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კონფერენციის სამუშაო პროგრამა 
 
07 ოქტომბერი (ორშაბათი) 

 

10:00 – 20:00 სთ. კონფერენციის უცხოელ მონაწილეთა ჩამოსვლა 
და სასტუმროში მოწყობა  

 
08 ოქტომბერი (სამშაბათი)  
 

09:30 – 10:00 სთ.  კონფერენციის უცხოელ მონაწილეთა 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორთან 
შეხვედრა.  
 

10:00 – 11:00 სთ. პლენარული სხდომა (საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი, III სართული, 
სათათბირო ოთახი) 
 

კონფერენციის გახსნა 
არჩილ ფრანგიშვილი, სტუ-ის რექტორი, საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კონფერენციის 
თავმჯდომარე. 

მისასალმებელი სიტყვით გამოსვლა 
1. ევგენი სოკოლი, ნტუ „ხპი“-ის რექტორი, უკრაინის 
მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი, 
კონფერენციის თანათავმჯდომარე; 
2. რევაზ არველაძე, ტ.მ.დ., პროფესორი, საქართველოს 
ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი, საქართველოს 
პარლამენტის წევრი, კონფერენციის თანათავმჯდომარე; 
3. ვლადიმერ კლეპიკოვი, ტ.მ.დ., პროფესორი, უკრაინის ინჟინერ-
ელექტრიკოსთა ასოციაციის პრეზიდენტი, კონფერენციის 
თანათავმჯდომარე (უკრაინა); 
4. თეიმურაზ გამრეკელაშვილი,  სს „თელასის“ ტექნიკური 
დირექტორის მოადგილე; 
5. ენვერ ჩიჩუა, სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ განვითარების 
მენეჯერის მოადგილე; 
6. მიკოლა მუხა, ტ.მ.დ., პროფესორი, ნაციონალური 
უნივერსიტეტი, „ოდესის საზღვაო აკადემია“ (უკრაინა);   
7. დავით კახიანი, სს „მონტაჟ ჯორჯიას“ გენერალური დირექტორი; 
8. ბადურ ჭუნაშვილი, ტ.მ.დ., პროფესორი, სტუ-ის ელექტრო-
მოხმარების ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი; 

9. ახალგაზრდა მეცნიერთა კონკურსის ჟიურის შემადგენლობის 
დამტკიცება. 
 

13:00 – 14:00 სთ. შესვენება 
 

14:00 – 18:00 სთ.  კონფერენციის მონაწილეთა მოხსენებების       
                               მოსმენა 
 

სექცია 1. ელექტროენერგეტიკური სისტემები და კომპლექსები და      
                 ელექტრომოხმარების ტექნოლოგიები 
                 სექციის თავმჯდომარე პროფესორი სიმონ ნემსაძე 
                 (VIII კორპუსი, III სართული, ოთახი 304) 
 

1. М.Тугуши, М.Лория  ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ 
ЗДАНИЙ И БЕРЕГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, ФУНДАМЕНТЫ 
КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ВОДЕ 
2. Б. Чунашвили, М. Кобалия, А. Петросян, Т. Гамрекелашвили 
ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА ГАРМОНИК ВЫСШЕГО ПОРЯДКА, 
СОЗДАВАЕМЫХ СОВРЕМЕННЫМИ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ, И 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, КОМПЕНСИРУЮЩИХ ИХ 
УСТРОИСТВ С ПЛАВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 
3. С. Немсадзе Электромагнитные процессы и альтернативные 
конструкции СПТВМП 
4. გ. კოხრეიძე, ვ. ხორავა, ნ. კეკელია, ვ. ქინქლაძე  ძაბვის 
ინვერტორული სიხშირული რეგულირების მოკლედ შერთული 
როტორიანი სამფაზა ასინქრონული წევის ძრავებში ერთიანი 
პროცესების მართვის კომპიუტერული მოდელირება 
5. გ. კოხრეიძე, ვ. ხორავა, ნ. კეკელია, ვ. ქინქლაძე  ძაბვის 
ინვერტორული სიხშირული რეგულირების მოკლედ შერთული 
როტორიანი სამფაზა ასინქრონული წევის ძრავებში ერთიანი 
პროცესების მართვის მათემატიკური მოდელირება 
6. ნ. ქვრივიშვილი, გ. შაველაშვილი  მუდმვი დენის ძრავას 
მიკროპროცესორული მართვის სისტემის კვლევა 
7. ი. შაველაშვილი, გ. შაველაშვილი  ელექტროენერგიის ტექნიკური 
დანაკარგების ანგარიში სს „თელასის“ ქსელისათვის   
8. გ. მახარაძე  ელექტროენერგიის ტრანზიტი და დანაკარგები 
გადაცემის ქსელში 
9. თ. კოხრეიძე ერთგვაროვანი ლაზერულ პლაზმური მაჩქარებლები 
ელექტრონული თერაპიისათვის 



10. თ. კოხრეიძე ლაზერულ პლაზმური მაჩქარებლები 
ელექტრონული თერაპიისათვის 
11. გ. ცხომელიძე, ჯ. ბეჟანიშვილი შუქდიოდური სანათების 
კვების წყაროს („დრაივერის“) გავლენა განათებულობის 
პულსაციაზე 
12. რ. ჩიხლაძე, ქ. ჩიხლაძე, ი. ვახტანგაძე ტრანსფორმატორის 
დაძველებული ზეთების გუმბრინის თიხით რეგენერაცია 
13. რ. ჩიხლაძე, ქ. ჩიხლაძე ტრანსფორმატორის ზეთის 
დაძველების პროდუქტების გავლენა ტრანსფორმატორის ახალი 
ზეთის თვისებებზე 

 
სექცია 2.  ელექტრომექანიკური სისტემები და ძალური     
                                       ელექტრონიკა 
    სექციის თავმჯდომარე, ტ.მ.დ., პროფესორი მამუკა ქობალია 
               (VIII კორპუსი, I სართული, სააქტო დარბაზი) 
 

1. В. Клепиков  ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ С НЕЛИНЕЙНЫМ ТРЕНИЕМ 
2. В. Клепиков, А. Семиков, Е. Сакун, А. Ротару, Б. Воробьёв 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ ПРИ 
БУКСОВАНИИ КОЛЕС 
3. Н.Муха, А. Дранкова ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ 
КОМПЛЕКС СУДОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ И МЕХАНИКОВ 
4. В. Барский, Р. Афенченко, Р. Быканов ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
СИНХРОННЫХ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С ПЕРЕГРУЗКАМИ И В 
ЗОНЕ С ОСЛАБЛЕНИЕМ ПОЛЯ 
5. ე. ქორქია, მ. მაისურაძე, კ. თეთრაული  სისტემაში "ინვერტორი 
- ასინქრონული ძრავი" მიმდინარე პროცესების გრაფოანალიტი-
კური კვლევა 
6. გ. ჯავახიშვილი, ა.დიდებულიძე  სამფაზა, მუდმივი დენის 
შემაგნიტებიანი, უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობის 
ორტაქტიანი ელექტრომაგნიტური ვიბროძრავის მუშაობის 
რეჟიმები 

7. თ. ტროყაშვილი ელექტრომექანიკური ობიექტების მართვის 
საკითხები მათი ხმაურის გამოყენებით 
8. Дж. Дочвири, О. Хачапуридзе МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРЕССОВ 
БУММАШИН С НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ 
УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННОГО ПРИ НАЛИЧИИ УПРУГОГО 
ЗВЕНА 
9. Е.Сокол, В. Ивахно, В. Замаруев, Б. Стысло Применение принципа 
разделенной коммутации в преобразователях батарейных систем 
накопления энергии железной дороги постоянного тока 
10. Е. Сокол, В. Сыченко, В. Ивахно, В. Замаруев, Ю.Войтович, Б. 
Стысло Активный выпрямитель с функцией коррекции коэффициента 
мощности для тяговой подстанции скоростной железной дороги 
11. Е. Сокол, В. Замаруев, В. Ивахно, Ю. Войтович Использование 
принципа электронного сдвига фаз в многопульсных неуправляемых 
выпрямителях 
12. ი. ქათამაძე, შ. ფხაკაძე, ზ. პაპიძე თანამედროვე ძალური 
გასაღებების ელექტრული რეჟიმების კვლევა და მათი გამოყენების 
უპირატესობები 
 
სექცია 3. ენერგოეფექტიანობა  და განახლებადი ენერგიის  
                           წყაროები, ეკოლოგია და გარემოს დაცვა 
   სექციის თავმჯდომარე ტ.მ.დ., პროფესორი ომარ კიღურაძე 
               (VIII კორპუსი, I სართული, ოთახი 112) 
 

1. შ. ფხაკაძე, ზ. პაპიძე მზის ფოტოელექტრული სადგურის 
მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა მისი ნაწილობრივი დაჩრდილვის 
პირობებში 
2. ე. მაჭავარიანი, მ. ჯიხვაძე, ნ. ქსოვრელი ძრავები და პერპეტუუმ 
მობილეების “გამომგონებლობა” 
3. ე. მაჭავარიანი, გ. გიგინეიშვილი, მ. ჯიხვაძე, ნ. ქსოვრელი მუშა 
სხეულის აორთქლება კონდენსაციის ციკლებით მომუშავე 
წყალსაქაჩი ტუმბო 
4. ნ. ქევხიშვილი, თ. ჯიშკარიანი, ნ. ჯავშანაშვილი  
წვრილფრაქციული მყარი სათბობისა და ნარჩენი ბიომასის წვის 
ინოვაციური ტექნოლოგიის დანერგვა საქართველოში 
5. ლ. მოსახლიშვილი  განახლებადი ენერგიის წყაროების ქსელში 
ინტეგრაციის პერსპექტივები საქართველოში” 



6. გ. ხელიძე, ბ. ფიფია კლიმატის ევოლუციის გავლენა 
საქართველოს ჰიდროენერგეტიკულ პოტენციალზე 
7. ქ. ვეზირიშვილი, ნ. არაბიძე, ე. ფანცხავა განახლებადი, 
არატრადიციული ენერგორესურსების მოხმარების ზრდის 
ტენდენციები საზღვარგარეთ და საქართველოში 
8. ნ. მირიანაშვილი, ზ. ლომსაძე, ნ. გძელიშვილი, ქ. 
კვირიკაშვილი,  ვ. ხათაშვილი საქართველოში განახლებადი, 
არატრადიციული ენერგორესურსების გამოყენების თანამედროვე 
მდგომარეობა და ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში 
მათი ჩართვის პერსპექტივები 
9. ა. გეგუჩაძე, ო. ზივზივაძე, ზ. გეგუჩაძე, ა, ყუფარაძე 
კონუსურტურბინიანი და დახრილღერძიანი ქარძრავას 
ეტაპობრივი გაქანებისა და წონასწორობის პირობები 
10. ზ. პაპიძე,  ბ. ზივზივაძე, ა. გამახარია, ო. ზივზივაძე, ნ. 
სულაქველიძე დახრილღერძიანი და კონუსურ ტურბინიანი 
ქარძრავას გამომუშავებული დენის სტაბილიზაცია-
ინვერტირების სპეციფიკა 
11. ო.ჯაფარიძე, ო. კიღურაძე მცენარეული ნარჩენი ბიომასის 
თბური გამოკვლევა 
12. З. Джабуа, А. Гигинеишвили Термоэлектрические свойства  
наноплёнок моносульфида тулия 
13. Р. Зайцев, М. Кириченко, А. Мериуц, Г. Хрипунов 
АВТОНОМНАЯ ТЕРМОФОТОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С 
КОНЦЕНТРАТОРОМ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
14. ო. ზივზივაძე, ა. გეგუჩაძე, ი. კაჭახიძე, ა.ყუფარაძე  
ავტომობილის რხევითი ენერგიის რეკუპერაციული საკიდარის 
მქნევარას სტაბილიზაციის პირობები 
15. ო. ზივზივაძე, ი. კაჭახიძე, ბ. ზივზივაძე   ავტომობილის 
საკიდარში რხევების მიერ წარმოქმნილი ენერგიის 
ელექტროენერგიად გარდაქმნა და გამოყენება 
16. ნ. ღინტიბიძე, მ. ბარათაშვილი, ქ. ღინტიბიძე  ავტომობილების 
გამონაბოლქვით ჰაერის დაბინძურება და მისი შემცირების  
შესაძლებლობები 
17. თ. მუსელიანი, გ. არაბიძე, ლ. ბალახაშვილი  მაღალი ძაბვის 
საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზების სიახლოვეს 
ელექტრომაგნიტური ველების ეკოლოგიური მონიტორინგის 
პრობლემების  ანალიზი 

  18. მ. ბარათაშვილი, ნ. ღინტიბიძე საავტომობილო გზის 
ექსპლუატაციისას საიმედოდ მუშაობის შესაძლებლობები 

 
 

სექცია 4.  ინფორმაციული და ციფრული ტექნოლოგიები    
ენერგეტიკაში 

სექციის თავმჯდომარე ტ.მ.დ., პროფესორი ლევან იმნაიშვილი 
(IX კორპუსი, მე–2 სართული, ოთახი 201) 

 

1. А. Прангишвили, Н. Иашвили, Ю. Хуташвили Об одном подходе 
обнаружения токсичных и взрывоопасных газов одним 
полупроводниковым сенсором 
2. ლ. იმნაიშვილი, გ. ზედგინიძე   SCADA სისტემაში მიმყოლი 
მულტიფუნქციური მოწყობილობის რეგისტრების წაკითხვის ერთი 
ხერხის შესახებ 
3. ა. სამადაშვილი, თ. თუთბერიძე  ბლოკჩეინის პოტენციალი  
ბიზნეს პროცესების მართვაში 
4. შ. კვირკველია, ჯ. ბერიძე  რეაქტიული სიმძლავრის მონიტორინგი 
და მართვა სატელეკომუნიკაციო ქსელების და სისტემების 
გამოყენებით 
5. შ. კვირკველია, ჯ. ბერიძე  რეაქტიული სიმძლავრის მონიტორინგი 
და მართვა სატელეკომუნიკაციო ქსელების და სისტემების 
გამოყენებით 
6. Ю.Коваль   Вопросы безопасности потребления бытового газа 
7.  А. Гиндикин, Е. Левбарг, Ю. Магдич, Д. Мельник, О. Минченко, Я. 
Опанасенко, П. Петришин Испытания и сертификация 
газоанализаторов и газосигнализаторов в Украине 
8. მ. თევდორაძე მწვანე კომპიუტინგის ძირითადი მიმართულებები 
9. ი. ბაჯელიძე, გ. მურჯიკნელი LTE ქსელებში ჰენდოვერების 
რაოდენობის შემცირების კვლევა თვითორგანიზებადი ქსელების 
საფუძველზე აგებული ალგორითმების გამოყენებით 
10. მ. მერაბიშვილი  5G ქსელის ბიზნეს შესაძლებლობები 
მომსახურების სფეროში 
11. Т. Буркадзе, Ия Цквитинидзе, С.Махарадзе Умные города: 
телекоммуникационные проблемы и направления их решений 
12. ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე,  პ. სტავრიანიდი, ლ. გვარამაძე დიდი 
მუდმივი დენის კალიბრატორის რეალიზაცია თანამედროვე 
ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით 



13. შ. მესტვირიშვილი, ნ. იაშვილი, გ. გოდერძიშვილი, ი. 
ხუტაშვილი, კ. ქასოშვილი  ბუნებრივი გაზის უსაფრთხოდ 
მოხმარების უზრუნველყოფის საკითხები 
14. გ. ბჟალავა, ლ. შაუთიძე ჰიდროელექტროსადგურის სასწავლო 
სტენდის SCADA სისტემა 
15. თ. მშვიდობაძე  ელექტროენერგიის მომავალი  ციფრული 
ტექნოლოგიების ტრანსფორმაციისას 
16. ე. ბჟინავა, მ. კოპლატაძე მულტისერვისული მომსახურების 
ქსელში რიგის საშუალო სიგრძის განსაზღვრა 
 
სექცია 5. ენერგეტიკის ეკონომიკა, მენეჯმენტი, მართვა,   
                                     რეგულირება 
სექციის თავმჯდომარე ტ.მ.დ., პროფესორი არჩილ სამადაშვილი 
            (VIII კორპუსი, I სართული, ოთახი 123) 
 

1. ა. სამადაშვილი, ნ. ამაღლობელი  მაღალტექნოლოგიური 
პლატფორმა "ინდუსტრია 4.0"-ის ხედვები, როგორც ინჟინერთა 
სწავლების სრულყოფის საფუძველი 
2. Ю. Дубей ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КАК СРЕДСТВО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
3. N. Lazashvili, T. Tsereteli SOME ISSUET OF ENERGY EFFISIENSI IN 
INDUSTRY 
4. დ. გაბუნია  დოკუმენტების ელექტრონული აპოსტილის 
დამოწმების  ტექნიკური და სამართლებრივი მხარე 
5. თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი.ა არჩვაძე  
საქართველოს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის ზოგიერთი 
საკითხის შესახებ 
6. Д. Чомахидзе, Л. Зивзивадзе, М. Кучава, А. Зивзивадзе   
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ГРУЗИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ 

09 ოქტომბერი (ოთხშაბათი)  

10:00 – 12:30 სთ.  კონფერენციის მონაწილე ახალგაზრდა 
მეცნიერთა საკონკურსო მოხსენებების მოსმენა  
(VIII კორპუსი, I სართული, სააქტო დარბაზი) 

 

1. ლ. ბალახაშვილი (დოქტორანტი)  ძაბვის  საჰაერო 
ელექტროგადაცემის  ხაზის ელექტრული ველის დაძაბულობის 
განსაზღვრა ხაზის ქვეშ  სარკული ასახვის მეთოდით. 
2. დ. ჭიჭინაძე (დოქტორანტი) ხიდურა ამწის აწევის მექანიზმის 
სიხშირული ელექტროამძრავის მოდელირება ,,Matlab Simulink” 
პროგრამის გამოყენებით. 
3. გ. მელია (დოქტორანტი) თერმული წყლების განვითარების 
პერსპექტივები სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში. 
4. კ. ქასოშვილი (დოქტორანტი) საყოფაცხოვრებო გაზქურების 
ენერგოეფექტურობის ამაღლების ხერხი. 
5. გ. მარკარიანი (დოქტორანტი) სათბურების ენერგოეფექტურობის 
ამაღლების ერთი კონცეფციის შესახებ. 
6. გ. ზედგინიძე (დოქტორანტი)  SCADA სისტემაში მულტიფუნქცი-
ური ხელსაწყოების ერგონომიულობის ამაღლების ხერხი. 
7.  ს. კვერნაძე (დოქტორანტი) ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში 
საგნების ინტერნეტის გამოყენების  შესაძლებლობები. 
8. Р. Гуренадзе  ОЦЕНКА РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ ПОДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА МАЯТНИКОВЫХ 
ПОДВЕСНЫХ КАНАТНЫХ ДОРОГ 
9.  მ. მელიქიძე (დოქტორანტი) საქართველოს ენერგეტიკული 
ბალანსის სტრუქტურა და ცვლილებების ტენდენციები. 
10. გ. ჯოჯუა (დოქტორანტი) მსხვილი ელექტროენერგეტიკული 
კომპანიის მართვის ეფექტიანობის შეფასების ოპტიმალური 
მოდელის შემუშავება და აპრობაცია 
12:30 – 13:00 სთ. კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტთა 
დაჯილდოვება  

13:00 – 14:00 სთ. შესვენება 

14:00 – 15:00 სთ. სტუ-ს ფიზიკის დეპარტამენტისა და ენერგეტიკისა 
და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ლაბორატორიების გაცნობა 

15:00 – 18:00 სთ. ექსკურსია ქ. თბილისსა და ქ. მცხეთაში  

10 ოქტომბერი (ხუთშაბათი)  

10:00 – 12:30 სთ. უცხოელი და ქართველი მეცნიერების   
                       საქმიანი შეხვედრები 

12:30 – 13:00 სთ. კონფერენციის დახურვა  

11 ოქტომბერი (პარასკევი)  

10:00 – 18:00 სთ.  უცხოელი სტუმრების გაცილება 


