირთვის გარეშე) დამყარებულ

(უქმი

სვლის)

სიჩქარემდე. ძრავას დენით იკვებება გამორბენის დროის 7 მრიცხველი, რაც ამოქმედდება
ქსელიდან ძრავას გამორთვის მომენტში და ავტომატურად გამოირთვება როტორის მიერ
გარკვეული ბრუნვის სიხშირის (მაგალითად, სინქრონულის ნახევრის) მიღწევის დროს
(ამით მიიღწევა საკონტროლო დროის ათვლა ქსელიდან ძრავას გამორთვის მომენტიდან,
ე.ი. ძრავას დენის გაქრობის მომენტიდან). შემდეგ 3 ძრავა (2 ბლოკის საშუალებით)
გამოირთვება

და

მიუერთდება

ელექტრული

სიგნალების

4

მაძლიერებელ

-

მაფორმირებელს. იგი აძლიერებს და აფორმირებს ელექტრულ სიგნალს (ცვლად em
ძალას), დაინდუქციებულს ძრავას სტატორულ გრაგნილში (როტორის ნარჩენი
მაგნეტიზმისაგან). შემდეგ ეს სიგნალი მიეწოდება რეზონანსულ 5 ფილტრს და შემდგომ
შეედარება გამორბენის დროის 7 მრიცხველს (შედარების 6 სქემის საშუალებით). 6 სქემა
ადარებს ორ ელექტრულ სიგნალს: საკონტროლო დროის სიგნალს და რეზონანსული 5
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ფილტრის სიგნალს, აწყობილს ფიქსირებული ბრუნვის სიხშირის ჯერად (მაგალითად,
25 ჰც) სიხშირეზე. ამით ფიქსირდება ძრავას

როტორის მიერ ბრუნვის სინქრონული

სიხშირის ნახევრის მიღწევა. მექანიკური კარგვების დასაშვები მნიშვნელობების
გადამეტების დროს მცირდება გამორბენის დრო და მისი პროპორციული em ძალის
(ნარჩენი მაგნეტიზმისაგან) სიხშირის ჩავარდნის დრო. შესაბამისად, მექანიკური
კარგვების კონტროლის 8 ინდიკატორი გვაძლევს სიგნალს.

ცვლადი

დენის

კონტროლირებადი

ელექტრული

მანქანის

თითოეული

ტიპისათვის გამორბენის დროის მნიშვნელობა დგინდება წინასწარ (ექსპერიმენტულად).
რეზონანსული 5 ფილტრი აიწყობა სიხშირეზე, რაც შეესაბამება ბრუნვის სიხშირის
გარკვეულ (მაგალითად, სინქრონულის ნახევრის) მნიშვნელობას.
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განხილულმა

მოწყობილობამ

შესაძლებელია

ზუსტად

ვერ

განსაზღვროს

გამორბენის დრო, რადგან იგი დაცული არ არის დაბრკოლებებისაგან, რასაც შეუძლია
გამოიწვიოს მცდარი ამოქმედება. კერძოდ, აღძრული emZ

(ზოგად შემთხვევაში)

შესაძლებელია განიცდიდეს დაბრკოლებების გავლენას. შედეგად ამისა, მცირდება
როტორის გარკვეული ბრუნვის სიხშირის ფიქსაციის სიზუსტე.
გამორბენის დროის გაზომვის სიზუსტის გაზრდის მიზნით დამუშავებული
მოწყობილობის სტრუქტურული სქემა წარმოდგენილია მე-5 ნახაზზე. სქემა შეიცავს
შემდეგ ელემენტებს: 1-გამოსაცდელი ძრავა; 2-კვების წყარო; 3-კომუტატორი; 4-მართვის
ბლოკი; 5-მათანხმებელი ბლოკი; 6-ზღვრული ელემენტი; 7-ამუშავების იმპულსის
ფორმირება; 8-ქვედა სიხშირეების ფილტრი; 9-მარეგისტრირებელი ბლოკი; 10-ნულკომპარატორი; 11-გაჩერების იმპულსის მარეგისტრირებელი.
მართვის 4 ბლოკიდან (3 კომუტატორის გავლით) გაიცემა ბრძანება (ნომინალურ
ბრუნვის სიხშირემდე გაქანებული) ელექტროძრავას გამორთვაზე. ამასთან, ძრავას
სტატორულ გრაგნილში დაინდუქციებული emZ კომუტატორის საშუალებით მიეწოდება
მათანხმებელ 5 ბლოკს (ამ უკანასკნელის შესავალი წინაღობა დიდია, რაც გამორიცხავს
ელექტროძრავას სტატორული გრაგნილის დაშუნტვას). მისი გამოსავალიდან სიგნალი
(დაინდუქციებული em ძალისა) მიეწოდება ზღვრულ ელემენტს, სადაც შეედარება
(გარკვეული ტიპის ელექტროძრავასათვის შერჩეულ) საყრდენ ძაბვას. ეს აუცილებელია,
რადგან სიგნალის (სტატორულ გრაგნილში დაინდუქციებული em ძალისა) მნიშვნელობა
არსებითად არის დამოკიდებული კვების ძაბვის ფაზაზე (ელექტროძრავას გამორთვის
მომენტში).
როცა emZ ნაკლებია დასახულ საყრდენი ძაბვის მნიშვნელობაზე, მართვის ბლოკი
გასცემს ბრძანებას ელექტროძრავას განმეორებითი გაქანებაზე, ხოლო თუ აღემატება
საყრდენი ძაბვის მნიშვნელობას-ზღვრული ელემენტი გასცემს ბრძანებას ამუშავების
იმპულსის ფორმირების ბლოკს, რაც მარეგისტრირებელ ბლოკში ჩართავს წამმზომს
ელექტროძრავას გამორბენის დროის ათვლის დასაწყებად. ამასთან ერთად, სიგნალი
ზღვრული

ელემენტიდან მიეწოდება ქვედა სიხშირეების ფილტრს, სადაც ხდება

გამოყოფა დაბრკოლების შემცველი საერთო სიგნალიდან. ფილტრის გატარების ზოლი
ისეა შერჩეული, რომ როგორც კი აღძრული em ძალის სიხშირე აღწევს ფილტრის
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ჩამოჭრის სიხშირეს, ამოქმედდება კომპარატორი და აამოქმედებს გაჩერების იმპულსის
ფორმირების ბლოკს.

შესაბამისად მარეგისტრირებელ ბლოკს მიეწოდება ბრძანება

გამორბენის დროის ათვლის შეწყვეტის შესახებ.
წარმოდგენილი მოწყობილობა გაზომვის დიაპაზონის გაზრდის საშუალებას
იძლევა დაბრკოლებების ზემოქმედებების დროს.
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1. Пиотровский Л.М., Паль Е. А. Испытание электрических машиню Ч.. 1949
2. Гольдберг О.Д. Испытание электрических машин. М., СПб, 2005.
3. А.С. 843113 (СССР). Устройство для измерения времени выбега электрической
машины/М.З. гургенидзе, Т.Г. Мелкадзе. Опубл. Б.И., 1981, №24.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В СУДОВЫХ АСИНХРОННЫХ
МИКРОДВИГАТЕЛЯХ
Т. Мелкадзе
Резюме
Предлагаются устройства для автоматического контроля механических потерь в
судовых асинхронных электрических микродвигателях. Принцип работы устройств основан
на примении электродвижущей силы от остаточного магнетизма ротора. При этом, о частоте
вращения ротора двигателя судят по частоте индукцированной в статорной обмотке
электродвижущей силы. Время выбега, для каждого типа электрической машины,
устанавливается предварительно.

DEVICES FOR AUTOMATIC CONTROL OF MECHANICAL LOSSES
IN SHIP ASYNCHRONOUS MIKRO-MOTORS
T. Melkadze
Summary
The devices for automatic control of mechanical losses in ship asynchronous micro-motors
are presented. Operation principle is based on application of electromotive force of residual
magnetism of the rotor. Thus, engine’s rotor revolution frequency is considered under frequency of
electric propulsion power induced in stator winding. Run time value of each type of alternating
current-controlled electric machine is determined preliminarily (empirically).
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gemis asinqronuli eleqtroZravebis

dacva

arasimetriul reJimebSi muSaobisagan
T. melqaZe, m. leJava, f. varSaniZe, v. sixaruliZe
(baTumis saxelmwifo sazRvao akademia)

რეზიუმე: წარმოდგენილია გემების ელექტრომოწყობილობაში ფართოდ გამოყენებული

მოკლედშერთულროტორიანი სამფაზიანი ასინქრონული ძრავების არასიმეტრიულ
რეჟიმში მუშაობისაგან დაცვის სქემა. იგი შეიცავს დენის გადამწოდებს, ზღვრულ
ელემენტს და შემსრულებელ ელემენტს. სქემა უზრუნველყოფს ძრავას გამორთვას
ქსელიდან, როგორც ფაზების მიხედვით დენების არათანაბარი განაწილების დროს, ასევე
მისი მკვები ნებისმიერი ფაზის გაწყვეტის შემთხვევაში. დატვირთვის არათანაბარი
განაწილების ან ერთერთი მკვები ფაზის გაწყვეტის დროს ზღვრული ელემენტის
გამოსავალზე წარმოქმნილი სიგნალი აამოქმედებს შემსრულებელ ელემენტს და ძრავა
გამოირთვება.
საკვანძო სიტყვები: მოკლედშერთულროტორიანი სამფაზიანი ასინქრონული ძრავა,
დაცვა, ძრავების მუშობა არასიმეტრიულ რეჟიმში, დენის გადამწოდი, ზღვრული
ელემენტი, ფაზის გაწყვეტა.

ცვლადი

დენის

(სხვადასხვა

სიმძლავრისა

და

დანიშნულების)

მოკლედშერთულროტორიანი ასინქრონული (mSra) ძრავები წარმოადგენს გემებზე
გამოყენებული ელექტრული მანქანების ყველაზე უფრო ფართოდ გავრცელებულ ტიპს.
ამასთან ერთად, პრაქტიკაში მათი მწყობრიდან გამოსვლის პროცენტი საკმაოდ მაღალია.
ეს კი დიდ ზიანს აყენებს გემის ელექტრომოწყობილობას.
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mSra ძრავების მასიური გამოყენების გამო, დაცვა უნდა იყოს მაქსიმალურად
მარტივი და იაფი, მაგრამ ამავე დროს უნდა მოქმედებდეს საიმედოდ, როგორც შიგა
დაზიანებების შედეგად, ასევე მათთვის სახიფათო არანორმალურ რეჟიმებში.
mSra ძრავების მუშაობის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მტყუნებების ყველაზე უფრო
ხშირი მიზეზებია: მოკლე შერთვა გრაგნილებში, ფაზის გაწყვეტა, ჩასოლვა როტორის ან
შემსრულებელი მექანიზმის კვანძებში, ტექნოლოგიური გადამეტტვირთვები, გაცივების
გაუარესება, დასაშვებ მნიშვნელობაზე ქვემოთ იზოლაციის წინაღობის შემცირება,
მკვები ძაბვის არასიმეტრია.
ელექტროძრავას მუშაობის ყველა ავარიულ რეჟიმს ახასიათებს სტატორის
გრაგნილში ტემპერატურის გაზრდა. გახურების შედეგად ელექტრულ იზოლაციაში
ხდება შეუქცევადი ფიზიკურ-ქიმიური პროცესები, რაც იწვევს მის დაძველებას, ე.ი.
მექანიკური სიმტკიციისა და საიზოლაციო თვისებების თანდათანობით დაკარგვას.
გრაგნილების

გახურების

ტემპერატურა

დამოკიდებულია

ელექტროძრავას

თბოტექნიკურ მახასიათებლებზე და გარემოს ტემპერატურაზე. ითვლება, რომ
დასაშვებზე ზემოთ გადამეტხურება (ყოველი 8-100C-ით) ამცირებს ელექტროძრავების
იზოლაციის

გამოსადეგობის

ვადას

ორჯერ.

თუ

დასაშვებ

მნიშვნელობაზე

ტემპერატურის გადამეტება ცოტაა, მაშინ იზოლაციის დაძველება ხდება ნელა. საჭიროა
გარკვეული დრო, ვიდრე სტატორი და როტორი გახურდება ზღვრულ ტემპერატურამდე.
ამიტომ არ არის იმის აუცილებლობა, რომ დაცვა რეაგირებდეს დენის ყოველ
გადამეტებაზე. დაცვამ უნდა გამორთოს ძრავა მხოლოდ მაშინ, როცა წარმოიქმნება
იზოლაციის სწრაფი ცვეთის საშიშროება. ცალკეულ შემთხვევაში დასაშვებია აგრეთვე
გახურება (ნორმირებულ მნიშვნელობაზე ზემოთ), თუ ასეთი გადამეტტვირთვები არ
იწვევს მანქანის გამოსადეგობის ვადის მნიშვნელოვან ცვლილებას.
ერთ-ერთი

სახიფათო

და

ხშირი

რეჟიმია

არასიმეტრიული

რეჟიმი.

რაც

წარმოიქმნება შემდეგ შემთხვევებში:
1) ქსელის ძაბვის სიმეტრიის დარღვევა;
2) სტატორისა და როტორის წრედებში წინაღობების არასიმეტრიულობა;
3) ელექტროძრავების გრაგნილების შეერთების არასიმეტრიული სქემა;
4) ერთფაზიანი მომხმარებლების ხარჯზე ფაზების მიხედვით დატვირთვის არათნაბარი
განაწილება;
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5) ერთ-ერთი მკვები ფაზის გაწყვეტა.

უკანასკნელ შემთხვევაში ძრავა მუშაობს ორ ფაზაზე პრაქტიკულად უცვლელი
ბრუნვის სიხშირითა და სიმძლავრით, მაგრამ ამ დროს სიმძლავრე ნაწილდება ძრავას
სტატორის გრაგნილის არა სამ, არამედ ორ ფაზაზე. ამ ფაზებში დენის მნიშვნელობების
დაახლოებით ორჯერ გაზრდით, თუ მაგალითად სამფაზიანი ძრავა მუშაობდა 70-100%
დატვირთვით, მაშინ ფაზის გაწყვეტის შედეგად ორფაზიან რეჟიმში მისი დატვირთვა
ნომინალურის 140-200%-ის ტოლი იქნება. ამის შედეგად ხდება ძრავას გადამეტხურება
[1,2].
ექსპლუატაციაში გარე ნიშნების მიხედვით ძალიან ძნელია შევამჩნიოთ ძრავას
მუშაობა ორ ფაზაზე. უმეტეს შემთხვევაში ეს შეიმჩნევა წვადი იზოლაციის სუნისა და
ძრავადან კვამლის გამოჩენის შემდეგ. ერთადერთი ნიშანი (ორ ფაზაზე ძრავების
მუშაობისა) არის გუგუნი, რაც ხმაურიან შენობაში ძნელი გასაგონია.
ასეთ შემთხვევაში სამფაზიანი ასინქრონული ძრავების დაცვა ჩვეულებრივ
ხორციელდება

ძრავას

მკვებ

ხაზებში

(ფაზებში)

ჩართული

სამი

დენური

ელექტრომაგნიტური რელეს საშუალებით. ფაზის გაწყვეტის, ე.ი. ნებისმიერ ფაზაში
დენის შეწყვეტის დროს გაიცემა სიგნალი ელექტროქსელიდან ძრავას გამორთვის
შესახებ [1,2].
აღსანიშნავია, რომ ასეთი დაცვა, მართალია, საიმედოდ რეაგირებს ფაზის
გაწყვეტაზე, მაგრამ იგი ნაკლებად მგრნობიარეა ფაზების მიხედვით დატვირთვის
არათანაბარ განაწილებაზე.
ეს ნაკლოვანება არ ახასიათებს ნახაზზე წარმოდგენილ სქემას. მასში არის ფაზურ
სადენებთან განლაგებული დენის 2, 3, 4 (მაგალითად ჰოლის) გადამწოდები, სამფაზიანი
5, 6, 7 გამმართველი, ზღვრული 8 ელემენტი, შემსრულებელი 9 ელემენტი, ავტომატური
10 ამომრთველი.
ნორმალურ რეჟიმში (ე.ი. როცა კონტროლირებადი ქსელის ფაზებში დენები ტოლია
და დაძრულია ერთმანეთის მიმართ 1200-ით), ზღვრული ელემენტის გამოსავალზე
ელექტრული სიგნალი არ იქნება და შემსრულებელი ელემენტი ამოქმედებული არ არის.
დატვირთვის არათანაბარი განაწილების ან ერთ-ერთი მკვები ფაზის გაწყვეტის
დროს, ზღვრული ელემენტის გამოსავალზე გაჩნდება
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შემსრულებელ ელემენტს. ეს უკანასკნელი ზემოქმედებს ავტომატურ ამომრთველზე და
1 ძრავა დარჩება უდენოდ.
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ЗАЩИТА СУДОВЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ДВИГАТЕЛЕЙ ОТ РАБОТЫ В НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМАХ
Т. Мелкадзе, М. Лежава, Ф. Варшанидзе, В. Сихарулидзе
Резюме
Представлена схема защиты широко применяемого в судовых системах трехфазного
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Схема содержит датчики тока,
пороговой элемент и исполнительный элемент. Она обеспечивает отключение двигателя при
неравномерном распределении нагрузки, также и при обрыве любой питающей фазы. При
неравномерном рапределении нагрузки или обрыве одной из питающей фазы, возникшим на
выходе порогового элемента сигналом, срабатывает исполнительный элемент и двигатель
отключается.

PROTECTION OF ASYNCHRONOUS ELECTRIC MOTORS IN
ASYMMETRICAL

REGIMES OF OPERATION

T. Melkadze , M. Lezhava, F. Varshanidze, V. Sikharulidze
Summary
The scheme of protection of three-phase asynchronous motor with cage rotor, widely used in
ship systems, is presented. The circuit contains current transducers, the threshold element and
actuator. It provides the engine shutdown in case of unbalanced load flow or any phase interruption.
Illustration1, bibl.2
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რეზიუმე: განხილულია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საავტომობილო ტრანსპორტის

ერთიან სისტემაში, საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის სფეროს სრული
იმპლემენტაციის მიზნით, ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებით
და ევროკავშირის დირექტივებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისი
ამჟამად არსებული მდგომარეობა, საქართველოს საკანონმდებლო ბაზაში აუცილებლად
შესატანი ცვლილებები, პრობლემები და დამატებით გასატარებელი ღონისძიებები,
რითაც ევროპული მოთხოვნების დონეზე უზრუნველყოფილი იქნება: მძღოლთა
მომზადება-გადამზადება;

მართვის

უფლების

მინიჭება;

გადაზიდვებთან

დაკავშირებული პირების შრომის დაცვა და უსაფრთხოება; ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების:

გზისთვის

ვასრგისობის

ტესტირება;

დასაშვები

მაქსიმალური

გაბარიტების და წონის დაცვა; მათზე სიჩქარის შემზღუდველი და მოძრაობის
პარამეტრების

აღმრიცხველი

საკონტროლო

მოწყობილობების

დამონტაჟება

და

გამოყენება.
წარმოდგენილია ის ძირითადი კრიტერიუმები, რომელთა გათვალისწინებითაც
იქნება შესაძლებელი გადამზიდავის ევრობაზარზე დაშვება.
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საკვანძო

სიტყვები:

რატიფიცირება,

დირექტივა,

იმპლემენტაცია,

მძღოლი,

კანონმდებლობა, პრობლემა, მომზადება, სატრანსპორტო საშუალება, ტაქოგრაფი.

Sesavali
2015 წლის 24 დეკემბერს ბელგიის პარლამენტმა, როგორც ევროკავშირის წევრმა
ქვეყანამ

რატიფიცირება

ხელშეკრულებას,

რითაც

გაუკეთა

საქართველოს

დამთავრდა

ევროკავშირთან

ევროკავშირის

წევრი

28

ასოცირების
ქვეყნის

მიერ

ხელშეკრულების რატიფიცირება და იგი მთლიანად შევიდა ძალაში. აღნიშნულმა ფაქტმა
სიამაყის და კმაყოფილების გრძნობის ამაღლებასთან ერთად ქვეყნის წინაშე მთელი
სიგრძე სიგანით დააყენა ევროკავშირის დირექტივების(მოთხოვნების) და ასოცირების
ხელშეკრულებით

ნაკისრი

ვალდებულებების

შესასრულებლად

მუშაობის

მაქსიმალურად გააქტიურების აუცილებლობის საკითხი.
ევროკავშირის

წევრ

და

არაწევრ

მოწინავე

ქვეყნების

საავტომობილო

ტრანსპორტის ერთიან სისტემაში ჩვენი ქვეყნის საავტომობილო ტრანსპორტის სფეროს
სრული იმპლემენტაციის მიზნით, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების
მოთხოვნები,

კანონმდებლობაში

სათანადო

ცვლილებების

შეტანით

ისეთი

მრავალმხრივი, მაშტაბური და მნიშვნელოვანი საკითხების ახლებურად წარმართვას
მოითხოვს

როგორებიცაა:

მძღოლთა

მომზადება-გადამზადება;

სატრანსპორტო

საშუალების მართვის უფლების მინიჭება და მისი გაცემის წესის შემუშავება;
გადაზიდვებთან დაკავშირებული პირების შრომის დაცვა და უსაფრთხოება; სახიფათო
ტვირთების სახმელეთო გადაზიდვა; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის
ვარგისობის ტესტირება; საერთაშორისო გადაზიდვებში დასაშვები მაქსიმალური
გაბარიტები და წონა: სატრანსპორტო საშუალებებზე სიჩქარის შემზღუდველი და
მოძრაობის პარამეტრების ავტომატურად აღმრიცხველი მოწყობილობების(ტაქოგრაფი)
დამონტაჟება-გამოყენება და სხვა.

ZiriTadi Sinaarsi
მოთხოვნები მძღოლთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების, სატრანსპორტო
საშუალებების მართვის უფლების მინიჭების, მისი გაცემის წესის და პირობების
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ახლებურად შემუშავების შესახებ, ითვალისწინებს მძღოლთა პროფესიულ მომზადებაგადამზადებას და კვალიფიკაციის დონის ამაღლებას ევროპული სატრანსპორტო
კანონმდებლობის
საერთაშორისო

ძირითადი

მოთხოვნების

საავტომობილო

შესაბამისად,

გადაზიდვების

რაც

მწარმოებელი

გამოიხატება
სატრანსპორტო

საშუალებების ეკიპაჟების (მძღოლთა) მართვის ყოველდღიური, უწყვეტად მართვის
მაქსიმალურად დასაშვები, ყოველკვირეული ჯამური, დასვენების და შესვენების
დროების დასაშვები ხანგრძლივობის ცოდნაში და მათი მოძრაობის ძირითადი
პარამეტრების

ავტომატურად

აღმრიცხველ-მარეგისტრირებელი

მოწყობილობების

(ტაქოგრაფების) ექსპლოატაციის უნარ-ჩვევების დაუფლებაში.
მართვის უფლების მინიჭების და მართვის მოწმობის გაცემის წესი და პირობები
ძირითადად გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობაში, თუმცა არის
საკითხები, რომელთა გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს, თუმცა მათი იმპლემენტაცია
გარკვეულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული, დირექტივა საქართველოში მოქმედი
ნორმატიული აქტებისაგან განსხვავებით ითვალისწინებს: მოპედის სამართავად ცალკე
მართვის უფლების მინიჭებას: მართვის მოწმობის მოქმედების ვადის შეზღუდვას
კატეგორიების შესაბამისად 5. 10 და 15 წლის ვადით, საქართველოს კი მართვის მოწმობას
ვადით შეზღუდვა არ გააჩნია, გამონაკლისს წარმოადგენს მართვის მოწმობის გაცემა
არასრულწლოვნებზე და შეზღუდული უნარის მქონე პირებზე. დიდად მნიშვნელოვანია
ის ფაქტი, რომ დირექტივის შესაბამისად საჭირო გახდება სამედიცინო ცნობების
წარდგენა, როგორც მართვის მოწმობის აღდგენის, ისე მისი მოქმედების ვადის
ამოწურვის

შემდგომ

წარმოდგენის

შეცვლის

ვალდებულება

დროს.

პირს

საქართველოში

წარმოეშობა

ჯანმრთელობის

მხოლოდ

ცნობის

კანონმდებლობით

განსაზღვრული გარემოებების არსებობისას. ახლებური მოთხოვნების თანახმად
მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩაბარება უნდა წარმოებდეს დასახლებულ და
დაუსახლებელ პუნქტებში, აგრეთვე მაგისტრალებზე. დირექტივა ასევე ითვალისწინებს
მართვის უფლების მოწმობაზე მიკრო ჩიპის დატანას, რაც თავის მხრივ გაზრდის
მართვის მოწმობის საფასურს. ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული ასევე
დირექტივით

გათვალისწინებული

მოთხოვნის

მახასიათებლების მქონე საგამოცდო ავტომობილების შეძენა.
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ავტოსატრანსპორტო გადაზიდვებთან დაკავშირებული პირების შრომის დაცვის
და უსაფრთხოების დირექტივის მიზანია დააწესოს მაქსიმალური მოთხოვნები სამუშაო
დროის ორგანიზაციის მიმართ, იმისათვის, რომ გააუმჯობესოს იმ პირთა შრომის
დაცვისა

და

უსაფრთხოების

ავტოსატრანსპორტო

საკითხები,

გადაზიდვებით,

ასევე

რომლებიც
გააუმჯობესოს

დაკავებულნი
საგზაო

არიან

მოძრაობის

უსაფრთხოება და გაათანაბროს კონკურენციის პირობები.
დირექტივა სახიფათო ტვირთების სახმელეთო გადაზიდვის შესახებ, ეხება
ქვეყანაში შიდა გადაზიდვებს, რომლის ძირითადი მოთხოვნები გათვალისწინებულია
საქართველოს კანონმდებლობით და დამტკიცებულია ტექნიკური რეგლამენტით
„ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ტვირთის გადაზიდვის წესი“, რითაც ძირითადად
განსაზღვრულია სახიფათო ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის პირობები.
საქართველოს კანონმდებლობაში დირექტივის სრულად ასახვის მიზნით საჭიროა
დამატებითი განხილვები და სამთავრობო გადაწყვეტილებების მიღება, თუმცა
დადებითი

გადაწყვეტილების

მიღების

შემთხვევაშიც

კი

მისი

იმპლემენტაცია

შესაძლებელი იქნება მხოლოდ „სახიფათო ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვების
შესახებ“ ევროპულ შეთანხმებასთან (ADR) მიერთების შემთხვევაში. აღნიშნული
მოთხოვნის ქვეყნის შიგნით დანერგვა დიდად შეუწყობს ხელს გადაზიდვების
უსაფრთხოებას და გადამზიდავებს გაუადვილებს საერთაშორისო მოთხოვნებისადმი
შეჩვევის პროცესს,
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების და მისაბმელების გზისთვის ვარგისობის
საყოველთაო ტესტირება ჩვენ ქვეყანაში დიდი ხანია რაც განხილვის თემას წარმოადგენს,
მისი დანერგვა კი ტექნიკურ სირთულეებთან ერთად პოლიტიკურ ხასიათსაც იღებს,
რაზეც

ნათლად

მიუთითებს

მისი

არაერთგზის

გადავადება

და

არჩევნების

პერიოდებისათვის აცილება, აღნიშნულის და საკითხთან დაკავშირებული ძირითადი
პრობლემების გათვალისწინებით დირექტივის იმპლემენტაცია მითითებულ ვადებში
შესაძლებელია ვერ მოესწროს, ყველაფერთან ერთად საქართველოს კანონში „საგზაო
მოძრაობის

უსაფრთხოების

შესახებ“

შესატანია

ცვლილებები,

რათა

მთლიანი

საავტომობილო პარკის ტესტირება სწორად გადანაწილდეს დროის პერიოდების
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მიხედვით და ტესტირების განმხორციელებელი ცენტრებიც მოემზადონ უფრო ფართო
მაშტაბიანი ტესტირების დაწყებისათვის.
რაც შეეხება მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკური პარამეტრებს (საჭით მართვის
სისტემა,

სამუხრუჭე

ხილვადობა,

თვლები,

სისტემა,

ელექტრომოწყობილობა

ღერძები,

დაკიდება,

ხმაური,

და

მისი

ელემენტები,

გამონაბოლქვი

აირები,

კომპლექტაცია და სხვა) მათი ტესტირების მეთოდები გათვალისწინებულია მოქმედ
ნორმატიულ

აქტებში

და

ზოგიერთი

ავტოსატრანსპორტო

საშუალებისათვის

ხორციელდება კიდეც.
სერიოზულ პრობლემას შექმნის მოთხოვნა ავტომობილების კატალიზატორებით
აღჭურვის შესახებ, რამდენადაც უმრავლეს შემთხვევაში იგი ავტომობილებიდან
მოხსნილი და რეალიზებულია, მისი ხელახალი შესყიდვა და ავტომობილზე დაყენება კი
საკმაო თანხებთან არის დაკავშირებული.
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მაქსიმალური დასაშვები სრული მასის,
წამყვან და ამყოლ ღერძებზე მქსიმალურად დასაშვები დატვირთვების და გაბარიტული
ზომების

შესახებ

მოთხოვნებს,

ასევე

მეტნაკლებად

მოიცავს

საქართველოს

კანონმდებლობა, რაც შეეხება ა.ს. საშუალებების სხვადასხვა შეთანწყობებს, ხიდების
სხვადასხვა განლაგებას და მათ შორის მანძილებს, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს
გზებზე კუთრი დატვირთვის რეგლამენტაციისათვის, ამ მიმართებით მოთხოვნები
გასათვალისწინებელია

შესაბამის

ნორმატიულ

აქტებში.

საგულისხმოა,

რომ

საქართველოში იმპორტირებული და ტრანზიტად გამავალი ყველა ავტოსატრანსპორტო
საშუალება აკმაყოფილებს დირექტივის ამ მოთხოვნებს.
დირექტივით აუცილებელი ხდება N 2; N 3; M 2 და M 3 კატეგორიის
სატვირთო და სამგზავრო ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე სიჩქარის შემზღუდველი
მოწყობილობების არსებობის აუცილებლობა, რაც გამოწვეულია იმით, რომ ტექნიკურსაექსპლოატაციო და მოძრაობის პარამეტრებიდან გამომდინარე არსებობს დიდი
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182

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016
საავტომობილო

მრეწველობას

(ქარხანა

დამამზადებლებს),

თუმცა

პრობლემას

წარმოადგენს 1995 წლამდე გამოშვებული და ძირითადად საბჭოთა წარმოების
ავტომობილების ექსპლოატაცია.
კანონმდებლობაში
პარალელურად

უნდა

ზემოთ
მოხდეს

აღნიშნული
იმ

მოთხოვნების

მომსახურე

პერსონალის

გათვალისწინების
გადამზადება

და

კვალიფიკაციის დონის ამაღლება, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ შესაბამისი
მონიტორინგი.
ყოველივე აღნიშნულთან ერთად დირექტივა ითვალისწინებს გადამზიდველთა
ბაზარზე დაშვების კრიტერიუმებს, რომელიც განსაზღვრულია ისეთი სამი ძირითადი
ფაქტორით

როგორიცაა,

გადამზიდველის:

კომპეტენტურობა,

რეპუტაცია

და

წარმოდგენილი ფინანსური გარანტიები. დირექტივით გათვალისწინებული ძირითადი
მოთხოვნების დიდი ნაწილის იპლემენტაცია უნდა მოხდეს 2019 წლამდე.

daskvna
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების და საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის
სააგენტოებმა:
1. ვადების მკაცრი დაცვით შეიმუშაონ საქართველოს კანონმდებლობაში შესატანი
ცვლილებების

კანონპროექტები

და

წარუდგინონ

სახელისუფლო

ორგანოებს

განსახილველად.
2.

დააწესონ

სრულყოფილი

მონიტორინგი

ევროკავშირთან

ასოცირების

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების და ევროკავშირის დირექტივების ვადებში
შესრულების უზრუნველსაყოფად, ხოლო შესრულების შეფერხებებით მიმდინარეობის
ფაქტების გამოვლენის შემთხვევაში მიმართონ შესაბამის სამთავრობო სტრუქტურებს
სათანადო რეაგირებისათვის.

gamoyenebuli literatura:
1.

ნ.

ნავაძე,

ო.

გელაშვილი

-

საქართველოს

საავტომობილო

ტრანსპორტის

ფუნქციონირების სამართლებრივი საფუძვლები. თბილისი 2015წ, საგამომცემლო
სახლი“ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გამომცემლობა შპს ‘’დანი“;

183

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016
2. რ. თედორაძე, ჯ. იოსებიძე, ა. ჩხეიძე, ნ. ნავაძე, დ. ძოწენიძე - ევრაზიის ქვეყნებში
საერთაშორისო

საავტომობილო

გადაზიდვების

ორგანიზების

პრინციპები

და

სამართლებრივი საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივრსიტეტი“,
თბილისი 2012წ. დიზაინი და ბეჭდვა-შპს „ორიგინალი“;
3. ინტერნეტ სივრცე.

EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND THE MEASURES TO BE
TAKEN TOWARDS GEORGIAN MOTOR VEHICLES
N. Navadze
Summary
For the purpose of full implementation of Georgian motor vehicle sector in the common
system of motor vehicles of the European Union member states, are discussed the obligations
undertaken on the basis of European Union Association Agreement and the appropriate condition of
the requirements provided by the European Union Directives, additional measures and the problems
related to its implementation, the necessary changes in the legal framework of Georgia etc. The key
criteria are represented, with the consideration of which, it will be available to access the carrier to
the European Union Market.

ДИРЕКТИВЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ЕВРОСОЮЗОМ
АВТОМОБИЛЬНОМУ ТРАНСПОРТУ ГРУЗИИ И ПОДЛЕЖАЩИЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ
Н. Навадзе
Резюме
В целях полной имплементации сферы автомобильного транспорта Грузии в единую
систему автомобильного транспорта стран-членов Евросоюза, рассмотрены состояние
обязательств, взятых на себя соглашением об ассоциации и требований, предусмотренных
директивами Евросоюза, проведение дополнительных мер и связанные с их осуществлением
проблемы, изменения, обязательные для внесения в законодательную базу Грузии и другое.
Представлены те основные критерии, с учетом которых, будет возможен допуск перевозчика
на европейский рынок.
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uak 514.513

ori sibrtyis kolinearuli Sesabamisoba
n. nikvaSvili, i. xatiskaci
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175,
Tbilisi)

reziume: ganxilulia centraluri dagegmilebiT damyarebuli ori sibrtyis kolinearuli

Sesabamisoba, anu Sesabamisoba, romelSic wrfeze mdebare wertilTa mwkrivi aisaxeba isev
wrfeze

mdebare

wertilebi,

wertilTa

romelTa

mwkrivze

gamoyenebiT

da

usasrulod

ori

sibrtyis

daSorebuli

(arasakuTrivi)

kolinearuli

Sesabamisoba

urTierTcalsaxa gaxda.
sakvanZo

sityvebi:

“usasrulod

daSorebuli”

(arasakuTrivi),

asaxva,

gardaqmna,

invariantebi.
proeqciuli geometria ganixilavs geometriuli figurebis proeqciul Tvisebebs da
maT saxeebs Soris warmoqmnil gardaqmnebs.
gavecnoT am geometriis zogierT ZiriTad cnebas.
Tu erTi figuris wertilebi garkveuli wesis mixedviT dakavSirebulia meore
figuris wertilebTan (wertilTan), amboben, rom am figurebs Soris damyarebulia
Sesabamisoba. or figuras Soris grafikuli Sesabamisoba myardeba dagegmilebiT. Sesabamisi
iqneba erTi figuris wertilebi da maTi gegmilebi meore figuris wertilebze.
dagegmilebis dros foguris zogi Tviseba icvleba, zogi ki ucvleli rCeba. ucvlel
(invariantul) Tvisebebs Sesabamisobis invariantebi ewodeba da figuris proeqciul
Tvisebebs

warmoadgenen.

Sesabamis

figuraTa

figurebia.
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ganvixiloT, magaliTad, α da α1 sibtyeebis Sesabamisoba, romelic myardeba 𝑆
centridan erTi sibrtyis wertilebis dagegmilebiT meore sibrtyis wertilebze (sur.
1). S wertilze gamavali magegmilebeli wrfeebi da sibrtyeebi qmnian e.w. magegmilebel
wrfeTa da sibrtyeTa Sekvras. Sesabamis wertilTa wyvilebia A→A1, B→B1, da A1→A, B1→
B, ⋯. .
Tu

erTi

figuris

wertilebi

gegmildebian

meore

figuris

erT

wertilze,

Sesabamisobas ewodeba asaxva. Tu figuris erTze meti wertili gegmildeba meore figuris
erT wertilze, asaxvas ewodeba mravalsaxa. asaxvas ewodeba calsaxa, Tu figuris erTi
wertili gegmildeba meore figuris erT wertilze, xolo Tu figuris erTi wertili
gegmildeba meore figuris erT wertilze da SebrunebiT – meore figuris yoveli
wertili gegmildeba pirveli figuris erT wertilze, asaxvas ewodeba urTierTcalsaxa.
Tu urTierTcalsaxa asaxvaSi figuris yoveli wertili gegmildeba amave figuris
wertilze da SebrunebiT, miviRebT figuris asaxvas Tavis Tavze, romelsac ewodeba am
figuris

gardaqmna. imisaTvis,

rom

SevZloT

figuris

Tvisebebis

ganxilva

misi

gamosaxulebis (gegmilis) saSualebiT figurasa da mis gamosaxulebas Soris damyarebuli
Sesabamisoba unda iyos urTierTcalsaxa.
CamovayaloboT dagegmilebis invariantebi: wertili gegmildeba wertilze, wrfe –
wrfeze, wrfis kuTvnili wertili – wrfis gegmilis kuTvnil wertilze.
Tu 𝐴 wertili ekuTvnis ℓ
wrfes (𝐴 ∈ ℓ) ambobren,
isini

incidenturebi

incidenturi

rom
arian.

figurebi,

𝐴

wertili da masze gamavali ℓ
wrfe (𝐴 ∈ ℓ) an ℓ wrfe da masze
mdebare

𝐴

wertili

gegmildebian

(ℓ ∈ 𝐴),

inciden-tur

figuraze.
kolinearuli

ewodeba

Sesabamisobas, romelSic wrfe
aisaxeba
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nebulia figurebis incident-roba. dagegmilebiT damyarebuli kolinearul Sesabamisobas
perspeqtiuli ewodeba.
vTqvaT, α da α1 sibrtyeebs Soris damyarebulia kolinearuli Sesabamisoba (sur.
1). cxadia, 𝐸 wertili da 𝑝 wrfe S centridan Tavis Tavze gegmildebian. 𝐸-s ewodeba
Sesabamisobis ormagi (uZravi) wertili da 𝑝-s ormagi wertilebis (uZravi) wrfe. ℓ1
wrfis wertilebi rogorc wesi, calsaxad Seesabamebian ℓ wrfis wertilebs da
SebrunebiT. magaliTad 𝐴 → 𝐴1 wyvilSi 𝐴1 aris ℓ wrfis kuTvnili 𝐴 wertilis
gamosaxuleba ℓ1-Si da mobrunebulia. magram am wesSi arsebobs erTi gamonaklisi –
wertili 𝐷1 . e.i. ℓ1-is yvela wertili gegmildeba ℓ-Si, garda erTi 𝐷1 wertilisa, xolo
ℓ-is yvela wertili gegmildeba ℓ1-Si garda 𝑀 wertilisa, radgan ℓ1-ze ar arsebobs
wertili romelzec ikveTebian magegmilebeli 𝑆𝑀 da ℓ1 wrfeebi. evklides sivrceSi
paraleluri wrfeebi ar ikveTebian, e.i. arc maTi gadakveTis wertili arsebobs, magram
arsebobs paraleluri wrfeebis “saerTo mimarTuleba”.
garda amisa, α sibrtyeze arsebobs 𝑡 wrfe, romelic ver dagegmildeba α1-Si, radgan
𝑡 wrfis magegmilebeli (𝑠𝑡) sibrtye ar gegmildeba α1-Si anu α1-Si mas ar Seesabameba
arcerTi

wrfe.

amrigad,

centraluri

dagegmileba

ver

amyarebs

urTierTcalsaxa

Sesabamisobas ori sibrtyis wertilebs Soris.
am xarvezis Sesavsebad dezargis gadawyvetilebis Tanaxmad paraleluri wrfeebis
“saerTo mimarTulebam” gansazRvrv maTi paraleluri wrfeebis “usasrulod daSorebuli”
saerTo

(gadakveTis)

wertili.

CavTvaloT,

rom

𝐷1

aris

ℓ

wrfis

“usasrulod

daSorebuli” 𝐷∞ wertilis gegmili ℓ1-Si da am wertilSi ikveTebian magegmilebeli
𝑎(𝑆𝐷1 ) da ℓ wrfeebi: (𝑆𝐷1 ) ∩ ℓ = 𝐷∞ . analogiurad, ℓ1 wrfe SevavseT erTi “usasrulod
daSorebuli” 𝑀1∞ wertiliT da CavTvaleT, rom am wertilze ikveTebian paraleluri ℓ1
da 𝑆𝑀 wrfeebi 𝑀1∞ = (𝑆𝑀) ∩ ℓ1. maTematikaSi axali cnebis SemotaniT gamonaklisis
Sevseba savsebiT miRebulia. magaliTad, imisaTvis, rom 𝑥 + 𝑎 = 𝑏 gantolebas yovelTvis
hqondes amonaxsni, maSinac ki roca 𝑏 < 𝑎, Seqmnilia uaryofiTi ricxvebi. analogiuri
mniSvneloba aqvs “usasrulod daSorebuli” wertilis cnebas.
gavarkvioT “usasrulod daSorebuli” wertilebis geometriuli arsi.
vTqvaT, mocemulia ℓ∩ℓ1 wrfeebi, maTi mkveTi 𝑎 wrfe da ℓ∩ℓ1 sibrtyeSi mdebare 𝑆
wertili, romelic ar ekuTvnis arc ℓ-s da arc ℓ1-s (𝑆 ⊄ ℓ, 𝑆 ⊄ ℓ1 ). 𝑆-is irgvliv brunavs
magegmilebeli 𝑎 wrfe. aRvniSnoT ℓ ∩ 𝑎 = 𝐴, ℓ1 ∩ 𝑎 = 𝐴1 (sur. 1) 𝑎 wrfe 𝑆 wertilis
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irvliv brunvisas uaxlovdeba ℓ wrfis paralelur ℓ' mdebareobas. moZravi 𝑀 = 𝑎 ∩ ℓ
wertili ki, sul ufro Sors gadaadgildeba. mdebareoba, rodesac 𝑎 wrfe SeuTavsdeba
ℓ'-s dezargma miakuTvna “usasrulod daSorebuli” gadakveTis wertili, xolo ℓ da ℓ'
paralelur wrfeebs daarqva gadakveTilebi “usasrulod daSorebul” (arasakuTriv)
wertilze ℓ ∩ ℓ′ = 𝐷∞ .
vTqvaT, a wrfe brunevs 𝑆 wertilis irgvliv saaTis isris mimarTulebiT. am
mimarTulebiT moZravi 𝑀 wertili erTi mxridan miuaxlovdeba da garkveul momentSi
SeuTavsdebiT usasrulod daSorebul 𝑀1∞ wertils. a wrfe agrZelebs brunvas 𝑆 centris
irgvliv, xolo 𝑀 wertili gamoCndeba ra arasakuTrivi 𝑀1∞ wertilis meore mxridan
sawyisi mimarTulebiT agrZelebs moZraobas. rodesac 𝑎 wrfe daasrulebs 𝑆 wertilis
irgvliv erT bruns 𝑀 wertili dabrundeba Tavis sawyis mdebareobaSi. man erTi
mimarTulebiT moZraobis Sedegad gaiara ℓ wrfis yvela wertili da daubrunda sawyis
mdebareobas. 𝑀1∞ wertili “kravs” ℓ1 wrfes, rogorc 𝐷∞ wertili kravs ℓ wrfes.
amrigad 𝑀 wertilma Sekruli traeqtoriiT imoZrava, amitom arasakuTrivi wertiliT
Sevsebuli wrfe unda ganvixiloT Sekrul wirad da wrfe SegviZlia warmovidginoT
rogorc usasrulod didi radiusis mqone wrewiri.
proeqciul geometriaSi wrfeze mdebare ori wertili yofs mas or monakveTad,
radgan wrfe Sekrul wirad gvaqvs warmodgenili. erTi maTgania 𝐴𝐵 monakveTi, romelsac
ar ekuTvnis arasakuTrivi 𝑀∞ wertili. aRvniSnoT is [𝐴𝐵] simboloTi, meore ki,
romelsac arasakuTrivi 𝑀∞ wertili ekuTvnis, aRvniSnoT [𝐴𝐵]⁄𝑀∞ simboloTi. [𝐴𝐵] da
[𝐴𝐵]⁄𝑀∞ monakveTebs ewodeba urTierTSemavsebeli monakveTebi. am monakveTebs gavivliT
𝐴-dan 𝐵-mde ori mimarTulebiT moZraobis Sedegad: arasakuTrivi wertilis gavlis gareSe
an arasakuTrivi wertilis gavliT.
amrigad, dezargis gadawyvetilebis Tanaxmad, evklides sivrcis yoveli wrfe
SevavseT erTi arasakuTrivi (usasrulod daSorwbuli) wertiliT, riTac Seivso zemoT
aRnisnuli xarvezi. axla ℓ1 wrfis yoveli wertili aris ℓ wrfis erTi (sakuTrivi an
arasakuTrivi) wertilis gegmili da SebrunebiT, ℓ wrfis yoveli wertili gegmildeba
ℓ1-Si erT (sakuTriv an arasakuTriv) wertilze. dezargis mixedviT urTierT-paraleluri
wrfeebis yovel wyvils aqvs erTi arasakuTrivi wertili, anu yvela paraleluri wrfe
ikveTeba maT erT saerTo arasakuTriv wertilze. SeiZleba vifiqroT, rom dezargis
paralelur wrfeebis gansazRvra ewinaaRmdegeba evklides gansazRvras, magram aq mxolod
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sityvieri cvlilebaa. evklides gansazRvraSi: - erTi sibrtyis wrfeebs, romlebsac aqvT
saerTo mimarTuleba da ar ikveTebian, dezargma uwoda gadakveTilebi usasrulod
daSorebul wertilze. am cvlilebiT, axla yovelgvari gamonaklisis gareSe erTi
sibrtyis (wrfis) wertilebi SeiZleba avsaxoT meore sibrtyis (wrfis) wertilebze da
SebrunebiT – erTi sibrtyis (wrfis) yoveli wertili aris meore sibrtyis (wrfis)
kuTvnili wertilis gegmili. anu α da α1 sibrtyeebis Soris damyarda urTierTcaslaxa
Sesabamisoba.
gamoyenebuli literatura:
1.

Четверухин Н.Ф. Курс проективной геометрии. Москва: Учпедгиз, 1956 г.

2.

Вольберг О.А. основные идей перспективной геометрии. Ленинград: Учпедгиз, 1949 г.

3.

xatiskaci i. zedapirebis TanakveTis wiris agebis Teoria da praqtikuli gamoyeneba.
Tbilisi: ganaTleba, 1983 w.
.

КОЛИНЕАРНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ
Н. Никвашвили, И. Хатискаци
Резюме
Рассмотрено установленное центральным проецированием коллинеарное соответствие
двух плоскостей, или соответствие, в котором на ряд точек расположенных на прямой
отображаются опять же на ряд точек расположенных на прямой и бесконечно удалённые
(несобственные) точки, применением которых коллинеарное соответствие двух плоскостей
станет взаимооднозначным.

COLLINEAR COMPLIANCE OF TWO PLANES
N. Nikvashvili, I. Khatiskatsi
Summary
Is condition the determined by central projection collinear compliance of two planes, or
compliance, in that on series of points located on a straight line will be projected also on series of
points located on a straight line and at infinitely far (improper) points, due application of that collinear
matching of two planes will be the one-to-one depentanizer.
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uak 658.513

sawarmos menejmentis sistemaSi personalis
Sefasebis srulyofa
m. zubiaSvili, T. kilaZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175,
Tbilisi)

რეზიუმე: პერსონალის შეფასებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია საწარმოს მართვის

სისტემაში. სტატიაში ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია პერსონალის ატესტაციაზე.
წარმოდგენილია მომუშავეთა საქმიანობის შეფასების ძირითადი კრიტერიუმები, ასევე
ატესტაციის სახეები და მისი ჩატარების პროცედურები. შემოთავაზებულია პერსონალის
ატესტაციის ახალი სისტემა, მისი ჩატარების შემოკლებული მოდელი და ატესტაციის
სარეკომენდაციო მაჩვენებლები.
საკვანძო სიტყვები: პერსონალის შრომითი საქმიანობა, პერსონალის საქმიანობის
შეფასება, კანდიდატის შეფასება, მუშაკთა ჯგუფები.

Sesavali
პერსონალის შეფასებას განსაკუთრებული ადგილი უკავის საწარმოს მართვის
სისტემაში.

სწორედ

გადაწყვეტილებების

მის საფუძველზეა
მიღება,

იგი

შესაძლებელი

საწარმოს

საწარმოს სტრატეგიული

მდგომარეობისა

პერსპექტივების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია.

და

განვითარების

საწარმოს ხელმძღვანელობა მის

საფუძველზე იღებს ინფორმაციას დაგეგმილი პროცესების მიმდინარეობის შესახებ,
შეიმუშავებს

აუცილებელი კორექტივების გატარების ღონისძიებებს, განსაზღვრავს

გარდაქმნების რესურსულ პოტენციალს.
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ZiriTadi nawili
პერსონალის შრომითი საქმიანობის შეფასება არის ორგანიზაციის მიზნების
განხორციელებაში თითოეული მუშაკის ან მუშაკთა ჯგუფების მიერ შეტანილი
წვლილის განსაზღვრის პროცესი, რომლის საშუალებითაც მიიღება ინფორმაცია
გადაწყვეტილებების

მისაღებად

და

კორექტივების

გასატარებლად

შრომითი

კოლექტივის ფუნქციონირების ოპტიმიზაციის მიმართულებით. [3]
შრომის შედეგების შეფასება - პერსონალის მართვის ერთ-ერთი ფუნქციაა,
რომელიც მიმართულია ხელმძღვანელის ან სპეციალისტის მიერ შესრულებული
სამუშაოს ეფექტურობის დონის განსაზღვრაზე. [4]
ზოგადი სახით, საწარმოს მუშაკის შრომის შედეგი ხასიათდება მიზნის მიღწევის
დონით ან ხარისხით ნაკლები დანახარჯების პირობებში. ამასთან, განსაკუთრებული
მნიშვნელობა ენიჭება ხარისხობრივი ან რაოდენობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრას,
რომლებიც გამოხატავენ ორგანიზაციის ან ქვედანაყოფის საბოლოო მიზნებს.
მაჩვენებლებს,

რომელთა

მიხედვითაც

ახდენენ

შეფასების კრიტერიუმები ეწოდება. მათ მიეკუთვნება

მომუშავეთა

შეფასებას,

შესრულებული სამუშაოს

ხარისხი, მისი რაოდენობა, შედეგების ფასობრივი შეფასება.
ამგვარად, პერსონალის საქმიანი შეფასება - არის თანამდებობის ან სამუშაო
ადგილის მოთხოვნებთან, პერსონალის ხარისხობრივი მაჩვენებლების (უნარის,
მოტივაციის და თვისებების) შესაბამისობის დადგენის მიზანმიმართული პროცესი.
პერსონალის საქმიანობის შეფასების ორ სახეს განასხვავებენ: კანდიდატის
შეფასება ვაკანტურ თანამდებობაზე ან სამუშაო ადგილზე
დროს; და მიმდინარე პერიოდული

პერსონალის შერჩევის

შეფასება პერსონალის ატესტაციის დროს.

აუცილებლობის შემთხვევაში კანდიდატების შერჩევის დროს შესაძლოა დამატებითი
შეფასების ჩატარება: პერსონალის სწავლებაზე, დაწინაურებაზე (სარეზერვო სიაში
შესაყვანად, შესამცირებლად და ა.შ.).
დღეს

საქართველოს

ძირითადად ახორციელებენ

პრაქტიკაში
ატესტაციის

ცოდნის დონის, კვალიფიკაციის

პერსონალის

საქმიანობის

შეფასებას

მეშვეობით. ატესტაცია არის მუშაკის

განსაზღვრა, დადგენა იმისა, შეესაბამება თუ არა
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მუშაკის ცოდნის დონე და კვალიფიკაცია მის მიერ დაკავებულ ადგილს, რომელზედაც
იგი პრტენზიას აცხადებს. [2]
ატესტაციისათვის მაჩვენებლების (კრიტერიუმების) შერჩევა დამოკიდებულია
კადრების შეფასების მიზნებზე და ატესტაციის მოთხოვნებზე. კრიტერიუმები
სხვადასხვაგვარია,
შესრულებული

რომელთა

სამუშაოს

შორის

ხარისხი;

ძირითადია:

სამუშაოს

თანამშრომლებთან

მოცულობა;

ურთიერთობის

ქცევა;

დისციპლინურობა; მოცემული თანამდებობისათვის აუცილებელი ჩვევებისა და
უნარის ფლობა; ინიციატივობა, საკუთარ თავზე დიდი პასუხისმგებლობის აღების
უნარი, იმ ჩვევებისა და უნარის ფლობა, რომლებიც ცდებიან დაკავებული
თანამდებობის ფარგლებს.
განასხვავებენ ატესტაციის შემდეგ სახეებს:
-

მორიგი ატესტაცია;

-

გამოსასვლელი ვადის გასვლის გამო ატესტაცია;

-

ატესტაცია სამსახურებრივი დაწინაურების (ან სხვა ქვედანაყოფებში
გადაყვანის) გამო.

მორიგი ატესტაცია - ტარდება პერიოდულად და ყველა მუშაკისათვის
აუცილებელია. მოცემული ატესტაციის საფუძველია განსაზღვრულ პერიოდში
მომუშავის პროფესიონალური საქმიანობის და კოლექტივის საერთო საქმიანობაში მისი
წვლილის შესახებ ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია გროვდება მონაცემთა საერთო ბანკში
და შესაძლებელია მისი გამოყენება შემდეგ ატესტაციებზე.
გამოსაცდელი ვადის გასვლის გამო ატესტაციის მიზანია ატესტაციის შედეგების
დოკუმენტირებული დასკვნების, ასევე ატესტირებულის შემდგომი სამსახურებრივი
გამოყენებისათვის არგუმენტირებული რეკომენდაციების მიღება;
ატესტაცია სამსახურებრივი დაწინაურების (ან სხვა ქვედანაყოფში გადაყვანის)
გამო - ტარდება ახალი სავარაუდო თანამდებობის ან ახალი მოვალეობების
მოთხოვნების გათვალისწინებით. ამ დროს გამოვლინდება მუშაკის პოტენციური
შესაძლებლობები და მისი პროფესიული მომზადების დონე.
აუცილებელია

ყურადღების

გამახვილება

იმ

ფაქტზე,

რომ

ატესტაციის

ორგანიზაციასთან და ჩატარებასთან დაკავშირებული სამუშაოები საშუალებას იძლევიან
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სიღრმისეულად იქნეს შესწავლილი პერსონალი, გაუმჯობესდეს კადრების შერჩევა,
მათი განლაგება და გამოყენება. გარდა ამისა, ატესტაცია ასტიმულირებს მომუშავეთა
შემოქმედებითი აქტივობისა და ინიციატივის განვითარებას, რაც აუცილებელია
თანამედროვე პირობებში.
ატესტაციის პროცედურა შედგება სამი ძირითადი ეტაპისაგან: ატესტაციის
ჩატარების

მომზადება;

ატესტაცია;

ატესტაციის

შედეგების

საფუძველზე

გადაწყვეტილების მიღება:
მოსამზადებელი ეტაპი ითვალისწინებს:


ახსნა-განმარტებითი სამუშაოების ორგანიზაციას და ჩატარებას, ატესტაციის
მიზნების, ამოცანების და ჩატარების წესების შემუშავებას;



საატესტაციო კომისიის ფორმირებას, მისი რაოდენობრივი დაპერსონალური
შემადგენლობის განსაზღვრას;



ატესტაციის ჩატარების გრაფიკის დამტკიცებას;



თითოეული მუშაკის ატესტაციის ჩატარებისათვის აუცილებელი დოკუმენტების
გაფორმებას;
ატესტაცია გულისხმობს:



მასალების განხილვას საატესტაციო კომისიის სხდომაზე, ატესტაციაზე
გამსვლელთა და ხელმძღვანელთა მოსმენას;



მასალების განხილვას, გაცნობას და აზრთა გაცვლას;
მომუშავის შეფასებას (ატესტაცია), ღია (დახურული) კენჭისყრას, დამატებითი
რეკომენდაციების გაფორმებას;
ატესტაციის შედეგების საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება მოიცავს:



გადაწყვეტილების მიღების უფლების მქონე ხელმძღვანელის მიერ მუშაკის
ატესტაციის მასალების განხილვას;



ატესტაციის შედეგების მიხედვით გადაწყვეტილების და ღონისძიებების მიღებას,
დოკუმენტალურად გაფორმებას (ბრძანება და ა.შ.);



ხელმძღვანელის მიერ საბოლოო დასკვნისა და გადაწყვეტილების დაყვანას
მომუშავემდე.
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ატესტაციის ჩატარების ღონისძიებების რეალიზაციის პროგრამის შემუშავებამდე
აუცილებელია აღინიშნოს, რომ პერსონალის ატესტაციის ახალი სისტემის ფარგლებში
გათვალისწინებული უნდა იყოს ატესტაციის ობიექტთა სხვადასხვა დონე და ატესტაციის
განსხვავებული სიღრმე. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ბიზნესის მართვაში არ არის
საკუთარი სოციალურ-ფსიქოლოგიური სამსახური, ხოლო კადრების მოზიდვა ძალზედ
ძვირადღირებული პროცესია და ხელმძღვანელები კი არ თანხმდებიან ასეთი თანხების
გაღებაზე,

ჩვენს

მიერ

შემოთავაზებულია

ატესტაციის

შემოკლებული

გამარტივებული) მოდელის გამოყენება, რომლითაც დიდი დატვირთვა

(ან

აწვება

დაწესებულების საატესტაციო კომისიის წევრებს. (ნახ.1)

ცენტრის
ხელმძღვანელობა

პერსონალის ფსიქოლოგიური ტესტირება
და ერგონომიკური გამოკვლევა

ხელმძღვანელ მუშაკთა და სპეციალისტთა ატესტაცია

ქვედანაყოფების
ატესტაცია

საწარმოთა
მმართველობითი
პერსონალის
ატესტაციის სისტემა

ქვედანაყოფების
ხელმძღვანელთა
ატესტაცია
ნახ. 1 პერსონალის ატესტაციის სისტემების მოდელი

მოცემულ სამუშაოსადმის კომპლექსური მიდგომის პირობებში ატესტაცია
მნიშვნელოვან შედეგებს იძლევა.
ატესტაციის სამუშაოების ეფექტურობა შეიძლება იყოს საკმაოდ მაღალი მხოლოდ
ნორმატიული მიდგომის უზრუნველყოფის პირობებში, ე. ი. ქვედანაყოფის ფაქტიური
პარამეტრების ნორმატიულ მნიშვნელობებთან (სტანდარტებთან, ტიპიურ პროექტებთან,
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შრომის ორგანიზაციის რუქებთან და ა.შ.) შედარების საფუძველზე, რისი საშუალებითაც
შესაძლებელია ატესტაციის მსვლელობაში მივიღოთ ქვედანაყოფის პერსონალის
შესაბამისობის ობიექტური შეფასება იმ მოთხოვნებთან, რომელსაც მათ უყენებს შრომის
მეცნიერული ორგანიზაცია.
პერსონალის
მოთხოვნებთან

ატესტაციის

დროს,

შესაბამისობის

შრომის

შედარებითი

მეცნიერული

ანალიზის

ორგანიზაციის

ჩატარება

საჭიროებს

ეკონომიურობის პრინციპის დაცვას.
ატესტაციის ჩატარების დროს უპირველესი მნიშვნელობა ენიჭება შეფასების
მაჩვენებელთა სისტემის შემუშავებას და დასაბუთებას. ე.ი. განსაზღვრული უნდა იყოს
მაჩვენებელთა ჩამონათვალი, რომელთა მიხედვითაც შეფასდებიან საწარმოს მუშაკები
(ჩვენ წარმოვადგინეთ საწარმოთა მმართველი პერსონალის შეფასების მაჩვენებლები).
ცხრილ

1-ში

მოცემულია

ატესტაციის

სარეკომენდაციო

მაჩვენებელთა

ჩამონათვალი.
ზემოაღნიშნულის საფუძველზე შესაძლებელი გახდება საწარმოს პერსონალის
ატესტაციის

სისტემის

სრულყოფის

ღონისძიებების

რეალიზაციის

პროგრამის

შემუშავება. კარგად შედგენილი პროგრამით შესაძლებელია საწარმოს პერსონალის
ატესტაციის ჩატარების ეტაპების რეალიზაციაში ავიცდინოთ შეცდომები.
პერსონალის

ატესტაციის

პროგრამის

შემუშავების

დროს

შესაძლებელია

გამოვიყენოთ ევროპული ქვეყნების გამოცდილება, სადაც ატესტაციის ჩატარების
მიზნით მოქმედებენ შეფასების ცენტრები. ამ ცენტრებში პერსონალის შესაფასებლად
გამოიყენება არა მხოლოდ სხვადასხვა კითხვარები, არამედ პრაქტიკული დავალებებიც,
რომელთა დახმარებითაც გამოვლინდება გამოსაცდელის უნარი გამოიყენოს თავისი
ცოდნა პრაქტიკაში. ამასთან, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა არა პირად
თვისებებს, არამედ მის მოქმედებას სპეციალურად მოდელირებულ პირობებში.
ასე მაგალითად, ატესტაციის ჩატარების ერთ-ერთი ფორმა შეიძლება იყოს
შემდეგი: ატესტაციაზე გამსვლელს ევალება გაანალიზოს შექმნილი სიტუაცია,
წარმოადგინოს მასზე წერილობითი დასკვნა, მიიღოს მონაწილეობა მმართველობითი
გადაწყვეტილების კოლექტიურად შემუშავებაში, საქმიან თამაშებში, მოამზადოს
მოხსენება და სხვ. გამოყენებული მეთოდებით შესაძლებელია სრულად გამოავლინოს
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მან თავისი უნარი, რაც მუშაობის რეალურ პირობებში, სამსახურებრივ გარემოში ძალზე
გართულებულია. შეფასება შეიძლება გაგრძელდეს რამოდენიმე დღე. შედეგად,
სპეციალისტიც

და

ხელმძღვანელიც

იღებენ

ამომწურავ

დასკვნას

მუშაკის

პროფესოინალური დონის შესახებ და ეძლევათ შესაძლებლობა შეიმუშაონ მისი
კვალიფიკაციის და პროფესიონალური ჩვევების ამაღლების ოპტიმალური პროგრამა.
ცხრილი 1
ხელმძღვანელი პერსონალის ატესტაციის მაჩვენებლები

1.

მაჩვენებელთა დასახელება

შეფასების განმსაზღვრელი კრიტერიუმები

1

2

შრომის ორგანიზაცია
1.1.შრომის დანაწილება
1.1.1.

ფუნქციონალური

ქვედანაყოფის ამოცანების შესაბამისი სამუშაოების
ხვედრითი წილი

1.1.2.

კვალიფიკაციური

მუშაკის

კვალიფიკაციის

შესაბამისი

სამუშაოების

ხვედრითი წილი
1.2. შრომითი პროცესის ორგანიზაცია
1.2.1.

შრომითი რეგლამენტების

თანამდებობრივი ინსტრუქციების არსებობა

გამოყენება
1.2.2.

გამოყენებული შრომის
მეთოდები

შრომის ავტომატიზაციის საშუალებათა გამოყენებით
შესასრულებელი პროცედურების ხვედრითი წილი

1.3. შრომის ანაზღაურების ნორმირება
1.3.1. შრომის ნორმების გამოყენება
1.3.2. მუშაკის დატვირთვა დროში

შესაბამისი ნორმების არსებობა და გამოყენება
შესასრულებელი

ფუნქციებით

დატვირთვის

კოეფიციენტი
2.

შრომის ახალი პირობების დანერგვა

საწარმოს

მუშაკთა

შრომის

ანაზღაურება

სტიმულირების დამტკიცებული დებულება

2.1. შრომითი

და

საშემსრულებლო

დისციპლინის დარღვევათა არსებობა

დისციპლინის მდგომარეობა
2.2. ინფორმაციული
უიზრუნველყოფა

ინფორმაციული მასალების არსებობა

(სახელმძღვანელო,

მეთოდები,

ნორმატიული,

საცნობარო

ლიტერატურა)
3.

მუშაკის

საქმიანი

და

პირადი

დახასიათება

თვისებები
4.

შრომის

ეფექტურობა

(სისრულე,

ხარისხის კოეფიციენტი

დროულობა, ხარისხი)
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gamoyenebuli literatura:
1. ნ. პაიჭაძე, ნ. ცარციძე და სხვ. - ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი. თბილისი,
2009წ;
2.

პროფ. ა. სილაგაძის ხელმძღვანელობით. ეკონომიკური ლექსიკონი. თსუ,
თბილისი, 2001;

3. Сорокина М. В. Менеджмент торгового предприятия. Питерб 2003г.
4. Основы управления персоналом, / Под ред. Генкина Б.М.: Высшая школа. 1996;

THE IMPROVEMENT OF STAFF ASSESSMENT IN ENTERPRISE
MANAGEMENT SYSTEM
M. Zubiashvili, T. Kiladze
Summary
Staff assessment has a special place in the enterprise management system. The article focuses
on the staff testing. The main criteria for the evaluation of the activities of employees is displayed, as
well as types of certification and holding procedures. New system of staff certification, its short
model and testing reference rate is proposed.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ
МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
М. Зубиашвили, Т. Киладзе
Резюме
Особое место в системе управления предприятием занимает оценка персонала. Основной
акцент в статье уделен аттестации персонала. Представлены сновные критерии оценки
деятельности работников, а также виды аттестации и процедуры их проведения. Предложена
новая система аттестации персонала, сокращенная модель ее проведения и рекомендованы
новые показатели проведения аттестации.
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uak 658.513

kadrebis momzadeba-gadamzadebis problemebi
saqarTvelos samewarmeo firmebSi
l. boWoiZe, l. zubiaSvili
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175,
Tbilisi)

რეზიუმე: საწარმოს წარმატების მნიშვლელოვანი

ფაქტორია მაღალკვალიფიციური

კადრებით მისი დაკომპლექტება. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია საქართველოს სამეწარმეო
ფირმებში კადრების მომზადება-გადამზადების არსებული პრობლემების შესწავლა,
რომელსაც ეძღვნება წინამდებარე სტატია. სტატიაში წარმოდგენილია კადრების
მომზადების პრობლემები, გამოვლენილია ის სირულეები, რომლებიც წარმოიქმნება
ორგანიზაციაში

პერსონალის

სწავლების

რეკომენდაციის სახით შემოთავაზებულია

დროს.

სწავლების

სრულყოფისათვის

პერსონალის სწავლების მეთოდების

თეორიული ცოდნის გამოყენება და იმ მომენტების ჩამონათვალი, რომლებზედაც
ყურადღება უნდა გამახვილდეს მეთოდების შერჩევის დროს.
საკვანძო სიტყვები: პერსონალი, პროფესიული, კადრები, სწავლება, ბაზარი.

წარმოების
ადამიანებთან.

შექმნა
ამასთან,

ყოველთვის
საწარმოო

დაკავშირებულია
წარმატება

საწარმოში

დამოკიდებულია

მომუშვე

კონკრეტულ

ადამიანებზე, მათ ცოდნაზე, პრობლემების გადაწყვეტის და სწავლის ათვისების უნარზე.
ჩვენს

ქვეყანაში

შექმნილი

სიტუაციები,

ეკონომიკური

და

პოლიტიკური

სისტემების ცვლილებები ერთდროულად მოიცავენ თითოეული პიროვნებისათვის
როგორც დიდ შესაძლებლობებს, ასევე სერიოზულ საფრთხეებს, პრაქტიკულად ყოველი
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ადამიანის

ცხოვრებაში

შეაქვს

მნიშვნელოვანი

დონის

გაურკვევლობა.

აქედან

გამომდინარე, პროფესიული ჩვევების სწრაფად დაძველების თანამედროვე ეტაპზე
საწარმოს წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია საწარმოს უნარი მუდმივად
აუმაღლოს კვალიფიკაცია

თავის თანამშრომლებს.

ასეთ

სიტუაციაში

იზრდება

პერსონალის მართვის სამსახურის როლი, რომლის ერთ-ერთი მნიშვნეოვანი ფუნქციაა
პერსონალის სწავლების, მისი კვალიფიკაციის ამაღლების, ადამიანური რესურსების
აქტივიზაციის, პროფესიული განვითარების,

პროფესიული სწავლების პროცესის

ორგანიზაცია.

ZiriTadi nawili
პროფესიული განვითარება არის ახალი ცოდნის, უნარის და ჩვევების შეძენა,
რომელსაც მუშაკი გამოიყენებს თავის პროფესიონალურ საქმიანობაში. 1
პროფესიული

სწავლება

არის

სპეციფიკური,

პროფესიონალური

ჩვევების

განვითარების პროცესი სწავლების სპეციალური მეთოდების საშუალებით.
პროფესიული სწავლების ძირითადი სახეებია - სწავლება სამუშაო ადგილზე და
სამუშაო ადგილის გარეთ (აუდიტორული სწავლება).
ამის გათვალისწინებით საქართველოში ადამიანური რესურსების სფეროში
სახელმწიფო პოლიტიკა არაეფექტური აღმოჩნდა. მნიშვნელოვნად შესუსტებულია
პროფესიული სკოლა, არ არსებობს საწარმოს პერსონალის განვითარების სისტემა,
დაბალია კადრების მომზადების სისტემის შრომის ბაზარზე ორიენტაციის ხარისხი,
განუვითარებელია ზრდასრულთა განათლების სისტემა, დარღვეულია ადრინდელი
კავშირები პროფესიულ განათლებასა და პროფესიულ შრომას შორის. საქართველოს
პროფესიული ბაზარი და საგანმანათლებლო მომსახურების ბაზარი პრაქტიკულად არ
არიან დაკავშირებულნი.
შრომის

ბაზარზე

შექმნილი

სიტუაცია,

პროფესიული

განათლების

დაწესებულებებში კადრების მომზადების მდგომარეობის შესწავლამ აღნიშნულ
სფეროში გამოავლინა მთელი რიგი პრობლემები:

1

Кибанов А.Я. Захаров Д.К. Организация управления персоналом на предприятии. – М.: ГТУ, 1994;
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1.

ახალგაზრდებში

არ

არის

მოტივაცია

დაეუფლონ

მწარმოებლურ

სპეციალობებს, ეს კი წარმოშობს კვალიფიციური მუშა კადრების უკმარისობის ზრდას.
გარდა

ამისა,

სამუშაო

ადგილები

არამიმზიდველია

დაბალი

ხელფასისა

და

არახელსაყრელი შრომის პირობების გამო;
2.

ახალგაზრდების უმეტესობას წარმოდგენა არა აქვს შრომის ბაზარზე

პროფესიონალური კადრების რეალური მოთხოვნის შესახებ. ისინი ორიენტირებულნი
არიან

„პრესტიჟული“

სპეციალობების

მიღებაზე

და

უფრო

ხშირად

უმაღლეს

პროფესიულ განათლებაზე.
3.

საშუალო პროფესიული განათლების საგანმანათლებლო დაწასებულებების

მოძველებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, საწარმოებში პრაქტიკის გავლის დაბალი
ეფექტურობა, დამრიგებლობის ინსტიტუტის როლის შემცირება, რაც ნეგატიურ
გავლენას ახდენს სპეციალისტების მომზადების ხარისხზე.
4.

სასწავლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთა შრომითი მოწყობის

დაბალი პროცენტი;
5.
ერთი

სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა-მიწოდების ტერიტორიული შეუსაბამობა. ჯერ-

ვაკანსიების

არსებობა

დამახასიათებელია

ქვეყნის

ადმინისტრაციული

ცენტრებისა და რაიონული ცენტრებისათვის, მაშინ როცა, უმუშევართა ძირითადი
ნაწილი თავმოყრილია სოფელ ადგილებში; მეორე, სამუშაო ძალის ტერიტორიული
მობილობის დაბალი დონე;
6.

საგანმანათლებლო

დაწესებულებები

არასაკმარისი

ოპერატიულობით

რეაგირებენ დამქირავებელთა მხრიდან სპეციალისტებზე მოთხოვნის ცვლილებებზე.
„ეკონომისტის“, „იურისტის“, „ბუღალტრის“ კვალიფიკაციით მომუშავეთა არსებული
სიჭარბის მიუხედავად, ზოგიერთი უმაღლესი სასწავლებლები ზრდიან მისაღებ
კონტიგენტს ამ „პოპულარულ“ სპეციალობებზე;
7.

ქვეყნის მასშტაბით შეინიშნება განათლების მართვის ორგანოების, შრომისა

და მოსახლეობის დასაქმების ორგანოების, სპეციალისტების მომზადების სასწავლო
დაწესებულებების

შეუთანხმებელი

ქმედებები,

არ

ხდება

კვალიფიციურ

მუშა

კადრებეზე და სპეციალისტებზე მოთხოვნის პროგნოზირება დარგობრივ ჭრილში,
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სპეციალობებისა და პროფესიულ ჭრილში. ამ პრობლემას ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ
ადგილობრივი ხელმძღვანელები.
როგორც ირკვევა, თანამედროვე პერიოდში საქართველოში პერსონალის
სწავლების,

მომზადების

და

გადამზადების

სისტემა

არადამაკმაყოფილებელია.

საგანმანათლებლო მომსახურების ბაზარი ვერ აბალანსებს კვალიფიციურ შრომაზე
ბაზრის

რეალურ

მოთხოვნებს.

საწარმოს

მომუშავეთა

ხარისხობრივი

დონე

მნიშვნელოვნად ჩამორჩება შრომის მსოფლიო დონის მოთხოვნებს. გარდა ამისა,
პერსონალის სწავლების დროს ორგანიზაციები მრავალ პრობლემას აწყდებიან. ეს
პრობლემები სწავლებას არაეფექტურს ხდიან, უფრო ხშირად კი - საერთოდ
უსარგებლოს. სწავლების სწორი მეთოდის შერჩევა ორგანიზაციას არ იცავს სხვა
რისკებისაგან. საკითხის შესწავლამ საშუალება მოგვცა გამოგვეყო

ის სირთულეები,

რომლებიც წარმოიქმნება ორგანიზაციაში პერსონალის სწავლების დროს:
 ორგანიზაციის ხელმძღვანელს სრულად არა აქვს წარმოდგენილი თუ ვის
ასწავლოს და რა ასწავლოს. იმისათვის, რომ სწავლება იყოს ეფექტური, იგი უნდა
ეფუძნებოდეს ორგანიზაციის და თავად თანამშრომელთა მოთხოვნებს. ადამიანი,
რომელსაც შეგნებული აქვს ახალი ცოდნის საჭიროება, შეუძლია მისი ათვისების და
რეალიზაციის განსაკუთრებული მისწარაფება გამოავლინოს.
 ორგანიზაციის

პერსონალს

არ

ესმის

სწავლების

იდეა

და

მისი

რეალიზაციისაგან მოსალოდნელი ეფექტი. ხელმძღვანელობამ უნდა დაარწმუნოს
თანამშრომლები სწავლების აუცილებლობაში, განუმარტოს მისი მიზნები და ახალი
ცოდნისა და ჩვევების გამოყენების შესაძლებლობები.
 ორგანიზაციის პერსონალს არა აქვს სწავლების მოტივაცია. სწავლება
თანამშრომელებისათვის უნდა იყოს განსაკუთრებული ღირებულება. ეს უნდა იყოს
ჯილდო, და არა სასჯელი. ხელმძღვანელობის დახმარების გარეშე მუშაკს არ ექნება
სწავლებაზე

შინაგანი

მოთხოვნილების

საკმარისი

სტიმული.

ამგვარად,

ხელმძღვანელობამ აქტიურად უნდა შექმნას სწავლებაზე სტიმულები და მოტივაცია.
 ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის მოლოდინი, რომ თანამშრომელთა
სწავლებიდან მომენტალურად მიიღოს შედეგი. მაგრამ, ჩვევების ჩამოყალიბებას
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ჭირდება

რამოდენიმე

თვე,

და

რაც

ყველაზე

მნიშვნელოვანია,

ამ

ჩვევების

გამომუშავებისათვის საჭიროა შრომის პირობები.
 ჩვევების

პრაქტიკაში

გამოყენების

შესაძლებლობების

არ

არსებობა.

სწავლება უნდა იყოს გამოყენებითი - მაქსიმალურად მიახლოვებული მოწაფის რეალურ
პრაქტიკასთან.
ამგვარად, მანამდე, სანამ ორგანიზაცია გაუკეთდება სწავლების პროცესს,
აუცილებელია მასზე მოთხოვნის გამოვლენა და სწავლებისა და ორგანიზაციის მიზნების
შეთანაწყობა.

სწავლების

აუცილებლობის

არ

არსებობამ

და

მისმა

არასწორმა

ორგანიზაციამ შესაძლოა გამოიწვიოს დროისა და ორგანიზაციული ბიუჯეტის ფუჭად
ხარჯვა.
ხანგრძლივად

უმუშევრების

შრომის

ბაზარზე

დაბრუნება

და

მათი

კონკურენტუნარიანობის გაზრდა დამატებით ძალისხმევასა და ფინანსებს საჭიროებს
სახელმწიფოსა და დამსაქმებმების მხრიდან. ასეთ ვითარებაში ძალზედ მნიშვნელოვანია
უმუშევართა გადამზადების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება,
მით უფრო, რომ კერძო სექტორის ეკონომიკური შესაძლებლობები ამ სფეროში
შეზღუდულია. სტატისტიკური კვლევების მიხედვით, დამსაქმებელთა წლიური
დანახარჯები მომუშავეთა პროფესიულ სწავლებაზე, ერთ მუშაკზე გაანგარიშებით,
წელიწადში საშუალოდ 4-5 ლარია. საწარმოთა ხელმძღვანელების

მნიშვნელოვანი

ნაწილი თვლის, რომ არ ღირს ხარჯის გაწევა პერსონალის სწავლებაზე, უფრო მარტივია
საჭირო კვალიფიკაციის მუშაკთა დაქირავება. ვფიქრობთ, რომ ასეთი მიდგომით ძნელია
შეიქმნას სტაბილურად წარმტებული ფირმის საფუძვლები: რისთვისაც დიდი როლი
უნდა

შეასრულოს

შემადგენლობით

ფირმის

მუდმივად

ერთგულმა,
მომუშავე

ერთულოვანმა,

კოლექტივმა.

მაღალკვალიფიციური

საწარმოებში

უფრო

ხშირ

შემთხვევაში არ არის გათვალისწინებული ხარჯები პერსონალის სწავლებაზე და
კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. დღესდღეობით პერსონალის მართვაში ჯერ კიდევ
მხოლოდ ეკონომიკური მეთოდები გამოიყენება. ამასთან, მატერიალური სტიმულები
(ხელფასი, პრემიები, მოგებაში მონაწილეობა და ა.შ.) ყოველთვის ვერ მუშაობენ.
ორგანიზაციები, რომლებიც მათ გამოიყენებენ და უპირატესობას ანიჭებენ, ხანგრძლივი
დროის მანძილზე ვერ ხდებიან წარმატებულები. პერსონალის მართვა ეფექტურია იმ

202

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016
დონით, რა დონითაც ორგანიზაციის თანამშრომლები

წარმატებით გამოიყენებენ

თავიანთ პოტენციალს საწარმოს საერთო ორგანიზაციული მიზნებისათვის.
ზემოთქმულიდან

გამომდინარე

ეჭვგარეშეა,

რომ

საწარმოს

წარმატებით

მუშაობისათვის გაწეულ ხარჯებს შორის საწარმოს ხელმძღვანელმა აუცილებლად უნდა
გაითვალისწინოს
კვალიფიკაციის

ხარჯები

მომუშავეთა

ამაღლებაზე.

ადამიანურ

სწავლებაზე,
რესურსებში

გადამზადებაზე
ინვესტიციის

და

ყველაზე

რენტაბელური სახეა სწავლება და მომუშავეთა კვალიფიკაციის ამაღლება. ამერიკელ
მკვლევართა მონაცემებით სწავლებაში ინვესტიციების 10%-ით ზრდა იწვევს შრომის
მწარმოებლურობის 8,5%-ით ზრდას, მაშინ, როცა კაპიტალდაბანდებები მხოლოდ 3,8%ს. [5]
საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ საწარმოს მართვის მაღალი შედეგების მიღება
შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა მასში მომუშავე ადამიანებს გააჩნიათ
ცოდნა, უნარი და შესაბამისი განწყობა იმისა, რომ მათი ძალისხმევა იყოს ეფექტური და
შედეგობრივი. ასეთ შემთხვევაში, სწავლება ძირითად ფაქტორად გამოდის, რომელიც
უზრუნველყოფს პერსონალის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს აუცილებელი უნარის და
ჩვევების განვითარებას.
თანამედროვე

საწარმოს

საქმიანობისათვის

პერსონალის

კვალიფიკაციის

ამაღლების ზრდა მნიშვნელოვანი ფაქტორია. იგი პირდაპირ ზემოქმედებს შემდეგზე:
 პერსონალის სწავლება უზრუნველყოფს დასახული ამოცანების უფრო
ეფექტურად გადაწყვეტას, ვიდრე ამას აკეთებენ კონკურენტები, რაც საწარმოს მოგების
დამატებითი წყაროა;
 პერსონალის ცოდნის, უნარისა და ჩვევების ცვლილება და სრულყოფა
უზრუნველყოფს

ორგანიზაციის

გარე

პირობების

ცვლილებასთან

სწრაფად

ადაპტირებას;
 სწავლება ორგანიზაციას საშუალებას აძლევს, გადაწყვიტოს მომუშავეთა
გარანტირებული გრძელვადიანი დაქირავების საკითხები.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სწავლების რენტაბელობა მიიღწევა მისი სწორი
ორგანიზაციით, თუმცა, პრაქტიკაში ეს პროცესი ხშირად, უკეთეს შემთხვევაში,
დაიყვანება მხოლოდ შეძენილი ცოდნის ამაღლებაზე, რაც ყოველთვის არ იძლევა
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ორგანიზაციის

ინტელექტუალურ

პოტენციალს.

საწარმოთა

სწავლებაში განსაკუთრებულ პერსპექტივებს ვერ ხედავენ,

ხელმძღვანელები

ამიტომ, უპირატესად

სახსრებს აბანდებენ კადრებთან მუშაობის სხვა მიმართულებით. ამ მიზნით, წამყვანი
უცხოური კომპანიების ხარჯები ხელფასის ფონდის 2-დან 10% შეადგენს. [50] სწავლების
დაბალ

ეფექტურობას

უმნიშვნელოვანესი

უპირატესად

პრობლემის

განსაზღვრავს

გადასაწყვეტად

ის,

რომ

საწარმოსათვის

ადმინისტრაციას

ამ

კომპლექსური

მიდგომა არ გააჩნია.
საწარმოს მუშაკთა სწავლების სრულყოფის რეკომენდაციების სახით შეიძლება
გამოყენებული იყოს პერსონალის სწავლების მეთოდების თეორიული ცოდნა.
სწავლების

მეთოდების

არჩევისას

სასურველია

საწარმომ

გაამახვილოს

ყურადღება შემდეგ მომენტებზე:
1.

მკაფიოდ განისაზღვროს საკადრო უზრუნველყოფის საკითხების მართვის

დონეების კომპეტენციები და ფუნქციები;
2.

საკადრო საკითხების უზრუნველყოფის ინფორმაციული სისტემა გახადოს

ხელმისაწვდომი;
3.

გამოიყენოს კადრების მომზადების სამისამართო სისტემა;

4.

გამოიყენოს სპეციალისტთა მრავალპროფილიანი სწავლების სისტემა;

5.

ყურადღება

გაამახვილოს

სპეციალისტთა

მომზადების

კონკტერულ

სისტემაზე;
6.

კვალიფიკაციის ამაღლების და სპეციალისტთა პროფესიული მომზადების

დისტანციური სისტემის ორგანიზება წარმოებიდან მოუწყვეტლივ ან ნაწილობრივ
მოწყვეტით;
7.

შემდეგ ეტაპზე მიზანშეწონილი იქნება წარმოვადგინოთ სწავლების

სრულყოფით დასახული ღონისძიებების რეალიზაციიდან ეკონომიკური ეფექტიანობის
გაანგარიშების გეგმა.
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THE PERFECTION OF ASSESSMENT OF ENTERPRISE
MANAGEMENT STAFF
L. Bochoidze, L. Zubiashvili
Summary
An important factor in the success of the enterprise is formation of highly qualified personnel
.In this case crucial importance has training and retraining programs in entrepreneurial firms - the
existing problems to which this article is devoted. The article presents the problems of personnel
training, reveales the difficulties that arise in the organization during the training. To improve the
process of teaching it is recommended to use the theoretical knowledge of teaching methods and the
list of the moments, which should be considered during the process of selection.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ФИРМАХ ГРУЗИИ
Л. Бочоидзе, Л. Зубиашвили
Резюме
Существенным

факторов

успеха

предприятия

является

комплектование

высококвалификационными кадрами. В связи с чем значимым является изучение
существующих проблем подготовки и переподготовки кадров в предпринимательских фирмах
Грузии, чему и посвяшена данная стятья. В статье представлены проблемы подготовки кадров,
выявлены те трудности, которые появляются в организации при переподготовке персонала.
Для усовершенствования учебного процесса предложено использование теоретических
знаний используемых методов обучения персонала.
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uak 658.513

saavtomobilo transporti Tanamedrove kvlevebSi
m. logua, a. muradiSvili, m. masxulia, r. TeTvaZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175,
Tbilisi)

reziume: saqarTvelos geografiuli mdebareoba aZlevs mas mraval SesaZleblobebs

satransporto seqtoris warmatebuli ganviTarebisaTvis. aRsaniSnavia, rom es
sakiTxi yovelTvis mniSvnelovani iyo saqarTvelosTvis, da transportis ufro
efeqturi gamoyeneba gazrdis agreTve samamulo mrewvelobis saerTo dones.
konkurentuli

garemos

ganviTareba,

Sida

infrastruqturis

ganviTareba,

usafrTxoebaze zrunva, satranzito marSrutebis efeqturi gamoyeneba, satranzito
proeqtebis zusti ganxorcieleba gazrdis saqarTvelos Sansebs warmatebuli
implementaciisa sayovelTao ekonomikur struqturaSi da gazrdis mosaxleobis
keTildReobas. swored amitom qarTvelma da ucxoelma mkvlevarebma miuZRvnes
Tavisi Sromebis didi raodenoba avtotransportis marTvis arsebul problemebs.
საკვანძო

სიტყვები:

მენეჯმენტი,

ტრანსპორტი,

ეკონომიკა,

საზოგადოებრივი

ტრანსპორტი, ტრანსპორტის მენეჯმენტი.

საქართველოს

ეკონომიკასა

ბაზროტრანსფორმაციის

გამო

მნიშვნელოვნად

პროგრესირდება, რაშიც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საქართველოს ტრანსპორტმა.
ჩვენი ქვეყნის საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის შემდგომ საჭირო გახდა ტრანსპორტის
ფუნქციონირებისადმი ახალი მიდგომა. ტრანსპორტი ეკონომიკის მნიშვნელოვანი
დარგია. ქვეყნის მშპ-ში მისი მცირე წილის მიუხედავად, დიდია მისი როლი ქვეყნის
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სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების საქმეში. ტრანსპორტის სფეროს გამართული
ფუნქციონირება
ტრანსპორტით

საზოგადოების
მომსახურება

ცხოვრებისათვის

წარმოადგენს

მნიშვნელოვანი

სერვისის

ისეთ

სახეს,

ფაქტორია.
რომლითაც

სარგებლობა ადამიანთა დიდ ნაწილს ყოველ დღე უწევს, მასზე, ხშირ შემთხვევაში,
პირდაპირ არის დამოკიდებული ადამიანთა ფინანსური მდგომარეობა. აქედან
გამომდინარე, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამ სფეროს სწორი მართვა.
დღესდღეობით საქართველოს გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობას მნიშვნელოვანი
როლი აკისრია ქვეყნის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
მდებაროეობს

ევროპისა

და

აზიის

გზაჯვარედინზე,

სადაც

საქართველო
სტრატეგიული

დანიშნულების ტვირთების ტრანსპორტირება ხორციელდება. მსოფლიოში მიმდინარე
გლობალიზაციის

ფონზე

და

საქართველოს

გეოსტრატეგიული

მდებარეობიდან

გამომდინარე ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება პირდაპირ კავშირშია სატრანსპორტო
სექტორების გამართულ და ეფექტურ მუშაობაზე. შესაბამისად საქართველოს მთავრობის
ერთ-ერთ

მთავარ

ფუნქციონირება,

პრიორიტეტს

სატრანსპორტო

საერთაშორისო

სტანდარტების

დარგების

კოორდინირებული

შესაბამისად

სატრანსპორტო

ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია - მშენებლობა და ქვეყნის კანონმდებლობის
საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია წარმოადგენს.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე

ბუნებრივია, სატრანსპორტო სისტემის

მიმართ სამთავრობო სტრუქტურების და მკვლევართა დაინტერესების სიმრავლე.
საავტომობილო ტრანსპორტზე საქართველოსა და უცხოეთში დაცულია მრავალი
სადისერტაციო ნაშრომი. მიმოვიხილოთ ზოგიერთ მათგანი:
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების კუთხით, აღსანიშნია ბადრი
სოსელიას ნაშრომი - „საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების პრობლემები და
მათი გადაჭრის მიმართულებები“ (თბ., 2014წ.) [1]
ნაშრომში განსაზღვრულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფუნქციონირების
ეკონომიკური ეფექტიანობის თეორიის განვითარების თავისებურებანი, წარმოჩენილია
ტრანსპორტის როლი და ადგილი საქართველოს ეკონომიკაში, დასაბუთებულია
სტრატეგიული

დაგეგმვის

და

პროგნოზირების

თანამედროვე

მეთოდების:

სოციოლოგიური კვლევის და საექსპერტო მეთოდების დანერგვის აუცილებლობა
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საქართველოს ავტოსატრანსპორტო საწარმოებში.
ავტორი მიზნად ისახავს, საქართველოს სატრანსპორტო სისტემაში არსებული
პრობლემების შესწავლას და სატრანსპორტო მომსახურების პირობების შესაქმნელად,
თანამედროვე მეთოდებით ამ მომსახურების გაუმჯობესებას.
ბატონი ბადრი მიიჩნევს, რომ დასახული მიზნის მისაღწევად შესწავლილი და
გადაწყვეტილი უნდა იქნეს შემდეგი ამოცანები:
− საქართველოს სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესებაზე პასუხისმგებელი
ორგანოები და ამ მომსახურების დელეგირება;
−

სახელშეკრულებო

ურთიერთობების

მენეჯმენტის

სრულყოფის

მიმართულებები საზოგადოებრივ სატრანსპორტო მომსახურებაში;
−

საზღვარგარეთის

გამოცდილება

მოსახლეობის

სატრანსპორტო

მომსახურებაში;
−

საზოგადოებრივი

ტრანსპორტის

ხარისხობრივ

და

რაოდენობრივ

ეფექტიანობაზე მოქმედი ფაქტორები და მათი ოპტიმიზაცია.
სადისერტაციო ნაშრომის ძირითად სიახლეს წარომადგენს საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის მდგომარეობის ანალიზი და განვითარების პერსპექტივების განსაზღვრა
ქვეყნის ერთიანი სატრანსპორტო სისტემის კომპლექსურობასთან მიმართებაში. მისი
ღირებულება კი გამოიხატება იმაში, რომ იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ეკონომიური
ეფექტიანობის ზოგადი თეორიის და მგზავრთა გადაყვანის ეფექტიანობის თეორიის
სრულყოფისათვის.
აგრეთვე მნიშნელოვანია ანა კურტანიძის ნაშრომი „სატრანსპორტო საწარმოების
მართვის პროცესების თანამედროვ ემდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები“ [2].
ნაშროში განხილულია მენეჯმენტის, სტრუქტურის და ორგანიზაციის არსი და
რაობა.

ახსნილია

საქართველოში

სატრანსპორტო

საწარმოების

ლოჯისტიკის

გრძელვადიანი გეგმების შემუშავებისა დაზოგადად მართვის პროცესში შექმნილი
პრობლემები. განხილულია საქართველოს ტრანსპორტის მართვის არსებული პრაქტიკა
სქართველოს სატრანსპორტო ორგანიზაციებში.
ავტორი

მიიჩნევს,

რომ

სატრანსპორტო

ორგანიზაციების

მენეჯმენტის

სრულყოფის ღონისძიებად შეიძლება მივიჩნიოთ მართვის ავტომატიზირებული
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სისტემა მაღალი დონის ინფორმაციული უზრუნველყოფით, რაც გამორიცხავს
პარალელური სამუშაოების ჩატარებას, გადაზიდვების დუბლირებას, ტვირთებით და
მგზავრებით ერთმარშრუტზე მაქსიმალურად დატვირთვას.
სადისერტაციო
შეიძლება

ნაშრომის

გამოყენებული

დასკვნებიდან

იქნეს

სამთავრობო

შეთავაზებული

რეკომენდაციები

სტრუქტურების,

სატრანსპორტო

დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო რეგულირების სისტემის ჩამოყალიბებისათვის და
სატრანსპორტო საწარმოების მენეჯმენტის სრულყოფისათვის.
ია გოდერძიშვილი საკუთარ სადოქტორო დისერტაციაში
საავტომობილო

ტრანსპორტში

ეკონომიკური

კრიზისი

„საქართველოს

და

მისი

დაძლევის

შესაძლებლობები მენეჯმენტის განვითარების საფუძველზე’’ (თბ., 2014წ.), [3]
მიმოიხილავს:
ეროვნული

საქართველოს

მეურნეობის

სატრანსპორტო

მნიშვნელოვანი

დარგს.

სისტემას,როგორც
დისერტაციაშია

ქვეყნის

აღწერილია

საქართველოში საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარების ისტორიული ექსკურსი,
სატვირთო-საავტომობილო,

სამგზავრო-საქალაქო

და

საქალაქთაშორისო

საავტომობილო ტრანსპორტის მდგომარეობა, ახსნილია საქართველოში სატრანსპორტო
საწარმოების მართვის პროცესში შექმნილი პრობლემები და მათი გამომწვევი მიზეზები.
ნაშრომში

აგრეთვე

მიმოხილულია

საავტომობილო

ტრანსპორტის

და

საექსპედიტორო ფირმების მენეჯმენტის არსებული მდგომარეობა და განვითარების
მიმართულებები, მენეჯმენტის დახასიათება, სახეები, ეფექტიანობა, მასზე მოქმედი
ფაქტორები, ტრანსპორტის მართვის არსებული პრაქტიკა საქართველოს სატრანსპორტო
სისტემაში,

კორელაციური

კავშირის

განსაზღვრა

საქართველოს

ტრანსპორტის საქმიანობის განმაზოგადებელ მაჩვენებლებსა

საავტომობილო

და მასზე მოქმედ

ფაქტორებს შორის, საავტომობილო ტრანსპორტის მენეჯმენტის ეფექტიანობის მართვის
მათემატიკური მოდელების დამუშავება და შეფასება. ავტორის აზრით ჩვენი ქვეყნის
ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთ რეალურ გზად სატრანსპორტო
საშუალებების გამოყენების ინტენსიურობისა და მენეჯმენტის ხარისხის ამაღლებაა.
წლების მანძილზე ტრანსპორტის სფეროში დაგროვილი პრობლემების გადაჭრა
გააუმჯობესებს

ჩვენი

ქვეყნის

სატრანსპორტო

სისტემას,

აამაღლებს

სამამულო

სატრანსპორტო საექსპედიტორო კომპანიების კონკურენტუნარიანობას, რაც გაზრდის ამ

209

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016
სფეროში დასაქმებულ მუშაკთა რაოდენობას.
სადისერტაციო ნაშრომში გამოყენებულია ქართველი და უცხოელი ავტორების
საავტომობილო

ტრანსპორტის

მენეჯმენტის

პრობლემებისადმი

მიძღვნილი

ფუნდამენტური შრომები, ცნობილი მეთოდური რეკომენდაციები და გამოცდილება.
დისერტაციაში მიმოხილულია ნაშრომები, რომლებიც ეძღვნება საქართველოს
ტრანსპორტის კომპლექსურად განვითარების აუცილებლობასა და მის მოსალოდნელ
შედეგებს. ნაშრომში აქცენტი გაკეთებულია საქართველოს სატრანსპორტოს სისტემის
არსებულ საკვანძო პრობლემებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე.
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემის ცალკეული დარგების სამეცნიერო კუთხით
სისტემური შესწავლისას აღსანიშნავია არსენ მებონიას დისერტაცია: „ეკონომიკურ
სუბიექტთა ბუნებისა და სტრუქტურის

სრულყოფა საქართველოს ტრანსპორტსა და

მანქანათმშენებლობაში“ (თბ., 2014წ.) [4]
დისერტაცია წარმოდგენილია რამოდენიმე პარაგრაფით. ესენია: „ეკონომიკური
სუბიექტები, მათი არსი და სტრუქტურა, სტრუქტურის ნაირსახეობები და სრულყოფის
მიმართულებები“,

„საქართველოს

ეკონომიკური

სუბიექტები,

მათი

ბუნება

და

თავისებურებანი“, „ეკონომიკური სუბიექტები საქართველოს მანქანათმშენებლობაში“,
„ეკონომიკური სუბიექტები საქართველოს ტრანსპორტზე“, ,„ეკონომიკურ სუბიექტთა
სტრუქტურის გაუმჯობესების მიმართულებები საქართველოს ტრანსპორტსა და
მანქანათმშენებლობაში“, ,„მანქანათმშენებელი მრეწველობის დარგის განვითარების
ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელები“.
ნაშრომში
ურთიერთობებზე

ნაჩვენებია,

რომსოციალისტური

გარდამავალი

ეკონომიკის

ურთიერთობებიდან
ტრანსფორმაციული

საბაზრო
პროცესის

შესწავლისას ძალზედ მნიშვნელოვანია პოსტსაბჭოთა ეკონომიკის ისეთი სუბიექტების
ქცევის და მოქმედების კვლევა, როგორიცაა საოჯახო მეურნეობები, ფირმები და თვით
სახელმწიფო. ავტორის აზრით კვლევა ნათელს გახდის, თუ როგორ და რატომ ჩნდებიან
ეკონომიკაში ისეთი მონაწილეები, როგორიცაა

საოჯახო მეურნეობები, ფირმები და

სახელმწიფო.
ბატონი არსენიმიიჩნევს, რომ საოჯახო მეურნეობა თანამედროვე სამყაროში,
როგორც

საბაზრო ურთიერთობების ნებისმიერი მონაწილე, ცდილობს მიიღოს
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მაქსიმალური სარგებელი

და შესაბამისად მოგება, მაშასადამე ის როგორმე უნდა

მოერგოს გარე სამყაროს, ბაზრის კონიუნქტურას, არსებულ ურთიერთობებს და
გადალახოს სხვადასხვა სახის პრობლემები.
დისერტაციაში

მანქანათმშენებლობის

საწარმოთა

ფუნქციონირების

თვალსაზრისით ჩატარებული სტატისტიკური მონაცემების ანალიზის საფუძველზე
დადგენილია,

რომ

დღესდღეობით

ქართული

ეკონომიკური

რეალობისთვის

დამახასიათებელია მანქანათმშენებელი დარგების პროდუქციაზე მოთხოვნილების
შედარებით მდგრადი ზრდის ტენდენცია, აგრეთვე ქვეყნის მანქანათმ შენებელი
კომპლექსის სტრუქტურა ზესამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის ზეგავლენა.
დისერტაციაში

გაანალიზებულია

მანქანათმშენებლობის

და

ტრანსპორტის

განვითარების მაკროეკონომიკური გარემო და გამოვლენილია მათი განვითარების
მიმართულებები. ასეთებად მიჩნეულია საქართველოს საგადასახადო და საინვესტიციო
გარემოს

გაუმჯობესება,

საბანკო-საკრედიტო

სისტემის

დახვეწა,

საბაზრო

ინფრასტრუქტურის განვითარება და სამეურნეო სამართლიანობის უზრუნველყოფა.
განვითარებული ქვეყნების საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სამეურნეო საქმიანობა
წარმოუდგენელია მენეჯმენტის გარეშე, რომელიც უმთავრესი გასაღებია ბიზნესის
სამართავად.

მენეჯმენტი

პროფესიული

სამიანობის

დამოუკიდებელი

სახეობაა,

რომელიც მიმართულია საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მოქმედი ორგანიზაციის
(ფირმის) ნებისმიერი სამეურნეო საქმიანობის მიზნების მისაღწევად მატერიალური,
შრომითი და ფულადი რესურსების რაციონალურად გამოყენების გზით.
ტრანსპორტის მენეჯმენტის შესახებ მნიშვნელოვანი კვლევები აქვთ ჩატარებული ისეთ
ცნობილ მეცნიერებს, როგორებიც არიან: Edmund J. Gubbins,Ennio Cascetta, Sigurd Grava,ვ.
ს. ლოსევის, პ. მ. საბიტოვას, ლ. ჩუმაკოვის და მრავალ ხვა მეცნიერ-ეკონომისტს.
ტრანსპორტის სფეროს კვლევის კუთხით ძალზედ მნიშვნელოვანი ას.გრავას ნაშრომიურბანული სატრანსპორტო სისტემები –

840 გვ. გამოცემა: McGraw-Hill Professional;

(სექტემბერი 9, 2002) [5]
წიგნში მიმოხილულიამუნიციპალური სამგზავრო ტრანსპორტისყველა სახეობა
(სახმელეთო, მეტროპოლიტენი, წყლის, საჰაერო, მილსადენი და საბაგირო) და მათი
უპირატესობები, თუ მინუსები.
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წიგნში გაანალიზებულია ბაზრის განვითარების სტადიები და ტრანსპორტის
ბაზრის რეგულირების მეთოდოლოგი ის თეორიული საფუძვლების ფორმირება.
აღნიშნულია, რომ საგარეო ბაზრებზე საწარმოების და ფირმები დამოუკიდებელ
იშესვლა, საერთაშორისო საწარმოო კოოპერაციისა და სპეციალიზაციის გაძლიერება და
ასევე ერთობლივი საწარმოების შექმნა და პირდაპირ კავშირებზე აქტიური გადასვლა
მოითხოვს სატრანსპორტო მომსახურების რადიკალურ გაუმჯობესებას. ავტორის მიერ
ასევე გადმოცემულია მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ხედვები და
პერსპექტივები. საფუძვლიანად არის გადმოცემული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
როლი ეკონომიკის განვითარების საკითხში და ის რიგი პრობლემები,რომლებიც
შეიძლება წარმოშოს არასწორმა მენეჯმენტმა. წიგნში რამოდენიმე ქვეყნის მაგალითზე
მოყვანილია

საზოგადოებრივის

ტრანსპორტის

ფუნქციონირების

სხვა

და

სხვა

მოდელები და სტატისტიკური მონაცემები.
აღსანიშნია ის ფაქტი, რომ ქართულ სამეცნიერო-ეკონომიკურ ლიტერატურაშიც
ძირეულად არის გამოკვლეული ტრანსპორტის და მანქნათმშენებლობის საინჟინროტექნიკური მხარე, ასევე ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის საკითხები, ამ კუთხით
აღსანიშნავია ცნობილი მეცნიერების ო. გელაშვილი, ჯ. იოსებიძე, ვ. ხარიტონაშვილი, გ.
ტყეშელაშვილის, მ. ზუბიაშვილის, ჯ. კანკაძის და ნაშრომები. მათ ნაშრომებში
გამოკვლეულია ტრანსპორტის ცალკეული დარგების მენეჯმენტის საკითხები, მათი
სპეციფიკის გათვალისწინებით.
საქართველოს სატრანსპორტო სისტემაზე დაცული დისერტაციები,

ჩატარებული

კვლევები და სამეცნიერო-ეკონომიკურ ლიტერატურაში არსებული არც თუ ისე მწირი მასალა
ცხადყოფს, რომ ნებისმიერი თანამედროვე ურბანული დასახლებისათვის მნიშვნელოვანია
გამართული სატრანსპორტო სისტემა, რადგან სატრანსპორტო ქსელის სწორად დაგეგმარება
ქალაქების ურბანული განვითარების აუცილებელი კომპონენტია. ამ რეალობიდან გამომდინარე
აუცილებელია ტრანსპორტის სფეროში სწორი დაგეგმვა,მართვა და მისი კონტროლი, რადგან
განვითარებულ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასა და
მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებაზე პირდაპირი გავლენა გააჩნია.
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4. ა. მებონია - „ეკონომიკურ სუბიექტთა ბუნებისა და სტრუქტურის
სრულყოფა
საქართველოს ტრანსპორტსა და მანქანათმშენებლობაში'' თბ. 2014წ. 169 გვ.
5. ს. გრავა - ურბანული სატრანსპორტო სისტემები 840 გვ.
სტატიაში ასევე გამოყენებულია საქართველოს კონსტიტუცია რიგი კანონები და
ნორმატიული აქტები, რომლებიც ეხება სატრანსპერტო სფეროს მათ შორის:
1) საქართველოს კანონი “ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ”;
2) საქართველოს კანონი საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ.

MODERN RESEARCHES IN TRANSPORTATION SYSTEM
M. Logua, A. Muradishvili, M. Maskhulia, R. Tetvadze
Summary
Georgian geopolitical positions gives a lot of opportunities for successful development of
transportation industry; therefore considerable increase of share in Georgian economy should be quite
assumable. It is worthy to mention that this topic is very authentic and increasing efficiency of using
transportation will somehow ensure improving National Industry level.Improving competitive
environment, developing internal transportation infrastructure, supporting safety, effectively using
transition corridor, perfect realization of transitional projects will definitely promotes Georgia’s
successful integration at Global Economic structures and will increase the welfare of the
people.That’s why there are a lot of Georgian and foreign researchers, who dedicated their work to
the existing problems of auto transport management.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЕ
М. Логуа, А. Мурадишвили, М. Масхулиа, Р. Тетвадзе
Резюме
Географическое расположение Грузии дает ей много возможностей для успешного
развития сферы транспорта. Следует отметить, что эта тема всегда была важна для Грузии, и
повышение

эффективности

использования

транспорта

повысит

и

общий

уровень

отечественной промышленности. Развитие конкурентоспособной среды, развитие внутренней
инфраструктуры, забота о безопасности, эффективное использование транзитных маршрутов,
точная реализация транзитных проектов повысит шансы Грузии на успешное внедрение во
всемирную экономическую структуру и улучшит благосостояние населения. Именно поэтому
большое количество грузинских и зарубежных исследователей посвятили свои работы
существующим проблемам менеджмента автотранспорта.
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uak 629.113

avtomobilis robotizirebuli meqanikuri
gadacemaTa kolofis marTvis procesis
gaumjobesebis meTodika
d. fridonaSvili, z. bogveliSvili
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,
0175, Tbilisi, saqarTvelo)
reziume: statiaSi ganxilulia avtomobilis weviTi Tvisebebisa da sawvav-ekonomiurobis
gaumjobesebis gza robotizirebuli meqanikuri gadacemaTa kolofis erTi gadacemidan
meoreSi gadasvlis momentis SerCeviT. aRniSnuli faqtori mniSvnelovan gavlenas axdens
moZraobis saSualo siCqaresa da sawvavis xarjze. warmodgenili meTodika iTvaliswinebs
dasaxelebuli parametrebis gaangariSebas, romlebzec gadacemebis gadarTvis momenti
axdens

urTierTsawinaaRmdego

rekomendebulia

efeqturobis

gavlenas.

amitom

koeficienti,

saboloo

romelic

Semfasebel

erTdroulad

parametrad

iTvaliswinebs

moZraobis saSualo siCqares da sawvavis xarjs.
sakvanZo sityvebi: gadacemaTa kolofi, robotizirebuli kolofi, gadarTvis momenti,
efeqturobis koeficienti.

Sesavali
gasuli saukunis 50-iani wlebidan mowinave saavtomobilo firmebma masiurad
daiwyes hidromeqanikuri gadacemaTa kolofebis (e.w. “avtomatikebis”) gamoyeneba, vinaidan
isini uzrunvelyofen gadacemuli mabruni momentis optimalur cvalebadobas gzis
winaaRmdegobis Sesabamisad. magram am tipis gadacemaTa kolofebs aqvT dabali margi
qmedebis koeficienti da aqedan gamomdinare sawvavis gazrdili xarji. amitom bolo
periodSi daiwyo da dResac grZeldeba hidromeqanikuri gadacemaTa kolofebis Secvla
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isev meqanikuri, oRond ukve robotizirebuli kolofebiT. amitom dasaxul iqna amocana
aRniSnuli agregatebis marTvis procesis gasaumjobeseblad.

ZiriTadi nawili
avtomobilis weviT-siCqariT Tvisebebsa da sawvav-ekonomiurobaze mniSvnelovan
gavlenas, sxva faqtorebTan erTad, axdens gadacemaTa kolofis erTi gadacemidan meoreze
gadasvlis

momenti.

aRniSnuli

procesi

robotizirebul

meqanikur

kolofebSi

xorcieldeba eleqtronul marTvis blokSi Cadebuli programiT, romlis Sedgena da
moqmedeba xdeba sxvadasxva faqtorebis gaTvaliswinebiT. maTgan yvelaze mniSvnelovania
muxla lilvis brunvis sixSire. imisaTvis, rom marTvis programaSi movaxdinoT gadacemis
gadarTvis momentis Casma, saWiroa misi SerCeva. amisaTvis ganvixiloT nax.1-ze da nax.2ze warmodgenili grafikebi, saidanac naTlad Cans, rom saZiebeli sididis sazRvrebia Vn
da Vm.

nax. 1. avtomoblis aCqarebis mrudebi

nax. 2. avtomobilis Zravas maxasiaTeblebi

Vm-gadacema gadairTveba mas Semdeg, rac avtomobili am gadacemaze miaRwevs
maqsimalur dasaSveb siCqares, rac Seesabameba Zravas maqsimalur brunvis sixSires.
Vn-gadacema gadairTveba mas Semdeg, rac avtomobili CarTul gadacemaze miaRwevs
im siCqares, romelic minimaluria Semdgomi maRali safexuriT gaqanebis dawyebisaTvis.
rogorc warmodgenili grafikebidan Cans, im SemTxvevaSi, roca gadarTva Vm
wertilebSi
uaresdeba,

xdeba
xolo

izrdeba
Vn

avtomobilis

wertilebSi

dinamiuroba,

gadarTvisas,

piriqiT.

xolo

sawvave-konomiuroba

Catarebuli

msjelobidan

mivdivarT im daskvnamde, rom amocanis gadasaWrelad aucilebelia moZraobis saSualo
siCqarisa da sawvavis xarjis gamoTvla gadacemebis gadarTvis sxvadasxva momentisaTvis.
dasaxelebuli

sidideebis

gamosaTvlelad
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diferencialuri gantolebiT horizontalur gzaze moZraobisas (formula Cvens mier
warmodgenilia

angariSis

Casatareblad

saWiro

saxiT

[1,2])

da

sawvavis

xarjis

gamosaTvleli tolobiT:
dv
1

dt C1  C2iTq


2
3

 2
 a4  Gi  C3iTq  C4iTqV   C5iTq  a5 V ;



(1)

V

K q N
Q   e e.
S
V 3600 j
H

(2)

am gantolebebSi:

J η

G

aη

2
30a η

9000a η

1
m; C 
m m; C  1 m; C 
3 m.
C   ZJ
; C2 
4
5
3
2
2 2
1 g
k 2
2
2
πr
π r
r
r
r
k
k
k
k
k
a1, a2, a3 aris Zravas mabruni momentis mrudis aproqsimaciis koeficientebi; a3 da a4-

avtomobilis

gorvisa

da

haeris

jamuri

winaaRmdegobis

mrudis

aproqsimaciis

koeficientebi; VH da VK-gaqanebis dawyebisa da damTavrebis siCqareebi. danarCeni ki
avtomobilis saeqspluatacio Tvisebebis TeoriaSi mocemuli standartuli aRniSvnebia.
rogorc nax.1 da nax.2-ze gamosaxuli grafikebis analizisas avRniSneT gadacemebis
gadarTvis momentis cvlileba axdens urTierTsawinaaRmdego gavlenas moZraobis siCqaresa
da sawvavis xarjze. amitom mizanSewonilia Semfasebel parametrad miRebul iqnas
ganzogadebuli teqnikuri maCvenebeli – avtomobilis muSaobis efeqturobis koeficienti
– *. es ukanaskneli warmoadgens sasargeblo tvirTis kinetikuri energiis (gadazidvis
mocemuli siCqaris dros) Sefardebas gzis garkveul monakveTze daxarjuli sawvavis
Tbur energiasTan, gamosaxuls procentebSi [3]:

2
qV
*
η 
;
γQ
S

(3)

sadac q aris sasargeblo tvirTis masa, kg; V-marSrutze avtomobilis moZraobis saSualo
siCqare, km/sT; -sawvavis simkvrive, kg/l; QS-sawvavis saSualo xarji, l/100 km; C-mudmivi
koeficienti, romelic benzinze momuSave ZravebisaTvis tolia 1/115000, xolo dizelze
momuSave ZravebisaTvis ki – 1/113500.
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daskvna
warmodgenili
robotizirebuli

meTodikiT

meqanikuri

SesaZlebelia

kolofebis

maqsimaluri

sizustiT

ganisazRvros

gadarTvis momenti Zravas brunvis sixSireze

damokidebulebiT, rac uciloblad gazrdis moZravi Semadgenlobis efeqturobas.

gamoyenebuli literatura:
1. fridonaSvili d., diasamiZe n. saqalaqo avtobusis konstruqciuli parametrebis gavlena
saeqspluatacio Tvisebebze. – transporti da manqanaTmSenebloba, 2012, N3, gv.70-75.
2. Валхамов В., Шатров М., Юрчевский А. Автомобили. – Москва, Академа, 2003, 805 с.
3. fridonaSvili d., TedoraZe r. saavtomobilo transportis SerCeva optimizaciis
ganzogadebuli teqnikuri parametriT – transporti da manqanaTmSenebloba, 2014, N3,
gv. 95-98.

МЕТОДИКА УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
РОБОТИЗИРОВАННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Д. Придонашвили, З. Богвелишвили
Резюме
В статье представлены пути улучшения тягово-скоростных свойств и топливной
экономичности автомобилей с подбором момента переключения передач роботизированной
коробки. Указанный фактор оказывает большое влияние на среднюю скорость движения и
расход топлива. Поэтому в данной методике даётся уравнение для расчёта указанных величин.
Ввиду того, что момент переключения передач по-разному воздействует на среднюю скорость
движения и расход топлива, оценочным параметром рекомендуется коэффициент
эффективности.

METHOD OF IMPROVEMENT OF CONTROL PROCESS OF ROBOTIZED
MECHANICAL GEAR-BOX
D. Pridonashvili, Z. Bogvelishvili
Summary
In the article are presented ways to improvement of traction-speed properties and fuel efficiency
of vehicles with selection of gears by robotized gear-box. The mentioned factor make great impact
on average speed of movement and fuel consumption. Therefore in this method is given the equation
for calculation of mentioned values. Whereas the gear change makes different impact on average
speed of movement and fuel consumption, as evaluative parameter is recommended to accept the
effectiveness factor.
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uak 658.511.5:663.95

Cais Rnobis procesis da saRnobi manqanis
zogierTi parametrebis dasabuTeba
T. megreliZe, r. gogolaZe, e. wverava
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,
0175, Tbilisi, saqarTvelo)

reziume:

Cais

warmoebis

procesSi

Rnoba

erT-erTi

ZiriTadi

operaciaa.

Rnobis

racionaluri meTodis da saRnobi manqanebis optimaluri parametrebis SerCevaze
mniSvnelovnad aris damokidebuli Cais mza produqciis xarisxi. arsebuli saRnobi
manqanebis

ganxilvis

safuZvelze

SevirCieT

sakvebi

produqciis

nedleulisaTvis

gamoyenebuli saRnobi manqana da masze SeviswavleT Rnobis teqnologiuri procesebis da
saRnobi manqanis optimaluri parametrebi.
sakvanZo sityvebi:

Cai, Rnoba, konveiri, duyi, gisosebi.

Sesavali
Cais warmoebis ganviTarebis erT-erT mniSvnelovan amocanas warmoadgens Cais Rnobis
meTodebisa da saRnobi manqanebis racionaluri kvlevebi.
unda aRiniSnos, rom dReisaTvis warmoebaSi gamoyenebuli Cais saRnobi manqanebi
moZvelebuli konstruqciisaa da ver pasuxoben Tanamedrove moTxovnebs. aRniSnulidan
gamomdinare, samuSaos mizania Rnobis procesis da saRnobi manqanebis optimaluri
parametrebis dasabuTeba.
Cais Rnobis procesis da saRnobi manqanis maxasiaTeblis sawarmoo pirobebSi
dazustebisTvis

Catarebuli

kvlevebis

da

218

literaturuli

wyaroebis

analizis

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №1 (35) 2016
safuZvelze gamoyenebuli iqna mcenareuli nedleulis arsebuli manqana (nax. 1), romelic
Seicavs erTmaneTTan dakavSirebul or CarCos. CarCoebi Cais masis gadaadgilebis
mimarTulebiT

daRmaval

safexurebad

arian

ganlagebuli

da

aRWurvili

arian

haergamanawilebeli badeebiT. TiToeul bades aqvs individualuri haeris mimyvani arxi,
romlebic brezentisgan damzadebuli elementebiT ukavSirdebian stacionarul kolofebs.
erTmaneTisagan

tixrebiT

gamoyofili

TiToeuli

kolofis

SigniT

moTavsebulia

gamaxurebeli elementebi.
amave dros kolofebi gaerTianebuli arian da maTSi moTavsebulia erTi saerTo
ventilatori. Cais masis gadaadgilebis mimarTulebiT badis boloSi ganlagebulia
regulirebadi simaRlis mqone SemzRudveli, romelic saxsrulad aris dakavSirebuli
badis CarCosTan. SemzRudvelis meore Taroze moTavsebulia gamSrali Cais gamomtvirTi
xvimra, romlis qveSac ganlagebulia mza produqciis gamomtani transportiori. Cais
gadaadgilebis mimarTulebiT pirveli badis Tavze ganlagebulia Cais CamtvirTi xvimra.
badeebis Tavze mdebareobs gamwovi ventilatori. CarCoebi saxsrulad arian dakavSirebuli
vibraciul amZravTan. CarCos yoveli safexuris ZirSi moTavsebulia regulirebadi kveTis
mqone naxvreti, romlis saSualebiTac wina badis haermimyvani arxi ukavSirdeba Cais
masisaTvis

gankuTvnil

momdevno

sadinars,

gadaadgilebis

mimarTulebiT

daRmavali

safexurebi klebadi simaRlisaa.
manqanis muSaobis principi Semdegia: CamtvirTavi transportioridan Cai moewodeba
jer manqanis mkvebav xvimraSi, Semdeg ki Cais gadaadgilebis mimarTulebiT pirvel badeze.
CarCoebis rxevis Sedegad badeze moTavsebuli Cais duyebi iwyeben moZraobas. erTdroulad
iwyeba haeris miwodeba gamaxurebeli elementebis gavliT kolofebSi, sadac xdeba haeris
gacxeleba saWiro temperaturamde. cxeli haeri mimyvani arxebiT miewodeba Sesabamis
haergamanawilebel badeebs. Cais masa Tavdapirvelad avsebs jer pirvel bades mTel
sigrZeze, xolo Semdeg gadadis meore badeze, sadac mimdinareobs Cais nawilakebis
intensiuri Rnobis procesi. amasTan, SemzRudvelisaken gadaadgilebasTan erTad Cais masa
TandaTan ganicdis Rnobas cxeli haeris zemoqmedebiT tenis arinebis xarjze.
momRnari Cais masa gamomtvirTi xvimridan miewodeba gamomtan transportiors.
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namuSevari haeri Cais masidan aorTqlebul tenTan erTad ventilatoris daxmarebiT
gaiwoveba ciklonSi.

nax. 1. Mcenareuli nedleulis manqanis muSaobis principuli sqema:

1, 2 _ CarCoebi; 3, 4 _ badeebi; 5, 6 _ haersadinarebi; 7 _ drekadi elementi;
8, 9 _ kolofebi; 10 _ tixari; 11, 12 _ gamaxurebeli elementebi;
13 _ Semwovi ventiliatori; 14 _ zRurbli; 15 _ saxsari; 16 _ gamomtvirTi xvimra;
17 _ gamomtani transportiori; 18 _ CamtvirTavi xvimra; 19 _ mkvebavi transportiori;
20 _ namuSevari haeris Semkrebi; 21 _ gamwovi ventiliatori;
22 _ amZravi; 23 _ barbacebi; 24 _ saregulirebeli naxvreti.
cdebisaTvis gamoyenebuli iqna moumRnari Cais masa. Cais sacdeli partia iyofoda
or Tanabar nawilad, romelTagan erTi nawilis gadamuSavebuli iyo warmoebaSi arsebul
teqnologiur xazze, rogorc sakontrolo partiis nimuSi, xolo meore nawili ki
sacdeli saRnobi manqanis, rogorc sacdeli partiis nimuSi, Savi Cais gadamuSavebis
moqmedi teqnologiuri instruqciebis sruli dacviT Catarebuli iyo mza produqciis
sakontrolo da sacdeli nimuSebis titeisteruli da teqnologiuri analizebi.
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saRnobi sacdeli manqana gamocdili iyo Semdegi parametrebis dros: Raris rxevis
sixSire n  250 ormagi svla wuTSi; mrudmxara eqscentrisiteti e  25 mm; Raris
daxris kuTxe horizontTan 3  5 ; rxevis amplituda
j  2, 2  2, 4 ; gisosebis datvirTva

A  7 mm; fardobiTi aCqareba

G / F  24 kg/m2; badis diamtriT 0,5_1,5 mm.

cocxali kveTis farTobi 27,3%, haeris aRmavali nakadis temperaturiT 320-330K,

siCqariT v  0,7  0,9 m/wm.
cxrili 1
sacdeli da sakontrolo nimuSebis fardobiTi tenis da
temperaturis, Rnobis xangrZlivobis da mza produqciis

moumRnari

momRnari

Cais masis temperatura T, K

Rnobis xangrZlivoba

nayeni

aromatic

gemo

gamonaxarSi

1

sacdeli

II

76

60

42-52

24

3,25

3,65

3,45

2,30

2

sakontrolo

II

76

62

37-420

120

2,65

3,50

2,75

2,25

fardobiTi
tenianoba

Cais xarisxi

nimuSis dasaxeleba

#

gamosacdeli

Cais masis

, wm

teisteruli baluri Sefasebebis mniSvnelobebi

W, %

Cais mza produqciis



teisteruli baluri
Sefaseba

saRnobi manqanebis gamocdis monacemebis (cxr. 1) mixedviT naTlad Cans, rom Cais mza
produqciis

sacdeli

nimuSebis

yvela

xarisxobrivi

maCveneblebi

gaumjobesebulia

sakontrolo nimuSebis xarisxobriv maCveneblebTan SedarebiT.
momRnari Cais foTlis Rnobis xarisxi 2,5_3,0%-iT aRemateba uZrav SreSi momRnar
Cais foTlis Rnobis xarisxs.
Cais Rnobis procesis xangrZlivoba uZrav SreSi Rnobis procesis xangrZlivobasTan
SedarebiT mniSvnelovnad

120 wuTidan Semcirda 24 wuTamde.

Cais Rnobis araTanabroba tenianobis mixedviT Seadgenda 2_1,1%, xolo uZrav
SreSi Rnobisas ki _ 3,5_645%-s.
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daskvna:
Catarebuli Teoriuli da eqsperimentuli kvlevebis da sawarmoo pirobebSi Cais
saRnobi manqanebis nimuSebis gamocdis Sedegebis mixedviT damuSavebulia Cais saRnobi
manqanebis gaangariSebis da konstruirebis safuZvlebi da dadgenilia Cais Rnobis
procesisaTvis optimaluri parametrebi.

gamoyenebuli literatura:
1. Хочолава И. А. Технология чая. М.: Пишевая промышленность, 1987г. С. 303;
2. Хведелидзе В. Г. Исследование процесса прессования плиточного чая. Автореф.
Дисс…канд. Тех. Наук. М.: МТИПП, 1982г, с. 23.

PROCESS OF TEA WITHERING AND KUSTIFICATION OF WITHERING
MACHINE CERTAIN PARAMETERS
T. Megrelidze, R. Gogaladze, E. Tsverava
Summary
The quality of tea finished goods considerably depends on selection of the efficient withering
method and the optimum parameters of a withering machine. Having considered all the existing
withering machines, we have selected the withering machine used for row food products and, on the
basis of theoretical and experimental researches, we have studied the optimum parameters of the
abovementioned withering machine and its technological processes of withering.

ПРОЦЕССЫ ЗАВЯЛИВАНИЕ ЧАЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ
ПАРАМЕТРОВ ЗАВЯЛИВАНИЕ
Т. Мегрелидзе, Р. Гоголадзе, Е. Цверава
Резюме
Завяливание является одним из основных операций в процесса производства чая.
От выбора рациональный

способ

завяливания

и

выбора оптимальных

параметров

завялочных машин в значительной степени зависит качество чайного продукта. На основе
рассмотрения Существующих завялочных машин выбрана применённая для сырья пищевой
продукции завялочная машина и на ней изучены технологические процессы завяливания и
оптимальные параметры завялочной машины.
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uak 625;330

Tanamedrove msoflio ekonomikur sivrceSi
saqarTvelos integrirebis aspeqtebi da saqarTvelos
makroekonomikuri ganviTarebis zogierTi sakiTxi
r. TeTvaZe, a. muradiSvili, m. masxulia
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,
0175, Tbilisi, saqarTvelo)

reziume:

სტატიაში

საუბარია

თანამედროვე

მსოფლიო

მეურნეობის

ფუნქციონირებისათვის დამახასიათებელ თავისებურებებზე, მცირე ქვეყნის მსოფლიო
ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრირების ასპექტებზე საქართველოს, როგორც მწირი
ფინანსური

შესაძლებლობების

მქონე

ქვეყნის

მაგალითზე.

მიმოხილულია

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის გეოგრაფიული სტრუქტურა და გამოთქმულია
მოსაზრება უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად ხელსაყრელი გარემოს შექმნაზე და
ცალკეულ დარგთა პრიორიტულობაზე.
საკვანძო

სიტყვები:

ეკონომიკური

სივრცე,

მაკროეკონომიკური

განვითარება,

ეკონომიკური ინტეგრირება, საგარეო ვაჭრობა, ინვესტიციების მოზიდვა.

თანამედროვე მსოფლიო მეურნეობის ფუნქციონირებისათვის დამახასიათებელ
თავისებურებად
ინტენსიური

იქცა

საერთაშორისო

განვითარება.

სეუ

ეკონომიკური

მოიცავს

ეკონომიკურ

ურთიერთობების

(სეუ)

ურთიერთობათა

მთელ

კომპლექსს ცალკეულ ქვეყნებს შორის, რეგიონალურ გაერთიანებებს შორის, ასევე
მსოფლიო

მეურნეობის

სისტემაში

ცალკეულ

მრავალეროვნული კორპორაციების მეშვეობით).
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საწარმოებს

(ტრანსეროვნული,
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დღეისათვის არავინ შაეუდგება იმის მტკიცებას, რომ რომელიმე ქვეყანა შეძლებს
ნორმალურ განვითარებას საგარეო ეკონომიკური კავშირების გარეშე. ქვეყნების
უმრავლესობა რესურსების შეზღუდულ რაოდენობას ფლობს. ადამიანთა ზრდადი
მოთხოვნილების სრული დაკმაყოფილების პრობლემის გადაჭრა პრაქტიკულად
შეუძლებელია სეუ-ს გარეშე. ამასთან, საქონლისა და მომსახურების დიდი ნაწილი ვერ
შეიქმნება

საერთაშორისო

მასშტაბით

სახსრების,

რესურსების,

ძალისხმევის

გაერთიენების გარეშე, რადგანაც საჭიროა დანახარჯების კოლოსალური მოცულობები,
აუცილებელია რესურსების მრავალფეროვნება.
უდავოა, რომ მცირე ქვეყანა, რომელსაც შეზღუდული ბუნებრივი, ადამიანური
და ფინანსური რესურსები აქვს, მხოლოდ საკუთარ ძალებზე დაყრდნობით ვერ
დააკმაყოფილებს მოსახლეობის თანამედროვე მოთხოვნის აუცილებელ ნაწილსაც კი.
თუმცა არსებობს ,,საკუთარ ძალებზე დაყრდნობის” იდეა და პრაქტიკული მცდელობა,
რომელიც

საკამათო

საკითხია.

მცირე

ქვეყნებისათვის

საგარეო

ეკონომიკური

ფაქტორების ზემოქმედება ხშირად განმსაზღვრელ როლს თამაშობს.
საქართველოსთვის მსოფლიო ეკონომიკურ სივრცეში ჩართვა სასიცოცხლოდ
აუცილებელი და გეოპოლიტიკური მდებარეობის გათვალისწინებით, ობიექტურად
აუცილებელია.

1991

წლიდან

(1991

9

წლის

აპრილს

ხელმოწერილ

იქნა

საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი) საქართველოს
ეკონომიკა ახალი პრობლემების წინაშე დადგა. ერთი მხრივ, ქვეყანას ორიენტაცია
უნდა აეღო ღია ტიპის, საგარეო ბაზარზე მიმარტულ ეკონომიკაზე და ამასთან, აწ
მოშლილი,

სოციალისტური

ბლოკის

შიგნით

არსებული

ავტარქიული

მემკვიდრეობისაგან უნდა გათავისუფლებულიყო.
ღია
კომპლექსის

ეკონომიკა

მსოფლიო

ინტეგრირებას

მეურნეობაში

გულისხმობს,

ქვეყნის

რაც

თავის

ერთიანი
მხრივ

ეკონომიკური
რთული

და

მრავალმხრხივი პროცესია. ნებისმიერი, ყველაზე დიდი და მდიდარი ქვეყნისათვისაც
კი, საგარეო ვაჭრობა ის მნიშვნელოვანი სფეროა, რომელიც ძირითადად განსაზღვრავს
ქვეყნის საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის მიმართულებას.
ეკონომიკის გახსნილობის რაოდენობრივ ინდიკატორს, რომელიც ამავე დროს
საგარეო ეკონომიკური ფაქტორის როლის შეფასების საშუალებას იძლევა, მიეკუთვნება
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ექსპორტისა და იმპორტის ხვედრითი წილი, მთლიანად შიდა პროდუქტში. მათი
კომბინაცია იძლევა წარმოდგენას ცალკეული ეროვნული ეკონომიკის მსოფლიო
ბაზართან კავშირის მასშტაბზე.
1994-1997 წლებში საქართველოს როგორც ექსპორტი, ისე იმპორტი გაიზარდა
აბსოლუტური მაჩვენებლების მიხედვით, თუმცა იმპორტს წინმსწრები, არასასურველი
ტენდენცია ჰქონდა. შესაბამის წლებში საიმპორტო კვოტა (იმპორტის შეფარდება მშპ29,04%-დან 20,32%-მდე, საექსპორტო

სთან) შემცირდა

(ექსპორტის

კვოტა

შეფარდება მშპ-თან) კი 14,11%-დან 7,36%-მდე. იმპორტის ზრდის არასასურველ
ტენდენციას თან ერთვის ის ფაქტობრივი სინამდვილე, რომ ექსპორტის სტრუქტურაში
ჭარბობს ნედლეული და ბუნებრივი რესურსები. დეფიციტური საგარეო სავაჭრო
ბალანსის დარეგულირებისათვის აუცილებელია საექსპორტო პრიორიტეტების მოძიება
და ექსპორტის სტიმულირება.
საქართველოს საგარეო ვაჭრობის გეოგრაფიული სტრუქტურა ფართოვდება.
საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები ჩვენს ქვეყანას 1998 წლის მონაცემებით 100ზე მეტ ქვეყანასთან აქვს დამყარებული. საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მიხედვით 1998
წელს პარტნიორთა I ათეული ასე განლაგდა: რუსეთი, თურქეთი, აზერბაიჯანი,
გერმანია, აშშ, დიდი ბრიტანეთი, უკრაინა, შვეიცარია, იტალია, ბულგარეთი. მათი
წილი მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 74,6%-ს შეადგენს. გასულ წელს (1998წ)
1997 წელთან შედარებით სავაჭრო ბრუნვაში დსთ-ს ქვეყნების წილი 40,4%-დან
38,1% -მდე შემცირდა.
მსოფლიო მეურნეობაში მწირი ფინანსური შესაძლებლობების მქონე ქვეყნის
ინტეგრირება
საერთაშორისო
ინვესტიციების

მნიშვნელოვანწილად
მოძრაობის
მოზიდვით.

კაპიტალდაბანდება

განისაზღვრება

პროცესში,

უწინარეს

საქართველოში

განხორციელებული

აქვს

100

მისი

ჩართვით

ყოვლისა
ათას

დაახლოებით

კი

კაპიტალის
-

უცხოური

დოლარზე
400-მდე

მეტი

ქვეყანას.

უმსხვილესბი ინვესტორი ქვეყნები არიან ისრაელი (16 მლნ), ირლანდია (15 მლნ),
აშშ (10 მლნ), სამხრეთი კორეა (9 მლნ), რუსეთი (6,8 მლნ), ბერმუდი (4,1 მლნ),
თურქეთი (8,9 მლნ). მათზე მოდის საქართველოში დაბანდებული უცხოური
კაპიტალის 71,7%.
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უცხოური

ინვესტიციებისათვის

პრიორიტეტულია

მრეწველობის

დარგი.

სწორედ აქ მიემართება ინვესტიციების უმეტესი ნაწილი, რაც გვაძლევს იმედს
ვიფიქროთ, რომ ჩვენი ქვეყნის მრეწველობა არ არის უპერსპექტივო. გასულ წელს
გამოყენებულ ინვესტიციებში მაღალი ხვედრითი წილი ჰქონდათ აშშ-ის (28,5%),
დიდი ბრიტანეთის (13,3%), მსოფლიო ბანკის (13,0%), ევრობანკის (7,0%),
რუსეთის (6,9%), აზერბაიჯანის (6,9%), ნორვეგიის (5,9%), გერმანიის (4,9%),
(4,7%),

თურქეთის

(3,8)

საფრანგეთის

ინვესტორებს.

კაპიტალდაბანდებების

ძირითადი მიმართულება გამოიკვეთა სახმელეთო ტრანსპორტისა და მილსადენებით
ტრანსპორტირებაზე (69,3%), აგრეთვე, ელექტროენერგიით, გაზით და სათბობით
მომარაგებაზე (24,4%).
უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად ხელსაყრელი გარემოს შექმნა კვლავაც
აქტიური საკითხია საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკისათვის. ამ კუთხით კიდევ
ერთხელ

უნდა

გადაისინჯოს

თავისუფალი

ეკონომიკური

ზონების

შექმნის

შესაძლებლობა და პერსპექტივა ჩვენს ქვეყანაში.
გაეროს

ეგიდით

გამოცემული

საერთაშორისო

ვაჭრობის

სტატისტიკური

მონაცემების მიხედვით, საქართველოს ექსპორტის წილი მსოფლიო ექსპორტში 1995
წელს შეადგენდა მიახლოებით 0,003 პროცენტს, იმპორტის წილი კი - მიახლოებით
0,005 პროცენტს მსოფლიო იმპორტში. მაშასადამე, მსოფლიო მეურნეობასთან
მიმართებაში საქართველო ის მცირე ქვეყანაა, რომელიც ვერ იმოქმედებს მსოფლიო
ფასების დონეზე როგორც იმპორტიორი, ანდა როგორც ექსპორტიორი, მაგრამ ეს არ
ნიშნავს იმას, რმ საქართველოს არ შეუძლია გახდეს მსოფლიო ეკონომიკური სივრცის
ფუნქციონირებადი

ნაწილი.

ერთი

მხრივ,

ტრასეკას

(ევროპა-კავკასია-აზიის

სატრანსპორტო დერეფნის) პროექტის სრულმასშტაბიანი ამოქმედება, მეორე მხრიოვ,
კი უცხოელთა ინტერესები ,,ახალ ბაზარზე” დასამკვიდრებლად ხელს შეუწყობს
პერსპექტივაში

საქართველოს

ეფექტიან

ჩართვას

საერთაშორისო

ეკონომიკურ

ურთიერთობებში და ამ ურთიერთობებიდან ეკონომიკური სარგებლის მიღებას.
საქართველოს ეკონომიკა, რომ სწორად განვითარდეს სწორ ეკონომიკურ
პოლიტიკას

უნდა

დაეყრდნოს

და

ეკონომიკური

რეფორმების

სისტემით

განხორციელდეს. ბიზნესი უნდა განსაზღვროს იმ პრიორიტეტულმა დარგებმა,
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რომლებიც ტრადიციულად გამორჩეულ როლს ასრულებენ შრომის საერთაშორისო
დანაწილებაში. მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ
შემოთავაზებული წინადადებები უნდა გავიგოთ რეგიონალური და დარგობრივი
პოზიციებიდან, ტერიტორიული ორგანიზაციისა და მართვის სფეროდან, სოციალური
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის პოზიციებიდან, საგარეო - ეკონომიკური
ურთიერთობებისა

და ინვესტიციების

პოლიტიკიდან. მათი რჩევებიდან უნდა

გავითვალისწინოთ ის, რაც ჩვენთვის მისაღებია. სწორედ აქ უნდა გამოვლინდეს ჩვენი
მეცნიერების პროფესიონალიზმი.
საქართველოში

მიმდინარე

ეკონომიკური

პროცესები

მთლიანობაში

მაკროეკონომიკურ პარამეტრებში აისახება, რაც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების
სურათს წარმოადგენს. 1995 წლიდან ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის პროცესი
დაიწყო. მთლიანი შიდა პროდუქტის ნომინალურმა მოცულობამ 1996 - 1998 წლებსი
5,3 - 6,8 მლრდ. ლარი შეადგინა. ამასთან მთლიანი შიდა პროდუქტის უდიდესი
ნაწილი სოფლის მეურნეობაზე, ვაჭრობასა და ტრანსპორტზე მოდის. ზრდის
ტენდენციით ხასიათდება კაპიტალური მშენებლობის ხვედრითი წილიც. მთლიან
შიდა პროდუქტში არ შეინიშნება მრეწველობის წილის ზრდის ტენდენცია, რაც იმაზე
მიუთითებს, რომ დარგის აღმავლობა ძირითადად ხდებოდა ექსტენსიური ფაქტორის
-

დანახარჯების

ზრდის

ხარჯზე

და

დაჩქარებას

მოითხოვს

მრეწველობის

რესტრუქტურიზაციის პროცესი.
გაიზარდა სავაჭრო ბალანსის დეფიციტი. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 1998
წელს 854,6 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 190,9 მლნ. აშშ
დოლარით აღემეტება. სავაჭრო დეფიციტის სიდიდის ზრდა განაპირობა იმპორტის
მოცულობის 11 პროცენტით ზრდამ და ექსპორტის მოცულობის 19 პროცენტით
შემცირებამ. სავაჭრო ბალანსის დეფიციტის ზრდამ გააუარესა საქართველოს საფინანსო
მდგომარეობა, გაზარდა საგარეო ვალების მოცულობა.
ეკონომიკაში მიმდინარე ცვლილებებმა ადექვატური ასახვა ჰპოვა მოსახლეობის
ცხოვრების დონეზე. უმუშევრობის დონემ 1996-1998 წლებში 13,1-12,1 პროცენტი
შეადგინა.

ამასთან

დასაქმების

დიდი

ნაწილი

(70

პროცენტზე

მეტი)

თვითდასაქმებულებზე მოდის. საქართველოს ეკონომიკისა და მისი ცალკეული
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დარგების განვითარების მაჩვენებლების მიხედვით დასაქმებულთა რიცხოვნობის
ზრდას უნდა ჰქონდეს ადგილი მშენებლობაში, ვაჭრობაში, ტრანსპორტსა და
კავშირგაბმულობაში, ხოლო შედარებით დაბალი ტემპებით გაიზრდება იგი სოფლის
მეურნეობაში.
აგრარულ

პოლიტიკაში

გტარებულმა

არასწორმა

ფასების

პოლიტიკამ,

საგადასახადო მექანიზმმა და რეგიონალური მართვის სისტემამ კალაპოტიდან
ამოაგდო სოფლის მეურნეობის ისეთი დიდი ტრადიციების მქონე დარგი, როგორიცაა
მევენახეობა და მებაღეობა.
მოსახლეობის მასობრივი გაღატაკება, ეკონომიკური აქტივობის დაქვეითება და
საკუთრი

წარმოების

ფაქტობრივად

მოშლა.

საზრო

სტრუქტურების,

ახალი

ურთიერთობების დანერგვითა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრივი განვითრების
კურსის აღებით კი არ არის გამოწვეული, არამედ მრავალ სუბიექტურ და ობიექტურ
ფაქტორთან ერთად, ამ სტრუქტურათა დაუნერგაობით. ეროვნული მეურნეობის
ჩამოყალიბების საწყისი ეტაპის სიძნელეებითა და საკუთარი ეკონომიკის განვითარების
გზების ძიებისას საზღვარგარეთული ,,რეცეპტებისადმი” უპირატესობის მინიჭებით.
აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ სოფლის მეურნეობაში, როგორც სტრატეგიული
დანიშნულების
ერთობლივი

დარგში,

დიდი

საწარმოების

ყურადღება

შექმნას,

მიექცეს

უცხოური

საწარმოთა

ინვესტიციების

ინტეგრაციას,
მოზიდვას,

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცებას. ყოველივე ეს საშუალებას მოგვცემს
სრულყოფილად

იქნეს

გამოყენებული

დარგის

პოტენციული

შესაძლებლობანი.

ამაღლდეს პროდუქციის ხარისხი და კონკურენტუნარიანობა მსოფლიო ბაზარზე, რაც
საბოლოო ანგარიშით დამატებითი სავალუტო შემოსავლების მიღების მნიშვნელოვანი
წყარო გახდება.
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ASPECTS OF GEORGIAN INTEGRATION IN MODERN GLOBAL
ECONOMY AND CERTAIN ISSUES OF MACROECONOMIC
DEVELOPMENT OF GEORGIA
R. Tetvadze, A. Muradishvili, M. Maskhulia
Summary
The article deals with characteristic features of the functioning of the economy of the modern
world and aspects of the integration of a small country into the world economy on the example of
Georgia - as a country with limited financial possibilities. The paper reviews the geographical
structure of Georgia’s foreign trade and suggests creation of a favorable environment for the attraction
of foreign investments and prioritization of particular branches.

АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ ГРУЗИИ В СОВРЕМЕННУЮ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГРУЗИИ
Р. Тетвадзе, А. Мурадишвили, М. Масхулиа
Резюме
В статье рассказывается об особенностях, характерных для функционирования
современного мирового хозяйства, об аспектах интегрирования малых стран в моровом
экономическом пространстве на примере Грузии, как страны со скудными финансовыми
возможностями. Дано обозрение географической структуры внешней торговли Грузии и
высказаны соображения по поводу создания благоприятной среды для привлечения
иностранных инвестиций и приоритетности отдельных отраслей.
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makroekonomikuri politika, rogorc saxelmwifos
ekonomikuri qcevis ZiriTadi orientiri da
investiciuri politikis makroekonomikuri regulireba
a. muradiSvili, r. TeTvaZe, m. masxulia
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,
0175, Tbilisi, saqarTvelo)

რეზიუმე: სტატიაში საუბარია მაკროეკონომიკის არსზე, მაკროეკენომიკური თეორიის

წარმოშობასა და მის განვითარებაზე. მიმოხილულია ეკონომიკური პოლიტიკის
შემუშავების პროცესი და მისი ძირითადი მიზნები, ახალი ნეოკლასიკური სკოლის
მოსაზრებათა მაგალითზე. განხილულია საქართველოს ეკონომიკის პრობლემატური
მხარე, რომლის უმთავრეს მიზეზს წარმოადგენს მაკროეკონომიკურ ზემოქმედებაზე
ერთობ სუსტი რეაგირება და არაჯანსაღი ინვესტიციური პოლიტიკა. გამოთქმულია
მოსაზრებები საინვესტიციო

ბაზრის

ფორმირებისთვის საჭირო ღონისძიებებზე,

რომელთა შორისაც საკვანძო როლი უნდა ითამაშოს სახელმწიფო ბიუჯეტმა.
საკვანძო სიტყვები: მაკროეკონომიკის არსი, ეკონომიკური პოლიტიკა, ინვესტიციური
პოლიტიკა, საინვესტიციო ბაზრის ფორმირება, სახელმწიფო ბიუჯეტი.

ეკონომიკური

პოლიტიკის

არსებობა

ობიექტური

აუცილებლობითაა

განპირობებული და სახელმწიფოს მიერ საკუთარი ფუნქცების განხორციელებასთანაა
დაკავშირებული ანუ იგი არსებობს მხოლოდ მაშინ, როცა არსებობს სახელმწიფო,
რომელიც მონაწილეობს ეკონომიკის მართვაში.
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მაკროეკონომიკური (ზოგადად ეკონომიკური) პოლიტიკა არის სახელმწიფოს
მიერ ეკონომიკური მიზნების განხორციელების სტრატეგიული და ტაქტიკური გზების
ერთობლიობა. სწორედ მაკროეკონომიკური პოლიტიკა განსაზღვრავს სახელმწიფოს
ეკონომიკური

ქცევის

განვითარებისათვის

თავისებურებებს

ძალიან

და

მნიშვნელოვანი

მასზეა

დამოკიდებული

ღონისძიებების

ქვეყნის

შემუშავება

და

განხორციელება.
ზოგადად

მაკროეკონომიკა

(მაკროეკონომიკური

თეორია)

სწავლობს

პოლიტიკაში ეკონომიკურ ქცევებს, რომლებიც ზემოქმედებენ მოხმარებისა და
ინვესტიციების მოცულობაზე, სავალუტო კურსსა და სავაჭრო ბალანსზე, აგრეთვე
ფაქტორებს,

რომლებსაც

ცვლილება,

მონეტარული

შეუძლიათ
და

განსაზღვრონ

ფისკალური

ფასებისა

პოლიტიკა,

ნაღდი

და

ხელფასების

ფულის

მასის

მოცულობა, სახელმწიფო ბიუჯეტი, პროცენტის განკვეთის ცვლილება, სახელმწიფო
ვალი.
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება საკმაოდ რთული პროცესია. მისი
პირველი ნაბიჯი ეკონომიკური მიზნების ზუსტი განსაზღვრაა. შემდგომ საჭიროა
განისაზღვროს მიზნების განხორციელების ალტერნატიული პროგრამები და მათი
შესაძლო შედეგები, აგრეთვე წარსულში ანალოგიური პროგრამების განხორციელების
ეფექტიანობა, როგორც ერთ რომელიმე ქვეყანაში, ასევე სხვა ქვეყნებში, მიზეზშედეგობრივი კავშირებით.
უმთავრეს ეკონომიკურ მიზნებად უნდა მივიჩნიოთ:


ეკონომიკური ზრდა;



სრული დასაქმება;



ეკონომიკური ეფექტიანობა;



ფასების სტაბილური დონე;



ეკონომიკური თავისუფლება;



შემოსავლების სამართლიანი განაწილება;



ეკონომიკური უზრუნველყოფა;



სავაჭრო ბალანსი.
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თუმცა

აღსანიშნავია

ისიც,

რომ

ეკონომიკური

მიზნები

შესაძლოა

ეწინააღმდეგებოდნენ ერთმანეთს. ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების მთავარი
სიძნელე სწორედ ამ წინააღმდეგობების დაძლევაა.
მაკროეკონომიკური თეორიის პოლიტიკაში გამოყენებას არც თუ ისე დიდი ხნის
ისტორია აქვს. ამ მიმრთულებით მუშაობდნენ: ჯონ მეინარდ კწეინსი, მილტონ
ფრიდმანი, ფრანკო მოდილიანი, რობერტ სოლოუ, ჯეიმს ტობინი, რობერტ ბარო,
მარტინ ფელდსტაინი, რობერტ ლუკასი, რობერტ ჰოლი, თომას სახრჯენტი, ჯონ
ტეილორი, რუდიჯერ დორნბუში, სტენ ლი ფიშერი და სხვა მაცნიერ-ეკონომისტები.
მთავარი კითხვა, რომელსაც ისინი აყენებენ, მდგომარეობს შემდეგში: შეუძლია თუ
არა მთავრობას ეკონომიკური პროცესების მიმდინარეობის გაუმჯობესება და უნდა
ჩაერიოს თუ არა იგი საერთოდ ეკონომიკაში?
მაკროეკონომიკური

თეორიების

განვითარება

მჭიდროდ

უკავშირდება

ეკონომიკურ პრობლემებს. კეინსიანური ეკონომიკური თეორია XX საუკუნის 30-იან
წლებში დიდი დეპრესიის დროს წარმოიშვა და ინფლაციის დაძლევას ემსახურებოდა.
მიწოდების ეკონომიკური თეორია გადასახადების შემცირების ხარჯზე 80-იანი
წლების

დასაწყისში

არსებული

პრობლემების

გადაწყვეტას

გულისხმობდა.

დღეისათვის რობერტ ლუკასის მიმდევრები სახელმწიფოს (მთავრობის) ეფექტურობას
საერთოდ ეჭვქვეშ აყენებს. მიუხედავად ამისა 80-იანი წლებიდან მაკროეკონომისტთა
ყურადღების ცენტრში ეკონომიკური ზრდის პრობლემები აღმოჩნდა. უმთავრესი
პრობლემა აქ მდგომარეობს შემდგომში: რა ფაქტორები განაპირობებენ ცხოვრების
დონის ზრდას და ეკონომიკური პროგრესის დაჩქარებაში რა როლს თამაშობს
ეკონომიკური პოლიტიკა.
რ. დორნბუშს და ს. ფიშერს მიაჩნიათ, რომ მაკროეკონომიკური მეცნიერების
შესწავლის სამი ძირითადი პრობლემა ესაა:
1. უმუშევრობის მაღალი და მდგრადი დონე დიდი პერიოდის მანძილზე;
2. ინფლაცია;
3. გამოშვების მოცულობის ზრდის ტემპები.
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როგორც ზემოთ აღინიშნა, გარდა ამ პრობლემებისა მაკროეკონომიკა სხვა
საკითხებსაც სწავლობს, თუმცა ძირითადი მაინც ზემოთ დასახელებული სამი
პრობლემაა.
ამ პრობლემების გადაწყვეტისადმი მიდგომის განსხვავებული მიმდინარეობები
ყალიბდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ ძირითადად მაინც ეკონომიკური სკოლაა.
პირველის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ ბაზარი თვითრეგულირებადი სისტემაა
და მასში სახელმწიფოს ჩარევას ზიანის მეტი არაფერი მოაქვს, ხოლო მეორე თვლის
რომ მთავრობას ბაზრის ფუნქციონირების სერიოზული გაუმჯობესება შეუძლია. 60იან წლებში ასეთ განსხვავებულ ჯგუფებად ჩამოყალიბდნენ მონეტარისტები და
კეინსიანელები.
თეორიაში ნებისმიერი ახალი თაობა სწორედ ამ ორი ძირითადი მიმართულების
გარშემო ყალიბდება და ახალი არგუმენტებით მდიდრდება.
70-იან წლებში ჩამოყალიბდა ახალი ნეოკლასიკური სკოლა, რომელიც სამყაროს
განიხილავს,

როგორც

ინდივიდების

ერთობლიობას,

რომლებიც

პირადი

ინტერესებიდან გამომდინარე იქცევიან რაციონალურად და სწრაფად ეგუებიან
ცვალებად პირობებს. მათი აზრით მთავრობა ეკონომიკაში ჩარევით მხოლოდ აფუჭებს
საქმეს. ტრადიციულ ეკონომიკურ თეორიაში გაბატონებულია აზრი იმის თაობაზე,
რომ ეკონომიკაში შეგუების პროცესები ძალიან ნელა მიმდინარეობს, ნელა იცვლება
ფასები, ინფორმაცია არის არასრულყოფილი და არის სოციალური ჩვევები, რომლებიც
ბაზრის წონასწორობას ხელს უშლიან.
ახალი ნეოკლასიკური სკოლა კი მიიჩნევს, რომ:


ეკონომიკური აგენტები იღებენ მაქსიმალურ მოგებას. მომხმარებლები და

ფირმები იღებენ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებას და ამისთვის სრულად იყენებენ
არსებულ ინფორმაციას;


მიღებული გადაწყვეტილებები რაციონალურია, ე.ი. ისინი ეყრდნობიან

რაციონალურ მოლოდინს, რომელიც მომავლის სტატისტიკურად საუკეთესო
წინასწარმეტყველებაა, რომელიც შეიძლება მიღებულ იქნეს მთელი არსებული
ინფორმაციის

გამოყენებით.

მიმართულებას

ზოგჯერ

რაციონალური

მოლოდინის სკოლასაც უწოდებენ. ამ მიმდინარეობის საბოლოო შედეგად
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მიაჩნიათ ის, რომ ბოლოს და ბოლოს ადამიანები გებულობენ სახელმწიფო
პოლიტიკის არსს. ანუ შეუძლებელია დიდი ხნის განმავლობაში მოახლეობის
დიდი ნაწილის მოტყუება;


ბაზრები გაწონასწორებადია.

აქედან გამომდინარე იძულებითი უმუშევრობა არ უნდა არსებობდეს, რამეთუ
შრომაზე ფასი გაწონასწორდება. წონასწორობის არსი ბაზარზე არის მიწოდება.
მეორე

მნიშვნელოვანი

ეკონომიკური

სკოლა

80-იან

წლებში

გაჩნდა

ნეოკეინსიანური სკოლის სახით. მათი აზრით ბაზარი არ შეიძლება ყოველთვის იყოს
თვითრეგულირებადი და წონასწორობადი, ვინაიდან ინდივიდები ხელმძღვანელობენ
საკუთარი ინტერესებით. ინფორმაციისა და ფასების ცვლილების ხარჯებს შეუძლია
გამოშვების მოცულობისა და დასაქმების მაკროეკონომიკური რყევები გამოიწვიოს.
უნდა

აღინიშნოს,

რომ

სწორედ

ამ

ორი

სკოლის

წარმომადგენლების

აზრს

ითვალისწინებს მსოფლიოს საფინანსო ორგანიზაციები (IMF; WB), როცა ისინი
ახორციელებენ თავის ფუნქციებს მსოფლიოს ამა - თუ იმ ქვეყანაში (მათ შორის
საქართველოშიც).
საქართველოს

დღევანდელ

ეკონომიკას

ახასიათებს

სხვადასხვაგვარ

მაკროეკონომიკურ ზემოქმედებაზე ერთობ სუსტი რეაგირება. იბადება კითხვა,
ეკონომიკური მაკროსტრუქტურის სპეციფიკასთან მმართველობითი ზემოქმედების
რამდენად დაბალი მგრძნობიარობაა ჩამოყალიბებული თუ ახლანდელ ვითარებაში
თვით სახელმწიფოს ქმედებაა არა ადეკვატური. წარმოების სტაგნაციის პირობებში
ამგვარი საკითხის ანალიზი საშუალებას იძლევა გავარკვიოთ ქვეყნის ეკონომიკის
ადაპტირების ხარისხი, ე. ი. მისი ზრდის უნარი შესაძლო ინვესტიციური და
კვაზიინვესტიციური ნაკადების ხარჯზე.
საბაზრო

ეკონომიკის

პირობებში

საინვესტიციო

ბაზრის

ფორმირებას

ძირითადად განსაზღვრავს შემდეგი ფაქტორები: საბიუჯეტო პოლიტიკა, ფულად საკრედიტო პოლიტიკა, საგადასახადო - საბაჟო პოლიტიკა, საწარმოებისა და
მოსახლეობის

დანაზოგის

შესაძლებლობანი,

დონე,

სალიზინგო

სადაზღვევო

მომსახურების
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და

საპენსიო

განვითარება

და

ფონდების
უცხოური
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ინვესტიციების მოზიდვის პოლიტიკა (საგარეო - ეკონომიკური ურთიერთობების
პოლიტიკა).
თანამედროვე ეტაპზე საქართველოს ეკონომიკაში ინვესტიციურ სიტუაციას და
ინვესტიციებზე მოთხოვნილებას განსაზღვრავს შემდეგი ფაქტორები:
ფიზიკურად და მორალურად გაცვეთილი ძირითადი ფონდების ხვედრითი წონა
სხვადასვა დარგებში შეადგენს 70 - 90%, ხოლო ძირითადი ფონდების განახლების
პროცენტი დაახლოებით 5 - 8 - ჯერ ჩამორჩება ამორტიზაციის ნორმას;
ქვეყანაში ბევრია დაუმთავრებელი მშენებლობა, რომელთა დამთავრებას გაცილებით
მეტი სახსრები დასჭირდება, ვიდრე ეს პროექტით იყო გათვალისწინებული;
მნიშვნელოვან

სახსრებს

საჭიროებს

საერთაშორისო

საავტომობილო

-

სათბობ

მაგისტრალების

ენერგეტიკული

მშენებლობა,

კომპლექსი,

ეკოლოგია,

დიდ

დაბანდებას საჭიროებს აგრეთვე ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კავშირგაბმულობა,
სასტუმროები და სხვა) მშენებლობა.
საინვესტიციო ბაზრის ფორმირებაში ერთ - ერთი საკვანძო როლი უნდა
ითამაშოს

სახელმწიფო

გარდაქმნებთან

ბიუჯეტმა,

დაკავშირებული

მან

უნდა

პრობლემის

უზრუნველყოს

დაძლევა.

სტრუქტურულ

ამჟამად

სახელმწიფო

ბიუჯეტის მოსალოდნელი დეფიციტი არაა საკმარისი, არგუმენტი იმისათვის, რომ
ინვესტოციურ დაფინანსებაში ბიუჯეტს მიენიჭოს მეორეხარისხოვანი მნიშვნელობა.
საბიუჯეტო ინვესტიციები მობილური ინსტრუმენტია ეკონომიკის განვითარების
ოპტიმალური დაბალანსებული პროპორციების მისაღწევად. უცხოეთის გამოცდილება,
გვიჩვენებს, რომ სახელმწიფო საბიუჯეტო ინვესტიციების დაბანდება, უპირველეს
ყოვლისა, ხორციელდება ეროვნული თავდაცვისა და უშიშროების, სახელმწიფო
რეზერვების

შექმნის,

ინფრასტრუქტურის

სისტემის,

გეოლოგიური

ძიების,

ფუნდამენტური მეცნიერების, სოციალურ სფეროსა და ზოგიერთ სხვა სექტორში.
საბიუჯეტო ინვესტირებას უნდა დაექვემდებაროს ეკონომიკური სექტორის ის
პრიორიტეტული
უსაფრთხოებას,

დარგები,
აგრეთვე,

რომლებიც

უზრუნველყოფენ

სახელმწიფომ

უნდა

ქვეყნის

მოახდინოს

ეკოლოგიურ

სელექციური

და

მიზნობრივი ინვესტირება იმ სფეროებში, სადაც კაპიტალური დაბანდებები მოკლე
დროში არ გამოისყიდება, მაგრამ ისინი პერსპექტივაში იძლევიან დიდ სოციალურ
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ეკონომიკურ ეფექტს (ჯანდაცვა, განათლება, სიციალური უზრუნველყოფა, კადრების
მომზადება, საბინაო მშენებლობა და ა.შ.)
ინვესტიციების ფინანსური წყაროების ერთ - ერთი შემადგენელი ნაწილია
უცხოური ინვესტიციები. სამწუხაროდ, დღემდე საქართველოს მიერ აღებული
უცხოური კრედიტები ინვესტიციური სფეროს გვერდის ავლით დაიხარჯა, იგი
ძირითადად წარიმართა ქვეყნის შიდა მოთხოვნის იმპორტით დაფარვისათვის, რამაც
სამამულო პროდუქციის დაბალი კონკურენტუნარიანობის გამო მნიშვნელოვნად
დაამუხრუჭა სამეწარმეო და ინვესტიციური აქტივობა საქართველოში.
ქვეყნისათვის
აუცილებლად

საჭირო

უნდა

უცხოური

ინვესტიციების

გავითვალისწინოთ

მოზიდვაზე

ინვესტიციების

საუბრისას,

მსოფლიო

ბაზრის

მდგომარობა, ამჟამად იგი უფრო მიმწოდებლის ბაზარია.
საქართველოში ინვესტიციური საქმიანობის მიზანმიმართული განვითარება
ქვეყნის საბიუჯეტო კრიზისიდან გამიყვანის ერთ - ერთი მნიშვნელოვანი გზაა.
ამიტომ, საჭიროა არსებული ინვესტიციური და შესაბამისი მაკროეკონომიკური
პოლიტიკის სრულყოფა, რომელმაც ახლო მომავალში უნდა უზრუნველყოს წარმოების
აღორძინება და ქვეყნის შემდგომი აღმავლობა.
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MACROECONOMIC POLICY AS THE MAIN LANDMARK OF THE
BEHAVIORAL ECONOMICS OF THE STATE AND MACROECONOMIC
REGULATION OF THE INVESTMENTS POLICY
A. Muradishvili, R. Tetvadze, M. Maskhulia
Summary
The paper deals with the essence of macroeconomics, the emergence of macroeconomic
theory and its development. The article reviews the economic policymaking process and key
objectives thereof on the example of the views of the new neoclassical school. In addition, the paper
reviews the problematic side of Georgia’s economy, which is mainly due to a very weak response to
the macroeconomic impact and unhealthy investment policy. The article suggests activities required
for the formation of the investment market, among which a key role is to be played by the state budget.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, КАК ОСНОВНОЙ
ОРИЕНТИР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И
А. Мурадишвили, Р. Тетвадзе, М. Масхулиа
Резюме
В статье рассказывается о сути макроэкономики, о происхождении и развитии
макроэкономической теории. Дано обозрение процесса разработки экономической политики
и его основных целей на примере соображений новой неоклассической школы. Рассмотрена
проблематичная сторона экономики Грузии, основными причинами которой являются весьма
слабое реагирование на макроэкономическое воздействие и нездоровая инвестиционная
политика. Высказаны соображения по поводу мероприятий, необходимых для формирования
инвестиционного рынка, среди которых ключевую роль должен играть государственный
бюджет.
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uak 625;330

gamartivebuli sainvesticio politikis mniSvneloba
saqarTvelos ekonomikaSi
n. inasariZe
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas #77,
Tbilisi, saqarTvelo)
reziume: saqarTvelos samewarmeo biznesis ganviTarebisaTvis aucilebelia investirebis

procesis ganviTareba–investiciebis mozidvis moculobis mkveTri amaRleba. am bolo dros
SeiniSneba sasikeTo cvlilebebi am mimarTulebebiT (mag. sapartnioro da Tanainvestirebis
fondebi). miuxedavad amisa, sabanko procenti mainc Zalian Zviria, xolo biznesis
samarTlebrivi garemo, sagadasaxado sistema, politikuri arastabilurobis SiSi,
amcirebs investiciebis mozidvas. statiaSi ganixileba investirebis sxvadasxva saxeebi da
biznes–gegmis damuSavebis rekomendaciebi. im mizniT, rom amaRldes potenciur investorTa
daintereseba saqarTveloSi warmoebis ganviTarebiT.
sakvanZo sityvebi: finansebi, sabanko dakrediteba, ekonomika, menejmenti, mikroekonomika.

Sesavali

vinaidan

saqarTvelos

sabazro

ekonomika

gardamaval

periodSi

imyofeba,

mniSvnelovania mewarmeobis ganviTarebisaTvis xelsayreli pirobebis Seqmna, sainvesticio
garemos

gaumjobeseba,

adgilobrivi

da

ucxoeli

investorebis

mozidva

da

maTi

ekonomikuri saqmianobisTvis xelsayreli garemos Seqmna, maTi saqmianobis uproblemo
gafarToveba warmoebasa da momsaxurebis sferoSi, sabanko seqtoris aqtiuri CarTuloba
sainvesticio proeqtebSi, samewarmeo biznesis dakreditebaSi warmoqmnili problemebis da
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risk-faktorebis

minimizacia,

gamartivebuli

dakreditebis

sistemis

Seqmna,

sabano

seqtorsa da samewarmeo seqtorebs Soris ndobis amaRelba. am periodisaTvis didi
mniSvneloba aqvs samewarmeo saqmianobis yvela sferos Tanabari pirobebi Seeqmnas. es unda
ganxorcieldes sakanonmdeblo-normatiuli da praqtikuli saqmianobis Sedegad
investicia sxvadasxva dargis sawarmoSi, sawarmoo-sainvesticio programebsa da
sawarmoo-sainvesticio proeqtebSi kapitalis dabandebaa, romlis ZiriTadi mizania qveynis
samrewvelo potencialis maqsimaluri efeqtianobiT amoqmedeba da warmoebis ganviTarebis
xelSewyobiT umuSevrobis donis Semcireba. amasTan, investicia gulisxmobs

nebismieri

saxis fuladi, qonebrivi da inteleqtualuri faseulobis an uflebis grZelvadiani
dabandeba sakuTar an ucxo qveyanaSi samewarmeo da sxva obieqtebSi, romelic gamoiyeneba
SesaZlo mogebis an sxva saxis sargeblis miRebis mizniT. [1]

ZiriTadi nawili

warmoebis
investiciebi.

dasawyebad

imisaTvis,

rom

gamoiyeneba

rogorc

originaluri

biznes

ucxouri,
ideis

aseve

adgilobrivi

ganxorcieleba

moxdes,

aucilebelia, investiciebis mozidva, rac, arc ise advilia. vidre investori ama Tu im
proeqtSi, maT Soris axal sawarmoSi fuls Cadebs, aucilebelia misi darwmuneba imaSi,
rom gansaxorcielebeli investicia iqneba momgebiani da proeqti warmatebuli. amasTan,
mniSvnelovania im pirebis kvalifikacia, romlebmac SeimuSaves dasafinansebeli proeqti
an biznes–idea.

biznes–idea unda iyos iseTi proeqtis saxiT, sadac aRwerili iqneba

ideis aqtualuroba, Camoyalibebuli iqneba strategiuli miznebi, misaRebi mogebis
masStabebi da gzebi. proeqti aseve unda moicavdes bazris analizs, gaTvaliswinebuli
unda iyos konkurentebis arseboba, rogor moxdes
biznesis ganviTareba da gafarToeba. aseve

maTze upiratesobis mopoveba da

mniSvnelovania, proeqtis mTavari etapebis

droSi ganawileba misi realizaciis kuTxiT da kargad Sedgenili finansuri gegma
investiciis struqturis aRweriT. [2]
rogorc ukve aRvniSneT, investoris moZieba da misi darwmuneba arc ise advilia.
umjobesia, investori eZebo im sferoSi, romel sferosac exeba dasafinansebeli proeqti.
mniSvnelovania biznes–ideis ise gacnoba potenciuri investorisTvis, rom man ver SeZlos
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ideis

ganxorcieleba

avtoris

gareSe.

dasafinansebeli

investorisTvis gacnobis da dainteresebisTvis
urTierToba

da

molaparakebebis

warmoeba

proeqtis

potenciuri

arsebobs ramdenime saSualeba: 1.

potenciur

investorebTan

informaciis

gavrcelebisTvis da proeqtis dainteresebisTvis; 2. masobrivi informaciis saSualebebis
gamoyenebiT gancxadebis da reklamis ganTavseba. 3. saZiebo sistemebi internetSi. 4.
socialuri qselebi da forumebi da sxva.
qveynis ekonomikuri ganviTarebisTvis
rogorc

qveynis

Signidan

ise

mniSvnelovania investiciebis mozidva,

sazRvargareTidan

ucxouri

investiciebis

saxiT.

saqarTvelos statistikis departamentis monacemebiT, pirdapiri ucxouri investiciebis
moculobam 2015 wels Seadgina 1351.1

mln. aSS dolari. Bbolo 10 wlis ganmavlobaSi

yvelaze maRali maCvenebeli iyo 2007 wels, maSin ucxouri investiciebis moculobam 2
mlrd dolars gadaaWarba da 2014.8

mln. aSS dolari Seadgina. investiciebis mxriv

yvelaze warumatebeli 2009 weli iyo, maSin qveyanaSi sul raRac
dolaris ucxouri investicia Semovida.

658.4 mln. aSS

ucxouri investiciebis moculobis zrdisTvis

mniSvnelovania sxvadasxva faqtorebi – qveynis politikuri stabiluroba, gamarTuli
kanonmdebloba, dabali gadasaxadebi da sxva.
amJamad, saqarTvelos umTavres amocanas mewarmeobis ganviTarebisaTvis xelsayreli
pirobebis Seqmna warmoadgens. Cvens qveyanaSi aucilebelia gaumjobesdes investiciuri
garemo, raTa adgilobrivma da ucxoelma investorebma SeZlon yovelgvari riskis gareSe
gaafarTovon saqmianoba warmoebisa Tu momsaxurebis sferoSi.
90-iani wlebis dasawyisidan saqarTveloSi sainvesticio saqmianobis maStabebi
mkveTrad Semcirda. mwiri finansuri resursebis pirobebSi qveyanam ver SeZlo soliduri
investiciebis ganxorcieleba ekonomikis prioritetul dargebSi, vianaidan amave periodSi
yalibdeboda saqrTvelos sabanko sistema da adgilobriv mewarmeebs ar hqondaT sakredito
momsaxurebiT sargeblobis SesaZlebloba, raTa ganexorcielebinaT TavianT sawarmoSi
investireba. amitom am periodis miRwevad sainvesticio sferoSi SeiZleba CaiTvalos
ucxouri

investiciebis

moculobis

saerTaSoriso

ekonomikur

sainvesticio

bazarze. Tu

sagrZnobi

urTieTobebSi

mohyva

zrda.

saqarTvelos

ucxo

Tavdapirvelad ucxouri

qveynebis

aqtiur

gaaqtiureba

Cabmas
Cvens

firmebi investiciebs mxolod

strategiuli mniSvnelobis sferoebsa da dargebSi abandebdnen, amJamad mniSvnelovani
soliduri investiciebi Caido saqarTvelos erovnuli meurneobis iseT dargebSic ki,
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rogorebicaa kvebis mrewveloba. saqarTvelos Cabmam msoflio da regionaluri masStabebis
proeqtebSi kidev ufro gazarda ucxoelTa interesi Cveni qveynis sainvesticio bazris
mimarT. [3]
dResdReobiT

saqarTvelos

sabanko

sistema

warmoadgens

erT-erT

uZlieres

instituts qarTuli ekonomikis ganviTarebaSi da maTi rolis gazrda samewarmeo biznesis
dakreditebaSi pirdapir proporciulad aisaxeba qarTul ekonomikaze da mis ganviTarebaze.
Tanamedrove pirobebSi qveyanaSi, mimdinare socialur-ekonomikuri reformebis
garkveuli warmatebis miuxedavad, ekonomikaSi Seqmnili mdgomareoba kvlav mZimea.
sawarmoo da sameurneo sistemaSi stagnaciis da rRvevis procesi grZeldeba, umravles
samrewvelo sawarmoSi materialur-teqnikuri saSualebebi rogorc fizikurad, ise
moralurad gacveTilia, teqnikuri procesi, inovaciuri procesi SeCerebulia, dRiTidRe
izrdeba sagareo-ekonomikuri davalianeba, didia importis da mcirea eqsprotis moculoba,
valutis devalvacia inflaciuri procesebis gauaresebas iwvevs, maRalia umuSevrobis
done, ar aris sawarmoo potencialis amaRlebis sakmarisi finansuri resursebi. Seqmnilma
krizisma sabanko dakreditebis servisi Seamcira da sistema gadavida axali TamaSis
wesebze, gaizarda dakretidebis sagarantio valdebulebebi, gaizarda dakretidebis
saprocento ganakveTebi. am mdgomareobidan gamosvla SesaZlebelia mxolod swori
sianvesticio politikis SemuSavebis SemTxvevaSi, romelic saSualebas miscems rogorc
ucxoeli, aseve adgilobriv mewarmeebs da Sesabamisad bankebs meti siTamamiT moaxdinon
investireba. rac ganpirobebuli iqneba swori, mizanmimarTuli da momgebiani sainvesticio
proeqtebis SemuSavebis safuZvelze.
vinaidan sabazro ekonomikis mocemul etapze realurad ar aris Camoyalibebuli
qarTvel investorTa mZlavri fena, romelic moaxdens msxvilmaStabiani sainvesticio
politikis warmoebas saqarTveloSi, adgilobriv komerciul bankebs unda SeeZloT
investiciuri proeqtebis dakretideba. amisaTvis unda Seiqmnas specialuri pirobebi
sakanomdeblo doneze, mkveTrad unda gaiweros mxareTa valdebulebebi da sxva masSi
Semavali

sakiTxebi.

es

mniSvnelovania

rogorc

adgilobrivi,

aseve

ucxoeli

investorebisTvis. Zalian mniSvnelovania ucxouri investiciebis mozidva, adgilobrivi da
ucxouri kapitalis Serwyma, rac didad Seuwyobs xels saqarTveloSi ekonomikuri
urTierTobebis

dabalansebas,

mrewvelobis

dargebis

aRorZinebas

da

ganviTarebas,

socialuri mdgomareobis gaumjobesebas da ekonomikur zrdas. am fonze
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investiciebis mozidvis, ganTavsebisa da efeqtiani gamoyenebis, sabanko dakreditebis
gamartivebis, grZelvadiani da dabal procentiani kreditebis mecnieruli da praqtikuli
RonisZiebebis SemuSaveba metad aqtualuria da didi ekonomikuri mniSvneloba aqvs.

daskvna

saqarTvelos mTavrobam unda uzrunvelyos biznesisa da warmoebis dawyeba gaxdes
yvelasTvis Tanabarad xelmisawvdomi, mTavrobam Sesabamisi sakanonmdeblo iniciativebis
SemuSaveba/wardgeniT,

aseve,

administrirebis

gaumjobesebiT

unda

uzrunvelyos

reformebis efeqtiani ganxorcieleba, rac, Tavis mxriv, xels Seuwyobs kerZo seqtoris
konkurentunarianobis amaRlebas da inkluziur ekonomikur zrdas.
mTavrobis sagadasaxado politikam unda uzrunvelyos kerZo seqtorisa da
ucxouri investiciebisaTvis, aseve, biznesis dawyebisa da ganviTarebisaTvis, mimzidveli
da

stabiluri

sagadasaxado

garemos

Seqmna.

saqarTvelo-evrokavSiris

Rrma

da

yovlismomcveli Tavisufali vaWrobis SeTanxmebis farglebSi, unda ganxorcieldes sabaJo
kanonmdeblobis

evrokavSiris

kanonmdeblobasTan harmonizacia. minimizirebuli unda

iqnes saqarTvelos sagadasaxado kodeqsSi cvlilebebis Setana.
zemoaRniSnuli RonisZiebebis ganxorcielebam mniSvnelovnad unda gaaumjobesos
qveynis samewarmeo da sainvesticio garemo, rac gamoixateba rogorc axali biznesebis
dafuZnebaSi, arsebuli biznesebis gafarToebasa da diversifikaciaSi, mcire da saSualo
biznesebis ganviTarebaSi, ucxouri investiciebis nakadebis gazrdaSi, mwarmoeblurobis
donis

amaRlebaSi,

saerTaSoriso

aseve, qveynis

reitingebsa

poziciebis

gaumjobesebaSi

Sesabamis

da SefasebebSi.

gamoyenebuli literatura:
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SIGNIFICANCE OF THE SIMPLE INVESTMENT POLICY FOR
GEORGIAN ECONOMY
N. Inasaridze
Summary
Simplification of the investment policy will help to develop manufacturing business in
Georgia. It is essential to increase and to develop the value of the investment attraction. Recently
there are noticeable improvements in this direction. For instance, partner and co-investment funds.
Nevertheless, the bank interest is still very expensive, and the legal environment of business, taxation
system, political instability, lowers investment process. The article discusses about importance of
simple investment policy for the Georgian economy and how it could increase the interest of potential
investors for manufacturing business.

ЗНАЧЕНИЕ УПРОЩЁННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
ЭКОНОМИКЕ ГРУЗИИ
Н. Инасаридзе
Резюме
Для

развития

предпринимательского

бизнеса

Грузии

необходимо

развитие

инвестиционного процесса–резкое повышение объёма привлечённых инвестиций. В
последнее время намечаются изменения к лучшему в этом наппрвлении (например
партнёрские и ко-финансирующие фонды). Несмотря на это, банковский процент по прежнему
высок, а правовая среда бизнеса, налоговая система, боязнь политической нестабильности
сокращают поступления инвестиций. В статье рассмотрены различные виды инвестирования
и рекомендации по составления бизнес-планов. С целью повышения интереса потенциальных
инвесторов для развития производства в Грузии.
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uak 621.866.12G

grafikuli masalis demonstrireba sainJinro grafikis
swavlebis procesSi (I praqtikuli nawili)
n. nozaZe, T. beriZe, m. ZiZiguri
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas q. #77, 0175 Tbilisi,
saqarTvelo)

reziume: sainJinro grafikis swavlebis procesSi gamoyenebuli sademonsტracio masala

pirobiTad or jgufadaa dayofili. pirvel jgufs miekuTvneba dinamikuri gamosaxulebebi.
amgvari

gamosaxulebebis

saCveneblad

saswavlo

kompiuteruli teqnika. Mmeore jgufs

procesSi

warmatebiT

gamoiyeneba

miekuTvneba iseTi gamosaxulebebi, romelTa

miznobrivi daniSnulebaa naxazebis Sesrulebis etapebis Seswavla. Aam SemTxvevaSi
pedagogs SeuZlia naxazi etapobrivad da saWiro komentarebiT Seasrulos, rac xels
Seuwyobs

msmenelebSi

sivrciTi

warmodgenisa

da

logikuri

msjelobis

unaris

ganviTarebas. naSromSi sivrciTi figurebis TvalsaCino gamosaxulebebi miRebulia
paraleluri

dagegmilebis

meTodis

gamoyenebiT.

Mmocemulia

rCevebi

am

nabijebis

gansaxorcieleblad.
sakvanZo sityvebi: sruli da arasruli gamosaxulebebi, incidencia, wrfis kvali, sibrtyis
kvali, dagegmilebis aparati.

ZiriTadi nawili
vTqvaT, mocemuli gvaqvs gegmilTa 1 sibrtye da dagegmilebis S mimarTuleba
(sur. 1). SevTanxmdeT, rom sivrcis nebismieri wertili gansazRvrulad CaiTvleba, anu
gamosaxuleba iqneba sruli, Tu suraTze naCvenebi iqneba misi Sesabamisi TvalsaCino
gamosaxulebac (gegmili).
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sur. 6
amis

Semdeg

sur. 7
Zalian

martivad

SegviZlia

wrfisa

da

sibrtyis

TvalsaCino

gamosaxulebebis Sesrulebac sur. 2-ze naCvenebia A da B wertilebiT gansazRvruli wrfe
da misi kuTvnili M wertili. Ggamosaxuleba iqneba sruli, Tu M wertilze gavatarebT
magegmilebel wrfes da vipoviT am wrfisa da (AB) wrfis (A1B1) gamosaxulebis gadakveTis
M1 wertils.
axla ganvixiloT A, B da C wertilebiT gansazRvruli sibrtye (sur. 3). aRvniSnoT
am sibrtyis kuTvnili M wertili. M wertilis
Sesabamisi

M1-is

povna

(ABC)

sibrtyis

gamosaxulebaze Zalian martivia _ wertili ekuTvnis
sibrtyes Tu igi Zevs am sibrtyis kuTvnil romelime
wrfeze. M wertili SevaerToT A wertilTan da
miRebuli

wrfe

gadakveTamde
sur. 8

naCvenebi,

Tu

gavageZeloT

(N wertili).

(BC)

rogorc

wrfesTan
zemoT

iyo

N(BC), maSin N1 (B1C1), xolo

M1 (A1N1).
amrigad, mocemuli wrfisa da sibrtyis kuTvnili nebismieri wertili SeiZleba
CaiTvalos gansazRvrulad da aigos misi TvalsaCino gamosaxuleba ise, rom Sesrulebuli
gamosaxuleba iyos sruli. wertili, wrfe da sibrtye
sawyisi cnebebia geometriaSi. Aam cnebebze dayrdnobiT
Camoyalibdeba

sxva

cnebebi.

zemoT

ganxiluli

msjelobis safuZvelze SegviZlia nebismier brtyel
gamosaxulebaze SevasruloT agebis amocanebi ise, rom
Sesrulebuli TvalsaCino gamosaxuleba iyos sruli,
sur. 9

asagebad martivi da gasagebi, rac xels Seuwyobs
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msmenelebs warmoidginon sivrciTi figurebi da Seasrulon maTze sxvadasxva operaciebi.
vTqvaT, mocemuli gvaqvs (AB) wrfe da saWiroa vipovoT misi kvali 1 gegmilTa
sibrtyeze (sur. 4). (AA1) da (BB1) wrfeebi gansazRvraven magegmilebel sibrtyes. რadgan
(AB) wrfe da misi (A1B1) gegmili am magegmilebel sibrtyeSi Zevs, amitom maTi gadakveTis
wertili iqneba saZiebeli kvali.
sur. 5-ze mocemuli gvaqvs sivrceSi mdebare A, B da C wertili. saWiroa
ganisazRvros (ABC) sibrtyis kvali 1 sibrtyeze. vpoulobT H da H1 wertilebs, rogorc
(AB) da (AC) wrfeebis kvalebs. Aam wertilebis SeerTebiT ganisazRvreba (ABC) sibrtyis
kvali.

sur. 10

sur. 11

mocemul C(C1) wertilze gavataroT mocemuli AB(A1B1) wrfis paraleluri wrfe
da vipovoT misi kvali 1 sibrtyeze (sur. 6). amisaTvis C wertilze gavataroT CH ǁǁ
AB. (AB) da (CH) wrfeebze gamavali magegmilebeli sibrtyeebi urTierTparaleluria,
radgan (AB)||(CH) da (AA1)||(CC1). Aაqedan gamomdinareobs, rom am sibrtyeebis kvalebic
urTierTparaleluria.

avagoT

(C1H1)ǁǁ(A1B1). (CH) da(C1H) wrfeebis

wertili warmoadgens (AB) wrfis paraleluri wrfis kvals.

sur. 12

sur. 13
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vTqvaT, mocemulia magegmilebeli sibrtye (AA1) ǁǁ (BB1) wrfeebiT da masze
aramdebare wertili C(C1) wertili. saWiroa C wertilze gavataroT donis sibrtye da
vipovoT misi gadakveTa mocemul magegmilebel sibrtyesTan (sur. 7). SevaerToT C1 da
B1 wertilebi da gavataroT (CM) ǁǁ (C1B1). miRebuli (CM) wrfe donis wrfea. swored
am wrfeze gadis saZiebeli donis sibrtye. A amitomac M wertili mocemuli magegmilebeli
da saZiebeli donis sibrtyis saerTo wertilia. M wertilze unda gavataroT (A1B1)
kvalis paraleluri wrfe, romelic (AA1) wrfes N wertilze gadakveTs. saZiebeli donis
sibrtye ganisazRvreba C, M da N wertilebiT.
mocemul D(D1) wertilze gavataroT mocemuli (ABC) sibrtyis paraleluri
sibrtye (sur. 8). mocemul (ABC) sibrtyeze gavataroT nebismieri (AH) wrfe.

D

wertilze gavataroT (DH1)||(AH) da vipovoT misi H1kvali. Aamis Semdeg, Tu H1 wertilze
gavatarebT (MN)||(BC), maSin saZiebeli sibrtye ganisazRvreba D wertiliTa da (MN)
wrfiT.
zemoT ganxilul amocanebze dayrdnobiT
vaskvniT,

rom

sivrciTi

figurebis

brtyeli

kveTebis agebisas sruli gamosaxulebis misaRebad
sakmarisia

kveTis

nebismieri

sami

wertilis

mocema, danarCeni wertilebi ki cnobili wesiT
aigeba. sur. 9-ze mocemulia oTxwaxnaga prizma.
avagoT misi kveTa A, B da C wertilebze gamavali
sibrtyiT.

simartivisaTvis

moTavsebulia
Ddagegmilebis
sur. 14

1

prizma

gegmilTa

mimarTuleba

aviRoT

fuZiT

sibrtyeze.
prizmis

wiboebis paralelurad. Aamocana daiyvaneba zogadi

mdebareobis sibrtyisa da magegmilebeli wrfis gadakveTis wertilis povnaze da sur. 3ze ganxilul amocanamde sadac sibrtye mocemuli iyo erT wrfeze aramdebare sami
wertiliT da meoTxe wertili (M) mivakuTvneT am sibrtyes.
vTqvaT, zogadi mdebareobis OoTxwaxnaga prizmis waxnagebze mocemulia K, L da N
wertilebi. avagoT prizmis kveTa mocemul sam wertilze gamavali sibrtyiT (sur. 10).
dagegmilebis mimarTuleba SevirCioT prizmis wiboebis paralelurad. zemoT ganxiluli
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amocanis msgavsad vpoulobT (KLN) sibrtyis kveTas (BB1) wibosTan (B wertili).
miRebul

sur. 15

sur. 16

wertils vaerTebT K wertilTan da ganisazRvreba kveTis A wertili. A da N wertilebis
SemaerTebeli wrfis gagrZeleba mogvcems D wertils. analogiuri msjelobis safuZvelze
B da L wertilebis SemaerTebeli wrfis kveTa meoTxe wibosTan mogvcems saZiebel C
wertils. Aamgvarad, prizmis kveTa agebulia da miRebuli gamosaxuleba aris sruli,
Sesasruleblad da aRsaqmelad martivi.
avagoT eqvswaxnaga prizmis kveTa (ABC) sibrtyiT (sur. 11).
amocana unda Sesruldes zemoT ganxiluli amocanebis analogiurad. kerZod, D
wertils vpoulobT (M1) wertilis daxmarebiT, romelic TavisTavad warmoadgens (A1C1)
da (B1D1) diagonalebis gadakveTis wertils. N1=(B1D1) Ո (C1E1) wertilis meSveobiT
aigeba E wertili. rac Seexeba F wertils, igi miiReba (A1C1) da (B1F1) diagonalebis
gadakveTis L wertilisa da B wertilis SemaerTebeli wrfis gadakveTiT F F1 wibosTan.
aqac, rogorc yvela zemoT ganxilul amocanebSi, viyenebT paraleluri dagegmilebis
meTods.

Ddaskvna
sainJinro grafikis swavlebis procesSi pedagogis mier Sesrulebuli gamosaxuleba
unda iyos sruli, TvalsaCino, Sesasruleblad martivi da Tavisufali im agebebisagan,
romlebic damokidebulia dagegmilebis aparatis SerCevaze.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ГРАФИЧЕСОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ (I практическая часть)
Т. Беридзе, Н. Нозадзе, М. Дзидзигури
Резюме
Демонстрационный материал, используемый в процессе преподавания инженерной
графики, условно можно разделить на две группы. К первой группе относятся динамические
изображения. Для демонстрации этих изображении успешно используется компьютерная
техника. Ко второй группе следует отнести изображения, целевое предназначение которых
является обучение этапов реализации чертежа. В этом случае учитель может выполнять
чертёж поэтапно с необходимыми комментариями, которые будут способствовать развитию
пространственного представления и навыков логического мышления. В данной работе
наглядные изображения получены применением метода параллельного проецирования.
Предоставлены некоторые рекомендации для реализации этих шагов.

DEMONSTRATION OF GRAPHICAL MATERIAL IN PROCESS OF
TEACHING OF ENGINEERING GRAPHICS ( I practical part)
T. Beridze, N. Nozadze, M. Dzidziguri
Summary
Demonstration material used in process of teaching of engineering graphics, can be divided
into two groups. The first group includes dynamic images. To demonstrate this image computer
equipments successfully can be used. The second group includes the image, the purpose of which is
teaching of stages of realization of drawings. In this case, the teacher can perform drawing process
in stages with the necessary comments, which will contribute to develop spatial representation and
logical thinking skills. In present work, visual images are obtained using the method of parallel
projection Some recommendations for implementation of these steps are presented.
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G uak 621.866.12
grafikuli masalis demonstrireba sainJinro
grafikis swavlebis procesSi (II praqtikuli nawili)
n. nozaZe, T. beriZe, m. ZiZiguri
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas q. #77, 0175 Tbilisi,
saqarTvelo)
reziume:

sainJinro

grafikis

swavlebis

procesSi

didi

mniSvneloba

eniWeba

sademonstracio masalis SerCevas. Tanamedrove teqnologiebis pirobebSi ra Tqma unda
Seicvala midgomebi da saswavlo procesSi didi adgili kompiuterulma teqnologiebma
daiWira, magram pedagogis mier dafaze Sesrulebuli TvalsaCino gamosaxulebebi mainc
did rols asrulebs msmenelebSi sivrciTi azrovnebisa da logikuri msjelobis unaris
Camoyalibebis procesSi. G naSromSi ganxilulia agebis amocanebi, romelTa Sesrulebis
teqnika dayofilia etapebad da mocemulia rCevebi am etapebis warmatebiT gadasalaxad.
sakvanZo sityvebi: sivrciTi azrovneba, logikuri msjeloba, dagegmilebis aparati,
sademonstracio masala, gegmilTa centri.

ZiriTadi Sinaarsi
naSromSi sivrciTi figurebis TvalsaCino gamosaxulebebi miRebulia centraluri
dagegmilebis meTodis gamoyenebiT.
vTqvaT, mocemuli gvaqvs gegmilTa 1 sibrtye da masze aramdebare S wertili _
gegmilTa centri (sur. 1.). SevTanxmdeT, rom sivrcis nebismieri wertili gansazRvrulad
CaiTvleba(gamosaxuleba iqneba sruli), Tu naxazze naCvenebi iqneba misi TvalsaCino
gamosaxulebac (gegmili).
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sur. 17

sur. 18

sur. 2-ze naCvenebia A da B wertilebiT gansazRvruli wrfe da misi kuTvnili M
wertili. Ggamosaxuleba iqneba sruli, Tu M wertilze gavatarebT magegmilebel wrfes
da vipoviT am wrfisa da (AB) wrfis gegmilis gadakveTis M1 wertils.
ganvixiloT A, B da C wertilebiT gansazRvruli sibrtye.
aRvniSnoT

am

sibrtyis

kuTvnili

M

wertili. M wertilis Sesabamisi M1-is povna (ABC)
sibtyis gamosaxulebaze Zalian martivia _ wertili
ekuTvnis sibrtyes, Tu igi Zevs am sibrtyis romelime
wrfeze, M wertili SevaerToT A wertilTan da
vipvoT miRebuli (AM) wrfisa damocemuli (BC)
wrfis gadakveTis N wertili. rogorc zemoT iyo
naCvenebi,

sur. 19
gamosaxulebebis
SevasruloT

maSin N1(B1C1),

xolo

M1(A1N1). wertilis, wrfisa da sibrtyis sruli

ganxilvis

agebis

Tu N(BC),

Semdeg

amocanebi

SesaZlebelia

ise,

rom

nebismier brtyel

Sesrulebuli

TvalsaCino

gamosaxulebaze
gamosaxuleba

akmayofilebdes sainJinro grafikis swavlebis procesSi sademonstracio masalisadmi
wayenebul yvela moTxovnas.
sur. 4-ze

naCvenebia (AB) wrfisa da misi kvalis TvalsaCino gamosaxulebebi.
magegmilebeli (SA) da (SB) wrfeebi gansazRvravs
magegmilebel sibrtyes. radgan (AB) wrfe da misi
centraluri gegmili (A1B1) erTmaneTs gadakveTs
da maTi gadakveTis wertili iqneba saZiebeli H
kvali,

sur. 20

xolo

sibrtyis kvali.
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sur. 5-ze mocemuli gvaqvs sivrceSi mdebare A, B da C wertili. saWiroa
ganisazRvros (ABC) sibrtyis kvali 1 sibrtyeze.
H da Hˈ wertilebi, rogorc (AB) da (BC) wrfeebis kvalebi, gansazRvravs am ori
gadakveTili wrfiT gansazRvruli sibrtyis kvals.
G

ganxiluli amocanebidan SegviZlia davaskvnaT, rom sivrciTi figurebis brtyeli

kveTebis sruli gamosaxulebebis asagebad sakmarisia gansazRvruli iyos kveTaSi misaRebi
figuris sami wertili. danarCeni wertilebi ki cnobili wesiT aigeba.
vTqvaT, mocemuli gvaqvs gegmilTa sibrtyeze FfuZiT moTavsebuli SA1B1C1D1E1
piramida. avagoT misi kveTa A, B da C wertilebze gamavali sibrtyiT (sur. 6).
gegmilTa S centri davamTxvioT piramidis S
wveros. amocana daiyvaneba sur. 3-ze ganxilul
amocanamde,

sadac

sibrtye

mocemuli

iyo

erT

wrfeze aramdebare sami wertiliT da meoTxe (D)
wertili mivakuTvnoT am sibrtyes. kerZod vipovoT
M1, rogorc (A1C1) da (B1D1) wrfeebis gadakveTis
wertili. (SM1) magegmilebeli wrfisa da (BC)
wrfis gadakveTis wertili mogvcems M wertils,
sur. 21

xolo (BM) wrfisa da (AC) wrfis gadakveTis
wertili mogvcems D wertils.

ganisazRvreba saZiebeli E wertili (SE1) wiboze.

sur. 22

sur. 23
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vTqvaT,

asagebi

gvaqvs

samwaxnaga SA1B1C1

piramidis

brtyeli

kveTi,

romelic

gansazRvrulia waxnagebze mocemuli K, L da N wertilebiT. A
aqac gegmilTa S centri davamTxvioT piramidis S wveros. zemoT ganxiluli
amocanis analogiurad vpoulobT (KLN) sibrtyis kveTas (SB1) wibosTan _ B wertili.
miRebul B wertils vaerTebT K wertilTan da ganisazRvreba kveTis A wertili. A da N
wertilebis SemaerTebeli wrfis kveTa (SC1) wibosTan gansazRvravs kveTis C wertils.
A amgvarad, piramidis kveTa sibrtyiT agebulia da miRebulia gamosaxuleba aris sruli,
xolo Sesasruleblad da aRsaqmelad martivi.
sur. 8-ze mocemuli gvaqvs konusi da
mis zedapirze mdebare A, B da C wertilebi.
avagoT konusis kveTa (ABC) sibrtyiT.
konusis
centrad,

maSin

wvero

miviRoT

A, B da

gegmilTa

C wertilebis

gegmilebi Zevs konusisi FfuZeze. kveTis
wertilebis asagebad gamoviyenoT sur. 3-ze
ganxiluli
sur. 24

meTodi.

msaxvelebze vipoviT

rac

ufro

met

kveTis wertilebs,

amocanis pasuxi miT ufro zusti iqneba.

unda gaviTvaliswinoT, rom am amocanis ganxilvisas xazi unda gaesvas imas, rom
aucilebelia kveTis wertilebis povna konusis ganapira msaxvelebze (D da E wertilebi),
romlebic warmoadgens xilvadobis zRvars mocemuli mrudwiruli zedapirisaTvis.

Ddaskvna
P

pedagogis mier dafaze Sesrulebuli grafikuli masala rig moTxovnebs unda

akmayofilebdes: gamosaxuleba unda iyos sruli, TvalsaCino da Sesasruleblad martivi
_ Tavisufali im agebebisagan, romlebic gamowveulia dagegmilebis aparatis SerCevaze.

gamoyenebuli literatura:
1. Четверухин Н. Ф. _ Стереометрические задачи на прроекционном чертеже,
издательство министерства просвещения РСФСР, Москва 1965г.;
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2. SavguliZe a. s. _ elementaruli sainJinro grafika skolaSi, gamomcemloba
ganaTleba, Tbilisi 1984 w.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ГРАФИЧЕСОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ ( II практическая часть)
Н. Нозадзе, Т. Беридзе, М. Дзидзигури
Резюме
В

процессе

обучения

инженерной

графики

большое значение имеет выбор

демонстрационного материала. Развитие современной технологии изменили подходы и
компьютерная техника заняла большое место в
изображение
навыков

учебном процессе . Хотя наглядное

выполненное преподователем на доске играет важную роль для развития

пространственного предстставления

и

логического мышления. В статье

рассматриваются задачи построении, выполнение которых разделены на этапы, а также
предоставлнны рекомендации по реализации их успешного преодоления.

DEMONSTRATION OF GRAPHICAL MATERIAL IN PROCESS OF
TEACHING OF ENGINEERING GRAPHICS( II practical part)
N. Nozadze, T. Beridze, M. Dzidziguri
Summary
Selection of demo material is very important in the process of teaching of engineering graphics
The development of modern technology has changed the approaches and computer technology has
taken an important place in the educational process. Although, The visual image formed by lecturer
on the board still plays an important role for the development of spatial and logical thinking of
students. The article discusses the constructive problems, which is divided into stages, and
recommendations for their successfully realization are given.
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avtorTa sayuradRebod

samecniero naSromis redaqciaSi warmodgenis wesi
saqarTvelos teqnikuri universitetis satransporto da manqanaTmSeneblobis
fakultetis JurnalSi _ “transporti da manqanaTmSenebloba” samecniero naSromis
warmodgena xdeba qarTul, inglisur da rusul enebze, romlebic unda akmayofilebdes
Semdeg moTxovnebs:
1. naSromi unda Sesruldes A4 formatis qaRaldis 1,5 intervaliT nabeWd gverdze
ISO standartis moTxovnis mixedviT:
a)

naSromi

unda momzaddes

Microsoft Word-Si

cxrilebisa da formulebis

redaqtorebis gamoyenebiT; SesaZlebelia gamoyenebul iqnes Microsoft Excel-is
programa.
b) samuSao qaRaldis mindvris zomebi: zeda _ 35 mm, qveda _ 25 mm, marcxena _ 20
mm, marjvena _ 20 mm.
g) qarTul enaze Sesrulebuli naSromi unda aiwyos LitNusx – is garnituris
SriftiT, inglisur da rusul enebze Sesrulebuli naSromi ki _ Times New
Roman SriftiT.
d) naSromis dasaxeleba unda aiwyos LLitMtavr
avtoris saxeli da gvari _

LitNusx

garnituris SriftiT (14B);

garnituris SriftiT (13B); dasaxeleba

organizaciis, sadac Sesrulda samuSao, unda mieTiTos frCxilebSi _ SriftiT
13B; naSromis reziume unda Sesruldes kursivi SriftiT 12; sakvanZo sityvebi _
SriftiT 12; naSromis teqsti _ 12; rusul enaze Sesrulebuli naSromi _ SriftiT
12; literaturis CamonaTvalis Semdeg erTvis reziume inglisur da rusul enebze
Semdegi miTiTebiT: naSromis dasaxeleba, avtoris (avtorebis) saxeli da gvari.
reziumes moculoba unda iyos 10-15 striqoni;
2. naSromi warmodgenili unda iyos kompaqt diskze (CD-R) da erT egzemplarad A4
formatis qaRaldze (mkafiod) dabeWdili;
3. naSroms Tan unda erTvodes monacemebi avtoris (avtorebis) Sesaxeb: samecniero
xarisxi, wodeba da Tanamdeboba;
4. redaqcia mxars dauWers erT JurnalSi erTi da igive avtorebis mier Sesrulebul
araumetes sami statiis gamoqveynebas;
5. naSromis gverdebis raodenoba ganisazRvreba 5-dan 10 gverdamde;
6. avtori pasuxs agebs naSromis Sinaarssa da xarisxze;
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Порядок представления в редакцию научных работ
В журнал “Транспорт и машиностроение” транспортного и машиностроительного
факультета Грузинского технического университета научные работы представляются на
грузинском, английском и русском языках с соблюдением следующих требований:
1. Работа должна быть выполнена на бумаге форматом A4 с интервалом 1,5 на печатном
листе согласно требованиям стандарта ISO:
а) Работа подготавливается в Microsoft Word с использованием редакторов таблиц и
формул; возможно использование программы Microsoft Excel.
б) размеры поля рабочего листа: верхнее _ 35 мм, нижнее _ 25 мм, левое _ 20
мм, правое _ 20 мм.
в) выполненная на грузинском языку работы должна быть набрана шрифтом LitNusx,
выполненный на английском и русском языках работы _ шрифтом Times New Roman.
г) название работы должно быть набрано шрифтом LLitMtavr (14B); имя и фамилия
автора _

шрифтом LitNusx

(13B); название организации, где выполнена работа,

указывается в скобках _ шрифтом 13B; резюме работы выполняется курсивным
шрифтом 12; ключевые слова _ шрифтом 12; текст работы _ шрифтом 12;
выполненная на русском языку работа _ шрифтом 12; после литературы прилагается
резюме на английском и русском языках со следующим указанием: название работы,
имя и фамилия автора (авторов). Объём резюме не должен превышать 10-15 строк;
2. Работа должна быть представлена на компакт-диске (CD-R) и в одном экземпляре
(разборчиво) напечатанной на бумаге формата A4;
3. К работе прилагаются данные об авторе (авторах): научная степень, званиеs и
должность;
4. Редакция согласится напечатать в одном журнале не более трёх статьей выполненных
одним и тем же автором;
5. Количество листов работы определяется от 5 до 10 страниц;
6. Автор несёт ответственность за содержание и качество работы;
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FOR AUTHIORS
procedure for submission of scientific papers in journal
In the Journal “Transport and Machine Building” of Transport and Mechanical Engineering
Faculty of Georgian Technical University manuscripts will be submitted in Georgian, English and
Russian languages with satisfying of the following conditions:
1. The paper must be performed on A4 page format with interval 1,5 by requirements of ISO
standard:
а) The paper must be prepared in Microsoft Word with using of redactor for the tables and
formulae; is possible to use the program Microsoft Excel.
b) Margins: top _ 35 mm, bottom _ 25 mm, left _ 20 mm, right _ 20 mm.
c) Performed in Georgian paper must be typed in LitNusx, performed in English and Russian
papers _ in Times New Roman.
d) Title of paper must be typed in LitMtavr (14B); name and surname of author _ in LitNusx
(13B); affiliation, in parenthesis _ in 13B; abstract must be performed in italic 12; keywords
_ in 12; body-type _ in 12; performed in Russian paper _ in 12; after references should have
the abstracts in English and Russian with following: title of paper, name and surname of
author (authors). The abstract should not exceed 10-15 lines;
2. The paper must be submitted on compact-disk (CD-R) and one copy (legible) printed on format
A4;
3. The paper should be accompanied with the information about author (authors): scientific degree,
rank and position;
4. Редакция согласится напечатать в одном журнале не более трёх статьей выполненных
одним и тем же автором;
5. Size of paper’s sheet is determined in range from 5 up to 10 pages;
6. The author is wholly responsible for the contents and quality of the paper;
7. Aforementioned requirements are necessary for the scientific paper to be accepted.
The work is printed at the expense of the authors.
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