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uak 629.113 

saavtomobilo airdizelis ekologiurobaze  

„amnTebi dozis“ gavlenis gamokvleva 

            j. iosebiZe, o. gelaSvili, T. natriaSvili, r. kenkiSvili,  

d. aladaSvili, r. TedoraZe, n. diasamiZe 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77, 0175, 

Tbilisi, saqarTvelo) 

 

რეზიუმე:  წინმსწრებ თეორიულ გამოკვლევაში ნაჩვენები იყო სხვადასხვა პარამეტრის, მათ 

შორის ე.წ. „ამნთები დოზის“, ოპტიმიზირებით აირდიზელის ეკოლოგიურობის ამაღლების 

შესაძლებლობა. მოცემულ ნაშრომში ექსპერიმენტულადაა დადგენილი „ამნთები დოზის“ 

სიდიდეთა ის დიაპაზონი, რომლის რეალიზება უზრუნველყოფს საავტომობილო დიზელის 

ძრავის კონვერტირებით მიღებული აირდიზელის ნორმალურ მუშაობას სხვადასხვა 

სადატვირთვო რეჟიმებზე და ეკოლოგიური მაჩვენებლების ამაღლებას (სიმძლავრის 

შემცირების გარეშე). „ამნთები დოზის“ მიწოდების რეგულირებისათვის გამოყენებულია 

ორიგინალური ელექტრონული მიკროპროცესორული მოწყობილობა. 

საკვანძო სიტყვები: ავტომობილი, დიზელის ძრავი, აირდიზელი, ბუნებრივი შეკუმშული აირი, 

საწვავის ხარჯი, გამონაბოლქვი აირები, არაეკოლოგიური კომპონენტები. 

 

Sesavali 

 

როგორც ცნობილია [1-7], დედამიწაზე აირის მარაგი ბავრად აღემატება ნავთობისას,  

ამასთან,   დღეისათვის   ავტომობილებზე  ძირითადად  გამოიყენება  თხევადი  საწვავები, რამაც  უკვე 
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შექმნა ნავთობის მარაგის ახლო მომავალში ამოწურვის საშიშროება. შესაბამისად, 

უაღრესად აქტუალური გახდა თხევადი საწვავების ალტერნატიული საწვავებით და, პირველ 

რიგში, ბუნებრივი აირით ჩანაცვლება. 

2004 წლისათვის მარტო ევროპაში გამოშვებული იყო 284 მილიონზე მეტი 

ავტომობილი. ამასთან აიროვან საწვავზე მუშაობდა მათი მხოლოდ 0,18%. შესაბამისად, 

ევროსაბჭოს მითითებით, 2020 წლისათვის აირზე მომუშავე ავტომობილების რაოდენობა 

უნდა გაიზარდოს 10%-დე. აღნიშნული პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის მრავალ 

ქვეყანაში სხვადასხვა ფორმით ხდება მოსახლეობის მატერიალური სტიმულირება. 

მაგალითად, ინგლისში, აიროვან საწვავზე ავტომობილების გადაყვანის შესაბამისი ხარჯების 

75%-ს სახელმწიფო ფარავს. 

თხევადი საწვავების ხარჯის შემცირების ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ გზას 

წარმოადგენს ავტომობილების „დიზელიზაცია“ და დიზელის ძრავების აირდიზელად 

კონვერტირება, რაზეც ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობს აშშ-ში, კანადაში, გერმანიაში, 

იტალიაში, რუსეთში, იაპონიაში და ა.შ. ამ თვალსაზრისით, დღეისათვის ოპტიმალურადაა 

მიჩნეული დიზელის ძრავის კონვერტირებისას, მასში აირდიზელის ციკლის რეალიზება, 

რადგანაც იგი იძლევა აირდიზელის დიზელის ციკლით მუშაიბის, თხევადი საწვავის 

ეკონომიის, სიმძლავრითი მაჩვენებლების შენარჩუნების, კვამლიანობის 2÷3 -ჯერ და ხმაურის 

დონის 3÷5 დმ-დე შემცირების და სხვა უპირატესობათა უზრუნველყოფის შესაძლებლობას. 

მაგრამ სიმძლავრის შენარჩუნების შემთხვევაში, დიზელთან შედარებით, 10%-ით იზრდება 

NOx -ის წარმოქმნა, რაც განპირობებულია მაღალი ტემპერატურით დიზელის საწვავის 

ამნთები დოზის ჩირაღდნის წვის ზონაში. აღნიშნულ ტემპერატურაზე გავლენას ახდენს 

მრავალი ფაქტორი [8], რომელთა შორის ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესია დიზელის 

საწვავის „ამნთები დოზის“ სიდიდე. ამასთან, ჩვენს ნაშრომში [4], თეორიულადაა ნაჩვენები, 

რომ  „ამნთები დოზის“ ოპტიმიზირებით ასევე შესაძლებელია აირდიზელის 

საწვავეკონომიურობისა და ეკოლოგიურობის მაჩვენელების გაუმჯობესება. 

დიზელის საწვავის ეკონომიის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, „ამნთები დოზის“ 

რაოდენობა    მინიმალური    უნდა   იყოს,   თუმცა   არსებობს   ობიექტური   ფაქტორები,  
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რომელთა გათვალისწინებით დაუშვებულია ამ სიდიდის შემცირება გარკვეულ 

მნიშვნელობაზე ქვევით. მიწოდებული თხევადი საწვავის მინიმალური რაოდენობა 

განისაზღვრებაა ენერგიით, რომელიც საჭიროა აირჰაერის ნარევის აალების და სრული 

წვისათვის. დიდი სტაციონალური შ.წ.ძ. - ებისათვის „ამნთები დოზა“ შეიძლება დაყვანილ 

იქნას 10% - მდე და უფრო ნაკლებზეც. წვის კამერის მცირე მოცულობის მქონე 

სატრანსპორტო სწრაფსვლიანი დიზელებისათვის კი, რომლებიც ძირითადად ცვალებადი 

რეჟიმებით მუშაობენ, „ამნთები დოზის“ სიდიდე 20 ... 30% მდეა. მისი დასაშვებძე მეტად 

შემცირება იწვევს ძრავის ცილინდრებში ისეთი პირობების შექმნას, რომლებიც აბრკოლებენ 

აალებას, რაც დამოკიდებულია დიზელის საწვავის აალებადობის ზღვრებზე, ჰაერის 

სიჭარბის კოეფიციენტის სიდიდის მიხედვით. „ამნთები დოზის“ თვითაალების პირობების 

გაუარესებას ხელს უწყობს ისიც, რომ მასში ჟანგბადის კონცენტრაცია ნაკლებია, ვიდრე 

დიზელში (ჰაერის ნაწილის აირით ჩანაცვლების გამო). თვითაალების პირობების 

გაუარესების მიზეზია ისიც, რომ აიროვინა საწვავის თბოტევადობა ჰაერის თბოტევადობაზე 

მეტია. ამის გამო კუმშვის პროცესის დასასრულის პარამეტრების Pკ და Tკ მნიშვნელობები 

რამოდენიმედ ნაკლებია, ვიდრე ჩვეულებრივ დიზელში, რაც ასევე იწვევს თვითაალების 

პროცესის შენელებას. 

ამგვარად, ბრუნვის სიხშირისა და დატვირთვის ნებისმიერ თანაფარდობას, ჰაერის 

სიჭარბის კოეფიციენტის კონკრეტული მნიშვნელობისათვის, უნდა შეესაბამებოდეს აიროვან 

და თხევად საწვავთა ფარდობით წილთა შორის ოპტიმალური თანაფარდობა. ამ 

თანაფარდობის რეალიზება პრაქტიკულად საკმაოდ რთულია; აუცილებელია 

საწვავმიწოდების მართვის სისტემის კინემატიკის არსებითი გართულება ან 

მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენება. 

მოცემულ ნაშრომში, ოპტიმიზირების მიზნით, „ამნთები დოზის“ მიწოდების 

რეგულირებისათვის გამოყენებულია ორიგინალური ელექტრონული მიკროპროცესორული 

მოწყობილობები. 

ZiriTadi nawili 

„ამნთები დოზის“ გავლენა საავტომობილო აირდიზელის საწვავის ხარჯსა და 

გამონაბოლქვ აირებში მავნე კომპონენტების შემცველობაზე შესწავლილი იქნა სასტენდო  
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გამოცდების გზით გერმანული წარმოების საგამოცდო ელექტრულ სამუხრუჭე დანადგარზე. 

გამოცდებს დაექვემდებარა KАЗ -642 მარკის საავტომობილო დიზელის ძრავის ბაზაზე 

დამუშავებული საცდელი აირდიზელი, რომლის საწვავად გამოყენებული იქნა სასაქონლო 

შეკუმშული ბუნებრივი აირი. დიზელის ძრავის აირდიზელად კონვერტირება განხორციელდა 

„კამაზის“ ოჯახის ავტომობილების აირდიზელის კვების სისტემის მსგავსი სისტემის 

გამოყენებით[5]. გამონაბოლქვ აირებში ნახშიროჟანგის, ნახშირწყალბადების, აზოტის 

ჟანგეულების შემცველობის დადგენა ხდებოდა ხელსაწყოს - „Auto Gas Emissions Analyses 

Applus +Autologic. Inc” (აშშ), ხოლო კვამლიანობის გაზომვა - ბოშის ხელსაწყოს 

გამოყენებით; საწვავის ხარჯი განისაზღვრებოდა წონითი მეთოდით. აირდიზელის 

ცილინდრებში „ამნთები დოზის“ (დიზელის საწვავის ულუფის) და ბუნებრივი აირის 

მიმწოდებელი მექანიზმების სრულყოფის მიზნით, მათი მართვა ხორციელდებოდა ჩვენს 

მიერ დამუშავებული ელექტრონული მიკროპროცესორული მოწყობილობებით. მათი 

გამოყენებით შესაძლებელია აირდიზელის მუშაობის პროცესის დარეგულირება 

კონკრეტული საექსპლუატაციო პირობების (ბრუნვის სიხშირე, დატვირთვები და სხვ.) 

მიხედვით და, შესაბამისად, ძრავის სტაბილური, „რბილ“ მუშაობის უზრუნველყოფა, რაც 

დადასტურდა ქვემოთ მოტანილ ექსპერიმენტების შედეგებით (ცხრ. 1). ექსპერიმენტების 

დროს საბაზო დიზელის ძრავას სიმძლავრე შეადგენდა Ne=92 კვტ, ბრუნვის სიხშირე n=1500 

წთ-1, „ამნთები დოზის“ შეფრქვევის წინსწრების კუთხე Qმოწ=220მ.ლ.მ., კუმშვის ხარისხი ε=17–ს. 

როგორც ცხრ. 1 -დან ჩანს, საცდელი აირდიზელი ექსპერიმენტებს დაექვემდებარა 

დიზელის საწვავისა და ბუნებრივი აირის სხვადასხვა თანაფარდობისას,  საწვავ  ნარევში - 

„დიზელის საწვავი + ბუნებრივი აირი“. ექსპერიმენტების შედეგების თანახმად, აირდიზელი 

სტაბილურად („რბილლად“) მუშაობს, როდესაც „ამნთები დოზა“ შეადგენს დიზელის 

საწვავის ხარჯის 30, 25, 20 და 17 %-ს, ხოლო როცა იგი შეადგენს 15%-ს, აირდიზელი მუშაობს 

შეფერხებებით, დაუმყარებლად. შესაბამისად, შედარებით ოპტიმალურად შეიძლება 

მიჩნეული იქნას „ამნთები დოზის“ სიდიდე დიაპაზინში 17 – 20 %, რამდენადაც ამ დროს 

დიზელის საწვავის ეკონომია მაქსიმალურია - შეადგენს 80 – 83 % -ს (საბაზო დიზელის   

ძრავის    სიმძლავრის    შემცირების    გარეშე).    ესაა   საცდელ   აირდიზელთან მიმართებაში 
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პრინციპულად საყურადღებო შედეგი, რომლის მნიშვნელობათა დიაპაზონშიც დამატებითი 

ექსპერიმენტებით უნდა მოხდეს: ამნთები დოზის“ იმ სიდიდის დაზუსტება, რომელიც 

განაპირობებს აირდიზელის სტაბილურად საიმედო მუშაობას და, შესაბამისად, დიზელის 

საწვავის ხარჯის შესაძლებელ მინიმალურ სიდიდეს, სიმძლავრის შემცირების გარეშე. 

 

          cxrili 1 

საავტომობილო  დიზელის ძრავას და მის ბაზაზე დამუშავებული  

საცდელი აირდიზელის სასტენდო გამოცდების  

(Ne=92კვტ, n=1500 წთ, Qმოწ=220 მ.ლ.მ., Є=17) შედეგები  

 

ძრავის ტიპი 

KAЗ-642 

ძრავის მაჩვენებლები 

დიზელის საწვავის 

ხარჯი, ლ/სთ 

(ამნთები დოზის" 

სიდიდე, %) 

ბუნებრივი აირის 

 ხარჯი, მ3/სთ 

საბაზო 

დიზელის ძრავა 
29,7 (100%) Є0 

საცდელი 

აირდიზელის 

ძრავა 

8,9 (30%) 

7,4 (25%) 

5,9 (20%) 

5,1 (17%) 

4,5 (15%) 

23,0 

25,0 

26,5 

27,5 

28,0 

 

ცხრ. 2 -ის მონაცემების თანახმად, საბაზო დიზელის ძრავთან შედარებით, საცდელი 

აირდიზელის გამონაბოლქვ აირებში (როცა „ამნთები დოზა“ შეადგენს 30     %-ს) მავნე 

კომპონენტების - CO, CmHn  და C -ს შემცველობა მცირდება, შესაბამისად, საშუალოდ 15, 11 

და 45% -ით, ხოლო  NOx -ის შემცველობა იზრდება 8 % -ით. ამასთან აღნიშნული   დადებითი   

და  უარყოფითი  ეფექტები გარკვეულწილად იზრდება „ამნთებიდოზის“ შემცირებისას 30 - 
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დან 17 % -დე. ამასთან, თუ გავითვალისწინებთ, რომ დიზელის საწვავის ხარჯი (70-83) % -ით 

მცირდება, რაც განსაზღვრავს აღნიშნული არასრული წვის პროდუქტების ჯამური 

რაოდენობის შემცირებას, არაეკოლოგიური კომპონენტების ჯამური გამონაბოლქვი 

კონცეპტუალურად ბევრად უფრო ნაკლები იქნება, ვიდრე ის, რაზეც მიუთითებს მათი 

შემცველობა გამონაბოლქვ აირებში. 

cxrili 2 

„ამნთების დოზის“ გავლენა საცდელი აირდიზელის გამონაბოლქვ აირებში  

არაეკოლოგიური კომპონენტების შემცველობაზე (სასტენდო გამოცდების შედეგები,  

Ne=92კვტ., n=1500 წთ-1, Qმოწ=220მ.ლ.მ.) 

ძრავის ტიპი 

KAЗ-642 

გამონაბოლქვ აირებში 

არაეკოლოგიური კომპონენტების 

შემცველობა 

CO,% Nox, % CmHn,% 
C, ბოშის 

ერთ. 

საბაზო 

დიზელის 

ძრავა 0.20 0.065 0.27 3.3 

საცდელი 

აირდიზელის 

ძრავა - 

"ამნთები 

დოზა": 

30% 

20% 

17% 

 

 

 

 

0.17 

0.16 

0.16 

0.070 

0.072 

0.072 

 

0.24 

0.23 

0.21 

1.8 

1.4 

1.2 

 

საცდელი აირდიზელის მუშაობას, საბაზო დიზელის ძრავის სიმძლავრის შემცირების 

გარეშე,  დიდი ალბათობით, განაპირობებს ის, რომ, ნაშრომში [6] მოტანილი მონაცემების  

(რაც მიღებულია იგივე საბაზო დიზელის ძრავის - „КАЗ – 642“ კონვერტირებით მიღებულ 

აირდიზელის  სასტენდო გამოცდებით) თანახმათ,  „ამნთები დოზის“  ფარდობითი სიდიდის 

შემცირებისას 1,0 -დან 0,2 -მდე (ანუ 20 % -მდე), მუშა ციკლის მაქსიმალური წნევა იზრდება  

0,87-დან 0,90 მპა -მდე, ხოლო აირის მაქსიმალური ტემპერატურა 2300 -დან 2650 K -მდე. 

 



9 
 

აირის მაქსიმალური ტემპერატურის გაზრდით, ალბათ, ირიბად NOx -ის წარმოქმნის 

ინტენსიურობის გაზრდაც შეიძლება  აიხსნას, თუმცა  ეს ნაზარდი,   „ამნთები დოზის“  სიდიდის  

შემცირებისას 30 %-დან (17÷20)% -მდე არ იქნება საკმარისად დიდი, რადგან ამ დროს აირის 

მაქსიმალური ტემპერატურის ნაზრდი საორიენტაციოდ 50 K -ს არ აღემატება [6]. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ NOx -ის მინიმუმამდე შემცირების ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტიან გზას 

წარმოადგენს აირდიზელის ნამუშევარი აირების რეცირკულაცია [7]. 

 

daskvna 

ექსპერიმენტული კვლევის შედეგებით დადგენილია, რომ საავტომობილო დიზელის ძრავის 

კონვერტირებით მიღებული აირდიზელის კვების სისტემაში აიროვანი და თხევადი საწვავების 

მიმწოდებული მექანიზმების სრულყოფა, ორიგინალური ელექტრონული მოწყობილობების 

გამოყენებით, უზრუნველყოფს აირდიზელის სტაბილურ მუშაობას, დიზელის საწვავის ხარჯის  80-83 

%-ით და ასევე CO, CmHn და C-ს შემცველობის შემცირებას გამონაბოლქვ, აირებში (სიმძლავრითი 

მაჩვენებლების გაუარესების გარეშე). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ «ЗАПАЛЬНОЙ ДОЗЫ» НА  

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ГАЗОДИЗЕЛЯ 

Д. Иосебидзе, О. Гелашвили, Т. Натриашвили, Р. Кенкишвили, 

 Д. Аладашвили, Р. Тедорадзе, Н. Диасамидзе 

Резюме 

В работе экспериментально установлен диапазон величин «запальной дозы», реализация 

которого обеспечивает стабильную работу газодизеля и повышение показателей его 

экологичности, без снижения мощности. Для регулирования величины «запальной дозы» 

применено оригинальное электронное микропроцессорное устройство.  

STUDY OF EFFECT OF “IGNITION DOSE” ON THE ECOLOGICAL  

COMPATIBILITY OF MOTOR-CAR GAS DIESEL ENGINE  

J. Iiosebidze, O. Gelashvili, T. Natriashvili, R. Kenkishvili, D. Aladashvili,  

R. Tedoradze. N. Diasamidze  

Summary 

Range of values of “ignition dose” is established experimentally in the work, implementation of 

which provides steady operation of gas diesel engine and improvement of indices of its ecological 

compatibility without power reduction. Original electronic microprocessor device is used for 

adjustment of the values of “ignition dose”.       
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uak 656.259.1 

 efeqtis amaRleba axali mravalfunqcionaluri sistemis 

danergviT saliandago inteleqtualuri gadamwodebis 

bazaze 

n. mRebriSvili, g. tyeSelaSvili, t. anjafariZe, a. nodia, n. kvaWaZe 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi,                                                            

saqarTvelo) 

statia momzadebulia rusTavelis  

erovnuli samecniero fondis mxardaWeriT 

 

reziume: saliandago gadamwodebis inteleqtualizaciis safuZvelze, maTi naklovanebebis 

aRmofxvris mizniT, SemoTavazebulia axali mravalfunqciuri sistema, romelic 

uzrunvelyofs moZraobis usafrTxoebis amaRlebas. inteleqtualuri gadamwodebis 

gamoyenebiT damuSavebulia mowyobiloba, romelic uzrunvelyofs RerZebisa da moZravi 

erTeulebis amocnobasa da daTvlas, moZravi erTeulis siCqarisa da gogorwyvilebis 

cveTis xarisxis gansazRvras. damuSavebulia Sesabamisi algoriTmi. Catarebulia 

ekonomiuri gaangariSeba orliandagian ubanze aragegmiuri Sesvenebis dros Semcirebaze.  

sakvanZo sityvebi: inteleqtualuri saliandago gadamwodi, gogorwyvili, cveTa, 

ekonomiuri gaangariSeba. 

    rkinigzis gamtarunarianobis, anu matareblebis raodenobrivi zrdisaTvis didi  

mniSvneloba aqvs avtomatikisa da telemeqanikis moqnili sistemebis damuSavebas. 

   rkinigzis transportis Tanamedrove marTvis avtomatizirebuli sistemebisaTvis 

saWiroa signalizaciis, centralizaciis, blokirebis iseTi mowyobilobebis Seqmna, 

romlebic xasiaTdebian mravalfunqcionaluri SesaZleblobebiT, - uzrunvelyofen 

matareblebis  moZraobis  sxvadasxva intensiurobisa da qveynis rkinigzis transportis  
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muSaobis specifikis adaptirebas xazis momsaxure personalis kvalifikaciasTan. 

   Tanamedrove telesakomunikacio sistemebi moicaven saliandago gadamwodebiT 

aRWurvil sainformacio-diagnostikur sistemebs, CarTuls erTian saeqspluatacio qselSi.   

    saliandago gadamwodis informaciis utyuaroba RerZebis raodenobis Sesaxeb unda 

iTvaliswinebdes: matarebelTa moZraobis siCqares, moZravi Semadgenlobis tipebs, 

gogirwyvilisa da relsis urTierTobas,  Seyvanili teqnologiuri procesis marTvis 

arsebobas da funqcionirebis TviTkontrols; aseve sistemis avtomatur dacvas gadamwodis 

nebismieri elementis mtyunebis dros. 

    Catarebuli kvlevebis Sedegad miRebuli Sedegebi, saSualebas iZleva 

ganisazRvros gadamwodebis sxvadasxva parametrebi, moxdes maTi maxasiaTeblebis 

optimizeba da gamoiTvalos maTi mdgradi da saimedo muSaobis areebi.  

    SemuSavebuli gadamwodebiT SeiZleba Seiqmnas mowyobiloba, romelis saSualebiTac 

SeiZleba moZravi Semadgenlobis RerZebis daTvla, vagonebis (erTeulebis) daTvla, moZraobis 

siCqaris didi sizustiT gansazRvra, moZravi erTeulis raobis dadgena da gogorwyvilis 

cveTis xarisxis dadgena. 

    saqarTvelos rkinigzaze moZrav Semadgenlobaze Catarebuli analizis mixedviT, vagonis 

urikis RerZebs Soris manZili samgzavro, satvirTo da saqalaqTaSoriso vagonebisaTvis 

Sesabamisad Seadgens L- L1=2400 mm, L2=1800 mm, L3=1750 mm., (xolo elmavali, Tbomavali da sxva 

erTeulebi, romelTa RerZebs Soris manZilebi sxvadasxvaa, SeiZleba CaiTvalos arastandartul 

vagonebad). Aam manZiliT ZiriTadi 1.0 gadamwodidan 1.1, 1.2, 1.3 ganlagebuli arian relsis 

gaswvriv Sesabamisad L1, L2, L3 manZilze  nax. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

nax. 1 saliandago gadamwodebis ganlageba relsis gaswvriv 

 

L1  1750 

L2     

L3     

1.0 

1.
1.

1.

gogorwyvilis 

cveTisa da 

dazianebis 

analizi 

RerZebis 

daTvla, 

erTeulis 

daTvla, 

siCqaris 
 

b 

a 
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gadamwodebis CarTvis mTliani konstruqciuli principuli sqemis mixedviT (nax. 1) 

pirveli arxi Seicavs 1.1. da 1.3. gadamwodebs, xolo meore arxi Seicavs 1.0. da 1.2. 

gadamwodebs. 

gadamwodebidan: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 miRebuli cifruli signalebiT blok a-Si 

xorcieldeba RerZebis daTvla, moZravi erTeulis amocnoba da  daTvla, moZraobis 

siCqaris gazomva  

  gadamwodebidan: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 miRebuli analoguri signalebiT blok b-Si 

xorcieldeba gogorwyvilis cveTisa da dazianebis analizi. 

nax. 2-ze gamosaxulia zemoT CamoTvlili vagonebis, gadamwodebze 1.0, 1.1, 1.2, 1.3;  

gavlis dros warmoqmnili impulsebis diagrama. 

 

Fnax. 2 impulsuri signalebis diagrama 

   mocemuli situaciis aRmweri algoriTmis blok-sqema mocemulia nax. 3-ze 

1) matarebelis yoveli gogorwyvili mimdevrobiT gaivlis 4 gadamwodze; 

2) TiTo gogowyvilidan gveqneba 4 impulsi 1-1, 2-1, 3-1, 4-1. 1-2, 2-2, 3-2, 4-2... 1-n, 2-n, 

3-n, 4-n. aRebuli mis sxvadasxva (4) wertilidan. 

3) yoveli gadamwodi imaxsovrebs gogowyvilebis zemoqmedebis Sedegad warmoqmnil impulss 

1n, 2n, 3n, 4n. 

4)  matareblis gavlis Semdeg, gaicema brZaneba da es damaxsovrebuli impulsebi 

gadamwodebidan mimdevrobiT: jer oTxive gadamwodis pirvelebi Semdeg oTxive gadamwodis 

meoreebi da a. S. (e.i. pirveli gogorwyvilis, Semdeg meore da a.S.)  gadadian  

diskretizaciis  blokSi,  sadac  warmoebs yoveli am 4 impulsis damuSaveba,  

kerZod maTi pikuri mniSvnelobebis rigiTobis mixedviT ganawileba fiqsirebuli droiT dt  

da maTze mrudis ageba. 

5) es mrudebi isev rigis mixedviT e. i. I gogowyvilis mrudi, II gogorwyvilis mrudi   
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n gogorwyvilis mrudi miemarTeba Sedarebis blokSi. amave Sedarebis blokSi aris mrudis 

etalonuri mniSvneloba. xdeba yoveli mrudis etalonTan Sedareba, 

6) Tu Sedarebis dros gradacia ΔF etalonur gradaciaze F meti an naklebia, maSin 

dazianebulia gogorwyvili im doniT rogoricaa gradacia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           nax. 3 algoriTmis blok-sqema 

დაწყება 

F1=  

 

Fe= nk 

F=Fe 

დაზიანება F თანრიგისაა 

 

ნორმალური გოგორწყვილი 

დამთავრება 

 

n1, n2, n3, n4, F, F1,Fe 

გოგორწვილის შესაბამისი n1, n2, n3 и 

n4 სიგნალების მნიშვნელობებეის 

შეყვანა გადამწოდებიდან  

 

F=Fe-F1 

 

Да Нет 

ღერძების დათვლა, სიჩქარის 

გამოთვლა ვაგონის 

განსაზღვრა 

მონაცემთა გამოყვანა 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

10 

9 

11 
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algoriTmis programuli uzrunvelyofa, garda  saSualebas iZleva dafiqsirdes 

sagzao gadamwodze moZravi matareblis yvela SesaZlebeli situacia, maT Soris 

matareblis gaCereba, moZraoba “win-ukan” da a.S.; garda amisa orliandagian ubanze 

calmxrivi naxevradavtomaturi blokireba magistralur xazebze matarebelTa Soris 8-

wuTiani intervalisas uzrunvelyofs dRe-RameSi 180 matareblis gatarebas TiToeuli 

mimarTulebiT, sagareubno xazebze ki matarebelTa Soris 4-wuTiani intervalisas 15 

matareblis gatareba saaTSi (360 wyvili dRe-RameSi). 

SemuSavebuli gadamwodis muSaobis analizma gviCvena miRebuli gadawyvetilebebis 

efeqturoba, rasac praqtikulad adasturebs gadamwodebis damzadebis da rkinigzis 

qselSi misi danergvis didi moTxovnilebaს. 

garda imisa rom SemuSavebuli sistema CarTuli iqneba samtareblo moZraobis 

signalizaciis qselSi, aseve sistema SeiZleba dadges: 

sasazRvro punqtebze (sadgurebSi); sazRvarze moZravi Semadgenlobis aRwerisaTvis 

(CamowerisaTvis); sadgurSi Sesasvlelebis orive mxares an gasasvlelebis orive mxares; 

centralur ubnebze; cicabo aRmarTebze, siCqaris da dagorebis kontrolisaTvis; 

damxarisxebel gorakebze, moZravi erTeulis siCqarisa da misi raobis kontrolisaTvis, 

rac SesamCnevad aCqarebs da efeqturs xdis daxarisxebis process. 

  A avtorTa mier Catarebuli winaswari ekonomiuri gaangariSebis safuZvelze 

SemoTavazebuli proeqtiT SesaZlebeli iqneba sakmaod soliduri mogebis miReba, rac arc 

Tu iseTi umniSvnelo komponenti iqneba saqarTvelos ekonomiuri maCveneblis gaumjobesebis 

kompleqsuri amocanebis gadawyvetaSi.  

     ekonomiuri efeqtis analizi Catarda mxolod erT gaangariSebaze, kerZod 

orliandagian ubanze moZraobis dros, matarebelTa Seyovnebisa da aragegmiuri Sesvenebis 

drois SemcirebaSi.  

   ekonomiuri efeqtianobis gansazRvra orliandagian ubanze aragegmiuri Semcirebis 

RonisZiebebis Sedegad. 

gaangariSebisaTvis gamoviyenebT Semdegi monacamebi: 

1. ubnis saSualo sigrZe L km                              - 20 km 

2. moZraobis raodenoba, wyvili matarebeli  

dRe RameSi satvirTo nsat                                            - 50  

             satvirTo nsam                                          - 20 

3. moZraobis Sesvenebis xangrZlivoba Tfan                               - 8 sT 
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4. gaTvlili intervali matareblebs Soris Ig                     - 0,13 

5. moZraobis saSualo siCqare VsaS                              - 100 km/sT 

6. satvirTo Semadgenlobis vagonebis saSualo 

raodenoba m                                              - 50                                                                                   

7. weliwadSi saSualod likvidirebuli moZraobis 

Sesvenebis raodenoba nSes                                               - 4 

8. saSemosavlo ganakveTi d, k /10 t. km                       - 3,92 

9. satvirTo Semadgenlobis 1 mat. sT gacdenis  

gamsxvilebuli normis saeqspluatacio  

xarji Ygac aT. evro                                        - 14,6 

10. erTdrouli danaxarji axali mowyobilobebis  

SeZenaze K aT. evro                                         - 10,0 

    gaviangariSoT satvirTo matareblebis Seyovnebis matarebel – saaTi, romelic 

gamowveulia aragegmiuri SesvenebebiT moZraobisas da Semdeg jvaredinebebis gazrdiT da 

gaswrebiT moZraobis aRdgenis Semdeg. 

 Tfan = 0,5(Tfan+ d ε IsaS)2 / (IsaS - Ig) + 0,5 (Tfan+ d ε IsaS) + ∆Td, aqedan 

 parametri d = ((Tfan · nsat / 24 - nsam ε Ig) – 1) · nsam / nsat    sadac  

 IsaS; Ig Sesabamisad saSualo da gasaangariSebel intervalebia matareblebis moZraobisa da 

orliandagiani ubnisaTvis (I = 0,13). 

ε – koeficenti (orliandagianisaTvis ε = 2, erTliandagianze ε = 1,1 – 1,3), e.i. parametri 

d = ((8·50 / 24-20·2·0,13) – 1) · 20 / 50 = 8,11  

saSualo intervali IsaS = 24- nsam ε Ig / nsat = 0,376 sT 

  matareblis damatebiTi Seyovnebis dro ∆Td, moZraobis aRdgenis Semdeg gamoiTvleba: 

∆Td = 2L nsat (0,18· nsam – 1) / Vx (1-0,0042· nsam)(101-0,9 · nsam) =  

= 2·20·50(0,18·20-1) / 100(1-0,0042·20)(101-0,9·20) = 0,68 sT; sabolood 

TSey = (0,5(8+8,11·2·0,13)2 / 0,376-0,13) +0,5(8+8,11·2·0,13)+0,68=213,4 vagon/saaTi 

 amgvarad, mocemul ubanze moZraobis erTi aragegmiuri Sesveneba 8 sT xangrZlivobiT 

iwvevs matareblis Seyovnebas 213,43 mat/saaTi; oTxi aseTi ubnis likvidacia Seinaxavs TSey 

· 4 = 213,4 = 853,7 mat/saaTi. 

  gamonTavisuflebuli vagonebis raodenoba: 

∆n = (m · TSey) / (24 · 365) = (50 · 853,7) / 24 · 365 ≈ 5 vagoni. 

 gadazidvaTa damatebiTi mocemuloba (satarifo tona – km) 
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   ∆p = (WsaS · ∆n / 1 + r) 365,          sadac  

WsaS – satvirTo vagonis saSualo-saeqspluatacio tona km 

r – koeficenti ( = 0,025 ÷ 0,3) Tu CavTvliT, rom WsaS – saSualod aris 8000 t.km/dRe da 

= 0,03, maSin 

  ∆p= (8000 · 5 / 1 + 0,03) · 365 = 14,175 mln.t/km neto, rezultatebis Rirebuleba afaseba 

pt = dt · ∆p · It = 3,926 · 14,175 · 106 · 10-3 = 55650 evro,  sadac  

dt saSemosavlo ganakveTia. 

     satarifo gadazidvebis, damatebiTi moculobis aTvisebiT momdinare xarjebi 

iangariSeba ∆ Иg = Ca · Va · ∆p 

     sadac Ca – gadazidvebis TviTRirebulebaa weliwadSi renovaciis da anaricxebiT 

gaTvaliswinebuli xarjebis gareSe. 

     Va – TviTRirebulebis wilis koeficentia, romelic mimdinare wels iTvleba γg = 

0,35÷0,40, xolo perspeqtivaSi γp = 0,6÷0,65. aqedan mimdinare xarjebi ∆ Иg = 3,926 · 0,65 · 

14,175 · 106 · 10-3 = 36173 evro. 

mimdinare xarjebis Semcireba iangariSeba formuliT -∆ И1 = YgaS · TmS,  sadac 

YgaS  - saeqspluatacio xarjebis gamsxvilebuli normaa da igi saSualod udris 14,6 aTas 

evros, xolo TmS – mTliani Seyovnebaa 4 ubanze da udris 853,7 maSin -∆ И1 = 14,6 · 853,7 = 

12464 evro. 

mimdinare danaxarjTa saerTo jami И1  = ∆ Иg - ∆ И1  

И1 = 36173 – 12464 = 23709 evro. 

   erTdrouli danaxarjebi saangariSo wlisaTvis      sami weli: 

saangariSo weliwadi -                 0        1              2  

erTdrouil danaxarjebi 

wliurad (aT. Eevro)        80    50      20             150 

moyvanis koeficenti         1,0       1,1           1,21                         -- 

moyvanili danaxarjebi        80       55           24,2                        159,2 

   (aT. Eevro) 

     tvirTbrunvis daCqarebis Sedegad ekonomiuri (arasatransporto efeqti) efeqtianoba 

iangariSeba К = Ц · Рd · m · TmS · a · n (1 / 24 · 365), 

sadac Ц  - saSualo pirobiTi fasia 1 tona tvirTis gadatanisa weliwadSi da saSualod = 

500 evros. 

Рd – vagonis dinamiuri datvirTva da weliwadSi ≈ 45 t/vagoni. 
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a – koeficenti ≈ 0,7 

К = 500 · 45 · 50 · 213,4 · 0,7 · 4 (1 / 24 · 365) = 76736 evro. 

erTdrouli danaxarjebis mTliani jami Кt = 159200 – 76736 = 82 464 evro. 

Eekonomiuri efeqturoba: Э = (Рu – И1) / Рr + Еn) - Кt, 

sadac Рr - renovaciis koeficentia da = 0,0627, 

Еn – normatiuli koeficentia da = 0,1, 

Рu – rezultatis ucvleli Rerebuleba da = 55650, 

И1 – wliuri mimdinare danaxarjTa saerTo jamia.  

 ekonomiuri efeqti Э = (55650 – 23709) / 0,0627 + 0,1) – 82464 = 113891 evro. 

   amrigad Catarebulma ekonomiurma gaangariSebam avtomatikisa da telemeqanikis axali 

sistemis damuSavebaze mxolod erTi, kerZod RerZebis mTvleli mowyobilobiT, gviCvena, 

rom erTi mowyobiloba iZleva ekonomiur efeqts - 113891 evros. 

   E ekonomiuri analizi Catarda mxolod erT gaangariSebaze, kerZod orliandagian 

ubanze aragegmiuri Sesvenebis dros Semcirebaze, xolo ekonomiuri efeqtis angariSi 

warmoSobili gadasatani produqciis da moZravi Semadgenlobis dakargvis SesaZleblobis 

SemcirebaSi, moZraobis siCqaris gazrdaSi da Sesabamisad moZrav SemadgenlobaTa 

raodenobis gazrdaSi, konstruqciis gamartivebisa da gaiafebaSi, romelic sagrZnoblad 

gazrdida ekonomiuri efeqtis maCvenebels, ar Catarebula. 

axali mowyobilobis danergvis Sedegad moZraobis usafrTxoebis gazrda, socialuri 

efeqtebis gazrda, gvaZlevs mniSvnelovani ekonomiuri efeqtis miRebis saSualebas. 

ekonomiuri efeqti am SemTxvevaSi ganixileba moZraobis dros matarebelTa Seyovnebisa da 

aragegmiuri Sesvenebis dros SemcirebaSi. gadasatani produqciis da moZravi Semadgenlobis 

dakargvis SesaZleblobis SemcirebaSi, moZraobis siCqarisa da Sesabamisad moZrav 

SemadgenlobaTa raodenobriv gazrdaSi, konstruqciis gamartivebisa da gaiafebaSi.  

gamoyenebuli literatura: 

  1. Щиголев С.А., Сергеев Б.С., Хохряков Г.В., Ульянов А.В. Теоретические основы   работы 

путевого датчика типа ДПЭП // Совершенствование информационных систем на 

железнодорожном транспорте / Сб. Научн.трудов.-Екатеринебург: УрГАПС.-1999.-С.220-

229; 

2. Иванов, Мгебришвили Н., Жигулевцева М. –Устройство для измерения давления. А.С.  

№1191764 СССР. Б.И.№42, 11.85; 

 



19 
 

3. Мгебришвили Н. Тевзадзе З. – Устройство для счета осей и подвижных единиц 

железнодорожного подвижного состава. А.С. №1418149. СССР. Б.И. №31, 08, 88; 

4. Мгебришвили Н., Гургенидзе М. – Устройство для счета осей и подвижных единиц 

железнодорожного подвижного состава. А.С. №2003540. Патент Росийской федераций  Б.И. 

№43-44, 11, 93; 

5. Мгебришвили Н., Ростиашвили И. -Устройство для счета осей и подвижных единиц 

железнодорожного подвижного состава. А.С. №1214 Патент Грузии. Б.И. №15(24), 97; 

6. ნ. მღებრიშვილი, ი. როსტიაშვილი, ა. კოსენკო - მოძრავი ერთეულების სიჩქარისა და 

განვლილი მანძილის საზომი მოწყობილობა (ქარ) ”სტუ-ს 80 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი ღია სამეცნიერო კონფერენცია”. თბილისი, 2002 , გვ. 58-59;  

7. ნ. მღებრიშვილი, ქ. ქუთათელაძე, გ. არველაძე - მოძრავი შემადგენლობის ამომცნობი 

სისტემა მრავალფუნქციონალური ინტელექტუალური გადამწოდის გამოყენებით (ქარ) 

სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “მშენებლობა და XXI საუკუნე” გვ. 203-211, 

თბილისი, 2005, გვ. 57-59; 

8. ნ. მღებრიშვილი, ქ. ქუთათელაძე, ი. როსტიაშვილი - მოძრავი შემადგენლობის 

ინტერვალური რეგულირების სისტემა ინტელექტუალური გადამწოდების გამოყენებით 

(ქარ) ჟურნალი “ტრანსპორტი”, #4, გვ. 18-21, 2005; 

9. Kutateladze K., Davitashvili N., Barkan N., Mgebrishvili N., Nadiradze T., Tatanashvili M. - On 

the problem of intellectualization of railway sensors (Eng) -  „Problems of Mechanics“ - 

International scientific journal, #4(21), Tbilisi, p37-44, 2005;  

10. n. mRebriSvili, q. barkani (aSS), g. izbinski (kanada), m. tatanaSvili - moZravi 

Semadgenlobis gogorwyvilebis cveTis diagnozirebis xerxi da misi ganxorcielebis 

mowyobiloba (qar) – saqarTvelos patenti P 4513, 2008;  

11. Mgebrishvili N.- Multifunctional Sensor-Based Monitoring System for Identifying Vehicle 

Characteristics (Eng) -2008 ASME,  JRC 2008-63041 Joint Rail Conference  – Wilmington, De. 

USA, 22-24 April, 2008; www.asmeconferences.org/JRC2008/; 

12. Mgebrishvili N., Sharashenidze G, Moistsrapishvili M. - Mathematical  Justification  of  the 

New   Method  of   Determination of  Wheel Pair’s and Rail’s Damage (eng)-  Proceedings 

 

http://www.asmeconferences.org/JRC2008/


20 
 

 of  RTDF 2009  ASME Rail Transportation Division Fall Technical Conference, Worthington, 

TX, USA, RTDF 2009-18007, October 20-21, 2009, www.asmeconferences.org/RTDF2009/ 

13. Методические рекомендации по определению экономической эффективности мероприятии 

научно-технического прогресса на железнодорожном транспорте / ВНИИЖТ- МПС – 

Москва: Транспорт,  1991. 239 с.   

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЕМ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПУТЕВЫХ ДАТЧИКОВ 

Н. Мгебришвили, Г. Ткешелашвили, Т. Анджапаридзе, А. Нодия, Н. Квачадзе 

Резюме 

На основе интеллектуализации путевых датчиков с целью устранения их недостатков, 

предложена и проанализирована новая многофункциональная система, обеспечивающая 

безопасность железнодорожного движения. С использованием интеллектуального датчика 

разработано устройство, обеспечивающее счет осей и единиц подвижного состава, определение 

скорости движения и степени износа колесных пар с большой точностью, распознавание 

подвижных единиц. Разработан соответствующий алгоритм. Для  двухпутного участка при 

сокращении непланового брейка проведена экономический расчет. 

 

 

DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL TRAVELING SENSORS OF MODERN 

RAILWAYS 

N. Mgebrishvili, G. Tkeshelashvili, T. Andjaparidze, A. Nodia, N. Kvachadze 

Summary 

On the basis of intellectualization of railway sensors, for the purpose of elimination of their 

shortcomings, a new multifunctional system, ensuring railway traffic safety, is offered and analyzed. 

With the use of intellectual sensors, a device ensuring counting of rolling stock’s axles and units, 

determining of the speed of movement and degree of wheel pairs’ wear great precision and identifying 

of the moving units, is elaborated.   Elaborated the corresponding algorithm. For double-track section at 

reducing unplanned breaks performed economic calculation. 
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uak 634. 0.36          

ornamentis mosaWreli avtomaturi Carxis 

eleqtromeqanikuri bijuri konveieris  

damuSaveba da Seqmna 

z. CitiZe, z. balamwaraSvili, i. gelaSvili, m. JRenti, m. gogitiSvili 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti m. kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, 

saqarTvelo) 

 

რეზიუმე:  შექმნილია  ორნამენტის  მოსაჭრელი  ავტომატური  ჩარხის  ბიჯური  მიწოდების  

კონვეიერი,  აღჭურვილი  პოზიციის  შემცვლელი  მექანიზმებით,  გალის  ჯაჭვისა  და  

ელექტრომაგნიტური  ქუროების  სახით,  რომლებიც  პერიოდულად  ახორციელებენ  

ნამზადის  მორიგ  პოზიციაზე  მაღალი  სიზუსტით  გადაადგილებას  და  გამართვას,  რაც  

განპირობებულია  ბიჯის  მიწოდების  დამთავრების  მომენტში  ნამზადებისა  და  ჯაჭვის  

მოძრაობის  ინერციის  ძალების  მოქმედების  სრული  ლიკვიდაციით. 

საკვანძო  სიტყვები:  ბიჯური  კონვეიერი,  გალის  ჯაჭვი,  ელექტრომაგნიტური  ქურო,  

ინერციის  ძალა,  ორნამენტი. 

Sesavali 

დამუშავებული  და  შექმნილია  ლარტყაზე  ორნამენტის  მოსაჭრელი  

მრავალშპინდელიანი  ავტომატური  ჩარხების  და  საჩარხო  ხაზების  ნამზადის  ბიჯური  

მიწოდების  კონვეიერი.  მრავალშპინდელიანი  ავტომატური  ჩარხების  ასაგებად  

ფორმულირებულია  ავეჯის  განმეორებად  რაპორტიანი  ორნამენტის  რთულპროფილიანი  

ელემენტების      ფორმათწარმოქმნის     პროცესის     კინემატიკური     აგების     მეთოდიკა  -   
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აგებული  ოპერაციების  დიფერენციაციის  საფუძველზე.  აღნიშნული  ოპერაციები  

დაკავშირებულია  ორნამენტის  რთული  სურათიდან,  გამოყოფილი  ცალკეული  

ფრაგმენტების  ფორმათწარმოქმნასთან.   

აღნიშნული  პრინციპის  გამოყენებით  დამუშავებულია  მექანიზმების,  

მოწყობილობების,  ჩარხების  და  საჩარხო  ხაზების  სქემები  და  კონსტრუქციები  მაღალი  

ტექნიკურ - ეკონომიკური  მაჩვენებლებით. 

 

ZiriTadi nawili 

ოპერაციების  დიფერენციაციის  და  კონცენტრაციის  პრინციპები  იძლევიან  

წარმოების  მრავალი  პროცესის  მექანიზების  და  ავტომატიზების  საშუალებას.  ამ  

პრინციპებზე  დაფუძნებული  ტექნოლოგიური  მანქანები  კომპლექტდებიან  პოზიციის  

შემცვლელი  მექანიზმებით,  რომლებიც  პერიოდულად  ახორციელებენ  ნამზადის  

გადაადგილებას  და  მორიგ  პოზიციაზე  გამართვას.  ამასთან,  მიწოდების  ბიჯის  სიზუსტე  

იძენს  განსაკუთრებულ  მნიშვნელობას  მაღალხარისხიანი  ნამზადის  დასამზადებლად. 

დრეკადრგოლებიანი  ბიჯური  მიწოდების  მექანიზმები  რეკომენდებულია  

გამოვიყენოთ  მრავალპოზიციურ  ტექნოლოგიურ  მანქანებში,  რომლებიც  განკუთვნილია  

დეკორაციულ  და  უძრავ - კონტაქტური  ზედაპირების  დამუშავებისათვის,  რომელთა  

მიმართ  ნამზადის  განლაგების  სიზუსტეს  წარედგინება  გაზრდილი  მოთხოვნები. 

ორნამენტის  მოსაჭრელ  ავტომატურ  ჩარხში  გამოყენებული  იყო  ორიგინალური  

ჯაჭვი  ბიჯის  სარეგულირებელი  რგოლებით,  რომელიც  მექანიზმის  რეალურ  პირობებში  

ექსპლუატაციის  დროს  იძლეოდა  გარკვეული  სიზუსტით  ნამზადის  ბიჯური  მიწოდების  

საშუალებას.  ამასთან,  აღნიშნული  ჩარხის  ბიჯური  მიწოდების  კონვეიერი  აღჭურვილი  

იყო  დაზამბარებულ  გორგოლაჭებიანი  მიჭერის  მექანიზმით,  რომელიც  ახორციელებს  

ნამზადსა  და  ჯაჭვის  საბიძგებელას  შორის  მუდმივ  კონტაქტს,  რაც  განაპირობებს  ბიჯის  

მიწოდების  ბოლოს  ჯაჭვის  გარეშე  ნამზადის  მოძრაობის    ინერციის  ძალით  გამოწვეულ  

ბიჯის  ცდომილების  ლიკვიდაციის. 
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განხილული  მექანიზმი  ახორციელებს  მხოლოდ  ნამზადის  მოძრაობის  

ცდომილების  ლიკვიდაციას,  ხოლო  ჯაჭვი  ბიჯის  მიწოდების  ბოლოს  რჩება  თავისუფალი,  

ე.ი.  არ  არის  დაფიქსირებული,  რის  შედეგადაც  მექანიზმის  უკუსვლის  დროს  ბიჯი  

ირღვევა.  ამას  ემატება  ისიც,  რომ  დაზამბარებული  გორგოლაჭები,  ნამზადთან  

კონტაქტის  გამო, უკან  ეწევიან  თავისუფალ  მდგომარეობაში  მყოფ  ჯაჭვს  და  სხვადასხვა  

მანძილით  გადაადგილებენ  უკან.  ამის  გამოც  ირღვევა  ბიჯი.  გარდა  აღნიშნულისა,  

კონვეიერში  გამოყენებული  ორიგინალური  ჯაჭვი  ბიჯის  სარეგულირებელი  რგოლებით,  

შეიცავს  მთელ  რიგ  უარყოფით  თვისებებს:  ჯაჭვი  არ  არის  სერიული  წარმოების  და  

უნდა  დამზადდეს  სპეციალურად  ორნამენტის  მოსაჭრელი  ჩარხისათვის;  ოთხმოდულიანი  

ჩარხისათვის  საჭიროა  12  მეტრზე  მეტი  სიგრძის  ჯაჭვი;  12  მეტრიანი  ჯაჭვი  30  მმ-იანი  

ბიჯის დროს შედგება  400  ბიჯის  შესატყვისი  რგოლებისაგან  და  ბიჯის  შეცვლის  

შემთხვევაში,  საჭირო  ხდება  ჯაჭვის  დემონტაჟი  და  400  ბიჯის    თავიდან  გადაყვანა ახალი  

ზომის  ბიჯზე; ბიჯის  დარღვევის  შემთხვევაში  არ  არსებობს  ცალკეული  ბიჯის  

რეგულირების  საშუალება. 

ავტორთა  კოლექტივის  მიერ  შეიქმნა  მოწყობილობა,  რომლის  ტექნიკური  

შედეგია  ორნამენტის  მოსაჭრელი  ავტომატური  ჩარხის  ბიჯური  მოწყობილობის - 

კონვეიერის  გაუმჯობესება,  ბიჯის  შეცვლის  რეგულირების  და,  რაც  მთავარია,  ზუსტი  

ბიჯის  მისაღებად. 

ტექნიკური  შედეგი  მიიღწევა  ორნამენტის  მოსაჭრელი  ავტომატური  ჩარხის  

ბიჯური  კონვეიერით,  რომელიც  შეიცავს  ნამზადების  სავაზნეს,  უძრავ  საყრდენზე  

განლაგებულ  ნამზადების  მიმმართველს,  ჯაჭვის  სახით  შესრულებულ  მუშა  ორგანოს  

მასზე  დამაგრებული  ნამზადების  მიმწოდებელი  საბიძგებლებით,    წამყვან  და  ამყოლ  

ვარსკვლავებს,  ამასთან,  წამყვან  ვარსკვლავასთან  ორივე  მხრიდან  დაკავშირებულია  

ელექტრომაგნიტური  ქუროები  ისე,  რომ  ერთ-ერთი  ელექტრომაგნიტური  ქუროს  ერთი  

ნაწილი  ხისტად  არის  დასმული  ვარსკვლავას  ღერძზე,  ხოლო  მისი  მეორე  მბრუნავი  

ნაწილი     ასევე     ხისტად     არის     დამაგრებული     ვარსკვლავაზე,     ამასთან,      მეორე   

 



24 
 

 

ელექტრომაგნიტური  ქუროს  მბრუნავი  ნაწილი  ხისტად  არის  დამაგრებული  წამყვან  

ვარსკვლავაზე  მეორე  მხრიდან,  ხოლო  მისი  მეორე  ნაწილი  ბერკეტთან  ერთად  

შემობრუნების  შესაძლებლობით  დასმულია  მილისაზე. 

ბერკეტზე  დამონტაჟებული  ხრახნული  მექანიზმის  ქანჩზე,  ხრახნის  ბრუნვის  

პერპენდიკულარულ  სიბრტყეში დამაგრებულია  თითი,  რომელიც  სახსრულადაა  

დაკავშირებული  ჰიდროცილინდრის  ჭოკთან. 

ელექტრომაგნიტური  ქუროები  სახსრული  გამომრთველების,  ხოლო  

პნევმოცილინდრი  პნევმოგამანაწილებლის  მეშვეობით,  დაკავშირებულია  ჩარხის  

გამანაწილებელ  ლილვზე  დაყენებულ  მუშტებთან. 

მოწყობილობა  წარმოდგენილია  ორი  ნახაზით,  სადაც  ნახ.  1-ზე  გამოსახულია  

ორნამენტის  მოსაჭრელი  ავტომატური  ჩარხის  სივრცითი  კინემატიკური  სქემა.  ნახ.  2-ზე  

გამოსახულია  ბიჯური  კონვეიერის  კინემატიკური  სქემა.  ელექტროძრავას  1  რედუქტორის  

2  საშუალებით  მოძრაობაში  მოჰყავს  გამანაწილებელი  ლილვი  3  მუშტებით  4,  5,  6,  7  

და  8.  მუშტათი  7  წარმოებს  ელექტრომაგნიტური  ქუროების  9-10  და  11-12  

თანმიმდევრული  ჩართვა-გამორთვა  სასრული  გამომრთველებით  13  და  14.  მუშტა  8  

პნევმოგამანაწილებლის  15  საშუალებით  ახდენს  პნევმოცილინდრის  16  ჭოკის  17  

წინსვლით  და  უკუქცევით  მოძრაობებს.  პნევმოცილინდრის  ჭოკი  17  სახსრულად  

უკავშირდება  ელექტრომაგნიტური  ქუროს  11-12  კორპუსზე  12  ხისტად  დამაგრებულ  

ბერკეტზე  18  დამონტაჟებული  ხრახნული  მექანიზმის  19  ქანჩზე  20  პერპენდიკულარულ  

სიბრტყეში  დასმულ  თითს  21.  ხრახნული  მექანიზმი  19  ბოლოში მის პერპენდიკულარულ  

სიბრტყეში  დამაგრებულია  ბიჯის  დასარეგულირებელი  თითი 22.  ჯაჭვური  კონვეიერის  23  

წამყვანი  ვარსკლავა  24  მილისის  25  საშუალებით  დასმულია  ღერძზე  26.  კონვეიერის  

ჯაჭვზე  23  ნამზადების  27  სიგრძის  შესაბამისად,  დამაგრებულია  სავაზნედან  ნამზადების  

გამომტანი  საბიძგებლები  28.  ჯაჭვური  კონვეიერის  23  გასწვრივ  დაყენებულია  

მიმმართველი  29  ღრეჭოთი,  რომელშიც  გადაადგილდება  საბიძგებელაზე  28.  

მიმმართველის    29    ზევიდან,    ჩარხის    დგარზე    მითავსებულია   სავაზნე   30,   რომელიც   
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შევსებულია  ნამზადებით  27.  მჭრელი  იარაღების  მატარებელი  საიარაღო  თავები  31  

დაყენებულია  ტელესკოპურ  მხრეულებზე  32,  რომლებიც  სახსრულად  უერთდება  

შტანგებს  33  და  34,  რომელთაგან  თითოეული  თან  ატარებს  გორგოლაჭებს  35  და  36.   

შტანგები  33  და  34  მოთავსებულია  მიმმართველ  სოგმანებზე  მილისებში  37  და  38  

გრძივი  გადაადგილების  საშუალებით.  მილისები  37  და  38  დაყენებულია  ვერტიკალურ  

თითებზე  39  და  40,  რომლებიც  ხისტად  არის  ერთმანეთთან  დაკავშირებული  ბერკეტის  

41  საშუალებით,  რომელზედაც  აგრეთვე  დაყენებულია  გორგოლაჭებთან  35  და  36  

ურთიერთმოქმედი  კოპირები  42  და  43.  თითებს  39  და  40  აქვს  დაზამბარებული  ბერკეტი  

41  გორგოლაჭით  43,  რომელიც  ურთიერთმოქმედებს  მუშტაზე  5.  თითები  39  და  40  

ქანაობის  საშუალებით  დაყენებულია  ღერძზე  44.  შტანგები  33  და  34  სახსრულად  

უერთდება  სიგრძეზე  სარეგულირებელ  ბარბაცებს  45  და  46,  რომლებიც,  თავისი  

მხრიდან  სახსრულად  უერთდება  ჭოკებს  47  და  48,  ეს  უკანასკნელები  კი  ხისტადაა  

დასმული  ძელაკებზე  49  და  50.  ძელაკები  49  და  50  დაყენებულია  დგარზე  ქანაობის  

შესაძლებლობით  და  აღჭურვილია  დაზამბარებული  ბერკეტებით  51  და  52.  ბერკეტებს  

51  და  52  აქვს  გორგოლაჭები  53  და  54,  რომლებიც  ურთიერთმოქმედებაშია  ლილვზე  3  

დაყენებულ  მუშტებთან  4  და  6.  მუშტები  4,  5  და  6,  აგრეთვე  კოპირები  42  და  43  

ატარებენ  მექანიკურ  პროგრამას,  რომლებიც  მიღებულია  ორნამენტის  ცალკეულ  

ნაწილებად - ფრაგმენტებად  დაყოფის  დროს.  საიარაღო  თავების  31  რაოდენობა,  

რომლებსაც  გადააადგილებს  შტანგები  33  და  34  აღწევს  (რთული  ორნამენტის  მოჭრის  

დროს)  24 - ს. 

ნახ.  1-ზე  მისი  წაკითხვის  გასაადვილებლად  გამოსახულია  მხოლოდ  ორი  

საიარაღო  თავი  31. 

ავტომატური  ჩარხი,  რომელიც  აღჭურვილია  აღნიშნული  ბიჯური  კონვეიერით,  

მუშაობს  შემდეგნაირად:  ელექტროძრავას  1  რედუქტორის  2  საშუალებით  ბრუნვით  

მოძრაობაში  მოჰყავს  გამანაწილებელი  ლილვი  3  მუშტებით  4,  5,  6  და  7,  8,  

რომელთაგანაც    მუშტა    7    სასრული    გამომრთველებით   13  და  14  ბიჯური  კონვეიერის   
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ელექტრომაგნიტურ  ქუროებს  9-10  და  11-12  თანმიმდევრულად  რთავს  და  გამორთავს,  

ხოლო  მუშტა  8  ახორციელებს  პნევმოცილინდრის  16  ჭოკის  17  წინსვლით  და  უკუქცევით  

მოძრაობებს  პნევმოგამანაწილებლის  15  საშუალებით. 

მუშტა  5  დაზამბარებული  ბერკეტის  41  და  თითების  39  და  40  საშუალებით  

გადახრის  მილისებს  37  და  38  კოპირებს  42  და  43,  ხოლო  მუშტები  4  და  6  ბერკეტების  

51  და  52  საშუალებით  გადახრის  ძელაკებს  49  და  50,  ძელაკების  49  და ქანაობითი  

მოძრაობა,  ჭოკების  47  და  48  და  ბარბაცების  45  და  46  საშუალებით  გარდაიქმნება  

შტანგების  33  და  34  გორგოლაჭებთან  35  და  36  ერთად  კოპირების  მიმართ  42  და  43  

გადატანით  ფარდობით  მოძრაობად.  ამრიგად,  ყველა მჭრელი  იარაღის  წვერი,  

რომლებიც  დამაგრებულია  საიარაღო  თავის  31  ვაზნაში,  ნაკეთობაში  ჩანერგვის  და  

მოძრაობის  განმავლობაში  წარმოქმნის  ანუ  მოჭრის  ორნამენტის  იმ  ნაწილს,  რომელიც  

შეესაბამება  მუშტებზე  4,  5  და  6  და  კოპირებზე  42  და  43  ჩაწერილ  პროგრამებს. 

საიარაღო  თავის  31  ინსტრუმენტის  ნაკეთობიდან  საწყის  მდგომარეობაში  

ამოსვლის  მომენტიდან  მუშტა  7,  სასრული  გამომრთველის  13  საშუალებით,  რთავს  

ელექტრომაგნიტურ  ქუროს  11-12  ჩართვას.  ელექტრომაგნიტური  ქუროები  11-12  და  9-10  

ერთდროულად  არიან  ჩართულები  გარკვეული  t  დროის  განმავლობაში.  T  არის  ერთი  

ციკლის  დრო  და  იცვლება  20-30  წამის  ფარგლებში,  ამის  შემდეგ,  სასრული  

გამომრთველი  14  გამორთავს  9-10  ელექტრომაგნიტურ  ქუროს,  ხოლო  მუშტა  8  

პნევმოგამანაწილებლის  15  საშუალებით  მოქმედებაში  მოიყვანს  პნევმოცილინდრს  16,  

რომელიც  თავისი  ჭოკით  17  სახსრულად  არის  დაკავშირებული  ბერკეტზე  18  

დამონტაჟებული  ხრახნის  19  ქანჩზე  20  დასმულ  თითს  21.  ბერკეტი  18  ჩართული  

ელექტროქუროს  11-12  საშუალებით  ვარსკვლავასთან  24,  ბიჯური  კონვეიერის  ჯაჭვთან  

23  და  საბიძგებლებთან  28  ერთად  ახდენს  ნამზადის  27  ერთ  ბიჯზე-რაპორტზე  

გადაადგილებას.  პნევმოცილინდრის  ჭოკის  17  განაპირა  მდგომარეობაში  

მისვლისთანავე,  სასრული  გამომრთველი  13  რთავს  ელექტრომაგნიტურ  ქუროს  9-10  (ამ  

უკანასკნელის   კორპუსი   10  ხისტად   არის  დასმული  ბიჯური  კონვეიერის  ღერძზე  26  და   
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ამ  შემთხვევაში  ასრულებს  მუხრუჭის  მოვალეობას)  მიღებული  ბიჯის  დასაფიქსირებლად.  

ქუროები  9-10  და  11-12  ამ  შემთხვევაშიც  ერთდროულად  არიან  ჩართულები  t  დროის  

განმავლობაში,  რის  შემდეგაც  ელექტრომაგნიტური  ქურო  11-12  სასრული  

გამომრთველის  14  საშუალებით  გამოირთვება  და  პნევმოგამანაწილებელი  15  

პნევმოცილინდრის  ჭოკის  17  უკუსვლით,  ბერკეტის  18  ელექტრომაგნიტური  ქუროს  11-12    

კორპუსის  11  მილისაზე  25  ტრიალით  ახდენს  თავის  პირვანდელ  მდგომარეობაში  

დაბრუნებას - შემდგომი  ბიჯის  შესასრულებლად  ციკლი  იწყება  თავიდან. 

სახელური  22,  რომელიც  გაყრილია  ხრახნის  ბოლოზე  ჩარხის  მუშაობის  

პროცესში  გვაძლევს  ბიჯის  კორექტირების  საშუალებას. 

ამრიგად,  ელექტრომაგნიტური  ქუროები  9-10  და  11-12,  რომლებიც  იმყოფება  

ჩართულ  მდგომარეობაში  t  დროის  განმავლობაში,  ერთდროულად  პნევმოცილინდრის  

16  მუშა  და  უქმი  სვლების  დამთავრებისა  და  დაწყების  მომენტში,  გვაძლევს  ბიჯური  

კონვეიერის  ჯაჭვის  23  ინერციული  ძალების  მოქმედების  ნულამდე  დაყვანის  საშუალებას. 

აღნიშნული  ბიჯური  კონვეიერი  დაყენებულია  რთულპროფილიანი  ორნამენტების  

მოსაჭრელი  ავტომატური  ჩარხებისა  და  ხაზების  სერიულად  გამოშვებულ  ზემპლარებზე  

(დამზადებულია  200-ზე  მეტი  ჩაარხი  და  ხაზი),  რომლებიც  ფაქტიურად  დიდი  დროის  

განმავლობაში  აღარ  საჭიროებს  ბიჯის  რეგულირების  აუცილებლობას. 

 

daskvna 

დამუშავებული  და  შექმნილია  ბიჯური  მიწოდების  კონვეიერის  სრულიად  ახალი  

მოწყობილობა,  რომელშიც  ელექტრომაგნიტური  ქუროების  სწრაფი  მოქმედების  

პრინციპისა  და  მოწყობილობის  მექანიზმების  რგოლების  ურთიერთ  შეთანხმებული  

მოძრაობების  მოქმედების  ხარჯზე  შეიძლება  მოვიღოთ  სრულიად  განსხვავებული  

ნებისმიერი  ზომის  მაღალი  სიზუსტის  მიწოდების  ბიჯი,  რომლის  შეცვლა  და  

რეგულირება  სიზუსტესთან  დაკავშირებით  შესაძლებელია  ავტომატურ  რეჟიმში  ჩარხის  

მუშაობის  პროცესში. 
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DEVELOPMENT AND CREATION OF ORNAMENT CUTTING FOR 

AUTOMATIC MACHINE TOOL ELECTROMECHANICAL STEP-MOTION 

CONVEYOR 

Z. Chitidze, Z. Balamtsarashvili, I. Gelashvili, M. Jgenti, V. Gogitishvili 

Summary 

 

Is created ornament cutting automatic machine tool step-motion supply conveyor, equipped 

with the position change mechanisms, as Gall's chain and electromagnetic couplings that periodically 

are performed a high-precision movement of billet at another position with and its arrangement that is 

stipulated due the full liquidation of billet and chain movement inertia forces at step supply completion 

point. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ШАГОВОГО 

КОНВЕЙЕРА СТАНКА-АВТОМАТА 

 ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ОРНАМЕНТА 

З. Читидзе, З. Баламцарашвили, И. Гелашвили, М. Жгенти, М. Гогитишвили 

Резюме 

 

Создан механизм шаговой подачи станка-автомата для нарезания орнамента, 

оборудованный механизмом смены позиции, в виде цепи Галля и электромагнитных муфт, 

которые периодически осуществляют высокоточное перемещение и базирование в очередное 

положение, что предопределяет полную ликвидацию в момент завершения подачи шага 

действие сил инерции движущейся заготовки и цепи. 
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uak. 625.23/24. 

saerTaSoriso sarkinigzo gadazidvebSi moZraobis 

usafrTxoebis marTvis sistemebis analizi 

r. morCilaZe, l. lomsaZe 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas 77, 0175, Tbilisi,  

saqarTvelo) 

 

reziume: statiaSi ganxilulia  saerTaSoriso  sarkinigzo gadazidvebSi moZraobis 

usafrTxoebis marTvis sistemis formirebis aqtualuri problemebi. gaanalizebulia 

moZraobis usafrTxoebis marTvis sistemis Camoyalibeba evropis rkinigzebze. Tanamedrove 

xarisxis Sefasebis intrumentis SWOT-analizis Sedegad dadginda, rom saerTaSoriso 

gadazidvebSi e.w. 1520 mm-ian sivrceSi mTavar Semaferxebel faqtors warmoadgens 

moZraobis usafrTxoebis marTvis erTiani meTodologiis ar arseboba. Tavsebadobis anu e.w. 

interoparabelobis amaRlebis mizniT mizanSewonilia damoukidebeli moZraobis 

usafrTxoebis maregulirebeli organizaciis Camoyalibeba. 

sakvanZo sityvebi:  matarebelTa moZraobis usafrTxoebis marTvis sistema, Tavsebadoba anu 

interoparabeloba, SWOT-analizi.  

 

Sesavali 

 

      rkinigzebis reformirebisa da ganviTarebis etapze Zalzed aqtualuria  gadazidviTi 

procesis usafrTxoebis  uzrunvelyofa. kerZod, struqturuli reformirebis dros, 

rkinigzasa da saxelmwifos Soris funqciebis gamijvna iwvevs gadazidviTi  procesis  

marTvis samarTlebrivi bazis Secvlas. aRniSnulma cvlilebebma unda uzrunvelyos, sxva 
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miznebTan erTad, e.w. `adamianis faqtoris” uaryofiTi gavlenis Semcireba gadazidvebis 

usafrTxoebaze. moZraobis usafrTxoebis uzrunvelyofis umniSvnelovanes mimarTulebas ki 

Tanamedrove etapze warmoadgens saerTaSoriso standartebis Sesabamisi moZraobis 

usafrTxoebis marTvis sistemis formireba, romelic xels Seuwyobs saqarTvelos 

rkinigzis saerTaSoriso integracias da mas gaxdis ufro Tavsebads msoflio sarkinigzo 

sivrceSi. Tavsebadoba e.w. interoparabeloba  Tanamedrove globa-lizaciis procesSi 

iTvleba  rkinigzebis erT-erT umniSvnelovanes maxasiaTeblad. aRniSnuli sistemis 

formirebisaTvis mniSvnelovania saerTaSoriso gamocdilebis gaziareba moZraobis 

usafrTxoebis uzrunvelyofis sferoSi. aRniSnulidan gamomdinare mizanSewonilia 

saerTaSoriso sarkinigzo gadazidvebSi (rogorc evropis, aseve e.w. 1520 mm-ian sivrceSi) 

moZraobis usafrTxoebis marTvis sistemebis analizi.   

 

 

ZiriTadi nawili 

 

    moZraobis usafrTxoebis marTvis sistemis (sistemebis) analizis dros, Cveni azriT 

mizanSewonilia gamoyenebuli iqnes sistemuri midgoma. aRniSnuli sistemis (sistemebis) 

ganxilva unda moxdes rogorc Ria sistemis, romelzec moqmedebs Siga da gare faqtorebi 

komleqsurad da dinamikaSi-ganuwyvetliv drosa da sivrceSi.  

     evropis rkinigzebis gamocdileba moZraobis usafrTxoebis sferoSi sainteresoa 

mravali faqtoris gamo-upirvelesad damaxasiaTebeli marTvis organizaciuli principebis, 

infratsruqturisa da moZravi Semadgenlobis komercializaciis pirobebSi. 

     1990-iani wlebis dasawyisSi evropis rkinigzebis winaSe idga didi problema 

saerTaSoriso gadazidvebis usafrTxoebisa da Tavsebadobis mxriv. aRniSnul problemas 

ganapirobebda [1; 2; 5]: 

 eqspluataciaSi iyo 20-ze meti gansxvavebuli da SeuTavsebeli matarebelTa 

moZraobis marTvis sistema; 

 TiToeul qveyanaSi moqmedebda sakuTari teqnikuri espluataciis wesebi, maTgan 

zogierTi winaaRmdegobaSi modioda erTmaneTTan; 

 TiToeul saxelmwifos qonda Tavisi nacionaluri moTxovnebi sertificirebaze  

moZraobis usafrTxoebis sferoSi; 
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 memanqaneebis momzadebasa da licenzirebas TiToeuli qveyana axdenda Tavisi 

nacionaluri wesebiT; 

 gamoiyeneboda xuTi sxvadasxva eleqtrowevis sistema; 

 iyenebdnen rva gansxvavebul da erTmaneTTan SeuTavsebel radiokavSirisa da 

kavSirgambulobis sistemebs; 

 samuSao enas warmoadgenda TiToeuli saxelmwifos ena; 

     aRniSnuli problemebisa da maTi Sedegebis gamo (sazRvrebze mocdena, Sesabamisad 

mniSvnelovani xarjebi, Sedegad-maRali tarifebi) mkveTrad Semcirda konkurentunarianoba 

da mimzidveloba  saerTaSoriso gadazidvebSi sarkinigzo transportis saavtomobilo 

transportTan mimarTebaSi.  

    erTaderTi gamosavali am situaciidan iyo unda Seqmniliyo erTiani evropuli 

sistema moZraobis usafrTxoebis uzrunvelyofis sferoSi, romelic uzrunvelyofda  

saerTaSoriso sarkinigzo gadazidvebSi Tavsebadobasa da moZraobis usafrTxoebas. 

aRniSnulis uzrunvelsayofad aucilebeli iyo SeTanxmeba saerTo miznebze, politikaze da 

misiaze nacionaluri administraciebis mxridan moZraobis usafrTxoebis sferoSi. 

    aRniSnulis Sedegad moxda axali sistemis ZiriTadi komponentebis formireba (ix. 

nax.1)[1; 2]. 

 

                                        

Nnax.1. axali sistemis ZiriTadi komponentebi 

 

U  usafrTxoebis proeqtirebis  organizaciebs warmoadgenen evropuli institutebi, 

rogorebicaa:   CENELEC   (evropis    standartizaciis   komiteti  eleqtroteqnikis  

უსაფრთხოების

პროექტირების

ორგანიზაციების 
ჩამოყალიბება

მარეგულირებელი 
და საკონსულტაციო 

ორგანიზაციების 
ჩამოყალიბება

უსაფრთხოების

ნორმატიული 
ბაზის შექმნა

სისტემურ-ტექნიკური 
გადაწყვეტილებები
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sferoSi), ERRI (evropis rkinigzebis kvleviTi instituti), IRSE (sarkinigzo 

signalizaciis sainJinro isntituti) da sxv., asociaciebi, sarkinigzo teqnologiebis 

rogorc mwarmoeblebi aseve momxareblebi (UNIFE-evropis sarkinigzo sawarmoebis 

samrewvelo gaerTianeba; UNISIG-sarkinigzo signalizaciis sistemebis mwarmoeblebis 

gaerTianeba;  EIM-evropis sarkinigzo infratruqturis operatorebis asociacia;), agreTve 

msxvili kompaniebi da sxva organizaciebi. 

    evropis rkinigzebze moZraobis usafrTxoebis uzrunvelyofis sakiTxebze 

maregulerebel da sakonsultacio organizaciebs warmoadgens evropis komisia da evropis 

rkinigzebis sagento (European Railway Agency, ERA-evropis rkinigzebis saagento).  Aamave 

dros TiToeul evropis saxelmwifoSi moqmedebs nacionaluri organo rkinigzis 

usafrTxoebis sakiTxebze [1]. 

     aRniSnuli organizaciebi SeimuSaveben sxvadasxva dokumentebs usafrTxoebis Sesaxeb, 

romlebic pirobiTad SeiZleba daiyos sam doned: maRali, saSualo da dabali donis 

dokumentebad. ZiriTadi dokumentebi-e.w. maRali donis dokumentebi, areglamentireben 

sakiTxebs moZraobis usafrTxoebis uzrunvelyofis Sesaxeb evropis rkinigzebze; aRniSnul 

dokuments warmoadgens evropis parlamentis direqtiva-rkinigzebis usafrTxoebis Sesaxeb, 

romlis mokle Sinaarsic SemdgomSi mdgomareobs[1]: 

 yvela saxelmwifosaTvis usafrTxoebis erTiani wesebi, aRniSnulis safuZvelze 

usafrTxoebisa da Tavsebadobis erTiani normebi; 

 erTiani ganaTlebis sistema, sertificireba da daSveba rkinigzis samuSaoze, Sromisa 

da dasvenebis erTiani reJimi; 

 moZraobis usafrTxoebis darRvevebis ganxilvis da regularuli angariSebis 

warmodgenis  erTiani savaldebulo  procedurebi; 

 usafrTxoebis, sertificirebis da sertifikatebis gacemis erTiani procedurebi; 

 moZravi Semadgenlobis eqpluataciaSi miRebis erTiani procedurebi; 

  e. w. dabali donis dokumentebi warmoadgens Tavsebadobis teqnikur maxasiaTeblebs 

(Techninal Specification for Interoberability, TSIs),  saerTo miznebs, maCveneblebs da meTodebs 

usafrTxoebis sferoSi. agreTve tandartebs sarkinigzo usafrTxoebaze; maT Soris 

umniSvnelovanesia CENELEC-is standartebi. saSualo donis evropul dokumentebs 

warmoadgens Semdegi [1; 2]:  
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 ortomiani dokumenti saxelwodebiT organizaciul-teqnikuri usafrTxoebis 

menenjmenti-e.w. yviTeli wigni; 

 saerTo evropuli proeqti (SAMRAIL) saxelwodebiT-sarkinigzo transportis 

usafrTxoebis menenjmenti; 

  aRniSnuli politikis Sedegad evropulma sarkinigzo sistemam miaRwia 

usafrTxoebis maRal maCveneblebs saerTaSoriso gadazidvebSi (ix. nax. 2). me-2 naxazidan 

naTlad Cans,  rom gatarebuli RonisZiebebis Sedegad, rac gulisxmobda nacionaluri 

moZraobis usafrTxoebis sistemebis harmonizacias, daaxleobiT 5-jer Semcirda mgzavrebis  

sikvdilianoba. 

daRupuli mgzavrebis raodenoba 

1 mlrd.mgzv/km-ze 

 

 

N 

nax. 2 1968-2004 wlebSi mgzavrebis daRupvis dinamika  

evropis sarkinigzo qselze 

    Cvenis azriT mizanSewonilia 1520 mm-ian sivrceSi moqmedi moZraobis usafrTxoebis 

marTvis sistemis analizi evropis rkinigzebze moZraobis usafrTxoebis marTvis 

sistemasTan mimarTebaSi.  aRniSnulis aqtualobas ganapi-robebs is, rom saqarTvelos 

rkinigzis meSveobiT ganxorcielebuli saerTaSoriso gadazidvebis absolituri 

umravlesoba xorcieldeba e.w. 1520 mm-ian sivrceSi, xolo iseTi proeqtis damTavrebis 

Semdeg rogoricaa baqo-Tbilisi-yarsis rkinigza, romlis meSveobiTac saqarTvelos  

rkinigza   daukavSirdeba  uwyveti   sarelso   liandagiT   evropis   sarkinigzo   sivrces  
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(TurqeTis rkinigzis meSveobiT). aRniSnuli analizis dros unda gamovkveToT is susti 

mxareebi, romlebic xels uSlis Tavsebadobas.  analizis dros mizanSewonilia xarisxis 

Sefasebis Tanamedrove intrumentebis gamoyeneba (Cvens SemTxvevaSi SWOT-analizi) [3; 4; 

5].  

     vidre uSualod analizis procesze gadavidodeT sainteresoa ras warmoadgens 

SWOT-analizi? SWOT analizi-iaraRia, romelic proeqtis potenciuri warmatebisa da 

riskebis Sesafaseblad gamoiyeneba. svot-i inglisur abreviaturas warmoadgens, romlis 

yoveli aso analizis calkeul elements aRniSnavs:  S-strengths (Zlieri mxare); W-weakness 

(susti mxare); O-opportunities (SesaZleblobebi); T-threates (safrTxe); 

    1520 mm-ian sivrceSi saerTaSoriso gadazidvebSi moZraobis usafrTxoebis marTvis 

sistemebis SWOT-analizi mocemulia cxrilis saxiT (ix. cxr.1) 

 

Ddamxmare faqtorebi zianis momtani faqtorebi 

1. Zlieri mxareebi (S-strengths) 2. susti mxareebi (W-weakness) 

1. moZraobis usafrTxoebis uzrun-

velyofis erTiani teqnikur-

teqnologiuri baza. moZraobis 

usafrTxoebis marTvis sistemebi 

formirebulia yofil sabWoTa 

kavSiris dros arsebul 

sistemaze, kerZod: 

 moZraobis usafrTxoebis 

uzrunvelyofis nor-

matiuli bazis Tanxvedra; 

 moZraobis usafrTxoebis 

mdgomareobaze monitorin-

gis identuri principebi; 

 gadazidvebSi   erTi saxis 

teqnikuri saSualebebi da 

teqnologiebi 

(infratsruqtura, moZravi 

1. aradamakmayofilebeli kordinacia 

rkinigzebis administraciebs 

saerTaSoriso gadazidvebSi moZ-

raobis usafrTxoebis sakiTxebze; 

2. SeuTanxmebeli moqmedeba sxva-

dasxva organizaciebTan, romlebic 

saqmianoben sarkinigzo indus-

triaSi msoflios maStabiT da 

Sesabamisad saerTaSoriso stan-

dartebTan SeuTanxmebloba (ISO 

9001; IRIS; CENELEC da sxva); 

3. moZvelebuli ZiriTadi fondebi 

(rogorc moralurad, aseve 

fizikurad), dabali kvalifikacia 

personalis da sxva uaryofiTi 

faqtorebi, maT Soris resur-

sebiT uzrunvelyofis mxriv); 
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Semadgenloba); 

 saerTo midgomebi perso-

nalis momzadebasa da 

motivaciaSi moZraobis 

usafrTxoebis uzrunvel-

sayofad; 

2. erTiani informaciuli sivrcis 

SenarCuneba da ganviTareba; 

Ddamxmare faqtorebi zianis momtani faqtorebi 

3. SesaZleblobebi (O-opportunities) 4. SesaZlo safrTxeebi (T-threates) 

1. strategiis gancxadeba, rom 

Seiqmnas Tanamedrove marTvis 

teqnologiebis gamoyenebiT 

moZraobis usafrTxoebis marTvis 

sistema saerTaSoriso gadazid-

vebSi; 

2. evropis rkinigzebis dagrovili 

gamocdilebis gamoyenebiT Tavse-

badobis amaRleba; 

3. monawileoba moZraobis usafrT-

xoebis uzrunvelyofis saerTa-

Soriso proeqtebSi;  

 

1. riskebi, moZraobis usafrTxoebis 

nacionaluri marTvis sistemebis 

arsebobis gamo; 

2. riskebi, teqnikuri saSualebebis 

aradamakmayofilebeli mdgoma-

reobis gamo; 

3. politikuri da ekonomikuri 

riskebi;  

 

SWOT analizi-s Sedegad gamoikveTa Semdegi: 

 1520 mm-ian sivrceSi saerTaSoriso gadazidvebSi moZraobis usafrTxoebis 

uzrunvelyofis mxriv  mTavar problemas warmoadgens araorganizebuli, Sesabamisad 

araefeqturi moZraobis usafrTxoebis marTvis sistema; 

 rkinigzebis administraciebi wina planze ayeneben sakuTari nacionaluri 

usafrTxoebis marTvis sistemis ganviTarebas, xolo saerTaSoriso gadazidvebSi ki 

moZraobis usafrTxoebis marTvis sistemis ganviTarebaze zrunvas meorexarisxovnad 

afaseben;  
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Ddaskvna 

 

   A amrigad, saqarTvelos rkinigzis saerTaSoriso integraciisTvis aucilebelia 

saerTaSoriso standartebis Sesabamisi moZraobis usafrTxoebis marTvis sistemis 

formireba, romelic uzrunvelyofs saqarTvelos rkinigzis Tavsebadobas e.w. 

interoparabelobas msoflio sarkinigzo sivrceSi. 

    Catarebuli analizis Sedegad dadginda, rom mTavari Semaferxebeli faqtori 

saerTaSoriso gadazidvebSi e.w. 1520 mm-ian sivrceSi, warmoadgens moZraobis usafrTxoebis 

marTvis sistemis erTiani meTodologiis ar arseboba. aRniSnulidan gamomdinare 

mizanSewonilia nacionaluri moZraobis usafrTxoebis marTvis sistemebis harmonizacia, 

rac gulisxmobs up.y. saqarTvelos samarTlebriv sivrceSi damoukidebeli (rogorc 

finansurad aseve admintraciulad saqarTvelos rkinigzidan) moZraobis usafrTxoebis 

maregulirebeli organizaciis (sagentos an sxva saxiT) Camoyalibeba. 

 

 

 

Ggamoyenebuli literatura: 

 
1. http://www.era.europa.eu/Search/Key-Documents/Pages/Home.aspx 

2. Braband J. The CENELEC standards regarding functional safety /J. Braband at alias. - 

Hamburg (Germany): Eurailpress, 2006. - 216 P. 

3. Красковский А.Е. Проблемы обеспечения безопасности движенияна пространстве 1520 

мм / А.Е. Красковский, П.А. Плеханов // Евразия Вести.-2011.-№1-С.22. 

4. Красковский А.Е. Развитие системы управления безопасностьюдвижения на 

железнодорожном транспорте в международном сообщении /А.Е. Красковский, В.Г. 

Рейнгардт, П.А. Плеханов // Транспорт Российской Федерации. - 2010. -№ 6 (31). - С. 40-

43. 

5. Красковский А.Е. Менеджмент безопасности движения поездов на «Пространстве 

1520» / А.Е. Красковский, В.А. Касаткин, П.А. Плеханов // 
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ANALYSIS OF TRAFFIC SAFETY CONTROL SYSTEMS IN 

INTERNATIONAL RAILWAY TRANSPORTATION  

R. Morchiladze, L. Lomsadze 

Summary 

 

Actual problems of formation of traffic safety control system in international railway 

transportation are discussed in the article.  It analyses creation of traffic safety control system on 

European railways. As a result of modern quality estimation instrument SWOT-analysis, it has been 

determined that the main braking factor in international shipments i.e. 1520mm space is lack of joint 

methodology of traffic safety control. In order to raise compatibility or the so-called interoperability, it 

is advisable to create regulatory organization of independent traffic safety. 

 

 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  ПЕРЕВОЗКАХ 

Р. Морчиладзе, Л. Ломсадзе 

Резюме 

 

    в статье рассматриваются актуальные проблем, формирования системы управления 

безопасности движения, в международных железнодорожных  перевозках. Сделан анализ 

сформирования системы управления безопасности движения на железных дорогах Европы. В 

результате SWOT-анализа инструмента оценки современного качества было установлено, что в 

международных перевозках в т.н. 1520 мм пространстве главным задерживающим фактором 

является несуществование единой методологии управления безопасности движения. С целью 

совместимости или т.н. повышения интероперабельности целесообразным является 

сформировать регулирующий орган безопасности независимого движения.   
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uak 339;626.9 

investiciebis Teoriuli aspeqtebi 

m. lomiZe, T. kilaZe 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175 Tbilisi, 

saqarTvelo) 

 

reziume: statiaSi ganxilulia investiciis gansazRvris sakiTxi - ZiriTadad investicias 

ukavSireben mxolod kapitalis zrdis, an mimdinare Semosavlis (mogebis) miRebis miznebs. 

mTavari aqcenti gakeTebulia ekonomikur mxareze. investiciebi SeiZleba Seicvalos 

Semosavlebis cvlilebasTan erTad. xanmokle periodSi Semosavlebis zrda damokidebulia 

qveynis sawarmoo SesaZleblobebis ufro intensiur gamoyenebaze. 

sakvanZo sityvebi: ekonomika, investicia, kvlavwarmeoeba. 

 

saxelmwifos sameurneo sferos funqcionireba warmoudgenelia investiciebis gareSe. 

investiciebi xels uwyobs sawarmoo, inovaciuri da socialuri proeqtebis 

ganxorcielebas, garkveuli wvlili Seaqvs warmoebis moculobis zrdisa da 

sazogadoebrivi warmoebis efeqtianobis Semdgom ganviTarebaSi. 

investicia sakmaod rTuli da mravalmxrivi fenomenia. am sakiTxTan dakavSierbiT 

yvela mecniersa Tu mkvlevars misTvis damaxasiaTebeli ganmarteba aqvs warmodgenili. 

xSirad, investiciebis urTierTgamomricxavi definiciebi, ekonomistTa cxare kamaTis 

saganicaa. 

mecnierulad aRiarebuli mosazrebis Tanaxmad, termini investicia laTinuri sityva 

,,Invest”_dan momdinareos da ,,dabandebas” niSnavs. 

E ekonomikur literaturaSi XX sakunis 80-ian wlebamde igi socialisturi 

kvlavwarmoebis   procesebis   gasaanalizeblad   faqtiurad ar ixmareboda da ZiriTadad  
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kapitalisturi ekonomikis gamokvlevebsa da ucxoeli mecnierebis naSromebis TargmanSi 

gvxvdeboda. amJamad investiciebi ekonomikur literaturaSi gamoiyeneba rogorc makro, ise 

mikro da mezo doneze. 

investiciebs ganmartaven sxvadasxva aspeqtSi, statistikaSi, dinamikaSi, 

Semosavlianobis donis, danaxarjebis, resursebis mixedviT da a.S.  

yovel mecniers investiciebTan dakavSirebiT sxvadasxva mosazreba aqvs gamoTqmuli. 

kerZod, uiliam Sarpisa da misi Tanaavtorebis azriT, investicia  es aris ,,fulTan 

ganSoreba dRes, xval ufro metis miRebis mizniT’’. xolo rusi mecnieris, a.s. seliSevis 

ganmartebiT investiciebi aris danazogis gamoyeneba Zvelis aRsadgenad da axali sawarmoo 

simZlavreebisa da sxva kapitaluri aqtivebis Seqmnis mizniT. es aris mza produqciis 

nakadi, romelic gamoiyeneba garkveuli periodis ganmavlobaSi ekonomikaSi ZiriTadi 

fondebis SenarCunebisa da gazrdisaTvis. 

   aRniSnuli mosazrebidan SeiZleba davaskvnaT, rom investicia es aris:  

 kapitalis moZraobis socialur _ ekonomikuri  procesi sxvadasxva formiT 

(fuladi da arafuladi; realuri; pirdapiri da iribi da sxva).  

 warmoebis zrdisa da gafarToebis wyaro;  

 kapitalis awmyoSi daxarjva im pirobiT, rom momavalSi axali, ufro meti 

kapitali Seiqmnas;  

 sainvesticio saqmianobis ori mxaris Sexameba _ resursebis xarjva da Sedegis 

miReba. 

ZiriTadad investicias ukavSireben mxolod kapitalis zrdis, an mimdinare 

Semosavlis (mogebis) miRebis miznebs. mTavari aqcenti gakeTebulia ekonomikur mxareze. 

socialurad orientirebuli sabazro ekonomikis pirobebSi, marTalia, mogeba pirvel rigSi 

gamsazRvreli mizania, magram investiciebs SeiZleba hqondes kapitalis dabandebis sxva 

ekonomikuri da araekonomikuri miznebic. aseT SemTxvevaSi, mimarTaven investiciebis Semdeg 

ganmartebas: investiciebi es aris ,,fuladi saxsrebi, fasiani qaRaldebi, sxva qoneba, maT 

Soris qonebrivi uflebebi, fuladi Sefasebis mqone sxva uflebebi, romlebsac samewarmeo  

an sxvagvar saqmianobaSi abandeben mogebis miRebis an sxva sasargeblo efeqtis miRwevis 

mizniT.~ 

   vfiqrob, investiciis aRniSnuli definicia arsebiTad mniSvnelovania. aq kapitaluri 

dabandeba   gansazRvrulia,   rogorc   investiciis   erT-erTi   forma  da  yuradReba  
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gamaxvilebulia sainvesticio saqmianobis arapirdapir, magram momavalSi sxva sasargeblo 

ekonomikur efeqtze. 

   investiciebs axasiaTebs Semdegi niSnebi: 

 investiciebi, rogorc wesi, gulisxmoben mniSvnelovan finansur danaxarjebs 

 ukugeba investiciisagan SeiZleba miRebul iqnas ramdenime wlis Semdeg 

 investirebisas arsebobs riskisa da gaurkvevlobis elementebi 

 investiciebi, romelic ganixileba, rogorc kapital-dabandebebi, gulisxmobs 

ZiriTadi kapitalis SeZenas, sawarmoo SesaZleblobebis gafarToebas efeqtianobis 

gasazrdelad. 

 ekonomikur literaturaSi gamoyofen investiciebis ramdenime formas: 

 samomxmareblo investiciebi 

 investiciebi biznesSi (ekonomikuri investiciebi) 

 investiciebi fasian qaRaldebSi (safinanso investiciebi) 

samomxmareblo investiciebi _ martivad rom vTqvaT, ar warmoadgens investiciebs. igi 

gulisxmobs xangrZlivi moxmarebis saqonlis an uZravi qonebis SeZenas. finansuri 

TvalsazrisiT, am SemTxvevaSi ar arsebobs Semosavali dabandebul kapitalze. dabandebuli 

saxsrebi (xangrZlivi moxmarebis saqoneli an uZravi qoneba) warmoadgens fulad 

danazogebs da ara maT investirebas. aRniSnuli nivTebis dagiravebidan miRebuli fuliT 

SeiZleba fasiani qaRaldebis SeZena. mocemuli saxeobis danazogebis upiratesoba 

mdgomareobs SemdegSi: 

 dabandebuli saxsrebi ar eqvemdebareba inflaciisagan dacvas e.i. inflaciis 

zrdasTan erTad izrdeba danazogebic 

 dabandebul saxsrebs SeuZlia Semosavlis motana nivTebis komerciul saqmianobaSi 

gamoyenebiT. mag.: saxlis gacema arendiT. 

    investiciebi biznesSi _ Tavis umTavres miznad isaxavs mogebis miRebas, risTvisac 

xdeba sawarmoo  aqtivebis  SeZena da  gamoyeneba. investiciebis aseTi formis dros iqmneba  

realuri sawarmoo simZlavreebi. ekonomikuri investireba gulisxmobs sawarmoo 

procesebis organizebas mogebis miRebis mizniT anu am dros xdeba warmoebis faqtorebis 

(ZiriTadi da sabrunavi kapitali, samuSao Zala) SeZena da samewarmeo saqmianobis 

ganxorcieleba. 

    faqtiurad,   ekonomikuri  investireba  mogebis  miRebis mizniT realur aqtivebSi  
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saxsrebis dabandebaa, romelic dakavSirebulia saqonlisa da momsaxureobis warmoebasTan 

,,normaluri~ riskis pirobebSi. 

safinanso investiciebi _ niSnavs aqtivebis SeZenas fasiani qaRaldebis saxiT mogebis 

miRebis mizniT. ekonomikuri investiciebisagan gansxvavebiT ar saWiroebs axali sawarmoo 

simZlavreebis Seqmnas da maTi gamoyenebis kontrols. Sesabamisad, safinanso investori 

uSualod ar monawileobs marTvis procesSi da winaswar egueba realuri aqtivebis 

sxvisgan marTavs. rogorc wesi, igi ubralod yidulobs ukve arsebul fasian qaRaldebs. 

investori gadascems fulze Tavisi sakuTrebis uflebas (aZlevs fuls) da amis sanacvlod 

Rebulobs uflebas momaval Semosavalze (iZens fasian qaRaldebze sakuTrebis uflebas). 

    investiciebis dros gasaTvaliswinebelia riskis faqtori. fasian qaRaldebSi 

investiciebis dabandebisas riskis done balansirdeba mosalodneli SemosavliT, magram 

Zalian maRal potenciur Semosavalsac ki ar SeuZlia iyos fasian qaRaldebze didi riskis 

safuZveli. 

    arsebiTad mniSvnelovania, rom riskis Teoriam intensiuri ganviTareba daiwyo XX s-

is 50-ian wlebSi. riskis analizisadmi miZRvnili gamokvlevebis umetesoba amerikul 

mkvlevarebs ekuTvniT, Tumca, es sakiTxi dasavleTis qveynebis mecnierebis garkveul 

interessac iwvevda. 

    yovelive zemoT aRniSnulidan, investiciebis Taviseburebani SeiZleba Semdegi saxiT 

CamovayaliboT: 

 investiciebi uSualod uzrunvelyofen kacobriobis ekonomikur zrdasa da 

progress 

 investiciebi warmoadgenen erToblivi moTxovnis yvelaze aramdgrad nawils da 

yvelaze metad emorCilebian koniunqturul rxevebs 

    zogjer investiciebs, romelic damokidebuli araa erToblivi moTxovnis zrdaze an 

erTobliv Semosavalze, avtonomiur investiciebs uwodeben.  

    avtonomiuri investiciebis qveS igulisxmeba axali kapitalis warmoqmnaze 

danaxarjebi, romelic damokidebuli araa erovnuli Semosavlebis cvlilebaze. piriqiT, 

TviTon es investiciebi da maTi cvlilebebi axdenen gavlenas erovnuli Semosavlebis 

zrdaze an dacemaze.  

    avtonomiuri investiciebis cvlilebis mizezebi egzogenuria: teqnikuri progresis  

araTanabari gavrceleba, mosaxleobis zrda da a.S. 



44 
 

 

    investiciebs, romlebic warmoiqmneba erToblivi moTxovnis an miwodebis mdgradi 

zrdiT, zogjer inducirebul investiciebs uwodeben. 

    arsebiTad mniSvnelovania, rom investiciebi SeiZleba Seicvalos Semosavlebis 

cvlilebasTan erTad. xanmokle periodSi Semosavlebis zrda damokidebulia qveynis 

sawarmoo SesaZleblobebis ufro intensiur gamoyenebaze. Aamitom sawarmoo simZlavreebis 

gazrdisaTvis, rogorc wesi, saWiroa investiciebis gazrda. Aarsebobs pirdapiri kavSiri 

xanmokle periodSi mogebasa da Semosavals Soris, ramdenadac firmebi investirebas axdenen 

mogebidan. Sesabamisad, mogebis zrdasTan erTad izrdeba investiciebic. 

Ddaskvna 

saqarTveloSi ekonomikur mecnierebaSi arsebul fundamentur kvlevebze dayrdnobiT 

SeiZleba iTqvas, rom investicia da masze moqmedi faqtorebi xasiaTdeba rTuli 

memkvidreobiTi kavSirurTierTobebiT, warsulas da awmyos, awmyosa da momavals 

Soriscivilizebuli sabazro ekonomikis pirobebSi investiciebis socialur-ekonomikuri 

arsi da misi axleburi gageba unda mdgomareobdes ara mxolod mis momgebianobaSi, aramed 

mis socialur orientaciaSi. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ 
М. Ломидзе, Т. Киладзе 

Резюме 

В cтатье рассматривается вопрос определения инвестиций - в основном, с инвестированием 

связывают исключительно только цели роста капитала, или текущего дохода (прибыли). Главный акцент 

сделан на экономической стороне. Инвестиции могут изменяться с изменениями дохода. Рост доходов в 

течении краткого периода зависит от более интенсивного использования производственных мощностей 

страны. 

THEORETICAL ASPECTS OF INVESTMENTS 

M. Lomidze, T.Kiladze 

Summary 

In the article is considered the issue of investments definition - mainly investing is associated only with 

the purpose of growth in capital, or current income (profit). Focus is made on the economic side. Investments 

may change with changes in revenue. The revenue growth during a short period depends on the more intensive 

use of country's production capacity. 

 

http://geostat.ge/
http://geoeconomic.ge/
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uak 634. 0.36          

bijuri konveieris bijis cdomilebis gamzomi 

 meqanizmis damuSaveba 

z. CitiZe, z. balamwaraSvili, i. gelaSvili, v. abaiSvili, m. JRenti 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti m. kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, 

saqarTvelo) 

                                         

                         რეზიუმე:  ორნამენტის  მოსაჭრელი  ავტომატური  ჩარხის  ბიჯური  კონვეიერის  

მოწყობილობაში ჩართულია  ბიჯის  ცდომილების  დამაფიქსირებელი  მექანიზმი,  

რომლითაც  ხორციელდება  ბიჯის  ცდომილების  ზუსტი  სიდიდის  დადგენა.  მექანიზმის  

წრიული  ლიმბის  თითოეული  დანაყოფის  მიხედვით,  რომელიც  შეესაბამება  კონვეიერის  

ბიჯის   0,0162  მმ - ით   დარღვევას  (რაც  6  ბიჯის  ჯამური  ცდომილების  ტოლია  ანუ  

თითოეულ  ბიჯზე  ცდომილება  არის  ∆მ= 0,0027  მმ )  ხდება  ბიჯის  კორექცია  მატების  ან  

კლების  გათვალისწინებით. 

საკვანძო  სიტყვები:  ბიჯური  კონვეიერი,  ავტომატური  ჩარხი,  ბიჯის  ცდომილება,  ლიმბა,  

ცდომილების  ფიქსირება. 

Sesavali 

წარმოების  პირობებში გამოკვლევების  საფუძველზე  დადგენილი  

დრეკადრგოლებიანი  ბიჯური  მოწოდების  მექანიზმების  სიზუსტე,  როგორც  პოზიციურ - 

გამჭოლი  ტექნოლოგიური  მანქანის  ელემენტი,  საჭიროებს,  დამუშავდეს  ღონისძიებები  

დაკავშირებული  ნამზადის  პოზიციის  შეცვლის  სიზუსტესთან  და  ამ  მექანიზმების  

მწარმოებლურობასთან. 
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ნამზადის  ბიჯური  მიწოდების  მექანიზმების  სიზუსტის  პრობლემა  წარმოადგენს  

ტექნოლიგიური  მანქანების  სიზუსტის  პრობლემების  შემადგენელ  ნაწილს,  რომელიც  

კომპლექტდება  აღნიშნული  მექანიზმებით.  ამიტომ,  ზუსტი  შეფასება  მრავალპოზიციური  

დამუშავების  დროს  მიზანშეწონილია  წარმოვადგინოთ,  როგორც  ცალ-ცალკე  

განსაზღვრული  მიწოდების  მექანიზმის  და  ინსტრუმენტის  გამართვის  შეფასების  

ერთობლიობა,  რადგანაც  დამუშავების  ჯამური  ცდომილება   ∆Σ  მდგენელების  ჯამის  

ტოლია: 

                                   ΔΣ = ∆მ + ∆გ, 

სადაც    ∆მ    და   ∆გ  - წარმოშობილი  ცდომილებები,  შესაბამისად  მიწოდების   მექანიზმით  

და  ინსტრუმენტების  გამართვით.               

 

ZiriTadi nawili 

ორნამენტის  მოსაჭრელი  ავტომატური  ჩარხის   მიწოდების  მექანიზმის  სიზუსტის  

შეფასების  ძირითად  კრიტერიუმს  წარმოადგენს  თანაფარდობა 

                                            ∆მ≤ 𝛿გ = 𝑡მზ − 𝑡მქ , 

სადაც    ∆მ  -  ნამზადის  მიწოდების  ბიჯის  ცდომილება;   𝛿გ  -  მიწოდების  ბიჯზე  დაშვების  

ველი;   𝑡მქ   და  𝑡მზ   -   პოზიციაზე  ნამზადის  მიწოდების  ქვედა  და  ზედა  დაშვების  

ზღვრების  შესაბამისი  მიწოდების  ბიჯი. 

              ორნამენტის  მოსაჭრელი  ავტომატური  ჩარხის  მიწოდების  მექანიზმის  

ცდომილების   ∆მ   დასაფიქსირებლად  დამუშავებული  და  შექმნილია  ბიჯური  კონვეიერი,  

რომელიც  შეიცავს  ნამზადების  სავაზნეს,  უძრავ  საყრდენზე  განლაგებულ  ნამზადების   

მიმმართველს,  ჯაჭვის  სახით  შესრულებულ  მუშა  ორგანოს  მასზე  დამაგრებული  

ნამზადების  მიმწოდებელი  საბიძგებლებით,  წამყვან  და  ამყოლ  ვარსკვლავებს,  წამყვანი  

ვარსკვლავას  თანაღერძულად  დამონტაჟებულ  ორ  ელექტრომაგნიტურ  ქუროს,  

მხრეულს    ხრახნული    მექანიზმით,    პნევმოცილინდრს,    სასრულ   გამომრთველებს   და   
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მკვეთარას,  ამასთან,  ბიჯური  კონვეიერის  ბოლოში,  ნამზადების  გადასაადგილებელ  

მიმმართველზე  სახსრულად  დაყენებულია  დაზამბარებული  მხრეული  მისი  მოკლე  

მხარის საკონტაქტო  ნაწილის  კონვეიერის  ჯაჭვის  ერთ-ერთ  საბიძგებელაზე  დამაგრებულ  

საკონტაქტო  ნაწილთან  კონტაქტის  შესაძლებლობით,  ამასთან,  მხრეულის  გრძელი  

მხარი  აღჭურვილია  ისრით,  რომელიც  დაკავშირებულია  მხრეულის  სახსრის  ცენტრზე  

უძრავად  დამაგრებულ  ბიჯის  ცდომილების  მაჩვენებელ  წრიულ  ლიმბთან  და  მხრეულის  

საკონტაქტო  ნაწილში  ჩასმულია  ცვეთამედეგი  ბურთულა,  ხოლო  ჯაჭვის  საბიძგებელას  

საკონტაქტო  ნაწილზე  დამაგრებულია  ცვეთამედეგი  ფირფიტა. 

მოწყობილობა  წარმოდგენილია  3  ნახაზით.  ნახ.  1-ზე  გამოსახულია  ორნამენტის  

მოსაჭრელი  ავტომატური  ჩარხის  სივრცითი  კინემატიკური  სქემა,  ნახ.  2-ზე  ბიჯური  

კონვეიერის  კვანძის  კინემატიკური  სქემა,  ნახ.  3-ზე  ბიჯური  კონვეიერის  ბიჯის  

ცდომილების  სიდიდის  დამაფიქსირებელი  მექანიზმის  სქემა. 

ელექტროძრავას  1,  რედუქტორის  2  საშუალებით  მოძრაობაში  მოჰყავს  

გამანაწილებელი  ლილვი  3  მუშტებით  4,  5,  6,  7  და  8.  მუშტათი  7  წარმოებს  

ელექტრომაგნიტური  ქუროების  9-10  და  11-12  თანმიმდევრული  ჩართვა-გამორთვა  

სასრული  გამომრთველებით  13  და  14.  მუშტა  8,  პნევმოგამანაწილებლის  15  

საშუალებით,  ახდენს  პნევმოცილინდრის  16  ჭოკის  17  წინსვლით  და  უკუქცევით  

მოძრაობებს.  ელექტრომაგნიტური  ქუროს  11-12  კორპუსზე  11  ხისტად  არის  

დამაგრებული  მხრეული  18,  რომელზეც  დამონტაჟებულია  ხრახნული  მექანიზმი  

ხრახნით  19.  პნევმოცილინდრის  ჭოკი  17  სახსრულად  უკავშირდება  ხრახნული  

მექანიზმის  ქანჩზე  20  დასმულ  თითს  21.  ხრახნული  მექანიზმის  ხრახნზე  19  

დამაგრებულია  ბიჯის  სიზუსტის  დასარეგულირებელი  სახელური  22.   

ჯაჭვური  კონვეიერის  23  წამყვანი  ვარსკვლავა  24  და  ელექტრომაგნიტური  ქუროს  

9-10  მბრუნავი  ნაწილი  9  მილისასთან  25  ერთად  სახსრულად  არის  დასმული  ღერძზე  

26, ხოლო  ელექტრომაგნიტური  ქუროს  11-12  კორპუსი  11  მხრეულით  18  დასმულია  

მილისაზე    25    ბრუნვის    საშუალებით.    კონვეიერის    23    ჯაჭვის  რგოლებზე,  ნამზადების   
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სიგრძის  შესაბამისად,  დამაგრებულია  სავაზნედან  ნამზადების  27  მიმწოდებელი  

საბიძგებლები  28.  ჯაჭვური  კონვეიერის  გასწვრივ  დაყენებულია  მიმმართველი  29  

ღრეჩოთი,  რომელშიც  გადაადგილდება  საბიძგებლები  28.  მიმმართველზე  29  

დაყენებულია  სავაზნე  30,  რომელიც  შევსებულია  ნამზადებით  27. 

მჭრელი  იარაღების  მატარებელი  საიარაღო  თავები  31  დაყენებულია  

ტელესკოპურ  მხრეულებზე  32,  რომლებიც  სახსრულად  უერთდება  შტანგებს  33  და  34, 
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რომელთაგან  თითოეული  თან  ატარებს  გორგოლაჭებს  35  და  36.  შტანგები  33  და  34  

გრძივი  გადაადგილების  საშუალებით  მოთავსებულია  მილისებში  37  და  38.  მილისები  37  

და  38  დაყენებულია  ვერტიკალურ  თითებზე  39  და  40,  რომლებიც  ხისტად  არის  

ერთმანეთთან  დაკავშირებული  ბერკეტის  41  საშუალებით.  ამ  უკანასკნელით  

გორგოლაჭებთან  35  და  36  ერთად  დაყენებულია  ურთიერთმოქმედი  კოპირები  42  და  

43.  თითებს  39  და  40  აქვს  ბერკეტი  41  გორგოლაჭით  43,  რომელიც  

ურთიერთმოქმედებს  მუშტაზე  5.  თითები  39  და  40  ქანაობის  საშუალებით  დაყენებულია  

ღერძზე  44.  შტანგები  33  და  34  სახსრულად  უერთდება  სიგრძეზე  სარეგულირებელ  

ბარბაცებს  45  და  46,  რომლებიც  სახსრულად  უერთდება  ჭოკებს  47  და  48,  ეს  

უკანასკნელები  კი  ხისტადაა  დასმული  ძელაკებზე  49  და  50.  ძელაკები  49  და  50  

დაყენებულია  დგარზე  ქანაობის  შესაძლებლობით  და  აღჭურვილია  დაზამბარებული  

ბერკეტებით  51  და  52.  ბერკეტებს  51  და  52  აქვს  გორგოლაჭები  53  და  54,  რომლებიც  

ურთიერთქმედებაშია  ლილვზე  3  დაყენებულ  მუშტებთან  4  და  6.  მუშტები  4,  5  და  6,  

აგრეთვე  კოპირები  42  და  43  ატარებს  მექანიკურ  პროგრამას,  რომელიც  მიღებულია  

ორნამენტის  ცალკეულ  ნაწილებად - ფრაგმენტებად  დაყოფის  შედეგად. 

საიარაღო  თავების  31  რაოდენობა,  რთული  ორნამენტის  მოჭრის  შემთხვევაში  

აღწევს  24-ს.  ნახ.  1-ზე  გამოსახულია  მხოლოდ  ორი  საიარაღო  თავი  31. 

ავტომატური  ჩარხის  მიმმართველზე  29  დაყენებულია  ორმხარა  მხრეული  55  და                                                              

56  და  გრძელი  57  მხრებით,  აგრეთვე  წრიული  ლიმბი  58,  რომლის  ცენტრი  ემთხვევა  

ორმხარა  მხრეულის  ცენტრს.  მხრეულის  გრძელი  მხარი  57  აღჭურვილია  წრიულ  

ლიმბთან  58  დაკავშირებული  ისრით  59,  ხრახნული  საჩერით  60  და  ზამბარით  61.  

მხრეულის  55  მოკლე  მხრის  56  საკონტაქტო  ნაწილში  ჩასმულია  ცვეთამედეგი  

ბურთულა  62,  ხოლო  ნამზადების  მიმწოდებელი  საბიძგებლები  28  აღჭურვილია  

ცვეთამედეგი  ფირფიტით  63. 

ავტომატური  ჩარხი,  რომელიც  აღჭურვილია  აღნიშნული  ბიჯური  კონვეიერით  

მუშაობს    შემდეგნაირად:    ელექტროძრავას    1    რედუქტორის  2   საშუალებით   ბრუნვით   
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მოძრაობაში  მოჰყავს  გამანაწილებელი  ლილვი  3  მუშტებით  4,  5,  6  და  8,  მუშტა  7  

სასრული  გამომრთველებით  13  და  14  თანმიმდევრულად  ჩართავს  და  გამორთავს  

ბიჯური  კონვეიერის  ელექტრომაგნიტურ  ქუროებს,  9-10  და  11-12,  ხოლო  მუშტა  8  

ახორციელებს  პნევმოცილინდრის  ჭოკის  17  წინსვლით  და  უკუქცევით  მოძრაობებს  

პნევმოგამანაწილებლის  15  საშუალებით. 

მუშტა  5  დაზამბარებული  ბერკეტის  41  და  თითების  39,  40  საშუალებით  

გადახრის  მილისების  37  და  38  კოპირებს  42  და  43,  ხოლო  მუშტები  4  და  6  ბერკეტიბის  

51  და  52  საშუალებით  გადახრის  ძელაკებს  49  და  50  ძელაკების  49  და  50  ქანაობითი  

მოძრაობა  ჭოკების  47  და  48  და  ბარბაცების  45  და  46  საშუალებით  გარდაიქმნება  

შტანგების  33  და  34  გორგოლაჭებთან  35  და  36  ერთად,  კოპირების  მიმართ  42  და  43  

გადატანით  ფარდობით  მოძრაობად.  ამრიგად,  ყველა  მჭრელი  იარაღის  წვერი,  

რომლებიც დამაგრებულია  საიარაღო  თავის  ვაზნაში,  ნაკეთობაში  ჩანერგვის  შემდეგ  

მოჭრის  ორნამენტის  იმ  ნაწილს,  რომელიც  შეესაბამება  მუშტებზე  4,  5,  6  და  კოპირებზე  

42  და  43  ჩაწერილ  მექანიკურ  პროგრამებს. 

საიარაღო  თავის  ინსტრუმენტის  ნაკეთობიდან  საწყის  მდგომარეობაში  მოსვლის  

მომენტიდან  მუშტა  7  სასრული  გამომრთველის  13  საშუალებით  რთავს  

ელექტრომაგნიტურ  ქუროს  11-12.  ელექტრომაგნიტური  ქუროები  11-12  და  9-10  

ერთდროულად  არის  ჩართული  გარკვეული  t  დროის  განმავლობაში.  ამასთან,  T  არის  

ერთი  ციკლის  დრო  და  იცვლება  20-30  წამის  ფარგლებში.  ამის  შემდეგ  სასრული  

გამომრთველი  14  გამორთავს   9-10  ელექტრომაგნიტურ  ქუროს,  ხოლო  მუშტა  8  

პნევმოგამანაწილებელის  15  საშუალებით  მოქმედებაში  მოიყვანს  პნევმოცილინდრს  16.  

მხრეული  18  ჩართული  ელექტრომაგნიტური  ქუროს  11-12  საშუალებით  

ვარსკვლავასთან  24,  ბიჯური  კონვეიერის  ჯაჭვთან  23  და  საბიძგებლებთან  28  ერთად  

ახდენს  ნამზადის  27  ერთ  ბიჯზე - რაპორტზე  გადაადგილებას.  პნევმოცილინდრის  ჭოკის  

17  განაპირა  მდგომარეობაში  მისვლისთანავე,  სასრული  გამომრთველი  13  რთავს  

ელექტრომაგნიტურ   ქუროს  9-10,   რომლის  კორპუსი  10  ხისტად  არის  დასმული  ბიჯური   
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კონვეიერის  ღერძზე  26  და  ასრულებს  მუხრუჭის  მოვალეობას  მიღებული  ბიჯის  

დასაფიქსირებლად.  ქუროები  9-10  და  11-12  ამ  შემთხვევაშიც  ერთდროულად  არის  

ჩართული  გარკვეული  მცირე  t  დროის  განმავლობაში,  რის  შემდეგაც,  

ელექტრომაგნიტური  ქურო  11-12  გამომრთველის  14  საშუალებით  გამოირთვება  და  

პნევმოგამანაწილებელი  15  პნევმოცილინდრის  ჭოკის  17  უკუსვლით,  მხრეულის  და  

ელექტრომაგნიტური  ქუროს  11-12  კორპუსის  11  მილისაზე  25  ტრიალით  ახდენს თავის  

პირვანდელ  მდგომარეობაში  დაბრუნებას  შემდგომი  ბიჯის  შესასრულებლად.  ციკლი  

იწყება  თავიდან. 

ბიჯის  ცდომილების  სიდიდის  დასადგენად,  ბიჯის  შეცვლის  და  დარეგულირების  

შემდეგ,  ხდება  ბიჯის  ცდომილების  მექანიზმის  ორმხარა  მხრეულის  55  მოკლე  მხარში                                                                       

56  ჩასმული  ცვეთამედეგი  ბურთულას  62  შეთავსება  ანუ  შეხება  კონვეიერის  

საბიძგებელაზე  28  დამაგრებულ  ფირფიტასთან  63,  რაც  იმას  ნიშნავს,  რომ  ჩარხის  

მუშაობის  პროცესში  ბიჯი  მეორდება  ზუსტად  და  არ  არის  დარღვეული,  მანამ,  სანამ  

საბიძგებელა  მორიგი  ბიჯის  გაკეთების  შემდეგ  არ  გადახრის  ისარს  59  ან  არ  გაჩნდება  

ღრეჩო  ბურთულასა  62  და  ფირფიტას  63  შორის.  ისრის  59  გადახრის  შემთხვევაში  ბიჯი  

გაზრდილია  ანუ  ცდომილება  არის  დადებითი,  ხოლო  ღრეჩოს  გაჩენის  შემთხვევაში  

უარყოფითი,  ე. ი.  ბიჯი  შემცირებულია. 

კონვეიერის  ბიჯის  დარღვევის  შემთხვევაში,  დარღვევის  ანუ  ცდომილების  

სიდიდის  დასადგენად  კონვეიერის  ჯაჭვზე  23  დამაგრებული  მიმწოდებელი  საბიძგებელა,  

რომელიც  აღჭურვილია  ცვეთამედეგი  ფირფიტით  63,  მორიგი  ბიჯის  დამთავრების  

შემდეგ  შეეხება  ორმხარა  მხრეულის  55  მოკლე  მხარზე  დამაგრებულ  ცვეთამედეგ  

ბურთულას  და  გადახრის  მას  გარკვეული  კუთხით,  რაც  დაკავშირებულია  მხრეულის  

გრძელი  მხრის  57  მობრუნებასთან  და  მისი  ისრის  წრიული  ლიმბის  58  რომელიმე  

დანაყოფთან შეთავსებასთან.  აღსანიშნავია,  რომ  წრიული  ლიმბის  58  თითოეული  

დანაყოფი  შეესაბამება  კონვეიერის  ბიჯის  0,0162 მმ-ით  დარღვევას,  რაც  6  ბიჯის  ჯამური  

ცდომილების  ტოლია ანუ  თითოეულ  ბიჯზე  ცდომილება  უდრის  დაახლოებით  0,0027მმ-ს.   
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მაშასადამე,  აღნიშნული  მოწყობილობა  საშუალებას  გვაძლევს  კონვეიერის  ბიჯის  

კორექცია  მოვახდინოთ  უკვე  წრიული  ლიმბის  ერთი  დანაყოფის  ჩვენების  ანუ  ბიჯის  

0,0162  მმ-ით  დარღვევის  შემდეგ.  აქვე  უნდა  ავღნიშნოთ,  რომ  დასაშვები  

ტექნოლოგიური  ცდომილება  ხეზე  ორნამენტის  მოჭრაზე  ტოლია  0,2  მმ-სა,  რაც  

გაცილებით  ახანგრძლივებს  ჩარხის  გაუჩერებელ  მუშაობას  კონვეიერის  ბიჯის  

კორექტირების  გარეშე. 

ზემოთ  აღწერილი  იყო  ბიჯის  დარღვევის  და  კორექციის  პროცესი  ბიჯის  მატების  

შემთხვევაში.  თუ  ბიჯის  სიდიდე  მცირდება,  მაშინ  წარმოიშვება  ღრეჩო  მხრეულის  პატარა  

მხრის  56  ბურთულასა  62  და  საბიძგებელას  28  ფირფიტას  შორის,  რომელიც  უნდა  

გაიზომოს  საცეცის  საშუალებით  და  დადგინდეს  ცდომილების  სიდიდე  ბიჯის  კლების  

შესაბამისად. 

ორივე  შემთხვევაში  ბიჯის  ცდომილების  აღმოსაფხვრელად  ხდება  კონვეიერის  

ხრახნული  მექანიზმის   ხრახნის  19  მობრუნება  სახელურით  22  გარკვეული  კუთხით  -  

მარჯვნივ  ან  მარცხნივ,  წრიულ  ლიმბზე  ნაჩვენები  ან  საცეცით  გაზომილი  ცდომილების  

შესაბამისად,  რაც  იწევს  მხრეულის  18  დაგრძელებას  ან  დამოკლებას  და  კონვეიერის  

ბიჯის  კორექტირებას,  მატების  ან  კლების  სახით,  იმისგან  დამოკიდებულებით  ისარი  59  

გადახრილია,  თუ  ღრეჩოა  გაჩენილი    ბურთულასა  და  ფირფიტას  შორის. 

როგორც  წესი,  აღნიშნული  რეგულირების  შემდეგ  ბიჯის  ცდომილება  

პრაქტიკულად  უტოლდება  ნულს  და  ჩარხის  მუშაობა  უბრუნდება  ნორმალურ  რეჟიმს  

ბიჯის  შემდგომი  დარღვევის  დაფიქსირებამდე.  

 

daskvna 

ორნამენტის  მოსაჭრელი  ავტომატური  ჩარხის  ბიჯური  კონვეიერის  

მოწყობილობაში  ჩართულია  ბიჯის  ცდომილების  სიდიდის  დამაფიქსირებელი  მექანიზმი.  

მექანიზმის  წრიული  ლიმბის  თითოეული  დანაყოფი  შეესაბამება  კონვეიერის  ბიჯის  0,0162  
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მმ-ით  დარღვევას,  რაც  6  ბიჯის  ჯამური  ცდომილების  ტოლია  ანუ  თითოეულ  ბიჯზე  

ცდომილება    ∆მ≅ 0,0027  მმ − ს.    მაშასადამე,    აღნიშნული    მოწყობილობა    საშუალებას   

 

 

გვაძლევს  კონვეიერის  ბიჯის  კორექცია  მოვახდინოთ  უკვე  წრიული  ლიმბის  ერთი  

დანაყოფის  ჩვენების  ანუ  ბიჯის  0,0162  მმ-ით  დარღვევის  შემდეგ.  აქვე  უნდა  ავღნიშნოთ,  

რომ  დასაშვები  ტექნოლოგიური  ცდომილება  ხეზე  ორნამენტის  მოჭრაზე  0,2  მმ-ის  

ტოლია,  რაც  გაცილებით  ახანგრძლივებს  ჩარხის  გაუჩერებლად  მუშაობას  კონვეიერის  

ბიჯის  კორექტირების  გარეშე.  აღნიშნული  რეგულირების  შემდეგ  ბიჯის  ცდომილება  

პრაქტიკულად     უტოლდება  ნულს  და  ჩარხის  მუშაობა  უბრუნდება    მუშაობის  

ნორმალურ  რეჟიმს  ბიჯის  შემდგომი  დარღვევის  დაფიქსირებამდე. 
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DEVELOPMENT OF STEP-MOTION CONVEYOR ERROR 

MEASURING MECHANISM 

Z. Chitidze, Z. Balamtsarashvili, I. Gelashvili, V. Abaishvili, M. Jgenti 

Summary 

 

The ornament cutting automatic machine tool step-motion conveyor device includes the step 

error recording mechanism by which is performed the determination of exact value of step error. 

According to the circular limb mechanism each point that corresponds conveyor step failure up to 

0.0162 mm (that is equal to the total error of 6 steps or error of each step makes up to Δm=0.0027 mm) 

was realized by step correction with taking into account the increase or decrease in the step. 

 

 

 

       РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ЗАМЕРА ПОГРЕШНОСТИ ШАГА 

ШАГОВОГО КОНВЕЙЕРА  

З. Читидзе, З. Баламцарашвили, И. Гелашвили, В. Абаишвили, М. Жгенти  

Резюме 

 

В механизм станка-автомата для нарезания орнамента включён механизм фиксации 

погрешности шага, с помощью которого осуществляется точное определение величигы 

погрешности. Каждое деление кругового лимба соответствует 0.016 мм погрешности (что 

соответствует 6-ти шагам суммарной погрешности или на одном шаге погрешность составляет 

∆м=0.0027 мм). Коррекция шага происходит с учётом увеличения или уменьшения 

погрешности.   
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uak 339;626.9 

saqarTvelos mrewveloba da msoflio samrewvelo 

politika 

T. ruxaZe, T. kilaZe 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175 Tbilisi, 

saqarTvelo) 

 

რეზიუმე: წარმოდგენილ სამუშაოში განხილულია საქართველოს მრეწველობის 

დღევანდელი მდგომარეობა. მთლიან შიდა პროდუქტში მრეწველობის ხვედრითი წილი, 

ასევე მსოფლიო ქვეყნების ეკონომიკური მდგომარეობა  მათი დაყოფა ჯგუფებად მშპ-ს 

მიხედვით. განხილულია ამერიკისა და იაპონიის სამრეწველო პოლიტიკა მისი დადებითი 

მხარეები. 

საკვანძო სიტყვები: მრეწველობა, სამრეწველო პოლიტიკა, სამართალი, გადასახადები, 

მთლიანი შიდა პროდუქტი, ეკონომიკა. 

Sesavali 

ნებისმიერი ქვეყნის მეურნეობა მოიცავს სხვადასხვა დარგებს სამეწარმეო და 

არასამეწარმეო სფეროსი, რომელიც ისტორიულად ჩამოყალიბდა საზოგადოებრივი 

შრომის დანაწილების შედეგად. მეურნეობის სტრუქტურა ასახავს მეურნეობის სექტორებს 

შორის პროპორციას: საწარმოო და არასაწარმოო სფეროებს შორის; ეკონომიკის 

პირველად,  მეორედ  და მესამე სექტორებს. ქვეყნის ეკონომიკის სტრუქტურის შესახებ ასევე  
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შეიძლება ვიმსჯელოთ მოსახლეობის აქტივობით და ჩართულობით ეკონომიკის სხვადხვა 

დარგებში.ზუსტად ეს პროპორციები განსაზღვრავენ პირველ რიგში ქვეყნის კუთვნილებას. 

მსოფლიოს ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების მახასიათებლების ანალიზისას 

საერთაშორისო და ეროვნული ორგანიზაციები, სტატისტიკური ორგანოები, ეკონომისტები 

ფართოდ გამოიყენებენ სამ სექტორიან მოდელს მთლიანი შიდა პროდუქტის. ამ მოდელის 

თანახმად ყოველი სახელმწიფო იყოფა პირველად სექტორად (სასოფლო-სამეურნეო: 

სასოფლო, სატყეო,მეთევზეობა,ნადირობა); მეორად სექტორად ( ინდუსტრიული: 

მომპოვებელი და დამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა; ელექტრო და გაზ 

მომარაგება); მესამე სექტორი (მომსახურება: ვაჭრობა, ფინანსები, უძრავი ქონება, 

კავშირგაბმულობა, ტრანსპორტი და სასაწყობე მომსახურება, საინფორმაციო მომსახურება, 

მეცნიერება, განათლება, ჯანდაცვა, საყოფაცხოვრებო მომსახურება, კულტურა, ტურიზმი, 

მართვა თავდაცვა). 

ZiriTadi nawili 

მსოფლიოს ქვეყნები შეიძლება ოთხ დიდ ჯგუფად დავყოთ იმის მიხედვით, თუ 

როგორია მათი მშპ/სულზე: 

1) უღარიბესი ქვეყნები - მშპ/სულზე ნაკლებია 1,000 დოლარზე; 

2) განვითარებადი ქვეყნები - მშპ/სულზე არის 1,000-5,000 დოლარი; 

3) საშუალო განვითარების ქვეყნები - მშპ/სულზე არის 5,000-12,000 დოლარი; 

4) განვითარებული ქვეყნები - მშპ/სულზე 12,000 დოლარზე მეტია. 

ეს კლასიფიკაცია, რა თქმა უნდა, პირობითია, განსაკუთრებით, როცა საქმე რიცხვებს 

ეხება. მთლიანობაში ის ემთხვევა საყოველთაოდ მიღებულ კლასიფიკაციას, თუმცა არის 

განსხვავება სხვადასხვა ჯგუფების ზღვრულ მაჩვენებლებში. ეს კლასიფიკაცია კარგად 

ასახავს ქვეყნების ძირითად ჯგუფებს ეკონომიკური განვითარების მიხედვით და მისი 

საშუალებით შეიძლება განვსაზღვროთ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

პრიორიტეტები. 

საქართველოს მშპ/სულზე დაახლოებით 2700 ამერიკული დოლარია. 
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რაც შეეხება  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურას იგი 

2012 წლისათვის  შემდეგნაირად არის გადანაწილებული: მრეწველობა 16,7%; ვაჭრობა 

16,7% ; სახელმწიფო მმართველობა 11,2% ; ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 10,6 % ; 

სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა 8,6%; მშენებლობა 7,8% ; ჯანდაცვა და სოციალური 

დახმარება 6.1% ; დანარჩენი დარგები 22,2%.(დიაგრამა 1) 

დიაგრამა 1. მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივი სტრუქტურა 2012 წელი. 

 

როგორც დიაგრამიდან ჩანს, მრეწველობის მოცულობა 2012 წლისათვის უტოლდება 

ვაჭრობის პროცენტულ მაჩვენებელს. რაც შეეხება მრეწველობის მდგომარეობას 2004 

წლიდან 2013 წლის მესამე კვარტალისათვის საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის 

მონაცემებზე დაყრდნობით შემდეგნაირად გამოიყურება. (ცხრილი 1.) მრეწველობა2004-

2013წწ. 

ცხრილი 1. 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I 2013 
II 

2013 

III 

2013 

ბრუნვა, მლნ.ლარი 2119.7 
2561.

2 

3228.

7 

4362.

1 

4637.

6 

4407.

4 

5539.

9 

7232.

0 

7553.

6 

1738.

7 

1827.

8 

2006.

0 

გამოშვებული 1859.7 2285. 2779. 3583. 3821. 3797. 4849. 6428. 6868. 1429. 1652. 1858.
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პროდუქცია, 

მლნ.ლარი 

1 0 3 8 1 7 3 3 7 7 9 

დამატებული 

ღირებულება, 

მლნ.ლარი 

802.9 843.9 964.5 
1291.

1 

1636.

6 

1454.

2 

1914.

5 

2263.

8 

2421.

8 
... ... ... 

შუალედური 

მოხმარება, 

მლნ.ლარი 

1056.8 
1441.

3 

1814.

5 

2292.

2 

2185.

2 

2342.

9 

2935.

3 

4164.

5 

4446.

5 
... ... ... 

ფიქსირებული 

აქტივები, 

მლნ.ლარი 

2164.8 
1985.

2 

2124.

4 

2651.

8 

3276.

2 

3459.

7 

3856.

2 

4580.

5 

4982.

9 
... ... ... 

დასაქმებულთა 

რაოდენობა, კაცი 
85385 

9432

4 

9031

1 

8839

8 

8571

1 

9303

9 

9584

9 

10915

8 

11484

3 

10878

2 

11146

0 

11353

7 

დასაქმებულთასაშუა

ლო თვიური შრომის 

ანაზღაურება, ლარი 

201.4 230.3 307.8 420.7 586.6 537.4 595.1 633.3 698.5 719.2 755.8 778.0 

თითოეული სახელმწიფოს როლი და წონა მსოფლიოში ფასდება მის მიერ ახალი 

სამრეწველო ტექნოლოგიების შემუშავება დანერგვის და თანამედროვე ნეგატიური 

ადეეკვატური რეალობის დაძლევის მიხედვით. 

მნიშვნელოვანია ავიღოთ სამრეწველო განვითარების საუკეთესო მოდელი და 

მოვარგოთ ჩვენს ქვეყანას მისი მდგომარეობის გათვალისწინებით. უნდა გავითვალისწინოთ 

ჩვენი ქვეყნის მდებარეობა, რესურსების პოტენციალი, მუშახელის პროფესიონალიზმი და 

მომზადების დონე. 

მრეწველობის განვითარების საუკეთესო მაგალითია იაპონიის ეკონომიკა, რომელმაც 

გაიარა   გზა   სუსტი    თითქმის   განადგურებული   მეურნეობიდან   დღეს   მნიშვნელოვანად  

 

განვითარებულ ეკონომიკამდე. ამ ქვეყნის სამრეწველო პოლიტიკა მკვეთრად გამოხატული 

არის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. იაპონურმა ეკონომიკამ გვიჩვენა ეკონომიკური ზრდის 
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განსაკუთრებული სისწრაფე. მთავარი კითხვა არის მართლაც სამრეწველო პოლიტიკის 

შედეგად განვითარდა ასე სწრაფად მრეწველობა იაპონიაში თუ არა. არის ორი მიზეზი რის 

გამოც შეიძლება ვიფიქროთ, რომ სახელმწიფოს როლი არ იყო გადამწყვეტი პირველი 

მიზეზი არის ის რომ შესაძლოა თავისუფალი საბაზრო პრინციპების შესაბამისად ინდუსტრიის 

განვითარება მოხდებოდა სახელმწიფოს ჩარევის გარეშეც და მეორე ის რომ ეკონომიკა 

სახელმწიფოს ჩაურევლადაც დარეგულირდებოდა. თუმცა სახელმწიფოს მთავრობამ 

თავიდან გადაკეტა რესურსების განაწილების ნორმალური არხები ვალუტის და კრედიტების 

ადმინისტრაციულად გადანაწილების შემოღებით, ხოლო შემდეგ თავის თავზე აიღო ბაზრის 

რეგულირების როლი და დაიწყო რესურსების პირდაპირ გადანაწილება. სხვა სიტყვებით 

რომ ვთქვათ სახელმწიფო იღებდა ჯანსაღ გადაწყვეტილებებს. იაპონიის სამრეწველო 

პოლიტიკის რეალიების გასაგებად მისი ისტორიისათვის თვალის გადავლებაა საჭირო. მას 

ხშირად მიიცნევენ საზოგადოებად რომელიც აგებულია თითქმის საომარ პრინციპებზე 

ეკონომიკური მიზნების მიღწევის განხრით. 

ჩავატაროთ პატარა კვლევა ამერიკის შეერთებული შტატების სამრეწველო 

პოლიტიკის თავისებურებების. აშშ მხარს უწერს თავისუფალი ბაზრის იდეოლოგიას, რაც 

გამორიცხავს სახელმწიფოს მიერ ეკონომიკის მართვას, ისე როგორც იაპონიაში მოხდა. 

მიუხედავად ამისა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფოს მთავრობამ დიდი როლი 

ითამაშა მთელ რიგი სფეროების ზრდის სტიმულირებაში. უფრო აშკარად ეს ხდებოდა 

სოფლის მეურნეობის სფეროში. სახელმწიფო მონაწილეობდა სხვადასხვა მსხვილმაშტაბურ 

აქციებში, როგორიც იყო მაგ. საირიგაციო სისტემების მშენებლობა. ასეთი ჩარევა 

სახელმწიფოსგან სწორად მიაჩნიათ სამრეწველო პოლიტიკისადმი ყველაზე სკეპტიკურად 

განწყობილ ეკონომისტებსაც კი. 

ევროპელი ანალიტიკოსები ამერიკის სამრეწველო პოლიტიკას თვლიან არანაკლებ 

ეფექტურად იაპონიის სამრეწველო პოლიტიკაზე. ამერიკის ეკონომიკის სამრეწველო დარგი 

იყო ერთ-ერთი დარგი , რომელიც 2011 წელს მისაღებ შედეგებს აჩვენებს. 

 

daskvna 
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სამრეწველო წარმოება საქართველოსათვის ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა 

სახელმწიფოსათვის, ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეკონომიკური აღმავლობის 

და განვითარების სფეროში.ევროპის პოზიტიური გამოცდილების გათავისება 

მნიშვნელოვანია სამამულო ეკონომიკის დაცულობის ასამაღლებლად გლობალური 

გამოწვევების წინაშე. ეს გამოწვევები საჭიროებს რაციონალური ზომების მიღებას 

სამრეწველო პოლიტიკის დონეზე და პრინციპულად ახალი სამრეწველო სტრატეგიის 

ამუშავებას.სხვა სახელმწიფოების გამოცდილების წარმატებული გაზიარების საწინდარი მისი 

კრიტიკული გააზრებაა. განვითარებულ ქვეყნებში საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 

სამრეწველო პოლიტიკის სრულყოფა მომდინარეობს უკვე მრავალი წელია. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТ ГРУЗИИ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА МИРА 

Т. Рухадзе, Т. Киладзе 

Резюме 

Настоящая работа посвящена текущему состоянию промышленности Грузии. Доля 

промышленности в ВВП, а также экономическая ситуация в мире, их деление на группы по 

ВВП . Обсуждены Американская и японская промышленная политика его положительные 

аспекты. 

GEORGIAN INDUSTRY AND INDUSTRIAL POLICIES OF THE WORLD 

T. Rukhadze, T.Kiladze 

summary 

This paper deals with the current state of the industry in Georgia. The share of industry in GDP, 

as well as the economic situation in the world, dividing them into groups according to GDP. Discussed 

American and Japanese industrial policy of its positive aspects. 
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uak 339;626.9 

menejmentis efeqtianobis modelireba da mis efeqtianobis  

amaRlebis mimarTulebebi 

n. svaniZe, g. tyeSelaSvili 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175 Tbilisi, 

saqarTvelo) 

 

reziume: strategiuli dagegmva da aqedan gamomdinare, strategiuli marTva warmoebas 

aZlevs xangrZlivi sicocxlis unarianobas. gansakuTrebiT garemo pirobebis cvlilebaSi. 

sawarmos xelmZRvaneli, romelic ganagebs strategiuli marTvis problemebs, igi 

struqturulad uzrunvelyofs ara mxolod sawarmos mudmiv momgebianobaze zrunvas, 

aramed ekonomikuri ryevebis pirobebSi organizaciis mdgradi funqcionirebas. am dros 

mniSvnelovania samrewvelo sawarmoTa strategiuli dagegmvisa da marTvis ZiriTadi 

mimarTulebebis ganxorcieleba. 

 sakvanZo sityvebia: strategia, dagegmva, marTva, operatiuli marTva, inovacia, 

partnioroba. 

 

dReisaTvis samrewvelo sawarmoTa mmarTvelobiT sistemaSi arsebuli problemebis 

gamomwvev mizezTa Soris erTerTi umniSvnelovanesia am sistemis daproeqtebisa da 

Seqmnisadmi mecnierulad dasabuTebuli midgomis arseboba, romelic gadawyvetilebis 

naCqarev, stiqiur viwro specializirebul gadawyvetilebebis formirebis mizezi xdeba. 

aseT gadawyvetilebebs ar aqvT ganviTarebisa da praqtikaSi realizebis potenciali. 

kanonzomieria, rom Sedegad viRebT menejments iseT hibridul formas, romelic Seicavs 

sakiTxisadmi   urTierTgamomricxav  midgomas  da   arafunqcionalur  gadawyvetilebebs,  
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romelTa danergvas, araadeqvaturi mmarTvelobiTi sistemis SesanarCuneblad xelmZRvaneli 

mihyavs sawarmos funqcionirebis efeqturobis dacemisaken da damatebiTi resursebis 

xarjvisaken. aRniSnuli situaciidan Tavis dasaRwevad, zogadad unda mivmarToT marTvis 

klasikur Teorias da sakiTxisadmi sistemuri midgomis sabaziso principebs. konkretulad 

ki sawarmos menejmentis formirebisa da funqcionirebis maTematikur modelirebas.  

moTxovnebi, romlebsac unda akmayofilebdes maTematikuri modeli da masTan 

dakavSirebuli problemebi Semdegia: 1. modelebis inherentuloba da pragmatuloba, rac 

gulisxmobs imas, rom Tavidan garemo unda uwyobdes xels modelis funqcionirebas, anu, 

ara mxolod modeli unda iyos garemosTan SesabamisobaSi, aramed garemoc unda uwyobdes 

xels sistemis funqcionirebas; 2. moTxovna _ modeli unda iyos martivi. raTqma unda 

modeli ver SeZlebs realobis srulyofilad asaxvas, magram advilad unda xdebodes misi 

aRqma im pirTaTvis, romelTac uxdebaT misi realizeba, Tanac dausabuTebeli faqtia, rom 

rac martivia modeli, miT ufro axlos dgas igi modelirebad realobasTan. 

mis dasturad moviyvanoT nobelis premiis laureatis helbert a. saimonis 

naSromidan, sadac ganxilulia situacia,roca WianWvela moZraobs erTi wertilidan meore 

wertilisaken. aq yuradRebaa gamaxvilebuli: 1. energiis danaxarjebze; 2. reliefze 

(reliefi garemoa am SemTxvevaSi) da 3. traeqtoria.  am analogiis mixedviT, aseTi 

daskvnis gakeTeba SeiZleba: adamianis qcevebis sirTuleebi aixsneba ara maT mier 

formirebuli gadawyvetilebebis sirTuliT aramed situaciis TaviseburebiT da im garemo 

faqtorebis zemoqmedebiT, sadac xdeba mmarTvelobiTi gadawyvetilebis formireba.  

3. modelis adeqvaturoba. igulisxmeba, rom models SeeZlos gaamarTlos 

modelirebis mizani da daakmayofilos formulirebuli kriteriumebi. modelis 

adeqvaturoba dakavSirebulia inhertulobis TvisobriobasTan. es ki niSnavs, rom 

modelebis Sedegebi modelirebad realobasac unda asaxavdes da aseve msgavs 

pirobebisTvisac iyos gamosayenebeli. 

imisaTvis, rom gairkves adeqvaturobis problema saWiroa moxdes maTematikuri 

modelis realuri sistemis analizi da gamovdindes mosalodneli Secdomebi: 
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nax. 1. maTematikuri modelis agebisa da kvlevis etapebi 

 

 

 

pirvel rigSi arCeuli unda iqnas modelTa saxeoba determinirebuli albaTuri, 

dinamikuri, statistikuri da Teoriuli TamaSebis Teoriidan. saerTod Secdomebi 

modelirebaSi gamowveulia sxvadasxva mizezTa gamo, romelTa Sefasebebic xdeba aseve 

maTematikuri meTodebis gamoyenebiT da gaiTvaliswineba problemis gadawyvetis saboloo 

SedegebSi. 

gadawyvetileba, romelic gamomdinareobs konkretuli modelidan, mxolod maSin 

iqneba optimaluri, rodesac misi gamoyenebis Sedegad modeli daakmayofilebs moTxovnebs. 

modelis Sedegebze dakvirvebam unda uCvenos, rom modeli pirvel rigSi realobis 

adeqvaturia. modelirebisas pasuxi unda gaeces Semdeg kiTxvebs: ramdenad cvlis 

optimaluri gadawyvetileba fonds, adgili aqvs Tu ara modelirebisas daSvebuli 

Secdomebs, modelirebisas mcire cvlileba aseve mcired aisaxeba Tu ara sawarmos 

menejmentis optimalur gadawyvetilebaze.  

samrewvelo sawarmoTa menejmentis optimizaciis amocana imaSi mdgomareobs, rom 

SesaZlebeli iyos mmarTvelobiTi gadawyvetilebaTa simravleSi arCeuli iqneba, mocemul 

pirobebSi, saukeTeso gadawyvetileba, anu optimaluri alternativa. saukeTeso variantis  

 

indentifikacia 

da analizi 

realizacia 

obieqti 

modelebis klasi modelebis klasi 

modelTa simravle modelTa simravle 

konkretuli modeli 

optimaluri gadawyvetileba  
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dasadgenad unda arsebobdes kriteriumi an misi dadgenis meTodi, amave dros, 

gaTvaliswinebuli unda iqnes rogorc xelSemwyobi, aseve xelisSemSleli pirobebi, 

radganac erTsa da imave kriteriumiT Sefasebisas, arsebuli pirobebis cvlilebam 

SesaZloa saukeTeso variantad sxvadasxva varianti warmoaCinos. amdenad modelirebis 

efeqturobis zrdisadmi swrafva aisaxeba swored optimizaciis ideaSi. 

optimaluri regulirebis klasikuri Teoriis Tanaxmad, samrewvelo sawarmoTa 

martivi modelebi moicaven Semdeg modelebs: dakvirvebis models, samarTavi obieqtis, 

regulirebis da optimizaciis kriteriumebze modelebs. samrewvelo sawarmoebis 

menejmentis modelirebis formirebis amocanebia: 

1. sawarmos aRricxva-analizis sistemis mdgomareoba aRricxva-analizis sistemis 

modelirebis mizania sawarmos mdgomareobis Sefaseba da Siga sawarmoo analizi; 

2. sawarmoo funqcionireba amocanis mizania aRricxva-analizis Sedegebis informacia 

miewodos sawarmos mTavar menejers; 

3. saorganizacio-gankargulebiTi sistemis modelebi; 

4. marvis miznobrivi funqcia, ganviTarebis programa. 

samrewvelo sawarmoTa menejmentis modelirebis mizania sawarmos funqcionirebis 

efeqturobis Sefaseba da im kriteriumebis dadgena romelTa mixedviT SesaZlebeli iqneba 

Rrma da yovlis momcveli sakiTxebis gaSuqeba. SesaZlebelia modeli eyrdnobodes 

efeqturobis Sefasebis ramdenime kriteriums da Sesabamisad miznis funqciac iyos 

ramdenime. 

mmarTvelobiTi gadawyvetilebis formirebisa da funqcionirebis TeoriaSi 

igulisxmeba racionaluri gadawyvetilebis Teoria, romelic dakavSirebulia 

alternatiuli variantebis damuSavebasTan. mmarTvelobiTi gadawyvetilebis formirebisas 

mizanSewonilia Semdegi meTodebis gamoyeneba: spontanuri, intuiciuri, msjelobis, 

binaruli, mravalvariantuli, inovaciuri meTodebi. 

sawarmos mmarTvelobiTi gadawyvetilebis spontanuri meTodi xelmZRvanelis 

emociebs eyrdnoba, emocia ki cudi mrCevelia, radganac emociur fonze xSirad 

xelmZRvaneli araefeqtur gadawyvetilebas iRebs. emociiT miRebuli gadawyvetileba 

naCqarevia da xSir SemTxvevebSi gaumarTlebeli. intuiciuri meTodi eyrdnoba ra 

subieqtur   SegrZnebebs  da  garemos  aRqmis individualurobaze metyvelebs. am meTodiT  
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miRebuli gadawyvetilebebi efeqturia, rodesac xelmZRvaneli gansakuTrebuli 

winaTgrZnobisa da intuiciis mqone adamiania. fsiqologiebis azriT, intuicia _ codnisa 

da gamocdilebis erToblioba, romelic warmoiqmneba adamianis gonebaSi, saWiro momentSi. 

igi savsebiT konkretuli cnebaa da scdeba gamocdilebisa ad kanonzomierebaTa sazRvrebs. 

xelmZRvaneli intuiciur meTodebs mimarTavs: jer erTi, informaciuli deficitis dros; 

me-2 rodesac ar arsebobs sarwmuno informaciis wyaro; me-3 ar arsebobs logikuri 

gadawyvetilebis miRebis gzebi.  

samrewvelo sawarmoTa menejmentis praqtikaSi umniSvnelovanesi sakiTxia 

racionaluri gadawyvetilebis arCevani. igi eyrdnoba civ gonebas, logikur azrovnebas, 

efeqtebis analizs. msjelobis meTodi gulisxmobs individualur, TvalTaxedvasa da 

codnas _ gamocdilebas. xelmZRvanels drodadro uxdeba ori diametrulad gansxvavebuli 

alternatiuli variantidan erT-erTis arCeva (principiT `ki~, `ara~) binaruli meTodi 

moicavs riskis maRali Semcvelobis ori alternatiuli variantis analizs. arCevani unda 

gakeTdes erTerTi variantis sasargeblod da mxolod profesionals SeuZlia Tavi 

aaridos am meTods. xolo mravalvariantuli meTodi xelmZRvanels gadawyvetilebaTa 

farTo arCevans aZlevs. inovaciuri meTodebiT gadawyvetilebis formirebisas, 

xelmZRvaneli azrovnebs araoridinalurad, igi Ziebis procesSia da axal, efeqtur da 

racionalur gadawyvetilebebs poulobs.  

xelmZRvaneli praqtikulad qmnis sasurveli Sedegebis amsaxvel models, romelic 

Sedgeba calkeuli kriteriumebisagan, swored am kriteriumebiT axdens igi im 

mmarTvelobiTi procesebis modelirebas.  

aRsaniSnavia, rom organizaciaTa mmarTvelobiT modelebSi gamoikveTa sami saxis 

modelebi: 1. avtoritaruli modelebi (administraciuli, formaluri); 2. organuli, 

socialur-fsiqologiuri, araformaluri; 3. kombinirebuli modelebi. 

pirveli tipis modelebi, anu xisti modelebi istoriulad win uswreben moqnil 

modelebs. amJamadac avtoritaruli modelebi aqtualurni arian, radganac maTSi marTvis 

ierarqiuli principebi aisaxeba. magram droTa ganmavlobaSi warmoebis mzardma tempebma 

rTulma teqnologiebma, daqiravebuli muSaxelis mzardma kvalifikaciam, mmarTvelobiTi 

kulturis srulyofam, TandaTanobiT danerga praqtikaSi moqnili modelebi. 

რogorc   ar   unda  iyos    xelmZRvanelis    gadawyvetileba-koleqtiuri   Tu  
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erTpirovnuli, formalizebuli Tu araformalizebuli, Tvisobrivad realizdeba mis mier 

miRebuli gadawyvetilebebiT da warmatebul, Tu warumateblobac, mxolod mis 

SesaZleblobazea damokidebuli. ra Tqma unda, nebismier gadawyvetilebas meore mxarec 

aqvs. esaa winadadebis realizaciiT miRebul Sedegebze pasuxismgebloba, romelic sabaziso 

faqtoria mmarTvelobiT gadawyvetilebaSi, pasuxismgeblobis grZnoba aRZravs 

xelmZRvanelSi konkretuli, Sinaarsiani, efeqturi, xarisxiani da racionaluri 

gadawyvetilebebis miRebis motivacias. 

ramdenadac modeli aris obieqtis, sistemis an procesis originalisagan 

gansxvavebuli formiT, magram ZiriTadi maxasiaTeblebis SenarCunebiT warmodgena, 

moviyvanoT menejeris gadawyvetilebis amsaxveli maTematikuri modelebis gavrcelebuli 

klasifikacia: 

1. diskriatiuli da deduqtiuri modelebi. diskriatiuli modelebSi xdeba 

dakvirvebis Sedegebis ganzogadoeba da safuZvlad miiCneva xelmZRvanelisaTvis 

gadawyvetilebis formirebisas gansakuTrebulad prioritetuli faqtorebi. induqciuri 

modelirebis xarisxi damokidebulia imaze, Tu ramdenadaa SesaZlebeli aRsawerad 

situaciis gamartiveba da ramdenad zustad xdeba situaciis maxasiaTeblebis asaxva 

modelSi. rac Seexeba deduqciur modelebs, isini eyrdnobian koknretul faqtebs da am 

tipis modelebi konkretuli, realuri situaciis analizs iZlevian; 2. diskripatiuli da 

normatiuli modelebi. isini gamoiyenebian menejerebis mier samomavlo gegmebis SemuSavebis 

procesSi da emsaxureba prognozirebis amocanebs. normatiuli modelebi ki, konkretuli 

procesebis marTvisas, maTi srulyofis mizniT; 3. problemebze orientirebuli modelebi 

eyrdnobian modelirebis axal meTodebs, ZiriTadi amocanaa maTi adaptacia konkretuli 

marTvis procesebis amocanebze; 4. mravalmiznobrivi da calsaxa modelebi aRweren mkafiod 

mizanmimarTul organizaciul-alternatiul procesebs; 5. erTperioduli da 

mravalperioduli modelebi; 6. determinirebuli da stoqastikuri modelebi. 

determinirebul modelebSi menejeris gadawyvetilebaze zemoqmedi yvela faqtori 

calsaxad gansazRvrulia, aseve cnobilia maTi mniSvneloba, gadawyvetilebis miRebis 

momentSic, xolo stoqastikuri modelebi gamoiyeneba im SemTxvevebSi, roca SeuZlebelia 

situaciis prognozireba.   
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EFFECTIVE MODELING OF MANAGEMENT AND DIRECTIONS OF IT’S 

IMPROVEMENTS  

N. Svanidze, G. Tkeshelashvili 

Summary  

Strategic planinig and hence strategic management add long-standing skill to an anterprise, 

especially under the environmental changes. The head of the factory governing the strategic 

management problems provides care not only for constant gainings but also for stable functioning of 

the organization under existing fluctuation in economics. At the same time realization of the basic 

trends in strategic planning and management of industrial enterprises is of great importance. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА И 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Н. Сванидзе, Г. Ткешелашвили 

Резюме 

Стратегическое планирование и исходя из этого, стратегическое управление 

предоставляет производству способность долговечности. Особенно при изменении внешних 

условий. Руководитель предприятия, который занимается проблемами стратегического 

управления, не только структурно обеспечивает постоянную прибыльность предприятия, но и в 

условиях экономических потрясений стабильное функционирование. В это время важно 

осуществление основных направлений стратегического планирования и упраления.   
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uak 622.62 

avtosatransporto saSualebis saeqspluatacio  

danaxarjebis normireba misi ganarbenis dazustebiT  

v. xaritonaSvili, b. nakaiZe 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, kostavas 77,  

0175, Tbilisi, saqarTvelo) 

 

reziume: radgan salteebis cveTis intensiuroba ar aris erTnairi sxvadassva ganarbenebis 

gamo, dasabuTebulia avtomobilis damamzadeblis rekomendacia gansazRvruli ganarbenis 

Semdeg Tvlebis urTierTgadanacvleba dadgenili sqemiT., agreTve avtosatransporto 

saSualebis konstruqciaSi ganarbenis mzomi xelsawyos srulyofa da “GPS”-iT miRebuli 

monacemebis programulad ise gardaqmna, rom ganarbenis aRricxva ganxorcieldes Tvlebis 

brunvaTa sixSiris gaTvaliswinebiT an avtosatransporto saSualebis saeqspluatacio 

cvladi danaxarjebis normebis gansazRvra ganxorcieldes Tanamgzavruli monitoringis 

sistemis gamoyenebiT miRebuli garbenili manZilis dazustebiT Semasworebeli 

koeficientis gamoyenebiT. 

sakvanZo sityvebi: avtosatransporto saSualeba, saeqpluatacio danaxarjebi, normebi. 

 

Sesavali 

gaZlierebuli konkurenciis pirobebSi gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba praqtika-

Si logistikuri menejmentis meTodebisa da instrumentebis gamoyenebiT materialuri, fi-

nansuri da informaciuli nakadebis marTvas.  

Tanamedrove ekonomikaSi mogebis gazrdis erTerT mTavar meTods warmoadgens danaxa-

rjebis Semcireba. masasasadame, danaxarjebis optimaluri donis miRweva warmoadgens aqtu-

alur  sakiTxs. sawarmos politika daiyvaneba danaxarjebis Semcirebaze, risTvisac  
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konkurentuli strategiis erTerT ZiriTad strategiad miiCneva danaxarjebis Semcireba. 

amave dros, sawarmos ganviTareba SesaZlebelia uzrunvelyofil iqnes gansazRvrul etapze 

danaxarjebis gazrdis xarjze, amitom ufro swori iqneba gamoviyenoT termini ara 

“danaxarjebis Semcireba”, an “danaxarjebis ekonomia”, aramed maTi racionaluri gamoyeneba. 

es garemoeba ki moiTxovs  danaxarjebis gonivrul normirebas.  

 

ZiriTadi nawili 

     satransporto logistikis miwodebis jaWvSi avtosatransporto procesis Sesru-

lebaze avtosatransporto (as) saSualebis gamoyenebis efeqturobas axasiaTebs gadazidvis 

TviTRirebuleba. amave dros, TviTRirebulebis done da struqtura warmoadgens ga-

dazidvebze tarifebis dadgenis safuZvels. TviTRirebulebaSi arsebiTi wili modis cvlad 

danaxarjebze (sawvavi, sazeTi masalebi, salteebis aRdgena da remonti, as saSualebis 

teqnikuri momsaxureba da remonti), romelTa normireba xorcieldeba as saSualebis 

ganarbenis mixedviT, rac ganisazRvreba odometriT. odometris konstruqcia ar iZleva 

saSualebas sakmarisi sizustiT ganisazRvros as saSualebis mier realurad garbenili 

manZili, romelic saWiroa saeqspluatacio danaxarjebis normebis sakmarisi sizustiT 

dadgenisaTvis.  

    avtomobilis Teoriidan cnobilia, rom moZraobis pirobebidan gamomdinare saWiroa erT 

RerZze Tvlebi brunavdnen sxvadasxva brunvaTa sixSiriT, gansakuTrebiT avtomobilis moxvevis 

dros [1].  

    as saSualebis moxvevis geometria naCvenebia nax.-ze. 

 

 

nax. as saSualebis moxvevis geometria 
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   cnobilia, rom as saSualebis siCqare 

 

tSv / , km/sT         (1) 

  

sadac S  aris as saSualebis mier garbenili manZili, km; t moZrobis dro, sT.  

  as saSualebis Tvlis garSemowerilobis Sesabamisad garbenili manZili tolia 

 

nrS 2               (2) 

 

sadac  n  aris Tvlis brunvaTa sixSire wT-1; r Tvlis radiusi, m; 

   me-(2)-dan gamomdinare, rac metia Tvlis brunvaTa sixSiris raodenoba n , miT meti iqneba 

garbenili manZili .S  

    as saSualebis mrudwiruli moZraobis dros wina Tvlebi gairbenen met manZils vidre ukana 

Tvlebi, xolo erT RerZze Siga Tvali gairbens nakleb manZils vidre gare Tvali. garda amisa 

Tvlebis mier garbenil manZilze gavlenas axdens sxvadasxva faqtorebi: saltis sriali, maTi 

gverdcdenis kuTxeebi, salteebSi haeris wneva, Tvlebze datvirTva, sakidaris kinematika. nax-dan da 

formula (2)-dan TvalnaTliv Cans, rom as saSualebis moZraobis procesSi Tvlebis mier 

garbenili manZilebi  icvleba. as saSualebis damamzadeblebi rekomendacias iZlevian gansazRvruli 

ganarbenis Semdeg Tvlebis urTierTgadanacvlebis Sesaxeb dadgenili sqemiT. 

    as saSualebis Tvlis brunvaTa raodenobis, da Sesabamisad as saSualebis mier garbenil 

manZilis gazomva xorcieldeba sxvadasxva konstruqciis odometriT, romelic ar ganekuTvneba 

maRali klasis sizustis xelsawyos, amitom misTvis damaxasiaTebelia gansazRvruli cdomileba. 

aseTi cdomilebis klasikuri magaliTia – Tvlis buqsaoba, rodesac as saSualeba ar moZraobs, 

magram Tvali brunavs.    

    meqanikuri odometri moqmedebaSi modis drekadi lilviT. wina wamyvan Tvlebiani 

avtomobilis odometri dakavSirebulia marcxena Tvlis amZravTan, ris gamoc cdomileba 

vlindeba gzaze yoveli mrudwiruli moZraobisas, am Tvlis yoveli mobrunebis Sedegad 

warmoiqmneba kidev erTi cdomileba. marcxniv moxvevisas siCqarisa da ganarbenis sididis 

Cveneba ramdenadme naklebia, xolo marjvniv moxvevisas ramdenadme meti, avtomobilis swo-

rxazobriv moZraobasTan SedarebiT. xolo im SemTxvevaSi, roca odometri ar zomavs as 

saSualebis ukusvliT moZraobas ganarbenis cdomileba ufro izrdeba [3].  
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    meqanikuri odometris normalurma cdomilebam SeiZleba miaRwios ara nakleb 5%-s. 

eqspluataciis Sedegad cvlad sagzao pirobebSi, as saSualebis konstruqciuli elemen-

tebis Secvlisa da cveTis Sedegad odometris cdomileba SeiZleba gaizardos 15%-mde. 

    eleqtromeqanikuri odometriT Tvlis brunvaTa daTvla xorcieldeba meqanikurad, xolo 

mricxveli Tvlis brunvebs gardaqmnis eleqtul signalad, romelic gamoisaxeba indikatorze. 

eleqtromeqanikuri odometri muSaobs siCqaris gadamwodidan impulsebis aTvlis principiT drois 

erTeulSi. aseTi tipis odometrs gaaCnia maRali sizuste vidre meqanikurs, magram misi cdomileba 

Seadgens 5...7%-mde.  

    eleqtronuli (cifruli) odometrSi parametrebis moxsna da maTi gardaqmna vizualur 

maCveneblad xorcieldeba eleqtronuli saxiT. ufro xSirad aseTi odometri warmoadgens 

bortuli kompiuteruli sistemis Semadgenel elements. mas gaaCnia mcire cdomileba meqanikuri 

detalebis uqonlobis gamo, Tumca cdomilebas mainc aqvs adgili. 

    miuxedavad imisa, rom odometris konstruqciis srulyofa mudmivad mimdinareobs, 

ucvleli darCa misi muSaobis principi - as saSualebis wamyvani Tvlis brunvis kontroli 

(ukana wamyvanTvlianebisa ufro meti radiusiT traeqtoriaze mgoravi Tvlis, xolo 

winawamyvaTvlebianisa - marcxena Tvlisa), rac saSualebas iZleva davaskvnaT, rom gazomvis 

cdomileba darCa igive.  

   amJamad saavtomobilo transportze gamoyenebuli Tanamgzavruli monitoringis Tana-

medrove xelsawyos “GPS”-iT (Global Pozitioning System - navigaciis Tanamgzavruli sistema, romelic 

uzrunvelyofs manZilisa da dros gazomvas, gansazRvravs adgilmdebareobis koordinatebs dedamiwis nebi-

smier adgilze (polaruli regonebis garda), TiTqmis nebismier amindSi, agreTve kosmosur sivrceSi obie-

qtebis adgilmdebareobas da siCqares. sistema damuSavebulia, realizebulia da eqspluataciaSia aSS-s 

Tavdacvis saministros mier) adgilmdebareobis gansazRvris sizuste Seadgens 6...8 m-s, Ta-

namgzavris kargi xilvadobis pirobebSi. Tanamgzavruli monitoringis xelsawyoebi Cveu-

lebriv axorcieleben koordinatebis Caweras yovel 5 m-ze (adabturi reJimi), rac imas 

niSnavs, rom as saSualebis saerTo ganarbeni ganisazRvreba rogorc 5 m-iani monakveTebis 

jamiT, misma cdomilebam ki SeiZleba miaRwios 25%-s.  

   Tanamgzavruli sistema gansazRvravs mxolod as saSualebis ganarbens (cdomile-

biT) da ara saltis ganarbens. sistema arasakmarisad  iTvaliswinebs qanobebs, sayrdeni ze-

dapiris usworobas (sayrden zedapirs aRiqvmas prtyel zedapirad). as saSualebis didi 

radiusebiT moxvevisas as saSualebis koordinatebi SeiZleba gaizomos rkalis   kidura  

wertilebiT  da  Sistema miiCnevs, rom as saSualebis moZraobs ara rkalze, aramed 
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rogorc qordaze. Tumca es cdomileba ufro mcirea vidre odometris cdomileba. 

koordinatebis gansazRvris sizuste da Sesabamisad garbenili manZilis gansazRvra ar aris 

damokidebuli as saSualebis teqnikur mdgomareobaze. rogorc praqtika gviCvenebs 

gamarTuli odometris Cvenebasa da Tanamgzavruli monitoringis sistemis monacemebs Soris 

sxvaoba Seadgens aranakleb 4...5%-s 1000 km-ze.  

   mocemul saeqspuatacio pirobebSi spidometris odometriTa da Tanamgzavruli 

monitorngis sistemiT ganarbenis  sizustis gansazRvra SesaZlebelia mocemul marSrutze, 

romlis realuri sigrZe winaswar aris cnobili gzis teqnikuri maxasiaTeblebidan.  

   saavtomobilo gzis saproeqto maxasiaTeblebiT or punqts Soris saavtomobilo 

gzis manZili dadgenilia gzis RerZula xazze, avtomobili ki moZraobs RerZula xazis 

erT mxares, anu aSkaraa, rom gzis RerZula xazis radiusi naklebia avtomobilis 

faqtobrivad moZraobis moxvevis radiusze, da cxadia avomobilis Tvlebi brunavs 

sxadasxva brunvaTa sixSiriT da odometri aCvenebs “GPS”-iT gansazRvrulze met garbenil 

manZils, Sedegad nomirebuli saeqspluatacio cvladi danaxarjebis gansxvaveba faqtobriv 

danaxarjebTan SedarebiT iqneba mniSvnelovani sidide. 

 

daskvna 

    dasabuTebulia avtomobilis damamzadeblis rekomendacia gansazRvruli ganarbenis 

Semdeg Tvlebis urTierTgadanacvleba dadgenili sqemiT agreTve as saSualebis konstru-

qciaSi ganarbenis mzomi xelsawyos srulyofa da “GPS”-iT miRebuli monacemebis pro-

gramulad ise gardaqmna, rom ganarbenis aRricxva ganxorcieldes Tvlebis brunvaTa 

sixSiris gaTvaliswinebiT an as saSualebis saeqspluatacio cvladi danaxarjebis normebis 

gansazRvra ganxorcieldes Tanamgzavruli monitoringis sistemis gamoyenebiT miRebuli 

garbenili manZilis dazustebiT Semasworebeli koeficientis gamoyenebiT. 

 

gamoyenebuli literatura: 

1. r. dvali. avtomobilis saeqspluatacio Tvisebebis Teoria. Tbilisi. saqarTvelos 

teqnikuri universiteti. 1985, 230 gv.  

2. Система спутникового мониторинга. (http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS). 

3. v. xaritonaSvili. saavtomobilo transportis efeqturoba. Tbilisi “mecniereba”, 2005, 210 gv. 
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RATIONING OF OPERATIONAL COSTS OF THE VEHICLE BY 

SPECIFICATION  

OF ITS RUN 

V. Kharitonashvili, B.Nakaidze 

Summary 

 

     As wear of tires aren't identical on the proichena of different run justice of the recommendation 

of the manufacturer of automatic telephone exchange according to the offered scheme shift of tires 

after a certain run is proved. Are proved need of improvement of a design of the device for 

measurement of run of automatic telephone exchange and programmatically transformation of the 

obtained data of "GPS" - ohms so that to carry out definition of run taking into account the frequency 

of turns of a wheel of automatic telephone exchange or to carry out definition of norms of operational 

variable expenses taking into account correction coefficient of run on system of satellite monitoring. 

 

 

НОРМИРОВАНИЕ  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  УТОЧНЕНИЕМ ЕГО ПРОБЕГА 

В. Харитонашвили, Б.Накаидзе 

Резюме 

 

    Поскольку износ шин не одинаковы по проичине разных пробегов, доказана 

справедливость рекомендации изготовителя АТС по предложенной схеме перестановка щин 

после определенного пробега. Доказана необходимость совершенствования конструкции 

устройства для измерения пробега АТС и программно превращение полученных данных “GPS”-

ом так, чтобы определение пробега осуществлять с учетом частоты оборотов колеса АТС или 

определение норм эксплуатационных переменных расходов осуществлять с учетом  

поправочного коэффициента пробега по системе спутникового мониторинга. 

 

 

 

 

 



75 
 

 

uak 621.923 

Zirxvena-tuberiani kulturebis sawmend-saxarisxebeli 

teqnologiuri xazis samuSao procesis analizi 

o. TedoraZe, k. nadiraZe 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77, 0175, 

Tbilisi, saqarTvelo) 

 

რეზიუმე:  სტატიაში განხილულია აგრარული პროდუქტების, კონკრეტულად ძირხვენა-

ტუბერიანების (კარტოფილი, ხახვი, ჭარხალი და სხვა) მინარევებისაგან გაწმენდის და 

ზომების მიხედვით დახარისხების, ტექნოლოგიური ხაზების მუშაობის ანალიზი. 

გამოვლენილია მისი უარყოფითი მხარეები, რაც საგრძნობ გავლენას ახდენს  სასაქონლოდ 

და სარეალიზაციოდ გამზადებული პროდუქციის ხარისხზე, ვიზუალურ მხარეზე და ამცირებს 

მის საბაზრო ღირებულებას. ანალიზის საფუძველზე სტატიაში წარმოდგენილია 

დამხარისხებელ-გამწმენდი ტექნოლოგიური ხაზის დანადგარ-მოწყობილობების 

კონსტრუქციული ელემენტების გაუმჯობესების ვარიანტები და მათი თეორიული დასაბუთება, 

რაც ხელს შეუწყობს მთლიანად ტექნოლოგიური პროცესის სრულფასოვნად 

განხორციელების და მაღალხარისხიანი საბაზროდ გამზადებული პროდუქტების მიღებას.  

საკვანძო სიტყვები: მიწის კოშტები, პნევმატური ცილინდრები, კინემატიკური რეჟიმი, ჩელხი, 

ცხავი. 

Sesavali 

 მინდვრიდან სასაწყობო ან სამაცივრე საწყობში მოტანილი ძირხვენა-ტუბერიანი 

პროდუქტები, როგორიცაა კარტოფილი, ხახვი, ჭარხალი და სხვ. შენახვის წინ ან საბაზროდ  
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რეალიზაციამდე გასატანად საჭიროებს პირველად გაწმენდას, რათა მას მოსცილდეს მიწის 

და სხვა მცენარეული მინარევები, ასევე დაზიანებული ძირხვენა-ტუბერიანები, რომლების 

შენახვის დროს ხელს უწყობენ სუფთა პროდუქტის დაზიანებას და სწრაფ გაფუჭებას, რაც 

საგრძნობლად ამცირებს მათი შენახვის ვადას და თვით შენახული პროდუქტის ხარისხს. 

ხოლო როცა პროდუქტი მზადდება ბაზარზე სარეალიზაციოდ, საჭიროა მისი სხვადასხვა 

ზომის ფრაქციებად დანაწილება, რათა განისაზღვროს შესაბამისი ფასი. 

 

ZiriTadi nawili 

 ზემოთ აღნიშნული პროცესების განსახორციელებლად იყენებენ ე.წ. აგრარული 

პროდუქტების პირველადი გადამუშავების და დახარისხების სპეციალურ ტექნოლოგიურ 

მოწყობილობებს, რომელთა მუშაობის შესწავლამ გვაჩვენა, რომ მათ გააჩნიათ მთელი რიგი 

ნაკლოვანი მხარეები, რის გამოც ტექნოლოგიური პროცესი სრულდება 

არასრულყოფილად, რაც მდგომარეობს შემდეგში:  შესანახ და სარეალიზაციო მასაში 

ხვდება მიწის ნარჩენები, ასევე სხვადასხვა მინარევები, რაც ხელს უწყობს შესანახი 

პროდუქტის ხარისხის გაუარესებას და სასაქონლო ვიზუალური სახის დაკარგვას. ეს 

გარემოება კი თავის მხრივ შესაბამისად ამცირებს სარეალიზაციო პროდუქტის 

თვითღირებულებას.       

ძირხვენა-ტუბერიანი კულტურების გაწმენდა-დახარისხებისათვის იყენებენ სხვადასხვა 

ტიპის და კონსტრუქციის მანქანებს, რომელთა ერთიანობა და გარკვეული თანმიმდევრობით 

განლაგება ქმნის გამწმენდ-დამხარისხებელ ტექნოლოგიურ ხაზს. აღნიშნული მანქანების და 

ხაზების შესწავლამ გვიჩვენა, რომ თითქმის ყველას აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

ნაკლოვანი მხარე, (ნახ.1) რომლებიც განსაკუთრებულ გავლენას ახდენენ პროდუქტის 

გაწმენდასა და დახარისხებაზე.  ესენია: მინარევებისგან (მიწის წვრილი და მსხვილი 

ფრაქცია) ძირხვენების და ტუბერიანების დაზიანება, დახარისხების უთანაბრობა, 

დახარისხების ფრაქციათა მცირე რაოდენობა და სხვა.  

 



77 
 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

1

5

3 4

6

7

9

8

2

 

ნახ.1 კარტოფილის სახარისხებლის ტექნოლოგიური სქემა. 

1- მიმღები ბუნკერი; 2- ჩამტვირთველი ტრანსპორტიორი;  3 და 4 - სასეპარაციო და 

ცილინდრული გორგოლაჭები; 5, 6, 8 - ტუბერების გამომტანი ტრანსპორტიორები; 7 და 9 - 

საშუალო და წვრილი ტუბერების გამომყოფი გორგოლაჭები; 10 - მინარევების გამომტანი 

ტრანსპორტიორი. 

აღნიშნული ნაკლოვანებების აღმოფხვრის მიზნით ჩვენს მიერ შემუშავებულია 

ძირხვენა-ტუბერიანი კულტურების გამწმენდ-დამხარისხებელი ტექნოლოგიური ხაზის 

გაუმჯობესებული ვარიანტი. (იხ. ნახ. 2). ტექნოლოგიურ ხაზში დამატებულია 

კოშტებდამშლელი ბალონები (2) და ცხავები ზომების მიხედვით დასახარისხებლად. 

 

1.მიმღები ბუნკერი; 2.მიწის კოშტების დამშლელი ბალონები; 3. წვრილი ფრაქცია; 4. მიწა; 

5.პირველადი ფრაქცია; 6. სათესლე მასალა; 7. საშუალო ზომა; 8. მსხვილი ფრაქია; 
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კარტოფილის ტუბერების და მიწის გოროხების (კოშტების) ტექნოლოგიური 

თვისებები 

კარტოფილის მოსავალი, რომელიც უნდა დახარისხდეს სახარისხებელ ცხავზე 

შედგება სხვადასხვა ზომის ტუბერებისაგან და მასში შერეული სხვადასხვა ზომის მიწის 

კოშტებისაგან და ქვებისაგან. დახარისხება-გაწმენდის პროცესი მიმდინარეობს 2 ეტაპად. 

პირველი ეტაპია აღებული მასისაგან მიწის და ქვების მინარევების მოცილება, მეორე ეტაპია 

გასუფთავებული კარტოფილის მთლიანი მასის ზომების მიხედვით სხვადასხვა ფრაქციებად 

დახარისხება. (იხ. ტექ. სქემა.1) 

ტუბერა-ძირხვენა კულტურის მექანიზირებული აღების, პირველადი გაწმენდის და 

დახარისხების დროს მნიშვნელოვანი ამოცანაა პირველ რიგში ძირხვენების და 

ტუბერებისგან მიწის კოშტების მოცილება, ასევე ტუბერებზე და ძირხვენებზე შემოკრული 

ტენიანი მიწის დაშლა და მოცილება.      

სახარისხებელი მოწყობილობები აღებული მოსავლის მასას ძირითადად ახარისხებენ 

ტუბერების, ძირხვენების, მიწის კოშტების.     

 გეომეტრიული ზომების და ფრიქციული თვისებების მიხედვით. ძირხვენა-ტუბერების 

მოცულობა და ზომები ერთმანეთთან კავშირშია პროფ. ვ.პ. გორიაჩკინის მიერ დადგენილი 

ფორმულით:  

𝑉𝑘 = ε0 abc                                                              1 

სადაც - Vk - ტუბერის (ძირხვენის) მოცულობა; a;b;c; - შესაბამისად სიგრძე, სიგანე და 

სისქე. ε0 - კოეფიციენტი (ელიფსოიდისთვის ε0 = 4/3π) 

ტუბერის (ძირხვენის) მასა შეიძლება გამოვთვალოთ: 

Q=εkabc                                                                      2 

სადაც εk - კოეფიციენტი, რომელიც ტოლია 0,56-0,65     

 მაგალითისთვის ექსპერიმენტით დადგენილია კარტოფილის მოცულობითი მასა, 

რომელიც   იმყოფება   რხევით   პროცესში   იცვლება   0,5-0,7  ტ/გ3,   ხოლო   სიმკვრივე  
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1,04…......1,09 გ/სმ3 

 

 

ცხრილი #1 

            

დახარისხება-გაწმენდის დროს, როდესაც ტუბერი (ძირხვენი) გადაადგილდება 

სახარისხებელი ცხავისზედაპირზე ადგილი აქვს სრიალის, გორვის და რხევის ხახუნს.

 გორვის ხახუნი, რხევის ხახუნისაგან განსხვავდება იმით, რომ ტუბერის 

გადაადგილდება მასზე მოქმედი ძალის შედეგად ხდბა დიდი ღერძის (სიგრძის) გასწვრის.  

 

 

მოხახუნე ზედაპირის 

მასალა 

 

 

ხახუნის კოეფიციენტი 

 

 რხევის გორვის სრიალის 

რეზინა  0,37 - 0,42 0,45 - 0,63 0,80 - 0,95 

ფოლადის ფურცელი  0,32 – 0,36 0,37 – 0,45 0,60 – 0,62 

გარეზინებული თამასა  0,35 – 0,40 0,45 – 0,52 0,58 – 0,65 

პოლიეთილენი  0,34 - 0,37 0,40 - 0,55 0,7 – 0,82 

ნიადაგი  - - 0,98 – 1,03 

ტუბერები-ტუბერებზე  0,5 – 0,6 - 0,7 – 0,8 

ტუბერების დაშლა- 

დამსხვრევა სტატიკური 

დაწოლის დროს 

 

ნ 

 

 

511-987 

ტუბერების დაშლა-

დამსხვრევა დინამიური 

დაწოლის დროს 

 

მ/წმ. 

მეტალის ცხავზე - 1,4 – 1,7 მ/წმ. 

გლუვზედაპირიან მეტალის ცხავზე - 2,2 – 3,1 მ/წმ. 

სილიან ნიადაგზე - 5,2 – 6,2 მ/წმ. 
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ჩვენს მიერ შესწავლილ იქნა კარტოფილის ტუბერების ხახუნის კოეფიციენტები 

სხვადასხვა მასალაზე და  ტექნოლოგიური თვისებები, რომლის შედეგები მოყვანილია ცხ 1. 

პირველადი გაწმენდის დროს ნიადაგის მინარევების მოცილების ხარისხზე და 

სისრულეზე გავლენას ახდენს ნიადაგის (კოშტების) მდგომარეობა, რაც დამოკიდებულია 

ნიადაგის მექანიკურ შემადგენლობაზე, ტენიანობაზე, პლასტიკურობაზე, წებოვნებაზე, 

კოშტების სიმტკიცეზე და სხვა. სეპერაციაზე განსაკუთრებით გავლენას ახდენს ნიადაგის 

ტენიანობა, ტენიანი კოშტების დროს საგრძნობლად უარესდება სეპერაციის ხარისხი, ამ 

დროს საჭიროა აღებული მოსავალი გავაჩეროთ ფარდულში გარკვეული დროით, რათა 

შევამციროთ ტენიანობა. ასევე გავლენას ახდენს ზედმეტად გამომშრალი ნიადაგის 

მინარევები (კოშტები), რადგან ამ დროს იზრდება მათი სიმტკიცე და გაძნელებულია მათი 

დაშლა წვრილ ფრაქციებად. ექსპერიმენტებით დადგენილია, რომ წვრილი მიწის კოშტების 

დასაშლელად საჭიროა (21-30მმ) – 40 – 50 ნ. მსხვილი მიწის კოშტების დასაშლელად -  71-

80მმ) – 120 – 200 ნ. 

 

წნელოვანი მიმწოდებელი ტრანსპორტიორის მუშაობის პროცესის თეორიული 

ანალიზი 

წნელოვანი ელევატორი ფართოდ გამოიყენება დამხარისხებელ-გამწმენდ 

მოწყობილობებში და ტექნოლოგიურ ხაზებში. პირველ შავ სამუშაოს ტუბერებისა და 

ძირხვენებისგან მიწის (კოშტების) მინარევების მოცილებას ახდენს პირველადი წნელოვანი 

ელევატორი, რომლის გამართულ და მაღალ ხარისხიან მუშაობაზეა დამოკიდებული 

დახარისხების შემდგომი პროცესი. რაც ნაკლები მიწის მინარევები მიჰყვება დასახარისხებელ 

პროდუქტს, მით მაღალია და ზუსტი გაწმენდა-დახარისხების მაჩვენებელი.  

ასევე დახარისხების პროცესზე სერიოზულ გავლენას ახდენს წნელოვანი 

ელევატორის მიერ გაწმენდილი პროდუქტის პირველ ცხავზე მიწოდების სიჩქარე. 

სხვადასხვა კვლევებით [3,4] დადგენილია, რომ მიწოდების სიჩქარე ცხავის რხევით 

სიჩქარეზე   ნაკლები   უნდა   იყოს   1,3-1,6-ჯერ.   ასეთი   თანაფარდობა   უზრუნველყოფს  
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დასახარისხებელი მასის თანაბარ და მდორე მიწოდებას ცხავზე ან კოშტებდამშლელ 

ბალონებზე. გაცხავების ინტენსივობა და კოშტების დაშლის პროცესი ძლიერდება ასევე 

ელევატორის (ტრანსპორტიორის)  რხევის დროს. 

მიმწოდებელი გამწმენდ-კოშტებდამშლელი ტრანსპორტიორის რხევით მოძრაობაში 

მოყვანა ხდება ორი ვარიანტით: ერთი ელიფსური კბილანით, ხოლო მეორე მერხევი 

გორგოლაჭებით. შესაძლებელია სხვა მექანიზმებითაც პრაქტიკაში უფრო მეტი გავრცელება 

ჰპოვა პირველმა ორმა მექანიზმა. განვიხილოთ ელიფსური კბილანით (ვარსკვლავათი) 

ტრანსპორტიორის მუშაობის პროცესი. 

შერხევის მომენტში ტრანსპორტიორის წნელები მოძრაობენ ელიფსის ( ნახ.3) დიდი 

ღერძის მიერ შემოწერილ წრეზე, რის გამოც გასაწმენდი მასის კომპონენტებზე მოქმედებს 

ცენტრგასწვრივი ძალა.  

 𝑃 = 𝐺𝜔𝑟/𝑔                                                        3 

სადაც, G - ნაწილაკის სიმძიმის ძალაა, ω - ელიფსური ვარსკვლავას კუთხური სიჩქარე 

მ/წმ. R-შემოწერილი წრის რადიუსი. 

განვსაზღვროთ აღნიშნული ძალის ვერტიკალური მდგენელი Pn რომელიც ტოლი 

იქნება  

Pn= P/cosα=(Gω2r) / (g cos α)                                        4 

ნაწილაკის ტრანსპორტიორის ზედაპირიდან მოწყვეტის პირობა Pn>G ჩაიწერება 

შემდეგნაირად :  

𝐺𝜔2𝑟

𝐺𝑐𝑜𝑠𝛼
 > G  ან  

𝜔2𝑟

𝑔
= (2𝜋𝑛)2  𝑟

𝑔
  > cosα. 

 საიდანაც ბრუნვის სიხშირე (წმ-1) 

n > 0.5√
gcosα

𝜋2 𝑟
                                                             5 

 

გარდაქმნის შემდეგი ფორმულა მიიღებს სახეს: 

𝑛 > 0.5√𝑐𝑜𝑠𝛼/𝑟                                                               6 
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P

Pn

 

ნახ: 3  ელიფსური შემრხევის მუშაობის სქემა. 

 

მიღებული გამოსახულება განსაზღვრავს ტრანსპორტიორის ზედაპირზე გასაწმენდი 

მასის მოძრაობის დაწყებას და მისი ზედაპირიდან ზემოთ ასროლის მომენტს.  შემდგომში 

ბრუნვის (შერხევის) სიხშირის ზრდასთან ერთად მასის გაცხავების ინტენსივობა იზრდება, 

შესაბამისად იზრდება მიწის დამსხვრეული კოშტების რაოდენობაც. ექსპერიმენტული 

მონაცემები და კვლევებით დადგენილია, [5,6] რომ გაწმენდის მაღალი ხარისხი მიიღწევა, 

როცა n =1,7-1,9 წმ-1 ან 112-114 წთ-1. მაშასადამე, გასაწმენდი მასის ზედაპირიდან მაღლა 

ასროლა იწყება, როცა ელიფსური ვარსკვლავას ბრუნვის სიხშირეა 114 წთ-1, რაც შეესაბამება 

ელევატორის მოძრაობის სიჩქარეს 0,78მ/წმ. აღნიშნული პარამეტრები შეიძლება 

შეიცვალოს გასაწმენდი მასალის დანაგვიანების ხარისხის მიხედვით, რაც პრაქტიკულად 

ხორციელდება.  

ახლა განვიხილოთ მიმწოდებელ-გამწმენდი ტრანსპორტიორის მუშა პროცესი, როცა 

შერხევა ხდება მერხევი გორგოლაჭების გამოყენებით. (იხ.ნახ.4)  
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ნახ.4. მერხევ-გორგოლაჭიანი მიმწოდებელ-გამწმენდი ელევატორის მუშაობის სქემა. 

ამ შემთხვევაში, გორგოლაჭების ერთმანეთთან შემაერთებელი სიბრტყესა და 

ელევატორის დახრის სიბრტყეს შორის კუთხე Є არის მცირე (Є < 100), ამიტომ 

ტრანსპორტიორის წნელოვანი ზედაპირის რხევა შეიძლება ჩავთვალოთ ჰარმონიულად 

(იხ.ნახ.4) .  

ტრანსპორტიორის ნორმალური გადაადგილება ზემოთ და ქვემოთ Y1 განისაზღვრება 

რადიუსით r და ბერკეტების 01E და 01B ფარდობით.   

Y1    = O1E/O1B r sin ω t                                                        7 

გორგოლაჭის წნელებზე დარტყმის დროს მასა აწვება ტრანსპორტიორის თათებს, 

გასაწმენდი მასის ზემოთ ასროლა ხდება მას შემდეგ, როცა ტრანსპორტიორის ზევით აწევის 

დროს ამცირებს მოძრაობას და აჩქარების ժn ნორმალური მდგენელი, რომელიც ქვემოთ 

არის მიმართული მიაღწევს მნიშვნელობას, რომელიც მეტია თავისუფალი აჩქარების g cos ժ 

- მდგენელზე გასაწმენდი მასის ნაწილაკის ზემოთ ასროლის პირობა ჩაიწერება 

შემდეგნაირად: 

jn ≥ gcosα  ან ω2r  O1E/(O1B ) sin ωt cos ε  ≥ gcos α                         8 

რადგან εmax < 10°, მაშინ ამ კუთხის კოსინუსის მნიშვნელობა შეიძლება მივიღოთ ერთის 

ტოლი.  

თუ ავღნიშნავთ O1B/O1E=λ  შეგვიძლია ჩავწეროთ: 
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ω2r ≥
gcosα

sinωt
λ 

 მიღებული გამოსახულების გარდაქმნის შემდეგ შეგვიძლია განვსაზღვროთ 

მრუდმხარა ღერძის ბრუნთა რიცხვი n(c-1), რომლის დროსაც მიმდინარეობს გასაწმენდი 

მასის ნაწილაკის ზემოთ ასროლა. 

         n ≥ 0.5√
𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑟𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡
 𝜆                                                             9 

ეს ფორმულა საშუალებას იძლევა განვიხილოთ ორი ვარიანტი თუ ის მუდმივია, მაშინ 

შეგვიძლია რხევის ამპლიტუდა და სიხშირე ვარეგულიროთ მერხევი გორგოლაჭების 

ბერკეტების სიგრძის ცვლილებით ან პირიქით თუ n -ის ცვლა შეგვიძლია, მაშინ ბრუნთა 

რიცხვის ცვლილებით ვცვალოთ რხევის სიხშირე. მიღებული მე9 განტოლებიდან მივიღებთ: 

𝑅𝑚𝑖𝑛 ≥ 0.25 
𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑛2𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡
 𝜆                                                  10 

მასის ზემოთ ასროლის დროს, წარმოიქმნება დარტყმითი პროცესი (წნელები 

ურტყამენ კოშტებს) , ამ დროს უმჯობესდება კოშტების დაშლის პროცესი და შესაბამისად 

მაღალია ტუბერებიდან მიწის მოცილების ხარისხიც. 

 

გამწმენდი ცხავის სამუშაო პროცესის ანალიზი 

ტუბერების (ძირხვენების), კოშტებდამშლელ ბალონებში გავლის შემდგომ გამწმენდ 

ცხავზე იზრდება მიწის მასის რაოდენობა, რომელიც გამოწვეულია იმით, რომ ბალონების 

დაწოლის გამო იშლება მსხვილი მიწის კოშტები, ასევე ტუბერებს (ძირხვენებს) სცილდება 

ზედ შემოკრული მიწის მასა.  

გასაწმენდ ცხავზე მიწოდებული მასის (ჩელხის) გაწმენდის პროცესის ინტენსიფიკაციის 

გაზრდისთვის  აუცილებელია, რომ გასაწმენდი მასა ცხავის ზედაპირზე არამარტო 

გადაადგილდებოდეს, არამედ გადაადგილების დროს ის უნდა მოსწყდეს ცხავის ზედაპირს,  

ე.ი. გადაადგილებასთან ერთად ერთდროულად უნდა ხდებოდეს მისი მოწყვეტა ცხავის 

ზედაპირთან. ამისათვის კი საჭიროა ცხავი მოძრაობდეს როგორც განივი, ასევე 

ვერტიკალურ სიბრტყეში. იმისათვის რომ არ იყოს ჩელხის (გასაწმენდი მასის) უქმი სვლები,  
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მასის ნაწილაკის ჰაერში თავისუფალი მოძრაობის დრო t ნაკლები უნდა იყოს მასის ერთი 

რხევის დროზე T, ე.ი. უნდა იყოს დაცული პირობა. 

T > t                                                             11 

ჩელხის (გასაწმენდი მასის) ერთი რხევის პერიოდი შეიძლება განვსაზღვროთ 

გამოსახულებით: 

T=2𝜋/𝜔                                                        12 

დრო t - შეიძლება განისაზღვროს პარაბოლის განტოლებებით:  

X=V0t cos ε 

        Y=V0t sin ε-gt2/2 

სადაც- V0 არის ნაწილაკის მოძრაობის საწყისი სიჩქარე. 

 

y

V0

I

II
 

ნახ.5 ცხავის სამუშაო პროცესის სქემა. 

ნაწილაკის მოწყვეტის მომენტში ცხავის მოძრაობის განტოლება მიიღებს სახეს:  

Y = x t g α                                                        13 

ამ განტოლებაში X და Y - ის მნიშვნელობის ჩასმის და გადრაქმნის შემდეგ    მივიღებთ t 

- ს მნიშვნელობას: 

 t =
2𝑣0sin (𝜀−𝛼)

gcosα
                                                        14 

ამ ფორმულაში უცნობია სიჩქარე V0 , თუ განვსაზღვრავთ მის მნიშვნელობას 
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V0=ωr sin ωt. 

მაშინ ნაწილაკის ცხავის ზედაპირიდან მოწყვეტის პირობა  მიიღებს სახეს: 

     
ω2r

g
≥

cosα

sin(α+ε)
                                                       15 

 მოცემული სქემიდან (ნახ.5) ნაწილაკის მოწყვეტა ცხავის ზედაპირიდან ხდება მაშინ, 

როცა მრუდმხარა შემობრუნდება ωtΣ კუთხით, ამიტომ შეგვიძლია ჩავწეროთ: 

𝜔2𝑟

𝑔
cos 𝜔 𝑡3 =

𝑐𝑜𝑠𝛼

sin(𝛼+𝜀)
  ან   cos 𝜔𝑡3 =

𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼

𝜔2𝑟𝑠𝑖𝑛(𝛼+𝜀)
 

მაშინ Vo - ის მნიშვნელობა  მიიღებს სახეს : 

Vo = ωsinωt3 = ωr√1 − [
gcosα

ω2rsin(α+ε)
]2                           16 

თუ ჩავსვამთ 𝑉𝑜  - ის მნიშვნელობას მე 14 განტოლებაში და გამოვიყენებთ მე 6 

უტოლობას და მოვახდენთ გარდაქმნებს  მივიღებთ:  

ω2r

g
≤

cosα

sin(ε−α)
 √π2 + 1      ან   

ω2r

g
≤

3,3cosα

sin(ε−α)
                            17 

მიღებული განტოლება ამყარებს დამოკიდებულებას საწმენდი ცხავის ძირითად 

პარამეტრებსა და მუშაობის რეჟიმებს შორის. 

საწმენდ-სახარისხებელი ცხავის მუშაობის დროს გასაწმენდი მასის ნაწილაკები 

ზედაპირიდან შეიძლება ასროლილი იქნეს სხვადასხვა სიმაღლეზე. მაღალი ხარისხით 

ტრანსპორტირებისა და გაწმენდისათვის ნაწილაკების ასროლის სიმაღლე უნდა იყოს 

ყველაზე კიდურა ზედა მდგომარეობაზე I - მეტი (იხ. ნახ 5) ეს პირობა განისაზღვრება 

უტოლობით: 

ω2r ≥
2gcosα

sin(ε−α)
                                                    18 

მე 17  და მე 18 უტოლობების თანახმად ცხავის მუშაობის კინემატიკური რეჟიმი 

შეიძლება გამოვსახოთ შემდეგნაირად:  

2cosα

sin (ε−α)
  ≤  

ω2r

g
 ≤ 

3.3cosα

sin (ε−α)
                                             19 

მაგალითისათვის როცა მოცემულია პარამეტრები α=15°;  ε=30°; r=26 მმ.  
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მაშინ რხევის სიხშირე განისაზღვრება ზღვრებში :  

8,41 ≤ n ≤ 10.25  ჰერცი;  ან  506 ≤ n ≤ 615 წმ. 
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АНАЛИЗ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИИ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ И СОРТИРОВКИ КОРНЕ-ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

О. Тедорадзе,  К. Надирадзе 

резюме 

В статье рассмотрен анализ работы технологической линии очистки от примесей и 

сортировки по размерам аграрных продуктов, в частности корнеклубнеплодов (картошки, лука,  
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свеслы и др). Выявлены его отрицательные стороны, что значительно влияет на качество и 

товарный вид  готовой к реализации продукции, уменьшает рыночную стоимость. На основе 

анализа в статье представлен усовершенствованный вариант элементов конструкции 

оборудований и устройств технологической линии, их теоретическое обоснование, что 

способствует осуществлению полноценного технологического процесса в целом и получению 

высококачественных продуктов готовых для рынка. 

 

 

 

 

 

ANALYSE OF TECHNOLOGICAL LINES FOR CLEANING–SORTING THE 

ROOT-FRUIT CROPS 

O. Tedoradze,  K. Nadiradze 

Summary 

 

The article presents an analysis of the production line cleaning from impurities and sorting by 

size of agricultural products, particularly root crops (potatoes, onions, svesly etc). Revealed its negative 

sides, which significantly affects the quality and appearance of final to sales, reduces the market value. 

Based on the analysis in the paper presents an improved version of the structural elements of 

equipments and devices production line, their theoretical foundation that contributes to the full process 

in general, and of high quality products ready for the market. 
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moqmedebis Sedegi 

l. kapanaZe, m. JRenti 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti m. kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, 

saqarTvelo) 

 

რეზიუმე:  მოდის ცვლილება  სტოქასტიკურ ხასიათს ატარებს და იგი უამრავ ფაქტორებზეა 

დამოკიდებული.  მოდის შექმნის სისტემა საკმაოდ რთული მექანიზმია, რომლის საბოლოო 

შედეგი განისაზღვრება პროდუქციით,რომელსაც დადებითად ან უარყოფითად აფასებს 

მომხმარებელი. აღნიშნულიდან გამომდინარე არსებული განმარტებები მოდის შესახებ 

საჭიროებს გადახედვას. 

საკვანძო სიტყვები:  მოდა, პროდუქცია, ფირმა,დიზაინერი, რეკლამა, იმიჯი, შანელი. 

 

 მოდა ამ სიტყვის ფართო გაგებით გარკვეულ პერიოდში არსებული და მოცემულ 

ეტაპზე საზოგადოების მიერ მიღებული დამოკიდებულებაა კულტურის გარეგნულ 

ფორმებთან, ცხოვრების სტილთან, ზნეობრივ და ესთეტიკურ აღზრდასთან, შრომით 

საქმიამობასთან, მოქცევის წესებთან და სხვ. თანამედროვე ლიტერატურაში არსებობს 

მოდის წარმოქმნის მრავალი ახსნა, მრავალი განმარტება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში 

ურთიერთგამომრიცხავია. „მოდის სისტემის“ ავტორის როლან ბარტის განმარტებით ის 

წარმოადგენს ნეომანიის ფენომენებიდან ერთ-ერთს, რომელიც წარმოიშვა ჩვენს 

ცივილიზაციაში კაპიტალიზმის დაბადებასთან ერთად.  
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მოდა არის არაორდინალური და მდიდარი სემიტიკური ობიექტი, რომელიც ავტორსა 

და სამყაროს შორის ურთიეთობების არაერთგვაროვან  სისტემას ეფუძნება. ჰუმანიტარული 

მეცნიერების თვალთახედვით მოდა წარმოადგენს კულტუროლოგიის, სოციოლოგიის, 

ფსიქოლოგიის და სოციალური ფსიქოლოგიის სფეროს. მათემატიკური გაგებით მოდა არის 

ის, რომელიც პოპულაციაში ყველაზე მეტად განმეორებადია, პოპულაცია კი შეიძლება იყოს 

სხვადასხვა დანიშნულების და შესაბამისად მოდის აღქმა იქნება სხვადასხვა. 

 მოდა მითს არ წარმოადგენს და არც მითიდან შექმნილი რეალობაა. იგი რეალურ 

სამყაროში ყოველთვის არსებობდა, ვითარდებოდა და თაობიდან თაობას გადაეცემოდა 

დახვეწილი და შელამაზებული სახით. სწორედ ამან განაპირობა მოდის ფესვების 

წარსულთან დაკავშირება. იგი ევოლუციით მიღებული შედეგია და ჩვენი კულტურული 

ყოფის, აღქმისა და გაგების ყველაზე კარგი საშუალებაა. არ მინდა დავესესხო უკვე არსებულ 

გამონათქვამებს და მარტივად, ჭეშმარიტების, რეალიზმის გათვალისწინებით ჩამოვაყალიბო 

შეხედულება თანამედროვე მოდის შესახებ, რადგან ფილოსოფიური აზროვნება უბიძგებს 

ადამიანებს ჭეშმარიტებისაკენ, ჭეშმარიტება კი რეალობაშია, რეალობა კი ადამიანთა 

შემეცნების ყველაზე ზუსტი საშუალებაა გაითავისოს, ან არ გაითავისოს ესა თუ ის აზრი და 

გამონათქვამი. თუ არ ჩავეჭიდებით მხოლოდ იმ პოსტულატებს, რომლის უარყოფის 

უფლებას არ გვაძლებს ადამიანებში უკვე გათავისებული, აღქმული და შეთვისებული 

დაშვებები და მონაცემები, შეიძლება ზოგიერთი გამონათქვამი სკანდალურადაც კი 

მოგეჩვენოთ. მოდა ეს არის კოლექტიური საქმიანობის შედეგი, რომელსაც ქმნიან 

ცალკეული ინდივიდები და საბოლოო სახემდე მისაყვანად მოითხოვს მრავალი ადამიანის 

ჩართულობას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მოდური ნაწარმის შექმნა ერთი ადამიანის 

შემოქმედებას არ წარმოადგენს, მისი პოპულარობა განისაზღვრება შედეგით, რომელსაც 

აფასებს მომხმარებელი. თუ ნაწარმი მას მოსწონს შეფასებას ახდენს არა მხატვარ-

მოდელიორის შემოქმედებაზე, არამედ პროდუქციის გამომშვებ ფირმაზე. 

 მოდა ერთ-ერთი სოციალური მოვლენაა, რომლის გარეშეც სოციუმისა და მისი 

სტატუსისი    ჩამოყალიბება    წარმოუდგენელი    იქნებოდა.   ის  გავლენას  ახდენს  სოციუმზე  
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ისეთივე წარმატებით, როგორც სოციუმი მოდაზე. მოდა ყოველთვის ახალს სთავაზობს, 

სოციუმი ან იღებს ამ შემოთავაზებას, ან უარს ამბობს მასზე. მოდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ატრიბუტია საზოგადოების სოციალური ფენის გადანაწილებაში, რომელიც ყოველთვის 

თვალშისაცემია. 

  მოდის შექმნის სისტემა საკმაოდ რთული მექანიზმია, რომელიც შედეგის მისაღებად  

მრავალმხრივი და შრომატევადი სამუშაოს შესრულებას მოითხოვს. ეს შედეგი კი არის 

პროდუქცია, რომელთანაც უშუალო კავშირშია მომხმარებელი. მოდის შექმნის სისტემაზე 

გავლენას ახდენს შიგა და გარე პროცესები, ცხოვრების სტილი, ეკონომიკური გარემო, 

ქვეყნის საგარეო თუ საშინაო მდგომარეობა, და ყველაფერი ის, რაც უშუალოდ 

დაკავშირებულია ადამიანთან და მის საქმიანობასთან. აღნიშნულიდან გამომდინარე მოდის 

პროდუქციას ჰყავს სხვადასხვა გემოვნების და სტატუსის მქონე მომხმარებელი. 

 მოდის ორი ძირითადი მიმართულება არსებობს: მაღალი მოდა და ყოველღიური. 

ყოველდღიური მოდა უფრო სამომხმარებლო ხასიათს ატარებს და მისი პროდუქცია 

სერიული წარმოებისაა, იგი ხელმისაწვდომია ყველა ასაკისა და სხვადასხვა სოციალური 

სტატუსის მქონე მომხმარებლისათვის. მისი პოპულარობა განპირობებულია ხელმისაწვდომი 

ფასით, მოდური სტილით და შესრულების მაღალი ხარისხით. მისი გამოყენება ხდება 

სეზონურად და სიცოცხლის ხანგრძლივობა ერთ ან ორ  წელს არ აღემატება. სერიული 

მოდის პროდუქციას გამოყენების თვალსაზრისით სხვადასხვა დანიშნულება აქვს. 

  მაღალი მოდის შექმნის სისტემა ბევრად განსხვავდება ყოველდღიურისაგან, მის 

შექმნისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გამოყენებულ მასალას, ფერთა გამას, აქსესუარებს, 

ნაწარმის დამუშავების ხარისხს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მაღალი მოდის 

პროდუქცია იქმნება მხოლოდ ერთ ეგზემპლიარად. მაღალი მოდის ნაწარმი მიუწვდომელია 

საშუალო ან საშუალოზე დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლებისათვის. მისი 

მომხმარებლები არიან მაღალანაზღაურებადი მსახიობები, მომღერლები, სამეფო კარის 

წარმომადგენლები და სხვ. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ნებისმიერი მოდის ტენდენცია 

პროფესიონალი დიზაინერების სახელოსნოებში იღებს საწყისს, რომლის ყოველი დეტალის  

 



92 
 

 

დახვეწაზე დიზაინერის გარდა უამრავი პროფესიონალი მუშაობს. უნდა აღინიშნოს, რომ 

მოდელის შექმნა საკმარისი არ არის მისი საბოლოო აღიარებისათვის, იგი საჭიროებს 

აპრობაციას, რისთვისაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში სეზონური ტანსაცმლის წარდგენა 

ხდება მოდის კვირეულებზე. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია ქალაქები პარიზი, ნიუ-იორკი, 

მილანი, რომლებიც მთელს მსოფლიოში მოდის მიმართულების ძირითად შემქმნელებად  

ითვლებიან. ასეთი კვირეულების ჩატარება ხელს უწყობს პროდუქციის რეკლამირებას, 

რადგან ახალი მოდელის გათავისება ადამიანებს უფრო მეტად უჭირს, ვიდრე უკვე  

გათავისებულის. 

  მოდის რეკლამირება მკვეთრად განსხვავდება სხვა საყოფაცხოვრებო პროდუქციის 

რეკლამირებისაგან. ნაწარმის პოპულარობისათვის საკმარისი არ არის სატელევიზიო 

რგოლების, ბუკლეტების, ბანერების გამოყენება, აუცილებელია პროდუქციის გამომშვები 

ფირმის რეკლამირება. თუ ფირმა ცნობილია, ადამიანი ენდობა მის მიერ გამოშვებულ 

ნაწარმს. ამიტომ სანამ ნაწარმის რეკლამირებას დავიწყებთ, საჭიროა თვით ფირმას 

შევუქმნათ დადებითი იმიჯი. ამისათვის ბუნებრივია სოლიდური თანხების დახარჯვა 

მოუხდება ფირმებს, მაგრამ მათ შედეგი ყოველთვის მომგებიან პოზიციაში დააყენებს. 

რეკლამირება ჭირდება ბაზარზე შემოსულ ახალ პროდუქციას, რათა ბაზრის დიდი სეგმენტი 

დაიკავოს, ამიტომ ფირმები არ უნდა ახდენდნენ უკვე აპრობირებული  და მოძველებული 

ნაწარმის რეკლამირებას.  

 სერიული იაფფასიანი და ნახევრადიაფფასიანი პროდუქცია არ საჭიროებს 

რეკლამირებას, რადგან ნაკლებად ძვირადღირებული საქონლის მომხმარებელი მთელს 

მსოფლიოში საკმაოდ დიდია. ამ ტიპის პროდუქცია მომხმარებლის მხრიდან 

ხელმისაწვდომობის მიხედვით ფასდება. თუმცა სერიული იაფფასიანი პროდუქცია არ 

გამორიცხავს მოდის ძირითადი ტენდეციების დაცვას. იაფფასიანი მოდური პროდუქციის 

რეკლამირებისათვის საკმარისია მაღაზიის ვიტრინები მითითებული დაბალი ფასებითა და 

ხშირი ფასდაკლებით. 

 ძვირადღირებული პროდუქციის რეკლამირებას ახდენენ ცნობილი მოდის სახლები,  
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ისინი არ იშურებენ სახსრებს ვიდეორგოლებისა და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების 

გადასაღებად. საკმარისია აღინიშნოს „შანელის“  სახლის მთავარი დიზაინერის კარლ 

ლაგერფილდის მიერ გადაღებული მოკლემეტრაჟიანი ფილმები - “The tale of fairy“, 

“Remember now”, “Once upon a time”, სადაც მონაწილეობენ საზოგადოებისათვის ცნობილი 

მსახიობები, რაც თავის თავად ინტერესს იწვევს; მეტად ლამაზად, ესთეტიკურად და 

ეგზოტიკურად წარმოდგენილია შანელის სახლის მიერ შექმნილი მოდელები. ამ ფილმებში 

ნაჩვენებია არა მარტო მოდა, არამედ ცხოვრების სტილი, რომელშიც გაცოცხლებულია 

თითოეული კაბა, სამკაული ან ქუდი,  ყოველი ნივთი პიროვნებასთან შერწყმული და მისი 

ხასიათის მატარებელია, რაც მისი შემქმნელის იდეალისტური მშვენიერების შექმნის უდიდეს 

ნიჭზე მეტყველებს. 

 მოდის სისტემის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანია ფრანგული მოდის როლი, იგი 

წარმოადგენს მოდის სისტემის პროტოტიპს. ის ასწლეულების მანძილზე ჩამოყალიბებული 

პროტოტიპია და მისადმი ინტერესი ძალიან დიდია. ძირითადად, ფრანგული მოდისათვის 

დამახასიათებელია ტავშეკავებულობა როგორც ფორმასა და სილუეტში, ასევე ფერთა 

შერჩევაში. ისინი უმეტესად უპირატესობას ანიჭებენ ნეიტრალურ ფერებს, რასაც აქტიურად 

იყენებენ კლასიკური სტილის მოდელებში.  

მინდა გავიზიარო „მოდის სისტემის“  ავტორის როლანდ ბარტის მოსაზრება: თუკი 

მოდა არ არის მხოლოდ სამოსი და მას ფილოსოფიური ფუნქცია აქვს, თუ ის ნიშანთა 

სისტემაა, რომელიც განსაკუთრებულ ენაზე გვესაუბრება, მაშინ ამ ნიშანთა შესახებ 

ინფორმაციის ფლობა ამ რთული სისტემის დეკოდირების აუცილებელ პირობას 

წარმოადგენს. ამ თვალსაზრისით მოდის სისტემა ჯერ კიდევ სათანადოდ არ არის  

შესწავლილი და საჭიროებს სრულყოფას. 
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МОДА  КАК РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

Л. Капанадзе. М. Жгенти 

Резюме 

В статье дается  анализ создания моды и новыий подход к моде. Мода создаётся не 

отдельным индивидуумом, а командой специалистов, занятых в модном производстве, а потому 

мода результат коллективной деятельности. Даётся соображения социального характера моды, 

отражающегося в её воссоздании, распространении, отношении к ней общества, её принятии и 

потреблении. 

 

 

 

FASHION AS RESULT OF JOINT ACTION OF THEORY AND PRACTICE  

L. Kapanadze, M. Zhgenti 

Summary 

The change of fashion has a stochastic character and it depends on lot of factors. The fashion 

creation system is rather complex mechanism the final result of that will be defined by production 

positively or negatively estimated by customers. on the assumption of mentioned the existing definition 

of fashion needs the revision. 
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ucxouri investiciebi saqarTveloSi 

m. lomiZe, l. Telia 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175 Tbilisi, 

saqarTvelo) 

 

reziume:  statiaSi ganixileba q. rusTavSi kapitaldabandebisaTvis mimzidveli garemos 

Seqmnis winapiroba. gansakuTrebiT aRsaniSnavia, gaumjobesebuli saqalaqo infrastruqtura, 

mowesrigebuli gzebi da sxva. bolo wlebis ganmavlobaSi mzardia rusTavSi saxelmwifo 

proeqtebis ganxorcielebis dinamika. qalaqis ganviTarebisaTvis gadadgmuli strategiuli 

nabiji gaxda qalaqSi iseTi msxvili struqtrebis ganTavseba, rogorebicaa samSeneblo 

cementis warmoeba, milsaglinavi saamqros simZlavreeebis aRdgena, investiciebi qimiur 

warmoebaSi. aseve ganxorcielebis etapzea Tbilisi-rusTavis saavtomobilo gzis 

mSeneblobac. yvela es investicia ucxouria, an maTi monawileobiT mimdinareobs.  

sakvanZo sityvebi: investicia, kapitaldabandeba, infrastruqtura. 

 

  q. rusTavi mravalerovani mosaxleobiT, sxvadasxva religiebisa da eTnikur 

umciresobasTan Semwynarebluri da tolerantuli garemoTi gamoirCeva.qalaqi, romelic 

saqarTvelos umTavres industrial centrs warmoadgenda, 90-ian wlebSi gansakuTrebuli 

sirTuleebis winaSe aRmoCnda. sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg mravali sawarmo 

gakotrebis piras dadga, ramac siRaribisa da umuSevrobis donis zrda gamoiwvia. bolo 

wlebSi qveynis maStabiT ganxorcielebulma reformebma sakmaod didi gavlena moaxdina 

rusTavis ekonomikur ganviTarebaze. qalaqi aRmavlobis gzas daadga, ramac investorebis 

mzardi interesic gamoiwvia. 
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qalaqis strategiuli geografuili mdebareoba, kerZod, siaxlove regionuli 

sakomunikacio derefan Traceca-sTan, aseve siaxlove dedaqalaqTan, aeroporTTan, 

azerbaijanisa da somxeTis sazRvrebTan, qalaqis industriuli potencialis zrdis erT-

erT mniSvnelovan faqtors warmoadgens. 

arsebobs mTeli rigi mizezebisa, rac qalaqSi kapitaldabandebisaTvis mimzidveli 

garemos Seqmnis winapirobaa. gansakuTrebiT aRsaniSnavia, gaumjobesebuli saqalaqo 

infrastruqtura, mowesrigebuli gzebi da sxva. rusTavis teritoriaze moipoveba iseTi 

inertuli da samSeneblo masalebi, rogoricaa: gaji, qviSa da xreSi. qalaqSi funqcionires 

sawarmoebi, romlebic adgilze awarmoeben umaRlesi xarisxis samSeneblo masalebs: 

cementi, perliti, armatura, rac samSeneblo sferoTi dainteresebuli investorebisaTvis 

damatebiTi xarjebis Tavidan acilebis saSualebaa. 

rusTavSi organizebulia sayofacxovrebo narCenebis gatanis momsaxureba. 2011 wlis 

noemberSi eqspulataciaSi Sevida Tanamedrove standartebis Sesabamisi myari narCenebis 

gadamamuSavebeli sawarmo, romelic rusTavidan 15 km-is daSorebiT, evropis 

rekonstruqciisa da ganviTarebis bankis (EBRD) _ 1,600,000.00Eevros, BP-dan _ 

1,320,000.00 dolaris, SvedeTis saerTaSoriso ganviTarebis saagentodan (SIDA) _ 

1,320,000.00 evros odenobis finansuri saxsrebiT aSenda. es nagavsayreli qveynis 

masStabiT pirvelia, romelic myari narCenebis marTvisa da gadamuSavebis Sedegad bunebrivi 

airis miRebis SesaZleblobas iZleva. rusTavSi arsebobs makulaturisa da polieTilenis 

boTlebis reciklirebis sawarmoebic. 

dedaqalaqTan SedarebiT rusTavi gamoirCeva iafi muSa-xeliT, momsaxureobaze, 

sasoflo-sameurneo da kvebis produqtebze mniSvnelovnad dabali fasiT. dabalia fasebi 

uZrav qonebazec, sasoflo-sameurneo da arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebze, rac 

dedaqalaqTan gaadvilebuli satransporto komunikaciis pirobebSi, qalaqSi biznesis 

ganviTarebisaTvis dadebiT pirobas warmoadgens. 

rusTavSi mowesrigebulia sagzao da satransporto gadaadgileba. saqarTvelos 

maStabiT pirvelad rusTavSi moewyo velosipedis moZraobisaTvis gankuTvnili bilikebi, 

aseve pirvelad, saqalaqo avtobusebis moZraobis da kontrolis mizniT, gaCerebebze 

damontaJda eleqtronuli tabloebi. rusTavis teritoriaze moZraoben iafi municipaluri  
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avtobusebi, samarSuto mikroavtobusebi da kerZo taqsebi, romelic xelmisawvdomia 24 

saaTis ganmavlobaSi. 

arsebiTad mniSvnelovania, rom 2012 wlis agvistoSi, safuZveli Caeyara Tanamedrove 

standartebis Sesabamisi avtomagistralis mSeneblobas, romelic mniSvnelovnad Seamcirebs 

manZilsa da mgzavrobis xangrZlivobas rusTavsa da Tbiliss Soris. 17 kilometriani 

avtomagistralis samSeneblo samuSaoebi 2013 wels, xolo proeqti mTliand or 

weliwadSi dasruldeba. pirvel etapze, moewyoba 4 satransporto kvanZi, aSendeba 6 xidi 

da 3 gzagamtari. axali sagzao monakveTi dedaqalaqTan 7 wuTSi dakavSirebis 

SesaZleblobas iZleva. 

bolo wlebis ganmavlobaSi mzardia rusTavSi saxelmwifo proeqtebis 

ganxorcielebis dinamika. saxelmwifos mxridan qalaqis ganviTarebisaTvis gadadgmuli 

strategiuli nabiji gaxda qalaqSi iseTi msxvili struqturebis ganTavseba, rogoricaa 

Sinagan saqmeTa saministros momsaxurebis saagento da iusticiis saxli. Tanamedrove 

standartebis Sesabamisad obieqtSi ganTavsebuli struqturebi moqalaqeebs profesionalur 

momsaxurebas komfortul garemosa da umcires droSi, ,,erTi fanjris principiT~ 

sTavazoben. 

qalaqSi funqcionireben qveynis wamyvani bankebis, saafTiaqo, benzingasamarTi, 

internetprovaiderebis, satelekomunikacio kompaniebis da sxva msxvili organizaciebis 

filialebi. mauwyeblobs adgilobrivi televizia. 

rusTavSi 2013 wels dagegmilia sportisa da kulturis sasaxleebis mSenebloba. 

qalaqSi warmomadgenlobis gaxsniT dainteresda kompania makdonaldsic. 

2012 welis maisSi rusTavSi arsebuli kulturisa da dasvenebis parkebis 

reabilitaciis masStaburi proeqti daiwyo, romelic espaneli arqiteqtoris mier 

daproeqtda da 3 mln. lari Rirebulebisaa. parki, bunebrivi tye-Walis 30 heqtarzea 

gaSenebuli. misi reabilitaciis farglebSi daigegma parkis teritoriis keTilmowyoba. 

kerZod aRdga infrastruqtura, gaiwminda arsebuli tba da moewyo Sadrevnebi. 

rekonstruqcia Cautarda arsebul kinoTeatrsac. reabilitirebuli dasvenebisa da 

kulturis kera SesaZloa momavalSi kerZo investiciebis interesebis sagani gaxdes. 

rusTavi amierkavkasiaSi udides avtocentrad gardaiqmna, rasac biZgi 2009 wlis 

dekemberSi,  dedaqalaqidan  qalaqis Semosasvlelis teritoriaze avtobazrobis gadmotanam  
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misca. am sferoSi pirveli soliduri investicia ukrainulma ,,privatjgufma” 

ganaxorciela. kompaniam, amierkavkasiaSi udidesi bazroba ,,Autopapa” gaxsna, romelic 50 

000 kvadratul metrzea ganTavsebuli da 5000 manqanazea gaTvlili. rusTavis 

avtobazrobiT daintereseba aramarto saqarTveloSi, aramed azerbaijanSi, somxeTsa da 

yazaxeTSic gaizarda. biznesi imdenad masStaburia rom aRniSnul sferoSi kapitalis 

dabandebis gadawtvetileba araerTma adgilobrivma da ucxoelma investorma miRo. 2011 

wlis gazafxulze rusTavis teritoriaze teritoriaze gaixsna axali saavtomobilo habi-

,,kavkasiis avtocentri”, romelic ,,iberia jgufis” 4 mln. laris investirebiT aSenda. 

bazrobaze, romelic 46 000 kvadratul metrzea ganTavsebuli, garda meoradi 

avtomobilebisa, warmodgenilia iseTi brendebis axali avtomobilebi rogoricaa: 

Volkswagen, audi, skoda, Mitsubishi, renault, infinit, peugeot da kia. 2012 wels rusTavs kidev 

ori saavtomobilo centri ,,kavkasus avtohausi” da ,,avto haus-rusTavi 2011” Seemata. 

rusTavis teritoriaze sakuTari avtocentris ganTavsebiT dainteresebulni arian sxva 

cnobili avtomobilebis warmomadgenlebic. 

2012 wlis ivlisSi rusTavSi avtonawilebis mravalfunqciuri savaWro kompleqsi 

gaixsna. saerTaSoriso standartebis mega marketi, romelsac amierkavkasiaSi analogi ar 

aqvs, rusTavis avtobazrobisa da Sinagan saqmeTa momsaxurebis saagentos mimdebare 

teritoriaze, 3 naxevar heqtar miwis farTobze ganTavsda. avtonomiuri kompleqsi 500 

maRazias, sabanko momsaxurebis obieqts, avtomobilebis servis-centrs, sasawyobo 

meurneobasa da sabaJo kontrolis zonas moicavs. misi mSeneblobis proeqtSi 6 mln. 

dolari qarTuli investicia Caido. 

2011 wels rusTavis SemosasvlelSi, avtobazrobis mimdebare teritoriaze axali, 

Tanamedrove standartebis avtodromis mSeneblobas Caeyara safuZveli. 2012 wlis aprilSi 

ki 75 heqtar teritoriaze ganTavsebuli avtodromi sazeimo viTarebaSi gaixsna. 4 aTasi 

122 metr sigrZis sarbolo trasiTa da 5000 mayurebelze gaTvlili tribuniT, mTlianad 

kerZo investiciiT aSenda. is regionSi erTaderTi umaRlesi standartebis sarbolo 

trasaa, romelsac aqvs perspeqtiva Sevides msoflios avtodromTa siaSi da saerTaSoriso 

maRali donis turnirebs umaspinZlos. axali avtodromis teritoriaze ganTavsda boqsebi, 

mrbolelTa skola. tuning centri, teqdaTvalierebis zona, samedicino punqti, tribunebi, 

vertmfrenis dasajdomi moedani, Tanamedrove mecnierebis miRwevebis muzeumi da vip loJa. 
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rusTavSi bolo wlebSi sxva soliduri ucxouri investiciebic ganxorcielda. maT 

Soris aRsaniSnavia umsxvilesi germanuli koncern ,,haidelbergcementis” investicia, 

romelmac rusTavSi cementis qarxana ,,qarTuli cementi” aamoqmeda. kompania ,,haidelbergi”, 

romlis kuTvnili 2 800 sawarmo 50 qveyanaSia ganTavsebuli, globalur bazarze cementis, 

betonisa da sxva saSeneblo masalebis warmoebaSi erT-erTi lideria. qarxana umaRlesi 

produqciiT amaragebs, rogorc adgilobriv, aseve azerbaijanisa da yazaxeTis bazrebs. 

mniSvnelovania, rusTavSi ganxorcielebuli britanul-induri investiciac, romlis 

Sedegad amwemSenebeli qarxnis bazaze axali, britanul-induri sawarmo ,,jeosTili” 

amoqmedda. es aris ,,JSW India”-sa da ,,Georgian Steel Group Holding”-is erToblivi sawarmo.  

,,JSW India” foladis globalur warmoebaSi saimedo saxelis matarebeli kompaniaa da mis 

mier ganxorcielebuli investicia erT-erT udides ucxour industriul investiciad 

iTvleba qveynis masStabiT. 

2010 wels ucxouri investiciiT kidev erTi axali sawarmo amoqmedda.  yofili 

,,qimboWkos” bazaze qarTul-italiuri tyavis gadamamuSavebeli sawarmo ,,filimaska-ji” 

gaixsna. sawarmos partnioria italiuri kompania ,,Timekoa”, romelmac sawarmos 

Tanamedrove manqana-danadgarebiT aRWurvasa da tyavis gadamamuSavebeli sawarmoo xazis 

gaxsnaze 3 milioni dolaris investicia ganaxorciela. ,,filimaskas” mier warmoebuli 

nedleulis 80% naxevarfabrikatis saxiT italiaSi gadis. 

rusTavis samrewvelo potencialis zrdas qarTuli investiciebis ganxorcielebamac 

Seuwyo xeli. swored qarTuli investiciebiT amoqmedda kompania ,,rusmetali”, romlis 

ZiriTad saqmianobas feroSenadnobTa warmoeba warmoadgens. ss. ,,qarTul foladi”, 

romelic kavkasiaSi udidesi metalurgiuli sawarmoa. kompania awarmoebs umaRlesi 

xarisxis metalurgiul da samSeneblo produqcias, romlis momxmareblebi 

navTobmompovebeli, samSeneblo, manqanaTnSeneblobisa da sxva dargebis kompaniebi arian, 

rogorc saqarTveloSi, ise qveynis sazRvrebs gareT.  

2010 wlidan rusTavSi sruli datvirTviT amoqmedda ss. ,,vagonSemkeTebeli 

kompania”, romelmac sruliad axali Taobis samgzavro eleqtromatareblebis mSenebloba, 

aseve axali tipis satvirTo vagonebis warmoeba daiwyo.  

rusTavSi potenciuri investorebis mozidva, biznesis dawyebisaTvis sasurveli 

garemos   Seqmna,   infrastruqturuli   proeqtebis   ganxorcieleba,  qalaqis, rogorc  
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industriuli centris aRdgena da ekonomikuri ganviTarebis xelSewyoba, TviTmmarTveli 

qalaqi rusTavis xelisuflebis strategiul amocanas warmoadgens. TviTmmarTveloba 

maqsimalurad iTvaliswinebs yvela im garemoebas, romelic qalaqs investorebis mosazidad 

sWirdeba. 

 

 

Ddaskvna 

 

 saqarTveloSi prioritetuli unda gaxdes, ara imdenad investiciebis mastimulirebi 

romelime calkeuli forma, aramed qveyanaSi xelsayreli sainvesticio klimatis 

Camoyalibeba, romelic gadamwyvelia rogorc sakuTari, ise ucxouri investiciuri 

aqtiurobisaTvis. aseTi garemo, rogorc wesi, izidavs bevrad ufro dinamiur ucxour 

investiciebs, romlebic xasiaTdeba ufro didi, mzardi masStabebis, mowinave 

teqnologiebisa da uaxlesi menementis praqtikis Semomtani TvisebebiT. SezRuduli 

sainvesticio garemo ki izidavs naklebad produqtiuli, moZvelebuli teqnologiebisa da 

inertul codnaze dafuZnebul kapitals, roTac mcirdeba transnacionaluri kompaniebis 

saerTaSoriso mowodebis qselSi integraciis SesaZlebloba. 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ГРУЗИИ 

М. Ломидзе, Л. Телия 

Резюме 

В статье рассматриваются предпосылки для создания привлекательных условий в г. 

Рустави для капитальных вложений. Особенно следует отметить улучшенную городскую 

инфраструктуру, приведённые в порядок дорог и т.д.. В течение последних лет убыстряется 

динамика реализации государственных проектов в Рустави. Стратегическим шагом на пути 

развития города стало создание таких крупных структур, как производство строительного 

цемента, восстановления мощностей трубопрокатного цеха, инвестиции в химическом 

производстве. Так же на этапе реализации находится строительство шоссе Тбилиси - Рустави. 

Все эти инвестиции иностранные, или с игостранным участием.  

 

 

FOREIGN INVESTMENTS IN GEORGIA 

M. Lomidze, L. Telia 

Summary 

In the article are considered precondition for the creation of an attractive environment in 

Rustavi city for capital investment. Especially is noteworthy the improved urban infrastructure, 

arranged roads and so on. In recent years is increasing the dynamics of the state projects realization. 

The strategic step towards the city development has become an arrangement in the city of such large 

structures, as the production of construction cement, restoration of capacities of pipes rolling facility, 

investment in the chemical production. Also on the implementation stage is construction of Tbilisi - 

Rustavi highway. All of these investments are foreign, or with their participation.  
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uak 339;626.9 

satvirTo saavtomobilo transportis mdgomareoba 

saqarTveloSi 

T. kilaZe, i. goderZiSvili 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175 Tbilisi, 

saqarTvelo) 

 

რეზიუმე: სტატიაში განხილულია საქართველოში სატვირთო საავტომობილო ტრანსპორტის 

მდგომარეობა, საავტომობილო-სატვირთო გადაზიდვების მოცულობის ზრდის 

შესაძლებლობები, ჩამოთვლილია ის კონკრეტული პრობლემები, რომელთა გადაჭრა და 

მოგვარება შესაძლებლობას იძლევა ქვეყნის ეს მეტად პერსპექტიული დარგი გახდეს უფრო 

მიმზიდველი, კონკურენტუნარიანი და ამასთან ერთად ამაღლდეს მისი ეფექტიანობის 

მაჩვენებელი. სტატიაში ზოგადად არის წარმოჩენილი საავტომობილო-სატვირთო 

გადაზიდვების მოცულობის ზრდის ხელისშემშლელი ფაქტორები და დასახულია ამ 

ფაქტორების აღმოფხვრის გზები. 

საკვანძო სიტყვები: საავტომობილო ტრანსპორტი, გადაზიდვა, ტრანსპორტის 

მდგომარეობა, რეგულარობა და საიმედოობა. 

Sesavali 

        საქართველოს ტერიტორიაზე სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების 

უზრუნველყოფისათვის ერთ-ერთი განმსაზღვრელია საავტომობილო სატრანსპორტო 

სისტემა, რომლის მიმართ საბაზრო პირობებში წაყენებულია მაღალი მოთხოვნები 

სატრანსპორტო     კავშირების     ხარისხთან,     რეგულარობასა     და    საიმედოობასთან  
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მიმართებაში, ტვირთებისშენახვის და მგზავრთა უსაფრთხო გადაზიდვების, მიწოდების 

ვადებისა და ღირებულებასთან მიმართებაში. ამდენად, აუცილებელია, რომ საქართველოს 

რესპუბლიკის სატრანსპორტო კომუნიკაციების მდგომარეობა  შეესაბამებოდეს ევროპული 

ინტეგრაციის მოთხოვნებს. 

 

 

ZiriTadi nawili 

          საქართველოში სატვირთო გადაზიდვები საქმიანობის ლიცენზირებული სახეობაა. 

ამჟამად ქვეყანაში საავტომობილო ტრანსპორტზე საქმიანობის ლიცენზირებული სახეობებია 

ტვირთების და მგზავრების საერთაშორისო და საქალაქთაშორისო გადაზიდვები, 

შიგასაქალაქო გადაზიდვები, სატრანსპორტო-საექსპედიციო საქმიანობა, და აგრეთვე 

საავტომობილო ტრანსპორტის სატრანსპორტო საშუალებების ღირებულების შეფასება[4]  

        სახელმწიფო პოლიტიკა ტვირთების ტრანსპორტირების დარგში მდომარეობს 

შემდეგში: 

 აუცილებელი მომსახურეობის მნიშვნელობის მქონე და სატრანსპორტო სისტემების 

ფუნქციონირების უსაფრთხოების უზრუნველმყოფელი სატრანსპორტო საწარმოები, 

კომუნიკაციები და ობიექტები შენარჩუნებული უნდა იქნან სახელმწიფო საკუთრებაში 

(იგულისხმება სახანძრო, სასწრაფო სამედიცინო, თავდაცვის, სამთავრობო 

სტრუქტურების და მისთანანის დაქვემდებარებაში მყოფი ტრანსპორტი); 

 უნდა მოხდეს საკანონმდებლო და სამართლებრივი ბაზის ჩამოყალიბება კერძო 

სატრანსპორტო მომსახურების ბაზრის შექმნისა და ფუნქციონირებისათვის 

ხელსაყრელი პირობების უზრუნველყოფისთვის;  

 უნდა ამაღლდეს საქართველოს გადამზიდავთა კონკურენტუნარიანობა 

სატრანსპორტო მომსახურების საგარეო და საშინაო ბაზრებზე.[1] 

        ამჟამად, საკუთრების არასახელმწიფოებრივი საწარმოების მიერ სრულდება 

საავტომობილო   ტრანსპორტით   ტვირთების   გააზიდვის  თითქმის  100%,  რაც  აიხსნება  
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იმით, რომ ავტოსატრანსპორტო დარგი საკუთრების პრივატიზაციის თვალსაზრისით ერთ–

ერთ ყველაზე ხელმისაწვდომ დარგად შეიძლება ჩაითვალოს. 

        სატვირთო ტრანსპორტის პრივატიზაციის პროცესმა, სახელმწიფო ტრანსპორტის 

გიგანტების ერთგვარმა დანაწევრებამ, კერძო კომპანიათა წარმოქმნამ  და მათ მიერ 

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენამ გამოიწვია კონკურსის წარმოქმნა 

ავტოტრანსპორტით მომსახურების ბაზარზე. ამჟამად, კომერციული ორგანიზაციების 

განკარგულებაში საკმაოდ დიდი რაოდენობის სატვირთო ავტომობილი ირიცხება, თუმცა,  

კერძო სატრანსპორტო კომპანიათა დიდი უმრავლესობა ფლობს ავტომობილთა მცირე 

რაოდენობას. სწორედ ამ გარემოებით აიხსნება კონკურენციის არსებობა სატრანსპორტო 

კომპანიათა შორის. 

          საქართველოს სატრანსპორტო კომპლექსის განვითარების დამახასიათებელი 

თავისებურებაა საავტომობილო ტრანსპორტის ხვედრითი წილის ამაღლება როგორც 

ტვირთბრუნვაში, ასევე გადაზიდვების მოცულობაში. ეს განპირობებულია იმით, რომ 

საავტომობილო ტრანსპორტი უფრო ეფექტურია მოკლე მანძილებზე გადაზიდვებისას, რის 

შედეგადაც მცირდება ტვირთების ხელახლა გადატვირთვების აუცილებლობის შემთხვევები, 

მცირდება დამტვირთავ-განმტვირთავ სამუშაოების მოცულობა, მნიშვნელოვნად იზრდება 

გადასაზიდი ტვირთების შენახვის ხარისხი და სხვ. 

        ამდენად, საავტომობილო ტრანსპორტის უპირატესობები სხვა სახის ტრანსპორტთან 

შედარებით მდგომარეობს შემდეგში: 

 მანევრირება – ტრანსპორტის კონცენტრაციის შესაძლებლობა იქ, სადაც საჭიროა. 

ტვირთების შეგროვება და მიწოდება შეიძლება შესრულდეს გადატვირთვების გარეშე, 

ყველა პუნქტში, სადაც შეუძლია მივიდეს ავტომობილი. სწორედ ეს დახასიათება 

მეტწილად, ვიდრე ნებისმიერი სხვა, მიიღება მხედველობაში, როდესაც საშინაო 

გადაზიდვებში ეძლევა უპირატესობა საავტომობილო ტრანსპორტს ტრანსპორტის 

სხვა სახეებთან შედარებით; 

 მიწოდების სისწრაფე და რეგულარული ხასიათი. ტვირთების შეგროვების და 

მიწოდების დრო შეიძლება დაინიშნოს საკმაოდ ზუსტად. ეს მნიშვნელოვანია, 

როდესაც   დატვირთვისას  და  განტვირთვისას  მოიზიდავენ  სამუშაო  ძალას  და  
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როდესაც ტვირთის ჩამოსვლა სინქრონიზირებულია წარმოების 

მოთხოვნილობებთან. მიწოდება შეიძლება ორგანიზებული იქნას სისტემით “JUST IN 

TIME”– ზუსტად ვადაში;[4] 

         ყველა სახის საკუთრების საწარმოების და ფირმების საგარეო ბაზრებზე 

დამოუკიდებელი შესვლა, საერთაშორისო საწარმოო კოოპერაციის და სპეციალიზაციის 

გაძლიერება, ერთობლივი საწარმოების შექმნა, პირდაპირ კავშირებზე აქტიური გადასვლა 

მოითხოვს სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესებას.  

        საქართველოს გადამზიდველების აქტიური შესვლა საერთაშორისო სატრანსპორტო 

ბაზარზე, საერთაშორისო და საშინაო გადაზიდვების სფეროში მოქმედი ფაქტორების 

მრავალსახეობა ქმნიან ისეთი სპეციალისტების მოთხოვნას, რომლებსაც გააჩნიათ უნარი 

უზრუნველყონ საწარმოთა სტაბილური მუშაობა მკაცრი კონკურენციის პირობებში 

დასავლეთ ევროპის, აზიის და ახლო აღმოსავლეთის სატრანსპორტო ბაზრებზე. 

        სატრანსპორტო-საექსპედიციო საქმიანობას მიეკუთვნება სატრანსპორტო 

ექსპედიციის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ტვირთების გადაზიდვის, გაგზავნის, 

მიღების, და აგრეთვე გადაზიდვასთან დაკავშირებული სხვა ოპერაციების შესრულება. 

ლიცენზირებისათვის ქვემდებარე ყოველ საქმიანობაზე გაიცემა ერთი ლიცენზია, ხუთი წლის 

ვადით, შემდეგი სერიებით: 

 ტვირთების საქალაქთაშორისო გადაზიდვები საავტომობილო ტრანსპორტის 

მეშვეობით (საქართველოს ფარგლებში); 

 მგზავრების საქალაქთაშორისო გადაზიდვები საავტომობილო ტრანსპორტის 

მეშვეობით (საქართველოს ფარგლებში); 

 ტვირთების საქალაქთაშორისო გადაზიდვები საავტომობილო ტრანსპორტის 

მეშვეობით (საქართველოს ფარგლებს გარეთ); 

 მგზავრების საქალაქთაშორისო გადაზიდვები საავტომობილო ტრანსპორტის 

მეშვეობით (საქართველოს ფარგლებს გარეთ); 

 სატრანსპორტო-საექსპედიციო საქმიანობა; 
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 საავტომობილო ტრანსპორტის სატრანსპორტო საშუალებების ღირებულების 

შეფასება.[4] 

        ტვირთების გადაზიდვა საავტომობილო ტრანსპორტით რთული საწარმოო პროცესია.  

ტვირთის მიწოდების პროცესი გამგზავნისაგან მიმღებამდე შედგება სამი ძირითადი 

ელემენტისაგან: 

       1. ტვირთის დატვირთვა საავტომობილო საშუალებაზე გაგზავნის პუნქტებში; 

       2. ტვირთის გადაადგილება საავტომობილო საშუალებით გაგზავნის პუნქტისაგან 

დანიშნულების პუნქტამდე; 

       3. ტვირთის გადმოტვირთვა მოძრავი შემადგენლობიდან დანიშნულების პუნქტებში. 

[იქვე] 

        ტვირთის მიწოდებისას იქმნება აგრეთვე სხვადასხვა სახის სამუშაოების შესრულების 

აუცილებლობა, რომლებიც დაკავშირებულია სატრანსპორტო პროცესთან (ტვირთის მიღება 

ტვირთის გამგზავნიდან და მისი ჩაბარება ტვირთის მიმღებზე, ტვირთის თანხლება და დაცვა 

გადაზიდვის დროს, სასაქონლო-სატრანსპორტო საბუთების გაფორმება და ა.შ.). 

ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოების სრულ კომპლექსს, რომლებიც სრულდება 

ტვირთის მიღების მომენტიდან გაგზავნის პუნქტში ტვირთის ჩაბარების მომენტამდე 

დანიშნულების პუნქტში ეწოდება სატრანსპორტო-საექსპედიციო სამუშაო. 

         სატრანსპორტო-საექსპედიციო სამუშაოები მათი შესრულების ადგილიდან 

დამოკიდებულებით შეიძლება იყოს კომპლექსური და ადგილობრივი. 

 კომპლექსურები მოიცავენ ყველა სახის ოპერაციებს ტვირთის გამგზავნისაგან მიღების 

მომენტიდან მიმღებზე მისი ჩაბარების მომენტამდე. 

 ადგილობრივები იყოფა ოპერაციებზე, რომლებიც სრულდება გაგზავნის ადგილას, 

გზაში და მიღების ადგილას. 

         სატრანსპორტო-საექსპედიციო სამუშაო შეიძლება სრულდებოდეს როგორც თვით 

ტვირთგამგზავნების და ტვირთმიმღებების მიერ, ასევე სპეციალური ორგანიზაციების მიერ, 

რომლებიც სპეციალიზირებული არიან სატრანსპორტო ლოგისტიკაში. 

 



107 
 

         საავტომობილო ტრანსპორტის საწარმოებისა და ორგანიზაციების მიერ 

შესრულებული სატრანსპორტო-საექსპედიციო სამუშაოს მიზანია ტვირთის მიწოდების 

ორგანიზაცია გამგზავნების საწყობებიდან ტვირთმიმღებების განთავისუფლებით მათთვის 

არადამახასიათებელი ფუნქციების შესრულებისაგან, რომლებიც დაკავშირებულია 

გადაზიდვის პროცესთან ტვირთის მიღება გაგზავნის პუნქტში, ტვირთის დაცვა გზაში, 

ტვირთის ჩაბარება დანიშნულების პუნქტში. 

        ტვირთების გადაზიდვის ორგანიზაცია გულისხმობს გადაზიდვების მომზადების და 

შესრულების წესის დადგენას, ხელმძღვანელობას, აღრიცხვასა და კონტროლს, 

დოკუმენტთა ბრუნვის სისტემებს, ტვირთების გადაზიდვისათვის ანგარიშწორების სისტემებს 

და ა.შ. 

         გადაზიდვების ორგანიზაციის დონეზე დამოკიდებულია გადაზიდვის პროცესის 

ხარისხი, ანუ ტვირთების დაცულობა, გადაზიდვების დროულობა (საიმედოობა) და 

ეკონომიურობა, გადაზიდვების სისტემების სარგებლობის მოხერხებულობა. 

        ტვირთგამგზავნებისა და ტვირთმიმღებების ურთიერთობები რეგულირდება 

ძირითადი ნორმატიული აქტებით და აისახება ხელშეკრულებებში ტვირთების გადაზიდვის 

შესახებ, რომლებიც ფორმდება ავტოსატრანსპორტო ორგანიზაციებს და საავტომობილო 

ტრანსპორტის დამკვეთებს შორის.  

        ტვირთების გადაზიდვები უნდა წარმოებდეს გადასაზიდი ტვირთის მოცულობის 

რაოდენობრივი აღრიცხვის თანხლებით, ანუ მოძრავი შემადგენლობის მუშაობა უნდა 

აღირიცხებოდეს ტონებში და ტონა-კილომეტრებში. 

        უშუალოდ ტვირთის გადაზიდვა უნდა წარმოებდეს საქართველოს კანონით 

ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ (თბილისი, 2007 წ.№4593-1ს, 

საკანონმდებლო მაცნე).[2,მუხლი 4] 

        წესების თანახმად გადამზიდველი ვალდებულია: 

 გაუწიონ ორგანიზაცია სამუშაოებს რათა არ იყოს დაშვებული ნორმატიული 

სამართლებრივი აქტების მოთხოვნების დარღვევები საგზაო მოძრაობის 

უსაფრთხოების სფეროში, ტვირთების უსაფრთხო გადაზიდვების მოთხოვნების და 

წესების მხრივ; 
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 დანიშნონ ტვირთების უსაფრთხო გადაზიდვებთან დაკავშირებულ თანამდებობებზე 

პირები, რომლებმაც გაიარეს სპეციალური მომზადება კანონმდებლობით დადგენილი 

წესის მიხედვით; 

 დააწესონ მუდმივი კონტროლი თანამდებორივი პირების და მუშაკების მიერ მათზე 

დაკისრებული ვალდებულებვების შესრულებაზე ტვირთების უსაფრთხო 

გადაზიდვებთან მიმართებაში; 

 უზრუნველყონ მუდმივი კონტროლი დადგენილი სამუშაო რეჟიმის დაცვაზე და 

მძღოლთა დასვენებაზე; 

 უზრუნველყონ სატრანსპორტო საშუალებების შესაბამისობა გადაზიდვის 

სახეობასთან, მოცულობებთან და გადასაზიდი ტვირთების დახასიათებებთან; 

 უზრუნველყონ სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მდგომარეობის 

შესაბამისობა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მოთხოვნებთან;  

 გაუწიონ ორგანიზაცია სამსახურებრივი გამოძიების ჩატარებას, საგზაო-

სატრანსპორტო შემთხვევების აღრიცხვას და ანალიზს, რომლებშიც 

მონაწილეობდნენ გადამზიდველის სატრანსპორტო საშუალებები, და აგრეთვე 

გამოავლინონ მიზეზები, რომლებმაც ხელი შეუწყო მათ მოხდენას; 

 უზრუნველყონ მძღოლთა კვალიფიკაციის მონაცემების აღრიცხვა, სამუშაო სტაჟის, 

სამედიცინო შემოწმების ვადების, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევებში მათი 

მონაწილეობის, დაშვებული საგზაო მოძრაობის წესების და ტვირთების უსაფრთხო 

გადაზიდვის მოთხოვნების დარღვევის შესახებ; 

 იქონიონ ნორმატიული სამართლებრივი აქტები, მეთოდური და საინფორმაციო 

მასალები ტვირთების უსაფრთხო გადაზიდვისათვის პროფილაქტიკური სამუშაოს 

ჩასატარებლად; 

 გაუწიონ ორგანიზაცია წინასარეისო, რეისთაშორისი და რეისებისშემდგომი (სამუშაო 

პირობებიდან დამოკიდებულებით) სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლების 

სამედიცინო დათვალიერებისათვის საქართველოს რესპუბლიკის ჯანდაცვის 

სამინისტროს მიერ ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროსთან 

შეთანხმებისთ განსაზღვრული წესების შესაბამისად; 
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 მძღოლი, რომელიც ახორციელებს საქმიანობას როგორც ინდივიდუალური მეწარმე, 

ვალდებულია გაიაროს წინასარეისო სამედიცინო შემოწმება საწარმოში, რომელსაც 

გააჩნია შესაბამისი უფლებამოსილებები ამ სამუშაოს ჩატარებაზე; 

 უზრუნველყონ იმ მძღოლების სამედიცინო შემოწმების აღრიცხვა და კონტროლი, 

რომლებსაც გააჩნიათ მიდრეკილება ალკოჰოლური სასმელების, ნარკოტიკების 

მოხმარების მიმართ ან დაავედებულები არიან ქრონიკული დაავადებებით; 

 გაუწიონ კონტროლი მძღოლების მიერ აუცილებელი პერიოდული სამედიცინო 

გამოკვლევის ჩატარების ვადებს, რომლებიც სწარმოებს სპეციალიზირებულ 

სამკურნალო დაწესებულებებში კანონმდებლობით დადგენილი წესის მიხედვით; 

 ჩაუტარონ მძღოლების შესაბამისი ინსტრუქტაჟი.[2,მუხლი 4] 

        ჩვენს ქვეყანაში არსებული რთული ეკონომიკური სიტუაცია ითხოვს საავტომობილო 

ტრანსპორტის მუშაკებისაგან მაღალ ყურადღებას იმ საკითხების გადაწყვეტისას, რომლებიც 

დაკავშირებულია საავტომობილო გადაზიდვების ორგანიზაციასთან და მართვასთან. ამ 

სერიოზული ამოცანების გადაწყვეტისას იქმნება აუცილებლობა როგორც მსხვილი 

სატრანსპორტო სისტემების, ასევე ცალკეული ავტომობილების მუშაობის დაგეგმვის, 

ანალიზის და ეკონომიკური შეფასების სიზუსტის ამაღლებისა. მხოლოდ ზუსტი 

გაანგარიშებების და ანალიზის საფუძველზეა შესაძლებელი ტვირთების გადაზიდვის 

რაციონალური რესურსების დამზოგი სქემების შემუშავება.  

         სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილება არის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს 

წარმატებული განვითარების და მის მიერ სტაბილური მოგების მიღების წინაპირობა. 

ამიტომ საჭიროა მეცნიერების მხრიდან  სატვირთო საავტომობილო გადაზიდვების 

ორგანიზაციის კვლევა და სრულყოფის გზების შემუშავება. 
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daskvna 

       სახელმწიფო პოლიტიკა ტვირთების ტრანსპორტირების დარგში მდომარეობს : 

1. სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე და სატრანსპორტო სისტემების ფუნქციონირების 

უსაფრთხოების უზრუნველმყოფელი სატრანსპორტო საწარმოების, კომუნიკაციების და 

ობიექტების სახელმწიფო საკუთრებაში შენარჩუნებაში; 

2. კერძო სატრანსპორტო მომსახურების ბაზრის შექმნისა და ფუნქციონირებისათვის 

ხელსაყრელი პირობების უზრუნველსაყოფად საკანონმდებლო და სამართლებრივი ბაზის 

ჩამოყალიბებაში;  

3. წამგებიანი და არაპერსპექტიული სახელმწიფო სატრანსპორტო საწარმოების 

ლიკვიდაციაში; 

4. საქართველოს გადამზიდავთა  სატრანსპორტო მომსახურების საგარეო და საშინაო 

ბაზრებზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში. 

         ქვეყანაში არსებული რთული ეკონომიკური მდგომარეობა ითხოვს საავტომობილო 

ტრანსპორტის მუშაკების განსაკუთრებულ ყურადღებას იმ საკითხების გადაწყვეტისას, 

რომლებიც დაკავშირებულია საავტომობილო გადაზიდვების ორგანიზაციასთან და 

მართვასთან. ჩამოსაყალიბებელია მსხვილი სატრანსპორტო სისტემების და ცალკეული 

ავტომობილების მუშაობის დაგეგმვის, ანალიზის და ეკონომიკური შეფასების ზუსტი სისტემა, 

რამდენადაც მხოლოდ ზუსტი გაანგარიშებების და ანალიზის საფუძველზეა შესაძლებელი 

ტვირთების გადაზიდვის რაციონალური რესურსების დამზოგი სქემების შემუშავება.  
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STATE OF FREIGHT MOTOR TRANSPORT IN GEORGIA 

T. Kiladze, I. Goderdzishvili 

Summary 

     The article examines the state of Georgia in road transport, road - freight transport volume 

growth opportunities, a list of the specific problems are solved and the solution is very promising 

opportunity for the country's industry to become more attractive, competitive and at the same time 

improve the efficiency of the index. The article is presented in a general road - freight transport volume 

growth, the elimination of barriers and ways to achieve these factors. 

 

 

СОСТОЯНИЕ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 В ГРУЗИИ 

Т. Киладзе, И. Годердзишвили 

Резюме 

        В статье анализируется состояние грузового автомобильного транспорта в Грузии, 

возможности роста объема грузовых перевозок, перечень конкретных проблем и решение 

перспективных возможностей становления этой отрасли более привлекательным, 

конкурентоспособным и в то же время повысить ее эффективность. В статье представлены 

также проблемы  роста объемов грузовых перевозок и способы ликвидации этих барьеров.  
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uak. 514.513 

grafikuli masalis demonstrireba sainJinro grafikis 

swavlebis procesSi (sruli da arasruli 

gamosaxulebebi) 

T. beriZe, n. nozaZe 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q.#77, 0175, Tbilisi, 

saqarTvelo) 

 

reziume: figuris gegmili aris misi gamosaxuleba, romelic miRebulia gegmilTa 

sibrtyeze figuris kuTvnili wertilebisa da wrfeebis Tanmimdevruli dagegmilebis 

Sedegad. rogori martivic ar unda iyos figura, rogori naTelic ar unda iyos misi 

gamosaxuleba da Tanamimdevruli aRwera, igi ar ganisazRvreba Tavisi erTi gegmiliT 

(monoproeqciiT). mocemul monoproeqcias Seesabameba  sivrceSi mdebare figurebis 

simravle. yoveli monoproeqcia gansazRvravs figurebis met-naklebad vrcel sistemas da 

ara erT figuras. Ee. i. mtkiceba imis Sesaxeb, rom mocemuli monoproeqciiT warmodgenili 

figura xasiaTdeba raRac TvisebiT, unda gavigoT im azriT, rom sistemis yvela figura am 

Tvisebis matarebelia.  

sakvanZo sityvebi: monoproeqcia, sruli gamosaxuleba, arasrulobis koeficienti. 

 

Sesavali 

  L leqciaze, mocemul TemasTan dakavSirebuli sademonstracio naxazebis Sesrulebis 

teqnika  damokidebulia mimdinare pedagogiuri procesis xasiaTze. im SemTxvevaSi, rodesac  
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gamosasaxav figuraze mxolod sivrciTi warmodgenis Seqmnaa saWiro, sakmarisia 

sademonstracio naxazi-naxati xeliT Sesruldes.  

G   geometriuli amocanis gadawyvetis dros, sasurveli efeqtis mosaxdenad, 

gamosaxuleba unda Sesruldes gulmodgined, samuSao iaraRebis saSualebiT, rac xels 

Seuwyobs msmenelebSi sivrciTi warmodgenis ganviTarebas. 

 

ZiriTadi nawili 

M mokled  CamovayaliboT is moTxovnebi, romlebsac unda akmayofilebdes 

maswavleblis mier pedagogiur procesSi Sesrulebuli gamosaxuleba:  

1. gamosaxuleba unda iyos swori. e.i. warmoadgendes gamosasaxavi figuris erT, 

romelime  gegmils;  

2. gamosaxuleba unda iyos TvalsaCino, e.i. mogvces sivrciTi warmodgena 

originalze; 

3. gamosaxuleba unda iyos Sesasruleblad martivi, Tavisufali im agebebisagan, 

romlebic gamowveulia dagegmilebis aparatis SerCevasTan.  

    amasTan, ar unda avurioT erTmaneTSi TvalsaCinoeba da naxazis siswore. gamosaxuleba 

SeiZleba iyos swori, magram ar iyos TvalsaCino. magaliTad, kargadaa cnobili, rom 

wrewiri SeiZleba gamoisaxos monakveTis saxiTac, kubi ki _ kvadratis saxiT. es 

gamosaxulebebi iqneba swori (radgan warmoadgens dasaxelebuli figurebis gegmilebs), 

magram TvalsaCinod ar SeiZleba  CaiTvalos. 

  aviRoT sivrceSi mdebare s wrfeze 

gadakveTili ori δ1 da δ2   sibrtye (sur.1). 

vuwodoT maT ZiriTadi sibrtyeebi. 

ZiriTadi sibrtyeebi da maTi kuTvnili 

wertilebi da wrfeebi CavTvaloT 

nulovani klasis gansazRvrul 

elementebad. aseTebia: A1,B1,C1,A2,B2,C2 

wertilebi da (A1B1), (B2C2)  da a.S. 

wrfeebi. nulovani klasis gansazRvruli 

elementebis   meSveobiT  gamosaxulebaze  

 sur. 1 
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SeiZleba ganisazRvros (gamoisaxos) axali wrfeebi da sibrtyeebi. yvela aseT wrfes, Tu 

isini ar Sedis nulovani klasis elementebis  SemadgenlobaSi, vuwodoT pirveli klasis 

gansazRvruli elementi. naxazze aseTi elementebia (A1A2) da (B1B2)  wrfeebi. Tu 

gavagrZelebT am process, gamosaxulebaze miviRebT meore klasis gansazRvrul elementebs. 

    vTqvaT, gamosaxulebaze  gvaqvs  n  klasis gansazRvruli elementi. es elementi 

wina klasis elementebis daxmarebiT dakavSirebulia ZiriTad sibrtyeebTan. gamosaxulebaze 

aucilebeli agebebis saSualebiT, Cven SegviZlia meore klasis gansazRvruli elementi 

gadaviyvanoT pirveli klasis elementSi. amasTan, yvela gansazRvruli elementis klasi 

(garda nulovanisa da pirvelisa), Semcirdeba erTiT. SevasrulebT ra analogiur agebebs 

(n-1)-jer, n klasis gansazRvrul elements gadaviyvanT pirveli klasis gansazRvrul 

elementSi da a.S. advilad davrwmundebiT imaSi, rom amis Semdeg gamosaxulebaze ukve 

SeiZleba aigos nebismieri incidencia, warmoqmnili pirveli klasis romelime ori 

gansazRvruli elementisgan. marTlac, 

pirveli klasis ori sibrtyis TanakveTis 

wrfe aigeba gamosaxulebaze rogorc 

pirveli klasis wrfe, gansazRvruli Tavisi 

kvalebiT.  Tu gamosaxulebaze, α da β 

sibrtyeebi mocemuli gvaqvs (a1,b2) da 

(n1,m2)   kvalebiT ZiriTad sibrtyeebze, 

maSin maTi TanakveTis wrfis kvalebi miiReba, 

rogorc mocemuli sibrtyeebis erTsaxeliani 

kvalebis gadakveTis wertilebi (sur.2).  

X1= a1∩ n1  da  X2= b2∩ m2               

    vTqvaT, gvaqvs gamosaxuleba, romlis yvela elementi gansazRvrulia ZiriTadi 

sibrtyeebis meSveobiT. maSin zemoT Tqmulis Tanaxmad, originalSi arsebuli  yvela 

incidencia  SeiZleba aigos gamosaxulebazec. swored amas mivyavarT gamosaxulebis 

sisrulis cnebamde. sruli gamosaxulebis gansazRvrebis Semdeg SeiZleba gavakeToT Semdegi 

daskvnebi: 

 brtyeli figuris gamosaxuleba yovelTvis srulia; 

 

 

 

 

 

sur. 2 
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 Tu gamosaxulebis yvela elementi gansazRvrulia, maSin gamosaxuleba 

srulia; 

 sruli gamosaxulebis ori nebismieri sibrtye SeiZleba miviRoT ZiriTad 

sibrtyeebad, ris Semdegac gamosaxulebis yvela elementi gansazRvruli iqneba 

(gamosaxulebis sisrule ar aris damokidebuli ZiriTadi sibrtyeebis 

SerCevaze). 

 magaliTebi: 

    mocemulia tetraedri A'B'C'S' da misi mkveTi  P'Q'  wrfis gamosaxuleba (sur.3). 

   Zneli ar aris imaSi darwmuneba, rom es gamosaxuleba 

aris sruli. marTlac, ABS da BCS waxnagebi SeiZleba 

miviRoT ZiriTadi sibrtyeebis gamosaxulebebad, maSin wibo 

BS iqneba maTi gadakveTis wrfis gamosaxuleba. ori 

danarCeni waxnagi ABC da ACS warmoadgens pirveli klasis 

gansazRvrul sibrtyeebs: ACS waxnagi _ nulovani klasis A, 

C, S wertilebiT, ABC _ nulovani klasis A, B, C 

wertilebiT. PQ wrfe _ pirveli 

klasis elementia. mas gaaCnia P 

da Q kvalebi ZiriTad 

sibrtyeebze.  aqedan vaskvniT, rom Cveni gamosaxulebis yvela 

elementi gansazRvrulia. es niSnavs, rom nebismieri incidencia, 

gansazRvruli sivrceSi, SeiZleba aigos gamosaxulebaze, 

Sesabamisad gvaqvs sruli gamosaxuleba.  

   nebismieri piramidis gamosaxulebac yovelTvis srulia. 

sur. 4-ze  gvaqvs SABCDEF piramidis gamosaxuleba. miviRoT 

ABC fuZis sibrtye da ABS   waxnagi wyvil ZiriTad 

sibrtyeebad. maSin piramidis yvela danarCeni waxnagi pirveli klasis gansazRvruli 

elementi iqneba. marTlac, romelime waxnagi, magaliTad CDS ganisazRvreba pirvel ZiriTad 

sibrtyeze Tavisi CD kvaliT da meore ZiriTad sibrtyeze S-iT. e. i. gamosaxuleba srulia. 

    

sur. 3 

 

 

   

 

sur. 4 

 



116 
 

    mocemulia konusis gamosaxuleba (sur.5). ZiriTad sibrtyeebad miviRoT fuZis ABC 

sibrtye da ABS sibrtye. maSin fuZis yvela wertili 

ganisazRvreba, rogorc ZiriTadi sibrtyis kuTvnili nulovani 

klasis wertili. konusis zedapirze mdebare nebismieri M 

wertili pirveli klasis gansazRvruli elementia, rogorc 

pirveli klasis NS wrfis kuTvnili wertili. Sesabamisad, 

konusis gamosaxuleba srulia. praqtikaSi xSirad gvxvdeba 

araswori gamosaxulebebi, romlebic miiReba im elementebis 

nebismieri SerCeviT, romelic gansazRvrulia da agebuli unda 

iyos. gamosaxulebebs, romlebic Seicavs misi sisrulisaTvis 

sakmarisze met mocemul incidencias, vuwodoT zesruli. 

cxadia, rom zesruli gamosaxuleba iqneba swori mxolod im 

SemTxvevaSi, Tu masze mocemuli damatebiTi incidenciebi Sesrulebulia misi sisrulidan 

gamomdinare. xolo igi iqneba araswori, Tu erTi mainc axali incidenciebidan SeirCeva 

nebismierad. 

     sur. 6-ze gvaqvs  SABCDEFG mravalwaxnaga. es 

gamosaxuleba zesrulia da araswori.  marTlac, Tu ZiriTad 

sibrtyeebad miviRebT BCD da DFS waxnagebs, yvela danarCeni 

waxnagi iqneba gansazRvruli: CDE, GFS, CES, BGS  waxnagebi 

aris Iklasis, xolo BCA waxnagi_II klasis. SeiZleba aigos 

CES da BGS sibrtyeebis gadakveTis wrfe. marTlac, am 

sibryeebis QC da BG kvalebi fuZis sibrtyeze ikveTeba P  

wertilSi. P da S wertilebis SeerTebiT miviRebT PS wrfes. 

e.i. es incidencia (PS wrfe) warmoadgens sxva incidenciebis 

Sedegs da igi ar SeiZleba nebismierad iyos mocemuli (unda 

aigos). gamosaxulebaze zemoT dasaxelebuli ori sibrtyis 

TanakveTis wrfis rolSi gvevlineba SA wibo, rac, rogorc vnaxeT, SeuZlebelia. aqedan ki 

gamomdinareobs, rom mravalwaxnagas gamosaxuleba zesrulia da araswori.  

    SesaZlebelia, gvqondes iseTi SemTxveva, rodesac gamosaxulebaze arsebuli 

incidenciebi ar aris sakmarisi sxva danarCeni (saWiro) incidenciebis gansazRvrisaTvis. am 

SemTxvevaSi  gamosaxulebas  vuwodoT  arasruli. aseTi gamosaxuleba rom sruli gaxdes,  

 

 
 

 

 

sur. 5 

sur. 6 
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mocemuli unda iqnas sxva saWiro incidenciebi. parametrebis ricxvs, romlebic 

aucilebelia imisTvis, rom gamosaxuleba gaxdes sruli, vuwodoT arasrulobis 

koeficienti. 

    magaliTad, gvaqvs ABCD tetraedrisa da PQ wrfis 

gamosaxuleba (sur.7). Tu mocemuli gveqneboda tetraedrisa 

da wrfis TanakveTis ori wertilic, maSin rogorc zemoT 

iyo aRniSnuli, gamosaxulebac iqneboda sruli. e.i. 

gamosaxulebis sisrulisTvis sakmarisia ori parametris 

(wrfis ori mocemuli wertilidan TanakveTis or 

wertilamde manZili) mocema. winaaRmdeg SemTxvevaSi gvaqvs 

arasruli gamosaxuleba arasrulobis K=2 koeficientiT.  

    sivrceSi wertilTa sistemas vuwodoT zogadi 

mdebareobisa, Tu arcerTi sami wertili am sistemisa ar 

Zevs erT wrfeze da arcerTi oTxi wertili ar Zevs erT sibrtyeSi. Tu gamosaxulebis 

sibrtyeze mocemulia sistemis yvela wertilis gegmilebi, maSin Cven gvaqvs am sistemis 

gamosaxuleba. sur.8-ze mocemulia  zogadi mdebareobis  wertilebis  ramdenime  sistemis 

 

sur. 8   

gamosaxuleba (erTi, ori, sami da oTxi wertilisgan Semdgari). Zneli ar aris, davinaxoT, 

rom yvela es gamosaxuleba srulia. marTlac, yvela am SemTxvevaSi originalis nebismieri 

incidencia SeiZleba aigos gamosaxulebazec. 

    axla ganvixiloT xuTi zogadi mdebareobis wertilisagan Semdgari gamosaxuleba. am 

wertilebidan oTxi qmnis sivrceSi ABCD  tetraedrs (sur.9). mexuTe wertilis 

gamosaxuleba naxazze E-Ti  aris aRniSnuli. miviRoT ABC da BCD waxnagebi ZiriTad 

sibrtyeebad.  maSin  AE wrfes gaaCnia erT-erT ZiriTad sibrtyeze A kvali. F kvali meore 

 

 

 
      

  

 

sur. 7 
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ZiriTad sibrtyeze (waxnagi BCD) SeiZleba nebismierad 

iqnas aRebuli. maSin AE wrfe warmoadgens pirveli 

klasis gansazRvrul wrfes, xolo mTeli gamosaxuleba _ 

srul gamosaxulebas. 

    incidenciis mocema tolfasovania erTi parametris 

mocemisa (AF monakveTi). amis gamo, xuTi zogadi 

mdebareobis wertilisagan Semdgari sistema 

gamosaxulebis sisrulisTvis moiTxovs erTi parametris 

mocemas. e.i. xuTi zogadi mdebareobis wertilisagan   

Semdgari sistemis gamosaxuleba aris arasruli, 

arasrulobis  K=1  koeficientiT. 

    miRebuli daskvnebi ganvazogadoT zogadi mdebareobis n wertilisagan Semdgari 

sistemisTvis, sadac n>4. rogorc wina SemTxvevaSi, naxazze aqac gamovyofT oTx wertils 

ABCD tetraedris wveroebad. SegviZlia danarCeni wertilebi SevaerToT A wverosTan. 

maSin, sistemis romelime wertilis gansazRvrisTvis saWiroa AM wrfis kvalis mocema 

BCD sibrtyeze. F kvals vuwodoT E wertilis fuZe. radganac kvalis mocema 

tolfasovania erTi parametris mocemisa, maSin n-4 wertilisagan Semdgari sistemis 

gamosaxvisaTvis (oTxi wertili ZiriTadi tetraedris wveroebs warmoadgens), aucilebelia 

n-4 parametris mocema. 

    aqedan SegviZlia davaskvnaT, rom zogadi mdebareobis wertilebisagan Semdgari 

sistemis gamosaxuleba arasrulia, arasrulobis K= n-4 koeficientiT. zogadi mdebareobis  

n (n>4) wertilebisagan Semdgari gamosaxuleba SeiZleba davSaloT ramdenime srul 

gamosaxulebad. es naTelia ukve iqedan, rom sistemis erTi wertilis gamosaxuleba 

damoukideblad ukve srulia. sruli gamosaxulebebis umcires raodenobas miviRebT, Tu 

wertilebis gamosaxulebebs davajgufebT oTx-oTxad. zogadi mdebareobis wertilebis 

TiToeuli oTxeuli ki  srul gamosaxulebas warmoadgens. 

   saerTod, erTi gegmilis mixedviT Znelia vimsjeloT figuris Sesaxeb. magaliTad, ar 

SeiZleba iTqvas, rogori piramidaa gamosaxuli naxazze, wesieria Tu ara. Aarc is SeiZleba 

iTqvas, piramidaa, Tu ubralod eqvsi wyvil-wyvilad almaceri monakveTi sivrceSi ise 

ganlagebuli, rom maTi boloebidan sam-sami mdebareobs oTx magegmilebel sxivze (sur.10). 

sur. 9 
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im SemTxvevaSi, rodesac figuris mxolod erTi gegmili 

gvaqvs mocemuli, aucilebelia naxazs Tan davurToT 

damatebiTi cnobebi mis Sesaxeb. magaliTad, mocemul 

naxazs SeiZleba davumatoT miTiTeba, rom gamosaxuli 

figura warmoadgens piramidas. damatebiti cnobebi  

naxazze SeiZleba mocemuli iyos pirobiTi 

aRniSvnebiTac. magaliTad, SeiZleba ori wrfis 

gadakveTis wertilis gegmilebi aRvniSnoT patara 

rgolebiT, gansxvavebiT almacer wrfeebze mdebare konkurenciaSi myofi wertilebisgan, 

romlebsac davtovebT aRniSvnis gareSe. Mmsgavsi SeTanxmebis safuZvelze uxilavi konturi 

aRiniSneba wyvetili xazebiT. 

     Znelia, upasuxo kiTxvaze, ra aris figuris gegmili. saqme iolad wydeba, Tu figura 

Sedgeba wrfeebisa da wertilebis sasruli raodenobisgan. Mmagram ra aris sibrtyis, 

sferos, cilindris, konusis da saerTod zedapiris gegmili? SeuZlebelia am cnebebs 

mieces zusti saerTo gansazRvreba. Ffiguris gegmils, romelsac Tan erTvis damatebiTi 

cnobebi figuris Sesaxeb, monoproeqcia ewodeba. 

 

Ddaskvna 

    grafikuli masalis demonstrirebis sakiTxis ganxilvisas, xazi unda gaesvas im 

faqts, rom mxedvelobiTi mexsiereba gacilebiT Zlieria, vidre romelime sxva. amitom, 

sruliad marTebulia, roca sainJinro grafikis swavlebaSi mTavar rols calkeuli 

sakiTxebis grafikul interpretacias aniWeben.  

   sainJinro grafikis sakiTxebis aTvisebaSi dadebiT Sedegebs mxolod maSin 

vRebulobT, roca gamaxvilebulia rogorc mxedvelobiTi, aseve smeniTi mexsiereba da 

yovelive es gamdidrebulia praqtikuli varjiSiT. 
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DEMONSTRATION OF GRAPHICAL   MATERIAL IN 

LEARNING PROCESS OF ENGINEERING GRAPHICS (COMPLETE AND 

INCOMPLETE REPRESENTATIONS) 

N. Nozadze, T. Beridze 

Summary 

 In notion ,,projection of figure’’ we mean its representation which is got as a result of 

projection of points and lines belonging of this figure . If  put a question - does this representation  

sufficient to perceive  the figure, a positive answer can be found only in specific cases. How simple  

would not be  figure, intelligible   its  representation  and consistent its description,  still cannot be 

define this figure by its only one projection(mono-projection) There are infinite number of figures 

with given mono-projection and these figures may be different, at least by their position in space. 

Each mono-projection defines large system of figures and not only one figure. It means, that if we 

speak about properties of figure by its representation , we have to mean that such properties are 

characteristic  for all the figures of system.  

ДЕМОНСТРАЦИЯ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА    В 

ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ ( ПОЛНЫЕ И 

НЕПОЛНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ) 

Н. Нозадзе, Т. Беридзе 

Резюме 

       Под понятием      ,,проекция фигуры''  мы подразумываем  его изображение, которое 

получено  в результате последовательного  проецирования  точек и линий, принадлежащих 

этой фигуры. При  постановке вопроса - достаточно ли это  изображение, дополненное 

описанием,  для восприятия фигуры, ответ положительным    может быть  только в 

отдельных  случаях. Каким   простым не  было бы фигура, каким понятным не был бы его  

образ и описание, невозможно  определить эту фигуру  только  одной проекциeй  

(монопроекцией) Есть бесконечное число фигур с данной монопроекцией и эти фигуры  

могут быть различными,  хотя бы по  их положением в пространстве. Каждaя  монопроекция 

определяет большую систему фигур и не только одну фигуру. Следовательно,  если говорить 

о свойствах фигуры по  его изображению, то только в том смысле, что такие-же  свойства  

могут быть характерны для всех фигур этой  системы. 
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uak. 652.2 

matarebelTa moZraobis usafrTxoebis mdgomareobis 

analizi saqarTvelos rkinigzaze 

r. morCilaZe, l. lomsaZe 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas 77, 0175, Tbilisi, saqarTvelo) 

 

reziume: statiaSi ganxilulia matarebelTa moZraobis usafrTxoebis mdgomareoba 

saqarTvelos rkinigzaze, rogorc departamentebis (meurneobebis), aseve gamomwvevi 

mizezebis (adamiani, teqnika, sxva) mixedviT. dadgenilia, rom analizis dros absolituri 

sidideebis Sedareba ver asaxavs realurad mdgomareobas, amitom rekomendirebulia 

ganzogadebuli kriteriumis-fardobiTi mniSvnelobebis Semotana, vinaidan igi xasiaTdeba 

mTeli rigi dadebiTi TvisebebiT absolitur sidideebTan SedarebiT. 

sakvanZo sityvebi:  matarebelTa moZraobis usafrTxoebis marTvis sistema, absolituri da 

fardobiTi sidideebi.  

 

Sesavali 

     saqarTvelos rkinigzis  saerTaSoriso integracia gulisxmobs rogorc 

infrastruqturis aseve normatiuli bazis evropul da saerTaSoriso standartebTan 

daaxloebas, gansakuTrebiT usafrTxoebis sakiTxebSi.  

      gadazidviTi procesis Seuferxeblad da dadgenil vadebSi ganxorcieleba iTvleba 

rkinigzis umTavres amocanad. moZraobis usafrTxoebis  uzrunvelsayofad saWiroa   

rogorc     teqnikuri      saSualebebisa    da    teqnologiebis    srulyofa,  aseve  
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saerTaSoriso standartebis Sesabamisi moZraobis usafrTxoebis marTvis sistemis 

Camoyalibeba.      

Tanamedrove moTxovnebis Sesabamisi moZraobis usafrTxoebis marTvis sistemis 

formireba warmoadgens moZraobis usafrTxoebis uzrunvelyofis umniSvnelovanes 

mimarTulebas, romelmac unda uzrunvelyos moZraobis usafrTxoebis darRvevebis riskebis 

minimizacia. aRniSnuli sistemis formirebisaTvis mniSvnelovania saerTaSoriso 

gamocdilebis gaziareba moZraobis usafrTxoebis marTvis uzrunvelyofis sferoSi, aseve 

saqarTvelos rkinigzaze moZraobis usafrTxoebis mdgomareobis siRrmiseuli analizi. 

 

 

ZiriTadi nawili 

 

   matarebelTa moZraobis usafrTxoebis pirobebis optimizaciis mimarTulebebis 

SemuSavebis mizniT, pirvel rigSi saWiroa viqonioT sruli suraTi arsebuli mdgomareobis 

Sesaxeb, movaxdinoT analizi, gamovkveToT susti adgilebi, romlebic moZraobis 

usafrTxoebis darRvevebis risks zrdis. Ggarda amisa unda arsebobdes yoveldRiuri, 

meTodologiuri midgoma darRvevebis aRsakveTad an gamowveuli zaralis moculobis 

Sesamcireblad.   

    samatareblo da samanevro muSaobaSi moZraobis usafrTxoebis darRvevebis 

klasificirebis, aRricxvianobis mowesrigebis da srulyofis mizniT saqarTvelos 

rkinigzaze moqmedebs `samatareblo da samanevro muSaobaSi moZraobis usafrT-xoebis 

darRvevebis klasifikatori” [1]. 

    aRniSnuli klasifikatoris mixedviT samatareblo da samanevro muSaobaSi moZraobis 

usafrTxoebis darRvevebis saxeebia: 

 matarebelTa marcxi; 

 matarebelTa avaria; 

 muSaobaSi gansakuTrebuli wunis SemTxveva; 

 muSaobaSi wunis SemTxveva; 

    aqve unda aRiniSnos, rom saqarTvelos rkinigzaze moqmedi normatiuli masala 

moZraobis usafrTxoebis uzrunvelyofis Sesaxeb ZiriTadad TanxvedraSia dsT-s qveynebSi 

moqmed   normatiul   aqtebTan.  aRniSnuls   ZiriTadad   ganapirobebs   Tanamegobrobis  
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qveynebis sarkinigzo sabWos politika, sadac aRniSnuli sabWos wevrebi (maT Soris 

asocirebulebic) valdebulni arian Seasrulon rkinigzis centraluri sabWos mier 

damtkicebuli normatiuli aqtebi, ormxrivi da mravalxmrivi SeTanxmebiT aRebuli 

valdebulebebi [4]. 

     samatareblo da samanevro muSaobaSi moZraobis usafrTxoebis darRvevebis (marcxis, 

avariis, g/wunis an wunis SemTxvevebis) samsaxurebriv mokvlevas klasifikaciis mixedviT 

awarmoebs saqarTvelos rkinigzis dargobrivi direqtorebi an maTi moadgileebi, moZraobis 

usafrTxoebis generaluri inspeqciis, departamentebis (samsaxurebis) xelmZRvanelebi da 

saxazo qvedanayofebis ufrosebi. samsaxurebrivi mokvlevisas unda gamovlindes yvela 

garemoeba, ris gamoc daSvebuli iqna moZraobis usafrTxoebis darRveva, misi mizezebi, 

Sedegebi da braleulobebi. Mmokvlevis masalebisa da imavdroulad mowyobili Semowmebis 

safuZvelze muSavdeba da xorcieldeba analogiuri darRvevebis Tavidan asacileblad 

gamafrTxilebeli RonisZiebebi. Tu daSvebuli marcxis, avariis an wunis SemTxvevebis  

mokvlevisas gamovlinda maT gamomwvev mizezebTan sxva qveynis rkinigzis muSakTa 

Tanamonawileoba, saqarTvelos rkinigzis muSakebma unda ixelmZRvanelon Tanamegobrobis 

qveynebis sarkinigzo transportis 50-e sabWos 2009 wlis sxdomis #3   oqmis danarTiT 

gaTvaliswinebuli `samatareblo da samanevro samuSaoebSi moZraobis usafrTxoebis 

darRvevebis samsaxurebrivi mokvlevisas damoukidebel saxelmwifoTa Tanamegobrobis 

qveynebis sarkinigzo administraciebis erToblivi moqmedebis wesis” Sesaxeb intruqciiT [2, 

4]. 

     2013 wels saqarTvelos rkinigzaze sul daSvebuli iyo erTi avaria (satvirTo 

gadazidvebis departamentSi), 260 wuni, maT Soris 62 gansakuTrebuli aRricxvis. 1-li 

naxazze warmodgenilia 2013 welSi moZraobis usafrTxoebis darRvevebis  (marcxi, avaria, 

g/wuni da wuni) raodenoba departamentebis (meur-neobebis) mixedviT (aq da Semdgomac 1-

li naxazze mocemuli abreviaturebis mniSvneloba Semdegia: sgd-satvirTo gadazidvebis 

departamenti; vd-savagono departamenti; lkd-salokomotivo departamenti; ld-saliandago 

departamenti; ed-eleqtromomaragebis departamenti; km-komerciuli departamenti; scb-

signalizaciis, centralizaciis da blokirebis departamenti; fmg filiali `mgzavrTa 

gadayvana”), xolo me-2 naxazze ki darRvevebis procentuli mniSvneloba aseve 

departamentebis mixedviT[3]. 
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nax. 1. 2013 wels moZraobis usafrTxoebis darRvevebis (marcxi, avaria, g/wuni da wuni) raodenoba 

departamentebis (meurneobebis) mixedviT.   

 

 

 

 

nax. 2. 2013 wels daSvebuli wunebis (marcxi, avaria, g/wuni da wuni) procentuli raodenoba 

departamentebis mixedviT 

 

 

me-3 naxazze mocemulia 2009-2013 wlebSi moZraobis usafrTxoebis darRvevebis 

(marcxi, avaria, g/wuni da wuni) raodenoba departamentebis (meurneobebis) mixedviT. 
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Nnax. 3.  2009-2013 wlebSi moZraobis usafrTxoebis darRvevebis (marcxi, avaria, g/wuni da wuni) 

raodenoba 

   

     rogorc 1-li naxazidan Cans moZraobis usafrTxoebis darRvevebis yvelaze didi 

raodenoba 2013 wels dafiqsirda salokomotivi, fmg-sa da savagono meurneobaSi. 

aRsaniSnavia is faqti, rom saqarTvelos rkinigzaze e.w. adamianis faqtoriT daSvebuli 

wunebis raodenoba sakmaod didia (ix. nax.4) 

 

 

 

Nnax.4 2009-2012 wlebSi moZraobis usafrTxoebis darRvevebis raodenoba gamomwvevi mizezebis 

mixedviT (adamiani, teqnika, sxva). 

სგდ ვდ ლკდ ლდ ედ კმ სცბ ფმგ სხვა

2009 4 8 63 5 22 0 0 32 43

2010 9 21 85 17 25 2 1 66 63

2011 20 10 120 17 21 2 0 83 79

2012 19 9 93 20 35 2 2 73 28

2013 6 29 95 20 27 1 2 51 30
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   rogorc me-4 naxazidan Cans  moZraobis usafrTxoebis darRvevebi metwilad 

teqnikuri uwevisrobiTaa gamowveuli, xolo adamianis faqtoriT gamowveuli  moZraobis 

usafrTxoebis darRvevebis raodenoba SedarebiT dabalia, magram dinamikaSi mzardia 

yovelwliurad 7-14%-is farglebSi. 

  M me-5 naxazze mocemulia saqarTvelos rkinigzaze moZraobis usafrTxoebis 

darRvevebis (marcxi, avaria, g/wuni da wuni) dinamika 2005-2013 wlebSi [3]. 

 

 

Nnax. 5. saqarTvelos rkinigzaze moZraobis usafrTxoebis darRvevebis (marcxi, avaria, g/wuni da 

wuni) dinamika 2005-2013 wlebSi 

 

  A absolituri mniSvnelobiT (weliwadSi daSvebuli darRvevebis raodenobis mixedviT) 

yvelaze cudi tendecia SeiniSneba 2010-2012 wlebSi, rodesac darRvevebis raodenoba 

gaizarda daaxloebiT 200%-iT. 2013 wels ki 2012 welTan SedarebiT darRvevebis 

raodenoba Semcirebulia 7.11%-iT. 

      moZraobis usafrTxoebis mdgomareobis Sesafaseblad Cveni azriT ar aris sakmarisi 

mxolod absolituri sidideebis Sedareba, romelic mxolod Tvisebrivad aRwers 

mdgomareobas. Mmdgomareobis ufro realuri suraTis warmosaCenad  saWiroa gavigoT 

moZraobis usafrTxoebis darRvevebis  fardobiTi mniSvnelobebi, romelic miiReba 

darRvevebis raodenobis SefardebiT realurad Sesrulebul samuSaosTan (mgzavrTbrunva, 

tvirTbrunva an dayvanili tvirTbrunva). 

Nfard=
𝑁

∑𝑃𝐿
     

sadac  Nfard-moZraobis usafrTxoebis darRvevebis fardobiTi mniSvnelobaa; 

      𝑁 –konkretul drois periodSi (weliwadi, Tve) moZraobis usafrTxoebis        

darRvevebis  raodenoba anu absolituri mniSvnelobaa; 

      ∑PL-dayvanili tvirTbrunvaa day. t/km; 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

დარღვევების რაოდენობა 175 179 165 185 177 289 352 281 261
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    aRniSnuli meTodiT gaangariSebuli moZraobis usafrTxoebis darRvevebis fardobiTi 

mniSvnelobebi mocemulia cxrilis saxiT (ix.cxr.1). aqve SevniSnavT rom dayvanili 

tvirTbrunvis gasagebad saWiroa vicodeT koeficienti k; vinaidan ver moxerxda 

saqarTvelos rkinigzidan aRniSnuli monacemis mopoveba pirobiTad Cvens SemTxvevaSi k=1; 

                                                                 cxrili 1                                                                             

ტვირთბრუნვა მგზვართბრუნვა დაყვანილი ტვირთბრუნვა

მლნ.ტ /კმ. მლნ.მგზ./კმ დაყ. მლნ.ტ /კმ აბს. (N) ფარდ. N  ფარ

2013 5525.8 584.9 6110.7 261 0.042711964

2012 5976.6 621.9 6598.5 281 0.042585436

2011 6054.8 641 6695.8 352 0.052570268

2010 6227.5 654.7 6882.2 289 0.041992386

2009 5417 626 6043 177 0.029290088

2008 6515.7 674.5 7190.2 185 0.025729465

2007 6928 773.9 7701.9 165 0.021423285

2006 7393.2 827.3 8220.5 179 0.021774831

2005 6127 725.4 6852.4 175 0.025538497

წელი
მოძრაობის დარღვევების სიდიდე

       

 

moZraobis usafrTxoebis darRvevebis fardobiTi sidideebis gaangariSebam 

nawilobriv Secvala moZraobis usafrTxoebis mdgomareobis analizis (absolituri 

sidideebis SedarebiT) Sedegad miRebuli suraTi (ix.cxr.2). me-2 cxrilSi mocemulia 

2005-2013 wlebis reitingi moZraobis usafrTxoebis darRvevebis raodenobis (rogorc 

absolituri, aseve fardobiTi) mixedviT uaryofiTidan dadebiTisken. 

                                                                                                 cxrili 2 

აბს. ფარდ.

1 2011 2011

2 2013 2010

3 2012 2012

4 2010 2013

5 2009 2008

6 2008 2006

7 2005 2009

8 2006 2005

რიგ. #
რეიტინგი
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Ddaskvna 

 

   A amrigad, Tanamedrove moTxovnebis moZraobis usafrTxoebis marTvis sistemis 

formirebisaTvis mniSvnelovania moZraobis usafrTxoebis mdgomareobis siRrmiseuli 

analizi saqarTvelos rkinigzaze. Aanalizis dros gamoikveTa, rom moZraobis usafrTxoebis 

darRvevebi metwilad gamowveulia teqnikuri uwesivrobebiT, xolo adamianis faqtoriT 

gamowveuli darRvevebi SedarebiT dabalia, magram dinamikaSi mzardia daaxloebiT 

yovelwliurad 7-14%-is farglebSi. 

     dadgenilia, rom analizis dros absolituri sidideebis Sedareba ver asaxavs 

realurad mdgomareobas, amitom rekomendirebulia ganzogadebuli kriteriumis-fardobiTi 

mniSvnelobebis Semotana, vinaidan igi xasiaTdeba mTeli rigi dadebiTi TvisebebiT 

absolitur sidideebTan SedarebiT. 

 

 

Ggamoyenebuli literatura: 

 

1. S.p.s. „saqarTvelos rkinigza”-s direqtorTa sabWos dadgenileba #5/4 2012 wlis 7 

Tebervali q. Tbilisi „samatareblo da samanevro muSaobaSi moZraobis 

usafrTxoebis darRvevebis klasifikatori”; 

2. ss `saqarTvelos rkinigza”-s direqtorTa  sabWos  16.05.2013 wlis sxdomis 

#2/125 dadgenileba. 16 maisi. q. Tbilisi `instruqcia saqarTvelos sarkinigzo 

transportze samatareblo da samanevro samuSaoebSi moZraobis usafrTxoebis 

darRvevebis samsaxurebrivi mokvlevis Sesaxeb”; 

3. 2005-2014 wlebis `saqarTvelos rkinigza”- s generaluri direqtoris brZaneba  

#1/g-`matarebelTa moZraobis usafrTxoebis mdgomareoba da misi 

uzrunvelyofisaTvis gamiznuli organizaciul-teqnikuri RonisZiebebi”; 

4. http://www.sovetgt.org/ 
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ANALYSIS OF THE SYSTEM OF A SAFETY OF MOVEMENT OF TRAINS 

ON THE GEORGIAN RAILWAY 

R. Morchiladze, L. Lomsadze 

Summary 

 

         the article considers the state of the safety of movement of trains as on departments 

(transportation management),  as other  reasons (people, technics, etc.). It is established,  that  

the analysis of the comparison of absolute values does not show real situation, therefore, it is 

recommended the introduction of a generalized criterion - relative  values, because it 

characterized by a number of positive properties in comparison to the absolute values. 

 

 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОCТИ  ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА 

ГРУЗИНСКОЙ  ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Р. Морчиладзе, Л. Ломсадзе 

Резюме 

  

         В статсье рассматривается состояние безопасного движения поездов по железным дорогам 

Грузии, как по Департаменту (хояйству) а так же по следующим причинам (человек, техника и 

др) Установлено, что  анализ  сравнениия  величин абсолютных значений не может отразит 

реальную картину положения, по этому рекомендуется внесение понятия обобщенных критерий 

относительной важности, которая характеризуеися по ряду положительным качаствам в 

сравнении с абсолютными величинами. 
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uak 339;626.9 

manqanaTmSenebeli sawarmo saqarTveloSi arsebul 

samarTlebriv garemoSi 

T. ruxaZe, z. RviniaSvili 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175 Tbilisi, 

saqarTvelo) 

 

რეზიუმე: წარმოდგენილ სამუშაოში განხილულია საქართველოში არსებული 

სამართლებრივი მდგომარეობა რომელშიც უწევთ მუშაობა სამრეწველო საწარმოებს. 

განხილულია შპს. „ილეკრო“-ს კონკრეტული მაგალათი თუ რა სახის გადასახადების 

გადახდა უწევს ამ საწარმოს და როგორ აისახება ეს მის მწარმოებლურობაზე. 

საკვანძო სიტყვები: მანქანთმშენებლობა, მრეწველობა, სამართალი, ეკონომიკა. 

 

 

Sesavali 

საქართველოში ბიზნესში  დასაქმებული ქართველი მეწარმისათვის დიდი 

მნიშვნელობა აქვს თუ როგორი იქნება ამ სფეროს სამართლებრივი უზრუნველყოფა. 

წარმატებული ბიზნესი დამოკიდებულია ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის 

გამართულობასა და გონივრულობაზე. ვინაიდან ყოველ დღიურად მეწარმეს შეიძლება 

წარმოეშვას სხვადასხვა სახის ურთიერთობები პარტნიორებთან და სახელმწიფო 

სტრუქტურებთან რაც აუცილებლად უნდა იქნეს მოქცეული სამართლებრივ ჩარჩოებში. 

საქართველოს სამრწველო, სამეწარმეო საქმიანობის რეგულირება, ძირითადად 

დაფუძნებულია   „მეწარმეთა  შესახებ“  საქართველოს  კანონზე. იგი აწესრიგებს სამეწარმეო  
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საქმიანობის მოწყობის, მხოლოდ ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმებს და არა 

სამეწარმეო საქმიანობაში წარმოშობილ ყველა ურთიერთობებს. სამეწარმეო საქმიანობის 

სუბიექტები თვითონ ირჩევენ საქმიანობის სახეობას და მიმართულებას, თავისუფალნი არიან 

გადაწყვეტილებებში თუ არ ცდებიან კანონის ფარგლებს. 

 

ZiriTadi nawili 

ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირებისას დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ 

ვალდებულებითი სამართლის ნორმებს. სამოქალაქო კოდექსის უმეტესი ნაწილი ეთმობა 

ვალდებულებით სამართალს. ვალდებულების წარმოშობის საფუძველი იურიდიული 

ფაქტებია რომელთა შორის კანონმდებელმა  განსაკუთრებით  გამოყო ხელშეკრულებები. 

ხელშეკრულება გარიგების ერთერთი სახეა რომელიც ემყარება მხარეთა 

თანასწორუფლებიანობის პრინციპს. ხელშეკრულების მხარეები თვითონ განსაზღვრავენ თუ 

რა სახის ხელშეკრულება დადონ და რა პირობებით. 

ბიზნესის სფეროში დასაქმებული პირისათვის მნიშვნელოვანია არსებობდეს ისეთი 

კანონები რომლებიც გაუადვილებს საქმიანობას და შექმნის  მისი ბიზნესისათვის 

ხელსაყრელ გარემოს. ეკონომიკის განვითარება დამოკიდებულია ქვეყნის შიგნით 

წარმოებული პროდუქციის მოცულობის ზრდაზე, რათქმა უნდა მნიშვნელოვანია მისი 

სტიმულირება სახელმწიფოს მიერ, რაც სამართლებრივი ბაზით უნდა იყოს 

უზრუნველყოფილი.  

 მნიშვნელოვანია მსოფლიო ბაზარზე გასასვლელად წარმოებულ იქნას 

კონკურენტუნარიანი პროდუქცია, ასეთი პროდუქციის წარმოება მხოლოდ თავისუფალი 

ეკონომიკის პირობებშია შესაძლებელი, რაც შესაბამისი საკანონმდებლო აქტით უნდა იქნას 

უზრუნველყოფილი. საქართველოში მოქმედებდა კანონი “მონოპოლიური საქმიანობის და 

კონკურენციის შესახებ” რომლის გაუქმებამაც შედეგად მოგვიტანა მონოპოლიური 

კომპანიების ჩამოყალიბება სხვადსხვა სფეროში. რაც მნიშვნელოვნად აზარალებს როგორც 

შედარებით მცირე მწარმოებლებს ასევე მომხმარებელს.   
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 ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებულმა რეფორმება მიღებულმა 

ცვლილებებმა საგადასახადო კოდექსში თითქოს გაამარტივა სახელმწიფოსა და მეწარმის 

ურთიერთობები ორი-სამი წლის წინ მეწრმეები წუხდნენ სახელმწიფოს მიერ გაურკვეველი 

საურავების დაკისრების გამო. ასევე დიდ პრობლემას წარმოადგენს გაურკვეველი უფრო 

სწორად კი ორაზროვანი მუხლები საგადასახადო კოდექსში, რომელშიც ასევე ჩადებულია 

ფინანსთა მინისტრის უფლება გაურკვევლობის შემთხვევაში თავად განმარტოს მუხლის 

შინაარსი. ეს რა თქმა უნდა არ იწვევს დიდ ნდობას მეწარმეებისათვის. თითქოსდა 

შემცირებული გადასახადების რაოდენობა და განაკვეთი ხელს უნდა უწყობდეს მეწარმეობის 

განვითარებას, განვიხილოთ ერთ ერთი მანქნათმშენებელი საწარმოს შპს.“ ილერკო“ -ს 

მდგომარეობა და გადასახადები რომელთა გადახდაც მას უწევს. 

შ.პ.ს. "ილეკრო" აწარმოებს უნივერსალურ სახარატო ხრახნსაჭრელ ჩარხების გამას. 1 

M63M და მის ბაზაზე შექმნილი ჩარხი გამოირჩევა მაღალი მწარმოელურობით და 

განკუთვნილია ცენტრებს შორის ან ვაზნაში დამაგრებული დეტალების სხვადსხვა სახის 

სახარატო   დამუშავებისათვის.    ჩარხზე    კონუსების    გაჩარხვა   შესაძლებელია  კონუსური  

 

 

 

სახაზავის გამოყენების გარეშე ახდენს ნებისმიერი სირთულის დეტალების მექანიკურ 

დამუშავებას;  ყველა  მოდელის  ლითონდამამუშავებელ  დაზგა-დანადგარების  კაპიტალურ  
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შეკეთებას; სხვადასხვა სახის სახალხო მეურნეობისათვის მოწყობილობების და მექანიზმების 

დამზადება-შეკეთებას.  

 ნებისმიერი ნახაზით ნებისმიერი კვანძების აწყობა. ასევე მის საქმიანობაში შედის 

კოოპერაციულ საწყისებზე ნებისმიერი ზომის თუჯის ნაკეთობების და სხვადასხვა დეტალების 

ჩამოსხმა, სარეკლამო ფირნიშებისა და მაგისტრალური კონსტრუქციების დამზადება - 

დამონტაჟება. 

შპს. „ილეკრო“ არის საშუალო სიდიდის საწარმო, რომლის წლიური ბრუნვა  200 000 

ლარს არ აღემატება და ვერც კი აღწევს. „ილეკრო“  იბეგრება შემდეგი გადასახადებით : 

საშემოსავლო გადასახადი 20 პროცენტი; დამატებითი ღირებულების გადასახადი-18 

პროცენტი; მოგების გადასახადი - 15 პროცენტი და ქონების გადასახადით. გადასახადების 

განაკვეთები რომლითაც ის იბეგრება ზრდის წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულებას 

რაც  ხელს უშლის საწარმოს  პროდუქციას ჯანსაღი კონკურენცია გაუწიოს საქართველოს 

ტერიტორიაზე იმპორტირებულ მსგავს პროდუქტს რომლის ხარისხი იგივეა ხოლო ფასი კი 

გაცილებით ნაკლები ვიდრე „ილეკრო“-ს მიერ წარმოებული პროდუქციის. 

 

 

daskvna 

იმისათვის რომ საქრთველოში არსებული მდგომარეობა მრეწველობის დარგში 

შეიცვალოს და წარმატებით განვითარდეს აუცილებელია სახელმწიფოს მეტი მონაწილეობა 

და დახმარება ამ დარგის განსავითარებლად. სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით 

შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ამ სფეროს აქვს განვითარების პერსპექტივა. თუმცა საშუალო 

სიდიდის საწარმოებს უჭირთ არსებულ გარემოში არსებობა და სრულყოფილი პროდუქციის 

წარმოება. ამისათვის სახელმწიფომ სამართლებრივი ნორმების მეშვეობით უნდა 

მოახდინოს მათი განვითარების სტიმულირება. 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРАВОВОЙ СРЕДЕ В 

ГРУЗИИ 

Т. Рухадзе,  З . Гвиниашвили 

Резюме 

 

Настоящая работа анализирует нынешнее правовую ситуацию в Грузии , в котором 

работают промышленные предприятий . ООО. " Ilekro " - Конкретные примеры какие налоги 

уплачиваются компании и как она влияет на его производительность. 

 

 

 

ENGINEERING ENTERPRISES IN THE LEGAL ENVIRONMENT IN 

GEORGIA 

T. Rukhadze,  Z. Gviniashvili 

Summary 

 

This paper examines the current legal situation in Georgia, which employs industrial 

enterprises. LLC. "Ilekro" - Specific examples of what taxes are paid by the company and how it 

affects performance. 

 

 

 

http://www.ilekro.ge/
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uak 658.005.95(078) 

konceptualur doneze saqalaqo sazogadoebrivi 

transportis sinTezirebuli makrologistikuri sistemis 

formirebis aqtualuri sakiTxebi 

m. meburiSvili, T. cqifuriSvili 

(akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, Tamar mefis q. 59; quTaisi, 

saqarTvelo) 

 

reziume: ganxilulia saqalaqo samgzavro transportis muSaobis srulyofis da 

efeqturobis ganmapirobebeli garemoebebi; saqarTvelos mTavari qalaqebis saqalaqo 

satransporto problemebis optimizaciis amocanebis kompleqsuri gadaWris da 

satransporto sistemebis ganviTarebis koncefcia mTavari qveprogramebis saxiT; efeqturad 

funqcionirebadi saqalaqo sazogadoebrivi transportis Teoriuli da praqtikuli 

safuZvlebis dasamuSaveblad amocanebis etapobrivi gadawyvetis gzebi; samgzavro 

satransporto sistemis ganviTarebis koncefciaSi saqalaqo logistikuri sistemis 

satransporto uzrunvelyofis prioritetuli amocanebis  mimarTulebani; samgzavro avto-

satransporto  sawarmos, rogorc ZiriTadi sawarmoo rgolis logistikuri sistemis 

Seqmnis ZiriTadi sakiTxebi makro da mikro doneze.                       

sakvanZo sityvebi: logistikuri midgoma, saqalaqo sazogadoebrivi transporti, 

satransporto sistemebis ganviTarebis koncefcia, logistikuri marTvis sistema, 

optimizacia, smgzavro avto-satransporo sawarmo. 

Sesavali 

qveyanaSi mimdinare social-ekonomikuri da infrastruqturuli gardaqmnebi Seexo 

transportis   dargsac.   gansaxelmwifoebriobis,   demonopolizaciis, aqcionirebisa  da  
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privatizaciis Sedegad satrasporto obieqtebTan mimarTabaSi satransporto momsaxurebis 

bazarze miRebuli iqna axali  realoba kerZo, saaqcio da Sereuli sakuTrebis mqone 

sawarmoebis saxiT. meurneobriobis aseTi formebi transportze moiTxovs gadazidvebis 

organizaciaSi Sesabamisi msoflmxedvelobis Camoyalibebas, romelic dafuZnebuli iqneba 

logistikur midgomebze da principebze. logistika ki warmoadgens mTlianobaSi gadazidvis 

procesebisadmi sistemuri midgomis gamoyenebis klasikur magaliTs. am poziciidan unda 

moxdes mgzavrTa saqalaqo saavtomobilo transportiT gazidvebis  teqnologiis, 

organizaciis da marTvis sakiTxebis ganxilva.   

ZiriTadi nawili 

satransporto momsaxurebis moTxovnaTa uzrunvelyofaSi gansakuTrebul 

mniSvnelobas  iZens logistikis koncefcia. aseTi midgomis ugulebelyofiT SeiZleba 

moxdes erTiani satransporto sistemisa da misi elementebis muSaobis xarisxis dacema. 

aRniSnulidan gamomdinare saqalaqo samgzavro transportis muSaobis srulyofis  

dabali efeqturoba ganpirobebulia Semdegi garemoebebiT: 

1. saqalaqo sazogadoebrivi saavtomobilo transportis marTvis sistema 

demonopolizaciis Semdeg gaxda ufro rTuli da xarjiani marTvis yvela doneze, 

funqcionirebis siWarbiTa da dublirebiT; 

2. saqalaqo sazogadoebrivi transportis marTvis sistemis efeqturoba didadaa 

damokidebuli satransporto sawarmoTa saqmianobis kontrolis xarisxze. misi 

ganxorcielebis sirTule da maRali xarjianoba  moiTxovs sazogadoebrivi 

saavtomobilo transportis marTvis saqalaqo politikis damuSavebas;  

3. sazogadoebrivi transportis privatizebuli bazrebi, rogorc wesi ar cvlian 

politikas sasaqonlo marketingis sakiTxebSi, ar cdiloben mogebis investirebas 

samgzavro gadazidvebis xarisxis amaRlebaSi. 

saqalaqo satransporto-logistikuri sistemebis ganviTareba gansakuTrebiT 

aqtualuria iseTi qveynisaTvis, rogoric saqarTveloa. es ganpirobebulian imiT, rom 

qveynis didi qalaqebis gamSvebunarianoba mniSvnelovan wilad ganisazRvreba saqalaqo 

logistikuri sistemis efeqturobiT. 

saqalaqo satransporto problemebis optimizaciis amocanebis kompleqsuri gadaWris 

mizniT unda Sedges qalaqebis Tbilisis, quTaisis, baTumis, foTisa da                           

rusTavis  satransporto  sistemebis  ganviTarebis  koncefcia.  am  koncefciis  mTavari  
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qveprogramebi SeiZleba warmovadginoT Semdegi muxlebis saxiT: -qalaqis, rogorc erTiani 

satransporto sistemis daxasiaTeba; -qalaqis satransporto qseli da teqnikuri 

saSualebebi; -saqalaqo samgzavro transportis teqnikuri momsaxureobisa da remontis 

sistema; -satransporto sistemis sainJinro-teqnikuri uzrunvelyofa; -satransporto 

sistemis uzrunvelyofis sistemebi;  -samgzavro nakadebis statistikisa da modelirebis 

sistema; -telematikis sistema; -satransporto sistemis marTvisa da xarisxis sistema; -

satransporto sistemis ekologiuri usafrTxoebis sistema; -saqmianobis sakadro 

uzrunvelyofa.   

efeqturad funqcionirebadi saqalaqo sazogadoebrivi transportis Teoriuli da 

praqtikuli safuZvlebis dasamuSaveblad unda moxdes Semdegi amocanebis etapobrivi 

gadawyveta: 

1. sazogadoebrivi saqalaqo transportis marTvis politikis                                                                                                        

damuSavebisa da marTvis sistemis (struqturis) Seqmna. 

2. satransporto sistemebis dezintegraciis Sedegad saqalaqo samgzavro satransporto 

momsaxureobis konkurentunariani bazris Seqmna da regulireba; 

 3. samgzavro momsaxureobis xarisxis regulireba; 

 4. satransporto sawarmoTa strategiebis SemuSaveba markentikis politikis sakiTxebSi 

da samgzavro momsaxurebis xarisxis amaRleba mogebis investirebis mizniT; 

 5. satransporto momsaxurebis xarjebis regulireba da satransporto politikis 

damuSaveba; 

 6. ekonomikuri ganviTarebis stimulireba; 

 7. satransporto-samgzavro kompaniebis makro da mikro logistikuri sistemebis 

optimizacia; 

 8. saqalaqo sazogadoebrivi  transportis logistikuri marTvis sistemebis Seqmna; 

 9. saqalaqo sazogadoebrivi  transportis makrologistikuri sistemebis funqcionirebis 

efeqturobis Sefasebis meTodikis damuSaveba; 

 10. saqalaqo sazogadoebrivi  transportis normatiuli dokumentaciis damuSaveba. 

samgzavro satransporto sistemis ganviTarebis koncefciaSi saqalaqo logistikuri 

sistemis- satransporto uzrunvelyofis prioritetuli amocanebis saxiT ganisazRvreba 

Semdegi mimarTulebani: 

 



138 
 

 

  1. saerTo menejmenti da logistika, strategiuli dagegmva da marTva; prognozireba; 

saerTo sainformacio marTva; infrastruqturis marTva; avariuli samsaxuris marTva; 

momsaxurebis gadaxdis anaricxebis marTva;                                                                                                      

 2. saerTo monitoringi; dakvirveba garemoze da gzebis mdgomareobaze, movlenebze, 

transportze da moZraobaze;                                                             

 3. transportis marTva; 

 4.  sagzao moZraobis marTva; 

 5. informacia satransporto sistemis mosargebleebze da momsaxurebaze (mZRolebi, 

mgzavrebi); 

 6. parkingebis marTva satransporto dagegmareba da miwaTsargebloba. 

   -samgzavro momsaxurebaze moTxovnaTa da miwodebaTa analizi; 

  -saqalaqo ganviTarebis arsebuli dinamikis pirobebSi satransporto  momsaxurebaze    

moTxovnis prognozireba; 

  -satansporto sistemis ganviTarebaze miwaTsargeblobis politikis gavlenis analizi. 

gadasawyveti amocanebis ricxvSi erTerTi ZiriTadia samgzavro avto-satransporto  

sawarmos (ass), rogorc ZiriTadi sawarmoo rgolis logistikuri sistemis Seqmnis 

problema. 

samgzavro ass marTvisadmi logistikuri midgomis principuli siaxle mdgomareobs 

imaSi,rom igi ganixileba rogorc Siga sawarmoo logistikuri sistema makro da mikro 

doneze. makro doneze ass gamodis makro logistikuri sistemis elementebis saxiT. isini 

uzrunvelyofen am sistemebis muSaobis ritms, warmoadgenen materialuri-satransporto 

momsaxureobis warmoebis wyaroebs. mikro doneze ass, rogorc Sigasawarmoo logistikuri 

sistemebi warmoadgenen rig qvesistemebs, romlebic urTierTdamokidebulebaSi da kavSirSi 

arian erTmaneTTan, qmnian gansazRvrul erTianobas, mTlianobas. es qvesistemebi 

uzrunvelyofen materialuri nakadebis Sesvlas sistemaSi, masi gavlas da gamosvlas 

sistemidan satransporto momsaxureobis saxiT. logistikis koncefciis Sesabamisad Siga 

sawarmoo logistikuri sistemis agebam unda uzrunvelyos sawarmos SigniT momaragebis, 

sawarmoo da gasaRebi rgolebis gegmebisa da meTodebis mudmivi urTierTSeTanxmebis 

koreqtirebis SesaZleblobebi. 

 satransporto procesebis logistikuri Teoria efuZneba sistemuri analizisa    

da sistemebis Teoriis integralur  midgomas  transportis  funqcionirebisadmi  jaWvSi  
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`nedleulis (masalebis) miwodeba-warmoeba-mza produqciis ganawileba~ saerTo 

danaxarjebis Semcirebis, mogebisa da rentabelobis gazrdis mizniT. 

 ass logistikuri sistemebis optimizaciis dros ganxiluli da gadawyvetili unda 

iqnas Semdegi gamsxvilebuli amocanebi: 

1. saqalaqo samgzavro transportis mdgomareobisa da ganviTarebis tendeciebis 

ekonomikur-saeqsploatacio analizi; 

2. ass marTvis logistikuri koncefciis damuSaveba; 

3. ass mikrologistikuri sistemis funqcionirebis meTodologiuri safuZvlebis 

damuSaveba. 

 -satransporto momsaxurebis Sesrulebis (ZiriTadi warmoebis) prognozireba da 

dagegmva; 

 -moZravi Semadgenlobis teqnikuri momsaxurisa da remontis (damxmare warmoeba) 

marTvis meTodologiuri safuZvlebis damuSaveba; 

-ass maragi nawilebis maragebis nomenklaturis optimizacia; 

-ass materialur-teqnikuri momaragebis sistemis optimizacia. 

           4.  ass mikrologistikuri sistemis ganviTarebis optimizacia:                     

               -ass ganviTarebis prognozis meTodikisa da sawarmoo programis                                                                      

optimizaciis meTodikis damuSaveba; 

         -satransporto momsaxurebis warmoebis ekonomikuri danaxarjebis gansazRvris 

meTodikis damuSaveba; 

           5. ass mikrologistikuri sistemis sainformacio uzrunvelyofis damuSaveba. 

samgzavro transportze logistikuri sistemebis gamoyenebisas sazogadoebrivi 

transportis sistema ganixileba, rogorc struqturizebuli sistema, xolo gadazidvebis 

procesi-rogorc operatorebisa da infrastruqturis obieqtebis logistikuri jaWvi, 

romlebic urTierTqmedeben logistikuri kavSiris meSveobiT. aseTi midgoma saSualebas 

iZleva optimizacia gavukeToT satransporto momsaxureobis process, uzrunvelvyoT 

mosaxleobis sxvadasxva kategoriebis moTxovnaTa dakmayofileba saqalaqo resursebis 

racionaluri gamoyenebis safuZvelze. 

daskvna 

saqalaqo sazogadoebrivi transportis sinTezirebuli makrologistikuri             

sistemis  formireba sabazro  urTierTobaTa  pirobebSi unda  ganxorcieldes  sistemuri  
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analizisa da sistemuri midgomis safuZvelze, satransporto logistikis principebis 

gamoyenebiT. satransporto logistika uzrunvelyofs interesebis SeTanxmebas 

satransporto momsaxureobis gamyidvelsa (satransporto sawarmoebsa) da myidvels 

(mgzavrs) Soris,  logistikuri midgomis realizaciiT strategiuli logistikuri 

menejmentis safuZvelze, mgzavrTa gadazidvebis procesis da misi Tanmxlebi sainformacio 

nakadebis efeqturi, rentabeluri dagegmvis da marTvis procesis ganxorcielebas 

optimaluri realizaciis gziT. aseTi sammarTvelo gadawyvetilebis miReba moicavs 

satransporto procesis yvela rgols dawyebuli operatorebisaTvis moZravi 

Semadgenlobis parkis teqnikuri momsaxurebiT da damTavrebuli satransporto 

momsaxurebis Sesabamisi donis  uzrunvelyofiT.                       
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСИ ФОРМИРОВАНИЯ СИНТЕЗИРОВАННОЙ 

МАКРОЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМИ  ГОРОДСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА  НА КОНЦЕПТУАЛЬНОМ УРОВНЕ 

МАЛХАЗ МЕБУРИШВИЛИ, ТЕА ТСКИПУРИШВИЛИ 

РЕЗЮМЕ 

 

 В работе рассмотрены обуславливающие обстоятельства усовершенствования и 

еффективности работы городского  общественного транспорта; концепция развития 

транспортных систем и комплексное решение задач оптимизации проблем городского 

транспорта главных городов Грузии, предсматривания в виде подпрограмм; рассмотрены пути 

этапного разрешения задач в целях разработки теоретических  и практических основ 

эффективно функционирующего городского транспорта;  В работе указаны направления 

приоритетних задач транспортного обеспечения городской логистической системы в концепции 

развития пассжирской транспортной системы; основные вопросы создания как основного звена 

логистической системы на макро и микро уровне. 

 

 

 

SYNTHESIZED MACRO LOGISTIC SYSTEM FORMATION OF THE CITY 

PUBLIC TRANSPORT ITEMS ON THE CONCEPTUAL LEVEL 

Malkhaz Meburishvili, Tea Tskipurishvili 

Summary 

 

The article highlights city public transport work, its advancement process and conditions for 

affective functioning. Also it studies the complex questions connected to the city transport optimization 

problems in big cities of Georgia via the main subprograms. The article studies the ways for effective 

functioning of the city public transport; its theoretical and practical bias ; transport priorities of the city 

logistic systems; creation of main production items for logistic systems on macro and micro levels.  
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uak 339;626.9 

samgzavro-saqalaqo da saqalaqTaSoriso saavtomobilo 

transporti saqarTveloSi 

i. goderZiSvili, i. frangiSvili 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175 Tbilisi, 

saqarTvelo) 

 

რეზიუმე: სტატიაში მოკლედაა განხილული სამგზავრო-საქალაქო და საქალაქთაშორისო 

საავტომობილო ტრანსპორტის მდგომარეობა. ასევე განხილულია საქართველოში 

სამგზავრო-საქალაქო და საქალაქთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტით მგზავრთა 

გადაყვანების მოცულობის ზრდის შესაძლებლობები, ჩამოთვლილია პრობლემები, 

რომელთა გადაჭრა და მოგვარება შესაძლებლობას იძლევა, რომ ეს დარგი გახდეს უფრო 

მიმზიდველი და კონკურენტუნარიანი. 

საკვანძო სიტყვები: სამგზავრო-საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტი, პრობლემების 

გადაჭრა და მოგვარება, საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტიანობა. 

 

Sesavali 

         საავტომობილო ტრანსპორტი სულ უფრო მეტ გავრცელებას პოულობს 

ინფრასტრუქტურის ყველა დარგში. მისი გამოყენება განსაკუთრებით ეფექტიანია: 

1. მოკლე მანძილებზე სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო ტვირთის 

გადაზიდვისათვის; 

2.    შიგასაქალაქო გადაზიდვებისათვის; 

3.    სავაჭრო და სამშენებლო ტვირთების გადაზიდვებისათვის. 
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საავტომობილო ტრანსპორტით ხდება გამგზავნიდან ტვირთის მიზიდვა ტრანსპორტის 

მაგისტრალურ სახეობამდე და შემდეგ მისი გადაზიდვა უშუალოდ მომხმარებლამდე. 

როგორც სამგზავრო, ისე სატვირთო გადაზიდვების დასახული სიდიდის მიღწევა 

შესაძლებელი იქნება საავტომობილი ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის გამოყენების 

ინტენსიფიკაციის, ახალი მოდელების ავტომობილების საექსპლუატაციო-ტექნიკური 

თვისებების, მათი ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის ხარისხის გაუმჯობესებისა, და რაც 

მთავარია, გადაზიდვების ორგანიზაციული ფორმებისა და მეთოდების სრულყოფის გზით. ეს 

კი შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საავტომობილო ტრანსპორტის ყველა 

ობიექტის ექსპლუატაცია დამყარებული იქნება სწორ მეცნიერულ საფუძველზე და მჭიდროდ 

იქნება დაკავშირებული პრაქტიკის მიღწევებთან. ამიტომ,  საავტომობილო ტრანსპორტის 

კადრების მიერ სპეციალური ცოდნის გაღრმავებას საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. 

  

ZiriTadi nawili 

საგზაო ტრანსპორტის ძირითადი სახეა საავტომობილო ტრანსპორტი, რომლის 

მოძრავ შემადგენლობას ეკუთვნის სხვადასხვა დანიშნულების ავტომობილები, მათი 

მისაბმელები და მოტოციკლები.  სამგზავრო გადაყვანები არის საქმიანობა მგზავრების, მათი 

ხელბარგის და ბარგის სივრცეში გადაადგილებისათვის, რომელიც ხორციელდება 

სატრანსპორტო საშუალებათა გამოყენებით, თავისი სოციალურ-ეკონომიური შინაარსისა და 

ტექნოლოგიური თავისებურებების მიხედვით.  

       ანსხვავებენ სარაიონო, სარაიონთაშორისო, საგარეუბნო, საქალაქთაშორისო და 

საერთაშორისო საავტობუსო მარშრუტებს. საერთო სარგებლობის ტრანსპორტით 

შესრულებულ საავტომობილო სამგზავრო მიმოსვლებს ყოფენ აგრეთვე, საავტობუსო და 

სატაქსო სახეობებად.  მგზავრთა ყველაზე უფრო მასობრივ გადაყვანებს ასრულებს 

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტი, რომელიც იყოფა მარშრუტიზებულად (ავტობუსი, 

ტროლეიბუსი, ტრამვაი, მეტროპოლიტენი, ელექტრომატარებელი, სამდინარო  

საშუალებები           ქალაქის         სინამდვილეში,        ფუნიკულიორის         ტრამვაი)       და  
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არამარშრუტიზებულად (მოქალაქეთა კუთვნილი მსუბუქი ავტომობილები, ტაქსები და 

სამოსამსახუროდ შეკვეთილი ავტობუსები, მოტოციკლები, არამექანიკური სატრანსპორტო 

საშუალებები). 

       სახელწოდება “საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტი” აღნიშნავს ტრანსპორტის ამ 

სახეობის ძირითად საექსპლუატაციო  თავისებურებას. მგზავრთა გადაყვანები 

ლოკალიზებულია ქალაქის (ქალაქის ტიპის, ან სხვაგვარი დასახლებული პუნქტის) 

საზღვრებში. ამჟამად შეიმჩნევა განსახლების საქალაქო ფორმათა ინტეგრაციის ინტენსიური 

პროცესი მიმდებარე საგარეუბნო ზონებთან. ამის გამო თანდათანობით ისპობა განსხვავება 

შიგა საქალაქო და საგარეუბნო გადაყვანათა შორის.  

       პრაქტიკულად ყველა პატარა ქალაქსა და ქალაქის ტიპის დასახლებულ პუნქტებში 

საავტომობილო მარშრუტები ერთდროულად გადიან შესაბამისი დასახლებული პუნქტის 

ტერიტორიაზე და ემსახურებიან საგარეუბნო ზონას. ქალაქის ტერიტორიის ზრდასთან 

ერთად წარმოიშობა ტიპიური შიგასაქალაქო საავტობუსო მარშრუტები, თუმცა, საგარეუბნო 

მარშრუტების ფუნქციის შესრულება გრძელდება. ზოგიერთ შემთხვევებში ტრამვაის და 

სატროლეიბუსო მარშრუტებიც გრძელდება ქალაქის ფარგლებს გარეთ, უზრუნველყოფენ 

რა ამით საგარეუბნო სატრანსპორტო კავშირს. ავტობუსების მოქმედი კლასიფიკაცია კი 

დანიშნულების მიხედვით ითვალისწინებს საქალაქო ავტობუსების არსებობას მათი შემდგომი 

დაყოფით შიგა საქალაქო და საგარეუბნო ავტობუსებად. 

       გადამყვანი  არის ორგანიზაცია, ან ინდივიდუალური მეწარმე,  რომელიც ახდენს 

მუნიციპალურ, კომერციულ, ან ტექნოლოგიურ გადაყვანებს. ცნება გადამყვანი არ 

გამოიყენება იმ პიროვნებათა მიმართ, რომლებიც ასრულებენ ანალოგიურ (მსგავს) 

ფუნქციებს პირადი (ყოფითი) მიზნებით. კომერციული ორგანიზაციის მიერ 

განხორციელებული გადაყვანა ჩაითვლება საერთო სარგებლობის ტრანსპორტით 

შესრულებულ გადაყვანად თუ ის კანონის, ან სხვა სამართლებრივი აქტის შესაბამისად ამ 

ორგანიზაციაზე გაცემული ლიცენზიიდან გამომდინარეობს, რაც ამ ორგანიზაციას 

ავალდებულებს, რომ განახორციელოს მგზავრთა გადაყვანები და ბარგის გადატანა 

ნებისმიერი მოქალაქის, ან იურიდიული პირის მიმართვით.  საქალაქო სამგზავრო 

ტრანსპორტის    საფუძველს    ქმნის     მუნიციპალური     სექტორი,   რომელიც   გადაყვანებს  
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ანხორციელებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ დადგენილ 

(ორგანიზებულ) მუნიციპალურ მარშრუტებზე. 

        შიგასაქალაქო მიმოსვლებში მგზავრთა გადაყვანების ძირითად ნაწილს ასრულებს 

საავტომობილო ტრანსპორტი – ავტობუსები და ტაქსები. მოძრავი შემადგენლობის საერთო 

პარკში ჭარბობენ მსუბუქი ავტომობილები, რომელთა წილი მომავალში  კიდევ უფრო 

გაიზრდება. კომერციული სამგზავრო გადაყვანები ხორციელდება უპირატესად მარშრუტული 

პრინციპით და მათი დიდი მოცულობა ათვისებულია საავტობუსო მიმოსვლებით.  

              საგარეუბნო მიმოსვლებში ყველაზე მეტი გავრცელება ჰპოვა მგზავრების 

გადაყვანებმა ავტობუსებით.   საერთაშორისო საავტობუსო გადაყვანების ეფექტური სფერო 

განსაზღვრულია უპირატესად ტურისტთა გადაყვანებით. საქართველოში ფუნქციონირებს 

რამდენიმე ათეული რეგულარული საერთაშორისო საავტობუსო მარშრუტი. ევროკავშირში 

საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებით საავტობუსო ტრანსპორტის როლი 

ამაღლდება სასაზღვრო და საბაჟო პროცედურების გამარტივების შემდეგ. 

საკონტინენტთაშორისო მიმოსვლებში მგზავრთა საავტომობილო ტრანსპორტით გადაყვანა 

პრაქტიკულად ნულის ტოლია, ამ გადაყვანების მთელ მოცულობას პრაქტიკულად 

სამოქალაქო ავიაცია ასრულებს. 

        ზოგად მოძღვრებას, თეორიულ დებულებებს, სახელმძღვანელო შეხედულებების 

და პრინციპების სისტემას, რომლებიც მთლიანობაში ერთობლივად განსაზღვრავენ 

საზოგადოების დამოკიდებულებას გარკვეული მნიშვნელოვანი სოციალური მოვლენის 

მიმართ, საატომობილო საგზაო გადაყვანების დოქტრინა ეწოდება [3] სატრანსპორტო 

დოქტრინის შემადგენელი ნაწილია საავტომობილო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანების 

დოქტრინა. საქართველოს საავტომობილო დოქტრინა ოფიციალური დოკუმენტებით ჯერ 

კიდევ არაა გაფორმებული, თუმცა შეიძლება აღინიშნოს პრაქტიკის საფუძველზე 

შემუშავებული ყველაზე მეტად ზოგადი დებულებები, რომლებიც წარმოადგენენ ბაზას 

სატრანსპორტო ურთიერთობათა რეგულირებისათვის საავტომობილო ტრანსპორტით 

მგზავრთა გადაყვანების სფეროში. 
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        ანსხვავებენ საერთო სარგებლობის და არასაერთო სარგებლობის სამგზავრო 

ტრანსპორტს. საერთო სარგებლობის ტრანსპორტმა მომსახურება უნდა გაუწიოს ნებისმიერ 

პოროვნებას. არასაერთო სარგებლობის ტრანსპორტი გამოიყენება გადამყვანის მიერ 

თავისი ინდივიდუალური, ან საუწყებო მიზნებისათვის. 

        საქალაქო მარშრუტებზე ავტობუსების მუშაობის მაჩვენებლები (მოძრაობის საშუალო 

სიჩქარე, საწვავის ხარჯი, გაჩერებების კუთრი რაოდენობა და სხვა) გაცილებით უფრო 

დაბალია, საქალაქთაშორისო ან მაგისტრალურ საექსპლუატაციო პირობებთან შედარებით, 

რაც აიხსნება მათი მუშაობის ხელისშემშლელი ფაქტორებით: ხშირი გაჩერებებით, 

დაბრკოლებების მაღალი გაჯერებულობით, მოძრაობის დაუმყარებელი რეჟიმებით, 

გადაცემათა კოლოფის დაბალი საფეხურების გამოყენებით და სხვა. საქალაქო ავტობუსების 

საწვავის ხარჯის კანონზომიერებების დადგენისას, უნდა გავითვალისწინოთ საექსპლუატაციო 

პირობები და მოძრაობის რეჟიმების თავისებურებები. 

        საავტომობილო ტრანსპორტი მიეკუთვნება ნავთობური წარმოშობის თხევადი 

საწვავის უმსხვილეს მომხმარებელთა რიცხვს, რომლის წილზე მოდის მთელი მოხმარების 

დაახლოებით 30%. ქვეყანაში საავტომობოლო ტრანსპორტზე მოდის სატვირთო 

გადაზიდვების მოცულობის დაახლოებით 80% და სამგზავრო გადაყვანების მოცულობის 

ნახევარზე მეტი. ამიტომ საწვავ-ენერგეტიკული რესურსების ეფექტური და ეკონომიური 

გამოყენებისკენ მიმართულ ნებისმიერ ღონისძიებას დიდი ეროვნული და სამეურნეო 

მნიშვნელობა აქვს.  

         თანამედროვე ქალაქების განვითარებამ და გაფართოებამ გამოიწვია 

სატრანსპორტო ნაკადების გაზრდა. ამავდროულად იზრდება მგზავრთა მოთხოვნილება 

გადაყვანებზე დახარჯული დროის შემცირებაზე, რაც თავისთავად საჭიროებს მოძრაობის 

საშუალო სიჩქარის გაზრდას. ეს უკანასკნელი კი დამოკიდებულია მთელ რიგ ფაქტორებზე, 

რომელთაგან საკმაოდ მნიშვნელოვანია გაჩერებებს შორის მანძილი. ამ უკანასკნელის 

რაციონალურად დაგეგმვით დასახულ იქნა  საქალაქო ავტობუსების გადაზიდვის 

ეფექტურობის გაზრდის ამოცანა. 
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 საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტი საქართველოში მუნიციპალურია. შიგასაქალაქო 

და საგარეუბნო მარშრუტები იქმნება მუნიციპალური მართვის ორგანოების კონტროლით. 

გადაყვანები მუნიციპალურ მარშრუტებზე ხორციელდება კონტრაქტის საფუძველზე, 

სოციალურად ორიენტირებული ტარიფებით და გადამყვანთა ფინანსირებისათვის 

საბიუჯეტო საშუალებების გამოყენებით. გარდა მუნიციპალური მარშრუტებისა, 

ფუნქციონირებენ აგრეთვე, გადამყვანთა მიერ დამოუკიდებლად შექმნილი კომერციული 

მარშრუტები. 

სამგზავრო საავტომობილო გადაყვანათა რეგულირება სახელმწიფოს მიერ ხდება 

ტრანსპორტის დაყოფით სახელმწიფოებრივ და საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ 

იურიდიულ პირთა გამგებლობაში მყოფ ტრანსპორტად. [3] 

საავტომობილო ტრანპორტით ხორციელდება სამგზავრო გადაყვანები გარკვეული 

პრინციპების დაცვით, კერძოდ: 

 კანონიერების პრინციპით გათვალისწინებულია მომქმედი კანონმდებლობით 

დადგენილი სამართლებრივი ნორმების აუცილებელი გამოყენება (დაცვა); 

 უსაფრთხოების პრიორიტეტის პრინციპი  უზრუნველყოფს მოქალაქეთა უსაფრთხოებას 

და გარემოს დაცვას, საზოგადოების და სახელმწიფოს ინტერესებს სპეციალური 

ღონისძიებების გათვალისწინებით, რომლებიც ეხება შესაბამის სამოქალაქო-

სამართლებრივი ურთიერთობების კონკრეტიზაციას; 

 სოციალური სამართლიანობის პრინციპით დგინდება ბალანსი კერძო და 

საზოგადოებრივ ინტერესებს შორის. მაგალითად: საქალაქო მარშრუტიზირებული 

ტრანსპორტისათვის იყენებენ მოძრაობის სპეციალურად გამოყოფილ ზოლებს. 

გაჩერებათა პუნქტების განთავსების ადგილებში ავტომობილების პარკირება  

შეზღუდულია; 

 მეცნიერულობის პრინციპი ითვალისწინებს სატრანსპორტო ურთიერთობათა საკითხების 

ჩამოყალიბებას მეცნიერული კვლევების შედეგებისა და       თეორიული დებულებების 

შესაბამისად; 

 უმრავლესობის პრიორიტეტის პრინციპი ითვალისწინებს სატრანსპორტო    

ურთიერთობის    სხვადასხვა   სუბიექტთა    ინტერესების    წინააღმდეგობათა    გადაჭრას  
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ხმათა უმრავლესობის საფუძველზე, ანუ მგზავრთა ინტერესებთან მაქსიმალური 

დამთხვევით; 

 შესაძლებლობის პრინციპი მოითხოვს მგზავრთა გადაყვანის უზრუნველყოფას 

(ორგანიზებას) გადამყვანის და საზოგადოების არსებულ შესაძლებლობათა 

გათვალისწინებით; 

 გამოცდილების აკუმულირების (დაგროვების) პრინციპი ითვალისწინებს გადამყვანთა 

ორგანიზატორების განკარგულებაში არსებული მოწინავე საწარმოო გამოცდილებისა 

და ეფექტური პროცედურების შესწავლას, განზოგადოებას, გაცვლას, გავრცელებას 

და აკუმულირებას; 

 ეფექტურობის პრინციპი, გამომდინარე იმ წანამძღვრებიდან, რომ სამგზავრო 

საავტომობილო გადაყვანების ორგანიზაციის დროს მიღებული მმართველობითი 

გადაწყვეტილებები უზრუნველყოფენ სატრანსპორტო საქმიანობის ეფექტურ და 

პოზიტიურ შედეგებს; 

 ზედამხედველობის და კონტროლის პრინციპში მოიაზრება სატრანსპორტო 

კომპლექსის სახელმწიფოებრივი რეგულირების აუცილებელი ფუნქცია, რომლითაც 

მთავრდება სატრანსპორტო ურთირთობათა უკუკავშირები; 

 პასუხისმგებლობის პრინციპით უზრუნველყოფილია კონკრეტული პირების 

პასუხისმგებლობა მათზე დაკისრებულ ვალდებულებათა მიმართ.  [3] 

        საერთო სარგებლობის ტრანსპორტით საავტომობილო გადაყვანებისათვის 

დამახასიათებელია თავისებური კონკურენცია ორ წამყვან ტექნოლოგიურ პროცესს, 

სამარშრუტოსა და ინდივიდუალურს შორის. ამ პრინციპთა მოქმედება დაკავშირებულია 

საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის საერთო პარკში მსუბუქი 

ავტომობილების და ავტობუსების არსებობასთან. 

        სამარშრუტო პრინციპი ეფუძნება მგზავრთა დიდი რაოდენობის ინტერესთა 

დამთხვევას და რეგულარული საავტობუსო მარშრუტების ორგანიზებას. მგზავრობა 

მარშრუტების მიხედვით პრაქტიკულად აკმაყოფილებს მგზავრთა უმრავლესობის 

სატრანსპორტო მოთხოვნებს მისაღები ტარიფებით გაწეული მომსახურებისათვის. 
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ინდივიდუალურობის პრინციპი ეფუძნება ცალკეული პიროვნების ინტერესთა 

არსებითობის აღიარებას და საშუალებას იძლევა შესრულდეს საატომობილო გადაყვანები 

უშუალოდ “კარიდან კარამდე” ერთჯერადი მარშრუტებით, უმაღლესი კომფორტულობის 

პირობებში, ინდივიდუალური პრინციპი რეალიზდება მოქალაქეთა, ან ორგანიზაციათა მიერ 

სატაქსო ტრანსპორტით მათი კუთვნილი, ან იჯარით, ქირით, ლიზინგით მიღებული მსუბუქი 

ავტომობილებით. პირადი და კოლექტიური ინტერესების ასეთ მოქნილ შეხამებას ვერ 

უზრუნველყოფს ტრანსპორტის ვერც ერთი სხვა სახეობა. 
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3.  სოციალური სამართლიანობის პრინციპით;  

4.  მეცნიერულობის პრინციპით;  

5.  უმრავლესობის პრიორიტეტის პრინციპით;  

6.  შესაძლებლობის პრინციპით;  

7.  გამოცდილების აკუმულირების პრინციპით;   

8.  ეფექტურობის პრინციპით;   

9.  ზედამხედველობის და კონტროლის პრინციპით;  

10.  პასუხისმგებლობის პრინციპით.  

 

        ამ პრინციპთა მოქმედება დაკავშირებულია საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრავი 

შემადგენლობის საერთო პარკში მსუბუქი ავტომობილების და ავტობუსების არსებობასთან. 
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PASSENGER URBAN AND INTERCITY MOTOR TRANSPORT IN GEORGIA 

I. Goderdzishvili, I. Prangushvili 

Summary 

The article briefly discussed the travel - Buses and motor transport. Also considered Georgia 

Travel - Buses and motor vehicle passenger transportation volume growth opportunities, a list of 

problems to solve and deal with the possibility that the field will become more attractive and 

competitive. 

                            

 

ПАССАЖИРСКИЙ ГОРОДСКОЙ И МЕЖДУГОРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ В 

ГРУЗИИ  

И. Годердзишвили, И. Прангишвили 

Резюме 

В статье кратко рассмотрены особенности пассажирского-городского и международного 

авто-транспорта  на современном этапе. Также рассмотрены возможности увеличения  

пассажирских авто-транспортных перевозок и проблемы, решение которых делают отрасль 

более привлекательной и конкурентоспособной.  
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uak 622.62 

avtosatransporto saSualebis sawvavis xarjis  

normebis Sesaxeb 

v. xaritonaSvili, i. mouraviZe 

 (saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, kostavas 77,  

0175, Tbilisi, saqarTvelo) 

 

reziume: dasabuTebulia avtosatransporto saSualebebis sawvavis xajis sabazo normebis 

damuSavebisa da am normebis normatiuli aqtiT damtkicebis aucilebloba saqarTveloSi av-

tosatransporto saSualebebis sawvavis xarjis saeqspluatacio normebis dadgenisaTvis. 

sakvanZo sityvebi: avtosatransporto saSualeba, sawvavis xarji, sawvavis xarjis norma. 

 

Sesavali 

     logistikuri sistemis miwodebis jaWvSi momsaxurebis tarifebi damokidebulia 

avtosatransporto (as) saSualebis konstruqciis srulyofaze da TviTRirebulebaSi 

cvlad danaxarjebze. amJamad, roca sawvavze fasebi mudmivad izrdeba, aqtualuri xdeba 

sawvavis xarjis normebis dadgena. amJamad navTobpruduqtebis normebis dadgena xorciel-

deba teqnikis damamzadeblis saeqspluatacio saxemZRvanelos mixedviT. sawvavis xarjvis 

normebi reglamentebuli ar aris da sawvavi Camoiwereba faqtobrivi xarjis mixedviT ara 

umetes im normebisa, romlebic gansazRvrulia calkeuli markis as saSualebis “sawvavis 

teqnikuri maxasiaTebelebis” gaTvaliswinebiT. faqtobrivi da teqnikuri      

maxasiaTeblebis gaTvaliswinebiT gansazRvruli xarjis raodenobrivi Sedarebisas 

dasaSvebia: gamoSvebis wlidan araumetes 5 kalendaruli wlis satransporto 

saSualebisaTvis   20%-iani,  xolo sxva SemTxvevaSi - 25%-iani cdomileba. amasTan 
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faqtobrivad gaxarjuli sawvavis Camowera xorcieldeba as saSualebis mier gavlili 

manZilis, reestris mixedviT gansazRvruli periodulobiT, odometris Cvenebis 

dafiqsirebiT [1]. 

 

ZiriTadi nawili 

    saqarTveloSi moqmed normatiul aqtSi miTiTebuli “sawvavis teqnikuri maxasiaTeb-

lebi” ar warmoadgens im normativebs, saidanac SesaZlebelia dadgindes sawvavis xarjis 

normebi mocemul saeqspluatacio pirobebSi. avtomobilis teqnikuri eqspluataciis saxel-

mZRvaneloSi, agreTve saavtomobilo cnobarebSi da saswavlo-samecniero wyaroebSi moce-

mulia sawvavis teqnikuri maxasiaTeblebi: oqtanuri ricxvi, tyviis Semcveloba 

(benzinisaTvis), cetanuri ricxvi, kinematikuri siblante, afeTqebis temperatura (dizeli-

saTvis) da sxva mravali maxasiaTebelis normebi. 

     radgan sawvavis xarjisN normebi ar aris reglamentebuli, amitom normebi unda 

ganisazRvros ara “sawvavis teqnikuri maxasiaTebliT”. aramed calkeuli markisa da 

modelis as saSualebis teqnikuri maxasiaTeblebiT. 

    sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb saqarTvelos kanoni ar cnobs as saSualebis 

saeqspluataciod vargisobis vadas (5 weli an 5 welze meti), nebismieri as saSualeba 

vargisia eqspluataciisaTvis, roca misi teqnikuri maxasiaTeblebi dasaSveb normebSia.  

    radgan damamzadebeli Aas saSualebas amzadebs sxvadasxva saeqspluatacio (bunebriv-

klimaturi, satransporto da sagzao) pirobebSi eqspluataciisaTvis, amitom mis interesSi 

ar Sedis Tavisi produqciis konkurentunarianobis SezRudva romelime konkreyul saeqsp-

luatacio pirobebSi misi gamoyenebiT. amave dros, damamzadebelis kompetencias ar 

warmoadgens winaswar ganusazRvros momxmarebels mis mflobelobaSi arsebuli as saSua-

lebis konkretuli saeqspluatacio pirobebi da avtosatransporto saSualebis sawvavis 

saeqspluatacio xarjvis norma. damamzadebeli as saSualebis saeqspluatacio saxelmZRva-

neloSi miuTiTebs mxolod sawvavis sakontrolo xarjs, romelic gamoiyeneba as saSuale-

bis mxolod teqnikuri mdgomareobis gansazRvisaTvis da ar warmoadgens sawvavis xarjis 

saeqspluatacio normas, rasac pirdapir miuTiTebs damamzadebeli as saSualebis 

saeqspluatacio saxelmZRvaneloSi. as saSualebis teqnikuri maxasiaTeblebSi        

SeiZleba miTiTebuli iyos sawvavis saaTuri xarji (kg/sT), sakontrolo xarji       

(l/100 km), xarji qalaqis pirobebSi ((l/100 km), qalaqgareT gzebze (l/100 km),     

Sereul  ciklSi  (l/100 km),  Tumca ar miuTiTebs sakuTari masiT Tu sruli masiT moZ- 
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raobisas. damamzadeblis mier miTiTebuli sawvavis xarjis normebi arsebiTad gansxvavdeba 

mocemul saeqspluatacio pirobebSi faqtobrivi xarjisagan. 

    magaliTad, damamzadebli Tavis saeqspluatacio saxelmZRvaneloSi miuTiTebs, rom as 

saSualebis eqspluatacia dasaSvebia misabmeliT da naxevarmisabmeliT, magram mis mier dam-

zadebul as saSualebas mflobeli gamoiyenebs Tu ara misabmeliT an naxevarmisabmeliT es 

mxolod mflobelis gadasawyvetia, xolo sawvavis saeqspluatacio faqtobrivi xarji da 

Sesabamisad, normac arsebiTad iqneba gansxvavebuli damamzadeblis mier miTiTebuli sawvavis 

xarjisagan. 

   amrigad, sawvavis xarjvis normebi ar aris reglamentebuli saqarTveloSi raime 

normatiuli aqtiT da arc as saSualebis damamzadeblis mier. magaliTad, damazadeblis 

mier miTiTebuli avtomobilis sawvavis xarjis sididesa da misabmeliT sawvavis xarjis 

faqtobriv normas Soris sxvaoba SeiZleba Seadgendes 50%-ze mets). 

    avtomwarmoeblebisa da treiderebis sazogadoebis (“Society of Motor Manufacturers 

and Traders – SMMT”) monacemebiT “mflobelebi arasodes ar unda endon sawvavis xarjis im 

cifrs, romelic reklamirebulia avtodamamzadeblis mier” [2]. 

     “SMMT”-is aRmasrulebeli direqtori paul everiti (“Paul Everitt”) ambobs “sapa-

sporto monacemebi arasodes ar aris uzrunvelyofili ... saxeldobr, amitom evropuli 

komisis da mTavroba moiTxovs Cvengan publikacias sawvavis WeSmariti xarjis Sesaxeb, 

romelic warmoaadgens Tavisebur Sesadarebel saxelmZRvanelos”. 

   aqedan gamomdinare, gaero-s evropis ekonomikurma komisia (“United Nations Economic 

Commission for Europe - UNECE”) amuSavebs avtomobilis testirebis axal moTxovnebs, ro-

melic uzrunvelyofs ufro zustad ganisazRvros sawvavis xarji da gamonabilqvSi 2CO  

raodenoba (mosalodnelia ZalaSi Sevides 2014 wels).  

    imisaTvis, rom ganisazRvros Tu ramdenad gansxvavdeba sawvavis faqtobrivi xarji 

damamzadeblis mier miTiTebuli sapasporto monacemebisagan saWiroa vicodeT rogor piro-

bebSi xorcieldeba damamzadeblis mier sawvavis xarjis gazomva. amisaTvis arsebobs 

ramdenime sistema: evropuli, Crdiloamerikuli, iaponuri da avstraliuric ki (sul 7 

sistema). arsebobs moqmedi  “ ГОСТ” 41.83, 41.84 da 41.101, Tumca es standartebi 

warmoadgens “ЕЭК ООН” №101 wesebis aslebs. 

    sawvavis xarjis gazomvis yvela sistemas gaaCnia mravali saerTo. upirveles yovli-

sa gazomvebi xorcieldeba ara saerTo sargeblobis gzebze, aramed sarben dolebian sten-
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dze. zogi wesebis mixedviT avtomobils unda hqondes ganarbeni ara nakleb 3,0 aTasi km, 

xolo zogi wesebis mixedviT ara umetes 15,0 aT.km. gamocdis dros garemos temperatura 

unda iyos +200C-dan _300C-mde. amave dros, gamosacdeli avtomobili aseT temperaturaze 

unda imyofebodes ara nakleb 12 sT. avtomobilis masis imitaciis mizniT sarben dolebs 

amuxruWeben avtomobilis masis mixedviT. gamocdis dros gamorTuli unda iyos yvela 

saborto sistema: kondicioneri, audiosistema, gamaTbobeli da saWiT marTvis sistemis 

gamaZlierebelic ki. mxolos aSS-Si arsebuli wesebis mixedviT icdeba avtomobili 

CarTuli kondicioneriT. danarCeni gansxvavebebi mdgomareobs moZraobis ciklebSi., kerZod 

moZraobis reJimebSi, moZraobis siCqareebSi, SuqniSanTan mocdenebSi da a.S.  

    evropuli moZraobis cikli “NEDC” (New European Driving Cycle), romelic 

moqmedebaSia 2000 wlis 1 ianvridan, ar iTvaliswinebs Zravas SeTbobas. gazomvebi iwyeba 

Zravas gaSvebisTanave, rac mniSvnelovnad aisaxeba sawvavis xarjze. moZraobis cikli 

Sedgdeba ori nawilisagan, kerZod qalaqis gzebze da Cqarosnul monakveTze. 

    zemoT aRwerili yvela sistema iTvaliswinebs Semasworebeli koeficientis 

gamoyenebas 30%-mde damatebas, magram ar iZleva sawvavis xarjis sapasporto monacemebis 

Sesabamisobis garantias realur maCveneblebTan. arsebuli sistemebiT gamocdis ciklebi ar 

iTvaliswinebs adgilmdebareobis reliefs, radgan misi gamocnoba SeuZlebelia. ar iTvali-

swinebs gzis samosis mdgomareobas, qaris mimarTulebas da Zalas, sxva avtomobilis mier 

warmoqmnil qaris nakadebs, aminds, atmosferul wnevas, mgzavrTtevadobas (tvirTamweobas), 

sawvavis xarisxs da sxva faqtorebs. audiosistemam SeiZleba gazardos sawvavis xarji 

0,15..0,.20 l-mde, kondicioneri amcirebs Zravas simZlavres 10%-mde, xolo Ria gverdiTi 

minebiT moZraoba zrdis sawvavis xarjs 10%-mde. 

    as saSualebis sawvavis xarjis saeqspluatacio normebi aucilebelia ganisazRvros 

konkretuli saeqspluatacio pirobebis mixedviT da misi teqnikuri maxasiaTebeli 

maCveneblebis mixedviT, risTvisac gamoyenebul unda iqnes Sesabamisi meTodika. sawvavis 

saeqspluatacio xarjvis normis gansazRvrisaTvis gamoyenebul unda iqnes sawvavis xarjis 

sabazo norma, romlis koreqtireba (Semcireba an gazrda) unda moxdes as saSualebis 

mflobelis mier as saSualebis ara “sawvavis teqnikuri maxasiaTebelis” mixedviT, aramed 

as saSualebis teqnikuri maxasiaTeblebiT (Tvlebis, formula, arWurvili sakuTari masa, 

sruli masa, gadasazidi tvirTis masa, maqsimaluri siCqare, saeqspluataciod daSvebisa da 

vargisobis periodi, salteebis konstruqcia da zomebi, Zaris konstruqcia, sawvavis saxe 

da sxva mravali teqnikuri maxasiaTebeli) mocemuli konkretuli saespluatacio pirobebis  
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mixedviT da Sesabamisad, sawvavis xarjvis normebad aRebul unda iqnes es norma da ara 

“sawvavis teqnikuri maxasiaTebeli”. 

    amdenad, saqarTvelos finasTa saministros mier SemuSavebul normatiul aqtSi 

samarTlianad aris miTiTebuli, rom “sawvavis xarjvis normebi reglamentebuli ar aris”, 

xolo rac Seexeba sawvavis Camoweras ara umetes im normebisa, romlebic gansazRvrulia 

calkeuli markis avtosatransporto saSualebis “sawvavis teqnikuri maxasiaTeblis 

gaTvaliswinebiT” ar sabuTdeba.   

daskvna 

    dasabuTebulia avtosatransporto saSualebebis sawvavis xajis sabazo normebis 

damuSavebisa da am normebis normatiuli aqtiT damtkicebis aucilebloba saqarTveloSi 

avtosatransporto saSualebebis sawvavis xarjis saeqspluatacio normebis dadgenisaTvis. 

gamoyenebuli literatura 

   1. saqarTvelos finansTa ministris 2011 wlis 18 aprilis #230 brZanebiT damtkicebu-

li instruqcia “ekonomikur saqmianobaSi gamoyenebul avtosatransporto saSualebebze 

gaxarjuli sawvavis erTobliv Semosavlidan gamoqviTvis Sesaxeb”. 

  2.“ЕЭК ООН”-is wesebi N101, (dokumenti Е/ЕСЕ/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.100, ZalaSi 

Sesvlis TariRi 01.01.97). 

ABOUT RATIONING OF FUEL CONSUMPTION OF THE VEHICLE 

V. Kharitonashvili, I. Mouravidze 

Summary 

    Need of development of basic consumption rates of fuel of vehicles and the statement of these 

norms by the statutory act for definition of operational consumption rates of fuel of vehicles to Georgia 

is proved. 

 

О НОРМИРОВАНИИ РАСХОДА ТОПЛИВА АВТОТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА 

В. Харитонашвили, И. Моуравидзе 

Резюме 

    Обоснована необходимость разработки базовых норм расхода топлива 

автотранспортных средств и утверждение этих норм нормативным актом для определения 

эксплуатационных норм расхода топлива автотранспортных средств в Грузию. 
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uak 338.22 

evropa-kavkasia-aziis satransporto derefnis (,,traseka~) 

satransporto potencialis logistikuri analizi 

r. TedoraZe g. sisvaZe 

(saqarTvelos teqnikuri universiteti. m. kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, 

saqarTvelo) 

 

reziume: statiaSi  ganxilulia ,trasekas~ funqcionirebis saWiroeba saerTaSoriso 

ekonomikuri-safinanso da savaWro urTierTobebSi. naCvenebia ,,trasekas~ roli evropa-

kavkasia-aziis qveynebs Soris tvirTbrunvis procesSi da maTi ekonomikuri ganviTarebis 

uzrunvelyofaSi. statiaSi gaanalizebulia ,,trasekas~ saqarTvelos monakveTze 

tvirTbrunvis maCveneblebi da misi ganviTarebis gzebi, mocemulia tvirTbrunvis 

cvalebadobis logistikuri analizi da gakeTebulia misi gazrdis kanonzomierebis 

prognozi 2020 wlamde. 

sakvanZo sityvebi: ,,traseka~, evropuli satransporto derefani, tvirTbrunva, 

logistikuri funqcia, logistikuri analizi, sistema, asimptoti, tvirTzidvis zrdis 

tempi. 

Sesavali 

    aSS-s da evropa-aziis qveynis saerTaSoriso ekonomikuri, safinanso da savaWro 

urTierTobebis globalurma ganviTarebam dRis wesrigSi daayena am qveynebs Soris mWidro, 

saimedo da ekonomikurad xelsayreli satransporto kavSirebis aucilebloba. 

     ,,traseka~ (abreviatura Sedgeba inglisuri sityvebidan –Transport Corridor Europe-

Caucasus-Asia-,,TRACECA”,   qarTulad   evropa_kavkasia_aziis_satransporto  derefani). 

oficialurad   funqcionirebs,  rogorc  erT-erTi bunebrivi satranzito satransporto  
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derefani 1996 wlidan, rodesac igi aRiarebul iqna rogorc evropuli satransporto 

derefnis Savi zRvis satransporto arealis ,,PETRA”–samxreT-aRmosavleTi da 

aRmosavleT aziis saxelmwifoebis satransporto qselebis damakavSirebel satransporto 

derefnad. 

    ,,traseka” oficialurad aRiarebulia wamyvani saerTaSoriso organizaciebis  

(gaerTianebuli erebis organizaciis evropis ekonomikuri komiteti, evropis transportis 

ministrTa konფerencia, saerTaSoriso saavtomobilo kavSiri da sxva) mier da misi 

monawile aris evraziis 14 qveyana, xolo mxardamWer qveynebs Sorisaa aSS, CineTi, iaponia 

da evropis wamyvani qveynebi [1].  

ZiriTadi nawili 

   ,,traseka~-s derefani mniSvnelovania aramarto kaspiisa da kaspiispireTis 

energoresursebis saerTaSoriso bazarze garantirebuli da Seuferxebeli 

gadazidvebisaTvis, aramed saerTaSoriso usafrToebis uzrunvelsayofadac. 

,,traseka~-s derefnis karibWesa da Suaguls moicavs saqarTvelo. saqarTvelos 

saerTaSoriso urTirTobebisa da ekonomikis ganviTarebis erT-erT ganmsazRvrel faqtors 

warmoadgens aRniSnuli derefnis srulyofili da usafrTxo funqcionireba. igi didi 

abreSumis gzis mniSvnelovani monakveTia. 

    ,,traseka~-s satransporto derefnis amoqmedebidan ramdenime weliwadSi 

saqarTvelo-azerbaijanis monakveTze tviTzidvis moculoba 5-jer da metad gaizarda da 

2005 wlisaTvis Seadgina  5,3 mln tona. ზrdis maRali  tempi SenarCunebuli iyo 2005 .... 

2007  wlamde, rasac mohyva tvirTzirdvis mkveTri kleba 2008 წ. cnobili politikuri 

movlenis gamo. 2010 wlidan tvirTzidva TandaTanobiT izrdeba, rac naTlad Cans sur. 1-Si 

moyvanili monacemebidan [1]. 

      2013 wels sarkinigzo satvirTo gadazidvebi Semcirda 2012 welTan SedarebiT 

daaxloebiT 10%-iT, rac SeiZleba davukavSiroT 2012 wlis bolos qveyanaSi Catarebul 

arCevnebs da  xelisuflebis  cvlas. Seicvala ekonomikuri marTvis (regulirebis) xerxebi 

da  meTodebi.  Aam  procesebis  winaaRmdegobrivma  xasiaTma  gavlena moaxdina  mTlianad  

ekonomikaze, kerZod sarkinigzo gadazidvebi zrdis tempze, amitom Cveni mosazrebiT 

gadazidvebis zrdis  tempis  Seneleba  ganpirobebuli iyo ara ekonomikuri motivaciebiT,  
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aramed politikuri situaciebiT. Aaqedan gamomdinare, sarkinigzo transportze 

tvirTzidvis zrdis kanonzomierebis dadgenisas visargebleT 2008 wlamde arsebuli zrdis 

gradientiT da 2013 wels faqtiurad aviReT tvirTzidvis zrdis mosalodneli 

mniSvnelobad 0.3 aTasi mln. t.km-iT gazrdili monacemi. amitom 2013 wlis monacemebi, 

rogorc sur. 1-ze, aseve cx.1-Si aRniSnulia varskvlaviT [3]. 

  

 

 

 

 

 

 

       

  

sur. 1. tvirTzidvis cvalebadoba ,,trasekas” derefanze 2009.......2013 w.w 

       Cvens mier miznad dasaxuli iqna 2013wlamde „trasekas“ derefniT tvirTzidvis zrdis 

tempis mixedviT mogvexdina logistikuri analizi 2020 wlamde misi mosalodneli 

cvalebadobis kanonzomierebis Sesaxeb. 

      logistikuri analizis safuZvlad  gvidevs logistikuri funqciis gamoyeneba,  ris 

meSveobiTac aRiwereba  ekonomikuri da socialuri procesebis da aseve materialuri 

warmoebis zrdis kanonzomiereba. amfunqciis gamoyenebiT SeiZleba ganisazRvros 

samomxmareblo bazris produqciaze moTxovnis dakmayofilebis (gajerebis) procesic [4]. 

        logistikuri  funqciis zogadi cvalebadobis  Sinaarsi aseTia: sawyisSi 

Cndeba  moTxovnileba  raRac produqciaze,  SemdgomSi es moTxovnileba TandaTanobiT 

Zlierdeba  da  garkveuli  periodis Semdgom aRwevs maqsimums, Semdeg moTxovnileba nel–

nela mcirdeba misi dakmayofilebis  100%–Tan miaxloebis gamo da iwyeba moTxovnileba am 

produqciis xarisxobrivi gaumjobesebisaTvis. amitom logistikuri funqciis grafiks aqvs   

dawolili laTinuri  naxevar „S“–is forma, rogorc es naCvenebia sur. 2–ze. 

logistikuri funqciis mniSvnelovani Taviseburebaa is, rom igi saSualebas iZleva 

statistikuri monacemTa safuZvelze ganvsaRvroT sxadasxva  kritikuli, optimaluri da  
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sxva praqtikulad mniSvnelovani wertilebi. 

                                    Y   _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  

                                                     A                     
𝐴

2
 

                                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                      C  

                                O                                                    X 

 

sur. 2. logistikuri funqciis grafikis zogadi saxe 

        logistikuri funqciis safuZvelia ferxiulstis cnobili gantoleba [ 1] : 

                                                              Y=
𝐴

1+10𝑎+𝑏𝑥 +C                                                  (1) 

sadac:  y – funqciis mniSvnelobaa;   X - dro;  A  – zeda da qveda asimptopebs Soris  

daSorebaa;  C  –  qveda zRvaria, saidanac iwyeba funqciis zrda;  a da b - parametrebia, 

romlebic gansaRvraven funqciis cvalebadobis xasiaTs. 

      logistikuri funqciis amoxsnisaTvis dasawyisSi unda ganvsazRvroT zeda da qveda 

asimptotebi. Tu asimptotebis mniSvnelobebi cnobili araa, maSin zeda asimptoti SeiZleba 

ganvsazRvroT formuliT  (2)  funqciis sami empiriuli mniSvnelobebis rigis mixedviT:   

                                                          A= 
2𝑌1𝑌2𝑌3−𝑌2

2(𝑌1+𝑌3)

𝑌1𝑌3−𝑌2
2                                                  (2) 

    sadac:  Y 1, Y 2, Y3– funqciis sami empiriuli mniSvnelobaa argumentis (drois) 

sxvadasxva mniSvnelobebze.  

          logistikuri funqcia saangariSo saxiT gamoisaxeba Semdegnairad:    

                                                       Lg Z= a +bx                                                                   (3) 

sadac:                                        Z= A /[ (y –c)] – 1 

me–3 gantolebis a da b parametrebis  gansazRvrisaTvis vadgenT normaluri funqciis 

gantolebaTa sistemas da vxsniT maT saSualo kvadratuli gadaxrebis meTodiT. 

gantolebaTa sistemas aqvs qvemoT moyvanili saxe    

                                                          {
∑𝑙𝑔𝑍 = 𝑛𝑎 + 𝑏∑𝑥

   ∑𝑥𝑙𝑔𝑍 = 𝑎∑𝑥 + 𝑏∑x2                                        (4) 
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im SemTxvevaSi,  Tu    C  =0,  xolo      A  = 1 anu  100%,  funqcia gamartivdeba da miiReba 

Semdeg saxes:        

                                 Y=
1

1+10𝑎+𝑏𝑥
                                                                      (5) 

Tu me–4 da me–5 gantolebaTa sistemidan ganvsaRvravT a da b parametrebs,  advilad 

vipoviT saZiebeli  y  funqciis mniSvnelobaTa rigs. Cven SemTxvevaSi  evropa–kavkasia–

aziis derefnis logistikuri analizisaTvis 2009 –2013 wlis CaTvliT tvirTbrunvis 

maCveneblebi   aTasi mln. t.km–Si mocemulia cxrilSi 1.  

    cxrili 1. tvirთzidvis cvalebadoba ,,trasekas” derefanze 2009.......2013 w.w. aTasi 

mln. t. km 

 

 

 

 am cxrilis mixedviT miviReT logistikuri funqciis normaluri gantolebaTa 

sistemis  parametrebis Semdegi mniSvnelobebi: a=-0,38855 da b= - 0,13861, rocaAA=8;  

     cx. 2-Si mocemulia gaangariSebuli a da b parametrebis mixedviT Yx Y funqciis 

mniSvnelobebi 2009...2013 w.w. periodSi, xolo misi cvalebadobis grafiki naCvenebia sur. 

3-ze. 

                                

sur. 3. yx  funqciis cvalebadobis grafiki ,,trasekaს” derefanze 2009... 2013 w.w 
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gaangariSebuli monacemebis mixedviT, rogorc sur. 3-dan Cans, statistikuri 

monacemebis mixedviT realur da gaangariSebiT miRebul monacemebs Soris Tanxvedra 

damakmayofilebelia  da ar aღemateba 5_7%-s, rac miuTiTebs, rom gaangariSebiT miRebuli 

monacemebiT SeiZleba gavakeToT praqtiuli daskvnebi.   zemoT aRwerili logistikuri 

analizis safuZvelze ganvsazRvreT 2020 wlamde  „trasekas“ derefniT tvirTzidvis  

mosalodneli zrdis kanonzomiereba, romlis Sedegebic naCvenebia cx. 3-Si da sur. 4-ze 

cxrili 2. Yx  funqciis mniSvnelobebi 2009.......2013 w.w 

 

 

 

 

 

 

 

 

cxrili 3. tviTzidviszrdis mosalodneli mniSvnelobebi 2020 wlamde. 

wlebi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

tvirTzidva aTasi 

mln. t.km 7,443 7,53 7,73 8,12 14,3 14,9 15,52 16,2 

 

 

 

 

 

 

 

sur. 4.  tvirTzidvis mosalodneli cvalebadobis kanonzomiereba  ,,trasekas”  derefanze 

2020 wlamde. 

 

 X lgZ=a+bx Z=(A/y)-1 Z+1 A/(A+1)=Yx (Yx-y)2 

1 -0,52716 0,33414 1,33414 6 0,003 

2 -0,66577 0,25047 1,25047 6,4 0,2157 

3 -0,80438 0,18775 1,18775 6,74 0 

4 -0,94299 0,14073 1,14073 7,01 0,0081 

5 -1,0816 0,10549 1,10549 7,24 0,0426 
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daskvna 

   „trasekas“ derefanze tvirTbrunvis mosalodneli zrda 15...16 aTasi mln t.km-is 

farglebSi realuria saqarTvelos ekonomokis da politikuri stabilizaciis, aseve 

evrostruqturebSi integraciis safuZvelze. aqve unda aRviSnoT, rom Sesabamisad unda 

ganviTardes saqarTveloSi rogorc yvela saxis satransporto samarSruto qseli, aseve  

logistikuri momsaxurebis sfero da markentiguli saqmianoba. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА ЕВРОПА-КАВКАЗ-АЗИЯ (TRACECA) 

Р. Тедорадзе, Г. Сисвадзе 

                                                                            резюме 

 В статье рассматривается потребность функционирования "ТРАСЕКА" в международных 

экономических,  финансовых и торговых отношениях между странами Европы,  Kавказa и Азий.  

Проделана логистический анализ развития грузоборота  на Грузинском отрезке коридора 

,,TRACECA” до 2020гг. 

LOGISTIC ANALYSIS OF TRANSPORT POTENTIAL OF EUROPE-

CAUCASUS-ASIA TRANSPORT CORRIDOR (TRACECA) 

R. Tedoradze, G. Sisvadze 

Summery   

 In this article is discussed the “TRACECA” of the need for international economic, financial 

and trade relations. Also is described the role of “TRACECA” in the turnover of the EUROPE-

CAUCASUS-ASIA countries and in their economic development. In this topic is analyzed the rate of 

turnover of “TRACECA” in the section of Georgia and it`s roads of development. In this article is 

given analyse of the volatility of freight logistics and is done currently forecast of increase turnover for 

2020 years. 
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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  garnituris SriftiT (14B); avtoris 

saxeli da gvari _  LitNusx  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; 

    6. avtori pasuxs agebs naSromis Sinaarssa da xarisxze; 

    7. zemoT CamoTvlili moTxovnebis Seusruleblobis SemTxvevaSi statia ar miiReba. 
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