გზა სინათლის სხივის დიფრაქციიდან აეროდინამიკის მწვერვალამდე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი
გოგი კვარაცხელიას ნაშრომების არასრული ჩამონათვალი

საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტის

მაღალი

სიზუსტის

მექატრონული

ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი, სტუ-ს
საპატიო დოქტორი პოლკოვნიკი გოგი კვარაცხელია მრავალი გამოგონების და სამეცნიერო
ნაშრომის ავტორია. გამოგონებებს შორის კი განსაკუთრებით გამორჩეული ადგილი უკავია მის
მიერ შექმნილ არატრადიციულ დისკოსებურ საფრენ აპარატს.
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სტუ-ს საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი შეეცდება თავისი მოკრძალებული აზრი
გამოთქვას მის თითოეულ გამოგონებაზე. წარმოდგენილ დასკვნაში განვიხილავთ ერთ-ერთ
მათგანს. მიუხედავად იმისა, რომ იგი მუშაობს რამოდენიმე მიმართულებით მას არ შეუწყვეტია
შემოქმედებითი საქმიანობა და ძალისხმევა, მიმართული ხსენებული არატრადიციული
დისკოსებური საფრენი აპარატის კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური დახვეწისაკენ. ამის
ნათელი დადასტურებაა მის მიერ წარმოდგენილი საფრენი აპარატის გაუმჯობესებული ახალი
კონსტრუქცია, რომლის შესრულების ფორმების თავისებურებებსა და ასეთი თავისებურებების
უპირატესობებზე ანალიზი მოყვანილია ქვემოთ.
გ. კვარაცხელიას მიერ შექმნილი საფრენი აპარატის ძირითადი კონსტრუქციული
ელემენტებია:
-ტორისმაგვარი (დისკოსმაგვარი) ფორმა
-კორპუსი კაბინით, რომელიც განლაგებულია საფრენი აპარატის ცენტრალურ ნაწილში;
-ფრთებიანი მაძრავი, სადაც მაძრავი შესრულებულია ზედა და ქვედა, კორპუსის ღერძის
თანაღერძული

და

სხვადასხვა

მიმართულებით

ბრუნვის

შესაძლებლობის

მქონე

გარსშემოდენილი გარსის სახით,
-თითოეული გარსშემომდენი გარსი აღჭურვილია ფრთების სიმრავლით, რომლებიც
შეკრულია შიდა და გარე სალტეებით,
-თითოეული ფრთა სალტეებს შორის შესრულებულია საკუთარი ღერძის გარშემო
შემობრუნების შესაძლებლობით და გააჩნია ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად და სხვადასხვა
კუთხით დახრის შესაძლებლობა
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- ზედა და ქვედა გარსის ფრთები დახრილია აპარატის განივი სიმეტრიის ღერძის მიმართ,
იმგვარად რომ დაშორება ზედა და ქვედა გარსის ფრთის ბოლოებს შორის მინიმალურია და
პერიფერიაზე მაქსიმალური
-ამძრავი შესრულებულია „ელექტრომაგნიტური ძრავას“ სახით, რომლის სტატორიც და
როტორიც მბრუნავია, მასთან ზედა გარსი შესრულებულია როტორის სახით ქვედა კი
სტატორის სახით.
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ასეთი სახის ელექტრომაგნიტური ძრავას გამოყენება სხვა სატრანსპორტო საშუალებებში
საერთოდ გამორიცხულია, რამეთუ თვითონ კონსტრუქცია აგებულია ამ მაძრავის მიხედვით
მის გარშემო.
- აპარატი აღჭურვილია აკუმულატორის ბატარეიით
- აპარატი აღჭურვილია, სულ მცირე, ორი გენერატორით, რომლებსაც გააჩნიათ
მოქმედებაში მოსვლის შესაძლებლობა შესაბამისი გარსიდან ფრიქციულ, მექანიკურ ან
უკონტაქო კავშირების მეშვეობით.
ცხადია აპარატი ასევე შესაძლოა აღჭურვილი იყოს სხვადასხვა გადამწოდებით, მართვადი
ელექტრომაგნტიტური ან ელექტრომექანიკური საშუალებებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ
აპარატის

გამართულ

მუშაობას

და

მის

შესაძლებლობას, თუმცა ზემოთ ჩამოთვლილი

სხვადასხვა

დანიშნულებით

გამოყენების

ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტები,

მათი შესრულების ფორმები და შეთანწყობის სქემები უზრუნველყოფენ ისეთი ძირითადი
მახასიათებლების გაუმჯობესებას, როგორიცაა:
1.

მაღალი სტაბილურობა

2.

ფრენის სიმაღლე

3.

ვერტიკალური ფრენის მაღალი სიჩქარე

4.

გაზრდილი ამწევი ძალა და ტვირთამწეობა

5.

მაღალი მანევრირების უნარი

6.

მაღალი საიმედოობა

7.

გაზრდილი უსაფრთხოება

8.

გაზრდილი ფრენის რესურსი

9.

შემცირებული ვიბრაცია და დაბალი ხმაური

10. 45°-ს დახრილზე დაშვება
ა) საფრენი აპარატის მოქმედებაში მოსაყვანად ელექტრომაგნიტური ამძრავის გამოყენება
შესაძლებლობას იძლევა ზედა და ქვედა ფრთებიანი გარსები „დაჭერილ“ იქნეს მაგნიტურ
ველში და ამგვარად თავიდან იქნას აცილებული კომპლექსური და ძვირადღირებული
შეუღლების სისტემები. ფრთებიან გარსების ამძრავზე ელექტროენერგიის მიწოდებით
წარმოიქმნება მბრუნავი ელექტრომაგნიტური ველი. მაგნიტური ველის ღრეჩო შესაძლოა
რეგულირებული იყოს იმგვარად, რომ მიღებული იქნას ოპტიმალური ბალანსი ეფექტურობასა
და სიმძლავრეს შორის, თვით მაგნიტური ველის სიჩქარე შესაძლოა შეცვლილი იყოს ცნობილი
ელექტრომაგნიტური პრინციპების შესაბამისად, რაც უზრუნველყოფს ზედა და ქვედა გარსების
სიჩქარის ცვლილებასაც. ზედა და ქვედა გარსების შემხვერად ბრუნვა უზრუნველყოფს ზედა
გარსის ფრთების მიერ წატაცებული ჰაერის ნაკადის, იმავდროულად, მეორე გარსის ფრთებით
წატაცებას

და

ჰაერის

ნაკადის

მიმართულების

გასწორებას,

რაც

უზრუნველყოფს

ვერტიკალური ფრენის სტაბილურობას. ჰორიზონტალური ფრენის რეჟიმისას კი ზედა და
ქვედა გარსების შემხვედრად ბრუნვას მინიმუმამდე დაჰყავს მაგნუსის ძალა, რომელსაც აქვს
თვისება გადაადგილოს მოწყობილობა გვერდზე ზედა და ქვედა გარსების სხვადასხვა სიჩქარის
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გამო, მაგრამ აპარატის კონსრუქციული თუ ტექნოლოგიური შესრულების თავისებურების
გამო

ჰორიზონტალური

ფრენისას

ერთი

მხრიდან

ბრუნვის

სიჩქარეს

ემატება

ჰორიზონტალური ფრენის სიჩქარე, ხოლო საწინააღმდეგო მხრიდან ჰორიზონტალური ფრენის
სიჩქარეს აკლდება ბრუნვის სიჩქარე, შედეგად ასეთი სისტემა ნეიტრალიზებას უკეთებს
მაგნუსის ძალებს და აპარატი ინარჩუნებს სტაბილურობას ფრენის ორივე რეჟიმზე.

მაღალი სტაბილურობა ასევე მიღწეულია გიროსკოპული ეფექტითაც ანუ დიდი კუთხური
მომენტით, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა გაათანაბროს ტანგაჟის და გვერდების
შეშფოთებები, რითაც აპარატი ხდება ნაკლებად მგრძნობიარე ქარით გამოწვეული გვერდითი
დარტყმებისადმი.
აპარატი ისეა კონფიგურირებული, რომ კორპუსის ღერძი და გარსების ბრუნვის ღერძები
ემთხვევა ერთმანეთს, რაც გარკვეულწილად დადებითად მოქმედებს მის აეროდინამიკურ
მახასიათებლებზე, ამასთან, ზოგადად აეროდინამიკური მახასიათებლების გაუმჯობესება, მათ
შორის მაღალი სტაბილურობა, უზრუნველყოფილია ზედა და ქვედა გარსშემოდენი გარსის
ფრთების დახრით, ისე როგორც ეს ზემოთაა აღნიშნული, რადგან ზედა და ქვედა გარსის
ფრთებს შორის შექმნილ სოლისმაგვარ სივრცეში, რომელიც წარმოიქმნილია მოყვანილი
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განლაგებით, ფრთებს შორის წნევა იზრდება ბრუნვის ღერძიდან ფრთების მიმართულებით და,
მაშასადამე, დატვირთვები კორპუსზე ნაკლებია.
ბ) ფრენის მაღალი სიჩქარე ორივე რეჟიმზე უზრუნველყოფილია იმით, რომ ზედა და
ქვედა

გარსების

მაღალი

ბრუნვის

სიხშირეებით,

ისეთ

შესრულების

ფორმებთან

ერთობლიობაში, სადაც, ზედა და ქვედა ფრთებიან გარსებს გააჩნია შემხვერად ბრუნვის
შესაძლებლობა ბრუნვის ერთნაირი ან სხვადასხვა სიჩქარით, ამასთან, თვით ფრთების
ჩამაგრების ფორმა სალტეებს შორის და მათი აღჭურვა კუთხით დაყენების მექანიზმით,
შესაძლებლობას

იძლევა

თითოეულ

ფრთებიან

გარსზე

მოდებული

იყოს საერთო

დიფერენციალური ბიჯი, და საერთო ბიჯის ერთობლივი ცვლილებით მიღწეული იყოს
ვერტიკალურ

სიბრტყეში

გადაადგილების

მაღალი

სიჩქარე,

ხოლო

ჰორიზონტალურ

სიბრტყეში გადაადგილების მაღალ სიჩქარეს ზემოთ ნახსენებ მახასიათებლებთან ერთად
უზრუნველყოფს ციკლური ბიჯის შერჩევითად მოდება ფრთებიანი გარსების ბრუნვის
მომენტის შესაქმნელად.
გარსშემომდენი გარსების გარე სალტე ხელს უწყობს ფრენისას სალტის მთელს
პერიმეტრზე ჰაერის გაუხშოებას და ჰორიზონტალური გადაადგილებისას წინააღმდეგობის
შემცირებას.
გ) ის, რომ შესაძლებელია მოყვანილი კონსტრუქციული შესრულების საფრენ აპარატზე
ზედა და ქვედა გარსშემომდენი გარსების ფრთების სხვადასხვა მიმართულებით დახრა, ამავე
გარსების სხვადასხვა ბრუნვის სიჩქარის უზრუნველყოფა მათი შემხვედრი მიმართულებით
ბრუნვისას, რომლის დროსაც ადგილი აქვს ზედა გარსის ფრთების მიერ წატაცებული,
შემჭიდროებული ჰაერის ნაკადის ქვედა გარსის ფრთების მიერ იმავდროულად წატაცებას და
შემჭიდროებას, შესაძლებლობას იძლევა მიღწეული იყოს მაქსიმალური წნევათა სხვაობა ზედა
და ქვედა გარსებს შორის, რაც თავის მხრივ ზრდის ამწევ ძალას და შესაბამისად
ტვირთამწეობას.

იზრდება წნევა და შესაბამისად, როგორც ამწევი ძალა და სიჩქარე, ისე ტვირთამწეობა,
გარდა ამისა ზედა გარსშემომდენი გარსის გარე სალტის მცირე ღრეჩოთი შემოვლება ქვედა
გარსშემომდენი გარსის სალტეზე, ერთის მხრივ, ხელს უწყობს ფრენისას ან ცურვისას გარე
სალტის მთელს პერიმეტრზე, შესაბამისად, ჰაერის ან წყლის გაუხშოებას და ჰორიზონტალური
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გადაადგილებისას

წინააღმდეგობის

შემცირებას.

შემხვედრი

ბრუნვის

ეფექტი

მაქსიმალიზაციას უკეთებს წნევათა სხვაობას ზედა და ქვედა გარსებს შორის და ამით ზრდის
ამწევ ძალას.
დ) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორი წარმოადგენს მაღალი მანევრირების
წინაპირობას.

ე) მაღალი საიმედოობა მიღწეულია ამძრავის კონსტრუქციული ფორმით, რადგან
შემხვედრად

მბრუნავ გარსებს შორის მაგნიტური ველის შექმნა ხელს შეუწყობს ასევე

დარტყმების და/ან ვიბრაციების მსუბუქად დემპერებას, რადგან მინიმუმადეა დაყვანილი
პირდაპირი მექანიკური ურთიერთკავშირი მათ შორის, გარდა ამისა, ასეთი კონფიგურაცია
ამცირებს აპარატში ცვეთის დეტალების რაოდენობას და შესაბამისად მათი უწესივრობით
გამოწვეულ საფრთხეებს.
ვ) გაზრდილი უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია საპარაშუტე სისტემით, რომლითაც
აღჭურვილია ხსენებული აპარატი.
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ამასთან

საპარაშუტე

გამარტივებული,

რამეთუ

სისტემის
აპარატის

მონტაჟი

და

კონსტრუქციული

ამოქმედება
ფორმების

მაქსიმალურადაა
გამო

მთლიანადაა

გამორიცხული მბრუნავ ნაწილებთან მათი კონტაქტის ალბათობა, გარდა ამისა საპარაშუტე
სისტემის განთავსება ბრუნვის ღერძის გასწვრივ ავარიულ სიტუაციაში უზრუნველყოფს
აპარატის გაწონასწორებულ მდგომარეობაში დაშვებას. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ საფრენი
აპარატი არ იქნებოდა აღჭურვილი დამატებითი უსაფრთხოების საპარაშუტე სისტემით,
გარსშემომდენ გარსებზე ფრთების განლაგება, ფორმა და დახრა უზრუნველყოფს პლანირების
რეჟიმში მდოვრე დაჯდომას, აპარატს ასევე შეუძლია ჰიდრავლიკური საბჯენების (ფეხების)

საშუალებით დაეშვას 45° დახრილ ზედაპირზე.
ზ) ფრენის რესურსის გაზრდა მიღწეულია იმით, რომ საფრენი აპარატი აღჭურვილია სულ
მცირე ორი გენერატორით, რომლებიც მოქმედებაში მოდიან შესაბაისი მრუნავი გარსების
მეშვეობით

და

ახორციელებენ

აკუმულატორის

ბატარეიისათვის

ელექტროენერგიის

მიწოდებას.
თ) ვიბრაციების შემცირებასა და მათი დემპფერების შესაძლებლობებზე უკვე იყო
საუბარი, რაც შეეხება ხმაურს აპარატის კონსტრუქციული შესრულების ფორმა გამორიცხავს
ფრთის კიდურა ზედაპირებზე ჰაერის დაგრიგალების შესაძლებლობას (როგორც ეს საჰაერო
ხრახნების შემთხვევაშია), რადგან ისინი შეკრულია სალტეთი, და ამგვარად უზრუნველყოფს
ხსენებული ეფექტით გამოწვეული ხმაურის მთლიანად აღმოფხვრას.
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის თანამშრომლები უაღრესად დადებითად აფასებენ
ბატონი გოგი კვარაცხელიას მიგნებებს საინჟინრო საქმეში, მონდომებას - შექმნას ქვეყნისთვის
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მეტად საჭირო საინჟინრო მოწყობილობები და მზად არიან თავიანთი ცოდნითა და
გამოცდილებით გვერდში დაუდგნენ და შესაძლებლობის ფარგლებში ხელი შეუწყონ მას
პატრიოტულ, კეთილშობილურ საქმიანობაში.

სტუს საინჟინრო დეპარტამენტის თანამშრომლები:

/თ. ბერიკაშვილი/

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის თანამშრომლები ასევე შევეცდებით გამოვთქვათ
ჩვენი აზრი ბატონ გოგი კვარაცხელიას პრინციპით შექმნილ არანაკლებ მნიშვნელოვან,
აეროდინამიკაზე დაფუძნებულ ცეცხლსასროლი იარაღის ახალ სისტემაზე.
როგორც ცნობილია, ბალისტიკაში საფრენ მოწყობილობებს ატმოსფეროში მოძრაობისას
ესაჭიროება სტაბილიზაცია. ვერტიკალურ ღერძზე დისკოსებრ მბრუნავ სხეულებს გააჩნათ
უპირატესობა - კონუსური ფორმის ჰორიზონტალურ ღერძზე მბრუნავ სხეულებთან
შედარებით. საერთოდ, მბრუნავი სხეულების სტაბილიზაციის მოვლენა დაფუძნებულია ე.წ.
ჰიროსკოპის მდგრადობის მოვლენაზე.
როგორც გ. კვარაცხელიას გამოკვლევებიდან ჩანს, მბრუნავი ბრტყელი ტყვიის (დისკოს)
მიერ ჯავშნის გახვრეტისუნარიანობა ბევრად აღემატება ტრადიციული მბრუნავი და
ფრთასხმულიანი ტყვიების გახვრეტისუნარიანობას,
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ვინაიდან პირველ შემთხვევაში ტყვიას გააჩნია როგორც გადატანითი მოძრაობის
კინეტიკური ენერგია - ასევე ბრუნვითი მოძრაობის ენერგია. პირველი ხასიათდება ჯავშნის
ამოჭრის მოქმედებით, ხოლო მეორე იწვევს ჯავშნის პირდაპირ გახვრეტას.

ნათელია, რომ დისკოსებრი ტყვიის კონცეფციის პრაქტიკაში განხორციელება მოითხოვს
სპეციალური

ტიპის

არაცილინდრული

ფორმის

ვაზნებს,

რომლის

დამზადების
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ტექნოლოგიური პროცესი არ არის რთული. ზემოაღნიშნული დისკოსებრი ტყვიები, მოითხოვს
ასევე ტყვიის გასროლისათვის სპეციალური ლულის მქონე იარაღის შექმნას.
გ. კვარაცხელიას მიერ წარმოდგენილი ინოვაცია - ლულის სპეციალური ახალი სისტემა
„თვალი“ ტექნიკურად გაუმჯობესებულია სხვა „სტანდარტულ“ ლულებთან შედარებით,
ლულას გააჩნია ტყვიის განივი კვეთის პროფილი, განთავსებულია უკუსვლის ზამბარები,
გაკეთებულია სპეციალური ნახვრეტები დიდი წნევის მქონე აირის გამოსაფრქვევად,
რომლებიც მიმართულია სხვადასხვა კუთხით ლულის ზედა და ქვედა მხარეზე, რაც საბოლოო
ჯამში იწვევს ტყვიაზე დამატებითი მაბრუნებელი მომენტის წარმოქმნას და სხვა. აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილი დისკომოსმაგვარი ტყვიის უპირატესობა ტრადიციულ
მბრუნავ ტყვიასთან შედარებით იმაშიც მდგომარეობს, რომ შემოთავაზებული იარაღის
გამოყენებისას ადგილი არ აქვს ეილერ-პუანსო-ჯანიბეკოვის ეფექტს.
დისკოსებრივი ტყვიის და აღნიშნული იარაღის საცდელი მოდელი გ. კვარაცხელიას
მიერ დამზადებული და გამოცდილი იქნა პრაქტიკულად წლების წინ.

როგორც მოდელის გამოცდამ აჩვენა, მას გააჩნია ბევრად უკეთესი ბალისტიკური
მახასიათებლები ჩვეულებრივი სასროლო იარაღის ტყვიებთან შედარებით (ჯავშანგამტანობა,
სროლის სიშორე).
საერთოდ, დასკვნის სახით უნდა ითქვას, რომ გ. კვარაცხელიას მიერ ჩატარებული
გამოკვლევებისა

და

აღნიშნული

იარაღის

საცდელი

მოდელის

გამოცდის

შედეგად

ვერტიკალურ ღერძზე დისკოსებრ მბრუნავ სხეულებს და კონუსური ფორმის ჰორიზონტალურ
ღერძზე მბრუნავ სხეულებს შორის ფარდობით ფიზიკურ მახასიათებლებში - სიჩქარის,
ხახუნის და გრავიტაციის ძალთა კოეფიციენტში და სხვა - ტექნიკურად და პრაქტიკული
გამოყენების თვალსაზრისით უპირატესობა უნდა მიენიჭოს პირველს, გამომდინარე ზემო
აღნიშნულიდან ბ-ნ გ. კვარაცხელიას პრინციპისა და ფორმულის თანახმად შეიძლება ითქვას,
რომ:
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რომლის თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს გ. კვარაცხელიას მიერ შემოთავაზებული ახალი
ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღი.
საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის თანამშრომლები უაღრესად დადებითად აფასებენ
ბატონი გ. კვარაცხელიას მიგნებებს საინჟინრო საქმეში, მონდომებას - შექმნას ქვეყნისთვის
მეტად საჭირო საინჟინრო მოწყობილობები და მზად არიან თავიანთი ცოდნითა და
გამოცდილებით გვერდში დაუდგნენ და შესაძლებლობის ფარგლებში ხელი შეუწყონ მას
პატრიოტულ, კეთილშობილურ საქმიანობაში.
სტუს საინჟინრო დეპარტამენტის თანამშრომლები:

/თ. ბერიკაშვილი/

ზემოთ ნახსენები იყო ბ-ნ გოგი კვარაცხელიას შემოქმედების შესახებ რამოდენიმე
მიმართულებით ტექნიკის სხვადასხვა სფეროში. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გოგი
კვარაცხელიამ სხვა ნაშრომების პარალელურად შექმნა დიდ ხნის ნაოცნებარი, ეგვიპტის
პირამიდების, კერძოდ ხეოფსის დიდი პირამიდის სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო
ალგორითმი.
12
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დაწვრილებით იხილეთ ვიდეო სტუ-ს ვებ გვერდზე gtu.ge 30 ივლისი 2021 წელი

N 00/003

თარიღი: 10.04.2020
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორს
ბ-ნ დავით გურგენიძეს
უკონტაქტო მაგნიტური სახსრები

ბატონო დავით, გიგზავნით საქართველოს სტუ-ს მაღალი სიზუსტის მექატრონული ტექნოლოგიების
საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის უფროსის, სტუს საპატიო დოქტორის, ბ-ნ გოგი
კვარაცხელიას სარეკომენდაციო წერილს.
ბატონი

გოგი

კვარაცხელიას

იდეა-ართროზით

დაავადებული

პაციენტების

მკურნალობის

ნოვატორული მეთოდის შესახებ ნამდვილად იმსახურებს ცხოველ ინტერესს.
რაღა თქმა უნდა არსებული იდეის მიზანშეწონილობა პირველ რიგში უნდა გამოკვლეუილი იქნას
ტექნიკური პარამეტრების დაფიქსირებით, რისთვისაც საჭირო იქნება მატერიალური მხარდაჭერა.
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საქართველოს ორთოპედ-ტრავმატოლოგთა ასოციაცია, მისი სათაო ოფისი და პრეზიდენტი მხარს
უჭერს, წარმოჩენილი იდეის მიმზიდველობას, ნაკლებინვაზიურობას და მიგვაჩნია, რომ საინტერესო
იქნებოდა ექსპერიმენტული ნაწილის შესრულბისა და მისი ეფექტურობის დადასტურების შემთხვევაში
გადატანილი იქნას სამედიცინო პრაქტიკაში, ყველა სათანადო კვლევების დადებითი ეფექტის
დადგენის შემდეგ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში 2017 წლის 13
ივნისს ექიმ კარდიოლოგის, საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის ბატონი ზაზა
სოფრომაძის თავმჯდომარეობით შედგა გოგი კვარაცხელიას ნაშრომის პრეზენტაცია თემაზე:
„გულსისხლძარღვთა არტერიალურ სისტემაში ათეროსკლეროზული დაზიანებით, გართულებისა და
თრომბოზებით გამოწვეული სისხლის მიმოქცევის რეგიონალური შეფერხების კორექციისა და
15

აღდგენის მეთოდი“. ტექნიკური ხელსაწყო. „მავნე დანალექებისაგან სისხლძარღვების გასაწმენდი
მოწყობილობა“.
პრეზენტაციას ესწრებოდნენ კარდიოლოგიის პროფესორები: საქართველოს კარდიოლოგთა
საზოგადოების პრეზიდენტი, პროფესორი ალიკო ალადაშვილი, არჩილ ჩუხრუკიძე, ზაზა
ლაზარაშვილი და საყოველთაო ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი მაია ხომერიკი.
პრეზენტაციაზე განხილულ იქნა გულსისხლძარღვთა ათეროთრომბოექტომიის მომავლის ხელსაწყო.
შექმნილია ხელსაწყოს ანიმაცია და მუშა საცდელი ნიმუში.

პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი ხელსაწყო, რომელზედაც მოხსენება გააკეთა ავტორმა: გოგი
კვარაცხელიამ, პროფესიონალ სპეციალისტების მიერ ერთხმად იქნა აღიარებული, როგორც სიახლე
თანამედროვე მსოფლიო მედიცინაში და ხელს აწერენ:
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აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრში 2017 წლის 15 სექტემბერს
სამედიცინო ცენტრის დირექტორის პროფ. ზაზა ლაზარაშვილის თავმჯდომარეობით შედგა გოგი
კვარაცხელიას ნაშრომის პრეზენტაცია თემაზე: „არტერიული წნევის გასაზომი მოწყობილობა“,
რომელსაც ესწრებოდნენ პროფ. ალექსანდრე ალადაშვილი, პროფ. ვახტანგ ჭუმბურიძე, პროფ. კახა
ეცადაშვილი.
თანამედროვე პირობებში არტერიული წნევის კონტროლი წარმოადგენს სასიცოცხლოდ
აუცილებელ მნიშვნელობას, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც აწუხებთ გულსისხლძარღვთა დაავადებები, რამეთუ არტერიული წნევის სისტემატურად გაზომვისა და ზუსტი
მნიშვნელობის საფუძველზე შესაძლებელია სწორი თერაპიის შერჩევა. აქედან გამომდინარე დგება
არტერიული წნევის გასაზომი ისეთი ხელსაწყოს შექმნის აუცილებლობა, რომელიც იქნება მარტივი
ექსპლოატაციის თვალსაზრისით და შედარებით ზუსტი მონაცემების ფიქსაციის მიხედვით არამარტო
კლინიკურ, არამედ საყოფაცხოვრებო პირობებშიც. დღეისათვის სამომხმარებლო ბაზარზე მრავლად
არის წარმოდგენილი არტერიული წნევის გასაზომი აპარატები და ეს აპარატები მოქმედების პრინციპის
მიხედვით შესაძლოა დაყოფილი იქნას სამ ნაწილად: მექანიკური, ავტომატური და ნახევრად
ავტომატური.
გ. კვარაცხელიას მიერ შექმნილი არტერიული წნევის გასაზომი აპარატი შესაძლოა მიკუთვნებულ
იქნას ნახევრადავტომატური აპარატების რიგს, თუმცა ის კარდინალურად განსხვავებულია დღეს
ბაზარზე არსებული ნახევრად ავტომატური აპარატებისაგან, როგორც მოქმედების, ასევე წნევის
მნიშვნელობის რეგისტრაციის პრინციპის მიხედვით.
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გ.

კვარაცხელიას

აპარატში,

ისევე,

როგორც

კლასიკურ

ნახევრადავტომატურ

აპარატში

შერწყმულია მექანიკური და ავტომატური აპარატებისთვის დამახასიათებელი მოქმედების პრინციპები,
თუმცა იმ განსხვავებით, რომ ხსენებულ აპარატში მანჟეტის კომპრესია ხდება ავტომატური აპარატების
ანალოგიურად, ხოლო წნევის რეგისტრაცია მექანიკიური აპარატების ანალოგიურად. პროცესების ასეთი
შეთანწყობა არა მარტო მიმზიდველს და მარტივს ხდის აპარატს ექსპლოატაციის თვალსაზრისით,
არამედ უზრუნველყოფს გაზომვის საკმაოდ მაღალ სიზუსტესაც.
გ. კვარაცხელიას არტერიული წნევის გასაზომი აპარატი მარტივია არამარტო დამზადების, არამედ
ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისითაც, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს დანახარჯებს მის დამზადებაზე.

აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის სამედიცინო
დირექტორი: პროფესორი ზ. ლაზარაშვილი.
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბ-ნ გოგი კვარაცხელიამ არანაკლები მნიშვნელობის
გაუმჯობესებული პროექტები და ნახაზები წარმოადგინა, კარდიოვასკულარული სისტემის
სამედიცინო მოწყობილობებში, რომლებსაც გარკვეულ წილად მკვეთრი უპირატესობები
გააჩნია არსებულთან შედარებით:
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1. თავის ტვინის თრომბოექტომიის მოწყობილობა;

2. აორტისა და სტენტ-გრაფტის სამაგრი მოწყობილობა;
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3.

სისხლძარღვთა ჩამკეტი-საცობი მოწყობილობა.

4. კოვიდდამცავი სამედიცინო პირბადის მრავალფუნქციური ელექტრო მექანიკური მრავალჯერადი
სამარჯვი „ფარი-1“

საქართველოს ქირურგთა ასოციაციის
პრეზიდენტი, პროფესორი: გ. არაბიძე
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