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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Էլեկտրական տրանսպորտը դարձել է համաշխարհային տրենդներից մեկը 

և իր կայուն տեղն է գրավել աշխարհի շատ երկրների գիտատեխնիկական, բնա-

պահպանական և էներգետիկական առաջնահերթ պետական ծրագրերում: Աշ-

խարհի առաջատար ավտոմոբիլաշինական և տեխնոլոգիական ընկերություննե-

րը հսկայական միջոցներ են ներդրում այս ուղղությամբ իրականացվող գիտա-

կան, հետազոտական և նախագծային աշխատանքներում: 

Վերջին տարիներին աշխարհում հատուկ ուշադրություն է դարձվում «կա-

նաչ» տնտեսությանը և հատկապես էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտի զար-

գացմանն ու զանգվածային օգտագործմանը: Աշխարհում ներկայումս արագ լու-

ծում պահանջող՝ ամենահրատապ խնդիրներից է ներքին այրման շարժիչներով 

աշխատող ավտոտրանսպորտային միջոցներից վնասակար արտանետումների 

քանակի կտրուկ նվազեցումը և այս հարցում էլեկտրական տրանսպորտն ունի 

բացարձակ առավելություններ: 

Էլեկտրական տրանսպորտի զարգացումը և զանգվածային կիրառումը ան-

միջականորեն կապված են դրանց հուսալիության բարձրացման, տեխնիկական 

սպասարկման և նորոգման ժամանակակից համակարգերի ներդրման և արդյու-

նավետ աշխատանքի ապահովման, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ցանցի 

զարգացմամբ և մեքենավարման հմտությունների շարունակական կարտարելա-

գործմամբ: 

Վերը նշվածի ենթատեքստում առաջնային նշանակություն է ստանում մաս-

նագիտական հմտություններով և կարողություններով օժտված կարդրերի պատ-

րաստումն ու վերապատրաստումը: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ մինչ այժմ հանրապետությունում չկային միջին մաս-

նագիտական կրթական հաստատություններ, որոնք կարող էին ապահովել աշ-

խատաշուկան անհրաժեշտ մասնագիտական կարողություններ ունեցող կադրե-

րով: Դա պայմանավորված էր, ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ պատ-

ճառներով: 

Մշակված ուսումնական ձեռնարկը նպատակ ունի լրացնել այն բացը, որն 

առկա է մասնագիտական կադրերի պատրաստման գործընթացում: 

Ձեռնարկում ներկայացված են պետական կրթական չափորոշիչում ներառ-

ված որոշ ուսումնական մոդուլների անհրաժեշտ բաղադրիչները, որոնք հնարա-

վորություն կտան սովորողներին ձեռք բերել անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ 

և կարողություններ: 

Ձեռնարկի կառուցվածքը և նյութի շարադրումը միտված է ավելի ամբողջա-

կան և ընկալելի դարձնելու ներկայացված նյութը:  
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ԳԼՈՒԽ 1 

ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1.1. Էներգախնայողության նշանակությունը և ապահովման  

հիմունքները 

 

Էներգիան ժամանակակից մարդու ամենօրյա կենսագործունեության և պե-

տությունների զարգացման գրեթե բոլոր ոլորտների, նպատակների և խնդիրների 

ապահովման հենասյուներից մեկն է, եթե չասենք ամենակարևորը: Այս առումով 

էներգիայի աղբյուրների հասանելիությունը բոլորի համար որոշիչ գործոն է: Կա-

յուն էներգետիկան անհրաժեշտ է տնտեսական զարգացման, էկոհամակարգերի 

պահպանության, հասարկության բոլոր շերտերի բարեկեցիկ կյանքի ապահով-

ման, սոցիալական համերաշխության և արդարության հաստատման հարցերում` 

անգամ: 

Ժամանակակից աշխարհում 1,1 մլրդ բնակչի համար մատչելի չէ էլեկտրա-

կան էներգիան, ընդ որում՝ խոսքը գնում է աշխարհի բնակչության մոտ 14 %-ի 

մասին: Այս մարդկաց 85 %-ը ապրում է Աֆրիկայի գյուղական բնակավայրերում: 

Բացի դա աշխարհի 2,8 մլրդ բնակչի համար մատչելի չէ էկոլոգիապաես մաքուր 

էներգիան, որն անհրաժեշտ է ամեն օր կերակուր պատրաստելու համար [1]: 

ԱՄՆ էներգետիկ ինֆորմացիոն գործակալության տվյալների համա-

ձայն՝ 2006-2030 թթ. օգտագործվող էլեկտրաէներգիայի ծավալները կաճեն 44 

տոկոսով [2]: Բայց միայն թույլ զարգացած կամ զարգացող երկրներում չէ, որ 

էլեկտրաէներգիայի սպառումը սրընթաց աճ կարձանագրի. կապված էլեկտրամո-

բիլների և հիբրիդային ավտոմոբիլների սեկտորի զարգացման, տեխնոլոգիական 

առաջընթացի հետ՝ զարգացած երկրները ևս էական ավանդ կունենան էլեկտրա-

էներգիայի համաշխարհային պահանջարկի մեծացման հարցում:  

Վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ մինչև 2050 թ. համաշխարհային 

էներգիայի պահանջարկը կմեծանա 1,5 անգամ՝ ընդհանուր առմամբ, այդ թվում՝ 

էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը կկրկնապատկվի [2]: 

Համաշխարհային էներգետիկ շուկայի հետագա աճի հիմնական կատալի-

զատորը կդառնա զարգացող երկրներում էլեկտրաէներգիայի սպառման շարու-

նակական աճը՝ կապված տնտեսական զարգացման հետ: Բացի այդ՝ կանխա-

տեսվում է, որ մոլորակի բնակչությունը մինչև 2050 թ. կաճի ևս 1,7 միլիարդով, ին-

չը նույնպես կհանգեցնի էներգիայի մեծ պահանջարկի: Այս ամենի արդյունքում 

կանխատեսվում է, որ էներգակիրների գները գնալով կբարձրանան, որն ավելի է 

կարևորում էներգախնայողության ռազմավարությունը, էներգախնայողական 

ժամանակակից արդյունավետ տեխնոլոգիաների և գործիքակազմի, գիտատեխ-

նիկական նորամուծությունների և գիտական մշակումների արագ ներդրումը: 
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Էներգախնայողությունն իրավական, կազմակերպական, գիտական, ար-

տադրական, տեխնիկական և տնտեսական նպատակային գործունեություն է` 

ուղղված էներգետիկ ռեսուրսների տեսակարար ծախսի նվազեցմանը: Անցյալ 

դարի վերջին տասնամյակներում էներգախնայողության համաշխարհային առա-

ջավոր փորձը ցույց տվեց, որ գործող տեխնոլոգիաների էներգախնայողական 

ներուժը կազմում է էներգակիրների ծախսի 30-40 %-ը: Ընդ որում՝ վառելիքի 

տնտեսումը 2-ից 3 անգամ էժան է, քան համարժեք քանակությամբ վառելիքի ար-

դյունահանումն ու մատակարարումը սպառողներին: Փաստորեն, էներգախնայո-

ղությունը, որպես էներգիայի նոր աղբյուր, աճող պահանջարկը բավարարելու 

համար, բնականաբար ավելի շահավետ է մյուս աղբյուրներից և գործնականում 

ավելի արագ ներդրվելու մեծ հնարավորություններ ունի: 

Ըստ Միջազգային էներգետիկական գործակալության տվյալների` էներ-

գախնայողական միջոցառումների իրագործման մեջ ծախսված յուրաքանչյուր 

դրամական միավոր ավելի շատ «մաքուր» էներգիա է տալիս, քան այն գումարը, 

որը ծախսվում է էներգիայի այլ աղբյուրների ստեղծման համար: Հարկ է ընդգծել, 

որ խնայված էներգիայի զգալի մասը ձեռք է բերվում սպառման ոլորտում, և այդ 

էներգիան էկոլոգիապես մաքուր է, քանի որ նրա ստացման գործընթացը ոչ մի-

այն արտանետումներ չունի, այլ ընդհակառակը, նվազեցնում է արտանետումները:  

Հայաստանի Հանրապետությունն առաջնային է համարում էներգախնայո-

ղությունը որպես երկրի էներգետիկ անվտանգության, տնտեսական մրցունակու-

թյան մեծացման և բնակչության սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի լավացման, 

շրջակա միջավայրի վրա, ինչպես նաև կլիմայի գլոբալ տաքացման բացասական 

ազդեցության նվազեցման միջոց:  

ՀՀ կառավարության կողմից վարվող քաղաքականությունն է` խթանել էներ-

գախնայողությունը տնտեսության բոլոր ճյուղերում, ինչն էլ սահմանված է 

«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում և 

«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագրում: 

2018 թ. էներգետիկ հաշվեկշռի համաձայն, էներգիայի ներքին խոշորագույն 

սպառողը տնային տնտեսությունների ոլորտն է, որը պատասխանատու է ընդհա-

նուր վերջնական էներգիայի 33,12 % սպառման համար: Նրան հաջորդում է բա-

վականին մեծ մասնաբաժնով, մոտ 33,08  %, տրանսպորտի ոլորտը: Արդյունա-

բերությունն օգտագործել է էներգիայի ընդամնեը 15,16 %-ը, ինչը բանկանաբար 

զգալի քիչ է խորհրդային ժամանակահատվածի արդյունաբերության մասնա-

բաժնից: Առևտրային և հանրային ծառայություններն օգտագործել են մոտ 17,17 

%, իսկ գյուղատնտեսությունը՝ մոտ 1,47 %: Եղանակային պայմաններից կախ-

ված բնակարանային ոլորտի մասնաբաժինը փոփոխական է: 

Համաշխարհային բանկի կողմից կատարված ուսումնասիրությունները 

ցույց են տվել, որ էներգախնայողության մեջ ներդրումները կարող են բերել տա-

րեկան 1 ՏՎտժ էլեկտրաէներգիայի խնայողության, որն էլ համարժեք է շուրջ 600 

մլն խորանարդ մետր բնական գազի [3]։ Էներգախնայողությունը կարող է իրա-
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կանացվել ավելի քիչ ծախսերով, քան նոր արտադրական հզորությունների 

ստեղծման կամ էներգիայի ներմուծման համար ներդրումներ կատարելը: Էներ-

գախնայողության ներդրումները հիմնականում տնտեսապես և ֆինանսապես 

կենսունակ են, հատկապես հանրային ոլորտի ներդրումները տալիս են ընդհա-

նուր ներդրման առավելագույն վերադարձ: 

2016 թ. «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» 

օրենքում կատարվեցին լրացումներ և փոփոխություններ, որոնցով ներդրվեցին 

մի շարք պարտադիր պահանջներ՝ ուղղված էներգախնայողության և վերա-

կանգնվող էներգետիկայի ոլորտի խթանմանը, մասնավորապես՝ տնտեսության 

ճյուղերը դասակարգվեցին ըստ էներգատարության՝ բարձր, միջին և ցածր, սահ-

մանվեցին էներգետիկ հաշվեկշիռ կազմելու և հրապարակելու պատասխանատու 

մարմիններ, նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերի և պետական 

միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտների համար 

սահմանվեցին էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության պարտա-

դիր տեխնիկական պահանջներ, կարգավորվեցին մարդու կյանքին և (կամ) 

շրջակա միջավայրին վտանգ սպառնացնող (վտանգավոր նյութեր պարունակող) 

էներգաարդյունավետ սարքերի, սարքվածքների և արտադրանքի շուկայահան-

ման և օգտահանման պայմանները և այլն: 

 

1.2. Էներգախնայողության ներուժի իրացումը Հայասատանում  

 

Էներգախնայողության մեծ ներուժ ունեն Հայաստանի տնտեսության բոլոր 

բնագավառները, այդ թվում` տրանսպորտը, արդյունաբերությունը, բազմաբնա-

կարան շենքերը, բյուջետային հանրային հատվածը, վառելիքաէներգետիկ հա-

մակարգը և այլն:  

Հայաստանի Հանրապետությունում էներգախնայողության նոր մշակույթի 

ձևավորումն ու ներդրումը նպատակ ունի իրականացնելու ինստիտուցիոնալ բա-

րեփոխումներ՝ խթանելով ներդրումներն այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրնե-

րի ստացման բնագավառում, որոնք կարող են բերել էներգախնայողության, ան-

վտանգության, բնապահպանական հարցերի կարգավորման» կամ «խթանել 

էներգախնայողությունը տնտեսության բոլոր ոլորտներում և այս ենթատեքստում 

կարևոր նշանակություն է ստանում էներգախնայողական նոր տեխնոլոգիաների 

զարգացումն ու կիրառումը տրանսպորտում։ 

Միջազգային ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում Հայաստանը 

միանալով «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրին 

ԵԱՏՄ շրջանակներում ընդունել է «Էներգասպառող սարքավորումների էներ-

գաարդյունավետության պահանջների մասին» տեխնիկական կանոնակարգը: 

Իսկ ՀՀ-ԵՄ միջև ստորագրված Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության 

համաձայնագրով Հայաստանը պարտավորվել է առաջիկա ժամանակահատվա-
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ծում ՀՀ օրենսդրությանը մոտարկել էներգախնայողությունը խթանող թվով 65 

կանոնակարգեր, հրահանգներ և ուղեցույցեր՝ (շենքեր և շինություններ, էներգաս-

պառող սարքավորումներ և տրանսպորտային միջոցներ), դրանով իսկ նոր թափ 

հաղորդելով էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության զարգացմանն 

ուղղված պետական քաղաքականությանը: Արդեն իսկ մեկնարկել են էներգախ-

նայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2021-2030 թթ. ազգային ծրագրի 

մշակման աշխատանքները՝ պայմանավորելով այն տնտեսական և էներգետիկ 

24 անվտանգության, էներգետիկ համակարգի հուսալիության աստիճանի բարձ-

րացման, տնտեսական և էներգետիկ անկախության ամրապնդման, էներգախ-

նայողությունը և վերականգնվող էներգետիկայի զարգացումը խթանող նոր ար-

տադրությունների ստեղծման և ծառայությունների կազմակերպման, ինչպես նաև 

շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության վրա տեխնածին ազդեցության նվա-

զեցմանն առնչվող հանգամանքներով: 

Հայաստանում տրանսպորտի ոլորտում էներգախնայողության զարգաց-

մանն է ուղղված Էներգետիկայի հայկական գործակալությունը ՄԱԶԾ ԳԷՀ 

փոքր դրամաշնորհների ծրագրի ֆինանսավորմամբ 2018 թ. նոյեմբերի 15-ին մեկ-

նարկած PLUG.am ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը, որի հիմնական 

նպատակն է զարգացնել էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման ենթակառուց-

վածքները՝ խթանելով էլեկտրամոբիլների շուկայի զարգացումը Հայաստանում։ 

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ստեղծել լիցքավորման կայաննե-

րի ցանց՝ կազմված 2-րդ մակարդակի 7…22 կՎտ հզորությամբ 23 լիցքավորման 

կայաններից, որոնք հասանելի կլինեն Հայաստանի ողջ տարածքում: 

Մասնագիտական գնահատականների համաձայն ըստ ռազմավարության և 

ռազմավարական ծրագրերի` ՀՀ էներգետիկան ունի 4 հենասյուն` 

1. անվտանգ և հուսալի էներգամատակարարում, 

2. արտադրվող հզորությունների զարգացում,  

3. ներքին՝ վերականգնվող ռեսուրսների առավելագույն օգտագործում, 

4. տարածաշրջանային ինտեգրում կամ էներգահամակարգի դիվերսիֆիկա-

ցում: 

Հայաստանը պարտավոր է հետևել համաշխարհային այս տենդենցներին, 

քանի որ չունենք ածխաջրածինների հարուստ պաշարներ, չունենք ծով և ստիպ-

ված ենք օգտագործել ատոմային ու գազատուրբիններից ստացվող ջերմային 

էներգիան: Իսկ երկրի տնտեսական կայուն զարգացումն առանց էներգետիկ 

անհրաժեշտ ծավալների և ռեսուրսների իրատեսական չէ: 

Հայաստանը զուրկ է հանածո էներգակիրների պաշարներից, բայց փոխա-

րենը Հայաստանի բնությունը շռայլ է այլընտրանքային համարվող էներգետիկ 

ռեսուրսների առումով՝ քամի, արև, ջուր: Հայաստանը վերականգնվող էներգետի-

կայի և էներգաարդյունավետության ոլորտում բավականին մեծ ներուժ ունի, իսկ 

մեր երկրի չափազանց մեծ կախվածությունը ներկրվող էներգակիրներից, և էներ-
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գետիկ խնդիրներն արդիական ու ավելին՝ հրամայական են դարձնում վերա-

կանգնվող էներգետիկայի զարգացումը Հայաստանում, քանի որ ներկրվող էներ-

գակիրներից կախվածությունը նվազեցնելու ելքը մասնագետները տեսնում են 

նաև այլընտրանքային աղբյուրների օգտագործմամբ վերականգնվող էներգիա 

ստանալու մեջ, որը նույնպես խթան կհանդիսանա Հայաստանում էլեկտրական 

տրանսպորտի զարգացման համար: 

Վերականգնվող էներգիա` նշանակում է էներգիա՝ ստացված վերականգն-

վող՝ ոչ հանածո աղբյուրներից՝ արևի լույսից, ջրային հոսանքներից, քամուց, ծո-

վի ջրերի հոսանքից, հիդրոթերմալ աղբյուրներից և այլն։ 

Վերականգնվող էներգետիկան ունի մի քանի տարատեսակներ՝ հիդրոէներ-

գետիկա, արևային էներգետիկա, հողմային էներգետիկա, երկրաջերմային էներ-

գետիկա, կենսազանգվածի վրա հիմնված էներգետիկա և ծովի ալիքներից ստաց-

վող էներգիա:  

2018 թ. համաշխարհային էլեկտրաէներգետիկայի 5 % բաժին է ընկել քամու, 

իսկ ընդամենը 2 % արևի էներգիային: Աշխարհում արտադրվող էլեկտրաէներ-

գիայի 24 % բաժին է ընկնում վերականգնվող էներգետիկային, ընդ որում 16 % 

հիդրոէներգետիկական ռեսուրսներին, 5 % քամու, արևի էներգիային և ջեր-

մաերկրաբանական աղբյուրներին, մնացածը բաժին է ընկնում բիոէներգետիկ 

ռեսուրսներին և թափոններին: 

Չունենալով դեպի ծով ելք բնականաբար ծովի ալիքների էներգիան օգտա-

գործելու հնարավորություն Հայաստանը չունի: 

Սակայն մյուս ռեսուրսները Հայաստանի համար հասանելի են: Հարկ է նշել, 

որ ներկայումս վերականգնվող էներգետիկան իր գործնական կիրառությունն է 

ստացել նաև տրանսպորտի ոլորտում, տարբեր տրանսպորտատեխնոլոգիական 

գործընթացներում: 

 

1.2.1. Հայաստանի հողմային պոտենցիալը 

 

Հազարավոր տարիներ մարդն իր կենսագործունեության ընթացքում ծա-

ռայեցրել է քամու էներգիան: Քամու էներգիայի միջոցով մարդիկ նավարկել են 

առագաստանավերով, աշխատեցրել են հողմաղացներ, օգտագործել են քամու 

ուժը սպորտային նպատակների համար: Բայց քամու ամենամեծ ներուժը, ըստ 

մասնագետների, այլընտրանքային էներգետիկայի ոլորտում է, որը թույլ է տալիս 

քամու էներգիան վերածել էլեկտրաէներգիայի, ինչն առավել անվտանգ է, ան-

սպառ, էկոլոգիապես անհամեմատ ավելի մաքուր, չի աղտոտում շրջակա միջա-

վայրը: Հողմային էներգիան բավարարում է Դանիայում անհրաժեշտ էներգիայի 

20 տոկոսը, Գերմանիայում՝ 7, և Իսպանիայում՝ 11 տոկոսը: 
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1.2.2. Արևային էներգետիկան 

 

Բնությունը Հայաստանին պարգևել է մեծ շռայլություն՝ արևաշող հարստու-

թյուն, որից զրկված են աշխարհի շատ երկրներ: 

Արևային էներգիան համարվում է էներգիայի ամենամաքուր աղբյուրներից 

մեկը: Եվ երկրորդ՝ արևային էներգետիկան Հայաստանում դարձել է բավականին 

հրապուրիչ ու շահավետ և հատկապես վերջին 2 տարիներին մեծ զարգացում է 

ապրում: 

Ըստ կանխատեսումների՝ 2028 թ. արևային էներգիան կդառնա այնքան 

էժան ու տարածված, որ կկարողանա բավարարել մարդու էներգետիկ բոլոր կա-

րիքները: Այսօր արդեն կան երկրներ, որտեղ տուն կառուցելիս արևային տեխնո-

լոգիաները պարտադիր ու պետության կողմից խրախուսելի պայման են: Գերմա-

նիան՝ կիրառման առաջատարը, պլանավորել է մինչև 2050 թ. իր երկրի էլեկտ-

րաէներգիայի պահանջի առնվազն 80 տոկոսն ապահովել վերականգնվող էներ-

գիայի միջոցով, որի զգալի մասը նախատեսվում է ստանալ արևային էներգիայի 

միջոցով: Հաշվարկված է, որ արևային էներգիան ունի այնքան պոտենցիալ, որ 

մեր մոլորակի մակերեսի 2 տոկոսը կարող է ապահովել ամբողջ մոլորակի էներ-

գետիկ պահանջի 10 տոկոսը: Վերջին 10 տարիների ընթացքում զարգացած 

երկրներում արևային էներգիայի կիրառումն աճել է ավելի քան 4 անգամ՝ ապա-

հովելով էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի մոտ 40 տոկոսը: 

Վերականգնվող էներգետիկայի ընձեռած հնարավորություններից ոչ պա-

կաս կամ գուցե առավել կարևոր է կիրառել էներգախնայողության և էներգաար-

դյունավետության ընձեռած հնարավորությունները: Մասնավորապես, մասնագի-

տական կարծիքի համաձայն, Հայաստանն, ընդհանուր առմամբ, ունի 37 տոկոս 

էներգախնայողության պոտենցիալ [4], որը հաջողությամբ կարելի է կիրառել նոր 

տրանսպորտային համալիրների և էներգաարդյունավետ միջոցների զարգացման 

և գործնականում լայն կիրառման համար:  

ՀՀ-ում էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման կարևորու-

թյունը, մասնավորապես, տրանսպորտի ոլորտում ակնհայտ երևում է նաև 

տրանսպորտի ոլորտի էներգետիկ հաշվեկշիռների տարեկան տվայլներից, որոնք 

ներկայացված են աղ. 1.1…1.4-ում:  

Ստորև ներկայացված են ՀՀ տրանոպրտի ոլորտում սպառված վառելիքի 

ծավալներն ըստ տարիների և տրանսպորտի ոլորտի էներգետիկ հաշվեկշիռները 

[5]: 
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Աղյուսակ 1.1  

2017 թ. ՀՀ տրանսպորտի ոլորտում սպառված վառելիքի ծավալ 

Վառելիքի տեսակ ՍԲԳ Բենզին Դիզելային վառելիք ՀՆԳ 

Վառելիքի սպառումը, կգ  340935000 142213300 94473800 4761900 

Մասնաբաժինն ընդհանուր 

վառելիքի մեջ, %  

59 24 16 1 

Մասնաբաժինը նավթի և նավթամթերքի 

մեջ, %  

58,9 39,1 2,0 

 

Աղյուսակ 1.2  

2018 թ. ՀՀ տրանսպորտի ոլորտի էներգետիկ հաշվեկշիռներ 

Տարի ՍԲԳ Բենզին Դիզելային վառելիք ՀՆԳ 

2015 թ. (կտ. ն. հ.)  401 136,1 97 5,9 

2016 թ. (կտ. ն. հ.)  386,5 146,7 74,8 3,4 

2017 թ. (կտ. ն. հ.)  395,1 148,4 96,1 5,2 

2018 թ. (կտ. ն. հ.)  454,7 146,6 87,9 14,4 

2016 թ. Տարեկան աճ, %  -3,6 7,8 -22,9 -42,4 

2017 թ. Տարեկան աճ, %  2,2 1,2 28,5 52,9 

2018 թ. Տարեկան աճ, %  15,1 -1,2 -8,5 176,9 
 

Աղյուսակ1.3  

2018 թ. ՀՀ էներգետիկ հաշվեկշիռներն` ըստ էներգակիրների 

Վառելիքի տեսակ ՍԲԳ Բենզին Դիզել ՀՆԳ 

Էներգակիր (կտ. ն. հ.)  454,7 146,6 87,9 14,4 

Մասնաբաժինը ընդհանուր վառելիքի մեջ, %  65 21 12 2 

Մասնաբաժինը նավթի և նավթամեթրքի մեջ, %  58,9 35,3 5,8 

 

Աղյուսակ 1.4 

ՀՀ տրանսպորտի ոլորտի սպառված էներգիա 2018 թ.  

ՀՀ տրանսպորտի սպառած էներգիա՝ ըստ էներգակիրների 

Վառելիքի տեսակ  ՍԲԳ Բենզին Դիզել ՀՆԳ 

Սպառված էներգիա (MJ)  19037379600 6137848800 3680197200 602899200 

Մասնաբաժինը ընդհանուր 

էներգիայի մեջ (տոկոս %)  

65 21 12 2 

 

1.3. Էներգախնայողությունը որպես վնասակար արտանետումների 

նվազեցման արդյունավետ գործնական միջոց 

 

Էներգախնայողության ռազմավարությունը և իրականացման ծրագիրն ազ-

դում են ինչպես երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի լավացամն և տնտեսության 

զարգացման վրա, այնպես էլ անմիջականորեն ազդում են շրջակա միջավայրի 

բնապահպանական անվտանգության լավացման, մթնոլորտ արտանետվող վնա-
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սակար արտանետումների քանակի կրճատման և բնակչության առողջության 

պահպանման վրա: 

Մթնոլորտային օդի աղտոտումը կարող է լինել բնական և մարդածին: Աղ-

տոտման հիմնական պատճառներ կարող են հանդիսանալ՝ 

 վառելիքի այրումը (էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, տրանսպորտ, 

արդյունաբերություն և տնային տնտեսություններ),  

 արդյունաբերական արտանետումները, լուծիչների օգտագործումը, օրի-

նակ՝ քիմիական և հանքարդյունաբերության ոլորտում.  

 գյուղատնտեսությունը,  

 թափոնների բաց այրումը,  

 բնական աղբյուրների, ներառյալ հրաբխային ժայթքումների, լեռնային 

փոշու տարածումը, բույսերից ցնդող օրգանական միացությունների արտանե-

տումները և այլն: 

Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային պահանջների համաձայն 

մթնոլորտային օդի առաջնային աղտոտիչները հիմնականում համարվում են՝ 

ծծմբի երկօքսիդը, ազոտի օքսիդները, ածխածնի մոնօքսիդը, փոշին, ինչպես նաև 

գետնամերձ օզոնը՝ որպես երկրորդային աղտոտիչ:  

Համաձայն ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության Հիդրոօդերևութաբա-

նության և մոնիթորինգի կենտրոնի տվյալների Հայաստանում մթնոլորտային օդի 

աղտոտվածության հիմնական աղբյուրը ավտոտրանսպորտն է, որը կազմում է 

մթնոլորտային արտանետումների 66,5 %-ը [6]: Ցավոք Հայաստանում տրանս-

պորտային արտանետումների քանակը տարեցտարի աճում է, որն անմիջակա-

նորեն ավելացնում է վնասակար արտանետումների քանակը:  

Օրինակի համար նշենք, որ 2015 թ. համեմատ, 2019 թ. տրանսպորտից ար-

տանետումների քանակն ավելացել է մոտ 20 %-ով: 

2018 թ. մթնոլորտային արտանետումները կազմել են 263400 տ, որի շուրջ          

57 %-ը բաժին է ընկել արտանետման շարժական և 43 %-ը` անշարժ աղբյուրնե-

րին:  

Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի 

քանակը 2018 թ. կազմել է 149425 տ: Արտանետված վնասակար նյութերի ընդհա-

նուր քանակի մոտ 73,1 %-ը բաժին է ընկնում ածխածնի մոնօքսիդին, 16,3 %-ը՝ 

ցնդող օրգանական միացություններին, 10,4 %-ը՝ ազոտի օքսիդներին, 0,2 %-ը՝ 

այլ նյութերին [7]: 

2019 թ. մթնոլորտային արտանետումները կազմել են 267,9 հազ. տ, որի            

66,5 %-ը բաժին է ընկել արտանետման շարժական, 33,5 %-ը` անշարժ աղբյուր-

ներին: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասա-

կար նյութերի քանակը կազմել է 89,7 հազ. տ:  

Հարկ է նշել, որ Հայաստանում արտանետման անշարժ աղբյուրների քանա-

կը բավական մեծ է, հաշվի առնելով մեր երկրի սահմանափակ ցամաքային և 
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ջրային տարածքը, կազմել է 3363: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից ան-

ջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 211,1 հազ. տ, որի 57,5 %-ը որս-

վել է, մնացած 42,5 %-ը` արտանետվել մթնոլորտ իր հետևանքներով: 

2019 թ. Հանրապետության մեկ բնակչի հաշվով արտանետումները կազմել 

են 30,3 կգ, մեկ քառակուսի կմ-ի հաշվով (առանց Սևանա լճի հայելու մակերեսի)` 

3151,9 կգ: 

Տրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի 73,0 %-ը բա-

ժին է ընկնում ածխածնի օքսիդին (շմոլ գազ), 16,6 %-ը` ցնդող օրգանական միա-

ցություններին, 10,0 %-ը` ազոտի օքսիդներին և 0,4 %-ը`այլ նյութերին [8]: 

Վնասակար արտանետումների քանակն՝ ըստ տեսակների ներկայացված է 

աղ. 1.5-ում: 

Աղյուսակ 1.5 

Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի 

 քանակն ըստ տեսակի, 2019 թ. [8] 

Ընդամենը, տ 

Ազոտի օքսիդներ (NOx) 17791,0 

Ցնդող օրգանական միացություններ (ՑՕՄ) 29666,0 

Ածխածնի օքսիդ (CO) 130130,0 

Մուր (C) 577,0 

Կապար (Pb) 0,9 

Ծծմբային անհիդրիդ (SO2) 6,0 

Ընդամենը 178170,9 

 

Ներկայացնենք վնասակար արտանետումների ազդեցությունը մարդու օր-

գանիզմի վրա: 

Ածխածնի մոնօքսիդը անհոտ, անգույն թունավոր գազ է: Առաջացման 

գլխավոր աղբյուրը ավտոտրանսպորտն է, կարող է առաջանալ նաև կաթսայա-

տների թերայրման արգասիքների արտանետումների հետևանքով: Դրա պարու-

նակությունը առանձնապես մեծ է խոշոր քաղաքներում, հատկապես տրանսպոր-

տային խցանումներում, վատ օդափոխվող թունելներում, խաչմերուկների և կան-

գառների մոտակայքում։ Ածխածնի մոնօքսիդի բարձր պարունակությունը մթնո-

լորտային օդում կարող է ազդել գլխուղեղի, սրտանոթային համակարգի, կմախ-

քային մկաննների, ինչպես նաև պտղի ձևավորման վրա: Որքան մեծ է ճանա-

պարհային ցանցի խտությունը և մեքենաների քանակը, այնքան բարձր է ած-

խածնի օքսիդի արտանետումների ծավալը: 

Ազոտի երկօքսիդը դեղին գույնի, կայուն գազ է: Ազոտի երկօքսիդի բարձր 

պարունակությունը մթնոլորտային օդում կարող է ծանր վնաս հասցնել թոքերին, 

առաջացնել շնչառական հիվանդություններ, թոքերի պաշտպանական մեխա-
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նիզմների փոփոխություններ: Դրա բարձր պարունակությունը կարող է ազդել 

ասթմայով տառապող մարդկանց վրա:  

Անհրաժեշտ է նշել, որ էթիլացված բենզինի օգտագործման դեպքում մթնո-

լորտ արտանետվող վնասակար նյութերից է նաև կապարը:  

Կապարը դյուրահալ, արծաթափայլ մետաղ է: Մթնոլորտային օդում կապա-

րը հանդես է գալիս մանր մասնիկների տեսքով: Կապարով պայմանավորված 

աղտոտվածությունը կարող է առաջանալ նաև հանքարդյունաբերությունից: Կա-

պարի բարձր պարունակությունը մթնոլորտային օդում կարող է ազդել նյար-

դային համակարգի, երիկամների, վերարտադրողական օրգանների, սրտանո-

թային համակարգի, իմունային համակարգի, լյարդի, էնդոկրին համակարգի և 

աղեստամոքսային տրակտի վրա: 

Հայաստանում վերջին տարիներին ավտոտրանսպորտային միջոցների քա-

նակի կտրուկ ավելացումն իր անմիջական ազդեցությունն է թողել արտանետվող 

վնասակար նյութերի ծավալների ավելացման վրա: 

Ստորև ներկայացված աղյուսակում ակնհայտ երևում է ավտոտրանսպոր-

տից վնասակար արտանետումների քանակի ավելացումն ըստ տարիների: 
 

Աղյուսակ 1.6 

Վնասակար արտանետումների քանակը ավտոտրանսպորտից 

բացարձակ արժեքով և նախորդ տարվա համեմատ [8] 

Թվական Բացարձակ արժեք, 
հազ. տ 

Նախորդ տարվա ահամապատասխան 
ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) 

2019 178,2 119,3 
2018 149,0 99,7 
2017 149,8 103,4 

2016 144,9 103,6 
2015 139,8 98,1 

 

 
Նկ. 1.1. Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը, հազ. տ 
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Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Երևան քաղաքում հաշվառված տրանսպոր-

տային միջոցների քանակը կազմում է 38 % ընդհանուր տրանսպորտային միջոց-

ների թվի մեջ կունենաք հետևյալ պատկերը [9]. 

 

Աղյուսակ 1.7 

Երևան քաղաքի տրանսպորտի արտանետումները 2020 թ.  

2020 թ. տրանսպորտի ոլորտի արտանետումների հաշվարկ` ըստ 2018 թ. ցուցանիշների  

Ջերմոցային գազ  CH4 SO2 CO2 

2018 թ. ՀՀ արտանետումներ, (տոննա)  2,006 91 1804,095 

Երևան քաղաքի տ/մ մասնաբաժինը, (%)  38 38 38 

2018 թ. Երևան քաղաքի արտանետումներ, (%)  762 35 685,556 

Էներգակիրների տարեկան աճ (4 %)  8 8 8 

2020 թ. Երևան քաղաքի արտանետումներ, (տոն-

նա)  

823 37 740,401 

 

1.4. Տրանսպորտը որպես կարևոր բաղկացուցիչ կլիմայի  

փոփոխության դիմակայման գլոբալ և տարածաշրջանային  

համատեքստում 

 

Կլիմայի փոփոխության Փարիզյան համաձայնագիրը վավերացնելով Հա-

յաստանի Հանրապետությունը միջազգային հանձնառություններ է ստանձնում 

Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների/ներդրումներ (Nationally 

Determined Commitments) փաստաթղթի միջոցով: Տրանսպորտային ոլորտից ջեր-

մոցային գազերի (ՋԳ) արտանետումների կրճատումը/սահմանափակումը կա-

րևորված է այդ փաստաթղթով: 

2017 թ. Երևանի քաղաքապետարանը Վերակառուցման և զարգացման եվ-

րոպական բանկի աջակցությամբ մշակել է Երևան քաղաքի համար «Կանաչ քա-

ղաք» գործողությունների ծրագիր (Green City Action Plan GCAP): «Կանաչ քա-

ղաք» գործողությունների ծրագրի մեթոդաբանությունը վեր է հանում համայնքի 

բնապահպանական մարտահրավերները՝ գնահատելով քաղաքի օդի, ջրային ռե-

սուրսների, հողի, կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վիճակը, դրանց 

վրա բացասական ներազդող գործոնները և առկա օրենսդրական լուծումները՝ 

հիմնվելով միջազգայնորեն ընդունված չափանիշների վրա։  

Ծրագիրը ներառում է՝ շրջակա միջավայրի վիճակը (օդ, հող, ջուր, կենսա-

բազմազանություն և կանաչ տարածքներ), ճնշումները շրջակա միջավայրի վրա, 

տրանսպորտը, էներգամատակարարումը, էներգաարդյունավետությունը շենքե-

րում և արտաքին լուսավորությունը, արդյունաբերության ճյուղերը, թափոնների 

կառավարումը, հողօգտագործումը բաժինները: Ծրագրում ներկայացված է նաև 

կառավարման և մշտադիտարկման վերաբերյալ դրույթները:  
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«Կանաչ քաղաք» ծրագիրն ուղղված է համայնքի կայուն զարգացմանը, հա-

մայնքի բնակավայրերի բարեկարգմանը և կանաչապատմանը, աղբահանու-

թյան, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների բարելավմանը, հասարակական 

տրանսպորտի բարեփոխմանը, ճանապարհային ենթակառուցվածքների օպտի-

մալացմանը, աղետների ռիսկերի նվազեցման և դիմակայունության բարձրացմա-

նը, շրջակա միջավայրի և հանրային առողջության պահպանությանը։ 

Կլիմայի փոփոխության համար Մարաքեշ (Marrakech MPGCA)1 համագոր-

ծակցությունն իրենից ներկայացում է ոչ պետական կառույցների աջակցությունը 

Փարիզի համաձայնագրի իրականացման` 2030 թ. կայուն զարգացման օրակար-

գի ձևավորման համար: Նշված համագործակցությունը ներառում է հետևյալ ուղ-

ղությունները.  

1. ընդհանուր քաղաքային տրանսպորտ,  

2. բեռնափոխադրումներ և լոգիստիկա,  

3. վառելիքի ծախսի արդյունավետություն և էլեկտրական շարժիչների կիրա-

ռություն,  

4. հեծանիվ և քայլել,  

5. ավիացիա,  

6. տրանսպորտի տեխնոլոգիաներ,  

7. ճանապարհային տրանսպորտ:  

Վեր նշված բոլոր միջոցառումները հետապնդում են մեկ նպատակ՝ յուրա-

քանչյուր ոլորտում մեղմացնել շրջակա միջավայրի աղտոտման տեմպերը, որո-

շակի նորմատիվային չափորոշիչներ սահմանելով: 

 

1.5. Տրանսպորտի ոլորտում էներգախնայողության հայտնի  

գործելակերպերը  

 

Տրանսպորտային համակարգից ջերմոցային գազերի արտանետումները 

տարեցտարի աճում են կազմելով CO2 գլոբալ արտանետումների մի զգալի մասը: 

2018 թ. աշխարհում արտադրված վառելիքի 27 %-ի սպառողը եղել է տրանս-

պորտը: Ընդ որում՝ օգտագործվող էներգայի 97 %-ը բաժին է ընկնել հանածո վա-

ռելիքին, իսկ դա նշանակում է, որ CO2-ի համաշխարհային արտանետումների           

22 %-ը եղել են հենց տրանսպորտի կողմից արտանետումները: 

Տրանսպորտի ոլորտի արտանետումների բարձր մակարդակը պայմանա-

վորված են հետևյալ գործոններով [10]:  

•  գերբնակեցվածություն,  

•  բրածո վառելիքի կիրառություն,  

•  անարդյունավետ տրանսպորտային համակարգ,  
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•  բնապահպանական հստակ չափորոշիչների և կարգավորումների բացա-

կայություն:  

Վերը նշված ենթատեքստում հատուկ ուշադրության է արժանի քաղաքային 

տրանսպորտի հինախնդիրների բացահայտումը և արդյունավետության բարձ-

րացումը: 

Քաղաքային տրանսպորտի հիմնական նպատակն է հնարավորություն 

ստեղծել ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների պահանջարկի բա-

վարարման՝ առանց բացասական հետևանք թողնելու հասարակության և շրջա-

կա միջավայրի վրա: Նման մոտեցման դեպքում պետք է առաջնորդվել հետևյալ 

սկզբունքներով.  

 Իրականացնել ճիշտ հողօգտագործում և պլանավորում, որի արդյունքում 

նվազեցնել հեռավորությունները և կրճատել տարածություններ (կիլոմետրեր): 

Արդյունավետ տրանսպորտային ցանցի նախագծում [11]:  

 Իրականացնել քաղաքականություն մարդկանց խթանելու օգտվել նվազ 

արտանետումներ և էներգախնայող տրանսպորտային միջոցներից, ինչպիսիք են 

հասարակական տրանսպորտը և առանց ներքին այրման շարժիչի տրանսպոր-

տային միջոցները: Սա կարող է իրագործվել ներդրումների միջոցով հասարակա-

կան տրանսպորտի բարելավման, անվտանգ ենթակառուցվածքների ստեղծման, 

ներքին այրման շարժիչով անձնական տրանսպորտային միջոցների օգտագործ-

ման նախաձեռնությունների կրճատման (էկոլոգիական վճարների և վառելիքի 

գնի) միջոցով: 

 Իրականացնել քաղաքականություն ներքին այրման շարժիչով տրանս-

պորտային միջոցներ վնասակար ազդեցությունը նվազեցնելու ուղղությամբ: Դա 

հնարավոր է հասնել այնպիսի քաղաքականության միջոցով, ինչպիսիք են 

տրանսպորտային միջոցների վառելիքի արդյունավետության բարելավում, նոր 

տեխնոլոգիայի միջոցով ցածր ածխածնային վառելիքի սպառում, և ցածր արտա-

նետվող տրանսպորտային միջոցների օգտագործման խթանում, ինչպիսիք են 

էլեկտրական և հիբրիդային շարժիչով մեքենաները:  

Ինչպես նշվեց, համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ քաղաքային 

տրանսպորտը արագորեն վեր է ածվում էներգիայի զգալի սպառողի: Հիմնական 

էներգիայի աղբյուրներ են հանդիսանում չվերականգնվող նավթային վառելիքնե-

րը: Այդ առումով կարևոր է գնահատել այն գործոնները և ռազմավարությունները, 

որոնք ազդում քաղաքային տրանսպորտի էներգախնայողության վրա: 

Գոյություն ունի երեք գործոն, որոնք ազդեցություն ունեն քաղաքային 

տրանսպորտի էներգասպառման վրա:  

Դրանք են՝  

 տարածքի օրինաչափությունը, 

 եկամուտների մակարդակը,  

 տրանսպորտային միջոցների տեսակը:  
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Տարածքի օրինաչափությունը և բնակչության թվաքանակը կարևոր գործոն-

ներ են: Խիտ բնակեցվածությունը բերում է ուղևորությունների քանակի և երկա-

րության կրճատմանը, որի արդյունքում նվազում է տրանսպորտի էներգասպա-

ռումը:  

Եկամուտների մակարդակը քաղաքում հանդիսանում է հաջորդ գործոնը 

էներգասպառման համար: Բարձր եկամուտ ունեցող քաղաքներում բնակչությու-

նը հակված է օգտվելու անձնական տրանսպորտային միջոցներից, հաճախ նաև 

թանկարժեք տրանսպորտային միջոցներից, որոնք ունենում են մեծ էներգասպա-

ռում, իսկ ցածր եկամուտ ունեցող քաղաքներում պատկերը հակառակն է՝ մարդիկ 

չեն կարող ձեռք բերել անձնական մեքենաներ, ավելի շատ են օգտվում հասարա-

կական տրանսպորտից, հեծանիվներից կամ տեղաշարժվում են ոտքով:  

Տրանսպորտային միջոցների տեսակները նույնպես ազդեցություն ունեն քա-

ղաքի էներգասպառման վրա: Սա պայմանավորված է նրանով, որ այն քաղաքնե-

րը, որոնք ունեն վատ օրենսդրական կարգավորումներ և հնարավորություն են 

տալիս հին տրանսպորտային միջոցների շահագործումը, որոնք շատ հաճախ 

գտնվում են անսարք վիճակում, հանգեցնում են էներգիայի ավելի շատ սպառ-

ման:  

Արդյունքում, հաշվի առնելով վեր նշված օրինակները, ինչպես նաև միջազ-

գային փորձը, տրանսպորտային պահանջարկի բարելավման և էներգիայի 

սպառման նվազեցման համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ ռազմա-

վարությունները.  

 Խուսափել գործողություններից, որոնք հանգեցնում են տրանսպորտի 

պահանջարկի ավելացմանը:  

 Փոխել գործողությունները, որոնք մարդկանց կխթանեն օգտվել ավելի 

քիչ էներգասպառում ունեցող տրանսպորտային միջոցներից, ինչպիսիք են հան-

րային տրանսպորտը և առանց ներքին այրման շարժիչի տրանսպորտային մի-

ջոցները՝ էլեկտրամոբիլները: 

 Բարելավել տրանսպորտային համակարգը քաղաքում՝ նվազեցնելով ար-

տանետումները, էներգիայի սպառումը և ձայնի մակարդակը:  

 

 1.6. Տրանսպորտի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա  

 

Շրջակա միջավայրի որակի վատթարացումը կարևոր և աճող խնդիրներից է 

մի շարք զարգացող քաղաքների համար: Տրանսպորտը կարող է ունենալ մի շարք 

ազդեցություններ շրջակա միջավայրի վրա:  

Դրանցից են.  

•  օդի որակի վատթարացում,  

•  էներգիայի սպառում,  

•  աղմուկ,  
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•  ջրի որակի վատթարացում,  

•  ջերմոցային գազերի արտանետում:  

Շրջակա միջավայրի վատթարացման խնդիրները բավականին շատ են և 

դրանք հաճախ պահանջում են օրենսդրական նոր կարգավորումներ: Օրենսդրա-

կան նախաձեռնություններ ձևավորելու համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է հաս-

կանալ խնդիրների առաջացման պատճառները և այլընտրանքային լուծումները 

կարգավորման համար:  

Օդի որակի վատթարացման հետ կապված պետք է գնահատել շրջակա օդի 

որակը՝ ըստ տարբեր աղբյուրներից (անշարժ և շարժական) արտանետումների 

բաղադրության և քանակի:  

 

1.6.1.Արտանետումների կրճատման միջնաժամկետ  

քաղաքականությունը  

 

Երևան քաղաքի տրանսպորտի արտանետումների կրճատման համար 

պետք է իրականացվեն մի շարք միջոցառումներ, ինչպես քաղաքային իշխանու-

թյունների՝ այնպես էլ, ՀՀ կառավարության կողմից: Տրանսպորտի կարգավոր-

ման խնդիրներում առաջնային է հանդիսանում Երևան քաղաքի հասարակական 

տրանսպորտի կարգավորման հարցը, քանի որ առանց հիմնական խնդրի կար-

գավորման հնարավոր չէ անդրադառնալ այլ խնդիրների: Միջազգային փորձի 

ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ տրանսպորտային ոլորտի կարգավորման 

հիմնական առաջնահերթությունն է տրանսպորտի ճիշտ պլանավորումը:  

Երևան քաղաքում, որպես միջնաժամկետ քաղաքականություն 2020-2030 

թթ. համար պետք է իրականացնել Երևան քաղաքի նոր երթուղային ցանցի ներ-

դրման գործընթացը, որը ինչպես նշվեց պետք է ներառի հետևյալ բարեփոխում-

ների քայլեր.  

1. տրանսպորտային միջոցների պարկի թարմացում նոր ավտոբուսներով,  

2. կրկնվող երթուղիների բացառում՝ համաձայն նոր երթուղային ցանցի,  

3. սեղմված բնական գազով աշխատող տրանսպորտային միջոցներ,  

4. ճիշտ պլանավորման արդյունքում երթուղային ցանցի ընդհանուր երկա-

րության կրճատում,  

5. երթուղային ցանցը սպասարկող տրանսպորտային միջոցների ընդհանուր 

վազքի կրճատում,  

6. կանգառասրահների փոխարինում,  

7. մատչելի և հարմարավետ հասարակական տրանսպորտի ստեղծում,  

8. երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն,  

9. հասարակական տրանսպորտի համար Երևան քաղաքի փողոցներում 

առանձնացված երթևեկելի գոտու կիրառում,  
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10. միասնական տոմսային համակարգի ներդնում:  

Միջնաժամկետ քաղաքականության իրականացման հայեցակարգում պետք 

է իրականացնել նաև մի շարք իրավական կարգավորումներ, որոնք անուղղակի 

ազդեցություն կունենան Երևան քաղաքում տրանսպորտի արտանետումների 

կրճատման վրա: Նշված իրավական կարգավորումները պետք է սահմանվեն, և 

քաղաքային իշխանությունների, և ՀՀ կառավարության կողմից.  

• Տաքսի ծառայությունների և անհատ վարորդների հավաստագրման չա-

փորոշիչների խստացում և հավաստագրման գումարի ավելացում,  

• Հանված կամ չաշխատող կատալիզատորներով տրանսպորտային մի-

ջոցների շահագործման արգելում և վարչական պատասխանատվության ենթար-

կում,  

• Համաձայն Համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության համա-

ձայնագրի՝ սահմանվել աղտոտող վնասակար նյութերի օրական միջին թույլա-

տրելի սահմանը և նյութերի ցանկը, հսկողություն իրականացնել դրանց նկատ-

մամբ և ենթարկել վարչական պատասխանատվության,  

• Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության հստակ իրակա-

նացում,  

• Տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված բնապահպանական 

վճարների ավելացում,  

• Խթանել էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների կիրառությունը, 

դրանց կիրառման դեպքում սահմանել արտոնություններ, ստեղծել ենթակառուց-

վածքներ դրանց լիցքավորումը ապահովելու համար [11]:  

Վերը նշված բարեփոխումների միջնաժամկետ քաղաքականությունն իր ուղ-

ղակի ազդեցությունը կունենա Երևան քաղաքի տրանսպորտի արտանետման 

մակարդակի վրա, քանի որ.  

• նոր ենթակառուցվածքները և ճանապարհները կստիպեն շրջանցել 

Երևան քաղաքը,  

• երթևեկելի գոտիների 1/3 կրճատումը կբերի տրանսպորտային միջոցների 

կրճատմանը,  

• հասարակական տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցը կսպասարկի 

ավելի մեծ թվով ուղևորներ,  

• ավտոկայանատեղերի վճարի և տրանսպորտային միջոցների գույքա-

հարկի ավելացումը կստիպի հրաժարվել անձնական տրանսպորտային միջոցնե-

րից,  

• տրանսպորտի կառավարման համակարգերը կավելացնեն երթևեկության 

միջին արագությունը,  

• իրավական կարգավորումների խստացումը կստիպեն հրաժարվել անձ-

նական տրանսպորտային միջոցներից:  
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Նախնական վերլուծությունները ակնհայտ ցույց են տալիս, որ արտանե-

տումների քանակի նվազեցմանը միտված միակ ուղղությունը դա իշխանություն-

ների կողմից տրանսպորտի զսպման քաղաքականությունն է, որի կիրառման 

արդյունքում կունենանք արտանետումների ծավալի զգալի կրճատման ցու-

ցանիշ: 

 

1.6.2. Արտանետումների կրճատման երկարաժամկետ 

 քաղաքականությունը  

 

Երևան քաղաքում տրանսպորտի արտանետումների կրճատման երկարա-

ժամկետ քաղաքականությունը իրենից ենթադրում է 2020-2050 թթ. հայեցակար-

գերի մշակում և նշված հայեցակարգերը կյանքի կոչելու միջոցառումներ: Այն 

պետք է շարունակի նախատեսված քայլերը և ժամանակի ընթացքում կիրառելով 

ավելի նոր տեխնոլոգիաներ նպաստի արտանետումների մակարդակի նվազ-

մանը:  

Որպես երկարաժամկետ քաղաքականություն պետք է նշել հիմնական 4 ուղ-

ղություն.  

1. տրանսպորտային համակարգի ճիշտ կառավարում,  

2. անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների օգտագործ-

ման կրճատում,  

3. արտանետումների նվազմանը միտված իրավական կարգավորումների 

խստացում,  

4. էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների համատարած կի-

րառություն:  

Էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի ավելացման 

համար պետական մարմինների կողմից պետք է իրականացվեն երկարաժամկետ 

մշակված քաղաքականություն: Տվյալ քաղաքականության մեջ պետք է տեղ 

գտնեն իրավական կարգավորումներ արտոնությունների տրամադրման հետ 

կապված: Նշված կարգավորումները պետք է վերաբերեն էլեկտրական տրանս-

պորտային միջոցի ներկրման ժամանակ մաքսատուրքից և հարկերից ազատում, 

շահագործման հետ կապված վճարների և տուրքերի մասով արտոնության տրա-

մադրում (գույքահարկ, ավտոկայանատեղի վճար և այլ): Պետք է ստեղծել ենթա-

կառուցվածքների լայն ցանց էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցնե-

րի շահագործումը խթանելու և տրանսպորտային միջոցների մարտկոցները լից-

քավորելու համար: Նշված ենթակառուցվածքներից են արագ և դանդաղ լիցքա-

վորման կայանները, որոնք կարող են տեղակայված լինել, ինչպես Երևան քաղա-

քի բանուկ փողոցներում, այնպես էլ ծայրամասերում, որոնք չեն պահանջում մեծ 

ֆինանսական ներդրումներ:  
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Որպես առաջնային կոմպոնենտ նշված բնագավառում Երևանի քաղաքա-

պետարանի քաղաքականությունը պետք է լինի հասարակական տրանսպորտի 

ամբողջական վերափոխումը էլեկտրական ավտոբուսների: Այն կյանքի կոչելու 

համար պետք է իրականացվի երթուղային ցանցի երթուղիների հստակ հաշվարկ 

ընդհանուր վազքի և տվյալ երթուղու ուղևորահոսքի [11] մասով: Նշված հաշ-

վարկների արդյունքում ստանա տվյալ երթուղին սպասարկելու համար ինչ տիպի 

էլեկտրական ավտոբուս է անհրաժեշտ, քանի որ էլեկտրական ավտոբուսների 

արժեքը ներկայումս բավականին բարձր է, և այն պայմանավորված է տվյալ 

տրանսպորտային միջոցի մարտկոցի տարողությունից և հզորությունից: Էլեկտ-

րական ավտոբուսի մեկ լիցքավորմամբ վազքի ցուցանիշը կարելի է կարգավորել 

2 սկզբունքով՝ մեծ մարտկոց տեղադրելով, կամ արագ լիցքավորման կայաններ 

տվյալ երթուղում կահավորելով: Մեծ մարտկոցի օգտագործումը մեծացնում է ավ-

տոբուսի ձեռք բերման սկզբնական արժեքը, իսկ արագ լիցքավորման կայաննե-

րի տեղադրումը հնարավորություն է տալիս լիցքավորել տվյալ երթուղին սպա-

սարկող բոլոր տրանսպորտային միջոցները նվազեցնելով սկզբնական ավտոբու-

սի գինը և պահպանելով սահմանված վազքի ցուցանիշը: Նման հաշվարկների 

իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազագույն պահանջվող միջոց-

ներով վերափոխել հասարակական տրանսպորտն էլեկտրական ավտոբուսների, 

որի դեպքում հասարակական տրանսպորտի շարժակազմի արտանետումների 

ծավալը կհավասարվի զրոյի: Իհարկե նման բարեփոխման համար անհրաժեշտ 

է հսկայական կապիտալ ծախսեր, սակայն երկարաժամկետ քաղաքականու-

թյան արդյունքում հնարավոր կլինի կիրառել համաշխարհային փորձը, որը ցույց 

է տալիս, որ էլեկտրական ավտոբուսների կիրառման համար մի շարք դոնոր կազ-

մակերպություններ հատկացնում են հսկայական գրանտային միջոցներ, ինչպես 

նաև յուրաքանչուր տարի տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց նվազում 

են մարտկոցների գները, որը հանգեցնում է էլեկտրական շարժիչով տրանսպոր-

տային միջոցների գների նվազմանը:  

Տրանսպորտի բնագավառում նման մոտեցումը անխուսափելի է ցանկալի 

արդյունքին հասնելու համար, քանի որ էլեկտրական շարժիչով տրանսպոր-

տային միջոցներ բերում են ոչ թե արտանետումների ծավալի նվազմանը, այլ 

տվյալ տրանսպորտային միջոցների համար այն գործնականում հավասարեց-

նում են զրոյի: Ուստի՝ քաղաքականության իրականացման ցանկացած գործո-

ղություն իր արդյունքի չափով կբերի արտանետումների նույն հարաբերակցու-

թյան կրճատմանը: 

Նշված գործոններից յուրաքանչյուրը աշխարհում տարբեր սահմանափա-

կումների են ենթարկվում: Օրինակ՝ Շրջակա միջավայրի ազգային գործակալու-

թյունները սովորաբար հրատարակում են օրենսդրական սահմանափակումներ 

շրջակա օդի որակի մասով: Նմանատիպ կերպով տարբեր երկրներ սահմանա-

փակում են արտանետումների թույլատրելի ծավալները (գործարաններ, ավտո-

մեքենաներ): 
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ԳԼՈՒԽ 2 

ԷԼԵԿՏՐԱՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՓՈՒԼԵՐԸ 
 

2.1. Էլեկտրամոբիլների ստեղծումը 

 

«Էլեկտրական ավտոմեքենա» (EV) տերմինը, որպես կանոն նշանակում է 

տրանսպորտային միջոց, որը շարժման մեջ է դրվում էլեկտրաէներգիայի ինքնու-

րույն աղբյուրից սնվող մեկ կամ մի քանի էլեկտրաշարժիչով: Էլեկտրական շար-

ժիչների սնուցումը կարող է իրականցվի ակումուլյատորային մարտկոցի, վառե-

լիքային տարրերի կամ արևային մարտկոցի միջոցով։  

Էլեկտրամեքենաներն ըստ իրենց տեսակի լինում են հիբրիդային մեքենաներ 

(HEV), որոնք սնուցվում են ներքին այրման շարժիչից և հիբրիդային մեքենաներ, 

որոնք հնարավորություն ունեն սնուցվելու արտաքին ցանցից (PHEV): Գոյություն 

ունեն նաև ամբողջական էլեկտրական մեքենաներ (EV/BEV) և վառելիքային 

բջիջներով աշխատող մեքենաներ (FCV), որոնց կառուցվածքում ներառված են 

էլեկտրաքիմիական գեներատորներ ջարծինը էլեկտրական էներգիայի փոխա-

կերպման համար: Ժամանակակից հիբրիդային ավտոմեքենաների ավտոնոմ 

վազքը կազմում է 750 կմ և ավելի: Ըստ կանխատսումների մոտ ապագայում այն 

կկազմի ավելի քան 1000 կմ: Ամբողջական էլեկտրական մեքենաների ավտոնոմ 

վազքը ներկայումս կազմում է 250…300 կմ: Սակայն Tesla Model 3 մոդելի մոտ 

այն կազմում է մոտ 500 կմ, համաձայն ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պահպանու-

թյան գործակալության տվյալների Tesla Model S մոդլի ավտոնոմ վազքը կազմում 

է ավելի քան 600 կմ:  

Այսպիսի ցուցանիշին ընկերությունը հասել է ի հաշիվ նոր՝ մեծ ունակության 

ակումուլյատորային մարտկոցների կիրառման: 

Ներկայումս ամենամեծ տարածումը ստացել է էլեկտրամոբիլի կառուցված-

քը, որում էլեկտրական շարժիչի սնուցումը իրականացնում է ակումուլյատորային 

մարտկոցի միջոցով։ 

Ակումուլյատորային մարտկոցը պահանջում է կանոնավոր լիցքավորում, 

որը կարող է իրականացվել հոսանքի արտաքին աղբյուրներից, արգելակման 

էներգիայի ռեկուպերացիայի միջոցով, ինչպես նաև ավտոմոբիլի վրա գտնվող 

գեներատորի միջոցով։ Գեներատորը իր հերթին պտույտները ստանում է ներքին 

այրման շարժիչից, այս դեպքում ունենք հիբրիդային ավտոմոբիլ:  

Էլեկտրական շարժիչով հանդերձված տրանսպորտային միջոցները ստեղծ-

վել են ավելի շուտ, քան ներքին այրման շարժիչով ավտոմոբիլները։ 1828 թ. հուն-

գարացի Անյոս Ջեդլիկի կողմից ստեղծվեց սայլակ, որի վրա տեղադրված էր 

էլեկտրական շարժիչ։ Այդ «էլեկտրամոբիլը» պաշտոնական գրանցում ստացավ 

բավականի ուշ՝ 1841 թ. [12]: 
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Էլեկտրամոբիլների զարգացման պատմությունը սկսվում է 1835 թ., երբ շոտ-

լանդացի Ռոբերտ Անգերսոնը պատրաստեց էլեկտրամոբիլ-մոդելը, որը համար-

վում է էլեկտրամոբիլների պատմության առաջնեկը: Այն իրենից ներկայացնում 

էր կոնցեպտուալ մոդել, որում անհրաժեշտ էր լուծել բազմաթիվ հեռանկարային 

խնդիրներ, օրինակ՝ էլեկտրաէներգիայի պահպանումը, որի լուծման համար 1859 

թ. բելգիացի գիտնական Գաստոն Պլանտեն մշակվեց կապարաթթվային քար-

շային ակումուլյատորային մարտկոց: Հետագայում Ժենոբե Գրամմի կողմից 

առաջարկվեց ավելի կատարյալ կառուցվածքով քարշային էլեկտրոշարժիչի, ար-

դյունքում ստացվեց մի համալիր, որը ներառում էր քարշային ակումուլյատո-

րային մարտոկոցը (ՔԱՄ) և քարշային էլեկտրոշարժիչը: Արդյունքում ստեղծվեց 

էլեկտրամոբիլների նախագծման և արտադրության զարգացման անհրաժեշտ 

նախադրյալները: 

Մոտավորապես, 1870 թ. Անգլիայում Սիմենս եղբայրները ստացան երկա-

կար T-աձև երկաթ-արմատուրային գեներատորների պատենտ: 1890 թ. ֆրան-

սիացի Գ. Տրովե օգտագործեց Սիմենսի մեկ զույգ մոդիֆիկացված շարժիչները և 

Պլանտի քարշային ակումուլյատորային մարտկոցները սայլակավոր մոտոցիկլե-

տի համար, որը զարգացնում էր մինչև 12 կմ/ժ արագություն: Նմանատիպ մոտո-

ցիկլետները հայտնվեցին նաև ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում, իսկ 1896 թ. Մո-

րիս և Սալոմ գործընկերները արտադրեցին 13 էլեկտրական ավտոմոբիլներ, 

որոնք աշխատում էին Նյու-Յորքում, որպես տաքսի, մեկ լիցքավորմամբ ապահո-

վելով մինչև 48 կմ վազք:  

1890-ականների վերջին ավտոմոբիլային շուկայում հայտնվեցին բարձր 

տեխնոլոգիական ներքին այրման շարժիչներ, որոնք դարձան էլեկտրաշարժաբե-

րին անմիջական մրցակից: Եվ սկսվեց տեխնոլոգիական մրցակցությունը: 

Արդեն 1896 թ. իսպանացի ինժեներ Խուլենի կողմից մշակվեց ցինկային թեր-

թերով և հիմքային էլեկտրոլիտով բավականին առաջավոր K մարտկոցը: 1897 թ. 

Դարկի կողմից մշակվեց էներգախնայողության բավական բարձր ցուցանիշներ 

ունեցող էլեկտրամոբիլը: Այս ընթացքում Մեծ Բրիտանիայում նկատվում էր 

էլեկտրամոբիլների նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն, որոնք օգտագործվում էին 

օրինակ՝ որպես տաքսի: Դրա շնորհիվ 1897 թ. Լոնդոնում ստեղծվեց «Red Flag 

Act» (Օրենքի Կարմիր Դրոշ) ասոցիացիան, իսկ 1897 թ. ամռանը արդեն իսկ 15 

էլեկտրամոբիլներ աշխատում էին Լոնդոնի ճանապարհներին: 

Էլեկտրամոբիլների արտադրության զարգացման համար կարևոր նշանա-

կություն ունեցավ ֆրանսիացի գյուտարար Կամի Ժենզիի տեխնոլոգիաները, ո-

րոնց շնորհիվ էլեկտրամոբիլները զարգացնում էին, այն ժամանակների համար 

ռեկորդային ցուցանիշներ, 98 կմ/ժ արագություն, որը պաշտոնապես գրանցվեց 

1899 թ.: Ֆերդինանդ Պորշեն 1900 թ. ստեղծեց առաջին Lohner-Wagen, որ ուներ 

առջևի անիվների կունդերին էլեկտրաշարժիչներ, իսկ 1901 թ. մշակվեց նոր 

Lohner-Porsche Rennwagen-ը 1800 կգ ընդհանուր քաշով ակումուլյատորային 
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մարտոցներով և էլեկտրաշարժաբերի սնուցմամաբ 1,5 Կվտ հզորությամբ: Նա 

ստեղծեց առաջին անգամ ավտոմոբիլի նոր մոդել համակցված էներգասարքա-

վորմամբ, որն օգտագործում էր գեներատորի շարժաբերի համար բենզինային 

շարժիչ, որի միջոցով քարշային ակումուլյատորային մարտկոցը սնուցում էր մե-

քենայի էլեկտրաշարժաբերը: 

Այսպիսով, XIX-րդ դարի վերջը  XX-րդ դարի սկիզբը կարելի է անվանել 

էլեկտրամոբիլաշինության զարգացման շրջան։ Այդ ժամանակահատվածում 

էլեկտրամոբիլները պատրաստում էին, ինչպես Եվրապայում, այդպես էլ ԱՄՆ-ում։ 

XX-րդ դարի սկիզբին ԱՄՆ-ում արտադրվել էր մոտ 10 հազ. էլեկտրամոբիլ, 

ինչը մի քանի անգամ գերազանցում էր ներքին այրման շարժիչով արտադրված 

ավտոմոբիլների քանակը [13]: 

 

 
Նկ. 2.1. Քամիլ Ժենատցիի էլեկտրամոբիլը 

 

1899 թ. էլեկտրամոբիլը հատել է արագության 100 կմ/ժամ սահմանը Փարիզի 

մոտ գտնվող Աշեր քաղաքում։ Այդ էլեկտրամոբիլը կառուցել էր բելգիացի ինժե-

ներ Քամիլ Ժենատցին։ Մեքենան ուներ շրջահոսող բաց թափք, որը պատրաստ-

ված էր ալյումինի և տիտանի համաձուլվածքից։ Արտաքին տեսքով նա նմանվում 

էր տորպեդի, որը տեղակայված էր շասսիի վրա։ Այն կահավորված էր երկու 

էլեկտրաշարժիչներով՝ 50 կՎտ ընդհանուր հզորության և ուներ մոտ 1 տոննա 

զանգված։ Մեքենայի արգելակման համակարգը կանգնեցնում էր ավտոմոբիլը 

հոսանքի աղբյուրին միացված բևեռների փոփոխման շնորհիվ։ Հեղինակը ինքն 

էր վարում էլեկտրամոբիլը, որը զարգացրեց 105,88 կմ/ժամ արագություն։ 

Էլեկտրամոբիլաշինության զարգացման մեջ շատ մեծ ներդրում է արել 

«Porsche» ընկերությունը, որը 1898 թ. աշխարհին ներկայացրեց իր առաջին 
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«Lohner Porsche» մակնիշի էլեկտրամոբիլը։ Աշխարհում այն առաջինն էր, որն 

ուներ ղեկային հիդրոուժեղարար և առջևի տանող անիվներ:  

Հետագայում այդ գերմանացի ինժենեների կողմից էլեկտրամոբիլի վրա 

ավելացվեցին երկու ներքին այրման շարժիչներ, և այն դարձավ աշխարհում 

առաջին հիբրիդային ավտոմոբիլը։ 

Անհրաժեշտ է նշել նաև այն, որ 1900 թ. Փարիզի ցուցահանդեսում Ֆերդի-

նանդ Պորշեն աշխարհին ներկայացրեց առաջին էլեկտրամոբիլը, որի առջևի 

անիվներից յուրաքանչյուրի կունդում տեղադրված էին էլեկտրաշարժիչներ։ 

 

 
Նկ. 2.2. «Lohner Porsche» մակնիշի էլեկտրամոբիլը 

 

1901 թ. Թոմաս Էդիսոնը ձևակերպում է արտոնագիր երկաթենիկելային 

մարտկոցի վրա, որը հետագայում հիմք է հանդիսանալու իր էլեկտրամոբիլի հա-

մար, ինչպես նաև էներգիայի հիմնական աղբյուր այլ արտադրողների կողմից 

կառուցվող էլեկտրամոբիլների համար։ 

XIX-րդ դարի վերջին էլեկտրամոբիլների մշակումը սկսեց զարգանալ շատ 

արագ տեմպերով։  
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Նկ. 2.3. «Lohner Porsche» մակնիշի հիբրիդային մեքենան 

 

Օգտագործելով Քամիլ Ֆորեի արդիականացված ակումուլյատորային 

մարտկոցները, որոնց ունակությունը Պլանտեի մարտկոցների նկատմամբ անհա-

մեմատ ավելի մեծ էր, ամերիկացի Ուիլյամ Մորրիսոնը 1890 թ. ստեղծեց իր առա-

ջին էլեկտրամոբիլը, որը կարող էր տեղափոխել մինչև վեց ուղևոր, և զարգացնում 

էր 88,5 կմ/ժամ արագություն։ 

 

 
Նկ. 2.4. Ուիլյամ Մորրիսոնի էլեկտրամոբիլը 
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XX-րդ դարի առաջին տասնամյակներում աշխարհի ամենամեծ քաղաքների 

փողոցներում կարելի էր տեսնել, ինչպես ներքին այրման շարժիչներով, անպես էլ 

էլեկտրական շարժիչներով ավտոմոբիլներ։ Օրինակ՝ 1910 թ. Նյու-Յորքում որ-

պես տաքսի աշխատում էին մինչև 70 հազ. էլեկտրամոբիլներ։ 

Սակայն էլեկտրամոբիլների տոկոսը շատ արագ սկսեց նվազել։  

Եթե XX-րդ դարի սկզբին այն կազմում էր տրանսպորտային միջոցների մո-

տավորապես 50 %, ապա 1920 թ. այն կազմում էր ընդամենը 1 %, ինչը կապված 

էր ներքին այրման շարժիչի շատ արագ զարգացման և կառուցվածքի կատարե-

լագործման հետ։ Ներքին այրման շարժիչներով ավտոմոբիլները չունեին այն 

ակնհայտ թերությունները, որոնցով օժտված էին էլեկտրամոբիլները, մասնավո-

րապես շատ փոքր վազքը և լիցքավորման համեմատաբար երկար ժամանակը։  

Էլեկտրամոբիլների վերածնունդը սկսվեց 1960-1970 թթ. էկոլոգիական պրոբ-

լեմների առաջացման և հեղուկ վառելիքի թանգացման հետ զուգահեռ։ 

Էլեկտրամոբիլների հիմնական առավելություներն են՝ 

- վնասակար արտանետումների բացակայումը նրա շահագործման վայրում, 

- կառուցվածքի պարզեցումը և տեխնիկական սպասարկման հեշտությունը, 

- ցածր հրդեհա և պայթյունավտանգ լինելը, 

- հեղուկ վառելիքի համեմատ ավելի էժան էներգիայի կիրառումը, 

- ավելի փոքր աղմուկ,  

- ընթացքի ավելի մեծ սահունություն, 

- արգելակման կատարման հնարավորությունը էլեկտրաշարժիչով, առանց 

մեխանիկական արգելակների օգտագործմանը։ 

Էլեկտրամոբիլների հիմնական թերություներն են՝ 

- ցածր վազք և մարտկոցների լիցքավորման երկար ժամանակ, 

- ակումուլյատորային մարտկոցները շատ վատ են աշխատում մեքենայի 

մեկնարկների ժամանակ։ Այդ ժամանակ նրանք կորցնում են էներգիայի զգալի 

մասը, և մեքենայի վազքը մեծացնելու նպատակով անհրաժեշտ է կիրառել հա-

տուկ մեկնարկային համակարգեր և ռեկուպերացիայի սարքեր (վերաօգտագոր-

ծիչ սարքեր), 

- ակումուլյատորային մարտկոցի էներգիայի զգալի մասը օգտագործվում է 

մեքենայի խցիկը տաքացնելու կամ սառեցնելու վրա,  

- էլեկտրամոբիլների զանգվածային կիրաառման համար անհրաժեշտ է 

ստեղծել հսկայական լիցքավորման ցանց, 

- էլեկրականությունով լիցքավորման վրա ծախսվում է անհամեմատ ավելի 

մեծ ժամանակ, քան հեղուկ վառելիքով լիցքավորման վրա,  

- ակումուլյատորային մարտկոցի ունակությունը զգալի նվազում է ցուրտ 

եղանակին։ 

Ակնհայտ է, որ էլեկտրամոբիլները ավտոմոբիլաշինության ապագան են։ 
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Նավթի գների անընդմեջ աճը, ավտոմոբիլի վնասակար արտանետումների 

նվազեցման անհրաժեշտությունը բերեցին նրան, որ ավտոարտադրողների զգալի 

մասը սկսեց գումարներ ներդնել էլեկտրամոբիլների մշակման և արտադրման 

մեջ։ 

Ներկայումս էլեկտրամոբիլների խոշոր շուկաներն են ձևավորվել ԱՄՆ-ում, 

Ճապոնիայում, Չինաստանում և մի շարք եվրոպական երկրներում՝ Ֆրանսիա-

յում, Նիդեռլանդներում, Նորվեգիայում, Գերմանիայում, Անգլիայում և այլն [14]։ 

Էլեկտրամոբիլներ արտադրող ընկերություններից անհրաժեշտ է նշել հան-

րաճանաչ «Nissan»-ը («Leaf» մակնիշի էլեկտրամոբիլ), «Mitsubishi»-ին («I 

MiEV» մակնիշի էլեկտրամոբիլ), «Toyota»-ան («RAV4EV» մակնիշի էլեկտրամո-

բիլ), «Honda»-ան («FitEV» մակնիշի էլեկտրամոբիլ), «Ford»-ը («Focus Electric» 

մակնիշի էլեկտրամոբիլ), «Tesla»-ան («Roadster» և «Model S» մակնիշի էլեկտ-

րամոբիլները), «Renault»-ը («Fluence Z.E.» և «ZOE» մակնիշի էլեկտրամոբիլնե-

րը), «BMW»-ն («Active C» մակնիշի էլեկտրամոբիլ), «Volvo»-ն («C30 Electric» 

մակնիշի էլեկտրամոբիլ) և այլն։ 

Էլեկտրական ավտոմոբիլների ստեղծման աշխատանքները տարվում են եր-

կու ուղղություններով՝ նոր մոդելների մշակում և սերիական մեքենաների ադապ-

տացում։ Վերջին ուղղությունը ավելի գերադասելի է, քանի որ պահանջում է հա-

մեմատաբար ավելի քիչ ներդրումներ։ 

Ժամանակակից էլեկտրամոբիլները, կախված իրենց նշանակութունից, կա-

րելի է բաժանել երեք խմբերի՝ 

- քաղաքային էլեկտրամոբիլներ (առավելագույն արագությունը մինչև 100 

կմ/ժամ), 

- մայրուղային էլեկտրամոբիլներ (առավելագույն արագությունը 100 կմ/ժամ-

ից բարձր), 

- սպորտային էլեկտրամոբիլներ (առավելագույն արագությունը 200 կմ/ժամ-

ից բարձր)։ 

Հետագայում էլեկտրամոբիլների տարբեր կառուցվածքների նախագծմամբ, 

մշակմամբ և արտադրությամբ սկսեցին զբաղվել և նույնիսկ բավական հաջող՝ 

ավտոմոբիլաշինության ոլորտում հայտնի տարբեր ընկերություններ: Այսօր աշ-

խարհում չկա ավտոարտադրող ընկերություն, որը չունենա իր մշակած էլեկտրա-

մոբիլը և էլեկտրամոբիլների մշակված հեռանկարային մոդելների շարքը: 

Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է նշել, որ էլեկտրական տրանսպորտի զար-

գացումը հարթ չի ընթանում և առկա են բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնց ար-

դյաւնավետ լուծումից է կախված էլեկտրական տրանսպորտի զանգվածային 

տարածումն ու օգտագործումը հասարակության տարբեր շերտերի կողմից: 

Խիստ կարևոր է նաև էլեկտրական տրանսպորտի տեխնիկական շահա-

գործման, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ժամանակակից համակար-

գերի ներդրումն ու արդյույնավետ աշխատանքի կազմակերպումը, այս առումով 
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ներկայումս աշխատաշուկայում խիստ պահանջարկված են էլեկտրամոբիլների 

տեխնիկական սպասարկման և նորոգման մասնագետները, որոնց մասնագիտա-

կան կարողությունների և հմտությունների զարգացման համար պահանջվում են 

մասնագիտական գրականություն, ուսումնամեթոդական աշխատանքներ, ուսում-

նալաբորատոր սարքավորումներ և գործնական աշխատանքների կատարման 

ժամանակակից բազա: 

 

2.2. Նոր տեխնոլոգիաները ավտոմոբիլաշինությունում 
 

Ավտոմոբիլաշինությունում նոր տեխնոլոգիաների զարգացման ընդհանուր 

վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հիմնական հարցերից է ուժային ագրեգատնե-

րի հեռանկարային կառուցվածքների որոշումը:  

Ներկայումս ավտոարտադրության շուկայի առաջատարները դիտարկում են 

տվյալ ոլորտում տեխնոլոգիական լուծումների լայն տիրույթ, որոնք կապված են 

էներգիայի աղբյուրների հետ՝ կենսավառելիք, վառելիքային տարրեր, էլեկտրա-

կան տեխնոլոգիաներ: 

Mercedes-Benz, GM, VW, Toyota և այլ ընկերությունները դիտարկում են վա-

ռելիքային տարրերի վրա հիմնված տեխնոլոգիաները, նպատակ ունենալով հաս-

նելու երկարաժամկետ հեռանկարային զարգացման՝ հաշվի առնելով էլեկտրամո-

բիլների և հիբրիդային ավտոմոբիլների շահագործման ենթակառուցվածքային 

խնդիրների լուծումները: Այնուամենայնիվ, վառելիքային տարրերի հաջողությու-

նը կախված է ջրածնի օգտագործման տնտեսապես արդյունավետ տեխնոլոգիա-

ների մշակումներից, ինչպես նաև այդ նույն ենթակառուցվածքների խնդիրների 

լուծումներից: Ավտոարտադրողների ուշադրության կենտրոնում է գտնվում նաև 

բիովառելիք, սակայն դրա լայն կիրառումը սահմանափակվում է ռեսուրսների 

ստացման և վերամշակման ոչ բավարար արտադրական հզորություններով: 

Ներկայումս ակընհայտ է էլեկտրամոբիլների և հիբրիդային ավտոմոբիլների 

վառելիքային շահավետության և բնապահպանական անվտանգության առավե-

լությունները ՆԱՇ-ով ավտոմոբիլների համեմատ: Սակայն մոտ ապագայում 

էլեկտրական տեխնոլոգիաները կլինեն նախընտրելի նաև հետևյալ առավելու-

թյունների շնորհիվ.  

- տվյալ ոլորտում առկա մեծ հետազոտական պոտենցիալը,  

- զարգացած երկրներում պետական ծրագրերի իրականացումը, որոնք ուղղ-

ված են աջակցելու համապատասխան տեխնոլոգիաների զարգացումը, 

- ավտոարտադրողները և կոմպլեկտավորող հանգույցներ արտադրողները 

հասկանում են, որ տեխնոլոգիաների տիրույթի լայնացումը կբերի շուկայի կա-

ռուցվածքի բարդացման և տարբեր տրանսպորտային միջոցներ արտադրողների 

միջև մրցակցության: 

Ավտոմոբիլաշինության զարգացման փորձագիտական կանխատեսումների 

վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պահանջվում է զգալի ժամանակ, որպեսզի նոր 
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տեխնոլոգիաները լինեն իշխող: Սրա պատճառներից է նաև այն, որ ավտոար-

տադրողները շատ հաճախ ավանդապաշտ են, գլոբալ փոփոխություններով այն-

քան էլ շահագրգռված չեն և ոչ միշտ են պատրաստ կտրուկ անցում կատարելու 

այնպիսի տեխնոլոգիաներից, որոնք մշակվել և կիրառվել են տասնյակ տարիներ: 

Անհրաժեշտ է նշել նաև այն, որ չնայած էլեկտրամոբիլների և հիբրիդային 

ավտոմոբիլների նախագծման և արտադրության պատմական փուլը եղել է համե-

մատաբար երկար, առայժմ գտնվում ենք զարգացման սկզբնական փուլում: 

Ներկայումս աշխարհում կատարվում են համատասխան տեխնոլոգիաների 

զարգացման նորարական կենտրոնների ձևավորում: Ընդ որում՝ որոշակի ընդհա-

նուր դասակարգման դեպքում ակընհայտ է դառնում՝ ԱՄՆ, Ճապոնաիան, Գեր-

մանինան և Ֆրանսիան գիտատեխնիկական զարգացման կենտրոններ են, իսկ 

Չինաստանը ինժեներական նախագծերի արդյունաբերական իրականացման 

կենտրոն: Ներկայումս Չինաստանը կենցաղային էլեկտրոնիկայի արտադրու-

թյան աշխարհի առաջատարներից է, սակայն անհրաժեշտ է նշել նաև, որ BYD 

ընկերությունը էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների աշխարհի առաջա-

տարներից է: Ընկերությունը որպես սեփական ռազմավարական նպատակի զար-

գացում հայտարարել է ավտոմոբիլների կյանքի ցիկլի բոլոր մակարդակներում 

համալիր կառավարումը, նախագծումից սկսած՝ ուտիլիզացումով վերջացրած: 

Չինաստանում «կանաչ տեխնոլոգիաների» զարգացմանը նպաստում է նաև 

այն, որ ներկայումս էլեկտրամոբիլների արտադրության տեխնոլոգիական գոր-

ծընթացներում օգտագործվող հազվագյուտ մետաղների հետախուզված համաշ-

խարհային պաշարների մոտավորապես 80 % գտնվում է հենց Չինաստանում: 

 

2.3.Վերականգնվող էներգայի աղբյուրների կիրառումը  

ժամանակակից ավտոմոբիլաշինությունում 
 

2.3.1.Քամու էներգիայի օգտագործում 
 

Քամուց էներգիայի ստացումը սովորաբար մատչելի է ժամանակի 25…35 %, 

իսկ արեգակի էներգիան 10…25 % սահմաններում: 

Ներկայումս բացակայում են էլեկտրագեներացնող առևտրային սարքավո-

րումներ, որոնք օգտագործում են քամու էներգիան, սակայն կան բազմաթիվ պա-

տենտներ, որոնք առաջարկում են հետաքրքիր լուծումներ: 

Էլեկտրամոբիլներում քամուն էներգիայի կիրառմանը նվիրված բազմաթիվ 

հետազոտություններ են կատարվել և շարունակվում են գիտահետազոտական և 

ավտոարտադրող ընկերություններում և կազմակերպություններում, որոնց արդ-

յունքները հավաստում են քամու էներգիայի կիրառման լայն հնարավորություն-

ները էլեկտրամոբիլներում: Մասնավորապես CITROEN CZERO մակնիշի էլեկտ-
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րամոբիլի համար մշակվել է քամու գեներատորներ, որոնք հնարավորություն են 

տալիս ապահովել օ.գ.գ.-ն 0,4…0,5 սահմաններում և ապահովել էլեկտրամոբիլի 

համեմատաբար երկար ընթացք առանց ակումուլյատորային մարտկոցի լրացու-

ցիչ վերալիցքավորման: Մեքենայի շարժման ժամանակ հանդիպակաց օդի հոս-

քը շարժման մեջ է դնում գեներատորի քամու անիվը (նկ. 2.6), արդյունքում ար-

տադրվում է էլեկտրական էներգիա, որը փոխանցվում է տրանսմիսիային: Ար-

տադրվող էներգիայի մեծությունը կախված է մեքենայի շարժման արագությունից 

և քամու անիվի մակերեսի մեծությունից: Որքան մեծ է քամու անիվի աերոդինա-

միկական հատկանիշները, այնքան մեծ է արտադրվող էլեկտրական էներգիան և 

մեծ է քամու գեներատորի արդյունավետությունը: Նկ. 2.7-ում պատկերված է քա-

մու գեներատորով աշխատող մեքենայի տեսքը կողքից և դիմացից: Մեքենայի 

բազան՝ 2,588 մ, գաբարիտային երկարությունը՝ 3,475 մ [15]: 
 

 
Նկ. 2.6. CITROEN CZERO (Mitsubishi i MIEV) էլեկտրամոբիլի քամու 4 հատ գեներատոր-

ների տեղակայման սխեման: A- գեներատորի անիվի տրամագիծը D=0,340 մ,  B- գենե-

րատորի անիվի տրամագիծը D=0,260 մ 

 
Նկ. 2.7. CITROEN CZERO (Mitsubishi i MIEV)  

էլեկտրամոբիլի տեսքը կողքից և դիմացից  
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Մեքենայի շարժման ժամանակ տեղի է ունենում ակումուլյատորային մարտ-

կոցի մշտական լիցքավորում, ընդ որում, երթևեկության որոշակի ռեժիներում ընդ-

հանրապես կարիք չի լինի ակումուլյատորային մարտկոցը վերալիցքավորել: 

ԱՄՆ 20130314023 պատենտում (նկ. 2.8) ներկայացված է էլեկտրական և 

հիբրիդային ավտոմոբիլների համար նախատեսված քամու տուրբինի բազայի 

վրա մշակված էլեկտրագեներացնող բորտ սարքավորում, որը մեծացնում է մեքե-

նայի ավտոնոմ ընթացքի պաշարը, նվազեցնում վառելիքի ծախսը և վտանգավոր 

արտանետումների քանակը: Քամու տուրբինան օգտագործում է օդի հոսանքի 

էներգիան միջին և մեծ արագություններով ավտոմոբիլի շարժման ժամանակ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 2.8. ԱՄՆ պատենտ US 20130314023 

 «Wind energy fan-turbine generator for electric and hybrid vehicles» 

 

ԱՄՆ 20120085587 «Wind Power for Electric Cars» (նկ. 2.9.) պատենտում 

առաջարկվում էկոմպակտ քամու գեներատոր, որը տեղեկայվում է ավտոմոբիլի 

շարժիչային հատվածի վերնամասում: Սարքավորումն ունի ցածր պրոֆիլներով 

անցքեր, որոնք նախատեսված են օդի հոսքը տուրբինի թիակներին ուղղելու հա-

մար: 

Կան նաև այլ պատնետներ և գյուտեր, որոնց մի մասը ներկայումս նպատ-

կահարմար չէ գործնականում օգտագործել, հաշվի առնելով կառուցվածքի ոչ կա-

տարյալ լինելը, փոքր արդյունավետությունը: Սակայն անհրաժեշտ է նկատի ու-

նենալ, որ առաջարկվող տեխնիկական լուծուները ունեն նորարարություն և ար-

տացոլում են այս ուղղությամբ զարգացման միտումները: 
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Նկ. 2.9. ԱՄՆ պատենտ 20120085587 «Wind Power for Electric Cars» 

 

2.3.2. Արևի էներգիայի օգտագործում 

 

Արևի էներգիան համեմատաբար վերջերս է օգտագործվում էներգակուտակ-

ման սարքավորումներում, սակայն ներկայումս կան բավականաչափ մշակում-

ներ և պատրաստի ավտոմոբիլներ, որոնցում օգտագործվում է արևի էներգիան: 

Իտալական «Pininfarina» ընկերությունը «Bollore ակումուլյատորային 

մարտկոցներ արտադրող ֆրանսիական» Li-Pol ընկերության հետ համատեղ 

մշակել են և սկսել «Bluecar» էլեկտրամոբիլների արտադրությունը (նկ. 2.10): Աշ-

խատանքներն իրականացվել են Փարիզում «Autolib», նախագծի շրջանակնե-

րում, որն ստացել է Ֆրանսիայի կառավարության աջակցությունը: Նախագծի 

նպատակն է ստեղծել ենթակառուցվածքներ էլեկտրամոբիլների վարձակալու-

թյան համար և Փարիզում ավտոտրանսպորտային միջոցներից CO2 արտանե-

տումները կրճատելու համար: 
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Նկ. 2.10. «Bluecar» էլեկտրամոբիլի ընդհանուր տեսքը 

 

«Ford» ընկերությունը 2014 թ. սերիական արտադրվող մեքենայի բազայի 

վրա մշակեց կոնցեպտուալ հիբրիդային «C-Max Solar Energi» ավտոմոբիլը, որը 

կահավորված է ՆԱՇ, 80 կվտժ էլեկտրաունակությամբ մարտոկցային կուտա-

կիչով և SunPower Corp. արտադրության արևային մարտկոցներով, որոնք տեղա-

կայված են ավտոմեքենայի տանիքին (նկ. 2.11): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 2.11. «Ford C-Max Solar Energi» կոնցեպտուալ հիբրիդային  

ավտոմքենայի ընդհանուր տեսքը 

 

Prius Prime, մակնիշի հիբրիդային ավտոմոբիլի ընդհանուր տեսքը պատկեր-

ված է նկ. 2.12: Մեքենան կահավորված է 8,8 կվտժ էլեկտրաունակությամբ 

մարտկոցային կուտակիչը, որը թույլ է տալիս մեքենային շարժվելու 35կմ/ժ արա-



39 

գությամբ էլեկտրամոբիլի ռեժիմում: Արեգակնային մատկոցը տեղակայված է 

ավտոմեքենայի տանիքին, որը հնարավորություն է տալիս ստանալ միջինը 105 

վտժ էներգիա, ընդ որում, առավելագույն հզորությունը կազմում է 600 վտ: Արե-

գակնային մարտոցների կիրառումը հնարավորություն է տալիս մեծացնել մեքե-

նայի արդյունավետությունը 10 %, իսկ բնակլիմայական առավել լավ պայմաննե-

րի դեպքում մեծացնել օրվա ընթացքում էլեկտրական ազատ ընթացքը 3,5 կմ-ով: 

 

 
 

Նկ. 2.12. Prius Prime, մակնիշի հիբրիդային ավտոմոբիլի ընդհանուր տեսքը 

 

Hanergy Solar-R էլեկտրամոբիլների նախագծման սկզբնական փուլում այն 

նախատեսված էր (նկ. 2.13) օգտագործելու արեգակնային մարտկոցները քար-

շային էլեկտրաշարժաբերի համար էլեկտրաէներգիա ապահովելու համար:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 2.13. Hanergy Solar-R էլեկտրամոբիլի ընդհանուր տեսքը 
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Էլեկտրամոբիլի վրա տեղակայված էներգակուտակիչ սարքավորումը բաղ-

կացած է GaAs ճկուն բարակապատ արեգակնային մարտկոցներից 31,6 % արդ-

յունավետությամբ և մինչև 7,5 մ2 մակերեսով, որով պատվում է մեքենայի թափքի 

տանիքը: Ցերեկային լուսավորության պայմաններում 5-6 ժամ աշխատելիս արե-

գակնային մարտկոցները ապահովում են մինչև 10 կվտժ էլ. էներգիա, որը բավա-

կան է մինչև 80 կմ վազք ապահովելու համար, որը լրիվ բավարարում է քաղա-

քային պայմաններում ավտոտրանսպորտային միջոցի շահագործման համար: 

Մեքենան լրացուցիչ կահավորված է նաև БНЭ, որն օգտագործվում է, երբ բավա-

րար չէ արևի ճառագայթումը և կապահովի մեքենայի ընթացքը մինչև 350 կմ: 

 

2.4. Էլեկտրամոբիլների և հիբրիդային ավտոմոբիլների սպառողական 

պահանջարկի վրա ազդող խնդիրները 
 

Էլեկտրամոբիլների և հիբրիդային ավտոմոբիլների սպառողական պահան-

ջարկի վրա ազդում է հարցերի մի լայն տեսականի՝ սկսած մոդելային շարքի վե-

րաբերյալ գործնական պատկերացումներից, ավտոնոմ աշխատանքի տևողու-

թյունից, վերջացրած բնապահպանական պատկերացումներով: 

Ամերիկյան և Եվրոպական զարգացած շուկաներում գործում են մասնա-

գետների փորձագիտական խմբեր, որոնց նպատակն է համոզել պոտենցիալ 

սպառողներին, որ ավտոմոբիլային արդյունաբերության ապագան էլեկտրամո-

բիլներն են և հիբրիդային ավտոմոբիլները: 

Սպառողական բավարարվածության վերաբերյալ իրականացված ուսում-

նասիրությունները հաստատում են, որ չնայած բնապահպանական իրավիճակի 

փոփոխման և լավացման ցանկությանը, որպես անձնական օգտագործման 

տրանսպորտային միջոց՝ էլեկտրամոբիլի կամ հիբրիդային ավտոմոբիլի ընտրու-

թյուն կատարելը դեռևս մնում է բարդ խնդիր շատ սպառողների համար: 

ԱՄՆ-ի Տրանսպորտային հետազոտությունների ինստիտուտի փորձագի-

տական խմբի կողմից BMW էլեկտրամոբիլների որակի ընկալումն ուսումնասիրե-

լու համար իրականացված հետազոտությունները ցույց են տալիս. 

- սպառողների մեծ մասին պահանջվում է տրանսպորտային միջոցի մեծ 

վազք, վերալիցքավորումների միջև ընկած ժամանակահատվածում, 

- էլեկտրամոբիլներով ճամփորդությունների պլանավորման գործընթացն 

ավելի դժվար է, քան սովորական ավտոմոբիլներով ճամփորդությունները: Ահրա-

ժեշտ է երթուղիների պլանավորման համար ավելի հաճախ օգտվել էլեկտրո-

նային քարտերից, անընդհատ որոշել մինչև աշխատատեղ մեկնելու, կամ այցե-

լությունների այլ մշտական վայրեր մեկնելու հեռավորությունները, հաշվի առնել 

տեղանքի ռելիեֆը, 

- շարժման ընթացքում վարորդն ավելի շատ ժամանակ է հատկացնում հե-

տևելու քարշային ակումուլյատորային մարտկոցների լիցքավորման մեծությանը, 
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որն անշուշտ որոշ դեպքերում անմիջականորեն ազդում է երթևեկության 

ավնտանգության վրա: 

Սպառողները առավել կարևորում են էլեկտրամոբիլների շահագործման ըն-

թացքում քարշային ակումուլյատորային մարտկոցների լիցքավորման քանակա-

կան մակարդակը և այդ ցուցանիշի փոխակերպումը կոնկրետ վազքի մեծության, 

ինչպես նաև էներգիայի ռեկուպերացման համակարգի և GPS նավիգատորի առ-

կայությունը:  

Ավտոմոբիլներ գնող ամերիկացիների 3/4 հետաքրքրված են որպես ընտա-

նիքում երկրորդ մեքենա գնել էլեկտրամոբիլ: 

Ipsos փորձագիտական խումբը նշում է, որ էլեկտրամոբիլների նկտամամբ 

առավել մեծ հետաքրքրություն են դրսևորում հինգ երկրներում՝ Իսրաելում վա-

րորդների 57 % հետաքրքրված է գնելու էլեկտրամոբիլ, Դանիայում – 40 %, 

Ավստրալիայում – 39 %, Կանադայում – 35 %, ԱՄՆ-ում – 30 %:  

Հետազոտությունները հաստատում են, որ հարցման մասնակից սպառողնե-

րի մոտավորապես կեսը հակված է անցնելու բենզինային շարժիչներից, էլեկտ-

րամբիլների նկտամամբ հետաքրքրություն են ցուցաբերում սպառողների բացար-

ձակ բոլոր դեմոգրաֆիական խմբերը, ԱՄՆ-ում ավտոմոբիլ գնորդների մեծ մասը 

անհանգստացած է շրջակա միջավայրի աղտոտումով և կլիմայի փոփոխություն-

ներով (62 %), ինչպես նաև նավթից իրենց երկրի կախվածությամբ (74 %): 

78 %-ը շահագրգռված է վերականգնվող էներգայի ոլորտում նոր տեխնոլո-

գիաների զարգացմամբ և ներդրմամաբ, 59 %-ը նավթի սպառման համաշխար-

հային ծավալների և 55 %-ը շրջակա միջավայրի աղտոտման նվազեցմամբ: 

Harris Interactive խմբի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ եվրոպացի-

ների 13 %-ը մեծ հավանականությամբ պատրաստ են գնելու հիբրիդային ավտո-

մոբիլներ, հաշվի չառնելով անգամ գինը: Եվրոպացի սպառողների 30 %-ը, որոնք 

շահագրգռված են գնել էլեկտրամոբիլներ, ցանկանում են, որ քարշային ակումուլ-

յատորային մարտկոցների վերալիցքավորումը մեկ օրվա ընթացքում կատարվի 

ոչ ավել մեկ անգամ և ոչ ավել 6 ժամ տևողությամբ:  

Սպառողների համար կարևոր նշանակություն ունի նաև տրանսպորտային 

միջոցների վերալիցքավորման իրականացումն ու տեխնիկական սպասարկումը: 

Այսպիսով, այս ամենը հաստատում է, որ սպառողների համար էլեկտրամո-

բիլների և հիբրիդային ավտոմոբիլների գնումը դառնում է գրավիչ: Սակայան ան-

հրաժեշտ է հիշել նաև, որ համաշխարհային տնտեսության աճի դանդաղեցումը 

անշուշտ բերելու է անխուսափելիորեն որոշակի ճշգրտումների: 

Harris Interactive խմբի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ եվրոպացի-

ների 13 %-ը մեծ հավանականությամբ պատրաստ են գնելու հիբրիդային ավտո-

մոբիլներ, հաշվի չառնելով անգամ գինը: Եվրոպացի սպառողների 30 %-ը, որոնք 

շահագրգռված են գնել էլեկտրամոբիլներ, ցանկանում են, որ քարշային ակումուլ-
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յատորային մարտկոցների վերալիցքավորումը մեկ օրվա ընթացքում կատարվի 

ոչ ավել մեկ անգամ և ոչ ավել 6 ժամ տևողությամբ:  

Սպառողների համար կարևոր նշանակություն ունի նաև տրանսպորտային 

միջոցների վերալիցքավորման իրականացումն ու տեխնիկական սպասարկումը: 

Այսպիսով, այս ամենը հաստատում է, որ սպառողների համար էլեկտրամո-

բիլների և հիբրիդային ավտոմոբիլների գնումը դառնում է գրավիչ: Սակայն ան-

հրաժեշտ է հիշել նաև, որ համաշխարհային տնտեսության աճի դանդաղեցումը 

անշուշտ բերելու է անխուսափելիորեն որոշակի ճշգրտումների [16]: 

 
Նկ. 2.14. Էլեկտրամոբիլի և ավտոմոբիլի էներգետիկական արդյունավետության 

գնահատումը [16] 
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Ավտոմոբիլաշինությունում նոր տեխնոլոգիաների զարգացման ընդհանուր 

վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հիմնական հարցերից է ուժային ագրեգատնե-

րի հեռանկարային կառուցվածքների որոշումը:  

Ներկայումս ավտոարտադրության շուկայի առաջատարները դիտարկում են 

տվյալ ոլորտում տեխնոլոգիական լուծումների լայն տիրույթ, որոնք կապված են 

էներգիայի աղբյուրների հետ՝ կենսավառելիք, վառելիքային տարրեր, էլեկտրա-

կան տեխնոլոգիաներ: 

Մինչև 2020 թ. աշխարհի 12 խոշորագույն ավտոարտադրողներ շուկա կհա-

նեն ավտոմոբիլների շուրջ 20 մոդելներ՝ ջրածնի վառելիքային տարրերով, որոնք 

կարող են ներքին այրման շարժիչների և էլեկտրական կուտակիչների այլընտ-

րանք դառնալ: Մինչև 2030 թ. ջրածնային վառելիքով փոխադրամիջոցների վա-

ճառքների ընդհանուր ծավալը կհասնի տարեկան 583 հազար միավորի: 

Կանխատեսման համաձայն՝ առաջիկա տարիներին ջրածնային տրանս-

պորտի շուկայում առաջատարի դիրքը կպահպանեն Toyota և Hyundai ավտո-

հսկաները, որոնց մինչև 2030 թ. բաժին կհասենի ջրածնային վառելիքով ավտոմո-

բիլների վաճառքների ամբողջ ծավալի՝ համապատասխանաբար 30 և 25 տոկո-

սը: Ջրածնային վառելիքի զարգացման բնագավառում ներդրումներ կատարող 

հիմնական տարածաշրջանները կդառնան Ճապոնիան, Հարավային Կորեան, 

ԱՄՆ-ը և Եվրոպայի երկրները: 

 

2.5. Էլեկտրական մեքենա արտադրող Խորհրդային Հայաստանը 
 

Խորհրդային գործարանները 1970-ականներից սկսեցին ստեղծել էլեկտրա-

կան մարտկոցներ, որոնք կդառնային նոր մեքենաների շարժիչ ուժը։ Հայկական 

ԵրԱԶ գործարանը անմասն չմնաց, և լույս աշխարհ եկավ ԵրԱԶ 3731 տարբերա-

կը։ Այն լիցքավորվում էր 15 ժամում ու 40…45 կմ ընթացք էր ապահովում։ Մինչև 

1986 թ. Երևանում արտադրվեց 26 տարբեր տեսակի էլեկտրական մեքենա։ 

 

2.6. Էլեկտրատրանսպորտի զարգացման միտումներն աշխարհում 
 

Էլեկտրական տրանսպորտը դարձել է համաշխարհային ավտոարտադրու-

թյան թիրախային ռազմավարական կարևոր ուղղություններից մեկը, որում ընդ-

գրկված են առաջատար գիտական և նախագծային կազմակերպություններ, կոն-

սորցիումներ, խոշոր արդյունաբերական ընկերություններ և կազմակերպություն-

ներ: Այս առումով պատահական չէ այն մեծ ֆինանսական միջոցները, որոնք 

ներդրվում են այս ոլորտում իրականացվող մշակումներում և գիտահետազոտա-

կան աշխատանքներում և միջազգային տարբեր ծրագրերում: Վերջին 5 տարի-

ներին աշխարհի զարգացած և զարգացող երկրներում հատուկ ուշադրություն է 

դարձվում «կանաչ» տնտեսության հայեցակարգին, «էկոլոգիական մաքուր» 
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տրանսպորտին, որպես շրջակա միջավայրի բնապահպանական անվտանգու-

թյան ապահովման կարևոր ուղղությունն է: Ժամանակակից աշխարհում առկա 

տնտեսական և բնապահպանական հիմնախնդիրներից է ներքին այրման շար-

ժիչներով աշխատող տրանսպորտային միջոցներից վնասակար արտանետում-

ների նվազեցումը: Այս առումով միջազգային տարբեր կառույցների, հասարակա-

կան կազմակերպությունների և մասնագիտական ընկերակցությունների կողմից 

մշակվում են և ներդրման համար առաջարկվում տարեցտարի ավելի խիստ պա-

հանջներ: 

ՆԱՇ-ով ավտոտրանսպորտային միջոցների արտանետումների մեջ խիստ 

վտանգավոր են ծանր մետաղները, ծծումբի դիօքսիդը, ածխածնի օքսիդները, 

ազոտը և այլն, որոնք անմիջական բացասական ազդեցություն ունեն շրջակա մի-

ջավայրի և մարդկանց առողջության վրա, մասնավորապես, սրտանոթային հա-

մակարգի և թոքերի տարբեր հիվանդությունների առաջացման և սրացման պատ-

ճառ են հանդիսանում: 

Արտանետումների քանակն անհամեմատ շատ է խոշոր մեգապոլիսներում և 

արդյունաբերական քաղաքներում: Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արտա-

նետված վնասակար նյութերի քանակը 2019 թ. կազմել է 178.2 հազ. տ: Դրանց 

մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 130.1 հազ. տ կամ ընդ-

հանուր արտանետումների 73.0 %-ը, ցնդող օրգանական միացությունները` 29.7 

հազ. տ կամ 16.6 %, ազոտի օքսիդները` 17.8 հազ. տ կամ 10.0 % [17]: Այս ցուցա-

նիշների մեծ մասը բաժին է ընկնում մայրաքաղաք Երևանին, և դա պատահա-

կան չէ հաշվի առնելով, որ հանրապետությունում հաշվառված և շահագործվող 

ավտոտրանսպորտային միջոցների 70 տոկոսից ավելին շահագործվում են 

Երևանում: 

Վտանգավոր արտանետումների նվազեցման միջոցառումներից է ներքին 

այրման շարժիչների արտանետումներում վտանգավոր նյութերի քանակի նվա-

զեցման ուղղված պահանջների խստացումը, օրինակ՝ Եվրո-5, Եվրո-6: Սակայն 

սա հիմնկանում կրում է մասնակի բնույթ:  

Այս առումով, որպես հարցի համալիր արդյունավետ լուծում, կարող է լինել 

էլեկտրական տրանսպորտի զարգացումն ու լայն կիրառումը, ինչպես հասարա-

կական տրանսպորտում՝ ուղևորափոխադրումների համար, այնպես էլ անձնա-

կան օգտագործման նպատակով: 

Վերջին տարիներին հստակ միտում է նկատվում՝ տարբեր երկրներ պլանա-

վորում են աստիճանաբար հրաժարվել ՆԱՇ տրանսպորտից: Այսպես՝ ԱՄՆ Կա-

լիֆորնիայի նահանգը հայտարարել է, որ 2035 թ. սկսած չեն վաճառվելու անձ-

նական կամ առևտրային նշանակությամբ նոր թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ, 

իսկ 2045 թ. բեռնատար ավտոմոբիլներ:  

Նիդեռլանդները, Գերմանիայի Դաշնությունը, Դանիան նախատեսում են 

2030 թ. սկսած դադարեցնել ՆԱՇ նոր մեքենաների վաճառքը, Ֆրանսիան նա-
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խատեսում դրան անցնել 2040 թվականից, Մեծ Բրիտանիան 2030 թ., իսկ հիբրի-

դային մեքենաներից 2035 թ.: 

Ստորև ներկայացված են աշխարհի խոշորագույն ավտոարտադրող ընկե-

րությունները, որոնք ունեն էլեկտրական տրանսպորտի արտադրության անհրա-

ժեշտ հզորություններ: 

 BMW i (Գերմանիա), 

 BYD Auto Co. (Չինաստան), 

 Daimler AG (Գերմանիա), 

 Ford Motor Company (ԱՄՆ), 

 General Motors (ԱՄՆ), 

 Nissan (Ճապոնիա), 

 PSA Group (Ֆրանսիա), 

 Renault (Ֆրանսիա), 

 Rimac Automobili (Խորվաթիա), 

 Tesla (ԱՄՆ), 

 Toyota (Ճապոնիա), 

 Volkswagen Group (Գերմանիա): 

2020 թ. տարբեր երկրներում էլեկտրամոբիլների վաճառքի ծավալները վա-

ճառված ընդհանուր մեքենաների քանակում ներկայացված է աղ.2.1-ում [18]: 
 

Աղյուսակ 2.1 

2020 թ. էլեկտրամոբիլների վաճառքի ծավալները վաճառված  

ընդհանուր մեքենաների քանակում 

Հ/հ Երկիր Վաճառքի ծավալը, % 
1.  ԱՄՆ 2,3 

2.  Չինաստան 6,2 
3.  Իռալանդիա 7,4 
4.  Ավստրիա 9,5 
5.  Մեծ Բրիտանիա 10,7 
6.  Բելգիա 10,7 
7.  Ֆրանսիա 11,3 

8.  Լյուքսեմբուրգ 11,4 
9.  Գերմանիա 13,5 
10.  Պորտուգալիա 13,5 
11.  Շվեցարիա 14,3 
12.  Դանիա 16,4 
13.  Ֆինլանդիա 18,1 

14.  Նիդեռլանդներ 24,9 
15.  Շվեցարիա 32,2 
16.  Իսլանդիա 45 
17.  Նորվեգիա 74,8 

 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:BMW
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Daimler_AG
https://www.tadviser.ru/index.php/Ford_Motor_Company
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:General_Motors
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Nissan
https://www.tadviser.ru/index.php/PSA_Group
https://www.tadviser.ru/index.php/Renault
https://www.tadviser.ru/index.php/Tesla
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Toyota
https://www.tadviser.ru/index.php/Volkswagen_Group
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Էլեկտրական տրանսպորտի զարգացման խթանման համար շատ երկրներ 

ազգային մակարդակում մշակել և կիրառել են էլեկտրական տրանսպորտ ունե-

ցողների համար մի շարք արտոնություններ և աջակցության միջոցառումներ: 

Մասնավորապես. 

1. էլեկտրամոբիլներ գնելիս՝ 

- ազատվում են վաճառքի հարկերից (Հնդկաստան, Նորվեգիա), 

- գնման-վաճառքի ժամանակ մեքենան գրանցելիս զեղչեր (Կանադա, Չի-

նաստան, Ֆրանսիա, Իտալիա, Ճապոնիա, Պորտուգալիա, Հարավային Կորեա, 

Իսպանիա և այլն), 

2. էլեկտրամոբիլներ շահագործելիս՝ 

- կայանման և փոխադրման զեղչեր (Կանադա, Դանիա, Գերմանիա, Ֆրան-

սիա, Նորվեգիա, Հարավային Կորեա և այլն), 

- հարկային արտոնություններ (Ավստրիա, Գերմանիա, Նիդեռլանդներ, 

Իտալիա և այլն), 

- հարկային վարկ (Ֆրանսիա, Գերմանիա, Նիդեռլանդներ, Իսպանիա և 

այլն), 

- տեղաշարժման ժամանակ արտոնություններ, օրինակ՝ հասարակական 

տրանսպորտի շարժման համար նախատեսված գոտիներում տեղաշարժման 

հնարավորություն (Նորվեգիա, Իսպանիա և այլն): 

Տարբեր երկրներում մշակվել են ուղղակի սուբսիդավորման կամ հարկային 

արտոնությունների տրամադրման միջոցով լիցքավորման հասարկական և մաս-

նավոր կայանների զարգացման աջակցության ծրագրեր: Ընդ որում՝ տարբեր 

երկրներ այդ արտոնությունները տարածում են, ինչպես ազգային մակարդակում, 

այնպես էլ երկրի առանձին տարածաշրջանի, մարզի կամ նույնիսկ քաղաքի հա-

մար: Օրինակ՝ Ֆրանսիայում մշակվել, բայց դեռևս տարածված չեն էլեկտրական 

տրանսպորտի կայանման և տեղափոխման, ինչպես նաև էլեկտրական էներ-

գիայի սպառման արտոնությունները: Էլեկտրական տրանսպորտի կայանման 

արտոնությունները Դանիայում, շահագործման արտոնությունները Հնդկաստա-

նում և Ճապոնիայում տարածված են, բայց ոչ ազգային մակարդակում: 

Էլեկտրամոբիլների արտադրության զարգացմանն ուղղված միջոցառումնե-

րը մեծ ազդեցություն ունեցան դրանց արտադրության ծավալների աճի վրա, 

սկսած 2017 թ.: 2020 թ. չնայած համավարակի ազդեցությանը և տնտեսական 

բարդ իրավիճակին աշխարհում էլկտրոմոբիլների վաճառքի ծավալները 2019 թ. 

համեմատ ավելացան 2 անգամ: 2020 թ. աշխարհում վաճառված թեթև մարդա-

տար նոր տրանսպորտային միջոցների 4,2 % բաժին է ընկնում էլեկտրամոբիլնե-

րին, որը 2019 թ. կազմում էր ընդամենը՝ 2,5 %: 

Էլեկտրամոբիլների զարգացմանն անմիջական նպաստում է ակումուլյատո-

րային մարտկոցների գնի իջեցումն աշխարհում: Համաձայն BloombergNEF ըն-

կերության գնահատականի 2023 թ. նախատեսվում է, որ մարտկոցի գինը կկազմի 
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մոտավորապես 100 ԱՄՆ դոլար 1 Կվտ ժ համար, որը գործնականում կհավասա-

րեցնի էլեկտրամոբիլների և ՆԱՇ ավտոմոբիլների գները: 
 

 
Նկ. 2.15. Նոր էլեկտրամոբիլների վաճառքի տվյալները տարբեր երկրներում  

2017-2019 թթ., հազ. միավոր [19] 
 

Եվրամիության տարածքում 2020 թ. վերջին եռամսյակում վաճառվել են 

ավելի քանի 1 մլն էլեկտրամոբիլներ: Գերմանիայի Դաշնությունում էլեկտրամո-

բիլների վաճառքի ծավալները 2020 թ. վերջին եռամսյակում աճել են աննախա-

դեպ 5 անգամ 500 %-ով: 

Հարկ է նշել, որ ներքին այրման շարժիչներով ավտոմեքենաների մասայա-

կանությունը նվազել է 37 %-ով: Չնայած ավտոմքենաների վաճառքի շուկայի 

75,5 % -ը շարունակում է մնալ ՆԱՇ ավտոմեքենաներին, այնուամենայնիվ յու-

րաքանչյուր վաճառված ավտոմեքենան 100 %  էլեկտրական է: 2019 թ. Եվրո-

պայում գործում էին էլեկտրամոբիլների մոտավորապես 165 հազ. լիցքավորման 

հանրային կայաններ, ընդ որում՝ դրանցից 17 հազ. արագ լիցքավորման համար, 

որոնց քանակը շարունակում է աճել: 

Համաձայն Canalys միջազգային վերլուծական ընկերության ուսումնասիրու-

թյան էլեկտրական շարժիչով մեքենաների համաշխարհային վաճառքը 2020 թ. 

աճել է 39 %-ով՝ նախորդ տարվա համեմատ՝ կազմելով 3,1 մլն մեքենա: 1,3 մլն 

էլեկտրամեքենա վաճառվել է Չինաստանի և Եվրոպայի շուկաներում, ինչը 4 ան-

գամ գերազանցում է ԱՄՆ-ում գրանցված վաճառքի ծավալները: 

ԱՄՆ-ում վաճառված նոր մեքենաներից 2,4 %-ն է միայն էլեկտրամեքենա 

եղել՝ չնայած այն հանգամանքին, որ ԱՄՆ-ում է գործում էլեկտրամեքենաների 

առաջատար արտադրող Tesla-ն:  

Անցյալ տարի վաճառված մեքենաների ընդհանուր թվի 5 %-ն էր բաժին ընկ-

նում էլեկտրականներին, իսկ 2021 թ., ըստ կանխատեսումների, այդ ցուցանիշը 

0
10
20
30
40
50
60
70

https://www.canalys.com/newsroom/canalys-global-electric-vehicle-sales-2020


48 

կկազմի 7 %, որը 5 մլն մեքենա է: Հետազոտությունների համաձայն՝ 2030 թ. ավ-

տոմեքենաների վաճառքի ընդհանուր ցուցանիշում 30 %-ը կկազմեն էլեկտրամե-

քենաները: 

Աղյուսակ 2.2 

2020 թ. սեպտեմբերին առավել վաճառված էլեկտրամեքենաների մակնիշները 

 

Առաջիկա 10 տարում նավթի պահանջարկը անխուսափելիորեն կնվազի, 

քանի որ մարդկությունն անընդհատ անցնում է դեպի վերականգնվող էներգիան և 

համաշխարհային շուկայում նկատվում է ակումուլյատորների գների նվազում։ 

Արդյունքում էականորեն կլավանա բնապահպանական իրավիճակն աշխար-

հում, բնականաբար կսկսվի նավթարդյունաբերության քայքայումը։ Ինչպես կան-

խատեսում են մասնագետները ապագայում էլեկտրամեքենաները դուրս կմղեն 

ասպարեզից սովորական ավտոտրանսպորտային միջոցներին։ Արևային և քա-

մու էներգիայի բուռն զարգացումը կբերի նրան, որ նավթի գինը կհասնի մինչև 

11…12 դոլարի։ Անհրաժեշտ է նշել, որ ընդամենը հինգ տարուց էլեկտրամեքենա-

ները շատ ավելի էժան կլինեն, քան բենզինային շարժիչով աշխատողները, քանի 

որ բոլոր ավտոարտադրողները զգալի ներդրումներ են կատարում այս ոլորտում, 

ծախսելով ահռելի գումարներ։ Եվրամիության անդամ երկրներից Գերմանիան, 

Նորվեգիան, Ֆրանսիան արդեն կոնկրետ ժամկետներ ունեն, թե երբ են անցում 

կատարելու դեպի էլեկտրամեքենաներ։ Մասնագետները նշում են, որ ներկայումս 

միայն զգալի ներդրումների շնորհիվ է, որ նավթի գինը պահպանվում է 50 դոլարի 

սահմանում, քանի որ ոլորտի կազմաքանդումը անմիջականորեն կհարվածի շա-

տերին։ Սակայն ապագան անխուսափելիորեն պատկանում է վերականգնվող 

էներգետիկային, որը շատ ավելի եկամտաբեր և արդյունավետ է, իսկ նավթի դա-

րաշրջանը բնականաբար աստիճանաբար մոտենում է իր ավարտին: 

Նշենք, որ Եվրոպական շատ երկրներում, մասնավորապես՝ Գերմանիայում 

գործում են էլեկտրամոբիլների շահագործման մի շարք արտոնություններ։ Գեր-

N Մակնիշ/մոդել 2020 թ. սեպտեմբեր 2020 թ. սկզբից 

1 Tesla Model 3 43.055 238.170 

2 Wuling sHong Guang MINI EV 14.495 32.041 

3 Tesla Model Y 12.685 41.692 

4 Renault ZOE 11.267 64.143 

5 Volkswagen ID.3 8.576 8.576 
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մանիայի կառավարությունը նախատեսում է մոտակա ժամանակահատվածում 

էլեկտրամոբիլների թիվը գերազանցել 1 միլիոնից։ Ներկայումս Գերմանիայում 

շահագործվում են 25500 էլեկտրամոբիլ և 130000 հիբրիդային շարժիչով մեքենա-

ներ։ Գերմանական կենտրոնի փորձագետներն էլեկտրամեքենաների արտադ-

րության կտրուկ աճ էին ակնկալում 2020 թ., քանի որ համաշխարհային արտադ-

րողներից շատերը նախատեսում էին շուկա հանել 2020 թ. իրենց նորագույն 

էլեկտրական մոդելները։ Գերմանական խոշոր ավտոարտադրողները ավելաց-

նում են էլեկտրամոբիլների արտադրությունը: Օրինակ՝ շահագործել դիզելային 

շարժիչներով ավտոմոբիլներ VW Group ընկերությունների խումբը նախատեսում 

է մինչև 2028 թ. էլեկտրամոբիլների արտադրության ծավալները հասցնել 26 մլն 

մեքենա: 

Անցյալ տարի աշխարհում վաճառվել է 2,1 մլն էլեկտրամեքենա, և այս տա-

րի այդ ցուցանիշը կհատի 2,7 մլն-ի սահմանը։ Միջազգային մամուլի վկայակոչ-

մամբ, այս հետազոտությունը պատկանում է Ավտոմոբիլային բիզնեսի կառա-

վարման գերմանական կենտրոնին։ 

Էլեկտրական շարժիչով մեքենաների շուկան վերջին տասնամյակում 

կտրուկ աճել է։ Միայն 2018 թ. աշխարհում վաճառվել է 1.8 մլն էլեկտրական շար-

ժիչով մեքենա՝ 33.3 %-ով գերազանցելով 2017 թ. ցուցանիշը։ Այս ոլորտում հիմ-

նական արտադրողներն են՝ Չինաստանը, ԱՄՆ-ն և եվրոպական երկրները: 

2018 թ. էլեկտրամեքենաների մասնաբաժինը բոլոր վաճառված մեքենաների 

շարքում աճել է 2,4 տոկոսով։ Էլեկտրամեքենաների վաճառքի 60 տոկոսը բաժին 

է ընկնում Չինաստանին։ Էլեկտրամեքենաների տարածման առաջատար 

երկրներից է Նորվեգիան, որտեղ 2018 թ. 73000 մեքենա է վաճառվել։ 

Մոտակա 10 տարվա ընթացքում Վրաստանի ավտոպարկի 90 տոկոսը կփո-

խարինվի էլեկտրամոբիլներով։ Վրաստանի Կառավարությունը հստակ արտո-

նություններ է տրամադրել էլեկտրամոբիլներին: Զարգացնելու է նաև ենթակա-

ռուցվածքները էլեկտրամոբիլների համար, ինչպես նաև ֆիսկալ խթաններ է կի-

րառելու այդ մեքենաների ձեռքբերման շահավետությունը բարձրացնելու տեսան-

կյունից։ 

Հայաստանում էլեկտրական մեքենաների շահագործումը դեռևս խիստ հա-

մեստ պատկեր ունի. 2017 թ. ներմուծվել է 28 էլեկտրամեքենա, իսկ 2018 թ.՝ 33: 

Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացումը նպաստում է էլեկտրամոբիլների 

շուկայի աշխուժացմանը։ Օրինակ՝ արևային կայաններն էներգիայի անկախ և 

մատչելի աղբյուր են մեքենաների լիցքավորման համար, որոնք էլեկտրաէներ-

գիայի կուտակման և մեքենան ընթացքում լիցքավորելու հնարավորություն են ըն-

ձեռում։ 

Ակնկալվում է, որ էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցները փո-

խարինելու են բենզինով և գազով շահագործվող մեքենաներին, ինչի արդյունքում 

նվազելու են վնասկար արտանետումները: Նկատենք, որ դրանք լիցքավորվում 

են էլեկտրաէներգիայով, իսկ մարտկոցների լիցքավորման կայանների անհրա-

https://hevcars.com.ua/bloomberg-ozhidaet-40-rosta-prodazh-elektromobiley-v-2019-godu/
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ժեշտ քանակ առայժմ չկա, փաստորեն Հայաստանում էլեկտրամեքենաների 

զարգացման հիմնական խնդիրները լիցքակայանների բացակայությունն է։ 

Էլեկտրական շարժիչով մեքենաների վառելիքն ավելի մատչելի է: Համա-

ձայն ուսումնասիրությունների՝ Nissan Leaf մակնիշի էլեկտրամոբիլի ծախսը                 

1 կմ-ի համար կազմում է 6-7 դրամ: Մեքենան չի աղտոտում միջավայրը, սնուց-

վում է 220 Վ հոսանքով՝ 6-7 ժամում, որով կարող է անցնել շուրջ 170 կմ ճանա-

պարհ: 

Ամերիկյան ավտոմոբիլային ասոցիացիայի կողմից իրականացված հար-

ցումների համաձայն էլեկտրամոբիլների ունեցողները (հարցման մասնակիցների 

43 %) ավելի հաճախ և երկար են օգտվում էլեկտրամոբիլներից քան ներքին այր-

ման շարժիչով ավտոմոբիլներից: Հարցման մասնակիցների 78 % նշել են, որ 

ունեն նաև ներքին այրման շարժիչով ավտոմոբիլներ, ընդ որում, նրանցից 87 % 

առավել հաճախ են օգտագործում էլեկտրամոբիլները, որոնց միջին վազքը կազ-

մում է 63 կմ (39 միլ), 75 %-ը լիցքավորումն իրականացնում են տնային պայման-

ներում: 

Մեծ Բրիտանիայում գործում են 344 էլեկտրաբուսներ, Ֆրանսիայում ըն-

դամնեը 75 միավոր: 
 

Եվրոմիության երկրներում էլեկտրական ավտոբուսների և հիբրիդային  

ավտոբուսնեների քանակը, հատ 

 
Նկ. 2.16. Եվրոմիության երկրներում էլեկտրական ավտոբուսների և հիբրիդային 

ավտոբուսների քանակը 

https://web.facebook.com/armgovernment/videos/342718356572266/
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Էլեկտրամոբիլների ունեցողների 96 % պատասխանել են, որ նոր մեքենա 

գնելուց նախապատվություն կտան էլեկտրամոբիլներին, ընդ որում, հարկ է նշել, 

որ հարցման մասնակիցների 71 %-ը նախկինում չեն ունեցել էլեկտրամոբիլներ: 

Bosch-ի գնահատականով 2025 թ. հիբրիդային և էլեկտրական ավտոմքենա-

ների թիվը կհասնի 20 մլն: Էլեկտրամոբիլների արտադրությունն ապագայում կու-

նենա առանցքային նշանակություն, այդ իսկ պատճառով Bosch ընկերությունը 

ստեղծել է աշխատանքային խումբ, որն ակտիվորեն զբաղվում է տվյալ ուղղու-

թյան զարգացմամբ:  

Ամեն տարի Bosch-ը ծախսում է մի քանի մլն եվրո տրանսմիսիայի և ուժային 

ագրեգատների հետագա կատարելագործման համար: Միայն էլեկտրամոբիլների 

զարգացման վրա ընկերությունը տարեկան 400 մլն եվրոյի ներդրում է կատա-

րում: Տվյալ գումարի մեծ մասն ուղղված է ակումուլյատորների հետազոտմանն ու 

մշակմանը: Bosch-ը հանդիսանում է աշխարհում միակ ավանդական ավտոպա-

հեստամասերի մատակարարը, որն իրականացում է նաև հետազոտություններ 

էներգիայի խնայողության տեխնոլոգիաների ուղղությամբ: 

Էլեկտրամոբիլների զարգացման հետ մեկտեղ ընկերությունը պատրաստ-

վում է ինտենսիվ աշխատել ներքին այրման շարժիչի հետագա բարելավման ուղ-

ղությամբ, քանզի բացի 20 մլն նոր հիբրիդներից և էլեկտրամոբիլներից 2025 թ. 

աշխարհի ճանապարհներին կլինեն մոտ 85 մլն բենզինով և դիզելային վառելի-

քով աշխատող տրանսպորտային միջոցներ: 

Շուկայում ունեցած առաջատար դիրքի շնորհիվ Bosch ընկերությունը 

տրանսպորտային միջոցների տրանսֆորմացիայի կոնցեպցիաների ձևավորման 

ոլորտում ունի ակտիվ դերակատարում:  

Powertrain Solutions ստորաբաժանումը կառաջարկի տեխնոլոգիաների լայ-

նածավալ փաթեթ, որոնք հնարավորություն կտան բարձրացնել տրանսպորտի 

օգտագործման արդյունավետությունը, այն դարձնել առավել տնտեսող և էկոլո-

գիապես անվտանգ ամբողջ աշխարհի համար: 

Էլեկտրամոբիլների աճող մասսայականությունը պահանջում է ավելի շատ 

ակումուլյատորային մատկոցներ, որոնք հանդիսանում են բարդ համակարգերի 

բաղկացուցիչներ և պետք է օպտիմալ աշխատեն, որպեսզի ապահովեն էներ-

գիայի անվտանգ և արդյունավետ օգտագործումը: Անհրաժեշտ է նշել, որ անշե-

ղորեն փոքրանում է ակումուլյատորային մարտկոցների գինը, որը նախկինում 

հանդիսանում էր էլեկտրամոբիլների սպառման հիմնական խոչընդոտներից մե-

կը: Եթե 2005 թ. ակումուլյատորային մատկոցների գինը կազմում էր միջինը՝ 

1300…1500 ԱՄՆ դոլար Կվտ ժամ համար, ապա 2015 թ. այն կազմում էր արդեն 

մինչև 500 ԱՄՆ դոլար: Մասնագետների կանխատեսումների համաձայն 2025 թ. 

այն կնվազի մինչև 3 անգամ և կմոտենա 100 ԱՄՆ դոլար Կվտ ժամ համար [16]:  
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Նկ. 2.17. Էլեկտրամոբիլների լիթիում-իոնային (Li-Ion)  

ակումուլյատորային մարտկոցների գինն ըստ տարիների 

 

Ընդ որում՝ հարկ է նշել, որ էլեկտրամոբիլների մրցունակությունն անմիջա-

կանորեն կախված է նավթի գնից: Օրինակ՝ 240 ԱՄՆ դոլար Կվտ ժամ արժեքով 

լիթիում-իոնային ակումուլյատորային մարտկոցները մրցունակ են, երբ նավթի        

1 բարելն արժե 75 ԱՄՆ դոլար: Նավթի 1 բարելի արժեքը 50 ԱՄՆ դոլարի դեպ-

քում, ակումուլյատորային մարտկոցի գինը չպետք է գերազանցի 150 ԱՄՆ դո-

լար 1 Կվտ ժամ համար: Լիթիում-իոնային ժամանակակից ակումուլյատորային 

մարտկոցների տեսակարար ունակությունը կազմում է մինչև 2,6 Կվտժ/կգ, մինչ-

դեռ 1980-ականներին ակումուլյատորային մարտոցների ունակությունը կազմում 

էր ընդամենը՝ մինչև 120 Վտժ/կգ: 

Մինչև 2025 թ. Audi-ն համաշխարհային կարևոր շուկաներում կներկայացնի 

12 ամբողջովին էլեկտրական մոդելներ, ընդ որում՝ ապրանքանիշի վաճառքի ընդ-

հանուր ծավալի մոտ 1/3-ը կկազմեն ավտոմեքենաների՝ գոյություն ունեցող մոդե-

լային շարքի էլեկտրիֆիկացված մոդիֆիկացիաները: Audi e-tron-ը և Audi e-tron 

Sportback-ը այն էլեկտրական քրոսովերների շարքում են, որոնք ներկայացվել են 

2019 թվականին: Հասանելի են նաև Avant և Sportback թափքերով ուրիշ մոդելներ: 

Էլեկտրիֆիկացված մոդելները կներկայացվեն բոլոր կարևոր սեգմենտներում՝ 

սկսած կոմպակտից մինչև լիաչափ ավտոմեքենաները: 

2021 թ. էլեկտրամոբիլների համաշխարհային շուկայում ներկայացվել են 

հետևյալ մակնիշները. չինական մակնիշները ներկայացված չեն: 
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Skoda Enyaq iV 

 
Նկ.2.18. Skoda Enyaq iV մակնիշի մեքենայի ընդհանուր տեսքը 

 

Չեխիայում արտադրվող էլեկտրական կրոսովերը Volkswagen կոնցեռնի նոր 

MEB մոդուլային հարթակի վրա: Արտադրվում է հինգ տարատեսակներով: 

Դրանցից երեքն ունեն հետին քարշակ, մյուսները լրիվ քարշակ են: Բազային 

տարբերակն ունի 148 ձուժ հզորությամբ էլեկտրական շարժիչ, որը զարգացնում է 

220 Նմ ոլորող մոմենտ: Մեկ լիցքավորմամբ ապահովվում է 340 կմ վազք WLTP 

ցիկլով: Լրիվ քարշակի դեպքում օգտագործում են 265 ձուժ հզորությամն էլեկտ-

րական շարժիչներ, 425 Նմ ոլորող մոմենտով: Մեկ լիցքավորմամբ վազքը կազ-

մում է 460 կմ: Հատուկ ուշադրության է արժանի 306 ձուժ հզորությամբ էլեկտրա-

կան շարժիչները, որոնք ապահովում են թափառքը մինչև 100կմ/ժ ընդամենը 6,2 վրկ: 
 

Volkswagen ID.4 

 
Նկ.2.18. Volkswagen ID.4 մակնիշի մեքենայի ընդհանուր տեսքը 
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Գերմանիայում արտադրվող այս էլեկտրամոբիլը կահավորված է 77 Կվտ-

ժամ ակումուլյատորային մարտկոցով և 204 ձուժ հզորությամբ էլեկտրական շար-

ժիչով: Մեկ լիցքավորմամբ ապահովում է 520 կմ վազք: Հետագայում նախատես-

վում է արտադրել ավելի մատչելի էլեկտրամոբիլներ 55 Կվտ ժամ մարտոցներով, 

որոնք նախատեսվում է կիրառել 148 և 175 ձուժ հզորությամբ մոդելներում, վազքը 

մեկ լիցքավորմամբ՝ 320 կմ: 

Նախատեսվում է սկսել այս մակնիշների արտադրությունը նաև՝ 2021 թ. Չի-

նաստանում, իսկ 2022 թ. ԱՄՆ-ում: 

Hyundai Ioniq 5 

 
Նկ.2.19. Volkswagen ID.4 մակնիշի մեքենայի ընդհանուր տեսքը 

 

Նախատեսվում է վաճառքը սկսել Եվրոպայում 2021 թ. կեսերից: Հավանա-

կան է, որ այս մակնիշը կվաճառվի նաև ՌԴ-ում: 
 

Kia EV6 

 
Նկ. 2.20. Kia EV6 մակնիշի մեքենայի ընդհանուր տեսքը 
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Եվրոպայում վաճառքը նախատեսված է 2021 թ. աշնանը: Մշակվել են մի 

քանի մոդիֆիկացիաներ, որոնցից ամենահզորը կահավորված է 585 ձուժ շարժի-

չով և ապահովում է թափառքը մինչև 100 կմ/ժ 3,5 վրկ-ում: Մեկ լիցքավորմամբ 

վազքը WLTP ցիկլով կազմում է 510 կմ: 

 

Opel Mokka-e 

 
Նկ. 2.21. Opel Mokka-e մակնիշի մեքենայի ընդհանուր տեսքը 

 

Վաճառքը սկսվել է 2020 թ. դեկտեմբերից: Հիմնական պահանջակը բաժին է 

ընկնում Գերմանիային: Մեքենանան հագեցված է 136 ձուժ հզորությամբ էլեկտ-

րական շարժիչով և 50 Կվտ ժամ մարտկոցով, որն ապահովում է 320 կմ վազք մեկ 

լիցքավորմամբ: Լիցքավորման հզորությունը կազմում է 100 Կվտ, այսպիսի հզո-

րություն ապահովելու համար մարտկոցը լիցքավորվում է 80 %-ով, որի համար 

պահանջվում է ընդամենը 30 րոպ: 
 

Volvo C40 Recharge 

 
Նկ. 2.22. Volvo C40 Recharge մակնիշի մեքենայի ընդհանուր տեսքը 
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Նախատեսվում է արտադրությունը սկսել 2021 թ. աշնանը Բելգիայում: Եր-

կու էլեկտրական շարժիչներն ապահովում են 402 ձուժ հզորություն և 660 Նմ ոլո-

րող մոմենտ: Թափառքը մինչև 100 կմ/ժ ապահովում է 4,9 վրկ-ում: Մարտկոցնե-

րը՝ 78 Կվտ ժամ: Վազքը մեկ լիցքավորմամբ 416 կմ: 
 

Cupra el-Born 

 
Նկ. 2.23. Volvo C40 Recharge մակնիշի մեքենայի ընդհանուր տեսքը 

 

Volkswagen կոնցեռնի կողմից մշակված MEB հարթակի վրա արտադրվող 

իսպանական էլեկտրամոբիլ, որի արտադրությունը կիրականացվի Գերմանիա-

յում, այնտեղ որտեղ իրականացվում է նաև Volkswagen ID.3. արտադրությունը: 

Մեքենան կահավորված է 204 ձուժ հզորությամբ էլեկտրական շարժիչով, որը տե-

ղակայվում է ետին կամրջակի վրա: Վազքը մեկ լիցքավորմամբ կազմում է 500 կմ: 
 

Lucid Air 

 
Նկ. 2.24. Lucid Air մակնիշի մեքենայի ընդհանուր տեսքը 

 

Այս մակնիշի մեքենան համարվում է Tesla Model S-ի մրցակիցը ԱՄՆ-ում: 

Կահավորված է ավտովարման 2-րդ մակարդակի համակարգով: Նախատեսված 

է 2021 թ. վերջերին իրականացնել վաճառքը Եվրոպայում: Dream Edition-ը կունե-

նա 1080 ձուժ հզորություն և 810 կմ ընթացքի պաշար: Ամենամատչելի Touring 
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վերսիան կունենա 620 ձուժ հզորություն, վազքը մեկ լիցքավորմամաբ՝ 653 կմ, 

թափառքը մինչև 100 կմ/ժ - 3,2 վրկ: Առավելագույն արագությունը սահմանա-

փակված է 250 կմ/ժ-ով: 
 

BMW i4 

 
Նկ. 2.25. BMW i4r մակնիշի մեքենայի ընդհանուր տեսքը 

 

Արտադրությունը նախատեսված է Մյունխենում 2021 թ. վերջերից: Լիաքար-

շակ տարբերակը կունենա 530 ձուժ հզորություն: Առավելագույն արագությունը 

200 կմ/ժ: 

Մեկ լիցքավորմամբ վազքը կազմում է 600 կմ: Ինչպես նշում են արտադրող-

ները 6 րոպ արագ լիցքավորմամբ կարելի է ընթանալ 100 կմ: 
 

BMW iX 

 

Նկ. 2.26. BMW iX մակնիշի մեքենայի ընդհանուր տեսքը 
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Արտադրությունը կսկսվի 2022 թվականից: Կունենա լրիվ քարշակ 370 Կվտ 

հզորությամբ: Լիցքավորման հզորությունը՝ 200 Կվտ: Մեկ լիցքավորմամբ վազքը 

WLPT ցիկլով ավելի քան 600 կմ է: 

Audi e-tron GT 

 
Նկ. 2.27. Audi e-tron GT մակնիշի մեքենայի ընդհանուր տեսքը 

 

Արտադրությունը սկսվել է 2020 թ. վերջերից: Վաճառքը Եվրոպայում սկսվել 

է 2021 թ. գարնանը: Թափառքը մինչև 100 կմ/ժ կազմում է 4,1 վրկ: Լրիվ քարշակի 

լիցքավորման հզորությունը կազմում է 270 Կվտ: 
 

Dacia Spring 

 
Նկ. 2.28. Dacia Spring մակնիշի մեքենայի ընդհանուր տեսքը 

 

Սա կլինի Եվրոպայում ամենա մատչելի էլեկտրամեքենան: Արտադրությու-

նը կլինի Ռումինիայում: Մեկ լիցքավորմամբ վազքը WLTP ցիկլով՝ 230 կմ, իսկ 

քաղաքային ցիկլում՝ 305 կմ: Էլեկտրական շարժիչների հզորությունը՝ 45 ձուժ:  
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Toyota PROACE VERSO Electric 

 
Նկ. 2.29. Toyota PROACE VERSO Electric մակնիշի էլեկտրական միկրոավտոբուս 

 

Վաճառքը 2021 թ. մարտից: Նստատեղերը՝ 10: Կունենա երկու տարատե-

սակ՝ 50 Կվտժ և 75 Կվտ ժամ մարտկոցներով: WLTP ցիկլով վազքը համապա-

տասխանաբար՝ 230 և 330 կմ: Մեկ էլեկտրական շարժիչ՝ 136 ձուժ հզորությամբ և 

260 Նմ ոլորող մոմենտով:  

Toyota ընկերությունն երաշխավորում է մարտկոցների ծառայությանա ժամ-

կետը՝ 15 տարի կամ 1000000 կմ վազք: 

Ժամանակակից էլեկտրամոբիլների տեխնիկական պարամետրերի համե-

մատումը ներկայացված է աղ. 2.3-ում: 

 
Աղյուսակ 2.3 

Ժամանակակից էլեկտրամոբիլների տեխնիկական պարամետրերի համեմատումը 
 

Մակնիշը Ակումուլյատո- 
րային մարտկոցի 

հզորությունը, 
Կվտ ժ 

Ընթացքի 
պաշարը, 

կմ 

Լիցքավորման ժամանակը, էլեկտրալիցքա-
վորման կայանի հզորությունը 

AC 220В 
16 Ա, 
ժամ 

AC 380В 
32 Ա, 
ժամ 

DC 22 
Կվտժ 

DC 50 
Կվտժ 

DC 150 
Կվտժ 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Tesla Model S 60-100 375-613 17-28 5,5-9 2,5-4,5 1-2 20-40 
Tesla Model X 60-100 351-542 17-28 5,5-9 2,5-4,5 1-2 20-40 

Tesla Model 3 52.75-78.27 354-499 15,5-22 4,5-7 2-3,5 1-1,5 20-30 

Porsche Taycan 71- 93,4 382-466 20-26,5 6,5-8,5 3,5-4 1,5-2 25-40 

Jaguar I-Pace 90 377 25 8 4 2 35 

BMW i3 22-42.2 190-385 6,5-12 2-3,5 1-2 0,5–1 20 

Audi e-tron 95 400 27 8,5 4,5 2 40 
Nissan Leaf 24-40 175-378 7-11,5 2-3,5 - - - 

Mitsubishi i-
MiEV 

16 160 4,5 1,5  - - 
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Էլեկտրամոբիլների նոր մշակումների և արտադրության հետ զուգահեռ հա-

մաշխարհային ավտոարտադրողները նախատեսում են աստիճանաբար հրա-

ժարվել ներքին այրման շարժիչներից այսպես՝ 

 Volkswagen  պլանավորում է թողարկել ՆԱՇ-ով վերջին ավտոմոբիլը 

2026 թ. [15], այլ տվյալներով մինչև 2030 թ.: Ընկերությունը իր 40 մլրդ ԱՄՆ դոլար 

ներդրումային ծրագրով 2025 թ. կլինի էլեկտրամոբիլների արտադրության առա-

ջատարը: 

 Renault-Nissan կոնցեռնը նույնպես պլանավորում է ամբողջությամբ անց-

նել «կանաչ ավտոմեքենաներ»արտադրության 2026 թ.: 

  Toyota ընկերությունը իր առջև խնդիր է դրել մինչև 2025 թ. ավարտը դա-

դարեցնել բենզինային շարժիչներով ավտոմոբիլների արտադրությունը և արդեն 

իսկ իրականացվում է 13,3 մլրդ ԱՄՆ դոլար արժողությամբ ներդրումային ծրա-

գիրը, որը նախատեսված է էլեկտրամոբիլների ակումուլյատորների մշակման 

համար 

 Ֆրանսիական Peugeot-ն հայտարարել է, որ 2025 թ. ամբողջությամբ 

կանցնի էլեկտրամոբիլների և պլանինգ-հիբրիդների արտադրության: 

  BMW  ընկերությունը նախատեսում, որ 2021 թ. արտադրվող բոլոր մեքե-

նաների 1/4 կլինեն էլեկտրական, իսկ 2025 թ. 1/3-ը: Ամբողջությամբ էլեկտրամո-

բիլների արտադրության ընկերությունը կանցնի 2030 թ.: 

 Գերմանական Porsche-ը նախատեսում է, որ 2025 թ. արտադրվող մեքե-

նաների 50 % կլինեն էլեկտրական շարժիչներով: 

 Կորեական  KIA-ն 25$ մլրդ ԱՄՆ դոլար ներդրում է կատարել 11 BEV մո-

դելների արտադրության համար, որը կսկսվի 2025 թ.: 

 Ամերիկյան Ford ընկերությունը կատարում է 11,5 մլրդ ԱՄՆ դոլար ներ-

դրում էլեկտրամոբիլների ուղղությամբ: Մասնավորապես, էլեկտրաշարժիչներով 

կլինեն ԱՄՆ-ում առավել վաճառվող Ford F-150 և բեռնատար  Ford Transit-ը, 

կարտադրվեն նաև էլեկտրական «Մուստանգ»: 

  Bentley նախատեսում է 2025 թ. թողարկել առաջին էլեկտրական մեքե-

նան, իսկ 2030 թ. ամբողջությամբ անցնել էլեկտրամոբիլների արտադրության: 

Մասնագիտական ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ 

էլեկտրամոբիլների շահագործման ընթացքում վառելիքի ծախսը չորս անգամ ա-

վելի քիչ է, քան բենզինային շարժիչով մեքենայի ծախսը և կրկնակի քիչ՝ սեղմ-

ված գազով աշխատող մեքենայի համեմատ, օրինակ՝ 100 կիլոմետրի վրա էլեկտ-

րամոբիլը ծախսում է մոտ 15 կՎտ/ժամ, որի արժեքը կազմում է ընդամնեը 675 

դրամ։ 

Միջազգային էներգետիկ գործակալության տվյալներով 2019 թ. Գերմանիա-

յում, Ֆրանսիայում և Մեծ Բրիտանիայում գրանցված ավտոտրանսպորտային 

միջոցների 2,8 % եղել են էլեկտրամոբիլներ և հիբրիդային ավտոմոբիլներ 

(108630, 61350 և 75140 միավոր համապատասխանաբար), Շվեցարիայում՝ 11,4 

http://atlanticexpress.com.ua/auction/make/volkswagen
http://atlanticexpress.com.ua/auction/make/nissan
http://atlanticexpress.com.ua/auction/make/toyota
http://atlanticexpress.com.ua/auction/make/bmw
http://atlanticexpress.com.ua/auction/make/porsche
http://atlanticexpress.com.ua/auction/make/kia
http://atlanticexpress.com.ua/auction/make/ford
http://atlanticexpress.com.ua/auction/make/ford/f150
http://atlanticexpress.com.ua/auction/list/commercials/ford/transit
http://atlanticexpress.com.ua/auction/make/bentley
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% (40700 միավոր), Նիդեռլանդներում – 15,1 % (67520 միավոր): Առաջատարն էր 

Նորվեգիան՝ 55,9 % (79640 միավոր), ընդ որում՝ Նորվեգիայի կառավարությունը 

խնդիր է դրել 2025 թ. հրաժարվել ՆԱՇ-ով ավտոմոբիլներից: 

Ըստ կանխատեսումների 2021 թ. աշխարհում էլեկտրաբուսների քանակը 

կկազմի մոտ 400 հազ. (այս կարգի մեքենաների վաճառքի 33 %): 2030 թ. էլեկտ-

րաբուսների քանակը կկազմի շուկայի նշված սեգմենտի 67 %: 

Հեռանկարային ուղղություններից է բեռնատար էլեկտրամոբիլների լայն կի-

րառումը քաղաքային պայմաններում: Միջին և մեծ բեռնատար էլեկտրամոբիլնե-

րի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն են դրսևորում խոշոր լոգիստիկ ընկերու-

թյունները: Օրինակ՝ եվրոպական ավտոարտադրող խոշոր ընկերությունները՝ 

«DAF», «MAN», «Mercedes», «Volvo» լոգիստիկ ընկերություններին, կոմունալ 

ծառայություններին, սննդամթերք վաճառող ընկերություններին սպասարկողնե-

րին մատակարարում են միջին դասի բեռնատար էլեկտրամոբիլներ: Նշված ըն-

կերություններն արդեն ունեն էլեկտրական աղբահավաք մեքենաների մոդելային 

շարք:  

Կանխատեսումների համաձայն 2022 թ. ավտոմոբիլների համաշխարհային 

շուկայում բեռնատար էլեկտրամոբիլների մոդելների քանակը կգերազանցի 500, 

ներկայիս 100-ի փոխարեն: 

Մասնագիտական տվյալների համաձայն 2018 թ. շահագործվում էին 385… 

460 հազ. քաղաքային էլեկտրոբուսներ, որը կազմում է քաղաքային ավտոբուսնե-

րի համաշխարհային պարկի 13 %: Ներկայումս էլեկտրաբուսները սնուցվում են-

դեպոներում կամ երթուղու վերջում տեղակայված սնուցման սարքավորումներից: 

Եվրոպական քաղաքներում ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ էլեկտ-

րաբուսների 90 %-ը լիցքավորվում է գիշերը դեպոյում և դրան զուգահեռ արագ 

լիցքավորվում է աշխատանքի ժամանակ: 
 

 

Նկ. 2.30. 444 Solarve Bus մակնիշի էլեկտրական ավտոբուսը 



62 

Կանխատեսումների համաձայն 2022 թ. ավտոմոբիլների համաշխարհային 

շուկայում բեռնատար էլեկտրամոբիլների մոդելների քանակը կգերազանցի 500, 

ներկայիս 100-ի փոխարեն: 

Հարկ է նշել, որ արեգակնային մարտկոցների կիրառումը չի սահմանափակ-

վում միայն մարդատար ավտոմոբիլներով: Վերջին 10 տարիներին մշակվում են և 

հաջողությամբ շահագործվում ավտոբուսներ, որոնք կահավորված են էներգա-

կուտակիչ սարքավորումներով և օգտագործում են արեգակնային մարտկոցներ: 

«Ryobi» (Ճապոնիա) ընկերության աջակցությամբ մշակել է հիբրիդային 

«Solarve Bus» ավտոբուսը, որն ունի տանիքի վրա տեղակայված արևայի մարտ-

կոցներ (նկ. 2.30): Արեգակնային մարտկոցները ապահովում են մոտավորապես 

800 Վտ հզորության էլ. էներգիա, որը բավարար է միայն ոչ մեծ էներգասպառիչ-

ների աշխատանքն ապահովելու համար, մասնավորապես, սրահի ներքին լուսա-

դիոդային լամպերի և սրահի օդը մինչև 99 % մաքրող «Eneloop Air Fresher» օդի 

զտիչների սնման համար:  
 

 

  
Նկ. 2.31. Իսպանական Irizar ընկերության էլեկտրաբուսի ընդհանուր տեսքը և սրահը 
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Հեռանկարային ուղղություններից է բեռնատար էլեկտրամոբիլների լայն կի-

րառումը քաղաքային պայմաններում: Միջին և մեծ բեռնատար էլեկտրամոբիլնե-

րի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն են դրսևորում խոշոր լոգիստիկ ընկերու-

թյունները: Օրինակ՝ եվրոպական ավտոարտադրող խոշոր ընկերությունները՝ 

«DAF», «MAN», «Mercedes», «Volvo» լոգիստիկ ընկերություններին, կոմունալ 

ծառայություններին, սննդամթերք վաճառող ընկերություններին սպասարկողնե-

րին մատակարարում են միջին դասի բեռնատար էլեկտրամոբիլներ: Նշված ըն-

կերություններն արդեն ունեն էլեկտրական աղբահավաք մեքենաների մոդելային 

շարք:  
 

 
Նկ. 2.32. Volvo ընկերության առանց վարորդ էլեկտրաբուսի ընդհանուր տեսքը 

 

Համաձայն ընկերության մասնագետների կարծիքի սա հենց այն մեքենան է, 

որը կօգտագործեն տրանսպորտային օպերատորները: 

 

 
Նկ. 2.33. Քաղաքային փոքր բեռնատար Mercedes Sprinter էլեկտրամոբիլ 

http://e-va.pro/elektrofurgon-mercedes-esprinter/
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Գաբարիտային երկարությունը՝ 5,9 մ, անվային բազան՝ 3,9 մ, քաշը՝ 3,5 տ: 

Մեքենան հագեցած է 300 հզորությամբ էլեկտրաշարժիչով:Առավելագույն արա-

գությունը 80 կմ/ժ: 

25МАЙ2018 

 
Նկ. 2.34. Volvo FL մակնիշի էլեկտրական բեռնատար 

 

Volvo ընկերության Volvo Trucks նախագծողները ներկայացրել են էլեկտ-

րական բեռնատար Volvo FL մոդելը, որի ընդհանուր քաշը կազմում է 16 տ: 

 

 
Նկ. 2.35. Tesla Semi մակնիշի էլեկտրական մեծ բեռնատար-քարշակ   

http://e-va.pro/volvo-elektricheskii-gruzovik/
http://e-va.pro/tor-vs-tesla/
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ԳԼՈՒԽ 3 

ԷԼԵԿՏՐԱՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ  

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 
 

3.1. Էլեկտրամոբիլների զարգացումը Եվրասիական տնտեսական  

միության անդամ երկրներում 

 

Էլեկտրատրանսպորտը ներկայումս համարվում է տրանսպորտային միջոց-

ներից վտանգավոր արտանետումների նվազեցման այլընտրանքային լուծում: 

Էլեկտրամոբիլով որոշակի հեռավորությամբ իրականացված փոխադրման 

էներգետիկա ծախսն ավելի փոքր է, քան նույն հեռավորության վրա հանածո վա-

ռելիքով աշխատող ՆԱՇ ավտոմոբիլինը: 

Ելնելով կիրառման հիմնական ոլորտներից էլեկտրատրանսպորտը կարելի է 

պայմանականորեն բաժանել հետևյալ խմբերի. 

 բեռնատար (բեռների փոխադրում, հանքերում աշխատող տեխնիկա), 

 թեթև մարդատար (անձնական, առևտրային-կոմերցիոն), 

 քաղաքային ուղևորատար (էլեկտրաբուսներ, ինքնընթացքի պաշարով), 

 գյուղատնտեսական տեխնիկա, 

 մասնագիտացված տեխնիկա (կոմունալ, տուրիստական), 

 անհատական օգտագործման էլեկտրատրանսպորտ (էլեկտրական հե-

ծանիվներ, 

 սկուտերներ և այլն: 

ԵԱՏՄ-ի ТН ВЭД10 դասիչներում (կոդերում) էլեկտրական շարժիչով շարժ-

ման մեջ դրվող տրանսպորտային միջոցները դասակարգվում են հետևյալ կերպ. 

 8702 4  միայն էլեկտրական շարժիչով շարժման մեջ դրվող շարժիչային 

տրանսպորտային միջոցներ՝ նախատեսված 10 և ավելի մարդկանց, վարորդին 

ներառյալ, փոխադրելու համար,  

 8702 40 000 2  միայն էլեկտրական շարժիչով շարժման մեջ դրվող ավ-

տոբուսներ՝ նախատեսված 120 և ավելի մարդկանց, վարորդին ներառյալ, փո-

խադրելու համար,  

 8702 40 000 9, 

 8703 8  միայն էլեկտրական շարժիչով շարժման մեջ դրվող այլ տրանս-

պորտային միջոցներ, 

 8703 80 000 2  թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ M1 կամ M1G կատեգո-

րիայի, 

 8703 80 000 9, 

 8704 9  բեռների փոխադրման համար այլ շարժիչային տրանսպոր-

տային միջոցներ,  
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 8704 90 000 1  միայն էլեկտրական շարժիչով շարժման մեջ դրվող 5 տ ոչ 

ավելի լրիվ զանգվածով տրանսպորտային միջոցներ: 

Հարկ է նշել, որ էլեկտրական շարժիչով ավտոմոբիլները կարող են օգտա-

գործվել 8705 առևտրային դիրքում (հատուկ նշանակության շարժիչային տրանս-

պորտային միջոցներ, օրինակ՝ վթարային բեռնատար ավտոմոբիլներ, ավտոմա-

բարձիչներ, հրդեհամարիչ ավտոմոբիլներ, ավտոբետոնախառնիչներ, փողոցնե-

րի լվացման մեքենաներ, ավտոարհեստանոցներ, ռենտգեն սարքավորումներով 

ավտոմոբիլներ և այլն): 

ԵԱՏՄ անդամ երկրներում առաջին էլեկտրամոբիլների վերաբերյալ պաշտո-

նական վիճակագրություն չկա, իսկ տարբեր աղբյուրներից ստացված տվայլները 

միմյանցից տարբերվում են, ինչպես ըստ տարիների, այնպես էլ ըստ քանակների:  

ԵԱՏՄ անդամ երկրներում էլեկտրամոբիլների գնման ծավալները այլ 

երկրներ հետ համեմատած բավականին փոքր էին, որը պայմանավորված էր 

տնտեսական պատճառներով, էլեկտրամոբիլների համեմատաբար թանկ արժե-

քով, ենթակառուցվածքների թերզարգացվածությամբ կամ իսպառ բացակայու-

թյամբ: 

Վերջին տարիներին ԵԱՏՄ անդամ երկրներում էլեկտրամոբիլների օգտա-

գործման աջակցությանը միտված մի շարք միջոցառումներ են իրականացվել: 

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում էլեկտրամոբիլնե-

րի զարգացման միտումները և հեռանկարներն անմիջականորեն կապված են 

պետության կողմից իրականացվող քաղաքականության հետ, որը միտված է ա-

ջակցելու էլեկտրամոբիլների տարածանն ու շահագործմանը: 

Ներկայացնենք ԵԱՏՄ անդամ երկրներում իրականացվող պետական 

աջակցության միջոցառումները: 

ԵԱՏՄ անդամ երկրներում էլեկտրամոբիլների կիրառման վերաբերյալ 

տվյալները ըստ աղբյուրի միմյանցից տարբերվում են:  

Այսպես, ըստ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տվյալների 2019 

թ. 10 ամիսներին ԵԱՏՄ ներկրված էլեկտրամոբիլների քանակը կազմում է. Հա-

յաստան-2, Բելառուս-90, Ղազախստան-21, Ռուսաստան-179 մեքենա:  

Մինչդեռ, ըստ «Ավտոստատ» վերլուծական գործակալության տվյալների 

2019 թ. Ռուսաստան ներկրվել են 353 էլեկտրամոբիլ, իսկ 2020 թ. 687 մեքենա, 

ընդհանուր քանակը կազմում է 7925 միավոր, որը կազմում է շուկայի 0,02 %-ը: 

 

3.1.1. Հայաստանի Հանրապետություն [20] 
 

Հ/հ Արտոնություն Կիրառում Մեկնաբանություն 

1.  Զրոյական մաքսային 
դրույքաչափ 

Կիրառվում է Մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ը 
(ԵԱՏՄ բոլոր երկրների համար) 

2.  Արտոնյալ վարկեր գնման 
համար 

Կիրառվում է 1-2 %, Եվրոյով և ԱՄՆ դոլարով 
սովորական տոկոսադրույքը կազ-
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մում է համապատասխանաբար 8-9 և 
9-11 % 

3.  ԱԱՀ և մաքսային տուրքի 
վերացում էլեկտրամոբիլ- 
ների ներկրման ժամանակ 

Կիրառվում է Մինչև 2022 թ. դեկտեմբերի 1-ը 

4.  Անվճար կայանում Կիրառվում է Միայն Երևանում 

 

3.1.2. Բելառուսի Հանրապետություն 
 

Էլեկտրատրանսպորտի զարգացման պետական աջակցության միջոցա-

ռումները ներկայացված են ստորև [21] 
 

Հ/հ Արտոնություն Կիրառում Մեկնաբանություն 
1.  Զրոյական մաքսային 

դրույքաչափ 
Կիրառվում է Մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ը 

(ԵԱՏՄ բոլոր երկրների համար) 
2.  Արտոնյալ վարկեր գնման 

համար 
Չկան Կառավարությունում քննարկվում են 

կիրառման հնարավորությունները 
3.  Անվճար կայանում Այո/ոչ Կիրառվում է վճարովի կոմունալ կա-

յանատեղերում մինչև 2026 թ., մաս-
նավոր կայանատեղերում չի կիրառ-
վում 

4.  Ներդրումային հաշվան-
ցում вычет իրավաբանակ 
անձանց համար 

Կիրառվում է Էլեկտրամոբիներ – 100% 
Լիցքավորման կայաններ. 
2020 թ. – 100%, 
2021 թ. – 80%, 
2022 թ. – 60%, 
2023 թ. – 40%, 
2024 և 2025 թթ. – 30% 

5.  Շարժման թույլտվության 
համար զրոյական մաք-
սադրույք 

Կիրառվում է 2021 թ. հունվարի 1-ից տրանսպոր-
տային հարկ 

6.  Ազատվում է ԱԱՀ-ից Կիրառվում է Իրավաբանական և անհատ ձեռնե-
րեցների համար, որոնք ներկրում են 
ԵԱՏՄ երկրներ լիցքավորման կա-
յաններ 
Ֆիզիկական անձանց համար – 
անձնական օգտագործման էլեկտ-
րամոբիլներ ներկրելիս մինչև Թիվ 92 
հրամանագրի ուժի մեջ մտնելը (ԱԱՀ 
հաշվանցումը - բազային մեծության 
մինչև 500 պատիկը) 

7.  Հողատարածքների 
անվճար վարձակալում 

Կիրառվում է Լիցքավորման համալիրների կա-
ռուցման համար 

8.  Էլեկտրամոբիլների լից-
քավորման զրոյական 
դրույք 

Կիրառվում է Գործում էր մինչև 2021 թ. հունվարի 
1-ը 
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 Էլեկտրոտրանսպորտի և լիցքավորման ենթակառուցվածքների զարգաց-

ման համար Բելառուսի Հանրապետության նախագահի 2020 թ. մարտի 12 

«Էլեկտրամոբիլների օգտագործման աջակցության վերաբերյալ» թիվ 92 հրամա-

նագրով նախատեսված են մի շարք արտոնություններ: 

 

3.1.3. Ռուսաստանի Դաշնություն 
 

ՌԴ-ում էլեկտրատրանսպորտի զարգացման պետական աջակցության մի-

ջոցառումները ներկայացված են ստորև [22] 
 

Հ/հ Արտոնություն Կիրառում Մեկնաբանություն 
1.  Զրոյական մաքսային 

դրույքաչափ 
Կիրառվում է Մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ը 

(ԵԱՏՄ բոլոր երկրների համար) 
2.  Արտոնյալ վարկեր գնման 

համար 
Կիրառվում է Էլեկտրամոբիլների գնման սուբսի-

դավորում 25 % (միայն ՌԴ ար-
տադրության մեքենաների համար) 

3.  Անվճար կայանում Կիրառվում է Մոսկվա, Սանկտ-Պետերբուրգ 
4.  Ներդրումային հաշվան-

ցում вычет իրավաբանակ 
անձանց համար 

Չկա  

5.  Ազատվում է ԱԱՀ-ից Կիրառվում է Ներկրվող էլեկտրամոբիլների հա-
մար 

6.  Հողատարածքների ան-
վճար վարձակալում 

Չկա  

7.  Էլեկտրամոբիլների լից-
քավորման զրոյական 
դրույք 

Կիրառվում է Մոսկվա, Սանկտ-Պետերբուրգ 
(տվյալները 2020 թ. վերջին)  

8.  Զրոյական տրանսպոր-
տային հարկ 

Կիրառվում է Մինչև 2024 թ. վերջ ք. Մոսկվա,  
2021 թ. հունվարի 1-ից Մուրմանսկի 
մարզ, Զաբայկալի երկրամաս, 
Աստրախանի մարզ,Դաղստանի 
Հանրապետություն (մոտոռոլեր, մո-
տոցիկլեր, էլեկտրամոբիլներ) 
Բաշկորստան (երեք տարի, արտո-
նությունը տարածվում է երկու և ա-
վելի տրանսպորտային միջոցներ 
ունեցող իրավաբանական և ֆիզի-
կական անձանց համար հարկ չի 
վճարվում միայն մեկի համար ըստ 
ցանկության), Վոլգոգրադի մարզ 
(150 ձուժ ավելի հզորության շար-
ժիչով մեքենաների համար): 

9.  Էլեկտրամոբիլների լից-
քավորման զրոյական 
դրույք 

Կիրառվում է Գործում էր մինչև 2021 թ. հունվարի 
1-ը 
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Բացի վերը նշվածը Ռուսատանի Դաշնությունում մշակվում է դաշնային 

օրենքի նոր նախագիծ, որով մասնավորապես նախատեսվում է. 

- վճարովի ճանապարհներով երթևեկության վճարի նվազեցում, 

- կայանման անվճար տեղեր, 

- թույլատրել երթևեկել հասարակական տրանսպորտի երթևեկության գոտի-

ներով, 

- փոքրացնել տրանսպորտային հարկը: 

 

3.1.4. Ղրղզստանի Հանրապետություն 

 

Էլեկտրատրանսպորտի զարգացման պետական աջակցության միջոցա-

ռումները ներկայացված են ստորև [23] 
 

Հ/հ Արտոնություն Կիրառում Մեկնաբանություն 

1.  Զրոյական մաքսային 
դրույքաչափ 

Կիրառվում է Մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ը 
(ԵԱՏՄ բոլոր երկրների համար) 

2.  Գույքի նկատմամբ զրոյա-
կան դրույքաչափ 

Կիրառվում է Տրանսպորտային միջոցներ, ներա-
ռյալ էլեկտրական շարժիչով ինք-
նագնաց մեքենաներ և մեխանիզմ-
ներ 

3.  Անվճար կայանում Կիրառվում է Լիցքավորման սարքավորումներով 
կայանման վայրերում 

4.  Ազատվում է ԱԱՀ-ից Կիրառվում է Ներկրվող էլեկտրամոբիլների և լից-
քավորման կայանների և դրանց 
պահեստամասերի համա 

5.  Ներդրումային հաշվան-
ցում вычет իրավաբա-
նական անձանց համար 

Չկա  

6.  Շարժման համար զրոյա-
կան տուրք 

Չկա  

7.  Հողատարածքների ան-
վճար վարձակալում 

Չկա  

8.  Էլեկտրամոբիլների լից-
քավորման զրոյական 
դրույք 

Կիրառվում է Մոսկվա, Սանկտ-Պետերբուրգ 
(տվյալները 2020 թ. վերջին)  

9.  Զրոյական տրանսպոր-
տային հարկ 

Կիրառվում է Հաստատվել է էլեկտրամոբիլների 
լիցքավորման աջակցող տարիֆ 
էլեկտրամոբիլների լիցքավորման  
1 Կվտժ արժե 1,59 սոմ: 

10.  Ուտիլիզացման գանձում Կիրառվում է Հաշվառման ժամանակ կիրառվում 
է նվազագույն չափով 

11.  Փոխվել են ճանպարհային 
երթևեկության կանոնները 
(բաժին IV, Ղրղզստանի 
Հանրապետության 2019-

Կիրառվում է Գործում են ճանապարհային 
երթևեկության կանոններում լրացու-
ցիչ տեղեկատվական նշաններ: 
«Հիմնական դրույթներ: Տրանսպոր-
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2020 թթ. էլեկտրական 
շարժիչներով անիվավոր 
տրանսպորտային միջոց-
ների օգտագործման և լից-
քավորման ենթակառուց-
վածքների ստեղծման ա-
ջակցության միջոցառում-
ների Պլան, հաստատված 
Ղրղզստանի Հանրապե-
տության Կառավարու-
թյան 2019 թ. հոկտեմբերի 
11 որոշմոմբ) 

տային միջոցների շահագործման 
թույլատվության և իրավասու ան-
ձանց պարտավորությունները 
երթևեկության անվտանգության 
ապահովման համար» 

 

Բացի վերը նշվածը Ղրղզստանի Հանրապետության Կառավարությունը նա-

խատեսում է ԵԱՏՄ ներկայացնել հետևյալ առաջարկները. 

- էլեկտրական լիցքավորման կայանների կոմպլեկտավորողների համար 

սահմանել մաքսային արժեքի 0 % չափով ԵԱՏՄ միասնական մաքսային վճար, 

- նվազեցնել էլեկտրամոբիլների ներկրման ժամանակ մաքսային վճարները 

և հարկերը ֆիզիկական անձանց համար մինչև 2025 թ.: 

 

 3.1.5. Ղազախստանի Հանրապետություն 
 

Էլեկտրոտրանսպորտի զարգացման պետական աջակցության միջոցառում-

ները ներկայացված են ստորև [24]  
 

Հ/հ Արտոնություն Կիրառում Մեկնաբանություն 

1.  Զրոյական մաքսային դրույ-
քաչափ 

Կիրառվում է Մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ը 
(ԵԱՏՄ բոլոր երկրների համար) 

2.  Գնման դեպքում արտոնյալ 
վարկեր 

Կիրառվում է  

3.  Անվճար կայանում Կիրառվում է  
4.  Ներդրումային հաշվանցում 

вычет իրավաբանական 
անձանց համար 

Չկա  

5.  Շարժման թույլտվության 
համար զրոյական տուրք 

Կիրառվում է  

6.  Ազատում ԱԱՀ-ից Չկա  
7.  Հողատարածքների 

անվճար վարձակալում 
Չկա  

8.  Էլեկտրամոբիլների լիցքա-
վորման զրոյական դրույք 

Չկա  

9.  Զրոյական տրանսպոր-
տային հարկ 

Կիրառվում է  

10.  Երևեկություն առանձնաց-
ված գոտիներով 

Կիրառվում է  

11.  Ուտիլիզացման գանձում Կիրառվում է Հաշվառման ժամանակ կիրառ-
վում է նվազագույն չափով 
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3.2. Ենթակառուցվածքների զարգացում 

 

Էլեկտրամոբիլների լայն օգտագործմանը անմիջականորեն կնպաստի են-

թակառուցվածքների զարգացած ցանցի ձևավորումը, որը հնարավորություն կտա 

առանց ավելրոդ խոչընդոտների էլեկտրամոբիլներով տեղաշարժվել և հաղթահա-

րել մեծ հեռավորություններ: Հարկ է նշել, որ բոլոր երկրներում մասնավոր դան-

դաղ լիցքավորման սարքավորումները մոտ տասն անգամ ավելի են, քան դանդաղ 

լիցաքավորման և մոտ 100 անգամ ավելի քան արագ լիցքավորման հասարակա-

կանները: 

Ստորև ներկայացված է առավել զարգացած էլեկտրալիցքավորման ենթա-

կառուցվածքներ ունեցող երկների ցանկը: 

Աղյուսակ 3.1  

Էլեկտրական լիցքավորման ենթակառուցվածքների քանակը 

Երկիր Լիցքավորման սարքավորումներ, հատ 

Մասնավոր՝ 

դանդաղ լից-

քավորման 

Հասարակական՝ 

դանդաղ լիցքա-

վորման 

Հասարակա-

կան՝ արագ լից-

քավորման 

Ընդամենը 

Չինաստան 2409683 301238 214670 2925591 

ԱՄՆ 1557090 64265 13093 1634448 

Նորվեգիա 357027 5466 3970 366463 

Գերմանիա 300338 34203 2860 337401 

Ֆրանսիա 295500 27661 2040 325201 

Մեծ Բրիտանիա 289023 22359 4735 316117 

Նիդեռլանդներ 234660 49324 829 284813 

Ճապոնիա 202821 22536 7858 232215 

 

Համաձայն Եվրոպական դասակարգման հիմնականում օգտագործում են 4 

տեսակի լիցքավորման սարքավորումներ՝ հետևյալ տեխնիկական բնութագրե-

րով. 

  1-ն տեսակ-փոփոխական հոսանք մինչև 16 Ա, լարումը 220…240 Վ, հզո-

րությունը 2…4 Կվտ, 

 2-րդ տեսակ-փոփոխական հոսանք մինչև 32 Ա, լարումը 220…240 Վ, 

հզորությունը7…8 Կվտ,  

 3-րդ տեսակ-հաստատուն հոսանք մինչև 63  Ա, լարումը 220…230 Վ, հզո-

րությունը մինչև 

 43 Կվտ,  

 4-րդ տեսակ-հաստատուն հոսանք մինչև 400 Ա, լարումը մինչև 600 Վ, 

հզորությունը մինչև 250 Կվտ:  

Ներկայացնենք ԵԱՏՄ անդամ երկրներում էլեկտրամոբիլների լիցքավոր-

ման ենթակառուցվածքների առկա վիճակը: 
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3.2.1. Հայաստանի Հանրապետություն 

 

2017 թ. Հայաստանում կար 33 էլեկտրամոբիլ։ Ըստ ՀՀ կառավարության 

տվյալների` մոտ 70։ Ոստիկանության տվյալների համաձայն՝ Հայաստանում 

հաշվառված է 15 էլեկտրամոբիլ, որից 7-ը ներկրվել է 2017 թ., 7-ը՝ 2018 թ., և մեկ 

մեքենա 2019 թ. առաջին եռամսյակում: 

Առայժմ հանրապետությունում խիստ սահմանափակ են լիցքավորման կե-

տերը և ենթակառուցվածքները: Մինչև 2019 թ. Հայաստանում գործում էին ընդա-

մենը մի քանի լիցքավորման կայան: Սովորաբար լիցքավորման կետերը տեղա-

դրում են, որպեսզի ուշադրություն գրավեն նորույթով։ Օրինակ՝ Երևանի թանկար-

ժեք գրասենյակային կենտրոններից մեկում նման կետ տեղադրել են հաճախորդ-

ների համար` անվճար։ Բայց առայժմ էլեկտրամոբիլներն ավելի հեշտ է լիցքավո-

րել հասարակ վարդակի միջոցով` ավտոտնակում կամ սեփական տան բակում։ 

Բայց այդպես մեքենան լիցքավորվում է մի քանի ժամում։ Իսկ հեռավոր ուղևորու-

թյունների համար ցանկալի է ավելի արագ լիցքավորել։ 

Կան նաև արագ լիցքավորման կայաններ, բայց դրանք թանկ են` մոտավո-

րապես 15…20 հազար դոլար։ Համեմատաբար ավելի մատչելի լիցքավորման 

կայանների դեպքում, դրանք կարող են մեքենան լիցքավորել 7-22 կՎտ/ժ հատ-

վածում։ Այդ 22 կՎտ/ժ, օրինակ՝ Nissan Leaf-ը կկուտակի երեքուկես ժամում, 

Tesla-ն և Renault Zoe-ն` մեկ ժամում, որը կապահովի մոտ 150 կմ վազք: 

Հանրապետությունում ներկայում գործում է էլեկտրամոբիլի 9 լիցքավորման 

կայան, որից 4-ը Երևանում է, սակայն այդ կայանների մեծ մասում կարող են լից-

քավորվել «Տեսլա» ընկերության ավտոմեքենաները: Էլեկտրամոբիլների շահա-

գործման ենթակառուցվածքների զարգացման նոր նախագծով նախատեսվում է 

հիմնել ունիվերսալ կայաններ, որը հնարավորություն կտա նաև մյուս էլեկտրա-

մոբիլներին լիցքավորել: Էլեկտրամոբիլների շահագործման ենթակառուցվածք-

ների զարգացման նախաձեռնությունը պատահական չէ: Հայաստանում էլեկտ-

րամոբիլների զարգացումը և շահագործումը անմիջականորեն պայմանավորված 

է նաև որոշակի արտոնությունների տրամադրումից: Գլոբալ էկոլոգիական հիմ-

նադրամի (ԳԷՀ) հետ իրականացվող ծրագրով նախատեսվում է ձեռք բերել 

էլեկտրամոբիլներ, որոնք տեղ կգտնեն կառավարության շարժակազմում: 

«Հայաստանում էլեկտրական շարժունակության» ծրագրի շրջանակներում 

հիմնադրամի կողմից 700 հազար դոլարի չափով, ըստ նախնական պայմանա-

վորվածության, հատկացումները նախատեսվում է ուղղել 12 էլեկտրամոբիլի և 3 

լիցքավորման կայանի ձեռքբերմանը: Ծրագրի շրջանակենրում նախատեսվում է 

մշակել բնակավայրերում և ավտոմայրուղիներում 7…22 Կվտ հզորությամբ 23 

լիցքավորման կայանների ստեղծման նախագիծ։ Ըստ պայմանների՝ համաֆի-

նանսավորումը կիրականացվի 1:7 հարաբերակցությամբ, ԳԷՀ-ից եկող յուրա-

քանչյուր դոլարի դիմաց պետք է ապահովվի երկրի կողմից ևս 7 դոլարին համար-
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ժեք համաֆինանսավորում, սակայն պարտադիր չէ, որ լինեն պետական միջոց-

ներ, դրանք կարող է լինել մասնավոր հատվածի ներդրումներ, այլ ներդրումներ 

(այդ թվում՝ բնեղեն), արդեն իսկ ընթացող էլեկտրական շարժունակության և վե-

րալիցքավորման վերաբերյալ ծրագրեր, վերականգնվող էներգիայի ծրագրեր և 

այլն։ Էլեկտրական շարժիչով մեքենաների թվի ավելացմամբ բնապահպանական 

լուրջ խնդիր է լուծվում՝ կապված օդի աղտոտվածության հետ: 

Երևանի քաղաքապետարանը գնում է այն ճանապարհով, որ քաղաքը բնա-

պահպանական տեսանկյունից բարենպաստ վիճակում հայտնվի: 

 

3.2.2. Բելառուսի Հանրապետություն 

 

2018 թ. Բելառուսի Նախարարաների խորհրդի հոկտեմբերի 10-ի № 731 

որոշմամբ հաստատվել է էլեկտրամոբիլների լիցքավորման պետական լիցքավոր-

ման ցանցի ստեղծման ծրագիր: Ծրագրի նպատակն է իրագործել Բելառուսի 

Հանրապետության նախագահի 2018 թ. հուլիսի 10-ի «Էլեկտրամոբիլների օգտա-

գործման խթանման վերաբերյալ» № 273 հրամանագիրը: 

Ծրագրի նպատակն է մինչև 2030 թ. տեղակայել 1304 լիցքավորման կայան-

ներ: Նախատեսվում է, որ մայրուղիներում լիցքավորման կայանները տեղակայ-

վելու են 50…70 կմ հեռավորության, իսկ շատ արագ լիցքավորման կայանները՝ 

120…150 կմ հեռավորության վրա: Լիցքավորման կայանների ցանցի մշակման և 

զարգացման Պետական օպերատորն է «Բելառուսնավթ արտադրական միավո-

րում» ունիտար ձեռնարկությունը: Բացի այս օպերատորից Բելառուսի Հանրա-

պետության նախագահի 2018 թ. հուլիսի 10-ի «Էլեկտրամոբիլների օգտագործ-

ման խթանման վերաբերյալ» № 273 հրամանագիրով այլ տնտեսվարողներ նույն-

պես կարող են անհավասար պայմաններով մասնակցել ծրագրի իրականացման 

աշխատանքներին: 

Ծրագրով որոշված են տարբեր տեսակի լիցքավորման կայանների առավել 

նպատակահարմար վայրերը և լիցքավորման ցանցի ստեղծման փուլերը. 

•• մինչև 2021 թ. ներառյալ — 431 լիցքավորման կայաններ ք. Մինսկում, 

մարզային կենտրոններում, М և М/Е կատեգորիայի ավտոմայրուղիներում, 

•• 2022–2025 թթ. (էլեկտրամոբիլների քանակը մինչև 10 հազ. ավելացման 

դեպքում) — տարեկան 144 կայաններ ք. Մինսկում; 278 կայաններ — մարզային 

կենտրոններում, М և М/Е կատեգորիայի ավտոմայրուղիներում, 20 գերարագ լից-

քավորման համալիրներ — ք. Մինսկում և հիմնական ավտոմայրուղիներում, 

•• 2026–2030 թթ. (էլեկտրամոբիլների քանակը մինչև 25 հազ. ավելացման 

դեպքում) — 113 կայաններ ք. Մինսկում, 117 կայաններ — մարզային կենտրոն-

ներում, 177 կայաններ — հանրապետության տարբեր քաղաքներում, 5 գերարագ 

կայաններ — մարզային կենտրոններում: 
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2021 թ. լիցքավորման ենթակառուցվածքները կարող են սպասարկել մոտա-

վորապես 9000 էլեկտրամոբիներ: 

Չնայած, որ 2021 թ. հունվարի 1-ից Բելառուսում էլեկտրամոբիլների լիցքա-

վորումը վճարովի է, այն շատ մատչելի է և կազմում է ընդամենը 29…39 կոպեկ 1 

Կվտժ լիցքավորման համար, 100 կմ վազքի համար անհրաժեշտ լիցքավորումը 

կկազմի ընդամենը 6 ռուբլի, այն դեպքում, երբ նույն վազքի համար վառելիքի 

ծախսը կազմում է 18…20 ռուբլի: 

 

3.2.3. Ղազախստանի Հանրապետություն 
 

Մինչև 2017 թ. Ղազախսատնում էլեկտրամոբիլների քանակը բավական հա-

մեստ էր: Լիցքավորման կայանները հիմնականում տեղակայված էին սեկտորի 

կողմից խոշոր օբյեկտների մոտակայքում: 

2017 թ. երկրում մշակվեց և ընդունվեց «Էլեկտրամոբիլների արտադրության 

և անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծման զարգացման հարցերով ճանա-

պարհային քարտեզ»: 

Պետական առաջին լիցքավորման կայանները տեղեկայվեցին Աստանայում 

և Ալմաթիում: Լիցքավորման ենթակառուցվածքների ստեղծման համար մշակվեց 

պիլոտային ծարգիր նախագիծ, որով նախատեսվում էր կառուցել 51 լիցքավոր-

ման կայան Նուր-Սուլթանում, 52 կայան՝ Ալմաթիում և 9 կայան Նուր-Սուլթան –

Ալմաթի մայրուղում: Նախատեսվում էր 2020 թ. Նուր-սուլթանում լիցքավորման 

կայանների թիվը հասցնել 50 ավելի, Ալմաթիում՝ 52, Նուր-Սուլթան – Բորովոյե և 

ք. Ակտաու՝ 4-ական: 

Բացի դրանից Տեսլա ընկերությունը տեղակայել է Նուր-Սուլթանում Տեսլա 

մակնիշի էլեկտրամոբիլների լիցքավորման 6 կայան, կան նաև մասնավոր սեկ-

տորի կողմից տեղակայված կայաններ: 

Ղազախսատանում նախատեսվում է տարբեր մակնիշների էլեկտրամոբիլ-

ների սեփական արտադրություն ստեղծել, մասնավորապես JAC IEVS4 և JAC 

IEV7S մակնիշի էլեկտրամոբիլներ, NIO ES6 և NIO ES8 մակնիշի լիաչափ կրոսո-

վերներ, ինչպես նաև ավտոբուսներ: Ըստ նախնական գնահատումների 2021 թ. 

դրանց քանակը կկազմի մինչև 1200 միավոր, իսկ 2022 թ. մինչև 200039 միավոր: 

 

3.2.4. Ղրղզստանի Հանրապետություն 

 

Երկրում ընդունվել է 2019-2023 թթ. «կանաչ» տնտեսության զարգացման 

ծրագիր: 

Այն նախատեսում է Բիշքեկ և Օշ քաղաքներում, ինչպես նաև Բիշքեկ-Օշ և 

Բիշքեկ-Կարակուլ մայրուղիներում ստեղծել լիցքավորման ենթակառուցվածք-

ներ: Ներկայումս իրականացվում են հետազոտություններ լիցքավորման կայան-
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ների տեղակայման ճիշտ տեղերի որոշման համար, հետագայում նախատեսվում 

է իրականացվել ներդրումների փնտրման աշխատանքները: 

Որպես առաջին քայլ նախատեսվում է էլեկտրոբուսների կիրառում քաղա-

քային հասարակական տրանսպորտի համակարգում: 2020 թ. Բիշքեկի քաղաքա-

պետը ստորագել է փոխգործակցության հուշագիր Զարգացման ասիական բան-

կի և Ղրղզստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարության հետ, որում 

նախատեսվում է. 

1) էներգախնայողական ակումուլյատորային մարտկոցներով էլեկտրաբուս-

ների և լիցքավորման ենթակառուցվածքների գնում, 

2) էլեկտրաբուսների պահպանման համար ավտոբուսային պարկի մոդեռ-

նացում, 

 3) էլեկտրաբուսների տեղաշարժման համար նախատեսված հատուկ գոտի-

ների ստեղծում, 

4) ավտոբուսների համալրված պարկի կայուն աշխատանքի ապահովում: 

Նախագծի ֆինանսական արժեքը կազմում 58,9 մլն ԱՄՆ դոլար, որոնցից 

Զարգացման ասիական բանկը կտրամադրի վարկ՝ 50 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով, 

15 մլն ԱՄՆ դոլար կտրամադրվի որպես գրանտ:  

 

3.2.5. Ռուսաստանի Դաշնություն 
 

2014 թ. «Ռոսսետի» բաժնետիրական ընկերությունը մշակեց լիցքավորման 

ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր, որը նախատեսում էր. 

- մշակել կազմակերպական և նորմատիվա-իրավական բազան (2013-2014 

թթ.), 

- առանցքային տարածաշրջաններում ներդնել էլեկտրոտրանսպորտ (2014-

2015 թթ.), 

- էլեկտրոտրանսպորտի զանգվածային ներդրում (2015 թ. և հետո):  

Ծրագրի շրջանակներում մշակվել էր էլեկտրաբուսների գերարագ ավտո-

մատ լիցքավորում:  

Ընդ որում՝ նշենք, որ առայժմ աշխարհում չկան մեծ բեռնատարների լիցքա-

վորման միասնական ստանդարտներ, որը կարող էր պարզեցնել այդպիսի 

տրանսպորտի համար ունիֆիկացված լիցքավորման սարքավորումների ստեղ-

ծումը:  

2014 թ. ՌԴ Կառավարության նախագահի տեղակալի կողմից հաստատվել է 

2014-2017 թթ. էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտի արտադրությանը և օգտա-

գործմանը խթանման միջոցառումների համալիր պլան: Այն նախատեսում էր էկո-

լոգիապես մաքուր տրանսպորտի հասկացությունների, տեսակների և կատեգո-

րիաների իրավական որոշումը, պետական աջակցությունը և արտադրության 

խթանումն ու էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտային միջոցների, դրանց բա-
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ղադրիչների և լիցքավորման ենթակառուցվածքների օգտագործումը, ինչպես 

դաշնային, այնպես էլ տարածաշրջանային մակարդակներում: 

«Ավտոստատ» վերլուծական գործակալության տվյալներով 2020 թ. վերջին 

Ռուսատանի Դաշնությունում գործում էին 251 լիցքավորման կայաններ, իսկ 

2024 թ. «Ռոսսետի» բաժնետիրական ընկերությունը դրանց թիվը կհասնի մինչև 

1000: Բացի դա նախատեսվում է էլեկտրամոբիլների լիցքավորման արտոնյալ 

պայմանների տրամադրում: 

Քանի որ տարածքային առումով Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ մեծ է, 

առաջին պլանում նախատեսվում է կառուցել լիցքավորման կայաններ 1 մլն ավե-

լի բնակիչ ունեցող քաղաքներում, իսկ հաջորդ փուլում 500 հազ. մինչև 1մլն բնա-

կիչ ունեցող քաղաքներում: Համաձայն պլանի մինչև 2024 թ. 30 քաղաքներ և 30 

ավտոմայրուղիներ կունենան լիցքավորման կայաններ: 

2021 թ. ընդունեց ճանապարհային քարտեզը, որը նախատեսում էր էլեկտ-

րատրանսպորտի և լիցքավորման ենթակառուցվածքների զարգացման և էլեկտ-

րամոբիլների օգտագործման խթանման նորմատիվ իրավական ակտերի մշակ-

ման միասնական մոտեցում: 

 

3.3. Էլեկտրամոբիլների զարգացման օրենսդրական բազան 

 

Ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում էլեկտ-

րամոբիլների զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի անհրաժեշտ 

օրենսդրական բազայի ձևավորումը և առկայությունը: 

Առանձնապես կարևոր է պետական աջակցությունը էլեկտրամոբիլների ար-

տադրության ծավալների և վաճառքի ծավալների ավելացման գործում: Այս 

առումով ուսանելի է գերմանական փորձը: 

Գերմանիայում պետական աջակցության շրջանակներում 2,5 մլրդ եվրո 

կուղղվի ակումուլյատորային մարտկոցեների լիցքավորման ենթակառուցվածք-

ների և արտադրության զարգացմանը: Գերմանական Էներգետիկայի արդյունա-

բերության ասոցիացիայի տվյալներով, 2020 թ. մարտին Գերմանիայում գործում 

էին էլեկտրամոբիլների 27730 լիցքավորման կայաններ: Սակայն էլեկտրամոբիլ-

ների զանգվածային շուկայի ձևավորման համար անհրաժեշտ է ոչ պակաս 70000 

լիցքավորման կայան և 7000 արագ լիցքավորման կայան: 

Էլեկտրամոբիլների գնման ծավալների ավելացման նպատակով Գերմա-

նիայի կառավարությունը տնտեսությանը հատկացնելու է 130 մլրդ եվրո աջակ-

ցություն, որում նախատեսում է նոր էլեկտրամոբիլների գնման համար 6000 եվրո 

չափով սուբսիդավորել: 

Գերմանիան արգելում է դիզելային շարժիչներով ավտոմոբիլների մուտքը 

քաղաքներ: Բացի դա որոշ քաղաքներում արդեն մի քանի տարի է չի թույլա-

տրվում քաղաք մուտք գործել դիզելային շարժիչներով այն ավտոմեքենաներին, 
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որոնց կատալիզատորներն ունեն ԵՎՐՈ-5-ից ցածր մակարդակ: Ներկայումս 

այս արգելքը գործում է 70 խոշոր քաղաքներում, իսկ որոշ քաղաքներում պա-

հանջները բարձրացրել են մինչև ԵՎՐՈ-6-ը:  

ԵՏՀ-ի խորհուրդը որոշում է կայացրել զրոյացնել Եվրասիական տնտեսա-

կան միության միասնական մաքսային սակագնի ներմուծման մաքսատուրքի 

դրույքաչափը էլեկտրական շարժիչներով շարժիչային տրանսպորտային միջոց-

ների առանձին տեսակների համար։ Այդ միջոցն առաջարկվում է սահմանել, 

հաշվի առնելով ազգային արժույթների փոխարժեքների տատանումը և ներքին 

արտադրության բացակայությունը, ինչպես նաև անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի 

ձևավորումը խթանելու համար։ 

Զրոյական դրույքաչափը գործելու է մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ը ներա-

ռյալ և կիրառվելու է, ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց 

կողմից էլեկտրամոբիլների ԵԱՏՄ ներմուծման ժամանակ։ Որոշումը ուժի մեջ է 

մտնելու պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օր հետո։ 

Ավելի վաղ, էլեկտրամոբիլների համար մաքսատուրքերը ԵԱՏՄ-ում արդեն 

զրոյացրել էին։ Այդպիսի միջոց գործել է 2016 թ. սեպտեմբերի 15-ից մինչև 2017 թ. 

օգոստոսի 31-ը ներառյալ (Հանձնաժողովի խորհրդի 2016 թ. հուլիսի 11-ի N 53 

որոշման հիման վրա)։ Սակայն դրա՝ մեկ տարուց պակաս տևած գործողությունը 

թույլ չի տվել հասնել պլանավորված արդյունքների։ Բացի դրանից, այդ ռեժիմը 

չէր տարածվում ֆիզիկական անձանց վրա։ Նրանք վճարում էին մաքսային ար-

ժեքի 48-54 %-ի չափով տուրք, ինչը փաստորեն արգելապատնեշ է հանդիսացել 

էլեկտրամոբիլներ գնելու համար։ 

Ընդ որում՝ էլեկտրամոբիլների նկատմամբ հետաքրքրությունն առկա է Միու-

թյան բոլոր երկրներում։ ԵՏՀ-ի Վիճակագրության վարչության տվյալներով, 2019 

թ. հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին դրանց ներմուծումը ԵԱՏՄ-ի երկրներ կազմել 

է 14,86 մլն ԱՄՆ-ի դոլար ընդհանուր գումարի 292 էլեկտրամոբիլ (ԵԱՏՄ-ի ԱՏԳ 

ԱԱ դիրք 8703 80 000 2)։ Հայաստանի ներմուծման մասնաբաժինը կազմել է 0,7 

%, Բելառուսինը՝ 30,8 %, Ղազախստանինը՝ 7,2 %, Ռուսաստանինը՝ 61,3 %։ 

Էլեկտրամոբիլները հիմնականում ներկրվում են ԱՄՆ-ից, Չինաստանից, 

Ավստրիայից, Գերմանիայից։ 

Սեփական սերիական արտադրության էլեկտրամոբիլներ ԵԱՏՄ-ում չկան։ 

Սակայն արդյունաբերական ներուժն առկա է գործնականապես բոլոր երկրնե-

րում։ Բելառուսում դրանք են՝ ՀՁ ՓԲԸ «ՅՈՒՆԻՍՈՆ»-ը և ՀՓԲԸ «ԲԵԼՋԻ»-ն։ 

Հաշվի առնելով մաքսասակագնային կարգավորման առաջարկվող միջոցը, 2022 

թ. վերջին Բելառուսի Հանրապետությունում արտադրվող էլեկտրամոբիլների ծա-

վալը նախատեսվում է ավելացնել մինչև 30 հազար տարեկան։ Բելառուսում նաև 

հաստատվել է էլեկտրամոբիլների լիցքավորման համար պետական լիցքավոր-

ման ցանցի ստեղծման ծրագիրը։ 2019 թ. ընթացքում «Բելոռուսնեվթ «ԱՄ» ՀՈՒՁ 

լիցքավորման կայանների քանակն ավելացել է մինչև 125 միավոր։ Մինչև 2021 թ. 
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պլանավորվում է դրանց թիվն ավելացնել մինչև 500 կայան։ Պլանավորվել է սու-

պերարագ էլեկտրալիցքավորման համալիրների շինարարություն, որոնք թույլ 

կտան 10-ից 20 րոպեով կրճատել էլեկտրամոբիլների լիցքավորման ժամանակը։ 

Էլեկտրական շարժիչներով շարժիչային տրանսպորտային միջոցների եզա-

կի արտադրություն իրականացվում է նաև Ղազախստանի Հանրապետությու-

նում. Գործարկման է նախապատրաստվում ներկայումս Ռուսաստանի Դաշնու-

թյան «ՆԱՄԻ» ավտոպոլիգոնում սերտիֆիկացման փորձարկումներն անցնող 

JAC iEV7s առաջին էլեկտրամոբիլի սերիական արտադրությունը։ Տրանսպոր-

տային միջոցի տեսակը հավանության արժանանալուց հետո սպասվում է ար-

տադրման առաջին տարում թողարկել մինչև 200 միավոր էլեկտրամոբիլ։ 

Ղրղզստանի Հանրապետությունում ընթանում է «Ղրղզստան՝ կանաչ տնտե-

սության երկիր» կանաչ տնտեսության հայեցակարգի իրականացման աշխա-

տանքը։ Բանակցություններ են իրականացվում միջազգային կազմակերպու-

թյունների հետ Բիշքեկում, ինչպես նաև հիմնական մայրուղային ճանապարհնե-

րի երկայնքով լիցքավորման ենթակառուցվածքի ստեղծման վերաբերյալ։ 

Հաշվի առնելով բեռնատար ավտոմեքենաների՝ վնասակար արտանետում-

ների արդյունքում օդի աղտոտման նվազեցման հարցի կարևորությունը, ինչպես 

նաև էլեկտրամոբիլների ներմուծմամբ զբաղվող ընկերությունների կողմից բեռնա-

տար էլեկտրամոբիլների ներմուծման մեծ հետաքրքրությունը, ներկայումս ան-

հրաժեշտություն է առաջացել ավելացված արժեքի հարկից ազատել նաև մինչև 

5տ զանգված ունեցող բեռնատար էլեկտրամոբիլների ներմուծումը։ 

2019 թ. հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտել «ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը, համաձայն որի՝ ավելացված արժեքի հարկից 

ազատվում են էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների (մարդա-

տար տրանսպորտային միջոցների, մոտոցիկլների և մոպեդների) ներմուծումը և 

օտարումը: 

Օրենքի ընդունմամբ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել երկրում էլեկտ-

րական շարժիչով բեռնատար տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումն ու կի-

րառումը խթանելու, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության նվազեցման համար 

(բեռնատար տրանսպորտային միջոցները մեծամասամբ աշխատում են դիզե-

լային վառելիքով, ինչի օգտագործումը շարժական աղբյուրներից օդի աղտոտ-

ման հիմնական պատճառներից մեկն է)։ 

Սույն փոփոխությունից հետո՝ 2018 թ. համեմատ, 2020 թ. միայն առաջին կե-

սում, բացառապես էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների ներկ-

րումը Հայաստան ավելացել է շուրջ 155 անգամ. 2018 թ.  12 տ/մ 2019 թ. (երկ-

րորդ կես)  668 տ/մ, 2020 թ. (առաջին կես) – 1863 տ/մ: 

Հարկ է նշել նաև, որ էլեկտրական շարժիչով բեռնատար տրանսպորտային 

միջոցների քանակի ավելացումն ուղղակիորեն կխթանի հանրապետությունում 

գիշերային ժամերին էլեկտրաէներգիայի սպառումը, քանի որ էլեկտրական շար-

ժիչով տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը մեծամասամբ իրականացվում 

է գիշերային ժամերին։ 
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Էլեկտրամոբիլների զարգացմանը խթանելու համար գրեթե բոլոր երկրնե-

րում արտոնություններ են տրամադրում ոչ միայն բանկերը, այլև պետությունը, 

օրինակ՝ Չինաստանում նոր էլեկտրամեքենա գնելիս պետությունը 20 տոկոսով 

սուբսիդավորում է, մեքենան գրանցում են արտահերթ: Հարևան Վրաստանից 

սկսած՝ մյուս երկրները նույնպես բոլոր ժամանակների համար առավելություններ 

են տրամադրում էլեկտրամոբիլ գնողին: 

Ինչպես արդեն նշել ենք Էներգետիկայի հայկական գործակալությունը 

ՄԱԶԾ ԳԷՀ փոքր դրամաշնորհների ծրագրի ֆինանսավորմամբ 2018 թ. նոյեմբե-

րի 15-ին մեկնարկել է PLUG.am ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը, 

որի հիմնական նպատակն է զարգացնել էլեկտրական մեքենաների լիցքավոր-

ման ենթակառուցվածքները՝ խթանելով էլեկտրամոբիլների շուկայի զարգացումը 

Հայաստանում։ 

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ստեղծել լիցքավորման կայաննե-

րի ցանց՝ կազմված 2-րդ մակարդակի 7…22 կՎտ հզորությամբ 23 լիցքավորման 

կայաններից, որոնք հասանելի կլինեն Հայաստանի ողջ տարածքում։ ՀՀ բնա-

պահպանության նախարարության կողմից առաջարկվել էր օրենսդրական փո-

փոխության նախագիծ՝ միտված էլեկտրամոբիլների շուկայի ակտիվացումը 

խթանելուն։ 

Ըստ նախագծի՝ ՀՀ հարկային օրենսգրքի (ՀO-165) 64-րդ հոդվածում առա-

ջարկվել է կատարել լրացում՝ ներառելով լիովին էլեկտրական էներգիայով աշ-

խատող մեքենաների ներմուծումը ավելացված արժեքի հարկից ազատված գոր-

ծարքների ու գործառնությունների ցանկում, եթե դրանք ներմուծման օրվան հա-

ջորդող 365 օրվա ընթացքում չեն արտահանվում (այդ թվում՝ ԵԱՏՄ անդամ պե-

տություններ)։ Նշված մոտեցումը ուղղված է ԵԱՏՄ անդամ մյուս պետություններ 

արտահանումը կանխարգելելուն, առևտրային արբիտրաժից խուսափելուն։ Նա-

խատեսվում էր, որ նախագիծը կգործի մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը։ 

Ներմուծման ԱԱՀ-ից ազատման նպատակը ջերմոցային գազերի արտանե-

տումների կրճատումն է, օդի աղտոտվածության և աղմուկի նվազեցումը։ 

Պաշտոնական տվյալներով՝ ՀՀ-ում էլեկտրամոբիլների քանակը չի գերազան-

ցում մի քանի տասնյակը։ Մինչդեռ վերոհիշյալ նախագծի շնորհիվ էլեկտրական մե-

քենաների ձեռքբերումը նոր թափ կստանա ԱԱՀ-ի բեռից ազատման դեպքում։ 

Ծրագրի հիմնական նպատակն է ներմուծել և տեղադրել նվազագույնը 23 

լիցքավորման կայաններ էլեկտրական մեքենաների համար Երևանում և մարզե-

րում։ Այսպիսով, ծրագիրը կնպաստի շրջակա միջավայրի համար էկոլոգիապես 

մաքուր մեքենաների քանակի ավելացմանը, ինչը իր հերթին կհանգեցնի օդի աղ-

տոտվածության կրճատմանը։ Էլեկտրամոբիլի առավելությունը նաև այն է, որ 

մարտկոցը ծառայում է երկար տարիներ։ Բնապահպանների գնահատմամբ, 

էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենան բացարձակապես որևէ վնաս չի հասցնում 

բնությանը։ Սակայն նրանց գլխավոր առավելությունն այն է, որ չունեն թունավոր 

արտանետումներ։ 
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ԳԼՈՒԽ 4 

ԷԼԵԿՏՐԱՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ  

ԱՆՎՏԱՆԳ ԵՎ ՀՈՒՍԱԼԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՂ 

ԿԱՆՈՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴԻՐԵԿՏԻՎՆԵՐԸ 

 

Էլեկտրամոբիլների և հիբրիդային տրանսպորտային միջոցների անվտանգ և 

հուսալի շահագործման համար անհրաժեշտ է խիստ հետևել և պաշտպանել գոր-

ծող կանոնները և դիրեկտիվները, որոնք ներկայացնվում են ստորև: 

 

4.1. Կանոններ և դիրեկտիվներ 

 

 Միացյալ Նահանգներ: FMVSS 305 – Էլեկտրամոբիլներ. պաշտպանու-

թյուն էլեկտրոլիտի արտահոսքից և էլեկտրական լիցքից: 

 ՄԱԿ Կանոն № 12 – Միասնական ցուցումներ, որոնք վերաբերվում են 

պաշտոնապես հաստատված տրանսպորտային միջոցների ղեկային վարման 

հարվածից վարորդին պաշտպանելուն:  

 ՄԱԿ Կանոն № 94 ООН − Միասնական ցուցումներ, որոնք վերաբերվում 

են պաշտոնապես հաստատված տրանսպորտային միջոցների ճակատային 

հարվածների ժամանակ վարորդներին և ուղևորներին պաշտպանելուն:  

 ՄԱԿ Կանոն № 95 ООН − Միասնական ցուցումներ, որոնք վերաբերվում 

են պաշտոնապես հաստատված տրանսպորտային միջոցների կողային հարա-

վածների ժամանակ վարորդներին և ուղևորներին պաշտպանելուն: 

  ՄԱԿ Կանոն № 100 ООН – Միասնական ցուցումներ, որոնք վերաբեր-

վում են պաշտոնապես հաստատված տրանսպորտային միջոցների էլեկտրական 

հաղորդակին ներկայացվող հատուկ պահանջներին: 

 Ճապոնիա: Հավելված № 101 – Վառելիքային տարրերով աշխատող 

տրանսպորտային միջոցներում բարձր լարման հոսանքից ուղևորներին վնաս-

վածքներից պաշտպանության տեխնիկական ստանդարտ:  

 Ճապոնիա: Հավելված № 110 – Էլեկտրամոբիլներում և հիբրիդային 

տրանսպորտային միջոցներում բարձր լարման հոսանքից ուղևորներին վնաս-

վածքներից (поражения) պաշտպանության տեխնիկական ստանդարտ:  

 Ճապոնիա: Հավելված № 111 – Էլեկտրամոբիլներում և հիբրիդային 

տրանսպորտային միջոցներում բախումների դեպքում բարձր լարման հոսանքից 

ուղևորներին վնասվածքներից պաշտպանության տեխնիկական ստանդարտ: 

 Չինաստան: GB/T 24548-2009 – Վառելիքային տարրերով աշխատող 

էլեկտրամոբիլներ. տերմինաբանություն:  

 Չինաստան: GB/T 24549-2009 − Վառելիքային տարրերով աշխատող 

էլեկտրամոբիլներ. անվտանգության պահանջներ: 
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 Չինաստան: GB/T 24554-2009 – Վառելիքային տարրերով աշխատող 

շարժիչներ. բնութագրեր, փորձարկումների մեթոդներ: 

 Կանադա: CMVSS 305 – Էլեկտրական շարժաբերով աշխատող տրանս-

պորտային միջոցներ. պաշտպանություն էլեկտրոլիտի թափվելուց և էլեկտրական 

հոսանքի վնասվածքներից:  

 Կորեա: Ստանդարտ – տրանսպորտային միջոցների անվտանգության, 

18-2 հոդված բարձրավոլտ համակարգ: 

 Կորեա: Ստանդարտ – տրանսպորտային միջոցների անվտանգության, 

91-4 հոդված պաշտպանություն էլեկտրոլիտի թափվելուց և էլեկտրական հոսան-

քի վնասվածքներից: 

 ISO 23273-3: Ճանապարհային տրանսպորտի վառելիքային բաքեր –աշ-

խատանքում անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ – Մաս 3. Էլեկտրական 

հարվածից մարդկանց պաշտպանություն: 

 ISO 6469: Ճանապարհային էլեկտրական տրանսպորտ: 

 ISO 6469-1 (2009): Ճանապարհային էլեկտրական տրանսպորտ – ան-

վտանգության պահանջներ – Մաս 1. Ավտոմոբիլի վրա էլեկտրաէներգիայի կու-

տակում: 

 ISO 6469-2 (2009): Ճանապարհային էլեկտրական տրանսպորտ – ան-

վտանգության պահանջներ – Մաս 2. Ֆունկցիոնալ անվտանգության և վնաս-

վածքներից պաշտպանության միջոցներ: 

 ISO 6469-3 (2001): Ճանապարհային էլեկտրական տրանսպորտ – ան-

վտանգության պահանջներ − Մաս 3. Մարդկանց պաշտպանություն էլեկտրա-

կան հոսանքի վնասվածքներից:  

 SAE J1766: Էլեկտրամոբիլների և հիբրիդային տրանսպորտային միջոց-

ների մարտոցային համակարգի ամբողջականության փորձարկում հարվածների 

դեպքում: 

 SAE J2578: Վառելիքային տարրերով աշխատող տրանսպորտային մի-

ջոցների ընդհանուր անվտանգություն.  

 SAE J2929: Էլեկտրամոբիլների և հիբրիդային տրանսպորտային միջոց-

ների ակումուլյատորային համակարգերի անվտանգության ստանդարտ-լիթիու-

մային լիցքավորող տարրեր: 

 SAE J2464: Տրանսպորտային միջոցների վերալիցքավորվող էներգակու-

տակիչ համակարգեր – ոչ ճիշտ շահագործման կամ անվտանգության փորձար-

կումներ: 

 BEV (Battery Electric Vehicle) – ակումուլյատորային աղբյուրներից 

սնուցվող տրանսպորտային միջոց, էլեկտրամոբիլ: 

 CCS (Combined Charging System) – ամերիկյան և եվրոպական ար-

տադրության էլեկտրամոբիլները հաստատուն հոսանքով արագ լիցքավորման 

ստանդարտ: 
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 CHAdeMO (CHArge de MOve) – ասիական արտադրության էլեկտ-

րամոբիլները հաստատուն հոսանքով արագ լիցքավորման ստանդարտ:  

 EV (Electric Vehicle) – էլեկտրամոբիլ: 

 PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – հիբրիդային տրանսպոր-

տային միջոցներ, որոնց ակումուլյատորային մարտկոցները կարող են վերալից-

քավորվել արտաքին սնուցումից: 

 SLA (Service Level Agreement) – սերվիսային համաձայնություն, 

որոշում են ակտիվների կառավարման արձանագրությունները և մատուցվող ծա-

ռայությունների ժամկետները, այդ թվում՝ նաև էլեկտրալիցքավորման կայանների: 

 SOH (State of Health) – ակումուլյատորի աշխատունակության աստի-

ճանը ցույց է տալիս օգտակար ունակությանից տոկոսը: 
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ԳԼՈՒԽ 5 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺԱԲԵՐՈՎ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ  

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
 

5.1. Էլեկտրական շարժաբերով ավտոմոբիլների դասակարգումը  
 

Էլեկտրամոբիլներ (BEV)՝ շարժման մեջ են բերվում էլեկտրաշարժիչի միջո-

ցով, որը սնվում է արտաքին աղբյուրներից լիցքավորվող ակումուլյատորային 

մարտկոցներից [25]: 

Վառելիքային տարրերով աշխատող էլեկտրամոբիլներ (FCEV)՝ ջրածնի օք-

սիդացման ռեակցիայի միջոցով արտադրում են էլեկտրականություն, որը էլեկտ-

րաշարժիչի միջոցով շարժման մեջ է դնում ավտոմոբիլը: Ջրածնի օքսիդացման 

ռեակցիան տեղի է ունենում վառելիքային տարրերում: Ակումուլյատորային 

մարտկոցները լիցքավորվում են արգելակման ժամանակ առաջացվող ռեկուպե-

րատիվ էներգիայի շնորհիվ: 

Հիբրիդային ավտոմոբիլներ (HEV)՝ կարող են աշխատել, ինչպես էլեկտրա-

կան շարժիչով, որը սնվում է ակումուլյատորային մարտկոցներից, այնպես էլ 

ներքին այրման շարժիչով, որը իր վառելիքը ստանում է բաքից: Ակումուլյատո-

րային մարտկոցները չեն կարող լիցքավորվել արտաքին աղբյուրներից, իսկ 

տրանսպորտային միջոցի վազքը էլեկտրական էներգիայի միջոցով սահմանա-

փակ է: 

Միացվող հիբրիդային ավտոմոբիլները (PHEV), կամ պլագին – հիբրիդային 

ավտոմոբիլները լինում են՝ 

– Զուգահեռ: Դրանք համատեղում են էլեկտրական և բենզինային շարժիչ-

ների աշխատանքը, թույլ են տալից ակումուլյատորային մարտկոցների լիցքավո-

րումը դրսի աղբյուրներից, և ապահովում են ավտոմոբիլի զգալի վազքը միայն 

էլեկտրական էներգիայի հաշվին: 

– Հաջորդական (REEV): Այդ ավտոմոբիլներում ներքին այրման շարժիչը 

պտտացնում է գեներատորը, որը արտադրում է հոսանք ակումուլյատորային 

մարտկոցների լիցքավորման համար, որոնք իր հերթին սնուցում են էլեկտրաշար-

ժիչը: Նման տեսակի ավտոմոբիլի ակումուլյատորային մարտկոցները հնարավոր 

է լիցքավորել արտաքին ցանցից: 

– Հաջորդական–զուգահեռ: Նման ավտոմոբիլները կարող են աշխատել, 

ինչպես հաջորդական, այնպեդ էլ զուգահոռ ռեժիմներում:  
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5.2. Էլեկտրամոբիլի ընդհանուր կառուցվածքը և հիմնական մասերը 

 

Էլեկտրամոբիլի շարժաբերի ամբողջ համակարգը իր մեջ ներառում է հե-

տևյալ մասերը (նկ. 5.1) [26]. 

– բարձր լարման ակումուլյատորային մարտկոց, իր ղեկավարման համա-

կարգով և անհրաժեշտ լիցքավորման սարքով, 

– էլեկտրաշարժիչ–գեներատոր էլեկտրոնային ղեկավարման և հովացման 

համակարգերով, 

– դիֆերենցիալով ռեդուկտոր,  

– արգելակման համակարգ, 

– բարձր լարման ակումուլյատորային մարտկոցից աշխատող կլիմայա-

կան համակարգ: 

 

 
 

Նկ. 5.1. Էլեկտրամոբիլի բաղկացուցիչ մասերը 

1 – էլեկտրաշարժիչ–գեներատոր, 2 – դիֆերենցիալով ռեդուկտոր, 

3 – ուժային էլեկտրոնային բլոկ, 4 – բարձր լարման մալուխներ, 5 – բարձր լարման ակու-

մուլյատորային մարտկոց, 6 – բարձր լարման ակումուլյատորային մարտկոցի ղեկավար-

ման կոմուտացիոն սարք, 7 – հովացման համակարգ, 8 – արգելակման համակարգ,  

9 – կլիմայական համակարգի բարձր լարման կոմպրեսոր, 10 – բարձր լարման ջեռուցիչ,                 

11 – լիցքավորման սարրք, 12 – արտաքին աղբյուրից լիցքավորման համար արտանցիչ-

ներ, 13 – արտաքիր լիցքավորման աղբյուր 
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5.2.1. Էլեկտրաշարժիչ–գեներատոր 
 

Էլեկտրաշարժիչ–գեներատորի տակ մենք պատկերացնում ենք քարշային 

էլեկտրաշարժիչ, որը կարող է օգտագործվել որպես գեներատոր և ստարտեր (նկ. 

5.2):  

Եթե էլեկտրաշարժիչ–գեներատորին մատուցվում է էլեկտրական հոսանք, 

ինքը սկսում է աշխատել քարշային շարժիչի ռեժիմում: 

Եթե էլեկտրաշարժիչ–գեներատորը ստանում է ոլորող մոմենտը արտաքին 

աղբյուրից, ապա նա հասարակ գեներատորի նման սկսում է արտադրել հոսանք:  

Քարշային էլեկտրաշարժիչ–գեներատորները ունեն հեղուկային հովացման 

համակարգ, սակայն կարող է կիրառվել նաև օդային հովացման համակարգը:  

Հիբրիդային ավտոմոբիլներում (HEV) էլեկտրաշարժիչ–գեներատորները աշ-

խատում է նաև որպես ստարտեր, ներքին այրման շարժիչը գործարկելու նպա-

տակով:  

Որպես էլեկտրաշարժիչ–գեներատոր հաճախ օգտագործում են եռաֆազ հո-

սանքի էլեկտրաշարժիչներ: Նրանք սնվում են եռաֆազ փոփոխական հոսանքով:  

Այդ շարժիչները իր մեջ ներառում են երեք կոճ, որոնք ստատորի տեսքով 

տեղակայվում են ռոտորի շուրջը: Նման սինխրոն էլեկտրաշարժիչների ռոտորի 

վրա տեղադրված են հաստատուն մագնիսների մի քանի զույգ:  

Երբ էլեկտրաշարժիչ–գեներատորը աշխատում է որպես քարշային շարժիչ, 

նրա երեք կոճերի վրա հաջորդաբար, մեկը մյուսի հետևից, մատուցվում է էլեկտ-

րական հոսանք, ինչի հետևանքով նրանք գեներացնում են պտտվող էլեկտրա-

մագնիսական դաշտ, որը և պտտացնում է ռոտորը:  

Եթե էլեկտրաշարժիչ–գեներատորը աշխատում է գեներատորի ռեժիմում, ռո-

տորը սկսում է պտտվել տանող անիվներից, և կոճերում հարուցվում է եռաֆազ 

փոփոխական լարում, որը ինվերտորի միջոցով վերափոխվում է հաստատուն հո-

սանքի՝ բարձր լարման ակումուլյատորային մարտկոցները լիցքավորելու համար: 

 



86 

 
 

Նկ. 5.2. Էլեկտրաշարժիչ–գեներատորի նկարը և սխեման  

1– էլեկտրաշարժիչ–գեներատոր, 2–ռոտոր, 3–ստատոր, 4–ինվերտոր, 5–բարձր լարման 

ակումուլյատորային մարտկոց 

 

Էլեկտրամոբիլներում կիրառում են սինխրոն և ասինխրոն էլեկտրաշարժիչ-

ներ: 

Սինխրոն էլեկտրաշարժիչների առավելությունը կայանում է նրանում, որ 

նրանք ունեն ճիշտ կարգավորման հնարավորություն, ինչը շատ կարևոր է էլեկտ-

րամոբիլմերի պարագայում:  
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5.2.2. Էլեկտրաշարժիչ–գեներատորների առավելությունները 

 

Աղմուկի և արտանետվող վնասակար տարրերի բացակայության շնորհիվ 

նրանք էկոլոգիապես շատ մաքուր են: Նրանք անմիջապես գործարկվում են, 

ունեն արագացման և օգտակար գործողության գործակցի (օ.գ.գ.) բարձր պարա-

մետրեր: 

Ի տարբերություն ներքին այրման շարժիչների, էլեկտրաշարժիչները ապա-

հովում են նոմինալ հզորության անաստիճան բնութագիրը, պտուտաթվերի փո-

փոխման լայն տիրույթում:  

Արդեն, իսկ ցածր պտուտաթվերի ժամանակ (ավտոմոբիլը տեղից շարժելու 

պահին) մատչելի է դառնում առավելագույն ոլորող մոմենտը, որը նվազում է 

միայն շատ բարձր պտուտաթվերի ժամանակ: Դրա հետևանքով էլեկտրամոբիլ-

ների տրանսմիսիայի կազմում սկզբունքորեն չի պահանջվում ունենալ ոչ կցոր-

դիչ, ոչ էլ մեխանիկական կամ ավտոմատ փոխանցման տուփ: 

Էլեկտրաշարժիչի ռոտորի պտտման ուղղությունը կարելի է ընտրել կամա-

վոր: Առաջընթացը ապահովելու համար այն կարող է պտտվել ժամսլաքի ուղղու-

թյամբ, և ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ հետընթացի ժամանակ: 

Դրանք գործարկվում են ինքնուրույն: Չի պահանջում առանձին ստարտերի 

առկայություն: 

Էլեկտրաշարժիչներն ունեն ավելի պարզ կառուցվածք և պարունակում են 

անհամեմատ ավելի քիչ շարժական մասեր, քան ներքին այրման շարժիչները: 

Էլեկտրաշարժիչ–գեներատորում պտտվում է միայն ռոտորը իր վրա տեղա-

կայված հաստատուն մագնիսներով, իսկ տատանողական շարժում կատարող 

զանգվածները լիովին բացակայում են:  

Յուղման համակարգի բացակայության պատճառով չի պահանջվում յուղի 

փոխարինում: Այդ իսկ պատճառով էլեկտրական շարժիչով կահավորված 

տրանսպորտային միջոցները պահանջում են ավելի քիչ տեխնիկական սպասար-

կում: 

 

5.2.3. Բարձր լարման մարտկոցներ 

 

Այս պարամետրը թույլ է տալիս եզրակացություն կազմել մարտկոցի հզորու-

թյան վերաբերյալ, հաշվի առնելով նրա զանգվածը (տեսակարար հզորություն): 

Որքան մեծ է էներգիայի խտությունը, այնքան շատ էներգիա կարելի է կու-

տակել մարտկոցում և հետո հետ վերադարձնել օգտակար աշխատանք կատա-

րելու համար:  

Էներգիայի խտության միավոր է հանդիսանում մարտկոցի 1 կիլոգրամ 

զանգվածին ընկնող վատտ–ժամը (Վտ•ժամ/կգ): 
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Էներգիայի խտությունը թույլ է տալիս որոշել էլեկրամոբիլի ընթացքի պաշա-

րը: 

Օրինակ՝ 85 կգ զանգվածով, 228 Վ լարումով (U) և 6,5 Ա հոսանքով (I) բարձր 

լարման մարտկոցի էլեկտրական հզորությունը (P) կազմում է՝ 

P = U•I,  

կամ P = 228•6,5=1872 (Վ•Ա)  

Հաշվի առնելով, որ 1Վ•Ա մոտավորապես համապատասխանում է 1 Վտ 

(վատտ), կստանանք՝ 

P = 1872 (Վտ) = 1,872 (կՎտ): 

Այսինքն, մեկ ժամվա ընթացքում նման էլեկտրական մարտկոցը կարող է 

ապահովել 1872 (Վտ•ժամ) համարժեք աշխատանք: 

Այդ էլեկտրական մարտկոցի էներգիայի խտությունը հավասար է՝ 

            =22,02 (Վտ•ժամ/կգ): 

 

5.2.4. Մարտկոցների երկարակեցությունը 
 

Մարտկոցի երկարակեցությունը նկարագրվում է բազմաթիվ լիցքավորման –

լիցքաթափման ցիկլերի նկատմամբ կայունությամբ: 

Մարտկոցը 10 տարվա ընթացքում պետք է ապահովի լիցքավորման–լիցքա-

թափման 3000 ցիկլ, կամ 300 ցիկլ մեկ տարվա ընթացքում: 

 

5.2.5. Լիթիում-իոնային ակումուլյատորներ 

 

Ներկայումս արտադրվում են չորս տեսակի մարտկոցներ, որոնք կարող են 

տեղադրվել տրանսպորտային միջոցներում [27]։  

Դրանք են՝  

- լիթիում-կոբալտային ակումուլյատոր (LCO), 

- լիթիուն-նիկել-մանգան-կոբալտային ակումուլյատոր (NMC), 

- լիթիուն-երկաթ-ֆոսֆատային ակումուլյատոր (LFP), 

- լիթիում-տիտանային ակումուլյատոր (LTO)։ 

Այդ ակումուլյատորներից յուրաքանչյուրը ունի իր առավելությունները և թե-

րությունները (աղ. 5.1): 

Օրինակ՝ լիթիում-կոբալտային (LCO) և լիթիուն-նիկել-մանգան-կոբալտային 

(NMC) ակումուլյատորների աշխատանքային լարումը կազմում է 3,6...3,8 Վ, 

նրանք ունեն բարձր տեսակարար հզորություն և համեմատաբար էժան են։  

Սակայն այդ տիպի ակումուլյատորները բացառում են արագ լիցքավորման 

հնարավորությունը, ունեն ցածր հուսալիություն, հրդեհա և պայթյունավտանգ են։ 
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Աղյուսակ 5.1 

Պարամետր Տեսակը 
LFP LTO LCO NMC 

Տեսակարար էներգիա, 
Վտ⋅ժամ/կգ 

80..130 70 120...150 140...180 

Էներգիայի խտությունը, 
Վտ⋅ժամ/լ 

220...250 130 240...450 325 

Տեսակարար հզորությու-
նը, Վտ /կգ 

1400...2400 750 600 500...3000 

Հզորության խտությունը, 
Վտ /լ 

4500 1400 1200...3000 6500 

Տարրի նոմինալ լարումը, 
Վ 

3,2...3,3 2,2...2,3 3,6...3,8 3,6...3,7 

Ցիկլերի քանակը 1000...2000 > 400 > 700 1000...4000 
Ինքնալիցքաթափում (% 
ամսվա ժամանակ) 

< 1% 2…10% 1…5% 1% 

Արժեքը, $/Վտ⋅ժամ 400…1200 600…2000 250…450 500…900 

Աշխատանքային ջեր-
մաստիճանը, օС 

-20…+60 -40…+55 -20…+60 -20…+55 

Լիցքաթափման հոսանքը, 
хС* (Ա) 

3 10 1 2 

Լիցքավորման առավելա-
գույն հոսանքը, хС* (Ա) 

1 5 0,7 2 

* С – ակումուլյատորի ունակությունն է (Ա⋅ժամ)։ 

 

Լիթիուն-երկաթ-ֆոսֆատային (LFP) և լիթիում-տիտանային (LTO) ակումու-

լյատորները ունեն համեմատաբար ցածր նոմինալ լարում (3,2 և 2,3Վ) և ցածր 

էներգաունակություն։ Սակայն, նրանք շատ արագ լիցքավորվում են, ունեն մեծ 

հուսալիություն, հրդեհա և պայթյունավտանգ չէն։  

Լիթիում-իոնային ակումուլյատորները արտադրվում են երեք տեսակի՝ 

պրիզմաձև, գլանաձև և փաթեթային։ 

Քիմիական հոսանքի աղբյուրներին վերաբերվող հիմնական տերմինները և 

սահմանումները բերված են ГОСТ Р МЭК 60050-482-2011-ում և SAE J1715 

ստանդարտում։  

Բացի տարրի նոմինալ լարումից, ակումուլյատորի կարևոր պարամետր է 

հանդիսանում նաև նրա նոմինալ ունակությունը (rated capacity)՝ C-ն։ Դա էլեկտ-

րականության քանակն է, արտահայտված Ա⋅ժամ-ով, որը կարող է տալ լռիվ լից-

քավորված մարտկոցը, եթե այն լիցքաթափվի լիցքաթափման հաստատված ռե-

ժիմով։ 

Ակումուլյատորային մարտկոցներում գտնվող տարրերի ունակությունները 

տատանվում են մի քանի միավորից մինչև մի քանի տասնյակ Ա⋅ժամ-րի։ Առան-

ձին ակումուլյատորի (նկ. 5.3) և ընդհանուր մարտկոցի ընթացիկ վիճակը կարելի 

է բնութագրել հետևյալ տերմիններով՝ 
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Նկ. 5.3. Ակումուլյատորի հիմնական պարամետրեր 

 

Ակումուլյատորի (մարտկոցի) լիցքավորման աստիճանը (State of charge, 

SOC)՝ ակումուլյատորի (մարտկոցի) թույլատրելի լիցքն է՝ արտահայտված նոմի-

նալ ունակության տոկոսներով։  

Ակումուլյատորի (մարտկոցի) աշխատունակության աստիճանը (State of 

Health, SOH)՝ մեծություն է, որը բնութագրում է ակումուլյատորի (մարտկոցի) ըն-

թացիկ ունակությունը նրա նոմինալ ունակության համեմատությամբ՝ արտա-

հայտված տոկոսներով։  

SOH ցուցանիշը հաշվի է առնում ակումուկյատորի դեգրադացիան ժամանա-

կի ընդացքում։ 

Ակումուլյատորի (մարտկոցի) լիցքաթափման աստիճանը (Depth of 

Discharge, DOD)՝ կուտակիչից հանված լիցքի քանակությունն է՝ արտահայտված 

նոմինալ ունակության տոկոսներով։ Տարբեր արտադրողներ խորհուրդ են տալիս 

լիցքաթափել մարտկոցը մինչև 80...90 %։ 

Էներգիայի անհրաժեշտ պաշարը ապահովելու նպատակով ակումուլյատոր-

ները, որոնց քանակը կարող է հասնել մի քանի հազարի, միավորում են ակումու-

լյատորային մարտկոցների։  

Ակումուլյատորների միացումները կարող են լինել զուգահեռ և հաջորդաբար 

(նկ. 5.4)։ 

Զուգահեռ միացման ժամանակ նրանց լարումը մնում է նույնը, իսկ ընդհա-

նուր ունակությունը հավասարվում է յուրաքանչյուր ակումուլյատորի ունակու-

թյան գումարին (նկ. 5.4 ա)։ Հաջորդաբար միացման ժամանակ ընդհանուր լարու-

մը հավասարվում է յուրաքանչյուր ակումուլյատորի լարման գումարի, իսկ ունա-

կությունը մնում է անփոփոխ (նկ. 5.4 բ)։ 
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ա)      բ)  
 

Նկ. 5.4. Ակումուլյատորների միացման ձևերը 

 

Լիթիում-իոնային ակումուլյատորային մարտկոցները բնութագրվում են նաև 

բարձր հրդեհա և պայթյունավտանգով։  

Մարտկոցների ինքնաբռնկումը բացառելու նպատակով անհրաժեշտ է բա-

ցառել նրանց գեր-լիցքավորումը, սահմանափակել լիցքաթափման հոսանքի ուժը 

և պահպանել մարտկոցների ջերմային ռեժիմը։ 

Այդ գործառույթները կատարում են երկու լրացուցիչ համակարգերը, որոնք 

մտնում են ներկայումս արտադրվող մարտկոցների կազմի մեջ՝ «BMS» (Battery 

management system) մարտկոցի ղեկավարման համակարգ և «BMS» (Battery 

Management System) մարտկոցի ջերմաստիճանային ղեկավարման համակարգ։ 

Լիթիում-իոնային մարտկոցների օգտագործումը ավտոմոբիլներում վերադ-

րում է լրացուցիչ պահանջներ մարտկոցների կառուցվածքի նկատմամբ, քանի որ 

նրանք աշխատում են շատ լայն ջերմաստիճանային տիրույթում, պետք է դիմա-

կայեն կարճատև կարճ միացումներին և բարձր արագացումներին՝ տրանսպոր-

տային միջոցների բախման ժամանակ։  

Լիթիում-իոնային ակումուլյատորների առավելություններն են՝ շատ բարձր 

էներգա-խտություն [28]՝ 

- բարձր հոսանք աշխատանքի ժամանակ, 

- տեխնիկական սպասարկման բացակայություն, 

- շատ ցածր ինքնալիցքաթափում, 

- տարբեր չափի և տեսքի ակումուլյատորի արտադրություն, 

- աշխատանքային ջերմաստիճանների շատ լայն տիրույթ։ 

Այդ մարտկոցների հիմնական թերություններն են՝ 

- նրանց թանկությունը, 

- ցածր ջերմաստիճանների ժամանակ ընկնում է ունակությունը, 

- բարձր ջերմաստիճանների ժամանակ վատանում է աշխատանքը, 

- հրդեհա և պայթյունավտանգ են, 

- ունեն լիցքավորման և լիցքաթափման համեմատաբար քիչ ցիկլերի քա-

նակ, 
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- անթույյլատրելի են մեխանիկական վնասվածքներ, 

- պահանջում են շահագործման շատ կոշտ պահանջներ։ 

Լիթիում-իոնային մարտկոցների մեծամասնության համար շահագործական 

ջերմաստիճանի տիրույթը սահմանափակվում է -20...+500 
С։  

Չի թույլատրվում կատարել լիցքավորումը ցածր ջերմաստիճանի ժամանակ։  

Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում նրա ունակությունը նվազում է մոտ 50 % չա-

փով, այսինքն այն լիցքաթափվելու է երկու անգամ ավելի արագ։  

Շահագործման ամենալավ ջերմաստիճանը համարվում է +200 
С։  

Ջերմաստիճանի փոփոխումը այս կամ այն կողմ բացասաբար է ազդում նրա 

ունակության և ռեսուրսի վրա։ 

 

5.2.5.1. Լիթիում–իոնային ակումուլյատորի կառուցվածքը 

 

Ուսումնասիրենք լիթիում–իոնային ակումուլյատորի կառուցվածքը (նկ. 5.5):  

Ինչպես երևում է, այն բաղկացած է տարբեր քիմիական բաղադրություն ու-

նեցող մի քանի շերտերից [29]: 
 

 
 

Նկ. 5.5. Լիթիում–իոնային ակումուլյատորի կառւցվածքը 

 

Լիթիում–իոնային ակումուլյատորի աշխատանքի սկզբունքում դրված է այս-

պես կոչված էլեկտրաքիմիական պոտենցիալը: Նրա իմաստը կայանում է նրա-

նում, որ մետաղները ձգտում են տալ իրենց էլեկտրոնները: 

Մոտ 200 տարի առաջ Ալեքսանդր Վոլտայի կողմից ստեղծված էլեկտրական 

մարտկոցը աշխատում էր հենց էլեկտրաքիմիական պոտենցիալի սկզբունքով:  

Նա վերցրել էր երկու տարբեր էլեկտրաքիմիական պոտենցիալ ունեցող մե-

տաղներ (ցինկը և արծաթը), և ստացավ էլեկտրական հոսանք: Ստեղծված այդ 

մարտկոցը անվանել են Վոլտայի սյուն:  
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1991 թ. «Sony» ֆիրման սկսեց նման լիթիում–իոնային ակումուլյատորների 

սերիական արտադրությունը, իսկ 2019 թ. այդ գյուտի հեղինակները արժանացել 

են Նոբելյան մրցանակի։ 

Լիթիում–իոնային ակումուլյատորներում օգտագործվում է մետաղ, որը ունի 

առավել ընդունակություն տալ էլեկտրաններ՝ դա լիթիումն է (նկ. 5.5):  

Լիթիումի արտաքին ուղեծիրում գտնվում է միայն մեկ էլեկտրոն, և նա միշտ 

ձգտում է «կորցնել» նրան: Հենց այդ պատճառով լիթիումը համարվում է քիմիա-

կան առումով չափազանց ակտիվ մետաղ: 
 

 
 

Նկ. 5.5. Տարրերի էլեկտրաքիմիական շարք 

 

Սակայն ակտիվ է միայն մաքուր լիթիումը: Նա ռեակցիայի մեջ է մտնում 

նույն, իսկ ջրի և օդի հետ: Իսկ նրա օքսիդը, հակառակ, շատ կայուն է: 

Լիթիումի հենց այդ հատկությունները օգտագործում են լիթիում–իոնային 

ակումուլյատորում:  

Եթե ինչ-որ մի կերպ անջատենք լիթիումի ատոմը օքսիդից, ապա այն լինելու 

է ոչ կայուն և անմիջապես վերածվելու է դրական իոնի, կորցնելով էլեկտրոնը: 

Սակայն օքսիդի կազմում լիթիումը ավելի կայուն է, քան լիթիումի ատոմը:  

Եթե մենք ինչ-որ մի կերպ կարողանանք ապահովենք էլեկտրոնի և լիթիումի 

դրական իոնի շարժումը երկու տարբեր ուղղիներով, ապա իոնը ինքնուրույն հաս-

նելու է օքսիդին և կանգնելու է այնտեղ իր տեղում, իսկ էլեկտրոնի շարժման շնոր-

հիվ մենք ստանալու ենք էլեկտրական հոսանք:  

Այսպիսով, լիթիումի օքսիդից կարելի է ստանալ էլեկտրական հոսանք, եթե 

սկզբից անջատենք լիթիումի ատոմները օքսիդից և հետո ուղղենք նրանց կորց-

րած էլեկտրոնները արտաքին շղթայով:  
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Տեսնենք, թե ինչպես են լուծվում այդ երկու խնդիրները լիթիում–իոնային 

տարրերում: 

Բացի լիթիումի օքսիդից, տարրերը իրենց մեջ պարունակում են նաև էլեկտ-

րոլիտ և գրաֆիտ (նկ. 5.6):  

Գրաֆիտում շերտերի միջև եղած կապը ավելի թույլ է, քան շերտերում 

գտնվող ատոմների կապը, ելնելով ինչից գրաֆիտը ունի շերտավոր կառուցվածք:  
 

 
 

Նկ. 5.6. Լիթիում-իոնային ակումուլյատորի կառուցվածք 

 

Լիթիումի օքսիդի և գրաֆիտի միջև տեղադրված էլեկտրոլիտը ծառայում է 

արգելապատ, որը իր միջով բաց է թողնում միայն լիթիումի իոնները:  

Իսկ էլեկտրոնները չեն կարողանում անցնել էլեկտրոլիտի միջով, և հետ են 

ցատկում նրանից:  

Որպես էլեկտրոլիտ օգտագործում են լիթիումի օրգանական աղը, որով պա-

տում են միջադիրը:  

 

5.2.5.2. Լիթիում–իոնային ակումուլյատորի լիցքավորումը և  

լիցքաթափումը 

 

Դրանք լիցքավորվում են տարբեր ալգորիթմերով, սակայն ավանդական ձևը 

հետևյալն է [30]՝ 

1. Եթե մարտկոցը շատ է լիցքաթափված, լիցքավորումը կատարվում է 2,9 Վ 

լարումով և 0,1С հոսանքի ուժով (որտեղ՝ С ակումուլյատորի ունակությունն է)։ 

2. Հենց որ լարումը մարտկոցում հասնի 2,9 Վ, լիցքավորման հոսանքի ուժը 

բարձրանում է մինչև 0,3...0,4 С։ 
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3.  Հենց որ մարտկոցը լիցքավորվի մինչը 3,9...4,0 Վ, լիցքավորման հոսանքի 

ուժը նվազում է մինչև 0,1...0,05 С։ 

4. Անհրաժեշտ է հիշել, որ լիթիում-իոնային ակումուլյատորների համար 

խիստ վտանգավոր է գերլիցքավորումը։  

Լավագույն դեպքում գերլիցքավորված մարտկոցը կկորցնի իր ունակության 

զգալի մասը կամ դուրս կգա շարքից, իսկ վատագույն դեպքում այն կհրդեհվի։  

Այդ իսկ պատճառով տարրերի մեջ տեղադրում են հատուկ վերահսկիչ սար-

քեր, որոնք անջատում են ակումուլյատորները լիցքավորման սարքից այն դեպ-

քում, երբ լարումը գերազանցի 4,2 Վ, կամ իրանի ջերմաստիճանը հասնի 450 
С։ 

Ակումուլյատորի լիցքավորման համար անհրաժեշտ է ունենալ արտաքին 

սնմամ աղբյուր: Այդ դեպքում դրական բևեռը սկսելու է ծգել էլեկտրոնները, դուրս 

քաշելով նրանց լիթիումի օքսիդից: 

Քանի որ էլեկտրոնները չեն կարողանում անցնել էլեկտրոլիտի միջով, դրանք 

շարժվում են սնման աղբյուրի արտաքին շղթայով, և վերջ ի վերջո հասնում գրա-

ֆիտին, շատ հարմար դասավորվելով դրա շերտերում (նկ. 5.7):  

 

 
 

Նկ. 5.7. Էլեկտրոնների դուրս քաշման գործընթացը լիթիումի օքսիդից 

 

Այդ նույն ժամանակ լիթիումի դրական իոնները, անցնելով էլեկտրոլիտի մի-

ջով, ձգվում են բացասական բևեռով և նույնպես մտնում գրաֆիտի մեջ, տեղա-

վորվելով նրա շերտերում (նկ. 5.8):  
 

https://www.ruselectronic.com/li-ion-battery/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%b0/
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Նկ. 5.8. Լիթիումի օքսիդից էլեկտրոնների դուրս քաշման գործընթացի սխեման  

 

Երբ բոլոր իոնները հասնեն գրաֆիտին և տեղավորվեն նրա շերտերում, 

մարտկոցը կլինի լռիվ լիցքավորված (նկ. 5.9):  

 

 
 

Նկ. 5.9. Լրիվ լիցքավորված ակումուլյատորային մարտկոց 

 

https://www.ruselectronic.com/li-ion-battery/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82/
https://www.ruselectronic.com/li-ion-battery/%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%b5/
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Սակայն մարտկոցի նման վիճակը կայուն չէ։ Նրան կարելի է համեմատել մի 

գնդի հետ, որը գտնվում է սարի գլխին և յուրաքանչյուր պահ կարող է գլորվել 

ցած։ 

Փաստորեն, մարտկոցի լիցքավորված վիճակում լիթիումի էլեկտրոնները և 

իոնները բաժանված են օքսիդից։  

Այժմ պետք է անել այնպես, որ էլեկտրոնները և իոնները շարժվեն տարբեր 

ուղղիներով։ 

Երբ մարտկոցին միացվի որևէ բեռնվածք (օրինակ՝ շիկացման լամպ), 

կսկսվի հակառակ գործընթացը՝ լիթիումի իոնները, անցնելով էլեկտրոլիտի միջով, 

կձգտեն զբաղեցնել իրենց նախկին դիրքը։  

Այդ ժամանակ նրանք հետ են շարժվելու էլեկտրոլիտի միջով, իսկ էլեկտրոն-

ները անցնելու են արտաքին շղթայով, այսինքն բեռնվածքի միջով (նկ. 5.10)։ 

Քանի որ էլեկտրական հոսանքը իրենից ներկայացնում է էլեկտրոնների 

կարգավորված շարժում, շիկացման լամպի շղթայում առաջանում է էլեկտրական 

հոսանք, որն էլ ստիպում է լամպին լուսավորել։ 
 

 
 

Նկ 5.10. Լիթիում-իոնային մարտկոցում էլեկտրական հոսանքի գեներացում 

 

Հենց որ բոլոր էլեկտրոնները «փախնեն» գրաֆիտից, մարտկոցը լրիվ կլից-

քաթափվի։ Վերալիցքավորման համար անհրաժեշտ է մարտկոցը նորից միացնել 

հոսանքի աղբյուրին։ 

Եթե ինչ-որ պատճառով տարրի ջերմաստիճանը կսկսի աճել, հեղուկ էլեկտ-

րոլիտը կչորանա և տեղի կունենա կարճ միացում անոդի և կատոդի միջև։ Արդ-

յունքում տարրը կարող է սկսել այրվել կամ նույն իսկ պայթել։  

Այս երևույթը բացառելու նպատակով էլեկտրոդների միջև տեղադրում են 

լրացուցիչ մի շերտ, որն անվանում են միջադիր կամ սեպարատոր։  

https://www.ruselectronic.com/li-ion-battery/%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2/
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Այդ շերտը, միկրոծակոտիների առկայության շնորհիվ, թափանցելի է լիթիու-

մի իոնների համար, իսկ էլեկտրոնների համար ոչ թափանցելի։ 

 

5.2.5.3. Լիթիում-իոնային ակումուլյատորների պատրաստումը 

 

Իրականում լիթիում-իոնային ակումուլյատորներում գրաֆիտով և լիթիումի 

օքսիդով ծածկապատում են պղնձե և ալյումինե նրբաթիթեղները։  

Ինչպես պարզ երևում է նկ. 5.11-ում, պղնձե բարակ թիթեղը ծածկված է գրա-

ֆիտով, իսկ ալյումինե թիթեղը՝ լիթիումի օքսիդով։ 
 

 
 

Նկ. 5.11. Գրաֆիտով և լիթիումի օքսիդով պատված թիթեղները 

 

Ակումուլյատորի բացասական լիցքը հանվում է պղնձե թիթեղից, իսկ դրա-

կանը՝ ալյումինե թիթեղից։ Նրանց արանքը տեղադրվում է էլեկտրոլիտով տոգոր-

ված միջադիրը (նկ. 5.12)։  
 

 
 

Նկ. 5.12. Դրական և բացասական թիթեղները 
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Ակումուլյատորի ծավալը փոքրացնելու նպատակով, բոլոր երեք շերտերը 

փաթաթում են գլանաձև (նկ. 5.13), և ակումուլյատորը ստանում է մեզ հայտնի 

տեսքը։  

 
 

Նկ. 5.13. Ակումուլյատորի պատրաստումը 

 

«Tesla» էլեկտրամոբիլներում օգտագործվող ակումուլյատորներ 

Այդ էլեկտրամոբիլներում կիրառում են հենց լիթիում-իոնային ակումլյատոր-

ները։  

Հասարակ տարրը տալիս է լարում 3,7...4,2 Վ սահմաններում։ Նման տարրե-

րի բազմությունները, զուգահեռ և հաջորդաբար միացված իրար, կազմում են մո-

դուլ (նկ. 5.14)։ 

 

https://www.ruselectronic.com/li-ion-battery/%d1%80%d1%83%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b8/
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Նկ. 5.14. «Tesla» էլեկտրամոբիլի մարտկոցների մոդուլ 
 

Լիթիում-իոնային տարրերը աշխատանքի ժամանակ տաքանում են։ Բարձր 

ջերմաստիճանը նվազեցնում է տարրերի աշխատանքի ժամկետը և էֆեկտիվու-

թյունը։  

Տարրերի ջերմաստիճանի, նրանց լիցքավորման մակարդակի վերահսկման, 

գերալիցքավորումից պահպանման և ընդհանուր վիճակի հսկման համար կիրառ-

վում է հատուկ մարտկոցի ղեկավարման համակարգ՝ «BMS» (Battery 

management system)։ 

«Tesla» էլեկտրամոբիլի մարտկոցներում օգտագործվում է սպիրտային հո-

վացման համակարգ։  

«BMS» մարտկոցի ղեկավարման համակարգը կարգավորում է սպիրտի 

շարժման արագությունը հովացման համակարգի ռադիատորում, ապահովելով 

մարտկոցների օպտիմալ ջերմաստիճանը (նկ. 5.15)։  
 

https://www.ruselectronic.com/li-ion-battery/%d0%b0%d0%ba%d0%ba%d1%83%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%82%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0/
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Նկ. 5.15. «Tesla» էլեկտրամոբիլի մարտկոցների հովացման ռադիատոր 

 

«BMS» համակարգի մյուս կարևորագույն ֆունկցիան է գերալիցքավորումից 

պահպանումը։  

Մարտկոցի բոլոր տարրերը լիցքավորում և լիցքաթափում են հավասարա-

չափ, և պահպանված են թերա կամ գերալիցքավորումից։ 

Փոքր գլանաձև ակումուլյատորներից բաղկացած մարտկոցը ունի ևս մեկ 

առավելություն՝ էներգիայի մեծ ծախսի ժամանակ բեռնվածությունը բաշխվում է 

հավասարաչափ։ Եթե նրանց տեղը լիներ մեկ հատ մեծ ակումուլյատոր, ապա 

մշտական բեռնվածքների ժամանակ նա շատ շուտ դուրս կգար շարքից։ 

 

5.3. Հիբրիդային ավտոմոբիլներ  
 

Դրանց կազմի մեջ մտնում է [31]՝ 

– առաջնային էներգիայի աղբյուր, 

– քարշային էլեկտրահաղորդակ, 

– էլեկտրագեներատոր, 

– ուժային փոխանցում կամ տրանսմիսիա, 

– էներգիայի պաշարային կուտակիչ (ԷՊԿ), 

– միկրոպրոցեսորային ղեկավարման համակարգ: 

Որպես առաջնային էներգիայի աղբյուր հիբրիդային ավտոմոբիլներում լայն 

տարածում են ստացել ներքին այրման շարժիչները և վառելիքային տարրերը, 

սակայն տարվում են ակտիվ հետազոտություններ արտաքին ջերմության աղ-

բյուրների ներգրավման ուղղությամբ, մասնավորապես՝ արևային մարտկոցների 

և այլ երկընտրանքային տեխնիկական լուծումների: 

https://www.ruselectronic.com/li-ion-battery/%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b5%d0%ba/
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Մինչ օրս հիբրիդային ավտոմոբիլում, որպես էներգիայի հիմնական աղբյուր, 

մնում է ներքին այրման շարժիչը, որը վերափոխում է վառելիքի այրման հետևան-

քով առաջացած ջերմային էներգիան մեխանիկականի: 

Հիբրիդային ավտոմոբիլի կազմում այն, որպես կանոն, աշխատում է օպտի-

մալ ռեժիմներում, ապահովելով վառելիքի նվազագույն ծախսը:  

Կախված ավտոմոբիլի տիպից, նրա հզորությունը տատանվում է մի քանի 

տասնյակից մինչև մի քանի հարյուր կիլովատ սահմաններում: 

Էֆեկտիվության բարձր ցուցանիշ ունեցող վառելիքային տարրերը նույնպես 

կարող են հանդիսանալ որպես էներգիայի աղբյուր:  

Լայն տարածում ունեցող ջրածնային վառելիքային տարրերը քիմիական 

ռեակցիաների հետևանքով արտադրում են էլեկտրաէներգիա, որը անհրաժեշտ է 

ակումուլյատորային մարտկոցների լիցքավորման համար: Նման տեխնոլոգիայի 

կողմնակի արդյուք է հանդիսանում մաքուր ջուրը: 

Այսպիսով, վառելիքային տարրերի կիրառումը թույլ է տալիս ստանալ էկոլո-

գիապես մաքուր տրանսպորտային միջոց, որի աշխատանքի ժամանակ չի աղ-

տոտվում մթնոլորտը:  

Հիբրիդային ավտոմոբիլի կազմում օգտագործվող քարշային էլեկտրահա-

ղորդակը ծառայում է մի քանի նպատակի:  

Նրա հիմնական ֆունկցիան է՝ պաշարային կուտակիչի էլեկտրաէներգիայի 

վերափոխումը պտտման մեխանիկական էներգիայի:  

Լրացուցիչ ֆունկցիան առաջանում է այն ժամանակ, երբ քարշային էլեկտ-

րաշարժիչը օգտագործվում է գեներատորի ռեժիմում, և ռեկուպերացնում արգե-

լակման ժամանակ ի հայտ եկած կինետիկ էներգիան էլեկտրականի, որը անհրա-

ժեշտ է ակումուլյատորային մարտկոցների լիցքավորման համար:  

Էլեկտրաշարժիչի բեռնվածքային բնութագիրը հավասարաչափ է աշխա-

տանքային պտույտների ամբողջ տիրույթում, ինչի հետևանքով այն կարող է ան-

միջապես գործարկվել, կանգնացվել կամ ենթարկվել ռեվերսի: 

Հիբրիդային ավտոմոբիլների մեծ մասը հագեցված է փոփոխական հոսան-

քով աշխատող էլեկտրաշարժիչներով: 

Էլեկտրագեներատորը, որպես կանոն, օգտագործվում է ներքին այրման 

շարժիչի հետ միասին, վերափոխելով մեխանիկական էներգիան էլեկտրականի: 

Տրանսմիսիայի միջոցով ոլորող մոմենտը փոխանցվում է ուժային տեղակա-

յանքից դեպի տանող անիվներ:  

Որոշ հիբրիդային ավտոմոբիլներում տրանսմիսիան չի օգտագործվում, քա-

նի որ կիրառվող քարշիչ հաղորդակը ունի բարձր ոլորող մոմենտ արագային ռե-

ժիմի ավելի լայն, քան ներքին այրման շարժիչը, տիրույթում: 

Էներգիայի պաշարային կուտակիչը (ԷՊԿ) նախատեսված է քարշային 

էլեկտրահաղարդակը էներգիայով ապահովելու համար: Այն թույլ է տալիս նաև 

կուտակել և պահպանել ռեկուպերացիայի ժամանակ ստացված էներգիան: 
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Կուտակիչները կարող են լինել էլեկտրական կամ մեխանիկական: Ներկա 

պահին լայն տարածում են ստացել էլեկտաքիմիական կուտակիչները (լիթիում–

իոնային, լիթիում–տիտանային և այլն): 

Էլեկտրամոբիլներում՝ որպես կուտակիչ, օգտագործում են նաև կոնդենսա-

տորներից կամ սուպեր կոնդենսատորներից կազմված մարտկոցներ:  

Որպես մեխանիկական կուտակիչներ օգտագործում են պնևմատիկ, հիդ-

րոակումուլյատորային և իներցիոն (թափանիվային) տիպի կուտակիչներ:  

Միկրոպրոցեսորային ղեկավարման համակարգը անհրաժեշտ է հիբրիդային 

ավտոմոբիլի աշխատանքային ռեժիմները ժամանակին կարգավորման համար:  

Աշխատելով նախադրված ալգորիթմով, կարգավորման բլոկը ապահովում է 

բոլոր բաղադրամասերի աշխատանքը օպտիմալ ռեժիմներում: Աշխատանքի այդ 

ռեժիմներն են՝ զուգահեռ, հաջորդական (REEV) և հաջորդական–զուգահեռ: 

 

5.3.1. Զուգահեռ միացման սխեմա 

 

Ներկայումս լայն տարածում է ստացել հիբրիդային ավտոմոբիլների աշխա-

տանքի զուգահեռ սխեման, որը բերված է նկ. 5.16-ում:  

Այն թույլ է տալիս միևնույն ժամանակ հանգույցի կամ դիֆերենցիալի միջո-

ցով տանող անիվներին միացնել ներքին այրման և էլեկտրաշարժիչները: 

Նման սխեման շատ պարզ է և էժան:  

Բացի դրանից, նա թույլ է տալիս օգտագործել տրանսմիսիայում փոխանց-

ման տուփ: 

 Նման սխեման «IMA» (Integrated Motor Assist) (բառացի՝ շարժիչին ին-

տեգրված օգնական) համակարգով առաջին անգամ կիրառեց «Honda» ֆիրման: 

Նման ավտոմոբիլներում օգտագործում են փոքր հզորության (մոտավորա-

պես 20 կՎտ) էլեկտրաշարժիչ, որը ապահովում է լրացուցիչ հզորություն ավտո-

մոբիլի արագացման ժամանակ: 

 
Նկ. 5.16. Հիբրիդային ավտոմոբիլի զուգահեռ սխեմա  
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Կառուցվածքների մեծ մասում ներքին այրման շարժիչի և փոխանցման տու-

փի միջև տեղադրված էլեկտրաշարժիչը կատարում է նաև ստարտերի և գեներա-

տորի դերը: 

Այդ սխեմայով աշխատող հիբրիդային ավտոմոբիլներում կարելի առանձ-

նացնել հետևյալ աշխատանքային ռեժիմներ՝ 

1. շարժումը էլեկտաշարժիչի միջոցով, 

2. շարժումը էլեկտա և ներքին այրման շարժիչների միջոցով, 

3. շարժումը ներքին այրման շարժիչի միջոցով, որի ժամանակ էլեկտրաշար-

ժիչը աշխատում է գեներատորի ռեժիմում և լիցքավորում ակումլյատորային 

մարտկոցները, 

4. ակումլյատորային մարտկոցների լիցքավորում ռեկուպերատիվ արգելակ-

ման ռեժիմում: 

 

5.3.2. Հաջորդաբար միացման սխեմա 
 

Միացման հաջորդաբար սխեման, որը բերված է նկ. 5.17-ում, բացառում է 

ներքին այրման շարժիչի մեխանիկական կապը տանող անիվների հետ:  

Օպտիմալ ռեժիմներում աշխատող ներքին այրման շարժիչը պտտացնում է 

գեներատորը, որը իր հերթին սնուցում է էլեկտրաշարժիչը և լիցքավուրում մարտ-

կոցները: 

Քարշային էլեկտրաշարժիչները հաճախ աշխատում են միայն ակումուլյա-

տորային մարտկոցների միջոցով, որոնք կարող են լիցքավորվել արտաքին աղ-

բյուրներից (օրինակ՝ էլեկտրացանցից):  

Նման ավտոմոբիլները անվանում են «Plug–in Hibrid», այսինքն՝ միացվող 

հիբրիդներ: 

Տվյալ ավտոմոբիլներում տեղադրում են մեծ ունակություն ունեցողղ ակու-

մուլյատորային մարտկոցներ (օրինակ՝ լիթիում–իոնային մարտկոցներ), ինչը 

թույլ է տալիս կրճատել ներքին այրման շարժիչի աշխատանքի ժամանակը, իսկ 

ավտոմոբիլը երկար ժամանակ կարող է շարժվել միայն էլեկտրահաղորդակի մի-

ջոցով:  

 
Նկ. 5.17. Հիբրիդային ավտոմոբիլի հաջորդաբար սխեմա  
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5.3.3. Հաջորդաբար–զուգահեռ սխեմա 
 

Այդ սխեման թույլ է տալիս օգտագործել ներքին այրման և էլեկտրաշարժիչ-

ների առավելությունները, և հարթեցնել նրանց թերությունները: 

Հայտնի է, որ ներքին այրման շարժիչի ոլորող մոմենտը ցածր պտուտաթվե-

րի դեպքում նվազագույն է, իսկ էլեկտրաշարժիչինը՝ առավելագույն: Այսպիսով, 

նման շարժիչների համախմբումը թույլ է տալիս ստանալ ոլորող մոմենտի իդեա-

լականին մոտ բնութագիր:  

Նման սխեմայով աշխատող շարժիչները անվանում են «Full Hibrid» (կամ 

լիարժեք հիբրիդ):  

Մոլորակային ռեդուկտորի միջոցով իրար միացված ներքին այրման և 

էլեկտրաշարժիչները կարող են փոխանցել տանող անիվներին ամբողջ հզորու-

թյունը: 

Նման սխեմայով աշխատող հայտի մեքենաները պատրաստում է «Toyota» 

ֆիրման (նկ. 5.18): 

Այդ համակարգի ուժային փոխանցումը իր մեջ ներառում է մոլորակային ռե-

դուկտորի տարիչին միացված ներքին այրման շարժիչը, նույն մոլորակային ռե-

դուկտորի թագանիվին միացած էլեկտրաշարժիչը, և արևային ատամնանիվին 

միացված գեներատորը:  
 

 
 

Նկ. 5.18. Հիբրիդային ավտոմոբիլի հաջորդական–զուգահեռ սխեմա  

 

Հաջորդական–զուգահեռ սխեմայով աշխատանքի ժամանակ հնարավոր է 

ունենալ հետևյալ աշխատանքային ռեժիմներ՝ 

1. էլեկտրամոբիլի ռեժիմ, որի ժամանակ ներքին այրման շարժիչը անջատ-

ված է, իսկ ակումուլյատորային մարտկոցը սնում է էլեկտրաշարժիչը, 
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2. հաստատուն արագությունով շարժման ռեժիմ, որի ժամանակ ներքին այր-

ման շարժիչի հզորությունը բաժանվում է տանող անիվների և գեներատորի միջև, 

որը իր հերթին սնում է քարշային էլեկտրաշարժիչը, որի հզորությունը գումարվում 

է ներքին այրման շարժիչի հզորությանը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում իրա-

կանացվում է ակումուլյատորային մարտկոցների լիցքավորումը,  

3. արագացվման ռեժիմ, որի ժամանակ ներքին այրման շարժիչին միանում է 

ակումուլյատորային մարտկոցներից սնվող էլեկտրաշարժիչը, ապահովելով հզո-

րության իմպուլսը, 

4. վառելիքային շահավետության ռեժիմ, որի ժամանակ ակումուլյատո-

րային մարտկոցը սնում է գեներատորը, և գեներատորը վերափոխում է էլեկտրա-

կան էներգիան մեխանիկականի, իսկ ներքին այրման շարժիչը նվազեցնում է իր 

պտուտաթվերը, ապահովելով բարձր ոլորող մոմենտը (փոքրացնելով հզորությու-

նը) և աշխատելով վառելիքային ծախսի նվազագույն բնութագրով,  

5. արգելակման ռեժիմ, որի ժամանակ էլեկտրաշարժիչը աշխատում է որպես 

գեներատոր, իսկ գեներատորի էլեկտրաէներգիան ծախսվում է արևային ատամ-

նանիվը հակառակ ուղղությամբ պտտացնելու վրա, դրանով իսկ նվազեցնելով մե-

քենայի արագությունը,  

6. ակումուլյատորային մարտկոցների լիցքավորման ռեժիմ, որը իրականաց-

վում է ներքին այրման շարժիչի և գեներատորի միջոցով: 

Ակումուլյատորային մարտկոցների լիցքավորումը կարելի է իրականացնել 

մի քանի եղանակով:  

Ըստ էներգիայի աղբյուրի նրանք պայմանական բաժանվում են ներքինի 

(տրանսպորտային միջոցի վրա գտնվող) և արտաքինի: 

Մեծ տարածում է ստացել ակումուլյատորային մարտկոցների լիցքավորման 

ներքին աղբյուրը, որի դերում հանդես է գալիս ներքին այրման շարժիչը:  

Բոլոր դիտարկված սխեմաներում հնարավոր է իրագործել լիցքավորման 

այդ տարբերակը: Լիցքավորման նման տիպին կարելի է դասել նաև ռեկուպերա-

տիվ արգելակումը:  

 

5.3.4. Հիբրիդային տեղակայանքներ 

 

Ներքին այրման շարժիչը հանդիսանում է հիբրիդային ավտոմոբիլի մեխա-

նիկական և էլեկտրական էներգիայի միակ աղբյուրը [32]: 

Նրա կառուցվածքը գործնականում չի տարբերվում բենզինային ներքին 

այրման շարժիչների կառուցվածքից, բացառությամբ նրան, որ նա ունի ավելի 

փոքր աշխատանքային ծավալ:  

Վերջին ժամանակներում ի հայտ եկան հիբրիդային ավտոմոբիլներ դիզե-

լային ներքին այրման շարժիչներով: 
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Շարժիչի առավելագույն հզորությունը և ոլորող մոմենտը ընտրվում է հաշվի 

առնելով նրա առավելագույն բեռնվածքը (ինտենսիվ թափառք, շարժումը դեպի 

վերելք, առավելագույն արագության զարգացում): Սակայն շահագործման նման 

պայմաններում ավտոմոբիլը աշխատում է շատ կարճ ժամանակ:  

Շարժիչի աշխատանքը մասնակի բեռնվածքների դեպքում բերում է վառելի-

քի գերածախսի:  

Ներքին այրման շարժիչը ապահովում է բարձր վառելիքային շահավետու-

թյուն ծնկաձև լիսեռի պտույտների նեղ տիրույթում:  

Հիբրիդային ուժային տեղակայանքի կազմում նա գրեթե միշտ աշխատում է 

օպտիմալ միջին բեռնվածքային ռեժիմում, իսկ այդ ռեժիմից դուրս գալու պահին 

միանում է էլեկտրաշարժիչ–գեներատորը:  

Ներքին այրման և էլեկտրաշարժիչի բեռնվածքային բնութագրերը խիստ 

տարբեր են: 

Օրինակ՝ ներքին այրման շարժիչը զարգացնում է առավելագույն ոլորող մո-

մենտը միջին պտուտաթվերի դեպքում, իսկ էլեկտրաշարժիչ–գեներատորը ապա-

հովում է այն ռոտորի պտտման հենց առաջին պահից: 

Ներքին այրման և էլեկտրաշարժիչի համատեղ աշխատանքը թույլ է տալիս 

ապահովել հիբրիդային ավտոմոբիլի բարձր դինամիկական հատկանիշներ ներ-

քին այրման շարժիչի ավելի փոքր հզորության պարագայում: 

Հիբրիդային ավտոմոբիլի ոլորող մոմենտի բնութագիրը ներքին այրման և 

էլեկտրաշարժիչի համատեղ աշխատանքի ժամանակ բերված է նկ. 5.19-ում: 

Հիբրիդային ուժային տեղակայանք ունեցող ավտոմոբիլներում կիրառում են 

նաև Ատկինսոնի ցիկլով աշխատող ներքին արման շարժիչներ: 

 
Նկ. 5.19. Ներքին այրման և էլեկտրաշարժիչի ոլորող մոմենտի բնութագիրը 

1– գումարային ոլորող մոմենտ, 2– ներքին այրման շարժիչի ոլորող մոմենտ  
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5.4. Քառատակտ ներքին այրման շարժիչի աշխատանքը 

 

Ճարտարագետ Նիկոլաուս Օտտոյի 15 տարվա աշխատանքները թույլ տվե-

ցին նրան 1877 թ. աշխարհին ներկայացնել իր ստեղծած քառատակտ գազային 

շարժիչը, որում արտացոլված էին այդ դարաշրջանի բոլոր առաջավոր մտքերը։ 

Այս սկզբունքով էլ աշխատում են բոլոր ժամանակակից բենզինային շարժիչները։  

Կենտրոնական շուռտվիկ շարժաթևային մեխանիզմ ունեցող շարժիչներում 

ծնկաձև լիսեռի և մխոցի ուղղաձիգ առանցքները նույն են, և մխոցի մեռյալ (ՎՄԿ 

և ՆՄԿ) դիրքերում նրա վրա ազդող առանցքային ուժերը (օրինակ՝ գազերի 

ճնշման ուժը) այլևս ի վիճակի չեն մխոցին տեղափոխելու [33]:  

Այս իսկ պատճառով էլ այդ դիրքերը ստացել են մեռյալ անվանումը:  

Միագլան քառատակտ կարբյուրատորային շարժիչն աշխատում է հետևյալ 

կերպ. 

Առաջին տակտի (ներածման տակտ) ժամանակ մխոցը (1) (նկ. 5.20 ա), նա-

խորդ ցիկլերի ընթացքում թափանիվում կուտակված մեխանիկական էներգիայի 

հաշվին, ծնկաձև լիսեռի (2) և շարժաթևի (3) օգնությամբ, տեղափոխվում է ՎՄԿ-

ից դեպի ՆՄԿ։ Ներածման փականը (4) բաց է, իսկ արտածման փականը (5)` 

փակ։ Ստեղծված նոսրացման շնորհիվ վառելախառնուրդը լցվում է գլանի մեջ։  

Երկրորդ տակտը (սեղմման տակտ) սկսվում է այն պահին, երբ մխոցը (1) 

(նկ. 5.20 բ) ՆՄԿ-ից սկսում է շարժվել դեպի ՎՄԿ։ Երկու փականներն էլ փակ են, և 

գլանում կատարվում է ներածված վառելախառնուրդի սեղմում։ 
 

 
ա)                                    բ)  գ)  դ)                      
 

Նկ. 5.20. Քառատակտ կարբյուրատորային շարժիչի աշխատանքը 
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Երբ մխոցը հասնում է ՎՄԿ, մոմառի (6) (նկ. 5.20 գ) միջոցով տրվում է կայծ, 

գլանի մեջ գտնվող վառելախառնուրդը բռնկվում է, սկսվում է այրումը ջերմության 

ինտենսիվ անջատմամբ և ճնշման կտրուկ բարձրացմամբ: 

Երրորդ տակտը (աշխատանքային տակտ) իրականանում է երկու փակ փա-

կանների պայմաններում, մխոցը, այրումից գոյացած գազերի ճնշման ազդեցու-

թյամբ կատարում է ընդարձակման քայլ՝ շարժվելով ՎՄԿ-ից դեպի ՆՄԿ։ Այս ըն-

թացքում կատարվում է օգտակար աշխատանք, որի մի մասը կուտակվում է թա-

փանիվում:  

Երբ մխոցը հասնում է ՆՄԿ, բացվում է արտածման (5) փականը (նկ. 5.20 դ), 

և աշխատած գազերը, գլանում հաստատված ավելցուկային ճնշման ազդեցու-

թյամբ, արտանետվում են մթնոլորտ։ Թափանիվում կուտակված էներգիայի հաշ-

վին մխոցը ՆՄԿ-ից սկսում է շարժվել դեպի ՎՄԿ, իրականացնելով չորրորդ 

տակտը (արտածման տակտ), որի ընթացքում մթնոլորտ են արտամղվում գլանից 

չհեռացած այրված գազերը։  

Հետագայում ցիկլը կրկնվում է։  

Նկ. 5.21-ում բերված է շարժիչի ինդիկատորային դիագրամը, որտեղ Po-ն մթնո-

լորտային ճնշումն է։ ra կորը բնութագրում է ներածման տակտը, ac կորը՝ սեղմման 

տակտը։ c կետում մոմառի միջոցով տրվում է կայծ, և սկսվում է վառելախառնուրդի 

այրումը, որը ավարտվում է z կետում։ cz կորը բնութագրում է այրման պրոցեսը 

հաստատուն ծավալի պայմաններում (այրման խցի ծավալում)։ zb կորը համա-

պատասխանում է աշխատանքային տակտին, իսկ br կորը՝ արտածման տակ-

տին։  
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Նկ. 5.21. Քառատակտ կարբյուրատորային շարժիչի ինդիկատորային դիագրամը 

 

Քառատակտ դիզելային շարժիչի աշխատանքը տարբերվում է կարբյուրատո-

րային շարժիչի աշխատանքից։ 

Առաջին տակտի (ներածման տակտ) ժամանակ մխոցը (1) (նկ. 5.22 ա) իջ-

նում է ՎՄԿ-ից դեպի ՆՄԿ։  

Ներածման փականը (4) բաց է, իսկ արտածման փականը (5)` փակ։ Ստեղծ-

ված նոսրացման շնորհիվ գլանի մեջ լցվում է մաքուր օդ։  

Երկրորդ տակտը (սեղմման տակտ) սկսվում է այն պահին, երբ մխոցը (1) 

(նկ. 5.22 բ) ՆՄԿ-ից սկսում է շարժվել դեպի ՎՄԿ։ Երկու փականներն էլ փակ են, 

և գլանի մեջ կատարվում է օդի սեղմում, հետևաբար մեծանում են օդի ճնշումը և 

ջերմաստիճանը։  

Սեղմման տակտի վերջում օդի ջերմաստիճանը դառնում է վառելիքի ինք-

նաբռնկման ջերմաստիճանից ավելի բարձր:  
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Երբ մխոցը հասնում է ՎՄԿ, բոցամուղի (7) (նկ. 5.22 գ) միջոցով գլանի մեջ 

սրսկվում է փոշիացված վառելիք, որը կպնելով օդին, ինքնաբռնկվում է։ 

 Սկսվում է երրորդ տակտը (աշխատանքային տակտ)։ Երկու փականներն էլ 

փակ են, և մխոցը, այրված գազերի ճնշման շնորհիվ, սկսում է շարժվել ՎՄԿ-ից 

դեպի ՆՄԿ։  

Երբ մխոցը հասնում է ՆՄԿ, բացվում է արտածման փականը (5) (նկ. 5.22 դ), 

և այրված գազերը սկսում են դուրս գալ մթնոլորտ։ Մխոցը ՆՄԿ-ից սկսում է 

շարժվել դեպի ՎՄԿ։ Սկսվում է չորրորդ տակտը (արտածման տակտ)։ Մխոցը, 

շարժվելով դեպի ՎՄԿ, մնացած այրված գազերը դուրս է մղում մթնոլորտ։ 

 
                  ա)  բ)  գ)  դ)  

Նկ. 5.22. Քառատակտ դիզելային շարժիչի աշխատանքը 

 

Հետագայում ցիկլը կրկնվում է։  

Աշխատանքի նկարագրված սկզբունքը վերաբերում է իդեալական շարժիչնե-

րին։ Իրական շարժիչներում ներածման փականը բացվում է մի փոքր ավելի շուտ, 

այսինքն՝ արտածման տակտի վերջում (ՎՄԿ-ի նկատմամբ առաջանցմամբ), կայծը 

(կամ բոցամուղի միջոցով վառելիքի սրսկումը) տրվում է մի փոքր ավելի շուտ, 

քան մխոցը հասնում է ՎՄԿ, արտածման փականը բացվում է աշխատանքային 

տակտի վերջում` ՆՄԿ չհասած (որոշակի առաջանցմամբ), և փակվում է ներած-

ման տակտի սկզբում, երբ մխոցն սկսում է իջնել ՎՄԿ-ից դեպի ՆՄԿ (որոշակի 

ուշացմամբ)։ Սա թույլ է տալիս կատարել վառելիքի ավելի լիարժեք այրում և 

բարձրացնել շարժիչի հզորությունը։  

Անհրաժեշտ է նշել, որ քառատակտ շարժիչներում օգտակար աշխատանքը 

կատարվում է միայն աշխատանքային տակտի ժամանակ, իսկ մնացած երեք 

տակտերը կատարվում են թափանիվի մեջ կուտակված կինետիկ էներգիայի 

հաշվին։ 
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Քանի որ հիբրիդային ավտոմոբիլներում օգտագործվում են նաև Ատկինսոնի 

ցիկլով աշխատող ներքին այրման շարժիչները, ավելի մանրամասն ծանոդա-

նանք նրանց աշխատանքին։  

 

5.5.1. Ատկինսոնի ցիկլով աշխատող ներքին այրման շարժիչ  

 

1876 թ. գերմանացի Օտտոյի կողմից ներքին այրման շարժիչի հայտնագոր-

ծությունից ընդամենը մի քանի տարի անց, անգլիացի Ջեյմս Ատկինսոնը առա-

ջարկեց մոդիֆիկացնել գերմանական շարժիչը [34]:  

Ատկինսոնի շարժիչը նախագծված էր այնպես, որ Օտտոյի ցիկլով նախատես-

վող բոլոր չորս տակտերը (ներածում, սեղմում, ընդարձակում և արտածում), 

որոնք իրականանում էին ծնկաձև լիսեռի երկու պտույտների ընթացքում, Ատկին-

սոնի շարժիչում իրականանում էին ծնկաձև լիսեռի մեկ պտույտի ընթացքում, ին-

չը հնարավոր էր դարձել մխոցի հետադարձ-համընթաց ու ծնկաձև լիսեռի 

պտտական շարժումները փոխհամաձայնեցնող յուրահատուկ կառուցվածքի մե-

խանիզմի շնորհիվ:  

Բացի դա, այս մեխանիզմը ապահովում էր մխոցի տարբեր քայլեր տարբեր 

տակտեր իրականացնելիս՝ ներածման և սեղմման քայլերն ավելի փոքր են և կա-

տարվում են ավելի կարճ ժամանակահատվածում, քան ընդարձակման և արտա-

ծման քայլերը (նկ. 5.23):   

Հանրահայտ է, որ ներքին այրման մխոցավոր շարժիչների ընդարձակման 

ավարտին գազերում դեռևս պարունակվում է բավականին մեծ քանակի աշխա-

տանքի չձևափոխված ջերմային էներգիա, որն արտածման տակտի ընթացքում 

արտանետվում է մթնոլորտ: Ատկինսոնի մտահաղացման հիմքում դրված է ցիկլի 

այնպիսի կազմակերպումը, որ հնարավորինս ամբողջական օգտագործվի վառելի-

քաօդային խառնուրդի այրումից գոյացող ջերմային էներգիան:  
 

 
 

Նկ. 5.23. Օտտոյի և Ատկինսոնի ցիկլերով աշխատող շարժիչներում տակտերի համադ-

րությունը. 1 - Օտտոյի շարժիչ, 2 – Ատկինսոնի շարժիչ 

 

Այս նպատակին է ծառայում, օրինակ, բենզինային շարժիչների սեղման աս-

տիճանի բարձրացման միտումը, որը ենթադրում է նաև բարձրացված ընդար-
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ձակման աստիճան, այսինքն՝ մխոցի ընդարձակման քայլի մեծացման հնարավո-

րություն և, հետևաբար, ավելի մեծ քանակի ջերմային էներգիայի փոխակերպում 

մեխանիկական աշխատանքի: Վերջինս էլ նպաստում է շարժիչի հզորության, 

ջերմային օ.գ.գ.-ի և վառելիքային շահավետության բարձրացմանը: 

Ատկինսոնը ընդարձակման քայլի մեծացումն ապահովել է սեղմման քայլի 

կրճատմամբ:  

Այսպես, Օտտոյի շարժիչի գլանի ընդհանուր ծավալին հավասար գլանի ընդ-

հանուր ծավալով Ատկինսոնի շարժիչում ներածման և սեղման քայլերը շուրջ երկու 

անգամ փոքր են Օտտոյի շարժիչի համանուն տակտերի քայլերից: Սա նշանա-

կում է, որ Ատկինսոնի շարժիչի գլան ներածման ընթացքում ներմուծվող լիցքի 

քանակը համապատասխանաբար փոքր է և, որպեսզի պահպանվի Օտտոյի շար-

ժիչի սեղման աստիճանին հավասար սեղմման աստիճան (որի արժեքը սահմա-

նափակվում է վառելանյութի հակադետոնացիոն հատկություններով), Ատկինսոնը 

փոքրացրել է իր շարժիչի այրման խցի ծավալը:  

Արդյունքում ստացվում է, որ Ատկինսոնի շարժիչի երկրաչափական սեղման 

աստիճանը զգալիորեն գերազանցում է Օտտոյի շարժիչի և, հենց, Ատկինսոնի 

շարժիչի փաստացի սեղմման աստիճանները, ինչով ապահովվում է զգալիորեն 

մեծացված ընդարձակման աստիճանը:  

Ատկինսոնի շարժիչում աշխատանքային ցիկլն իրականանում է հետևյալ 

ձևով. 

Ներածման տակտի ժամանակ մխոցը, ինչպես Օտտոյի շարժիչում, ներած-

ման բաց փականի պայմաններում ՎՄԿ-ից տեղափոխվում էր ՆՄԿ (նկ. 5․23): 

Սակայն, ի տարբերություն Օտտոյի շարժիչի, Ատկինսոնի շարժիչում ներածման 

ընթացքում մխոցն իրականացնում է կարճ քայլ և ավարտելով ներածման տակտը 

կանգ է առնում, այսպես կոչված միջանկյալ ստորին մեռյալ կետում՝ ազատելով 

գլանի աշխատանքային ծավալի մոտավորապես կեսը:  

Հաջորդ՝ սեղմման տակտի ժամանակ, մխոցը, երկու փակ փականների պայ-

մաններում, դեպի ՎՄԿ է տեղափոխվում միջանկյալ ՆՄԿ-ից՝ կատարելով գլա-

նում հավաքված լիցքի սեղմում: Արդյունքում, լիցքը տաքանալով, նախապատ-

րաստվում է այրման, իսկ բռնկումը կատարվում է, ինչպես Օտտոյի ցիկլում, ՎՄԿ-ից 

որոշակի առաջացմամբ բռնկման մոմից մատուցվող կայծի միջոցով:  

Կայծի մատուցումից հետո, մխոցը դեռ շարունակելով սեղմման տակտը, 

հասնում է ՎՄԿ:  

Այրման պրոցեսի ընթացքում գոյացող և ժամանակի հետ գազերի աճող 

ճնշման ազդեցությամբ մխոցը, Օտտոյի ցիկլի նմանությամբ, սկսում է տեղափոխ-

վել ՎՄԿ-ից դեպի ՆՄԿ՝ կատարվում է ընդարձակում (աշխատանքային տակտ):  

Ընդարձակման տակտով ՎՄԿ-ից ՆՄԿ հասնելով՝ մխոցը Ատկինսոնի շարժի-

չում իրականացնում է միջանկյալ ՆՄԿI դիրքից սկսված սեղմման քայլից շուրջ եր-

կու անգամ մեծ քայլ:  
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Ատկինսոնի շարժիչում արտածման քայլը հավասար է ընդարձակման քայ-

լին, և, մխոցը ՆՄԿ-ից ՎՄԿ տեղափոխվելով, բաց արտածման փականի պայման-

ներում, դեպի մթնոլորտ է արտանետում աշխատած գազերը (արտածման տակտ): 

Չնայած այն բանին, որ Ատկինսոնի շարժիչն ավելի բարձր վառելիքատնտե-

սական ցուցանիշներ էր ապահովում (հատկապես առավելագույն և դրան մոտ 

պտուտաթվերի ռեժիմներում), քան Օտտոյի շարժիչը, այն չգտավ կիրառություն: 

Վերջինիս հիմնական պատճառներն էին՝ մխոցի հետադարձ-համընթաց շար-

ժումը պտտականի վերափոխող մեխանիզմի զգալիորեն բարդ կառուցվածքը, 

պարապ ընթացքով և ցածր պտուտաթվերով շարժիչի անկայուն աշխատանքը 

(շարժիչը այս ռեժիմներում կանգ առնելու՝ հանգչելու, միտումներ էր դրսևորում), 

Օտտոյի շարժիչի հետ հավասար աշխատանքային ծավալի պարագայում Ատ-

կինսոնի շարժիչի առավելագույն (պիկային) հզորությունը զգալիորեն ցածր էր:  

Հայտնի է Ատկինսոնի շարժիչի մխոցի հետադարձ-համընթաց և ծնկաձև լի-

սեռի պտտական շարժումների փոխվերափոխման երկու մեխանիզմ՝ լծակային և 

ատամնանիվային հաղորդակներով:  

Նկ. 5.24-ում բերված է մխոցի և ծնկաձև լիսեռի միջև ուժային կապի ապա-

հովման լծակային մեխանիզմով շարժիչի սխեման: Մեխանիզմը, ավանդական 

շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմի ծնկաձև լիսեռից (1) և շարժաթևից (3) բա-

ցի, ներառում է նաև երկբազուկ լծակ (5) և ձգաձող (2):  

 

 
Նկ. 5.24. Ատկինսոնի շարժիչի գլանի և ծնկաձև լիսեռի միջև ուժային փոխազդեցության 

ապահովման լծակային մեխանիզմ. 

1-ծնկաձև լիսեռ, 2-ձգաձող, 3-շարժաթև, 4-մխոց, 5-երկբազուկ լծակ 
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Նկ. 5.25-ում պատկերված են մեխանիզմի ընթացիկ դիրքերը աշխատան-

քային մեկ ցիկլի իրականացման ժամանակ: Նկ. 5.25ա-ում տրված է ներածման 

տակտի սկզբի պահը, երբ մխոցը ՎՄԿ-ից սկսում է տեղափոխվել դեպի ՆՄԿI` 

բաց ներածման փականի պայմաններում, և իրականացվում է թարմ լիցքով գլա-

նի լցում: Նկ. 5.25բ-ում պատկերված է սեղմման սկզբի պահը, երբ մխոցը ՆՄԿI-

ից՝ երկու փակ փականների պայմաններում սկսում է տեղափոխվել դեպի ՎՄԿ՝ 

իրականացնելով սեղմման տակտ: Նկ. 5.25գ-ում բերված է մեխանիզմի դիրքը ըն-

դարձակման սկզբի պահին, երբ մխոցը ՎՄԿ-ից, իրականացնելով աշխատան-

քային քայլ, տեղափոխվում է ՆՄԿ:  

Նկ. 5.25դ-ում տրված է մեխանիզմի դիրքը արտածման քայլի սկզբում, երբ 

մխոցը ՆՄԿ-ից տեղափոխվում է ՎՄԿ, և կատարվում է արտածման փականով 

բացված ուղիով աշխատած գազերի արտածում:  

 

 
 

Նկ. 5.25. Ատկինսոնի շարժիչի մխոցի և ծնկաձև լիսեռի միջև ուժային փոխազդեցության 

ապահովման լծակային հաղորդակի ընթացիկ դիրքերը աշխատանքային մեկ ցիկլի իրա-

կանացման ժամանակ 

 

Նկ. 5.26-ում բերված է մխոցի և ծնկաձև լիսեռի միջև ուժային կապի ապա-

հովման ատամնանիվային հաղորդակով շարժիչի սխեման: Ատամնանվային հա-

ղորդակը բաղկացած է կարտերի արմատական հենարանների վրա տեղակայ-

ված ծնկաձև լիսեռից (1), լիսեռի շուռտվիկի վզիկի վրա առանցքակալով նստեց-

ված ատամնանվակից (2), կարտերի մեջ՝ ըստ ծնկաձև լիսեռի գլխավոր առանցքի 

անշարժ տեղակայված էպիցիկլիկ ատամնանվից (3) և ատամնանվակի (2) 

պտտման հարթության մեջ՝ ատամնանվակի կենտրոնի նկատմամբ արտակենտ-

րոն տեղադրված շարժաթևային վզիկի (4) հետ միացված շարժաթևից (5):  
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Նկ. 5.26. Գլանի և ծնկավոր լիսեռի միջև ուժային փոխազդեցության ապահովման 

ատամնանիվային հաղորդակով շարժիչի սխեմա. 1 – ծնկաձև լիսեռ, 2 – ատամնանվակ,  

3 - էպիցիկլային ատամնանիվ, 4 – շարժաթևային վզիկ, 5 – շարժաթև  

 

Ի տարբերություն մխոցի և ծնկաձև լիսեռի միջև ուժային կապի ապահով-

ման լծակային հաղորդակով շարժիչի, ատամնանվային հաղորդակով շարժիչում 

աշխատանքային մեկ ցիկլը կատարվում է ծնկաձև լիսեռի երկու պտույտի ըն-

թացքում:  

Նկ. 5.27-ում պատկերված են մեխանիզմի ընթացիկ դիրքերը աշխատանքային 

մեկ ցիկլի իրականացման ժամանակ: 

Նկ. 5.27 ա-ում նկարում պատկերված է ներածման քայլի սկզբի պահը, երբ 

մխոցը ՎՄԿ-ից սկսում է տեղափոխվել դեպի ՆՄԿ: Նկ. 5.27բ-ում տրված է մեխա-

նիզմի այն դիրքը, երբ մխոցը հասնելով ՆՄԿI, կանգ է առնում (ներածման քայլի 

վերջը), որից հետո սկսում է տեղափոխվել դեպի ՎՄԿ՝ իրականացնելով սեղմման 

քայլ: 

Սեղմման վերջում վառելիքաօդային խառնուրդի այրումից առաջացած ար-

գասիքների ճնշման ազդեցությամբ մխոցը ՎՄԿ-ից (նկ. 5.27 գ) սկսում է տեղափոխ-

վել ՆՄԿ՝ իրականացնելով ընդարձակման քայլ, որը ավելի մեծ է, քան սեղմման 

քայլն էր (վերջինս սկսվել էր ՆՄԿI-ից):  

2

1

3

5 5

4

4

2

3
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Նկ. 5.27-ում պատկերված է մխոցը ՆՄԿ-ում, որտեղից այն տեղափոխվելով 

ՎՄԿ (արտածման բաց փականի պայմաններում), իրականացնում է ցիկլի վեր-

ջին՝ արտածման, քայլը: 
 

 
 

Նկ. 5.27. Մխոցի և ծնկաձև լիսեռի միջև ուժային փոխազդեցության ապահովման ատամ-

նանվային հաղորդակի ընթացիկ դիրքերը աշխատանքային մեկ ցիկլի իրականացման 

ժամանակ 

 

5.6. Էլեկտրաշարժիչ–գեներատոր 

 

Հիբրիդային ավտոմոբիլների մեծ մասում որպես էլեկտրաշարժիչ–գեներա-

տոր կիրառում են եռաֆազ փոփոխական հոսանքի էլեկտրաշարժիչ–գեներատոր-

ներ, որոնց ռոտորներների վրա տեղադրված են հաստատուն մագնիսներ [32]: 

Նման շարժիչների օ.գ.գ.-ն հասնում է 92 %, ինչը գերազանցում է բոլոր մնա-

ցած տեսակների էլեկտրաշարժիչների օ.գ.գ.-ն: Այս շարժիչների թերությունն է՝ 

ժամանակի ընթացքում ապա մագնիսացվում են, մանավանդ բարձր ջերմաստի-

ճանների պայմաններում, որի հետևանքով անհրաժեշտ է ինտենսիվ հովացում:  

Հիբրիդային տեղակայանքը ունի երկու էլեկտրաշարժիչ–գեներատոր՝ MG1 և 

MG2: 

MG1-ի լիսեռը դեմպֆեռային սկավառակի և հզորության բաշխման սարքի 

միջոցով միացված է ներքին այրման շարժիչի ծնկաձև լիսեռին: 

MG2-ի լիսեռը նույնպես գտնվում է հզորության բաշխման սարքում, և մոլո-

րակային փոխանցման միջոցով միացված է ավտոմոբիլի տանող կամրջակին: 

Գեներատորի ռեժիմում MG1 էլեկտրաշարժիչ–գեներատորը լիցքավորում է 

ակումուլյատորային մարտկոցները, իսկ էլեկտրաշարժիչի ռեժիմում՝ գործարկում 

ներքին այրման շարժիչը: 

MG2-ը օգտագործվում է որպես հիմնական «քարշիչ ուժ» ավտոմոբիլի 

շարժման սկզբին և արագացման ժամանակ: Նա կարող է աշխատել ինքնուրույն, 

կամ ներքին այրման շարժիչի հետ միասին:  

Գեներատորի ռեժիմում նա նույնպես լիցքավորում է ավտոմոբիլի ակումու-

լյատորային մարտկոցները: 
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Աղ. 5.2-ում բերված են «Toyota Prius» հիբրիդային ավտոմոբիլի MG1 և MG2 

էլեկտրաշարժիչ–գեներատորների հիմնական բնութագրերը: 
 

 Աղյուսակ 5.2 

Մոդել ZVW30 NHW20 
 
 

MG1 

Տեսակը սինքրոն, հաստատուն մագնիսների  
գրգռմամբ 

Առավելագույն լարումը AC 650 Վ (փոփո-
խական հոսանք) 

AC 500 Վ (փոփո-
խական հոսանք) 

 
 
 
 

MG2 

Տեսակը սինքրոն, հաստատուն մագնիսների 
գրգռմամբ 

Առավելագույն հզորությունը 60 կՎտ (82 ձու) 50 կՎտ (68 ձու) 
Առավելագույն մոմենտը 207 Նմ 400 Նմ 

546 Նմ 
Առավելագույն լարումը AC 650 Վ (փոփո-

խական հոսանք) 
AC 500 Վ (փոփո-
խական հոսանք) 

Հովացման 
համակարգը 

MG1 հեղուկային հովացում 

MG2 
 

Տարբեր մոդելների էլեկտրաշարժիչ–գեներատորների նկարները բերված են 

նկ. 5.28-ում: 

Նոր մոդելների էլեկտրաշարժիչ–գեներատորների ընդհանուր զանգվածը 

փոքրացրած է 33 %-ով, իսկ MG2-ի հզորությունը, ռոտորի պտուտաթվերի աճի 

հետևանքով, էլեկտրաշարժիչի ռեժիմում մեծացված է 50-ից մինչև 60 կՎտ: 

 MG2 շարժիչի մոլորակային ռեդուկտորը մեծացնում է նրա ոլորող մոմենտը 

2,64 անգամ: 

 
Նկ. 5.28. Տարբեր մոդելների էլեկտրաշարժիչ–գեներատորների նկարները 
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Էլեկտրաշարժիչ–գեներատորների հովացումը իրականացվում է հատուկ յու-

ղով, որը անընդմեջ ողողում և հովացնում է փաթույթը և տրանսմիսիայի մասերը:  

Ինվերտոր 

Ինվերտորները նախատեսված են հաստատուն հոսանքը փոփոխական 

եռաֆազ հոսանքի վերափոխելու համար, որը անհրաժեշտ է էլեկտրաշարժիչ–գե-

ներատորների աշխատանքի համար:  

 

5.7. Տրանսմիսիա 
 

Հիբրիդային ավտոմոբիլի տրանսմիսիան էապես տարբերվում է ներքին այր-

ման շարժիչով աշխատող ավտոմոբիլների տրանսմիսիայից:  

Օրինակ՝ «Toyota-Lexus» հիբրիդային ավտոմոբիլում բացակայում է փո-

խանցման տուփը: 

Դրա փոխարեն կառուցվածքում տեղադրված է մոլորակային ռեդուկտոր, 

որը միավորում է էլեկտրաշարժիչ–գեներատորները, ներքին այրման շարժիչը և 

տանող կամրջակը:  

Կցորդիչը բացակայում է, իսկ դրա փոխարեն տեղադրված է պտտական 

տատանումների դեմպֆեր: 

Այդ տրանսմիսիան «Toyota» ֆիրման անվանեց «Power Split Device», կամ 

հզորության բաշխման սարք:  

Դրա նպատակն է՝ մեխանիկական փոխանցումների նվազեցնում և ներքին 

այրման շարժիչի մշտական օպտիմալ բեռնվածության պահպանում: 

Այդ տրանսմիսիայի կինեմատիկ սխեման բերված է նկ. 5.29-ում: 
 

 
 

Նկ. 5.29. «Power Split Device» տրանսմիսիայի կինեմատիկ սխեմա 
1 – ներքին այրման շարժիչ, 2 – հզորության մոլորակային բաշխիչ, 3 – էլետրաշարժիչ–-

գեներատորի մոլորակային ռեդուկտոր, 4 – յուղի պոմպ, 5 – երկրորդ էլետրաշարժիչ–գե-
ներատոր (MG2), 6 – միջանկյալ ատամնանիվ, 7 – գլխավոր փոխանցման տանող անիվ, 

8 – դիֆերենցիալ, 9 – առաջին էլետրաշարժիչ–գեներատոր (MG1), 10 – դեմպֆեր 
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Առաջարկվող կառուցվածքը ապահովում է հզորության բաշխումը հաջորդա-

բար, զուգահեռ և խառը տարրերի հարմարադասման տարբերակների դեպքում, 

ինչպես նաև շարժումը էլեկտրամոբիլի ռեժիմում: 

Ատամնանիվների բլոկը (նկ. 5.30) ներկառուցված է տանող միջանկյալ և 

կանգառային արգելակի բլոկավորման ատամնանիվներում:  
 

 
 

Նկ. 5.30. Ատամնանիվների բլոկ 

1 – սելեկտորի լծակի բլոկավորման ատամնանիվ, 2 – MG2 շարժիչի մոլորակային ռե-

դուկտորի թագանիվ,  3 – տանող միջանկյալ ատամնանիվ, 4 – հզորության մոլորակային 

բաշխիչի թագանիվ,  5– MG2 շարժիչի մոլորակային ռեդուկտոր, 6 – հզորության մոլորա-

կային բաշխիչ 
 

Հիբրիդային ավտոմոբիլների տրանսմիսիայում կիրառում են դեմպֆերային 

մեխանիզմների երկու տեսակներ՝ թույլ պտտական տատանումների զսպանա-

կային դեմպֆեր և չոր, միասկավառակ ֆրիկցիոն, որը ապահովում է տեղա-

պտույտ այն դեպքում, երբ շարժիչը զարգացնում է չափից դուրս մեծ ոլորող մո-

մենտ (նկ. 5.31):  

 
 

Նկ. 5.31. Միասկավառակ դեմպֆերային ֆրիկցիոն 
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Տրանսմիսիան ունի սեփական հովացման համակարգ, որը ապահովում է 

MG 1 և MG2 շարժիչների և ինվերտորի հովացումը (նկ. 5.32): 
 

 
 

Նկ. 5.32. Տրանսմիսիայի հովացման համակարգի սխեմա 

1 – ինվերտոր, 2 – հովացման համակարգի լայնացման բաք, 3 – հովացման համակարգի 

ռեդուկտոր, 4 – էլեկտրական պոմպ 

 

5.8. Հիբրիդային ուժային տեղակայանքի աշխատանքը 

 

Շարժիչի գործարկման ժամանակ, երբ ավտոմոբիլը կանգնած է, թագանիվը 

անշարժ է։ 

Այդ ժամանակ արեգակնային ատամնանիվի հետ կապված MG1 շարժիչի 

ռոտորը, օգտագործելով էլեկտրաէներգիա, գործարկում է ներքին այրման շար-

ժիչը։  

Արևային ատամնանիվի պտույտները փոխանցվում են տարիչին, որը 

պտտացնում է ծնկաձև լիսեռը MG1 շարժիչի 1/3,6 հաճախականությամբ։  

Ներքին այրման շարժիչի վառելիքի մատուցումը և վառոցքի համակարգի 

միացումը կատարվում է ծնկաձև լիսեռի 1000 պտ/րոպ հաճախականության ժա-

մանակ։  

Շարժիչը գործարկվում է սկզբից երկու, իսկ այնուհետև բոլոր գլաններով։ 

Դա ապահովում է շատ սահուն գործարկում։ 

Սառը շարժիչը գործարկման ժամանակ անհրաժեշտ է մի քանի րոպեների 

ընթացքում տաքացնել շարժիչը և կատալիտիկ չեզոքարարը։ 
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Ավտոմոբիլի շարժման ժամանակ ներքին այրման շարժիչը միացված է 

անիվներին, սակայն միայն ներքին այրման շարժիչը չի կարող ապահովել թա-

փառքի համար անհրաժեշտ ոլորող մոմենտը։  

Այդ պատճառով արագացման սկզբում միանում է МG2 էլեկտրաշարժիչ-գե-

ներատորը, որը թագանիվի և ռեդուկտորի միջոցով պտտացնում է տանող անիվ-

ները։  

Էլեկտրաշարժիչ-գեներատորը զարգացնում է առավելագույն ոլորող մոմեն-

տը փոքր պտուտաթվերի դեպքում, ինչը բերում է շարժման սկզբին իներցիայի դի-

մադրության ուժի արագ հաղթահարմանը։ 

Մոլորակային ռեդուկտորում ոլորող մոմենտը բաժանվում է թագանիվի և 

արևային ատամնանիվների միջև 72/28 հարաբերությամբ։  

Մինչև որ աքսելերատորի ոտնակը սեղմած չէ, ներքին այրման շարժիչը չի 

ստեղծում ոչ մի ելքային ոլորող մոմենտ։  

Աքսելերատորի ոտնակը սեղմելուց հետո ծնկաձև լիսեռի պտուտաթվերը մե-

ծանում են, և 28 % ոլորաղ մոմենտը սկսում է պտտեցնել MG1 էլեկտրաշարժիչ-

գեներատորի ռոտորը, որը աշխատում է գեներատորի ռեժիմում։  

Ոլորող մոմենտի մնացած 72 % թագանիվով փոխանցվում է տանող կամր-

ջակին։ Միևնույն ժամանակ MG1 էլեկտրաշարժիչ-գեներատորով արտադրվող 

էներգիան փոխանցվում է MG2 էլեկտրաշարժիչ-գեներատորին և տանող անիվ-

ներին։  

Այսպիսով, ներքին այրման շարժիչով արտադրվող ամբողջ էներգիան փո-

խանցվում է ավտոմոբիլի անիվներին։  

Արագացման կամ վերելք բարձրանալու ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է առա-

վելագույն հզորությունը, ներքին այրման շարժիչը և MG2 էլեկտրաշարժիչ-գենե-

րատորը համատեղ փոխանցում են ոլորող մոմենտը տանող անիվներին։  

Ներքին այրման շարժիչը պտտացնում է մոլորակային ռեդուկտորի տարիչը։  

Այդ ժամանակ ոլորող մոմենտի 72 % թագանիվով փոխանցվում են ավտոմո-

բիլի տանող անիվներին։  

Ոլորող մոմենտի մնացած 28 % արևային ատամնանիվի միջոցով փոխանց-

վում է MG1 էլեկտրաշարժիչ-գեներատորին, որտեղ այն վերափոխվում է էլեկտ-

րական էներգիայի, որը MG2 էլեկտրաշարժիչ-գեներատորի միջոցով լրացնում է 

ոլորող մոմենտը թագանիվի վրա։  

Ինչքան շատ է սեղմում վարորդը աքսելերատորի ոտնակը, այնքան ավելի 

շատ ոլորող մոմենտ է արտադրում ներքին այրման շարժիչը։  

Նա թագանիվի միջոցով մեծացնում է, ինչպես մեխանիկական ոլորող մոմեն-

տը, այնպես էլ MG1 էլեկտրաշարժիչ-գեներատորով արտադրվող էլեկտրաէներ-

գիայի քանակը, որը MG2 էլեկտրաշարժիչ-գեներատորի միջոցով օգտագործվում 

է ընդհանուր ոլորող մոմենտը մեծացնելու համար։  
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Հավասարաչափ շարժվող ավտոմոբիլի էներգիան ծախսվում է անիվների 

գլորման դիմադրություն, ավտոմոբիլի աէրոդինամիկական դիմադրության և մե-

խանիկական կորուստների հաղթահարման վրա։  

Աղ. 5.3-ում բերված են հզորություններ, որոնք անհրաժեշտ են ավտոմոբիլին 

ճանապարհի հորիզոնական հատվածում տարբեր արագություններին հասնելու 

համար։ 

Աղյուսակ 5.3 

Շարժման վրա ծախսվող հզորությունը (արտադրողի տվյալներ) 

Ավտոմոբիլի արա-
գությունը, կմ/ժամ 

Շարժման համար 
անհրաժեշտ հզորու-

թյունը, կՎտ 

Շարժիչի պտու-
տաթվերը, պտ/րոպ 

MG1 գեներատորի 
պտուտաթվերը, 

պտ/րոպ 
64 3,6 1300 մինչև 1470 
80 5,9 1500 մինչև 2300 
96 9,2 2250 մինչև 3600 

 

Բաշխման սարքի խնդիրը կայանում է նրանում, որ ավտոմոբիլի շարժման 

բարձր արագության դեպքում ներքին այրման շարժիչի ծնկաձև լիսեռը պտտվի 

նվազագույն հաճախականությամբ։  

Այդ պատճառով MG1 էլեկտրաշարժիչ-գեներատորի ռոտորը պետք է 

պտտվի հակառակ ուղղությամբ, ստիպելով սատելիտներին պտտվել առաջ։ 

Արևային ատամնանիվի և տարիչի անկյունային արագությունները գումար-

վում են, ստիպելով արևային ատամնանիվին պտտվել ավելի արագ։  

Առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ MG1 էլեկտրաշարժիչ-գե-

ներատորը նույնպես մասնակցում է ավտոմոբիլի ոլորող մոմենտի ստեղծման 

մեջ։  

Որպեսզի MG1 էլեկտրաշարժիչ-գեներատորը հավասարաչափ շարժման 

ժամանակ երկար ժամանակ կարողանա ապահովի հաստատուն բեռնվածքով 

աշխատանք, էներգիան վերցվում է MG2 էլեկտրաշարժիչ-գեներատորից, այ-

սինքն նա աշխատում է գեներատորի ռեժիմում, արտադրելով էլեկտրաէներգիան 

MG1 էլեկտրաշարժիչ-գեներատորի համար։  

Երբ վարորդը հանում է ոտքը ոտնակից, ավտոմոբիլը շարժվում է ինքնա-

գլորմամբ։ Ներքին այրման շարժիչը չի ստեղծում դիմադրություն, և կարող է ան-

ջատվի։  

Շարժման այդ ռեժիմում MG2 էլեկտրաշարժիչ-գեներատորը նմամեցնում է 

շարժիչով արգելակման ռեժիմը, աշխատելով ակումուլյատորային մարտկոցների 

լիցքավորող գեներատորի դերում։  

Էներգիայի ռեկուպերացիան օգնում է հաստիքային արգելակման հիդրավլի-

կական համակարգին դանդաղեցնել ավտոմոբիլի ընթացքը։  
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Արգելակման ոտնակը սեղմելու պահին մեծանում է էներգիայի գեներացիան 

MG2 էլեկտրաշարժիչ-գեներատորի կողմից, և գեներատորային մեծ բեռնվածքը 

մեծացնում է ավտոմոբիլի դանդաղեցումը։  

Ի տարբերություն շփողական ուժով աշխատող արգելակներին, որտեղ ավ-

տոմոբիլի կինետիկ էներգիան վերափոխվում է ջերմայինի, ռեկուպերացիոն ար-

գելակման ժամանակ արտադրված էներգիան պահպանվում է մարտկոցներում 

հետագա օգտագործման համար։  

Հիբրիդային ավտոմոբիլի վարման համար (օրինակ՝ «Prius ZVW30» ավտո-

մոբիլում) նախատեսված է մի քանի աշխատանքային ռեժիմ։ 

Ռեժիմ «EV»՝ ավտոմոբիլը անցնում է էլեկրամոբիլի ռեժիմին։ Քարշիչ ուժը 

ստեղծվում է միայն էլեկտրահաղորդակով։  

Նման ռեժիմը միանում է ստորև նշված պայմանների դեպքում (աղ. 5.4)։  
 

Աղյուսակ 5.4 

 

 

 

Շարժման 

պայման-

ները 

Հիբրիդային համակարգի ջերմաստիճանը բարձր չէ (հիբրիդային համա-

կարգի ջերմաստիճանը դառնում է բարձր շրջակա մթնոլորտային օդի 

բարձր ջերմաստիճանի դեպքում, կամ բարձր արագությունով վերելք 

բարձրանալուց հետո) 

Հիբրիդային համակարգի ջերմաստիճանը ցածր չէ (հիբրիդային համա-

կարգի ջերմաստիճանը դառնում է ցածր երկար կանգառների ժամանակ, 

շրջակա մթնոլորտային օդի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում) 

Հովացման համակարգի հեղուկի ջերմաստիճանը հավասար կամ մեծ է 

հաստատված մակարդակից (մոտավորապես 200 C):  

Մարտկոցների լիցքավորման մակարդակը կազմում է ≥50 %  

Ավտոմոբիլի շարժման արագությունը ≤40 կմ/ժամ 

Աքսելերատորի ոտնակի սեցման մակարդակը չի գերազանցում հաս-

տատվածը 

Ապակիների տաքացուցիչը անջատված է 

Կրուիզ-հսկիչը անջատված է  

 

Ավտոմոբիլի անցած ճանապարհը կախված է ակումուլյատորային մարտ-

կոցների լիցքավորման մակարդակից, ինչպես նաև օդորակիչի աշխատանքի ռե-

ժիմից, և կարող է կազմել մի քանի հարյուր մետրից մինչև 1 կմ։ 

Շահավետ ռեժիմ «ECO Mode»՝ աքսելերատորի ոտնակի սեղման պահին 

ապահովում է վառելիքի շահավետությունը, սակայն քարշիչ ուժի նվազեցման 

հետևանքով վատանում է ավտոմոբիլի դինամիկան։  

Այդ ռեժիմում փոքրանում են վնասակար արտանետումները։ 

Հզորության մեծացման ռեժիմ «PWR Mode»՝ աքսելերատորի ոտնակի մի-

ջանկյալ դիրքերում, տանող անիվների վրա քարշիչ ուժի մեծացման հետևանքով, 

մեծանում է արագացման ինտենսիվությունը։ 
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5.9. Ջրածնային տրանսպորտային միջոցներ 

 

Աշխարհում գոյություն ունեն երկու տեսակի տրանսպորտային միջոցներ, 

որոնք աշխատում եմ ջրածնային վառելիքով։ 

Առաջինը՝ տրանսպորտային միջոց ներքին այրման շարժիչով, որի այրման 

խցում այրվում է ջրածինը։ Ավտոմոբիլը կարող է լիցքավորվել ջրածնով նրա վրա 

տեղադրված հատուկ պահպանման ամբարներում, կամ արտադրել ջրածինը ան-

միջապես տրանսպորտային միջոցի վրա, ջրի էլեկտրոլիզի միջոցով։ 

Երկրորդը՝ տրանսպորտային միջոց էլեկտրաշարժիչով (էլեկտրամոբիլ 

FCEV), որի վրա տեղադրված են ջրածնային վառելիքային տարրեր։  

Մենք ուսումնասիլելու ենք հենց այդ տեսակի տրանսպորտային միջոցները։ 

Նրանք շարժման մեջ են դրվում ուժային տեղակայանքների միջոցով, որոնք 

աշխատում են վառելիքային տարրերի բազայի վրա [35]: 

Նման տրանսպորտային միջոցները ունեն էլեկտրաքարշ համակարգ, որի 

սնուցումը գալիս է վառելիքային տարրերից: Նրանք էլեկտրաքիմիական եղանա-

կով, ջրածնի օգնությամբ, արտադրում են էլեկտրական էներգիա:   

Որպես կանոն, նման տրանսպորտային միջոցները կահավորվում են նաև 

այլ առաջատար տեխնոլոգիաների հիման վրա ստեղծված համակարգերով, օրի-

նակ՝ ռեկուպերատիվ արգելակման համակարգով, որը կուտատում է ակումուլյա-

տորային մարտկոցներում և սուպերկոնդենսատորում արգելակման ժամանակ 

ծախսված կինետիկ էներգիան:  

Նմանատիպ տրանսպորտային միջոցների կառուցվածքում կարող են լինել 

տարբերություններ, որոնք վերաբերվում են համակարգերին, նրանց հարմարա-

դասմանը և ծրագրային ապահովմանը:  

Սակայն այդպիսի տրանսպորտային միջոցները ունեն հետևյալ ընդհանուր 

համակարգեր՝ 

ա) ջրածնով լցման համակարգ,  

բ) ջրածնի պահպանման համակարգ, 

գ) ջրածնի մատուցման համակարգ, 

դ) ջրածնային տարրերի համակարգ,  

ե) էլեկտրաքարշի և էներգիայի բաշխման համակարգ: 

Նկ. 5.32-ում բերված է ջրածնային վառելիքային տարրերով աշխատող 

տրանսպորտային միջոցի հիմնական համակարգերի ֆունկցիոնալ փոխազդեցու-

թյան սկզբունքային սխեման։  

Լիցքավորման ժամանակ ջրածինը լցարկման բլոկով լցվում է ջրածնի պահ-

պանման ամբար: Լցվող ջրածինը կարող է լինել սեղմված գազային (կոմպրիմի-

րացված) կամ հեղուկացված վիճակում:  

Տրանսպորտային միջոցի գործարկման ժամանակ գազային ջրածինը աս-

տիճանաբար դուրս է գալիս պահպանման ամբարից: 
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Նկ. 5.32. Ջրածնային վառելիքային տարրերով աշխատող տրանսպորտային միջոցի 

հիմնական համակարգերը 

 

Ճնշման կարգավորիչի և այլ սարքավորումների միջոցով ջրածնի ճնշումը 

իջնում է մինչև համապատասխան մակարդակ, ապահովելով վառելիքային տար-

րերի գործումը:  

Վերջին համակարգում ջրածինը էլեկտրաքիմիական փոխազդեցության մեջ 

է մտնում օդի թթվածնի հետ, ինչի հետևանքով արտադրվում է բարձր լարման 

էլեկտրաէներգիա:  

Այնուհետև այն մատուցվում է էլեկտրական քարշի և բաշխման համակարգ, 

և օգտագործվում է քարշային էլեկտրաշարժիչների սնման և/կամ ակումուլյատո-

րային մարտկոցների և սուպերկոնդենսատորների լիցքավորման համար: 

Նկ. 5.33-ում բերված է ջրածնային վառելիքային տարրերով աշխատող 

տրանսպորտային միջոցի հիմնական համակարգերի հնարավոր դասավորումը: 

Լցարկման բլոկը տեղադրված է իր հիմնական տեղում՝ տրանսպորտային 

միջոցի հետևի մասում:  

Ինչպես նաև բենզինային բաքերի առկայության դեպքում, ջրածնի պահես-

տավորման բաքերը, որպես կանոն, տեղադրվում են հետևի մասում, ավտոմոբիլի 

լայնակի հարթությունում:  

Սակայն թույլատրվում է տեղադրել այդ բաքերը երկայնական հարթությու-

նում, տրանսպորտային միջոցի մեջ տեղի մասում:  
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Նկ. 5.33. Ջրածնային վառելիքային տարրերով աշխատող տրանսպորտային միջոցի 

հիմնական համակարգերի հնարավոր դասավորումը 

 

Վառելիքային տարրերը և օժանդակ համակարգերը, որպես կանոն, տե-

ղադրվում են ուղևորական խցիկի ներքևում, կամ «շարժիչային խցում», էներ-

գիայի բաշխման, քարշային էլեկտրաշարժիչների կարգավորիչի և քարշային 

էլեկտրաշարժիչների հետ միասին: 

Քարշային մարտկոցները և սուպերկոնդենսատորները, հաշվի առնելով 

նրանց զանգվածը և չափերը, տրանսպորտային միջոցի վրա սովորաբար տե-

ղադրում են այնպես, որ չխախտվի նրա զանգվածային կենտրոնադրումը:  

Ջրածնի լցման համակարգ 

Տրանսպորտային միջոցը կարող է լիցքավորվել կայանում հեղուկացված 

կամ սեղմված գազով, կախված նրանից, թե ջրածնի ամբարման ո՞ր համակարգն 

է տեղադրված մեքենայում։  

Ներկայումս ջրածինը լիցքավորվում է տրանսպորտային միջոցի մեջ 

սեղմված (կոմպրիմինացված) գազի տեսքով, բարձր ճնշման տակ։ Լիցքավոր-

վամ ճնշումը կազմում է աշխատանքային ճնշման 125 %։   

 

5.9.1. Ջրածնի պահպանման համակարգ 
 

Այդ համակարգի մեջ մտնում են բոլոր այն տարրերը, որոնք ստեղծում են 

բարձր ճնշման տակ լցված ջրածնի մեկուսացման առաջնային շղթան։  

Ջրածնի պահպանման համակարգի հիմնական ֆունկցիաները հետևյալն 

են՝ լցման ժամանակ նրա մեջ ներմուծվում է ջրածինը, որը այնտեղ պահպանվում 

է որոշ ժամանակ, և այնուհետև մատուցվում դեպի վառելիքային տարրերի հա-

մակարգ, որտեղ այն վերափոխվում է էլեկտրական էներգիայի, որը անհրաժեշտ 

է տրանսպորտային միջոցի շարժման համար։  
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Ներկա պահին լայն տարածում է ստացել ջրածնի պահպանման և մատուց-

ման այն մեթոդը, որի ժամանակ վերջինս գտնվում է սեղմված (կոմպրիմինաց-

ված) վիճակում։  

ա) Սեղմված (կոմպրիմինացված) ջրածնի պահպանման համակարգ 

Սեղմված (կոմպրիմինացված) ջրածնի պահպանման համակարգի սխեման 

բերված է նկ. 5.34-ում։  
 

 
Նկ. 5.34. Սեղմված ջրածնի պահպանման համակարգ 

 

Համակարգի մեջ մտնում են ջրածնի պահպանման ամբարը և բոլոր այն 

սարքերը, որոնք կազմում են «ճնշման առաջնային կոնտուրը», և կանխում ջրած-

նի արտահոսքը համակարգից։ 

Տվյալ տարբերակում սեղմված (կոմպրիմինացված) ջրածնի պահպանման 

համակարգը բաղկացած է հետևյալ տարրերից՝ ջրածնի պահպանման ամբարից, 

ստուգիչ կափույրից, փակիչ կափույրից և ճնշման ցրման ապահովիչ սարքից։ 

Ջրածնային գազամբարները նախատեսված են սեղմված (կոմպրիմինաց-

ված) ջրածնի պահպանման համար։  

Ավտոմոբիլի վրա տեղակայված գազամբարների թիվը, կախված պահվող 

ջրածնի քանակից, կարող է լինել մեկից ավել։  

Ջրածնային վառելիքը բնութագրվում է ցածր տեսակարար էներգաունակու-

թյամբ միավոր ծավալի վրա։  

Այդ սահմանափակումը հաղթահարելու նպատակով ջրածինը լիցքավորվում 

է ամբարների մեջ շատ բարձր ճնշման տակ։  

Ներկայումս արտադրվող տրանսպորտային միջոցներում ջրածինը պահ-

վում է 35 ՄՊա կամ 70 ՄՊա ճնշման տակ, իսկ լիցքավորման ճնշումը հավասար 

է աշխատանքային ճնշման 125 %-ի (43,8 ՄՊա կամ 87,5 ՄՊա համապատաս-

խանաբար)։ 
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Ներկայումս ջրածնային գազամբարները պատրաստում են կոմպոզիտային 

նյութերից, որոնք համեմատաբար թեթև են, և հնարավորություն ունեն դիմակայե-

լու բարձր ճնշմանը։  

Ջրածնային վառելիքի համար նախատեսված նման գազամբարները երկ-

շերտանի են։  

Ներսի շերտը կանխարգելում է գազի արտահոսքը (ծորանցումը), և որպես 

կանոն պատրաստվում է մետաղից կամ ջերմապլաստիկ պոլիմերից, իսկ արտա-

քին շերտը ապահովում է կառուցվածքի կոշտությունը և ամբողջականությունը, և 

պատրաստվում է մետաղից կամ թերմոռեակտիվ խեժով տոգորված և ապակե-

թելքով ամրանավորված կոմպոզիտային նյութից, որը ստեղծում է բոժոժ ոչ գա-

զաթափանցելի ներսի շերտի շուրջը։ 

Լիցքավորման ժամանակ ջրածինը անցնում է ստուգիչ կափույրով, որը կան-

խում է ջրածնի հակադարձ շարժումը լիցքավորման խողովակով։  

Փակիչ կափույրը բլոկավորում է ջրածնային վառելիքի հոսքը դեպի ջրած-

նային տարրերի համակարգ այն դեպքում, երբ տրանսպորտային միջոցը չի շա-

հագործվում, կամ ունի այնպիսի անսարքություն, որի ժամանակ պահանջվում է 

պահպանվող ջրածնի մեկուսացում։  

Հրդեհի դեպքում ճնշման ցրման ապահովիչ սարքը իրականացնում է ջրած-

նի վերահսկված արտանետում դեպի մթնոլորտ։ 

 

5.9.2. Ջրածնի մատուցման համակարգ  

 

Ջրածնի մատուցման համակարգը իրականացնում է գազի հոսքը դեպի 

ջրածնային տարրերի համակարգ։  

Մատուցումը իրագործվում է մի շարք ծախսի և ճնշման կարգավորման փա-

կանների, զտիչների, ջերմափոխանակիչների և խողովակաշարերի միջոցով։  

Այդ համակարգում ճնշումը նվազում է մինչև այն արժեքը, որը անհրաժեշտ է 

վառելիքային տարրերի աշխատունակությունը ապահովելու համար։  

Օրինակ, սեղմված (կոմպրիմինացված) ջրածնի ամբարման դեպքում, որի 

ճնշումը կազմում է 70 ՄՊա, կարող է պահանջվի իջեցնել ճնշումը մինչև 1 ՄՊա։ 

Դա պահանջում է բազմաստիճան, ընդ որում՝ հստակ և կայուն, ճնշման կարգա-

վորում, ինչը պահպանելու է բոլոր սարքավորումները ճնշման տատանումներից 

ճնշման կարգավորիչի շարքից դուրս գալու դեպքում։ 

 

5.9.3. Վառելիքային տարրերի համակարգ 

 

Նրանք արտադրում են էլեկտրաէներգիա, որը մատուցվում է էլեկտրական 

քարշի և բաշխման համակարգ, և օգտագործվում է քարշային էլեկտրաշարժիչ-
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ների սնման և/կամ ակումուլյատորային մարտկոցների և սուպեր կոնդենսատոր-

ների լիցքավորման համար: 

Գոյություն ունեն վառելիքային տարրերի մի քանի տեսակներ։  

Նրանցից ամենատարածվածը՝ պրոտոնափոխանակվող թաղանթով վառե-

լիքային տարրն է։ 

Նա բնութագրվում են աշխատանքային ավելի ցածր ջերմաստիճանով, ինչը 

ապահովում է շարժիչների ավելի արագ գործարկում։  

Վառելիքային տարրերում ջրածինը էլեկտրաքիմիական փոխազդեցության 

մեջ է մտնում օդում գտնվող թթվածնի հետ, ինչի հետևանքով արտադրվում է 

հաստատուն էլեկտրական հոսանք։  

Վառելիքային տարրերը, նրանց վրա ջրածնի և թթվածնի մատուցման հե-

տևանքով, ապահովում են անդադար էլեկտրաէներգիայի արտադրում, որի ըն-

դացքում առաջանում է միայն ջուր, և չի առաջանում ածխաթթու գազ (CO2) և այլ 

վնասակար արտանետումներ, որոնք ի հայտ են գալիս բենզինային շարժիչների 

աշխատանքի ժամանակ։  

Վառելիքային տարրերի համակարգը ներառում է իր մեջ նաև օդի մղիչ, որը 

ճնշման տակ մղում է մաքուր օդը դեպի վառելիքային մարտկոցներ։  

Օդում գտնվող թթվածնի սպառումը կազմում է մոտ 50...70 %: Մնացորդը 

դուրս է մղվում համակարգից։  

Մարտկոցները սպառում են մղվող ջրածնի գերակշռող մասը, իսկ փոքր 

ավելցուկը անհրաժեշտ է հենց վառելիքային տարրերի վնասումները կանխարգե-

լելու համար։  

Ջրածնի այդ ավելցուկը կամ խառնվում է արտանետումների հետ, կամ էլ են-

թարկվում կատալիտիկ օքսիդացման։ 

Վառելիքային տարրերի համակարգը ներառում է նաև օժանդակ բաղադրա-

մասեր, որոնք ապահովում են ջերմության հեռացում։  

Վառելիքային տարրերի մեծ մասում հովացման համար օգտագործում են 

ջրագլիկոլային խառնուրդ։  

Հատուկ մղիչները ապահովում են հովացնող հեղուկի շրջապտույտը վառելի-

քային տարրերի և ռադիատորի միջև։ 

Առանձին վառելիքային տարրերը հաջորդաբար միացման միջոցով հավա-

քում են մարտկոցների մեջ այնպես, որ նրանց գումարային լարումը հասնի հաս-

տատուն հոսանքի 300...600 Վ։  

Քանի որ վառելիքային տարրերի մարտկոցները աշխատում են բարձր լար-

ման տակ, դեպի մարտկոց գնացող բոլոր ռեագենտ և հովացման հեղուկ պարու-

նակող խողովակները պետք է մեկուսացվեն բարձր լարման տակ գտնվող մա-

լուխներից։  
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5.9.4. Վառելիքային տարր 

 

Աշխարհում ընդունված է վառելիքային տարրերի հետևյալ դասակարգումը 

[36]՝ 

PEM – վառելիքային տարր պրոտոն փոխանակող թաղանթով (Proton 

Exchange Membrane Fuel Cell), 

AFC – հիմքային վառելիքային տարր (Alkaline Fuel Cells), 

DMFC – ուղիղ գործողության վառելիքային տարր մեթանոլի հիմքի վրա 

(Direct Methanol Fuel Cell), 

PAFC - վառելիքային տարր ֆոսֆորային թթվի հիմքի վրա (Direct Methanol 

Fuel Cell), 

MCFC - վառելիքային տարր կարբոնատի հալույթի հիմքի վրա (Molten 

Carbonate Fuel Cell), 

SOFC - վառելիքային տարր պինդ օքսիդի հիմքի վրա (Solid Oxide Fuel Cell): 

Ուսումնասիրենք պրոտոն փոխանակող թաղանթով վառելիքային տարրի 

(PEM) կառուցվածքը։  

Այն համեմատաբար պարզ սարք է (նկ. 5.35), որը ունի երկու էլեկտրոդ՝ անոդ 

(բացասական էլեկտրոդ) և կատոդ (դրական էլեկտրոդ)։ Էլեկտրոդների վրա իրա-

կանացվում է քիմիական ռեակցիան։  

Նրա արագացման նպատակով էլեկտրոդները պատում են կատալիզատո-

րով [37]։ 

Վառելիքային տարրի կազմի մեջ մտնում է ևս մեկ տարր՝ թաղանթ։  

Քիմիական էներգիայի վերափոխումը էլեկտրականի կատարվում է հենց 

թաղանթի շնորհիվ։  

Նա բաժանում է տարրի երկու խուցը, որոնց մեջ մտնում են վառելիքը և օք-

սիդիչը։  

Թաղանթը թույլ է տալիս մեկ խցից դեպի մյուսը անցնելու միայն պրոտոննե-

րին, որոնք ստացվում են վառելիքի տրոհման արդյունքում։  

Այդ տրոհումը իրականացվում է կատալիզատորով պատված էլեկտրոդի 

վրա (այդ դեպքում էլեկտրոնները շարժվում են արտաքին շխքայով)։  

Երկրորդ խցում պրոտոնները միանում են էլեկտրաններին (և թթվածնի 

ատոմներին), ստեղծելով ջուր։ 

Քիմիական մակարդակով վառելիքի էներգիայի վերափոխումը էլեկտրական 

էներգիայի նման է հասարակ այրման պրոցեսին (օքսիդացմանը)։ 
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Նկ. 5.35. Ջրածնային վառելիքային տարրի աշխատանքի սկզբունքը 

  

Հասարակ այրման ժամանակ թթվածնում իրականացվում է օրգանական 

վառելիքի օքսիդացում, և վառելիքի քիմիական էներգիան վերափոխվում է ջեր-

մային էներգիայի։  

Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում ջրածինը թթվածնով օքսիդացման ժամանակ, 

էլեկտրոլիտի միջավայրում, և էլեկտրոդների առկայության դեպքում։ 

Մատուցելով ջրածինը հիմքային միջավայրում գտնվող էլեկտրոդին, տեղի է 

ունենում հետևյալ ռեակցիան՝  

2H2+ 4OH-
→ 4H2O + 4e-: 

Ինչպես երևում է, ստանում ենք էլեկտրոններ, որոնք անցնելով արտաքին 

շղթայով, հայտնվում են հակառակ էլեկտրոդի վրա, որին մատուցվում է թթվածին 

և որի վրա իրականացվում է ռեակցիա՝ 

4e- + O2 + 2H2O → 4OH-: 

Երևում է, որ վերջնական ռեակցիան՝  

2H2 + O2 → H2O 

նույնն է, ինչ որ հասարակ այրման ժամանակ, սակայն վառելիքային տարրում 

գոյանում է էլեկտրական հոսանք և մասնակիորեն ջերմություն։ 

Ներկայումս արտադրվող վառելիքային տարրերի օ.գ.գ.-ն հասնում է 80 %-ի։ 

Վառելիքային տարրերով արտադրվող էլեկտրաէներգիան օգտագործվում է 

քարշիչ էլեկտրաշարժիչների սնման համար։  
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Բազմաթիվ մարդատար տրանսպորտային միջոցներ, որոնք աշխատում են 

վառելիքային տարրերով, ունեն առջևի տանող կամրջակ, իսկ քարշիչ էլեկտրա-

շարժիչները և տրանսմիսիան տեղադրված են երկայնական հարթությունում 

«շարժիչային խցում», առջևի կամրջակի վերևը։  

Սակայն չեն բացառվում հարմարադասման այլ սխեմաները։  

Նմանատիպ ավելի մեծ տրանսպորտային միջոցները կարող են լինել լիա-

քարշակ, և նրանց քարշիչ էլեկտրաշարժիչները տեղադրված լինեն առջևի և հե-

տևի սռնիների վերևի մասում։ 

Վառելիքային տարրերով աշխատող բազմաթիվ տրանսպորտային միջոցնե-

րում վառելիքային տարրերից դուրս եկող հզորությունը մեծացնելու նպատակով 

օգտագործում են ակումուլյատորային մարտկոցներ կամ սուպեր կոնդենսատոր-

ներ։  

Այդ տրանսպորտնային միջոցների վրա լրացուցիչ կարող են տեղադրվել 

նաև ռեկուպերատորներ, որոնք իրենց մեջ կլանում են արգելակման ժամանակ 

ծախսվող էներգիան, և դրա հաշվին լիցքավորեն ակումուլյատորային մարտկոց-

ները կամ սուպեր կոնդենսատորները, ավելացնելով նրանց օ.գ.գ.-ն։ 

Օգտագործվող էլեկտրաշարժիչները կարող են լինել հաստատուն կամ փո-

փոխական հոսանքի։ Փոփոխական հոսանքի էլեկտրաշարժիչների դեպքում 

կարգավորիչը վերափոխում է վառելիքային տարրերից, ակումուլյատորային 

մարտկոցներից և սուպերկոնդենսատորներից ստացված հաստատուն հոսանքը 

փոփոխականի։  

Ռեկուպերատիվ արգելակման համակարգի առկայություն դեպքում արգե-

լակման ժամանակ շարժիչը սկսում է աշխատել գեներատորի ռեժիմում և ար-

տադրել փոփոխական հոսանք։  

Վերջինս կարգավորիչի միջոցով վերափոխվում է հաստատուն հոսանքի, 

որը օգտագործվում է ակումուլյատորային մարտկոցները և սուպեր կոնդենսա-

տորները լիցքավորելու համար։ 

Վառելիքի (ջրածնի) լիցքավորումը իրականացվում է հատուկ լցակայաննե-

րում, որոնք հնարավորություն ունեն ինքնուրույն արտադրել ջրածին՝ ջրի էլեկտ-

րալիզի միջոցով։ 

Վառելիքային տարրերի սպասարկումը ենթադրում է նրանց փոխարինումը 

նորերով այն ժամանակ, երբ էլեկտրոլիտիկ թաղանթը սպառի իր ռեսուրսը։ 
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ԳԼՈՒԽ 6 

ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

Հիբրիդային ավտոմոբիլների արգելակման համակարգը տարբերվում է հա-

սարակ արգելակման համակարգից [32]:  

Դա բացատրվում է նրա աշխատանքի առանձնահատկություններով։ Սովո-

րական ավտոմոբիլում շարժումը անջատաց շարժիչով անթույլատրելի է։  

Պատճառներից մեկը այն է, որ այդ ժամանակ չի գործելու արգելակների 

ուժեղարարը, որը աշխատում է շարժիչի ներածման խողովակաշարից ստացված 

վակուումի հաշվին։  

Հիբրիդային ավտոմոբիլներում շարժումը անջատված շարժիչով հնարավոր 

է, ելնելով ինչից նրա ուժեղարարը պետք է ունենա մեկ այլ կառուցվածք։ 

Բացի նրանից, հիբրիդային ավտոմոբիլը ունի ռեկուպերատիվ արգելակման 

ռեժիմ, որը գումարվում է հիդրավլիկական արգելակման համակարգի աշխա-

տանքի ռեժիմին, ինչը պահանջում է այդ պրոցեսների վերահսկում։ 

Հիբրիդային ավտոմոբիլի արգելակման համակարգում մեկ բլոկի տեսքով 

տեղադրված են՝ գլխավոր արգելակային գլանը, հակակողասահման համակար-

գի կառավարման էլեկտրոնային բլոկը, սոլենոիդները և քայլի էմուլյատորը։  

Հիդրավլիկական ուժեղարարը օգտագործվում է որպես պահուստային, և 

աշխատանքի մեջ է մտնում արգելակման համակարգի խափանման դեպքում։ 

Վերականգնողական արգելակման ղեկավարումը ապահովում է արգելա-

կային ուժի բաշխումը հիդրավլիկական և վերականգնողական արգելակման հա-

մակարգերի միջև։  

 Նկ. 6.1-ում բերված է արգելակային համակարգի ղեկավարման ընդհանուր 

սխեման։ 

Հիդրավլիկական արգելակային կոնտուրը (նկ. 6.2) էլեկտրոնային տվիչների 

ղեկավարման միջոցով ապահովում է ճիգի փոխանցումը արգելակային ոտնա-

կից դեպի արգելակային աշխատանքային գլաններ։ 

Հիդրոհամակարգի ճնշման ղեկավարման սոլենոիդը կարգավորում է ճնշումը 

աշխատանքային գլաններում, ապահովելով անհրաժեշտ արգելակման ուժը ար-

գելակման ոտնակի սեղման ժամանակ։ 
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Նկ. 6.1. Արգելակային համակարգի ղեկավարման ընդհանուր սխեմա  

 

Կարգավորիչ սոլենոիդը արգելակային համակարգը միացնելու ժամանակ 

հետևում է արգելակային աշխատանքային գլաններում ճնշման մեծությանը։ 

Կարգավորիչի ճնշման տվիչը վերափոխում է ճնշումը հիդրավլիկական ուժե-

ղարարում էլեկտրական իմպուլսի, և հաղորդում այդ ազդանշանը հակակողա-

սահքային համակարգի էլեկտրոնային բլոկին։  
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Նկ.6.2. Արգելակման համակարգի հիդրավլիկական կոնտուր  

1 - գլխավոր արգելակային գլանի բաք, 2 - արգելակային հեղուկի ցածր մակարդակի ազ-

դանշանային լամպ,  3 - քայլի էմուլյատոր, 4 - արգելակային աշխատանքային գլանների 

կոնտուրի ճնշման տվիչներ, 5 - հիդրոակումուլյատոր, 6 - պոմպի էլեկտրաշարժիչ, 7 - ար-

գելակային համակարգի հիդրոուժեղարար, 8 - կարգավորիչի ճնշման տվիչ, 9 - հիդրոա-

կումուլյատորի ճնշման տվիչ, 10 - հիդրոհամակարգի ճնշման ղեկավարման սոլենոիդներ, 

11 - փոխարկման ղեկավարման սոլենոիդներ, 12 - ճնշման պահման սոլենոիդներ, 

13 - ճնշանետման սոլենոիդներ 
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Հիդրոակումուլյատորի ճնշման տվիչը անընդհատ հետևում է ճնշմանը հիդ-

րոակու-մուլյատորում և հաղորդում այդ տեղեկությունը հակակողասահքային 

համակարգի էլեկտրոնային բլոկին։  

Արգելակման համակարգի հիդրոուժեղարարի սխեման բերված է նկ. 6.3-ում, 

իսկ նկ. 6.4-ում դրա աշխատանքը։ 
 

 
 

Նկ. 6.3. Արգելակման համակարգի հիդրավլիկական ուժեղարարի սխեման 

1 - կարգավորիչի մխոց, 2 - հիդրոուժեղարարի մխոց, 3 - կոթ, 4 - ուժեղարարի խուց, 

5 - գլխավոր արգելակային գլանի մխոց, 6 - մղակային հիդրոբաշխիչ 

 
 

 
Նկ. 6.4. Արգելակման համակարգի հիդրավլիկական ուժեղարարի աշխատանքը 



138 

6.1. Արգելակման ոտնակի քայլի էմուլյատոր 

 

Այն անհրաժեշտ է, որպեսզի հիբրիդային ավտոմոբիլում արգելակման ոտ-

նակի սեղման դիմադրության զգայությունը մոտեցվի սովորական ավտոմոբիլի 

արգելակման ոտնակի սեղման դիմադրության զգայությանը։  

Նման զգացողությունը անհրաժեշտ է, որ վարորդը արտակարգ իրավիճա-

կում չկորցնի ղեկավարման զգայությունը ավտոմոբիլի նկատմամբ։  

Հասարակ ավտոմոբիլում արգելակման ոտնակը սեղմելուց վարորդը զգում է 

սեղմման դիմադրության ուժը, ինչը թույլ է տալիս դանդաղեցման ժամանակ 

հստակ կառավարել արգելակման պրոցեսը։  

Հիբրիդային ավտոմոբիլում դանդաղեցումը կարող է առաջանալ ռեկուպե-

րատիվ արգելակման ժամանակ, երբ դիմադրությունը ստեղծում է էլեկտրաշար-

ժիչ-գեներատորը։  

 

 
Նկ. 6.5. Արգելակման ոտնակի քայլի էմուլյատորի սխեմա 

1 - քայլի էմուլյատոր, 2 - ռետինե խտարար, 3 - մխոց 

 

Քայլի էմուլյատորը պարզապես մոտեցնում է արգելակման ոտնակի սեղման 

դիմադրության զգայությունը հասարակ ավտոմոբիլի արգելակման ոտնակի սեղ-

ման դիմադրության զգայությանը։ 

 

6.2. Արգելակման համակարգի ուժեղարարի պոմպ  

 

Այն ծառայում է հիդրավլիկական ճնշման ստեղծման և պահպանման հա-

մար, և իրենից ներկայացնում է բլոկ, որը իր մեջ ներառում է պոմպ, էլեկտրաշար-

ժիչ, ճնշման տվիչով հիդրոակումուլյատոր և ապահովիչ փական (նկ. 6.6)։ 
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Նկ. 6.6. Հիդրոակումուլյատորը մղիչի հետ միասին 

1 - հիդրոակումուլյատոր, 2 - էլեկտրաշարժիչ, 3 - բռունցքավոր լիսեռ, 4 - պլունժեր,  

5 - հիդրոակումուլյատոր, 6 - ազոտ, 7 - թաղանդ, 8 - արգելակային հեղուկ 

 

«Toyota Prius» հիբրիդային ավտոմոբիլի օրինակի վրա ավելի մանրամասն 

ներկայացնենք հիբրիդային ավտոմոբիլների արգելակային համակարգը։ 

 

6.3. «Toyota Prius» հիբրիդային ավտոմոբիլի արգելակային  

համակարգ 

 

«Toyota Prius» հիբրիդային ավտոմոբիլի արգելակային համակարգը 

(«ECB», կամ «Electronically Controlled Brake») նախատեսված է վարորդի կոց-

մից տրված արգելակման ուժի և անհրաժեշտ արգելակման տարբերակի որոշ-

ման, ինչպես նաև ռեկուպերատիվ կամ ռեկուպերատիվ-հիդրավլիկական արգե-

լակում ապահովման համար [38]:  

«ECB» համակարգը բաղկացած է՝ 

1. «VSC» (Vehicle Stability Control) համակարգից, 

2. «ABS» (Anti-lock Brake System) համակարգից, 

3. «EBD» (Electronic Brake force Distribution) համակարգից, 

4. «Brake Assis» համակարգից։ 

Հիբրիդային ավտոմոբիլների առավելությունը կայանում է նրանում, որ 

նրանք կարող են ապահովել արգելակման այսպես կոչված ռեկուպերատիվ 

տարբերակը։  

«Ռեկուպերացիա» բառը (լատիներեն՝ «recuperatio») նշանակում է հետ 

ստացվող կամ վերադարձվող։ 

Սակայն նման արգելակման տարբերակի ապահովումը էլեկտրական և հիբ-

րիդային ավտոմոբիլներում ունի իր դժվարությունները՝ կապված դրանց փոքր 

զանգվածի և շարժման առանձնահատկությունների հետ։ 
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Մասնավորապես, արգելակման ռեկուպերատիվ տարբերակը արդյունավետ 

չէ շարժման քաղաքային ցիկլում, հաճախակի կանգառների, ցածր արագացում-

ների և ոչ ինտենսիվ արգելակումների ժամանակ։  

Աշխատանքի նման ռեժիմներում էլեկտրաշարժիչներ-գեներատորները չեն 

ապահովում բավականաչափ արգելակում, և արտադրում են շատ քիչ էներգիա։ 

Երկարատև արագացումների և արգելակումների, ինչպես նաև վայրեջքների 

ժամանակ ռեկուպերացիան ավելի արդյունավետ է։ 

Ռեկուպերատիվ արգելակային համակարգը հանդիսանում է ոչ թե հիմնա-

կան, այլ լրացուցիչ։ Հիմնական արգելակումը իրականացվում է շփական արգե-

լակային մեխանիզմներով։  

Ժամանակակից հիբրիդային և էլեկտրական ավտոմոբիլների արգելակման 

համակարգը բավականին բարդ է։  

Այն իրենից ներկայացնում է համակարգչային համակարգ, որը հաշվարկում 

է արգելակման օպտիմալ ռեժիմները, վերաբաշխում արգելակման ուժը շփական 

արգելակային և ռեկուպերատիվ արգելակային համակարգերի միջև, հսկում 

«ABS» համակարգի աշխատոնքը և այլն։ 

Ռեկուպերատիվ արգելակման ժամանակ քարշային էլեկրաշարժիչը սկսում 

է աշխատել գեներատորի ռեժիմում, որի ժամանակ տանող լիսեռի վրա ստեղծ-

վում է անհրաժեշտ դիմադրության մոմենտ, ինչն օգնում է կանգնեցնելու ավտո-

մոբիլը, իսկ նրա կինետիկ էներգիայի հաշվին էլեկտրաշարժիչ-գեներատորը 

սկսում է արտադրել էլեկտրական էներգիա, որը լիցքավորում է ակումուլյատո-

րային մարտկոցները։ 

Նկ. 6.7-ում բերված է հիբրիդային ավտոմոբիլի աշխատանքի սխեման արա-

գացման և արգելակման ռեժիմներում։ 

Արգելակման ոտնակի քայլը պայմանական կարելի է բաժանել երկու մասի՝ 

1. Սեղմման սկզբին արգելակային համակարգի գլխավոր գլանում ստեղծ-

վում է շատ թույլ և հետագայում մեծացող ճնշում, որը ֆիքսվում է տվիչներով։  

Նրանք աշխատացնում են արգելակման համակարգի էլեկտրաշարժիչները, 

որոնք միայն մոտեցնում են արգելակային վերդիրները պտտվող սկավառակին։  

Հիդրոհամակարգը այդ պահին դեռ չի աշխատում։ Դանդաղեցումը տեղի է 

ունենում գեներատորների միջոցով։ 

2. Ոտնակը ավելի ուժեղ սեղմման ժամանակ սկսում է աշխատել արգելա-

կային հիդրոհամակարգը, և արգելակումը իրականացվում է «հասարակ» ձևով, 

արգելակային վերդիրների միջոցով։ 
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Նկ. 6.7. Հիբրիդային ավտոմոբիլի աշխատանքը արագացման և  

արգելակման ռեժիմներում  

 

Հիբրիդային ավտոմոբիլը ժամանակի մեծ մասը արգելակում է էլեկտրաշար-

ժիչների միջոցով, որոնք արգելակման ռեժիմում աշխատում են որպես գեներա-

տոր։  

Հենց սրանով էլ բացատրվում է «Toyota Prius» ավտոմոբիլի արգելակային 

վերդիրների աշխատանքի մեծ ռեսուրսը, որը կազմում է 80...100 հազ. կմ վազք։  

 

6.4. «EBD» (Electronic Brake force Distribution) համակարգ 
 

Ելնելով շարժման պայմաններից, «EBD» համակարգը վերաբաշխում է ար-

գելակային ուժերը առջևի և հետևի, ինչպես նաև աջ և ձախ անիվների միջև։ 

«EBD» համակարգը գործում է ավանդական «ABS» համակարգի հետ միա-

սին։  

Ուղղահայած շարժվող ավտոմոբիլի արգելակման ժամանակ կատարվում է 

բեռնվածքի վերաբաշխում՝ առջևի անիվները բեռնավորում են, իսկ հետևինները՝ 

բեռնաթափվում։ 

Եթե այդ ժամանակ հետևի անիվները զարգացնեն առջևի անիվներին հավա-

սար արգելեկման ուժ, կմեծանա նրանց բլոկավորման հավանականությունը։  

«ABS» համակարգի ղեկավարման էլեկտրոնային բլոկը, անվային տվիչների 

միջոցով որոշում և կարգավորում է անհրաժեշտ արգելակման ուժը առջևի և հե-

տևի անիվների միչև։ 

Երկրորդ դեպքը այն է, երբ ավտոմոբիլը շրջադարձի ժամանակ սկսում է ար-

գելակել։  

Այդ դեպքում բեռնվում են մի կողմի, իսկ բեռնաթափվում մյուս կողմի անիվ-

ները։ Համակարգը այդ դեպքում ևս իրականացնում է համապատասխան կար-

գավորումներ։ 
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6.5. «VSC» (Vehicle Stability Control) համակարգ 
 

Նշված համակարգը նախատեսված է ճանապարհի վրա ավտոմոբիլի ըն-

թացքի հսկման համար։ 

Այն մշտապես վերահսկում է նրա արագությունը, շարժման ուղղությունը և 

վայրկյանաբար, վարորդից արագ, հասկանում կոհասահման պահը և միջոցներ 

ձեռնարկում նրա վերացման համար։  

Նշված համակարգում օգտագործվում են հետևյալ տվիչները՝  

- «ABS» համակարգի արագության տվիչներ, 

- «G» սենսորներ, կամ արագացման սենսորներ, 

- «Torque» սենսոր, կամ ղեկային անիվի տվիչ։  

Ավտոմոբիլի կոհասահքի հայտնաբերման ժամանակ «VSC» համակարգը 

սկսում է կատարել ավտոմոբիլի այս կամ այն անիվի արգելակում, օգտագործե-

լով նրա համար «ABS» համակարգի յուրաքանչյուր անիվի համար նախատես-

ված առանձին արգելակային հիդրավլիկական յուղանցքները։  

«VSC» կուրսային կայունության համակարգը հիբրիդային ավտոմոբիլնե-

րում աշխատում է մշտապես։ 

Այն անջատվում է շարժիչում, ավտոմոբիլի հիբրիդային մասում, արգելակ-

ներում և այլն հայտնաբերված յուրաքանչյուր անսարքության դեպքում։ 

 

6.6. «ABS» համակարգը 

 

«Toyota Prius» հիբրիդային ավտոմոբիլի վրա տեղադրված է IV-րդ սերնդի 

հակաբլոկավորման համակարգ, որն ապահովում է մեքենայի բոլոր չորս անիվ-

ների համար չորս անկախ հիդրավլիկական կոնտուրներ։  

Յուրաքանչյուր անիվը ունի իր արագության տվիչ։  

 

6.7. «Toyota Prius» հիբրիդային ավտոմոբիլի արգելակային  

ուժեղարար 

 

Ավտոմոբիլի վրա տեղադրված արգելակային ուժեղարարը էլեկտրահիդրավ-

լիկական է։ 

Նրա աշխատանքը կարելի է նկարագրել հետևյալ կերպ՝ էլեկտրապոմպը 

բարձր ճնշման տակ մղում է արգելակային հեղուկը դեպի հիդրոակումուկյատոր, 

որտեղից այն «ABS» բլոկի հրահանգով, հատուկ ճնշման տակ, մղվում է դեպի 

որոշակի արգելակային կոնտուր։  
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6.8. Էլեկտրամոբիլների արգելակման համակարգերի  

առանձնահատկությունները 

 

Դիտարկենք «Volkswagen e-Up!» էլեկտրամոբիլի արգելակային համակար-

գի առանձնահատկությունները։ Դրա արգելակային համակարգը նույնպես աշ-

խատում է էներգիայի ռեկուպերացիայի սկզբունքով։  

Միայն գեներատորային ռեժիմով արգելակումը կատարելու ժամանակ է 

առաջացնում 3,5 մ/վրկ2 դանդաղեցում [39]։ 

Այդ արգելակման համակարգը բաղկացած է (նկ. 6.8)՝ 

- արգելակների էլեկտրամեխանիկական ուժեղարարից (eBKV), 

- կրկնապատկած գլխավոր արգելակային գլանից, 

- արգելակման համակարգի ոեսիվերից (VX70), 

- ընթացքային էլեկտրաշարժիչից (VX54), 

- էլեկտրաշարժաբերի ուժային և ղեկավարման էլեկտրոնային բլոկից (JX1)։ 
 

 
 

Նկ. 6.8. «Volkswagen e-Up!» էլեկտրամոբիլի արգելակային համակարգ 

 

6.9. Արգելակների էլեկտրամեխանիկական ուժեղարար (eBKV)  

 

Վարորդի կողմից արգելակման ոտնակի վրա սեղման ուժի ավելացման 

նպատակով արգելակային համակարգում օգտագործվում է էլեկտրամեխանիկա-

կան ուժեղարար (eBKV)։ 

Առավելություներն են՝ 
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- իր աշխատանքի համար չի պահանջում վակուումային համակարգ, 

- հնարավոր է կիրառել գումարային արգելակման ուժի ֆունկցիան (Brake 

Blending), 

- ապահովում է արգելակման ճնշման ստեղծման մեծ արագություն և չափից 

ավելի կարճ ժամանակ, 

- ապահովում է արգելակման ճնշման կարգավորման բարձր ճշտություն,  

- ապահովում է արգելակման ոտնակի սեղման ուժի հավասարաչափ բնու-

թագիր։ 

Ուժեղարարը միացված է արգելակման համակարգի ռեսիվերի (VX70) և 

ESC/ABS համակարգերի հետ։  

Արգելակների էլեկտրամեխանիկական ուժեղարարի համակարգը իր մեջ նե-

րառում է (նկ. 6.9). 

- արգելակների ուժեղարարի ղեկավարման բլոկ (J539), 

- էլեկտրահաղորդակ, 

- արգելակների ուժեղարարի հրիչ (eBKV), 

- կրկնապատկած գլխավոր արգելակային գլան։ 

 

 
Նկ. 6.9. Էլեկտրամեխանիկական ուժեղարարի համակարգ 

 

Երբ վարորդը սեղմում է արգելակման ոտնակը, ճիգը ոտնակից, հրիչի միջո-

ցով, փոխանցվում է մխոցի կոթին, և այնուհետև՝ կրկնապատկած գլխավոր ար-

գելակային գլան (նկ. 6.9)։ Այդ ժամանակ հրիչը որոշ չափով տեղափոխվում է 

ձախ։  

Արգելակման ոտնակի դիրքի տվիչը (G100) ֆիքսում է այդ տեղափոխման 

չափը և հաղորդում այն արգելակների ուժեղարարի ղեկավարման բլոկին (J539)։  
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Միաժամանակ արգելակի ուժեղարարի ղեկավարման համակարգը տեղե-

կություն է ստանում էլեկտրահաղորդակի դիրքի մասին։ Այդ տեղեկությունը հա-

ղորդվում է էլեկտրահաղորդակի մեջ տեղադրված էլեկտրահաղորդակի դիրքի 

տվիչից (G840)։  

Համեմատելով արգելակային ոտնակի դիրքը էլեկտրահաղորդակի դիրքի 

հետ, արգելակների ուժեղարարի ղեկավարման բլոկը (J539) հաշվարկում է ան-

հրաժեշտ լրացուցիչ ճիգը։  

Նրա իրականացման համար, կոթի առանցքի նկատմամբ ուղղահայած տե-

ղադրված երկու լիսեռ-ատամանվակները, պտտվելով, տեղաշարժում են ձախ ա-

տամնավոր պարկուճը, որը իր հերթին մխոցի միջոցով ազդում է կրկնապատկած 

գլխավոր արգելակային գլանում գտնվող արգելակային հեղուկի վրա, մեծացնե-

լով նրա ճնշումը։  

Արգելակների էլեկտրամեխանիկական ուժեղարարը (eBKV) վեց անգամ մե-

ծացնում է ոտնակի սեղմման ուժը։ 
 

 
 

Նկ. 6.10. Էլեկտրամեխանիկական ուժեղարարի աշխատանքը 

 

6.10. Արգելակման համակարգի ռեսիվեր (VX70) 

 

Սա նախատեսված է արգելակային հեղուկի կուտակման և, անհրաժեշտու-

թյան դեպքում, այն հետ՝ դեպի արգելակման համակարգ մատուցելու համար։ Այս 

գործողության նպատակն է՝ նվազեցնել արգելակման հեղուկի ճնշումը։ 

Արգելակման համակարգի ռեսիվերը (VX70) անմիջականորեն կապված է 

կրկնապատկած գլխավոր արգելակային գլանի հետ (նկ. 6.11)։  
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Ավտոմոբիլի էլեկտրական դանդաղեցման ժամանակ, երբ էլեկտրաշարժիչը 

աշխատում է գեներատորի ռեժիմում, ոչ աշխատանքային արգելակման հեղուկը 

հավաքվում է ռեսիվերում (VX70)։  

Ռեսիվերը օգտագործվում է գումարային արգելակման ուժի ֆունկցիան 

(Brake Blending) իրականացնելու համար։ 

Եթե արգելակների ուժեղարարի ղեկավարման բլոկը (J539) որոշում է, որ ավ-

տոմոբիլի էլեկտրական դանդաղեցումը բավարար չէ, նա համապատասխան ազ-

դանշան է ուղարկում ռեսիվերի ղեկավարման բլոկին, և արգելակման հեղուկը ռե-

սիվերից, ճնշման տակ, մղվում է հետ դեպի արգելակման համակարգ։  

Երբ ավտոմոբիլի էլեկտրական դանդաղեցման չափը բավարար է, ռեսիվե-

րում տեղադրված էլեկտրաշարժիչը հետ է տեղափոխվում մխոցը, ինչի հետևան-

քով հեղուկի ճնշումը արգելակման համակարգում նվազում է։  

Օրենսդրական պահանջներին համապատասխան, էլեկտրական դանդա-

ղեցման անկանխատեսելի փոփոխությունները պետք է ավտոմատ կերպով փոխ-

հատուցվեն համապատասխան հիդրավլիկական բաղադրիչով։  
 

 
 

Նկ. 6.11. Արգելակային համակարգի ռեսիվեր 

 

Դրա պատասխանատուն է գումարային արգելակման ուժի ֆունկցիան 

(Brake Blending), որի նպատակն է ապահովել արգելակման ոտնակի սեղման 

հաստատուն ճիգը և ընթացքը անկախ նրանից, որ դանդաղեցումը իրականաց-

վում է էլեկտրական գեներատորով, կամ հիդրավլիկական հաղորդակով աշխա-

տանքային մեխանիզմերով։  

Նկ. 6.12-ում բերված է արգելակային համակարգի տարրերի տեղաբաշխ-

ման սխեման:  

Աշխատելով գեներատորի ռեժիմում, էլեկտրաշարժիչը ձևավորում է տանող 

անիվների վրա արգելակային մոմենտ։  
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Այդ մոմենտի չափը կախված է ավտոմոբիլի շարժման արագությունից, 

մարտկոցների լիցքավորման մակարդակից և ջերմաստիճանից, շարժիչի պտու-

տաթվերից և այլն։  

Այդ գործոնների կախվածությունը բերում է դրան, որ էլեկտրական դանդա-

ղեցման չափը կարող է էապես փոփոխվել։  

Նման փոփոխությունները պետք է կոմպենսացվեն հիդրավլիկական արգե-

լակման համակարգով այնպես, որ գումարային դանդաղեցումը համապատաս-

խանի վարորդի կողմից սեղմած արգելակման ոտնակին։  

Դանդաղեցման էլեկտրական և հիդրավլիկական բաղադրիչներով ղեկավա-

րումը իրականացվում է արգելակների ուժեղարարի ղեկավարման բլոկի (J539) 

միջոցով։ 

Երբ վարորդը սկսում է արգելակել, արգելակների ուժեղարարի ղեկավար-

ման բլոկը (J539), ելնելով արգելակման ոտնակի դիրքից, որոշում է անհրաժեշտ 

դանդաղեցման չափը։  

Արգելակման ոտնակի սեղման հետևանքով հիդրոհամակարգում առաջա-

նում է ճնշում, որը դանդաղեցնում է ավտոմոբիլի արագությունը։  

Էլեկրաշարժաբերի ուժային և ղեկավարման էլեկտրոնային բլոկից (JX1) տե-

ղեկություն է հաղորդվում արգելակների ուժեղարարի ղեկավարման բլոկին (J539) 

առ այն, որ փոփոխական հոսանքի էլեկտրաշարժիչը (VX54) կարող է ի լրումն 

հիդրավլիկական համակարգի, կատարել արգելակում (նկ. 6.13)։ Դա տեղի է ու-

նենում բարձր արագությունների ժամանակ։  

Ելներով գեներատորի կողմից ստեղծվող արգելակման մոմենտի մեծությու-

նից, ճնշումը հիդրավլիկական համակարգում դադարում է աճել կամ նվազել։  

 

 
 

Նկ. 6.12. Արգելակային համակարգի տարրերի տեղաբաշխումը ավտոմոբիլում  
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Ավտոմոբիլի դանդաղեցման հետ միասին գեներատորով ստեղծված արգե-

լակային մոմենտը սկսում է աճել։  

Այդ ժամանակ ճնշումը հիդրավլիկական համակարգում (աշխատանքային 

գլաններում) կարող է փոքրանալ, ապահովելով գումարային արգելակային կա-

յուն մոմենտ։  
 

 
 

Նկ. 6.13. Ավտոմոբիլի շարժման դանդաղեցման գործընթացի սխեման 

 հիդրոհամակարգի միջոցով 
 

Այս դեպքում արգելակման համակարգի ռեսիվեր (VX70) է տրվում արգելա-

կային հեղուկի մի մասը, և ճնշումը հիդրոհամակարգում սկսում է փոքրանալ։  

Հնարավոր են դեպքեր, որոնց ժամանակ ավտոմոբիլի դանդաղեցումը իրա-

կանացվում է միայն գեներատորի արգելակման մոմենտով։ 
 

 
Նկ. 6.14. Ավտոմոբիլի արգելակում դանդաղեցում հիդրոհամակարգի և  

գեներատորի միջոցով 
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Նկ. 6.15. Ավտոմոբիլի դանդաղեցում հիդրոհամակարգի միջոցով 

 

Գեներատորով ստեղծվող արգելակային մոմենտը կախված է ավտոմոբիլի 

արագությունից, ակումուլյատորային մարտկոցի լիցքավորման չափից և ջերմաս-

տիճանից, էլեկտրաշարժիչի պտուտաթվերից և ստեղծվող ոլորող մոմենտից։ 

Եթե գեներատորի կողմից ստեղծված ոլորող մոմենտը դանդաղեցման ըն-

թացքում սկսում է փոքրանալ, արգելակների ուժեղարարի ղեկավարման բլոկը 

(J539) համապատասխան ազդանշան է ուղարկում արգելակման համակարգի ռե-

սիվերին (VX70)։  

Արդյունքում այդ ազդանշանի ազդեցության շնորհիվ ռեսիվերը դուրս է մղում 

արգելակային հեղուկը հետ, դեպի հիդրոհամակարգ, ավելացնելով ընդհանուր 

ճնշումը հիդրոհամակարգում։  

10 կմ/ժամ և ցածր արագությունների դեպքում ավտոմոբիլի դանդաղեցումը 

իրականացվում է միայն արգելակման հիիդրավլիկ համակարգի միջոցով (նկ. 

6.15)։ 
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ԳԼՈՒԽ 7 

ՇԱՐԺԻՉ–ԱՆԻՎ  

 

Եթե էլեկտրամոբիլների արտադրության սկզբնական շրջանում օգտագոր-

ծում էին մեկ քարշային շարժիչ, որը միացվում էր ուժային փոխանցմանը, ապա 

ներկայումս լայն տարածում է ստանում շարժիչ-անիվ հարմարադասման սխե-

ման (նկ. 7.1) [40]: 

Նման կոնցեպցիայի իմաստը կայանում է նրանում, որ համակարգչային 

ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ղեկավարելով անհատական շարժիչներով 

յուրաքանչյուր տանող անիվը: 

Այդ համակարգի գլխավոր առավելությունը կայանում է տրանսմիսիայի բա-

ցակայության մեջ, որի պատճառով ուժային տեղակայանքը կորցնում էր էներ-

գիայի զգալի մասը:  

Օրինակ՝ ֆրանսիական «Venturi» ֆիրմայի «Volage» մակնիշի էլեկտրամո-

բիլի վրա տեղադրված շարժիչ-անիվի զանգվածը կազմում է ընդամենը 11 կգ, 

որից 7 կգ՝ քարշիչ «Active Wheel» շարժիչի զանգվածն է։ 

 

 
 

Նկ. 7.1. Շարժիչ-անիվների ընդհանուր տեսքը 

 

Մոտ տասնհինգ տարի առաջ «Michelin» ֆիրմայի լաբորատորիայում 

սկսվեցին էկոլոգիապես մաքուր անիվի ստեղծման աշխատանքները։  

Այդ անիվը իր մեջ պետք է պարունակեր շարժիչը, տրանսմիսիան, կախոցը, 

ղեկային և արգելակային համակարգերը։  
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Այդ ֆիրմայի կողմից ստեղծված «Michelin Active Wheel» անվանումով շար-

ժիչանիվի մեջ (նկ. 7.2) տեղադրված են երկու էլեկտրաշարժիչ, էլեկտրական կա-

խոց, էլեկտրական շարժաբերով արգելակային մեխանիզմներ։  
 

 
 

Նկ. 7.2. «Michelin Active Wheel» շարժիչ-անիվի կառուցվածքը 

 

Շարժիչ-անիվ սխեմայով պատրաստված էլեկտրամոբիլները ունեն մի շարք 

առավելություններ ավանդական սխեմայի նկատմամբ։ Նախ և առաջ բացակա-

յում է ամբողջ ուժային փոխանցումը։ Երկրորդ՝ օգտագործվող համեմատաբար 

փոքր և թեթև էլեկտրաշարժիչները կարող են զարգացնել մինչև 700 նմ ոլորող մո-

մենտ նույնիսկ ամենափոքր պտուտաթվերի դեպքում։  

Ղեկավարվող շարժիչ-անիվը դարձնում է ավտոմոբիլը ավելի մանևրային և 

ավելի լավ կառավարելի։ Նրա բոլոր անիվները կարող են պտտվել տարբեր արա-

գություններով և նույնիսկ տարբեր ուղղություններով։ Մեքենան ստանում է հնա-

րավորություն կատարել 3600-ով շրջադարձ և կայանել նույնիսկ ամենաբարդ և 

խիստ սահմանափակ պայմաններում, հեշտանում է նաև արգելակման էներ-

գիայի ռեկուպացիայի գործընթացը։  

Սակայն շարժիչ-անիվները ունեն նաև որոշակի թերություններ: Թերևս ամե-

նաէական թերությունը անվահեծում տեղակայված մեխանիզմների մեծ զանգ-

վածն է։  

Բարձր պտուտաթվեր ունեցող էլեկտրաշարժիչները պահանջում են իջեցնող 

ռեդուկտորի առկայություն, որը լրացուցիչ գումարվում է անիվի զանգվածին ևս 

մի քանի կիլոգրամ։ Ծանր անիվները վատացնում են մեքենայի ղեկավարումը, 

մեծացնում կախոցի մաշը։  
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Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի անիվի օպտիմալ զանգվածը կազմում է 

10...30 կգ (առանց անվադողի զանգվածի), և այդ սահմաններում տեղադրել շար-

ժիչ-անիվը այդքան էլ հեշտ խնդիր չէ։ 

«Siemens VDO» ֆիրման ներկայացրեց իր կողմից մշակված «eCorner» անի-

վը, որը իր մեջ միավորում է էլեկտրաշարժիչ, կախոց, ավտոմոբիլի ղեկային և ար-

գելակային մեխանիզմներ։ 

Նախագծողները համոզված են, որ ապագայում ավտոարտադրողները 

ստեղծելու են միայն ավտոմոբիլի թափքը, որի վրա տեղադրելու են շարժիչ-անիվը։  

 

 
 

Նկ. 7.3. «eCorner» շարժիչ-անիվի կտրվածքը  

1 - անվահեծ, 2 - էլեկտրաշարժիչ, 3 - «EWB» արգելակային մեխանիզմ, 

 4 - ակտիվ կախոց, 5  -ղեկային վարման էլեկտրական շարժաբեր  

 

«eCorner» անիվում էլեկտրաշարժիչը տեղադրվում է անվահեծի վրա և կա-

րող է աշխատել ոչ միայն արագացման, այլ նաև մեքենայի արգելակման ժամա-

նակ, լիցքավորելով ակումուլյատորային մարտկոցները էներգիայի ռեկուպերա-

ցիայի։ Նման շարժիչի օ.գ.գ.-ն կարող է հասնել մինչև 96 %։  

Համեմատության համար նշենք, որ ներքին այրման շարժիչների օ.գ.գ.-ն չի 

գերազանցում 40 %, իսկ հեռանկարային հիբրիդային ուժային տեղակայանքնե-

րինը՝ 85 %։ 
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Այն դեպքում, երբ շարժիչի արգելակման մոմենտը ցածր է, ավտոմոբիլը 

կանգնեցնելու համար գործարկվում են էլեկտրոնային ղեկավարումով սկավառա-

կային արգելակային մեխանիզմները։  

Այստեղ վերդիրները սկավառակին սեղմվում են ոչ թե հիդրոգլաններով, այլ 

երկու էլեկտրաշարժիչներով։ Այսպիսի կառուցվածքը թույլ է տալիս կատարել յու-

րաքանչյուր անիվի անհատական արգելակումը։ 

 «eCorner»-ի կախոցը նույնպես տեղակայված է անիվի ներսում։ Նա իր մեջ 

պարունակում է տվիչներ, որոնք անընդհատ հետևում են դողերի ճնշմանը և որո-

շում անիվի և ճանապարհի կարճման մակարդակը։  

Ելնելով տվիչների ցուցմունքներից, էլեկտրոնային համակարգը լարում է կա-

խոցը այնպես, որ ավտոմոբիլը ապահովի ընթացքի կայունություն և սահունու-

թյուն։ 
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ԳԼՈՒԽ 8 

ՍՈՒՊԵՐ ԿՈՆԴԵՆՍԱՏՈՐՆԵՐ ԵՎ ՍՈՒՊԵՐ ԹԱՓԱՆԻՎՆԵՐ 

 

Ակումուլյատորային մարտկոցների սկզբունքային թերությունը կայանում է 

նրանում, որ նրանց լիցքավորման ժամանակ էլեկտրական էներգիան վերափոխ-

վում է քիմիականի, իսկ լիցքաթափման ժամանակ՝ էլեկտրականի:  

Նման ձևափոխումները բերում են էներգիայի կորուստի, ինչպես նաև լիցքա-

վորման–լիցքաթափման ցիկլերի սահմանափակմանը (լիթիում–իոնային մարտ-

կոցներում այդ ցիկլերի քանակը չի գերազանցում 3000): 

Այդ խնդրի լուծումը կայանում է նրանում, որ էլեկտրական էներգիան պետք 

է կուտակվում կոնդենսատորներում:  

Որպես կուտակիչներ կիրառում են այսպես կոչված սուպեր կոնդենսատոր-

ներներ, կամ իոնիստորներ: Նրանք ներկայացնում են կոնդենսատորների մի մեծ 

զանգված, որում յուրաքանչյուր կոնդենսատորի ունակությունը 1000 Ֆ բարձր է: 

Սուպեր կոնդենսատորի օ.գ.գ.-ն մոտ է 100 %, իսկ լիցքավորման–լիցքա-

թափման ցիկլերի քանակը գործնականում չի սահմանափակված: Նրանք ան-

վտանգ են շահագործման ժամանակ և չեն պարունակում իրանց մեջ էկոլոգիա-

պես վտանգավոր տարրեր: 

Սուպեր կոնդենսատորի հիմնական թերությունն է նրա բարձր արժեքը: Բա-

ցի նրանից, էներգիայի պահպանման ունակությամբ նրանք դեռևս զիջում են լի-

թիում–իոնային մարտկոցներին, ինչով պայմանավորված է նման կուտակիչների 

մեծ չափերը:  

Տրանսպորտային միջոցների էներգետիկ էֆեկտիվությունը ընդունված է ար-

տահայտել էներգիայի քանակությունով, որը ծախսվում է էներգիայի սկզբնական 

աղբյուրը մեխանիկական էներգիայի վերափոխման համար, ինչը անհրաժեշտ է 

տրանսպորտային միջոցը որոշակի հեռավորության վրա տեղափոխելու համար 

(ՄԴժ/կմ), իսկ էկոլոգիականը՝ գրամերով արտահայտված ածխաթթու գազի 

(CO2) քանակով, որը արտադրվում է վառելիքի փոխարկման ամբողջ ցիկլի ըն-

դացքում, այսինքն՝ արդյունահանումից մինչև նրա օգտագործումը, տրանսպոր-

տային միջոցը մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա տեղափոխելու ժամանակ 

(CO2, գր/կմ): 

Ներկայումս արտադրվող հիբրիգային ավտոմոբիլների մեծամասնությունը 

իրենց կառուցվածքում ունեն երկու շարժիչ՝ ներքին այրման և էլեկտրական: Որ-

պես կանոն, էլեկրտաշարժիչը ունի ավելի փոքր հզորություն, սակայն իր աշխա-

տանքի համար անհրաժեշտ է ունենալ ակումուլյատորային մարտկոցներ կամ 

վառելիքային տարրեր, որոնք ծանր են և զբաղեցնում են որոշակի տարածք [41]: 

Սակայն մարտկոցների փոխարեն հնարավոր է ունենալ սուպեր թափանիվ և 

սուպեր վարիատոր: 
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Սուպեր թափանիվը տարբերվում է հասարակ թափանիվից նրանով, որ ամ-

բողջական չէ, այլ հյուսված է հատուկ թելից կամ ժապավենից: Այսպիսվ մեծա-

նում է նրա էներգաունակությունը և նվազում վտանգը վերջինիս պատռվածքի 

ժամանակ [42]: Սուպեր թափանիվը էներգիայի կուտակիչ է: Դրա հեղինակն է 

Մոսկվայի պետական ինդուստրիալ համալսարանի պրոֆեսոր, տեխնիկական 

գիտությունների դոկտոր Նուրբեյ Գուլիան:  

Սուպեր վարիատորը սարք է, որը թույլ է տալիս փոխանցման թվի 25...30 տի-

րույթում սահուն փոփոխել ավտոմոբիլի տրասմիսիայի ոլորող մոմենտը, ինչպես 

արագացման, այնպես էլ դանդաղեցման (ռեկուպերացիայի) ռեժիմներում, ապա-

հովելով օ.գ.գ.-ն 97 % սահմաններում: Նման սարքով հագեցված ավտամաբիլը 

կարող է զարգացնել 5...150 կմ/ժամ արագություն: 

Սուպեր թափանիվի էներգաունակությունը կարող է մի քանի հազար անգամ 

գերազանցել լավագույն քիմիական ակումուլյատորային մարտկոցների ունակու-

թյունը: 

Եթե վերցնել հասարակ նյութերը, ապա ապակեթելքից պատրաստված, 20 

կգ զանգված ունեցող սուպեր թափանիվը պտտեցման ժամանակ իր մեջ կուտա-

կում է այնքամ էներգիա, որը կապահովի թեթև մարդատար ավտոմիբիլի մոտ 500 

կմ վազքը: 

Իսկ ածխաթելերից, նանո խողովակային հիմքի վրա պատրաստված, 20 կգ 

զանգված ունեցող սուպեր թափանիվը կապահովի թեթև մարդատար ավտոմիբի-

լի մոտ 200 հազ. կմ վազքը: 

Աշխարհում առաջին արտոնագիրը ստացել է պրոֆեսոր Գուլիան 1983 թ.: 

Այդ հիբրիդի կառուցվածքը ենթադրում էր ունենալ մոտ 10 ձու հզորությամբ ներ-

քին այրման շարժիչ, մի քանի կգ զանգվածով սուպեր թափանիվ և սուպեր վա-

րիատոր:  

Ներքին այրման շարժիչը գործարկվում էր շատ կարճ ժամանակով, սուպեր 

թափանիվը պտտեցման համար, երբ դրա պտուտաթվերը իջնում էին մոտ 2 ան-

գամ: Հաղորդակի օ.գ.գ.-ն կազմում է մոտ 97 %, իսկ վառելիքի ծախսը նվազա-

գույն է: 

Աղ. 8.1-ում բերված են ակումուլյատորային մարտկոցի, սուպեր կոնդենսա-

տորի և սուպեր թափանիվի համեմատական բնութագրերը: 

Սուպեր թափանիվում կուտակված կինետիկ էներգիան բնութագրվում է հե-

տևյալ բանաձևով՝  

ЕК = 
 

 
 J ω2 (Դժ), 

որտեղ J – առանցքի նկատմամբ թափանիվի պտտման իներցիայի մոմենտն է, 

կգ/մ2,  

ω – անկյունային արագությունն է, ռադ/վրկ: 
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Աղյուսակ 8.1 

Պարամետրեր Համակարգ 
Ակումուլյատոր Սուպեր կոնդենսա-

տոր 
Սուպեր թա-

փանիվ 

Էֆեկտիվություն, % 70 95 90 
Էներգաունակություն, Վտ∙-
ժամ/կգ 

150 15 300 

Ցիկլերի քանակը, նարի 103 106 105 

Կյանքի ցիկլը, տարի 3–5 10 20+ 
Լիցքավորման ժամանակը ժամեր վայրկյաններ րոպեներ 

Ելքային հզորություն միջին բարձր բարձր 
Արժեքը ցածր միջին բարձր 
Էկոլոգիական պրոբլեմներ միջին ցածր ցածր 

 

Կինետիկ էներգիան փոխանցվում է թափանիվին և թափանիվից դեպի 

տրանսմիսիա շարժիչ–գեներատորի միջոցով (նկ. 8.1):   

Շարժիչային ռեժիմում աշխատելիս, դեպի ստատորի փաթույթներ փոխանց-

վող էլեկտրական էներգիան առաջացնում է պտտող մոմենտ և ավելացնում թա-

փանիվի պտտման արագությունը:  

Գեներատորային ռեժիմում աշխատելիս տեղի է ունենում հակառակ պրոցե-

սը՝ պտտման կինետիկ էներգիան վերափոխվում է էլեկտրական էներգիայի: 

«Ֆորմուլա-1» ավտոմոբիլի վրա տեղակայված սուպեր թափանիվը մեկ 

ուրիշ սխեմայով է միանում տրանսմիսիային [43]:  

2009 թվականից սկսած այդ մեքենաների վրա թույլատրված է տեղադրել 

«KERS» (կամ Kinetic Energy Recovery System) համակարգը, որը կուտակում է 

արգելակման էներգիան, և հետագայում փոխանցում այն տրանսմիսիայի լիսե-

ռին: Սուպեր թափանիվի պտուտաթվերը այդ ավտոմոբիլում հասնում են մինչև 

65000 պտ/րոպ:  
 

 
Նկ. 8.1. Սուպեր թափանիվով կահավորված ավտոմոբիլի սկզբունքային սխեմա 
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Ավտոմոբիլում տեղադրված է նաև «Torotrak IVT» տիպի տորոիդային վա-

րիատոր, որը 50 միլիվարկյանի ընթացքում սահուն կարող է փոփոխել տրանսմի-

սիայի փոխանցման թիվը 1:1-ից մինչը 6:1-ի: 

Նման սուպեր թափանիվով ավտոմոբիլի տրանսմիսիայի ընդհանուր տեսքը 

բերված է նկ. 8.2-ում, իսկ նրա սխեման՝ նկ. 8.3-ում: 
 

 
 

Նկ. 8.2. Սուպեր թափանիվով և վարիատորով կահավորված ավտոմոբիլի տրանսմիսիա 
 

 
 

Նկ. 8.3. Սուպեր թափանիվով և վարիատորով կահավորված  

ավտոմոբիլի տրանասմիսիայի սխեման 
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ԳԼՈՒԽ 9 

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՂԵԿԱՅԻՆ ՎԱՐՈՒՄ 
 

9.1. Ընդհանուր տեղեկություններ 

 

Ղեկային վարումը նախատեսված է տրանսպորտային միջոցի շարժման ուղ-

ղությունը պահպանելու և անհրաժեշտության դեպքում փոխելու համար: 

Նկ. 9.1-ում ներկայացված են ղեկային վարման ընդհանուր տեսքը և հիմնա-

կան մասերը:  

 
 

Նկ. 9.1. Ղեկային վարման ընդհանուր սխեման 

1 - ղեկային անիվ, 2 - ղեկային սյուն, 3 - կարդանային լիսեռ, 4 - ղեկային անիվի վրա տե-

ղակայված ոլորող մոմենտի տվիչ, 5 - ղեկային ուժեղարար, 6 - ղեկային մեխանիզմ, 

7 - ղեկային ձգաձող, 8 - գնդավոր հոդակապով ղեկային ձգաձողի ծայրապանակ  

 

Ղեկային անիվը նախատեսված է վարորդի կողմից մեքենան կառավարելու 

համար: 

Ղեկային սյունը փոխանցում է վարորդի ճիգը ղեկանիվից ղեկային մեխա-

նիզմին: Այն իրենից ներկայացնում է հոդակապերով լիսեռ: 
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Ղեկային ուժեղարարը փոքրացնում է վարորդի ճիգը ղեկանիվի վրա, ապա-

հովելով ավտոմոբիլի ղեկավարման հեշտությունը և հարմարությունը: 

Ղեկային մեխանիզմը փոխանցում է վարորդի ճիգը ղեկանիվից ղեկավար-

վող անիվների շարժաբերին: Այն միաժամանակ մեծացնում է փոխանցվող ճիգը 

և իրենից ներկայացնում է որոշակի փոխանցման թիվ ունեցող ռեդուկտոր:  

Ղեկային շարժաբերը բաղկացած է ղեկային ձգաձողերից, ծայրապանակ-

ներից և լծակներից, որոնց միջոցով իրականացվում է ճիգի փոխանցումը ղե-

կային մեխանիզմից դեպի ղեկավարվող անիվների շրջադարձային դարձակնե-

րին (բռունցքներ): 

 

9.2. Ղեկային մեխանիզմներ 
 

Ղեկային մեխանիզմները լինում են՝ 

Քանոնայինը՝ ամենատարածված տեսակն է, որն օգտագործվում է թեթև 

մարդատար ավտոմոբիլներում: Այս տիպի ղեկային մեխանիզմներն ունեն պարզ 

կառուցվածք և բարձր օ.գ.գ.: 

Որդնակավոր՝ ապահովում են ավտոմոբիլի բարձր մանևրայնություն և ղե-

կավարվող անիվների թեքման բավականին մեծ անկյուն: 

Պտուտակային, որի աշխատանքի սկզբունքը նման է որդնակավոր մեխա-

նիզմին, սակայն նրանք ունեն ավելի մեծ օ.գ.գ. և թույլ են տալիս ապահովել մեծ 

ճիգեր:  

Ղեկային ուժեղարարները ըստ կառուցվածքի լինում են. 

– հիդրավլիկական, 

– էլեկտրական, 

– էլեկտրահիդրավլիկական: 

Էլեկտրամոբիլների վրա տեղադրում են ղեկային վարման էլեկտրաուժեղա-

րարներ:  

Ժամանակակից ավտոմոբիլների ղեկային վարումը կարող է լրացվել հե-

տևյալ համակարգերով. 

– ղեկային վարման ակտիվ համակարգ (AFS): Այդ համակարգը թույլ է տա-

լիս փոփոխել ղեկային մեխանիզմի փոխանցման թիվը՝ կախված ավտոմոբիլի 

շարժման արագությունից, 

– ղեկային վարման դինամիկական համակարգ: Այն աշխատում է ակտիվ 

համակարգի նման, սակայն նշված համակարգի կառուցվածքում մոլորակային 

ռեդուկտորի փոխարեն օգտագործվում է էլեկտրաշարժիչ, 

– ղեկային վարման ադապտացված համակարգ: Այս համակարգի գլխավոր 

առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ բացակայում է կոշտ կապը ավ-

տոմոբիլի ղեկանիվի և ղեկավարվող անիվների միջև: 
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9.3. Էլեկտրամոբիլների ղեկային վարում 

 

Հաշվի առնելով, որ թեթև մարդատար էլեկտրամոբիլերի մեծ մասը կահա-

վորված է քանոնային տեսակի ղեկային մեխանիզմով, ուսումնասիրենք նրա կա-

ռուցվածքը և աշխատանքը: 

Նրա սխեման, առանց ուժեղարարի, բերված է նկ. 9.2-ում: 

Այն բաղկացած է ատամնանիվից և ատամնաձողից: Ատամնանիվը միաց-

ված է ղեկային սյունի լիսեռին, իսկ ատամնաձողը ձգագողերի միջոցով՝ շրջա-

դարձային բռունցքներին [44]: 

 

 
Նկ. 9.2. Քանոնային տիպի ղեկային մեխանիզմի սխեման 

 

Այդ մեխանիզմում ղեկային անիվի թեքումը ղեկային մեխանիզմի և ձգաձո-

ղերի միջոցով փոխանցվում է ղեկավարվող անիվներին: 

Ինչպես ավտոմոբիլների, այնպես էլ էլեկտրամոբիլների ղեկային վարման 

կառուցվածքում նախատեսված է էլեկտրաուժեղարար [45]:  

Ինչպես հայտնի է, որոշ գործոնների ազդեցության տակ շեղվում է ավտոմո-

բիլի ուղղագիծ շարժումը: Օրինակ՝ օդի տարբեր ճնշումը անվադողերում, դողի 

պահպանաշերտի մաշվածության տարբեր չափերը, կողային ուժեղ քամին, ճա-

նապարի լայնակի թեքությունը և այլն: Ղեկային վարման էլեկտրամեխանիկա-

կան ուժեղարարը փոքրացնում է ավտոմոբիլի շրջադարձի ժամանակ վարորդի 

կողմից ղեկանիվի վրա գործադրված ճիգը: Բացի դրանից, ուժեղարարի կիրառու-

մը թույլ է տալիս ակտիվորեն պահպանել ղեկավարվող անիվների վերադարձը 

միջին՝ չեզոք դիրք, ապահովելով ավտոմոբիլի ուղղագիծ շարժումը: Այս գործա-
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ռույթը կոչվում է անիվների «ակտիվ ինքնատեղադրում», որի շնորհիվ վարորդը 

ավելի լավ է զգում ղեկի միջին դիրքը: Ղեկային վարման էլեկտրաուժեղարարի 

սխեման բերված է նկ.9.3-ում, իսկ էլեկտրաուժեղարարի կտրվածքը՝ նկ.9.4-ում: 

 
Նկ. 9.3. Ղեկային վարման էլեկտրաուժեղարարի ընդհանուր տեսքը 

1 – էլեկտրաշարժիչ, 2 – լիսեռ–ատամնանիվ, 3 – որդնակային ատամնանիվ,  

4 – ագույց, 5 – պոտենցաչափ, 6 – պատյան, 7 – ղեկային լիսեռ, 8 – ղեկային լիսեռի վրա 

տեղադրված ոլորող մոենտի տվիչի հարակցիչ, 9 – էլեկտրաշարժիչի սնուցման հա-

րակցիչ  

 

 
Նկ. 9.4. Էլեկտրաուժեղարարի կտրվածքը 

1 – եռաֆազ սինխրոն էլեկտրաշարժիչ, 2 – խարիսխ, 3 – ստատորի փաթույթներ,  

4 – խարիսխի դիրքի տվիչ, 5 – որդնանիվ, 6 – ղեկային լիսեռ, 7 – որդնակ 
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Էլեկտրաուժեղարարը որդնակային փոխանցման միջոցով միացված է ղե-

կային վարման լիսեռի հետ: Սնուցման լարման բևեռնայնությունից կախված, 

էլեկտրաշարժիչը կարող է պտտվել այս կամ այն ուղղությամբ՝ օգնելով վարորդին 

պտտել ղեկանիվը:  

Ոլորող մոմենտի մեծությունը որոշվում է ղեկավարման բլոկը կարգավորող 

հոսանքի ուժի մեծությամբ:  

Էլեկտրաշարժիչի խարիսխը, որդակի և որդնանվի միջոցով օգնում է 

պտտեցնել ղեկանիվի լիսեռի շարժաբերը: 

Ճանապարհի հետ մշտական հետադարձ կապը պահպանելու նպատակով, 

էլեկտրաուժեղարարի մտնող և դուրս եկող լիսեռները միացված են իրար տորսիո-

նի միջոցով: 

Ճիգի կիրառումը ղեկանիվի վրա, ինչպես վարորդի, այնպես էլ ճանապարհի 

կողմից, բերում է տորսիոնի մինչև 30 ոլորմանը, և մտնող ու դուրս եկող լիսեռների 

փոխադարձ կողմնորոշմանը: Դա հանդիսանում է ազդանշան էլեկտրաուժեղա-

րարի միացման համար:  

Ղեկանիվի թեքման անկյունից և ավտոմոբիլի արագությունից կախված, 

էլեկտրաշարժիչը պտտեցնում է մուտքի լիսեռը՝ փոքրացնելով ղեկանիվին գոր-

ծադրված ճիգը:  

Էլեկտրաշարժիչը աշխատում է նաև հակադարձ ուղղությամբ և օժանդակում 

զբաղեցնելու անիվներին և ղեկանվին սկզբնական դիրք:  

Շրջադարձի ժամանակ տորսիոնը մնում է մի փոքր ոլորված, դրանով իսկ 

ապահովելով ղեկանվի վրա հենց այն ճիգը, որը անհրաժեշտ է վարորդին ճանա-

պարհը զգալու համար:  

Տվիչներից մեկը գտնվում է լիսեռի երկու կեսերը միացնող ձգաձողի (տոր-

սիոնի) վրա և հետևում նրա ոլորմանը: Ղեկանիվին գործադրված ճիգի մեծաց-

ման հետ միաժամանակ տորսիոնը ավելի շատ է ոլորվում, ինչի հետևանքով ավե-

լի մեծ հոսանք է մատուցվում ուժեղարարի էլեկտրաշարժիչին, արդյունքում զգա-

լիորեն հեշտանում է վարորդի աշխատանքը ղեկանիվի պտտման և մեքենայի 

շրջադարձ կատարման գործընթացում:  

Երկրորդ տվիչը հետևում է մեքենայի արագությանը։ Որքան այն փոքր է, 

այնքան արդյունավետ է նրա ներգործությունը ղեկանիվի պտտման գործընթա-

ցում, և հակառակը։ Որոշակի արագությունից հետո ուժեղարարը ընդհանրապես 

անջատվում է և ռեդուկտորն ու էլեկտրաշարժիչը անջատվում են միմյանցից: 

Երրորդ տվիչը հսկում է ծնկաձև լիսեռի պտուտաթվերը և հետևում, որ ուժե-

ղարարը աշխատի միայն իր հետ միասին։ Դա արված է էլեկտրաէներգիայի 

խնայողության համար, քանի որ ուժեղարարը կարող է ծախսել մինչը 105 Ա հո-

սանք։  

Նկ. 9.5-ում բերված սխեման ունի երկու ատամնանիվներով ատամնաձո-

ղային էլեկտրաուժեղարար։ 
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Նկ. 9.5. Երկու ատամնանիվներով ատամնաձողային էլեկտրաուժեղարարի սխեման 

1 – ղեկանիվի վրա տեղադրված մոմենտի տվիչ, 2 – էլեկտրոնային ղեկավարման բլոկ,  

3 – ուժեղարարի էլեկտրաշարժիչ, 4 – ուժեղարարի ատամնանիվ, 5 – ատամնաձող, 

6 – ղեկանվի թեքման անկյան տվիչ, 7 – տորսիոն, 8 – ղեկային մեխանիզմի ատամնանիվ 

 

Ուժեղարարը, ատամնանիվի (4) միջոցով, որը տեղադրված է ղեկային մե-

խանիզմի հիմնական ատամնանվին (8) զուգահեռ, ազդում է ղեկային մեխանիզ-

մի ատամնաձողի վրա։ Ղեկային մեխանիզմի հիմնական ատամնանվին (8) փո-

խանցվող ոլորող մոմենտը չափվում է մոմենտի տվիչով (1)։ 

Ուժեղարարի կողմից զարգացվող ոլորող մոմենտի չափը որոշում է ղեկային 

վարման էլեկտրոնային բլոկը (2)։  

Այն կախված է ղեկին հաղորդվող մոմենտի չափից, ավտոմոբիլի արագու-

թյունից, անիվների թեքման անկյունից, ղեկի պտտման արագությունից և այլ պա-

րամետրերից։  

Էլեկտրաշարժիչը և ռեդուկտորը տեղադրված են ընդհանուր իրանի մեջ (նկ. 

9.6)։  

Շարժիչի լիսեռի ծայրին պարուրակված է որդնակ։ 

Որդնանվի և ատամնանվի միջև տեղադրված է դեմպֆերը (5), որը բացառում 

է ատամնաձողի վրա ճիգի կտրուկ աճը ուժեղարարի միացման պահին։ Ռոտորի 

դիրքը (թեքման անկյունը) որոշվում է ղեկանիվի թեքման անկյան տվիչի (1) միջո-

ցով (նկ. 9.7)։ 
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Նկ. 9.6. Ոժեղարարի որդնակավոր փոխանցում 

1 - էլեկտրաշարժիչ, 2 - իրան, 3 - որդնակ, 4 - շարժաբերի լիսեռ, 5 - դեմպֆեր  

 

Այդ տվիչը տեղակայված է ղեկային լիսեռի վրա՝ ղեկային փոխարկիչի և ղե-

կանիվի միջև։ Տվիչը մշակում է ղեկանվի թեքման անկյան համապատասխան 

ազդանշան։ 

Ղեկանվի թեքման անկյան տվիչի հիմնական մասերն են (նկ. 9.7)՝ երկու 

օղակներով կոդավորող սկավառակ և ֆոտոէլեկտրական զույգեր, որոնցից յուրա-

քանչյուրը պարունակում է լույսի աղբյուր և ֆոտոտարր։  

Կոդավորող սկավառակի վրա տեղադրված են երկու օղակներ. արտաքինը 

(1)՝ վեց ֆոտոէլեկտրական զույգերով, որը ծառայում է ղեկանիվի թեքման ան-

կյան բացարձակ արժեքի որոշման համար, և ներքինը (2)՝ թեքման անկյան աճի 

արժեքի որոշման համար։ 

Երկրորդ օղակը բաժանված է հինգ սեգմենտների, յուրաքանչյուրը՝ 720 չա-

փով, որը օգտագործվում է մեկ ֆոտոէլեկտրական զույգի զուգակցմամբ։ Յուրա-

քանչյուր սեգմենտի սահմաններում օղակը ունի մի քանի կտրվածք։ Կտրվածք-

ների հերթագայությունը մեկ սեգմենտի սահմաններում հաստատուն է, իսկ տար-

բեր սեգմենտներում այն տարբերվում է։  

Դրա հետևանքով իրականացվում է սեգմենտների կոդավորումը։  
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Նկ. 9.7. Ղեկանիվի թեքման անկյան տվիչի սխեմա 

1 - թեքման անկյան բացարձակ տվյալների արտաքին օղակ, 2 - թեքման անկյան աճի 

ներքին օղակ, 3 - ֆոտոէլեկտրական զույգ 

 

Ղեկանվի թեքման անկյան տվիչը թույլ է տալիս հաշվել այն 10440 աստիճա-

նի սահմաններում։ Անկյան հաշվարկը ընթանում է անկյունների գումարման մի-

ջոցով։  

Ղեկային մեխանիզմի կառուցվածքը թույլ է տալիս կատարել ղեկանիվի 2,76 

պտույտ։ 

Ղեկանիվի վրա տեղադրված է մոմենտի տվիչ (նկ. 9.8)։  
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Նկ. 9.8. Մոմենտի տվիչ 

1 - ղեկային լիսեռ, 2 - մագնիսական օղակ, 3 - տվիչի զգայուն տարր, 4 - լիսեռ-ատամնա-

նիվ, 5 - մալուխ, 6 - տորսիոն 

 

Տվիչի աշխատանքը հիմնված է մագնիսառեզիստիվ էֆեկտի վրա։  

Ղեկային լիսեռի (1) վրա տեղադրված է մագնիսական օղակը (2), որը կոշտ 

կապված է տորսիոնի (6) վերևի մասի հետ։ Տվիչի զգայուն տարրը (3) լիսեռ-

ատամնանվի (4) միջոցով միացված է տորսիոնի վերևի մասի հետ։ Ազդանշանը 

տվիչից հանվում է մալուխի (5) միջոցով։  

Տորսիոնը ոլորվում է ղեկանիվին կիրառվող ճիգերին համապատասխան ան-

կյունների տակ։  

Այդ ժամանակ մագնիսական օղակը տեղափոխվում է տվիչի զգայուն տար-

րի (3) նկատմամբ։  

Մագնիսառեզիստիվ էֆեկտի ազդեցության տակ փոփոխվում է զգայուն 

տարրի դիմադրությունը, որի չափը որորշվում է ղեկավարման բլոկի միջոցով։  

Երբ ղեկավարման համակարգը հայտնաբերում է տվիչի անսարքությունը, 

այն կատարում է ուժեղարարի «փափուկ» անջատում։ Այդ ժամանակ ուժերարա-

րը ոչ թե անջատվում է, այլ սկսում է աշխատել պահուստային ազդանշանի ռեժե-

մում, որը ղեկավարման բլոկում ձևավորվում է ղեկանվի թեքման անկյան և ուժե-

ղարարի շարժիչի ռոտորի պտուտաթվերի ազդանշաններից։  
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ԳԼՈՒԽ 10 

ԱՎՏՈՍԵՐՎԻՍ  
 

10.1. Սերվիսի տեսակների դասակարգումը 

 

Ծառայությունների մատուցումը ցանկացած երկրում իրականացվող տնտե-

սական գործունեության տարածված ժամանակակից ձևերից է: Դրանով գործ-

նականորեն կարող է զբաղվել հասարակության ցանկացած անդամ: Սովորաբար 

պարզագույն ծառայությունները չեն պահանջում հատուկ գիտելիքներ, հմտու-

թյուններ և կարողություններ կամ պատրաստվածություն: Արհեստավարժ որակ-

յալ ծառայությունների մատուցում կարող են իրականացնել միայն համապա-

տասխան մասնագետները և կազմակերպությունները, որոնք տիրապետում են 

հատուկ գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների, համապատասխան 

մեթոդաբանությանը, գործիքակազմին և սարքավորումներին: 

 Կարելի է առանձնացնել ծառայությունների հինգ ընդհանուր տիպ. 

1) արտադրական – ինժիներինգ, լիզինգ, տեխնիկական սպասարկում և վե-

րանորոգում, 

2) տարածական – առևտուր, տրանսպորտ և կապ,  

3) մասնագիտական – բանկային, ապահովագրական, ֆինանսական, 

խորհրդատվական, գովազդային,  

4) սպառողական – այսպես ասած մասսայական ծառայությունները՝ կապ-

ված տնային տնտեսության և ժամանցի հետ, 

5) հասարակական – հեռուստատեսություն, ռադիո, կրթություն, մշակույթ:  

Նյութական (առարկայական) և ոչ նյութական (ոչ առարկայական) սկզբուն-

քով առանձնացնում են ծառայությունների չորս կարգ. 

ա) նյութական գործողություններ ուղղված մարդու մարմնին (այսպիսի գոր-

ծողություններ կատարում են առողջապահությունը, հրշեջ ծառայությունը, գեղեց-

կության սրահները, սպորտային հաստատությունները, ռեստորանները, սրճա-

րանները),  

բ) նյութական գործողություններ ուղղված ապրանքներին  կամ այլ ֆիզիկա-

կան օբյեկտների (բեռնատար տրանսպորտ, սարքավորումների վերանորոգում, 

թիկնապահական, հսկման ծառայություններ, մաքրության պահպանման և սանի-

տարական ծառայություններ),  

գ) ոչ նյութական գործողություններ, որոնք ուղղված են մարդու գիտակցու-

թյանը (կրթություն, ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակում, տեղեկատվական 

ծառայություններ, թատրոններ, թանգարաններ և այլն),  

դ) ոչ նյութական գործողություններ նյութական ակտիվներով (դրանք կարող են 

լինել բանկային և խորհրդատվական ծառայությունները, ապահովագրությունը):  
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10.2. Սերվիսը ծառայությունների մատուցման գործընթաց 

 

Սերվիսը մարդկային գործունեության հատուկ ձև է, որն ուղղված է ծառայու-

թյան մատուցման միջոցով հաճախորդի պահանջմունքների որակյալ բավարար-

մանը և իրականացվում է առանձին մարդկանց, ընկերությունների կամ կազմա-

կերպությունների կողմից: 

Սերվիսային գործունեությունը կամ ծառայությունների ոլորտը անմիջակա-

նորեն առնչվում է տնտեսության բազմաթիվ ճյուղերի հետ՝ առևտուր, ֆինանսներ, 

տրանսպորտ, առողջապահություն, սպորտի և զվարճանքի ինդուստրիան և այլն: 

Սերվիսային գործունեության ամենատարածված դասակարգմամբ այն ըն-

դունված է բաժանել մարդկային գործունեության չորս հիմանական ձևերի. 

 նյութական-արտադրական, 

 ճանաչողական, 

 արժեքային ուղղվածության, 

 կոմունիկացիոն կամ շփում: 

Նյութական-արտադրական գործունեություն: Սա մարդու կողմից բնության 

տարրերի փոփոխման, մեզ շրջապատող առարկաների ստեղծման, ինչպես նաև 

մարդկային օրգանիզմի և հասարակության ստեղծման գործընթացն է: 

Սերվիսը այս բնագավառում ներառում է բազմաբնույթ ծառայություն-

ներ, այդ թվում՝ անհատական՝ կախված  մարդկանց նյութական պահանջմունք-

ների բավարարումից:  

Օրինակ՝ ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկում, 

բնակարանների վերանորոգում, մթերքների, սննդի արտադրություն և այլն: 

Բացի դրանից, սերվիսը և գործունեության նյութական արտադրությունը 

դրսևորվում են մասնագիտական կազմակերպությունների և հաստատություննե-

րի ստեղծման գործընթացում, որոնք կարող են իրականացնել սերվիսային գոր-

ծառույթներ:  

Գործունեության նյութական ոլորտին են վերաբերում մարում որոշակի պա-

հանջմունքների բավարարումը (բժշկական, առօրյա ծառայություններ, հասարա-

կական սննդի ծառայություններ, ծառայություններ սպորտի և ֆիզիկական կուլ-

տուրայի բնագավառում): 

Գործունեության ճանաչողական ձևը ուղղված է բավարարել մարդկանց ոչ 

նյութական, հոգևոր պահանջմունքները (ինֆորմացիայի կամ գիտելիքի հատկա-

ցում): 

Այս տեսակի թվին են դասվում կրթական ծառայությունները, քանզի դրանք 

ոչ միշտ են ասոցացվում ինֆորմացիայի փոխանցման հետ, քանի որ ներառում 

են նաև շփման, դաստիարակման գործընթացը: Ժամանակակից հասարակու-

թյունում ինֆորմացիայի ստացման, վերլուծման, հավաքման և հատկացման գոր-
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ծընթացը վերածվել է գործունեության ինչ-որ ձևի: Այն զբաղեցնում է գործունեու-

թյան լայն ոլորտ, որը կարելի է կոչել ինֆորմացիոն սերվիս: 

Ամբողջ աշխարհում գործող բազմաթիվ հաստատություններ իրենց սպառող-

ներին ապահովում են տեղեկատվական ծառայություններով: Վերջին տարինե-

րին ինֆորմացիայի հատկացման գլխավոր տեխնիկական միջոցներից է դարձել 

ինտերնետը: 

Արժեքային ուղղվածության ձևի նպատակն է սահմանել, թե սպառողի հա-

մար ինչպիսին նշանակություն ունեն տվյալ երևույթները, սահմանել որոշակի վե-

րաբերմունք նրանց հանդեպ և տալ գնահատական: Այդ գնահատականը, իհար-

կե, կախված է սպառողից և այն միջավայրից, որտեղ նա ապրում է: 

Արժեքային ուղղվածության սերվիսը իրականացվում է. 

 գովազգի միջոցով, 

 հետաքննության միջոցով, 

 հոգեբանական ախտորոշման միջոցով, 

 իմիջի ձևավորման ծառայությունների միջոցով, 

 գեղարվեստական-նախագծման գործունեության միջոցով, 

 կրոնական բնույթի ծառայությունների միջոցով: 

Գործունեության հաղորդակցման ձև: Սա առանձին կազմակերպություննե-

րի, հաստատությունների կամ անհատների միջև շփման կազմակերպումն է: Սեր-

վիսային գործունեության այս տեսակի մեջ են մտնում հանդիպումների, շնորհան-

դեսների, ցուցահանդեսների, խորհրդաժողովների և «կլոր սեղանների» - քննար-

կումների կազմակերպումը, շփումը համացանցում, թարգմանչական ծառայու-

թյունները, որոշ չափով նաև մասսայական տեղեկատվության ստացման գործըն-

թացը, կապի ծառայությունները: 

Անհատական շփումների կազմակերպման դեպքում սերվիսը նպատակ է ու-

նենում ստեղծել մարդկային ուղղակի կապի և շփման պայմաններ: Այն միշտ գո-

յություն կունենա, քանի որ թույլ է տալիս գտնել շփման և միմյանց հասկանալու 

ամենահարմար հնարավորություններն ու ուղիները:  

Շփումը նամակագրության (հեռագրության) միջոցով պահանջում է ծառա-

յությունների այլ տեսակներ (օրինակ՝ փոստի ծառայություններ): 

Էլեկտրոնային սարքերի միջոցներով իրականացվող սերվիսը վերացնում է 

տարածքային սահմանափակումները, կտրուկ ընդարձակում է շփման հնարավո-

րությունները, դարձնելով այն ավելի արդյունավետ: 

 Կարելի է առանձնացնել ծառայությունների հինգ ընդհանուր տիպ. 

1) արտադրական – ինժիներինգ, լիզինգ, տեխնիկական սպասարկում և վե-

րանորոգում, 

2) տարածական – առևտուր, տրանսպորտ և կապ,  

3) մասնագիտական – բանկային, ապահովագրական,  ֆինանսական, 

խորհրդատվական, գովազդային, 
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4) սպառողական – այսպես ասած մասսայական ծառայությունները՝ կապ-

ված տնային տնտեսության և ժամանցի հետ, 

5) հասարակական – հեռուստատեսություն, ռադիո, կրթություն, մշակույթ:  

 Նյութական (առարկայական) և ոչ նյութական (ոչ առարկայական) սկզբուն-

քով առանձնացնում են ծառայությունների չորս կարգ. 

ա) նյութական գործողություններ ուղղված մարդու մարմնին (այսպիսի գոր-

ծողություններ կատարում են առողջապահությունը, հրշեջ ծառայությունը, գեղեց-

կության սրահները, սպորտային հաստատությունները, ռեստորանները, սրճա-

րանները), 

բ) նյութական գործողություններ ուղղված ապրանքներին կամ այլ ֆիզիկա-

կան օբյեկտների (բեռնատար տրանսպորտ, սարքավորումների վերանորոգում, 

թիկնապահական, հսկման ծառայություններ, մաքրության պահպանման և սանի-

տարական ծառայություններ), 

գ) ոչ նյութական գործողություններ, որոնք ուղղված են մարդու գիտակցու-

թյանը (կրթություն, ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակում, տեղեկատվական 

ծառայություններ, թատրոններ, թանգարաններ և այլն), 

դ) ոչ նյութական գործողություններ նյութական ակտիվներով (դրանք կարող 

են լինել բանկային և խորհրդատվական ծառայությունները, ապահովագրու-

թյունը): 

 

10.3. Ավտոսերվիս  

 

Ավտոսերվիսը դա ավտոտրանսպորտային միջոցների ծառայության ողջ 

ժամկետի ընթացքում, դրանց ձեռք բերման, շահագործման արդյունավետության, 

աշխատունակության, խնայողականության, ճանապարհային և բնապահպանա-

կան անվտանգության ապահովման համար, վճարովի ծառայությունների կա-

տարման ձեռնարկությունների, միջոցների, սարքավորումների և մեթոդների ամ-

բողջությունն է: 

Վճարովի ծառայությունների կատարողներ և սպառողներ կարող են լինել 

ինչպես իրավաբանական այնպես էլ ֆիզիկական անձիք: 

Կատարողները տրամադրում են ծառայություններ ավտոտրանսպորտային 

միջոցների սեփականատերեր՝ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց: 

Սպառողները ձեռք են բերում ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնի-

կական սպասարկման և նորոգման ծառայություններ: 

Ավտոսերվիսը իրականացնում է հետևյալ գործառույթները. 

- ավտոտրանսպորտային միջոցների, պահեստամասերի նախավաճառ-

քային նախապատրաստում և վաճառք, տեխնիկական սպասարկման և նորոգ-

ման ծառայությունների մատուցում, 

- երաշխիքային սպասարկում, 
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- հետերաշխիքային սպասարկում, 

- նորոգում, 

- տրանսպորտային միջոցների ուտլիզացում: 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժակազմի տեխնիկական շահագործումը 

ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժակազմի շահագործման արդյունավետու-

թյան ու անվտանգության ապահովման և շրջակա միջավայրի վրա ավտոմոբիլի 

վնասակար ազդեցության նվազագույն մակարդակի ապահովման համար իրա-

կանացվող տեխնիկական, տնտեսական և կազմակերպչական միջոցառումների 

համակարգն է, որը ներառում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժակազմի 

պահպանումը, տեխնիկական սպասարկումները, ընթացիկ ու հիմնական նորո-

գումները և այդ աշխատանքների կատարման հաշվառումը: 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժակազմի տեխնիկական սպասարկում-

ները ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժակազմի վնասվածքները հայտնաբե-

րելու, անսարքությունները կանխելու և վերացնելու, ավտոմասերի մաշման հա-

ճախականությունը նվազեցնելու և մինչև հիմնական նորոգումը ծառայության 

ժամկետը երկարաձգելու նպատակով իրականացվող պարտադիր տեխնիկական 

համալիր միջոցառումներն են: 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժակազմի ընթացիկ նորոգումը ավտոմո-

բիլային տրանսպորտի շարժակազմի, շահագործման ընթացքում առաջացած 

անսարքությունների և խափանումների վերացման նպատակով իրականացվող 

տեխնիկական համալիր միջոցառումներն են: 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժակազմի հիմնական նորոգումը ավտո-

մոբիլային տրանսպորտի շարժակազմի, դրա բաղկացուցիչ մասերի գոյապաշա-

րի վերականգնման և ավտոտրանսպորտային միջոցի շահագործման պիտա-

նիության ժամկետը երկարաձգելու նպատակով իրականացվող տեխնիկական 

համալիր միջոցառումներն են: 

Ավտոսերվիսը Հայաստանում լայն տարածում և զարգացում ստացավ հատ-

կապես վերջին 10..15 տարիներին, երբ Հայաստանում կտրուկ ավելացան հա-

մաշխարհային ճանաչում ունեցող ավտոարտադրող ընկերությունների կողմից 

արտադրված տարբեր մակնիշի ավտոմոբիլների քանակի կտրուկ աճը: Դա բնա-

կանաբար պահանջում էր հուսալի և անվտանգ շահագործում, որակյալ երաշխի-

քային և հետերաշխիքային սերվիսային սպասարկում, նորոգում, որակյալ շահա-

գործական նյութերի օգտագործում:  

Ավտոսերվիսի զարգացման վառ վկայությունն է Հայաստանում գործող հա-

մաշխարհային ճանաչում ունեցող մեկ տասնյակից ավելի ավտոարտադրող ըն-

կերությունների ներկայացուցչությունների և ֆիրմային սպասարկման կենտրոն-

ների քանակը: 

Ավտոսերվիսը իրականացնում է հետևյալ գործառույթները. 
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- ավտոտրանսպորտային միջոցների, պահեստամասերի նախավաճառ-

քային նախապատրաստում և վաճառք, տեխնիկական սպասարկման և նորոգ-

ման ծառայությունների մատուցում, 

- երաշխիքային սպասարկում, 

- հետերաշխիքային սպասարկում, 

- նորոգում, 

- տրանսպորտային միջոցների ուտլիզացում: 

Ներքին այրման շարժիչներով ավտոմոբիլների, հիբրիդային տրանսպոր-

տային միջոցների և էլեկտրամոբիլների ընտրության համար կարևոր է նաև գնա-

հատել և համեմատել դրանց տեխնիկական սպասարկումների աշխատանքների 

ծավալները, որը ներկայացված է աղ. 10.1-ում: 

Աղյուսակ 10.1 

Տեխնիկական սպասարկումները կախված հաղորդակի տեսակից 

 ՆԱՇ-ով 
ավտոմոբիլ 

Միացվող 
հիբրիդներ 

Էլեկտրամոբիլ-
ներ 

Էլեկտրոնային արատորոշում  Այո Այո  

Շարժիչի յուղի փոխում  Այո Այո Ոչ 

Օդի զտիչի փոխում Այո Այո Ոչ 

Վառոցքի մոմերի փոխում Այո Այո Ոչ 

Վառելիքի զտիչի փոխում Այո Այո Ոչ 

Բաշխիչ լիսեռի շարժաբերի 
փոխում 

Այո Այո Ոչ 

Լրացուցիչ փոկերի փոխում  Այո Ոչ Ոչ 

Հովացնող հեղուկի փոխում  Այո Այո Այո 

Արգելակային սկավառակների և 
կոճղակների փոխում  

Այո Այո 
(հազվադեպ) 

Այո 
(հազվադեպ) 

Կցորդիչի (երկզանգված թափա-
նիվի) փոխում  

Այո Ոչ Ոչ 
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Օդորակիչի աշխատանքը Այո Այո Այո 

Սրահի զտիչի փոխում Այո Այո Այո 

Արտածման համակարգի 
բաղադրիչների փոխում  

Այո Այո 
(հազվադեպ) 

 

Մեղմիչների փոխում/ կախոցքի 
տարրերի  

Այո Այո Այո 

Դողերի փոխում  
 

Այո Այո Այո (հաճախ 
պայմանավոր-

ված է մեքենայի 
մեծ քաշով և 
շարժիչի մեծ 

պտտող մոմեն-
տով 

Դիմապակու փոխում  Այո Այո Այո 

Ապակեմաքրիչների փոխում  Այո Այո Այո 

Քարշային ակումուլյատորի 
փոխում  

Ոչ Այո Այո 

Գործարկիչի մարտկոցի փոխում  Այո Ոչ Ոչ 

Լրացուցիչ մարտկոցի փոխում  (կախված մակ-
նիշից և մշա-

կումից) 

Այո Այո 

 

Հիբրիդային ավտոմոբիլների և էլեկտրամոբիլների նորոգման վերաբերյալ 

հայտերի/հարցումների 2017 թ. վիճակագրական տվյալները Յանդեքս որոնողա-

կան համակարգի կողմից ներկայացված են աղ. 10.2-ում: 
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Աղյուսակ 10.2 

Հիբրիդային ավտոմոբիլների և էլեկտրամոբիլների նորոգման վերաբերյալ  

հայտերի/հարցումների 2017 թ. վիճակագրական տվյալները 

Հ/հ Ավտոմոբիլի մակնիշը Հայտերի քանակը Տեսակարար բաժինը, % 

1.  Toyota Prius 85 32 

2.  Honda Civic Hybrid 17 6 

3.  Ford Escape Hybrid 2 1 

4.  4 Lexus GS 450h 1 0 

5.  Lexus RX 400h 12 5 

6.  Honda Insight 13 5 

7.  Toyota Camry Hybrid 1 0 

8.  Toyota Estima 124 47 

9.  Toyota Highlander Hybrid 8 3 

10.  Chevrolet Volta 0 0 

11.  Mercedes-Benz S-400 Hybrid 0 0 

12.  BMW X6 ActiveHybrid 0 0 

13.  BMW 7-Series Limousine 

ActiveHybrid 

0 0 

14.  Lexus LS 600h L 2 1 

 Ընդամենը 265 100 

  

Ինչպես երևում է ներկայացված տվյալներից առավել շատ նորոգման հայտ 

են ներկայացրել Toyota Prius մակնիշի ավտոմոբիլ շահագործողները և դա պա-

տահական չէ հաշվի առնելով նշված մակնիշի ավտոմոբիլիների մեծ պահան-

ջարկը ՌԴ-ում: 

 

10.4. Առավել տարածված հիմնական անսարքությունները 

 

Ինչպես ՆԱՇ-ով ավտոմոբիլներում, այնպես էլ էլեկտրամոբիլների մոտ 

կան որոշակի բաղկացուցիչներ, որոնք առավել հաճախ են դառնում այս կամ 

այն անսարքության պատճառ: Օրինակ՝ բարձրավոլտ ակումուլյատորային 

մարտկոցի աշխատանքային բնութագրերի վատացման պատճառ է հանդիսա-

նում դրա բնական մաշը: Բարձրավոլտ ակումուլյատորային մարտկոցի աշ-

խատունակության ճիշտ ստուգումը և գնահատումը մեծ նշանակություն ունի 

հաջող արատորոշման համար: 

Հաջորդը՝ հովացման համակարգն է: Այն կարևոր դեր է կատարում քանի 

որ էլեկտրամոբիլի բարձրավոլտ շղթայի բաղադրիչները մեծ քանակի ջերմու-

թյուն են գեներացնում: ՆԱՇ-ով ավտոմոբիլի հովացման համակարգի հովա-

ցուցիչի նման, էլեկտրամոբիլի հովացման համակարգը անհրաժեշտ է պարբե-

րաբար ստուգել դրա արդյունավետ աշխատանքն ապահովելու համար: Որոշ 
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դեպքերում անհրաժեշտ է կատարել հովացման հեղուկի դատարկում և փո-

խում: 

Հիբրիդային ավտոմոբիլները համեմատաբար քիչ են տարբերվում սովո-

րական ՆԱՇ-ով ավտոմոբիլներից: Դրանց զտիչները, քսանյութերը և այլ 

ծախսվող նյութերը պահանջում են պարբերաբար փոխարինում: 

Հիբրիդային ավտոմոբիլների աշխատանքի ժամանակ անհրաժեշտ է հա-

մոզվել, որ բարձրավոլտ համակարգը լիցքավորված է: Դա անհրաժեշտ է ան-

վտանգության նկատառումներից ելնելով և որպեսզի կանխվի շարժիչի ինքնա-

կամ գործարկումը տեխնիկական սպասարկումների ժամանակ, որը կարող է 

դառնալ լուրջ անսարքությունների պատճառ: 

Էլեկտրամոբիլների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման համար 

անհրաժեշտ է, որպեսզի տեխնիկական անձնակազմը հատուկ մասնագիտա-

կան ուսուցում անցած լինի: 

Եվրոպայում առաջարկում են տարբեր ուսումնական կուրսեր, որոնք տա-

լիս են բազային գիտելիքների էլեկտրամոբիլների տեխնիկական սպասարկ-

ման, աշխատանքի անվտանգության, ինչպես նաև կոնկրետ տարբեր համա-

կարգերի և բաղադրիչների նորոգման և փոխման վերաբերյալ: 

Դա պայմանավորված է հետևյալով. 

- օրենսդրական պահանջները պահպանելու համար:  

Ամբողջ Եվրոպայում արագ ներդրվում են համապիտանի (ունիվերսալ) 

պահանջներ. մինչև բարձրավոլտ էլեկտրական համակարգի հետ աշխատելը՝ 

աշխատողը պետք է ունենա համապատասխան հավաստագիր: Յուրաքան-

չյուր երկիր ունի ուսուցման կազմակերպման և հավաստագրման իր մոտե-

ցումներն ու նորմերը: Սա պահանջում է հստակ գիտենալ տվյալ երկրում գոր-

ծող նորմերն ու մոտեցումները: 

Չնայած կա որոշակի կարծիք, թե էլեկտրամոբիլները այնքան էլ շատ չեն 

տարբերվում սովորական ավտոմոբիլներից, բայց իրականում էլեկտրամոբիլ-

ների անվտանգ շահագործումը պահանջում է հատուկ կարողություններ և 

հմտություններ: Էլեկտրամոբիլների որոշակի կոմպոնենտների և բաղկացու-

ցիչների շահագործումը, սպասարկումը և նորոգումը պահանջում են յուրահա-

տուկ գործիքակազմ և հատուկ կարողություններ: Օրինակ՝ եվրոպական 

ստանդարտներին համապատասխանող արատորոշման հատուկ սարքավո-

րումները: 

Էլեկտրամոբիլների տեխնիկական սպասարկման ժամանակ վտանգավոր 

գործոններն այնքան շատ են, որ վերապատրաստման համապատասխան մա-

կարդակ չունեցող անձանց կտրականապես չի թույլատրվում իրականացնելու 

էլեկտրամոբիլների տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ: 

Էլեկտրամոբիլների մեծ մասի տեխնիկական սպասարկման ժամանակ 

կատարվում են հետևյալ աշխատանքները. 
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- ակումուլյատորային մարտկոցի հովացնող հեղուկի մակարդակի ստու-

գում: Կատարվում է 12000 կմ վազքից հետո: Անհրաժեշտ է լրացուցիչ կատա-

րել նաև կախոցի, արգելակային համակարգի, ղեկային վարման համակարգի 

և դռների փականքների արատորոշում: 

- Ապակեմաքրիչների խոզանակների փոխում: Կատարվում է 24000 կմ 

վազքից հետո, օդային զտիչի փոխում: Կատարվում է 57000 կմ վազքից հետո: 

- Շարժիչի ծածկոցի գազային կանգնակների փոխում: Կատարվում է 

120000 կմ վազքից հետո: 

- Արգելակային և հովացնող հեղուկների փոխում: Կատարվում է հինգ 

տարին մեկ անգամ: 

Եթե մեքենայի շահագործման ընթացքոում անսարքություններ և խափա-

նումներ չեն առաջացել միևնույնն է պետք է հետևել արտադրող գործարանի 

ռեգլամենտին և տարին մեկ անգամ սերվիս կենտրոնում ստուգել ակումուլյա-

տորային մարտկոցի, կախոցի, արգելակման կոճղակների, մեղմիչների, սկա-

վառակների, ղեկային վարման տեխնիկական վիճակը: 

 

10.5. Պլանային աշխատանքներ 
 

 Էլեկտրամոբիլի արտաքին զննություն, 

 արգելակային համակարգի ստուգում և կարգավորում, 

 լուսավորման և ազդանշանային համակարգի արատորոշում, 

 ակումուլյատորային մարտկոցի լիցքավորում, անհրաժեշտության դեպ-

քում մարտկոցների փոխում, 

 առանձին հանգույցների և մեքենամասերի յուղում, 

 արգելակային հեղուկի ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում լիցքավո-

րում կամ փոխում, 

 յուղի վիճակի ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում լիցքավորում կամ 

փոխում, 

 հպակային միացումների ձգվածության ստուգում, անհրաժեշտության 

դեպքում կարգավորում, 

 կոնտակնտների բացակների մեծության ստուգում և կարգավորում, 

 ներքին հատվածի մաքրում կեղտից և փոշուց: 
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Նկ. 10.1. TESLA մակնիշի էլեկտրամոբիլի բարձրավոլտ բաղկացուցիչները 

1 - ակումուլյատորային մարտկոց, 2 - լարման փոխակերպիչներ (DC/DC) 

3. բարձրավոլտ հաղորդալար (նարնջագույն մալուխ), 4 - գլխավոր բորտ լիցքավորման 

սարքավորում 10 կՎտ, 5 - Լրացուցիչ լիցքավորման սարքավոորում 10 կՎտ (օպցիա), 

6 - լիցքավորման разъем, 7 - շարժաբերի մոդուլ 

 

Անհրաժեշտ է հիշել՝ բարձրավոլտ համակարգում չկան բաղադրիչներ, 

որոնք սպասարկվում են սպառողի կողմից: Ինքնուրույն արգելվում է բարձրա-

վոլտ բաղկացուցիչների հաղորդալարերի, մալուխների, կամ ռազյոմների հանու-

մը կամ փոխարինումը: Բարձրավոլտ մալուխների նույնականացման համար 

դրանք ներկված են նարնջագույն: 

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով անհրաժեշտ է պահպանել և 

խիստ հետևել ավտոմոբիլին ամրացված ցուցանակների վրա նշված հրահանգ-

ներին: 

Անգամ փոքրիկ բռնկումների դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես կապվել 

հակահրդեհային անվտանգության ծառայություններին: 

 

10.6. TESLA մակնիշի էլեկտրամոբիլի տեխնիկական սպասարկման 

ժամանակային կանոնակարգային աշխատանքների ցանկ 

 

- Սերվիսային ժամանակահատվածը 20000 կմ կամ տարեկան 1 անգամ, 

- բոլոր հիմնական՝ 70 հանգույցների աշխատունակության ստուգում, 

- ծախսատար նյութերի փոխում, 

- ծրագրային ապահովածության թարմացում, 

- ակումուլյատորային մարտկոցի ընթացիկ ունակության ստուգում, 

- Factory Mode գործարանային կարգաբերումներ, 
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- անիվների մոտվածքի և բացքի մեծությունների ստուգում և կարգավորում, 

- դողերի փոխում, 

- արգելակային հեղուկի փոխում, 

- անտիֆրիզի փոխում, 

- կախոցի տարրերի ձգվածությունների ստուգում և կարգավորում: 

TESLA մակնիշի էլեկտրամոբիլի նորոգման աշխատանքների ցանկը. 

- թափքի աշխատանքներ, 

- վերականգնում ՃՏՊ-ից հետո, 

- հիմնական բարձրավոլտ մարտկոցի նորոգում, 

- ռեդուկտորի նորոգում, 

- Factory Mode գործարանային կարգաբերումներ, 

- ռուսախոս պրոշիվկայի տեղակայում, 

- հեռավար արատորոշում, 

- ծախսատար նյութերի փոխում, 

- աղմուկի բացահայտում և վերացում, 

- 17" դիսպլեյի փոխարինում, 

- բանալիների կապոց պրիվյազկա 

- սմարտֆոնի հավելվածի տեղակայում, 

- լիցքավորման ռազեմի նորոգում 

Նշված բոլոր աշխատանքների երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: 

TESLA մակնիշի էլեկտրամոբիլի միջսերվիսային սպասարկումների միջա-

կայքերը 

Անհրաժեշտէ նշել, որ էլեկտրամոբիլի պարբերական տեխնիկական սպա-

սարկումները հանդիսանում են արդյունավետ և անվտանգ շահագործման երաշ-

խիքը: 

Անիվների վերատեղակայումը իրականացնել յուրաքանչյուր 8000 կմ 

վազքից հետո (բացի Performance Plus մոդելներին) և պահպանել անհրաժեշտ 

ճնշումը: 

Մեքենայի պարբերական տեխնիկական սպասարկումներն իրականացնել 

յուրաքանչյուր 12 ամիս հետո կամ 20000 կմ վազքից հետո, կախված այն հան-

գամանքից, թե որն ավելի շուտ կլինի: 

Անհրաժեշտ է իրականացնել ամենօրյան և ամենամսյա ստուգումներ՝ ըստ 

արտադրող գործարանի հրահանգների: 

Սպասարկումներն իրականացնում են միայն Tesla ընկերության կողմից հա-

վաստագիր ստացած տեխնիկական մասնագետները: 

Tesla ընկերության կողմից հավաստագիր չունեցող տեխնիկական մասնա-

գետների կողմից մեքենայի սպասարկման կամ նորոգման ընթացքում առաջա-

ցած անսարքությունները և վնասվածքները արտադրողի կողմից նախատեսված 

երաշխիքով չի փոխհատուցվում: 
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Ամենօրյա ստուգումներ. 

 ստուգել բարձրավոլտ մարտկոցի լիցքավորումը սարքերի կոմբինացիա-

ներով, 

 ստուգել արտաքին լուսավորման սարքերը, ձայնային ազդանշանները, 

շրջադարձերի ցուցիչները, հողմապակու լվացուցիչը և մաքրիչը, 

 ստուգել արգելակային համակարգը, այդ թվում՝ նաև կանգառային արգե-

լակը, 

 ստուգել անվտանգության գոտիները, 

 ստուգել մեքենայի հատակին շահագործական հեղուկների հետքերի առ-

կայությունը: Ջրի ոչ մեծ հետքը չի հանդիսանում անսարքության նշան, այն կա-

րող է ի հայտ գալ օդորակման համակարգի կողմից օդի չորացման արդյունքում: 

Ամենամսյա ստուգումներ 

 ստուգել մեքենայի վազքը, անիվների վերատեղակայման համար (անիվ-

ների վերատեղակայումն իրականացնել յուրաքանչյուր 8000 կմ վազքից հետո, 

բացի Performance Plus մակնիշինը), ինչպես նաև դողերում ճնշման մեծությունը, 

 ստուգել լվացնող հեղուկի մակարդակը և անհրաժեշտության դեպքում 

լիցքավորել, 

 ստուգել օդորակման համակարգի աշխատանքը: 

Ուշադրություն շահագործական նյութերի ծախսի կտրուկ կամ զգալի մեծաց-

ման, ինչպես նաև դողերի անհավասարաչափ մաշի դեպքում անհրաժեշտ է ան-

հապաղ դիմել Tesla-ի ներկայացուցչություն: 

 

10.7. Շահագործական հեղուկների փոխարինման ժամանակացույցը 

 

Արգելվում է ինքնուրույն փոխել բարձրավոլտ մարտկոցի հովացնող հեղուկը 

և արգելակային հեղուկը: Նշված հեղուկների փոխարինումը կատարվում է միայն 

Tesla ընկերության տեխնիկական մասնագետների կողմից համաձայն հաստատ-

ված հետևյալ ժամանակացույցի. 

- արգելակային հեղուկը փոխարինել 2 տարին մեկ անգամ կամ յուրաքան-

չյուր 40000 կմ վազքից հետո կախված այն հանգամանքից, թե որն ավելի շուտ 

կլինի, 

- ակումուլյատորային մարտկոցի հեղուկը փոխել 4 տարին մեկ անգամ կամ 

80000 կմ վազքից հետո կախված այն հանգամանքից, թե որն ավելի շուտ կլինի: 

Երաշխիքային ծախսերով չի փոխհատուցվում բարձրավոլտ ակումուլյատո-

րային մարտկոցի հովացման հեղուկի տարողության բացման հետևանքով առա-

ջացած վնասվածքները: 
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10.8. Բարձավոլտ սարքավորման հետ աշխատանքի անվտանգության 

պահանջները 

 

Model S մշակված է և արտադրված անվտանգության խիստ շեշտադրումով: 

Այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է ծանոթանալ ստորև ներկայացված կանոններին 

ռիսկերից խուսափելու համար, որոնք կարող են առաջանալ ցանկացած բարձ-

րավոլտ սարքավորման շահագործման ժամանակ. 

 անվտանգության նկատառումներից ելնելով անհրաժեշտ է ծանոթանալ և 

հետևել էլեկտրամոբիլին ամրացված ցուցանակների վրայի նախազգուշացումնե-

րը և հրահանգները:  

Բարձրավոլտ բաղկացուցիչների կամ հաղորդալարերի ինքնուրույն հանումը 

կամ փոխումը արգելվում է: Բարձրավոլտ հաղորդալարերի նույնականացման 

պարզեցման համար դրանք ներկված են նարնջագույն. 

 վթարի դեպքում արգելվում է դիպչել ցանկացած բարձրավոլտ հաղորդա-

լարին, մուտքի ռազյոմին կամ բարձրավոլտ բաղկացուցիչներին, ինչպես նաև 

դրանց միացվող հաղորդալարերին, 

 անգամ նույնիսկ փոքրիկ բռնկումների դեպքում անհրաժեշտ է անմիջա-

պես կապվել հակահրդեհային անվտանգության ծառայություններին: 

Ուշադրություն:  

Էլեկտրամոբիլի ներքևում աշխատանքներն սկսելուց առաջ անջատել լից-

քավորման մալուխը, նույնիսկ եթե մարտկոցի լիցքավորում չի կատարվում: 

Ձեռքի և հագուստի հպում հովացման համակարգի հովացուցիչին արգելվում 

է: Որոշ հովացուցիչներ աշխատում են նույնիսկ մեքենայի էլեկտրասնուցման ան-

ջատման դեպքում: 

Որոշ շահագործական հեղուկներ (էլեկտրոլիտ, հովացնող հեղուկ, արգելա-

կային հեղուկ, մաքրման հեղուկ), որոնք կիրառվում են մեքենաներում թունավոր 

են: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով անհրաժեշտ է հետևել հեղուկնե-

րի փաթեթավորման վրա նշված գրառումներին և հրահանգներին: 

 

10.9. Շահագործական հեղուկների փոխարինման աշխատանքների 

ցանկը: Սերվիսային պանելի հանում  

 

Ապահովիչներին մուտք ունենալու և շահագործական հեղուկների մակար-

դակն ստուգելու համար անհրաժեշտ է հանել սերվիսային պանելը. 

- բարձրացնել սերվիսային պանելի հետին եզրը և ազատել ամրացման 5 

զաժիմները, 

- պանելը հանելու համար անհրաժեշտ է այն տեղաշարժել դեպի հողմապա-

կին:  
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Զգուշացում. սերվիսային պանելը պաշտպանում է առջևի բեռնախցիկը ջրի 

ներթափանցումից: Պանելի տեղակայման ժամանակ անհրաժեշտ է վերահսկել 

դրա ճիշտ նստեցումը: 
 

 
Նկ.10.2. Պանելի տեղակայումը 

 

 

Բարձրավոլտ ակումուլյատորային մարտկոցի հովացնող հեղուկի մակար-

դակի ստուգում 

Բարձրավոլտ ակումուլյատորային մարտկոցի հովացնող հեղուկի մակար-

դակի թույլատրելի սահմանից նվազման դեպքում սարքերի վահանակի վրա 

հայտնվում է զգուշացման ազդանշանը: Այս դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես 

կագնեցնել մեքենան անվտանգ վայրում և կապվել Tesla ընկերության ներկայա-

ցուցիչների հետ: 

Հովացնող հեղուկի մակարդակի ստուգում 

Բարձրավոլտ ակումուլյատորային մարտկոցի հովացնող հեղուկի մակար-

դակի ստուգումը կատարվում է Tesla ընկերության մասնագետների կողմից հա-

մաձայն պլանային տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների ցանկի: Ինք-

նուրույն ստուգելու համար անհրաժեշտ է մեքենանա կանգնեցնել հարթ հորիզո-

նական մակերևույթի վրա: Ավտոմեքենան հովանալուց հետ անհրաժեշտ է հանել 

սերվիսային պանելը: Հեղուկի մակարդակի ստուգումն իրականացնում են դիտե-

լով հովացնող հեղուկի բաքի արտաքին պատի վրա հովացման հեղուկի մակար-

դակի նշումների: 

Հովացման հեղուկի բաքի բկանցքի հանում ոչ մասնագետների կողմից և լից-

քավորումը խստիվ արգելվում է: Այն կարող է անսարքությունների առաջացման 

պատճառ հանդիսանալ, որոնք չեն փոխհատուցվում արտադրողի երաշխիքային 
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պարտավորություններով: Հեղուկի մակարդակը պետք էլինի MIN և MAX նիշերի 

միջև (նկ. 10.3): Եթե հեղուկի մակարդակը զգալիորեն ցածր է նշված նիշերից, 

ապա մեքենայի հետագա շահագործման համար անհրաժեշտ է դիմել Tesla ընկե-

րության ներկայացուցչություն: 
 

 
Նկ. 10.3. Հովացնող հեղուկի մակարդակի ստուգում 

 

Բարձրավոլտ ակումուլյատորային մարտկոցի հովացման հեղուկի լիցքավո-

րում 

Բարձրավոլտ ակումուլյատորային մարտկոցի հովացման հեղուկի ինքնա-

կամ լիցքավորումը խստիվ արգելվում է: Եթե սարքերի վահանակի վրա հայտնվել 

է հաղորդագրություն հեղուկի ցածր մակարդակի մասին, անհրաժեշտ է անմիջա-

պես դիմել Tesla ընկերության ներկայացուցչություն: 

Բարձրավոլտ ակումուլյատորային մարտկոցի աշխատանքի արդյունավե-

տության բարձրացման և ծառայության ժամկետի երկարացման համար որպես 

հովացման հեղուկ օգտագործում են էթիլեն գլիկոլի հիմքով G-48 հովացման հե-

ղուկը: 

Արգելակային հեղուկի մակարդակի ստուգում 

Ուշադրություն: Արգելակման ոտնակի ընթացքը մեծանալու դեպքում և ար-

գելակային հեղուկի մակարդակի զգալի նվազման դեպքում անհրաժեշտ է անմի-

ջապես դիմել Tesla ընկերության ներկայացուցչություն: Այսպիսի դեպքերում մե-

քենայի շահագործումը կբերի արգելակման ճանապարհի մեծացման կամ արգե-

լակների մերժերի: Սարքերի վահանակի վրա արգելակների անսարքության վե-

րաբերյալ ինդիկատորը վառվում է, երբ արգելակային հեղուկի բաքում արգելակ-

ման հեղուկի մակարդակը իջել է թույլատրելի նորմայից: Այս դեպքում անհրա-

ժեշտ է զգույշ սեղմելով արգելակման ոտնակը, որքան հնարավոր է արագ և ան-
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վտանգ կանգնեցնել մեքենան: Այսպիսի իրավիճակում շահագործումն արգելվում 

է, անհրաժեշտ է շտապ դիմել Tesla ընկերության ներկայացուցչություն:  

Արգելակային հեղուկի մակարդակի ստուգում 

Արգելակային հեղուկի մակարդակի ստուգումը կատարվում է Tesla ընկերու-

թյան մասնագետների կողմից համաձայն պլանային տեխնիկական սպասարկ-

ման աշխատանքների գրաֆիկի: 

Ինքնուրույն ստուգելու համար անհրաժեշտ է մեքենան կանգնեցնել հարթ 

հորիզոնական մակերևույթի վրա: Ավտոմեքենան հովանալուց հետ անհրաժեշտ է 

հանել սերվիսային պանելը: Հեղուկի մակարդակի ստուգումն իրականացնում են 

առանց կափարիչի հանման, դիտելով հովացնող հեղուկի բաքի արտաքին պատի 

վրա հովացման հեղուկի մակարդակի նշումների: Հեղուկի մակարդակը պետք էլի-

նի MIN և MAX նիշերի միջև (նկ.10.4): 
 

 
Նկ. 10.4. Արգելակային հեղուկի մակարդակի ստուգում 

 

Հիշեցում: Մեքենայի նորմալ շահագործման ժամանակ արգելակային կոճ-

ղակների մաշման հետևանքով արգելակային հեղուկի մակարդակը մի փոքր իջ-

նում է: 

Արգելակային հեղուկի լիցքավորում 

Ինքնուրույն արգելակային հեղուկի լիցքավորում արգելվում է: Հեղուկի լից-

քավորում կատարվում է միայն Tesla ընկերության սերվիս կենտրոններում: 

Աշխատանքները կատարվում են հետևյալ հաջորդականությամբ. 

- Լիցքավորումից առաջ բաքի կափարիչը նախքան հանելը անհրաժեշտ է 

այն մաքրել, որպեսզի կանխվի կեղտի և փոշու ներթափանցումը բաք: 

- Կափարիչը անհրաժեշտ է պտտացնել և հանել: 

- Լիցքավորել արգելակային հեղուկը մինչև MAX նիշը օգտագործելով DOT3 

կամ DOT4 ստանդարտ արգելակային հեղուկները: 

- Տեղադրել կափարիչն իր տեղում: 
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Ուշադրություն: Անհրաժեշտ է օգտագործել միայն թարմ հեղուկ, հերմետիկ 

փակված տարաներից: Արգելակային հեղուկի կրկնակի օգտագործումը կամ ոչ 

հերմետիկ տարաներից լիցքավորումն արգելվում է: Արգելակային հեղուկը կլա-

նում է խոնավությունը, որը իջեցնում է արգելակման արդյունավետությունը: 

Ուշադրություն: Արգելակային հեղուկը շատ թունավոր է: Արգելակային հե-

ղուկներով տարաները պետք է լինեն քիպ և հերմետիկ փակված այնպիսի տեղե-

րում, որտեղ երեխաների մուտքը արգելված է: Արգելակային հեղուկի գոլորշինե-

րի շնչելու դեպքերում անհրաժեշտ է շտապ դիմել բժշկի օգնության: 

Անհարժեշտ է հիշել, որ արգելակային հեղուկը վնասում է լաքածածկույթնե-

րի և ներկված ծածկույթների արտաքին տեսքը: Նման դեպքերում դուրս թափված 

հեղուկը պետք է մաքրել կլանող լաթով, լվանալ արգելակային հեղուկով վնաս-

ված հատվածը ավտոմոբիլային շամպույնի ջրային լուծույթով: 

Լվացող հեղուկի լիցքավորում 

Model S մակնիշի մեքենաներում կա լվացնող հեղուկի միայն մեկ բաք: Այն 

տեղակայված է առջևի բեռնախցիկի տակ և կարելի է ինքնուրույն լիցքավորել: 

Հեղուկի մակարդակի նվազման դեպքում սարքերի պանելի վրա հայտնվում է հա-

մապատասխան զգուշացում: 

Լիցքավորումն անհրաժեշտ է իրականացնել մինչև բկանցքի ներքին եզրը 

(նկ. 10.5): Հեղուկի մղիչների մաքրության և ճիշտ տեղակայման ստուգման հա-

մար անհրաժեշտ է պարբերաբար անջատել ապակեմաքրիչը: 

Մաքրող հեղուկի լիցքավորումը. 

- Լիցքավորումից առաջ բաքի կափարիչը նախքան հանելը անհրաժեշտ է 

այն մաքրել, որպեսզի կանխվի կեղտի և փոշու ներթափանցումը բաք, 

- հանել կափարիչը, 

- լիցքավորել հեղուկը այնքան մինչև երևա բկանցքի ներքին եզրը,  

- տեղադրել կափարիչն իր տեղում: 
 

 
Նկ. 10.5. Լվացնող հեղուկի մակարդակի ստուգում և լիցքավորում 
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Որոշ երկրներում ազգային կամ տեղական օրենսդրական ակտերը սահմա-

նափակում են ցնդող օրգանական հեղուկների օգտագործումը: Դրանք օգտա-

գործում են, որպես չսառող հավելանյութեր մաքրող հեղուկներում: Այդպիսի նյու-

թերով լվացնող հեղուկները պետք է օգտագործել այն դեպքում, երբ այն բավա-

կան կայուն է սառչելու հանդեպ՝ մեքենայի շահագործման բոլոր կլիմայական 

պայմաններում: Խստիվ արգելվում է շահագործական հեղուկներով լիցքավորել 

այլ բաքերը: Երկու բաքերը տեղակայված են լվացնող հեղուկի բաքի կողքին, 

բայց սերվիսային պանելի տակ: Երբ երկու բաքերում հեղուկի մակարդակի նա-

վազեցման վերաբերյալ հայտնաբերվում է հաղորդագրություն անհրաժեշտ է մե-

քենան շտապ կանգնեցնել և դիմել Tesla ընկերության ներկայացուցչություն:  

Արգելվում է լվացնող հեղուկի թափում թափքի առանձին հատվածների և մե-

քենամասերի վրա, վնասվածքներից խուսափելու համար: Այդպիսի դեպքերում 

անհրաժեշտ է այդ հատվածը մաքրել և լվանալ մաքուր ջրով:  

+40 C ջերմաստիճանից ցածր ջերմաստիճանների դեպքում անհրաժեշտ է 

օգտագործել չսառող հավելանյութերով լվացնող հեղուկներ: Հակառակ դեպքում 

վատանում է դիմապակու տեսանելիությունը: 

Աղյուսակ 10.3 

Արտադրողի երաշխքի պայմանները 

Արտադրողի երաշխքի պայմանները 
(երաշխիքի սկիզբը) 

 Պայմանները Ժամկետի ավարտը 
Ավտոմոբիլի երաշխիքը 3 տարի/ 100000 կմ 08.12.2019 
Լաքաներկանյութերի երաշխիքը 3 տարի/ 100000 կմ 08.12.2019 
Կոռոզիայից երաշխիքը 6 տարի/ վազքի մե-

ծությունը չի սահ-
մանափակվում 

08.12.2019 

Տեխնիկական օգնություն  08.12.2019 
 

Մեքենայի նորոգումն արագ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է ներկա-

յացնել հետևյալ տեղեկատվությունը. անսարքության ճիշտ տեղը,  նույնականաց-

ման համարը, գրանցման համարը, շարժիչի տեսակը, սեփականատիրոջ կամ 

շահագործողի կոնտակտային տվյալները: 

 

10.10. Տեխնիկական սպասարկման ծրագիրը  

(RENAULT SANDERO II) 

 

Գործառույթներ, որոնք նախատեսված են իրականացնելու վազքին հասնե-

լու կամ միջանկյալ ժամանակահատվածի լրանալուց հետո (որն ավելի արագ 

կլինի):  

Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում անհրաժեշտ է հետևել տեխնիկական 

սպասարկման ծրագրին, պարբերականությանը, կիրառվող վառելիքաքսանյու-
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թերի և շահագործական տեխնիկական հեղուկների ստանդարտներին և բաղադ-

րությանը, կիրառել դրանք ավտոմոբիլի վաճառքի երկրում: Վաճառքի երկրից 

դուրս գտնվելու դեպքում անհրաժեշտ է դիմել առևտրային ներկայացուցչին: 

 

Աղյուսակ 10.4 

Արտադրողի երաշխքի պայմանները 

 
 

Անվանում 
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1 
տ

ա
րի

 

2 
տ

ա
րի

 

3 
տ

ա
րի

 

4 
տ

ա
րի

 

5 
տ

ա
րի

 

6 
տ

ա
րի

 

7 
տ

ա
րի

 

8 
տ

ա
րի

 

9 
տ

ա
րի

 

10
 տ

ա
րի

 

11
 տ

ա
րի

 

12
 տ

ա
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Տեխնիկական սպասար-
կում 

15000 + + + + + + + + + + + + 

Օդի զտիչի փոխում 15000 + + + + + + + + + + + + 
Յուղի զտիչի փոխում 15000 + + + + + + + + + + + + 

Շարժիչի յուղի փոխում 15000 + + + + + + + + + + + + 
Սրահի օդափոխման 

զտիչի փոխում 
15000 + + + + + + + + + + + + 

Վառոցքի մոմերի փոխում 30000  +  +  +  +  +  + 
Թմբուկային արգելա-

կային կոճղակների ստու-
գում և փոշու հեռացում 

60000   +   +   +   + 

Հովացման հեղուկի 
փոխում 

90000   +   +   +   + 

Արգելակային հեղուկի 
փոխում 

90000   +   +   +   + 

Օժանդակ սարքավորում-
ների շարժաբերի փոկի և 

հոլովակների փոխում 

90000    +    +    + 

Վառելիքի արտաքին 
զտիչի փոխում, եթե այն 

տեղակայված է 

120000      +       

Օդորակիչի մաքրում և 
ստուգում 

  +  +  +  +  +  + 

Սառցագենտի մակար-
դակի ստուգում և կարգա-

վորում 

    +    +    + 

 

Տեխնիկական սպասարկման ժամանակ կատարվող գործառույթները 

 Ստուգել հակակոռոզիոն պատվածքը 

 Տանիքի լյուկի համակարգի մաքրում, եթե այն տեղադրված է 

 Ստուգել և յուղել շարժիչի ծածկոցի փականը 

 Ստուգել արտածման հողովակաշարը 

 Ստուգել ղեկային հիդրավլիկ ուժեղարարի յուղի մակարդակը, տեխնիկա-

կան վիճակը համակարգի միացումների հերմետիկությունը 
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 Ստուգել հովացման համակարգի աշխատանքային հեղուկի մակարդա-

կը, տեխնիկական վիճակը և համակարգի հերմետիկությունը 

 Ստուգել արգելակային համակարգի և կցորդիչի հիդրոհաղորդակի աշ-

խատանքային հեղուկի մակարդակը, տեխնիկական վիճակը և համակարգի հեր-

մետիկությունը 

 Ստուգել ռոբոտացված փոխանցումների տուփի յուղի մակարդակը, 

տեխնիկական վիճակը և համակարգի հերմետիկությունը 

 Ստուգել մեղմիչների, գնդիկավոր հոդակապեր չեխոլների տեխնիկական 

վիճակը և հերմետիկությունը 

 Ստուգել անիվների և դողերի տեխնիկական վիճակը և ճնշումը 

 Ստուգել դողերի նիպելների թասակների առկայությունը 

 Ստուգել արգելակային սկավառակների և կոճղակների մաշը 

 Ստուգել լուսաազդանշանային համակարգը, արտաքին լուսավորությու-

նը և սրահի լուսավորությունը 

 Ստուգել դիմացի հողմապակու և ետին դիտման հայելիների տեխնիկա-

կան վիճակը  

 Ստուգել ապակեմաքրիչների խոզանակների տեխնիկական վիճակը և 

ապակեմաքրման հեղուկի տարողությունում հեղուկի մակարդակը 

 Ստուգել անվտանգության բարձիկների վերաբերյալ գրառումների առ-

կայությունը, շարժիչային բաժանմունքում գրառումների առկայությունը 

 Ստուգել տեստերով 12 Վ ակումուլյատորային մարտկոցը 

 Ստուգել հեռակառավարման սարքով ЭБУ 

 Ստուգել սարքերի վահանակի վրա ազդանշանային լամպերի տեխնիկա-

կան վիճակը 

 Կատարել ընթացքի պաշարի ցուցիչի կրկնակի վերծանում մինչև յուղի 

հաջորդ փոխումը / տեխնիկական ստուգումը: 

 Տեխնիկական սպասարկման փոստաթղթաշրջանառություն և գրառում-

ների լրացումներ: 

Արտադրողը խորհուրդ է տալիս բարդ շահագործական պայմաններում շա-

հագործելիս փոխել որոշակի մեքենամասերի կամ հեղուկների փոխման պարբե-

րականությունը, կախված կոնկրետ շահագործական պայմաններից: 

 

10.11. Model S էլեկտրամոբիլի բարձրացումն ամբարձիչով 

 

Էլեկտրամոբիլների տեխնիկական զննության, սպասարկման և նորոգման 

ժամանակ անհրաժեշտ է խսիտ հետևել արտադրող ընկերության երաշխավորու-

թյուններին՝ էլեկտրամոբիլի շահագործման անվտանգության ապահովման հա-

մար: 

Ստորև ներկայացնում ենք Model S մոդելի բարձրացման կանոնները. 
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1. Սպասարկման կենտրոնի աշխատակիցը պետք է հստակ իմանա մեքե-

նայի բարձարցման համար նախատեսված կետերի քանակը և տեղակայումը: 

2. Մեքենան տեղակայվում է ամբարձիչի կանգնակների միջև: 

3. Եթե մեքենան կահավորված է ակտիվ պնևմատիկ կախոցով, այն ավտո-

մատ հավասարեցնում է թափքը նույնիսկ սնուցման անջատման դեպքում: Կա-

խոցի կարգավորումները փոփոխվում են սենսորային էկրանի միջոցով. 

- ընտրվում է Touch Controls > Driving, 

- սեղմում են արգելակման ոտնակը, այնուհետև Very High կոճակը, որպեսզի 

ապահովենք կախոցի առավելագույն բարձրությունը, 

- սեղմում են Jack, որպեսզի ավտոմատ անջատվի թափքի հավասարեցումը, 

Jack ռեժիմում սարքերի վահանակի վրա մնում է նշված ինդիկատորը և 

հայտնվում է հաղորդագրություն, որ ակտիվ պնևմատիկ կախոցն անջատվել է, 

- ամբարձիչի հենկաները տեղակայում են թափքի լոնժերոնների տակ, այն 

տեղերում, որոնք ներկայացված են ստորև բերված նկարում, 

- խստիվ արգելվում է տեղակայել ամբարձիչի հենկաները ակումուլյատո-

րային մարտկոցի տակ, 

- կարագավորվում է ամբարձիչի հենակների բարձրությունը և դիրքը, այն-

պես որ դրանք գտնվեն համապատասխան տեղերում, 

- օգտվելով տեխնիկական սպասարկման կազմի օգնականի օգնությունից 

անհրաժեշտ է հետևել որպեսզի ամբարձիչի հենակների եզրերը հուսալիորեն 

մնան նախատեսված տեղերում: 

 
Նկ. 10.5. Ամբարձիչի հենակների տեղակայման համար նախատեսված տեղերը՝  

Model S էլեկտրամոբիլի բարձրացման ժամանակ 
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Անհրաժեշտ է նշել, որ այլ տեղերում հենակների տեղակայումը կարող է բե-

րել էլեկտրամոբիլի վնասվածքների և անսարքությունների առաջացման: Բարձ-

րացման ժամանակ պահանջվող կանոնների խախտման հետևանքով առաջա-

ցած վնասվածքները չեն փոխհատուցվում երաշխիքային պարտավորություննե-

րով: 

 

10.12. Մեքենայի նույնականացման համարը 

 

Նույնականացման համարը (VIN) տեղակայվում է. 

- պլաստիկի վրա առջևի պանելի վերևի հատվածում, որը երևում է դիմացի 

հողմապակուց, շասսիի վրա: Տեսանելի է միայն սերվիսային պանելը հանելուց 

հեոտ, 

- դռան կանգնակի վրա՝ վարորդի կողմից (արտադրող գործարանի ցուցնակի 

վրա): Այն տեսանելի է երբ դուռը բաց է: 

 
Նկ.10.7. Նույնականացման թվի տեղակայումը 

 

10.13. Բեռնատարողությունը (լրիվ զանգվածը) 

 

Համաձայն արտադրող գործարանի երաշխավորությունների էլեկտրամոբի-

լի անխափան և անվտանգ շահագործման համար անհրաժեշտ է հստակ իմանալ 

վարորդի, ուղևորների, բեռի և գործարանային լրացուցիչ սարքավորումների գու-

մարային զանգվածը: Դա ներկայացվում է ցուցանակի միջոցով, որոնք տեղա-

կայվում են թափքի միջին կանգնակի վրա՝ դռների համար նախատեսված հատ-

վածում: 
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Նկ. 10.6. Տարբեր ցուցանակների տեղակայումը էլեկտրամոբիլի վրա 

1 - էլեկտրամոբիլի բեռնատարողության, դողերի չափերի և 

ճնշման մեծության ցուցանակ, 2 - արտադրող գործարանի ցուցանակ 

 

Անհրաժեշտ նշել, որ էլեկտրամոբիլի գերբեռնավորումը բերում է արգելակ-

ման արդյունավետության և կառավարելիության վատացման, ազդում է երթևե-

կության անվտանգության վրա և կարող է մեքենայի տարբեր վնասվածքների և 

խափանումների առաջացման պատճառ դառնալ: Արգելվում է առջևի բեռնա-

խցիկում 136 կգ ավելի բեռ փոխադրել: 

Ավտոմոբիլի բեռնատարողության, դողերի չափերի և ճնշման մեծության ցու-

ցանակի վրա նշվում են. 

- սրահում առավելագույն նստատեղերի քանակը, 

- մեքենայի առավելագույն լրիվ զանգվածը, 

- դողերի տիպաչափը, 

- ճնշման մեծությունը սառը դողերում:  

Նշվում է կառավարելիության և ընթացքային օպտիմալ հատկություններն 

ապահվելու համար երաշխավորվող ճնշումը: 
 

 
Նկ. 10.7. էլեկտրամոբիլի բեռնատարողության, դողերի չափերի և ճնշման մեծության 

 ցուցանակի ընդհանուր տեսքը 
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Ցուցանակների փոխումը խստիվ արգելվում է, նույնիսկ այն դեպքում, եթե 

ապագայում օգտագործվում են այլ դողեր: Մեքենայի լրիվ բեռնավորման դեպ-

քում անհրաժեշտ է ևս մեկ անգամ ստուգել դողերում ճնշման մեծությունը, որը 

պետք է համապատասխանի երաշխավորվող արժեքներին: 

Արտադրող գործարանի ցուցանակը բացի նույնականացման թվից պարու-

նակում է նաև հետևյալ տեղեկատվությունը. 

GVWR - մեքենայի առավելագույն զանգվածը, ներառյալ վարորդի և ուղևո-

րիների, շահագործական հեղուկների, բեռի զանգվածները: 

GAWR - մեքենայի առջևի և ետին սռնիների առավելագույն բեռնվածքները: 

Այս պարամետրը բնութագրում է այն առավելագույն բեռնվածքը, որը կարող է 

կրել տվյալ սռնին: 

 

 

 

 

 

VIN 

 

GVWR 

 

GAWR 

(առջևի սռնի) 

GAWR 

(ետին սռնի) 

 

Նկ. 10.8. Արտադրող –գործարանի ցուցանակը 

 

Բեռի առավելագույն զանգվածի որոշումը 

Էլեկտրամոբիլով տեղափոխվող բեռի առավելագույն զանգվածի որոշումը 

կարևոր նշանակություն ունի անվտանգ և հուսալի շահագործման համար: 

Էլեկտրամոբիլով փոխադրվող բեռի առավելագույն զանգվածը որոշելու հա-

մար անհրաժեշտ է.  

1. որոշել վարորդի և սրահում գտնվող ուղևորների զանգվածը: 

2. «XXX kg» արժեքից հանել առաջին կետում ստացված: 

Օրինակ՝  

- եթե «XXX» հավասար է 635 կգ և էլեկտրամոբիլի սրահում գտնվում են 

հինգ մարդ, միջինը 68 կգ զանգվածով, ապա մեքենայի առավելագույն բեռնա-

տարողությունը կլինի՝ 

635 – 340 (5 x 68) = 295 կգ, 
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- եթե «XXX» հավասար է 433 կգ և էլեկտրամոբիլի սրահում գտնվում են 

հինգ մարդ, միջինը 68 կգ զանգվածով, ապա մեքենայի առավելագույն բեռնա-

տարողությունը կլինի՝ 

433 – 340 (5 x 68) = 93 կգ, 

- եթե «XXX» հավասար է 433 կգ և էլեկտրամոբիլի սրահում գտնվում են եր-

կու մարդ, միջինը 68 կգ զանգվածով, ապա մեքենայի առավելագույն բեռնատա-

րողությունը կլինի՝ 

433 – 136 (2 x 68) = 297 կգ: 

Անհրաժեշտ նշել, որ կցորդի քարշակում չի թույլատրվում, մեքենայում նա-

խատեսված չէ քարշակցման սարքավորում, որը կարող է մեքենայի վնասվածք-

ների և վթարային իրավիճակների առաջացման պատճառ դառնալ: 
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ԳԼՈՒԽ 11  

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 
 

11.1. Ավտոմոբիլների երաշխիքային սպասարկման նշանակությունը 

 

Նոր ավտոմոբիլների գնման ժամանակ գնորդը կարևոր ուշադրություն է 

դարձնում երաշխիքային սպասարկմանը: 

Սովորաբար պաշտոնական դիլերից կամ ավտոարտադրող ընկերության 

լիազորված գործընկերոջից ձեռք բերված նոր ավտոմեքենաների երաշխիքային 

ժամկետը կազմում է 3 տարի կամ 100 000 կմ վազք (կախված այն բանից, թե որն 

է ավելի վաղ տեղի ունենում): Ավտոմեքենան սարքին տեխնիկական վիճակում 

պահելու և երաշխիքը պահպանելու համար անհրաժեշտ է հետևել ավտոմեքե-

նայի շահագործման բոլոր կանոններին ու արտադրողի հրահանգներին, ինչպես 

նաև տեխնիական սպասարկման կանոնակարգին: 

 

11.2. Երաշխիքի պայմաններ 

 

1. Երաշխիքային պարտավորություններ 

Նոր ավտոմեքենայի երաշխիքային պարտավորությունները տարածվում են 

ավտոմեքենային արտադրության կամ դրա շահագործման ժամանակ ի հայտ 

եկած կառուցվածքի կամ նյութերի որակի հետ կախված թերությունների վրա: 

Ավտոմեքենայի վրա երաշխիքային պարտավորությունները գործում են սովորա-

բար 36 ամիս (3 տարի)` նոր ավտոմեքենան առաջին սեփականատիրոջը փո-

խանցելու պահից կամ նախքան ավտոմեքենայի 100 000 կմ վազքը լրանալու, 

կախված նրանից, թե որն ավելի վաղ վրա կհասնի:  

Անհրաժեշտ է նշել, որ երաշխիքային պարտավորությունները գործում են 

միայն այն դեպքում, երբ սեփականատիրոջ կողմից պահպանվել են ավտոմեքե-

նայի շահագործման կանոնները և պահանջները, որոնք նշված են արտադրող 

ընկերության կողմից տրված՝ «Ուղեցույց սեփականատերերի համար»: 

2. Թափանցող կոռոզիայի բացակայության և ավտոմեքենայի թափքի լաքա-

ներկային ծածյույթի երաշխիք 

Մարդատար ավտոմեքենա արտադրողը երաշխավորում է ավտոմեքենայի 

թափքի թափանցող կոռոզիայի և լաքաներկային ծածկույթի արտադրական թե-

րությունների բացակայությունը սովորաբար 36 ամսվա (3 տարվա ընթացքում)՝ 

նոր ավտոմեքենան առաջին սեփականատիրոջը փոխանցելու պահից կամ մինչև 

ավտոմեքենայի մինչև 100 000 կմ վազքը լրանալը, կախված նրանից, թե որն ավե-

լի վաղ վրա կհասնի, բացառելով «պիկապ» տեսակի բեռնատար պլատֆորմը: 
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Արտադրողը երաշխավորում է «պիկապ» տեսակի նոր ավտոմեքենայի բեռ-

նատար պլատֆորմի թափքի թափանցող կոռոզիայի և լաքաներկային ծածկույթի 

արտադրական թերությունների բացակայությունը սովորաբար 12 ամսվա (1 

տարվա ընթացքում)՝ «պիկապ» տեսակի նոր ավտոմեքենան առաջին սեփակա-

նատիրոջը փոխանցելու պահից կամ մինչև ավտոմեքենայի մինչև 20 000 կմ, 

կախված նրանից, թե որն ավելի վաղ վրա կհասնի: 

3. Հիբրիդային տեղադրման բաղադրիչների երաշխիք 

Հիբրիդային տեղադրման բաղադրիչների վրա, ինչպիսիք են բարձրավոլտ 

մարտկոցը, բարձրավոլտ կառավարման էլեկտրոնային բլոկը (ԿԷԲ), հիբրիդային 

տեղադրման ԿԷԲ-ը, հիբրիդային տեղադրման կերպափոխիչ-ինվերտորը, ար-

տադրողի կողմից տրամադրվում է 5 տարվա երաշխիք, օրինակ՝ նոր Toyota ավ-

տոմեքենան առաջին սեփականատիրոջը փոխանցելու պահից կամ մինչև ավտո-

մեքենայի մինչև 100 000 կմ վազքը լրանալը, կախված նրանից, թե որն ավելի վաղ 

վրա կհասնի: Ընդ որում՝ երաշխիքով հիբրիդային տեղադրման նշված բաղա-

դրիչները փոխարինելու միջոցով վերանորոգման դեպքում, հիբրիդային տեղա-

դրման նոր բաղադրիչի վրա սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ, որը հավա-

սար է ավտոմեքենայի վրա այն տեղադրելու օրվա և հիբրիդային տեղադրման 

համապատասխան փոխարինված բաղադրիչի երաշխիքային ժամկետի ավար-

տի օրվա միջև: 

4. Պահեստամասերի երաշխիքը 

Դիլերից ձեռք բերված օրիգինալ պահեստամասերի նկատմամբ տրամա-

դրվում է երաշխիք՝ պահեստամասերի ձեռքբերման պահից և մինչև 12 ամիսը (1 

տարին) լրանալը՝ անկախ վազքից: Սեփականատերն իրավունք ունի ներկայաց-

նել պահեստամասերի թերությունների հետ կապված պահանջներ, միայն օրիգի-

նալ պահեստամասերի երաշխիքային ժամկետի ընթացքում: Սույն երաշխիքը չի 

տարածվում ոչ օրիգինալ պահեստամասերի, ինչպես նաև ոչ օրիգինալ պահես-

տամասերի օգտագործման հետևանքով ի հայտ եկած թերությունների վրա: 

5. Աքսեսուարների երաշխիքը 

Դիլերից ձեռք բերված օրիգինալ աքսեսուարների վրա տրամադրվում է 

երաշխիք օրիգինալ աքսեսուարների ձեռք բերման պահից և մինչև ավտոմեքե-

նայի երաշխիքային ժամկետի լրանալը, սովորաբար 12 ամսից ոչ պակաս (1 տա-

րի): Սեփականատերն իրավունք ունի ներկայացնել օրիգինալ աքսեսուարների 

թերությունների հետ կապված պահանջներ միայն աքսեսուարների երաշխքային 

ժամկետի ընթացքում: Ոչ օրիգինալ աքսեսուարների օգտագործում կարող է հան-

գեցնել ավտոմեքենայի շահագործման որակների, անվտանգության, աշխատու-

նակության ու հուսալիության նվազեցման, և կարող է առաջ բերել երաշխիքով 

պահանջների բավարարման անհնարինություն: 

6. Նորոգում-վերանորոգում 

Վերանորոգման անհրաժեշտության դեպքում, երբ մեքենայի հետագա շա-

հագործումը դառում է ոչ անվտանգ, մոտակ դիլերի մոտ փոխադրման ծախսերը 
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փոխահատուցվում է միայն այն պայմանով, եթե անսարքությունը ճանաչվում է 

երաշխիքային: 

 

11.3. Ինչի վրա չի տարածվում երաշխիքը 
 

Արտադրողը պատասխանատու չէ այն ավտոմեքենայի, նրա առանձին ագ-

րեգատների և դետալների, թափքի, լաքներկային ծածկույթի թերությունների, ան-

սարքության և վնասման համար, ինչպես նաև պահեստամասերի կամ աքսե-

սուարների թերությունների անսարքությունների վրա, որոնք առաջ են գալիս: 

 Սեփականատիրոջ և (կամ) ավտոմեքենան շահագործող այլ անձի կող-

մից ավտոմեքենայի օգտագործման (շահագործման), պահպանման կամ փո-

խադրման կանոնների խախտմամբ, երրորդ անձանց կամ անհաղթահարելի ուժի 

գործողություններով: 

 Ոչ օրիգինալ պահեստամասերի կամ աքսեսուարների օգտագործմամբ: 

 Ավտոմեքենայի շահագործման ժամանակ անորակ (գործող չափոշոշիչ-

ներին և որակի նորմատիվներին անհամատասխան) և (կամ) Սեփականատիրոջ 

համար նախատեսված ուղեցույցում շարադրված պահանջներին անհամապա-

տասխան և (կամ) այլ օգտագործվող հեղուկների օգտագործմամբ: 

 Սպորտային, մրցութային նպատակներով կամ գերծառնաբեռնված ավ-

տոմեքենաների օգտագործմամբ: 

 Ավտոմեքենայի նկատմամբ սեփականատիրոջ կամ երրորդ անձանց մի-

տումնավոր կամ անզգույշ գործողություններվ (օրինակ՝ էլեկտրական միացու-

թյունների վնասում կամ անջատում և այլն): 

 Ավտոմեքենայի հանգույցների և ագրեգատների մեջ ջրի ներթափանց-

մամբ՝ դրանով ծանծաղուտների և այլ ջրային խոչընդոտների հաղթահարման 

հետևանքով: 

 Ավտոմեքենայի ձևափոխմամբ կամ նրա կառուցվածքի փոփոխությամբ: 

 Սխալ իրականացված վերոնորոգմամբ կամ սխալ իրականացված տեխ-

նիկական սպասարկմամբ: 

 Վերանորոգող կազմակերպության աշխատակիցիների պատշաճ որա-

կավորման բացակայությամբ կամ անփութությամբ կամ անուշադրությամբ: 

 Սեփականատիրոջ համար նախատեսված ուղեցույցում և օգտատիրոջ 

ուղեցույցում արտացոլված արտադրողի կողմից հաստատված տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքների պարբերականության խախտմամբ (եթե կիրա-

ռելի է): 

 Բացառապես սեփականատիրոջ ցանկությամբ արտադրված դետալների 

փոխարինումներով, որոնք պայմանավորված չեն ավտոմեքենաների թերություն-

ներով: 

 Թափքի վնասմամբ կամ կոռոզիայով, որոնք ծագել են որևէ արտաքին 

գործոնների ազդեցության արդյունքում, ներառյալ, սակայն չսահմանափակվե-

լով, ջարդվածքներ և քարերից առաջացած քերծվածքներ, աղի, հյութ և ծառերի 
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բողբոջների, թռչունի ծրտի, կարկուտի, թթվային անձրևների, տարերային աղետ-

ների: 

 Ավտոմեքենայի օդաճնշական կախոցի հանգույցների և մեքենամասերի՝ 

շահագործմամբ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -400 C-ից ցածրի դեպքում: 

 Ճանապարհատրանսպորտային պատահարով, խոչընդոտների բախվե-

լուվ, ճանապարհային ծածկույթի թերություններով: 

 

Երաշխիքով չեն ծածկվում սեփականատիրոջ ծախսերը 

 Որոնք նա կրել է ավտոմեքենայի օգտագործման անհնարինության ժա-

մանակահատվածում՝ դրա անսարքության/վերանորոգման կապակցությամբ, նե-

րառյալ հեռախոսային բանակցությունների, այլ ավտոմեքենայի վարձակալման, 

ուղևորությունը և կեցությունը հյուրանոցում, ժամանակի կորուստը, բաց թողնված 

օգուտը և այլն: 

 Աշխատանքների, պահեստամասերի և նյութերի արժեքը, որոնք անհրա-

ժեշտ են ավտոմեքենայի կանոնավոր տեխնիկական սպասարկումն իրականաց-

նելու համար՝ Սեփականատիրոջ համար նախատեսված ուղեցույցով և օգտատի-

րոջ ուղեցույցով (եթե կիրառելի է) նախատեսված ժամանակացույցին համապա-

տասխան: 

 Ավտոմեքենայի շարժիչի, հանգույցների, ագրեգատների և դետալների 

կարգավորման, ինչպես նաև ավտոմեքենաների հանգույցների, ագրեգատների և 

դետալների յուղման և մաքրման վրա կատարված սեփականատիրոջ ծախսերը, 

որոնց անհրաժեշտությունը ծագել է ավտոմեքենայի շահագործման գործընթա-

ցում: 

 Սեփականատիրոջ նախաձեռնությամբ իրականացվող դիագնոստիկ աշ-

խատանքների  փոխհատուցում, որոնց արդյունքում հայտարարված անսարքու-

թյունը չի հաստատվել,  կողմնակի ձայներ, կախոցի: 

 Ղեկային կառավարման, փոխհաղորդակի դետալների և այլ դետալների 

անսարքություններ և վնասվածքներ, որոնք ի հայտ են եկել հարվածային 

բեռնվածքի կցորդված անհարթ ճանապարհային ծածկույթով ավտոմեքենայի 

ղեկավարման, հարվածային արդյունքում, այդ թվում՝ ճանապարհներով և փո-

ղոցներով շահագործման ժամանակ, որոնք չեն համապատասխանում դրանց 

շահագործման վիճակի նկատմամբ պահանջներին, գործող օրենսդրությանը հա-

մապատասխան: 

 Կախոցի, փոխհաղորդակի, արգելակային համակարգի (ներառյալ արգե-

լակային սուփորթները), շարժիչի, թափքի դետալաների և թափքի հարդարանքի 

տարրերի վրա կոռոզիոն գործընթացներից առաջացած վնասվածքներ, ներա-

ռյալ դետալների քրոմացում, բնական մաշվածքի և բնական միջավայրի և ագրե-

սի միջավայրերի գործոնների արտաքին ազդեցության արդյունքում (օրինակ՝ 

հակասառեցնող ազդանյութերի, ոչ կոնտակտային լվացումների և այլն): 
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 Լրացուցիչ տեխնիկական սպասարկման ժամանակացույցին չհետևելու 

պատճառով առաջացած ավտոմեքենայի շարժիչի, փոխհաղորդակի և այլ դե-

տալների ու ագրեգատների անսարքության, ծանր պայմաններում ավտոմեքե-

նայի շահագործման դեպքում (տե՛ս Սեփականատիրոջ համար նախատեսված 

ուղեցույցը): 

 Ֆիլտրների և ֆիլտրող տարրերի, ավտոմոբիլային լամպերի բոլոր տե-

սակների, սառեցնող և այլ օգտագործվող հեղուկների, այրման մոմերի, դյուրա-

հալ ապահովիչների, ապակեմաքրիչ խոզանակների, արգելակային կոճղակների 

և սկավառակների, շարժահաղորդ գոտիների, կցորդման սկավառակների, հա-

տակադիր գորգերի (մաշվածության, բծերի, ձևախախտման), հեռակառավար-

ման սարքերի համար նախատեսված սնուցման տարրերի, առջևի, կողմնային, 

հետևի ապակիների, դիտանցքի և պանորամային տանիքի փոխարինման՝ 

կոտրվածքների, ջարդոնի դեպքում, ողորկման, մաքրման և հակակոռոզիոն 

մշակման: 

 

Անվադողեր 

Երաշխիքային պարտավորությունները չեն տարածվում անվադողերի վրա: 

Անվադողերի երաշխիքը տրամադրվում է անվադողերի արտադրողի կողմից: 

 

Բնական աղմուկներ, թրթռում և մաշվածք 

Բնական աղմուկներ և թրթռումներ, որոնք ազգային չափորոշիչներով սահ-

մանված նորմայի սահմաններում են, բնական և շահագործման մաշվածք, այդ 

թվում՝ գույնի փոփոխություն, երեսմշակման ներքին և արտաքին տարրերի դե-

տալների մաշում և ձևախախտում, բնական ծերացում և ռետինե մեքենամասերի 

քայքայում, լաքաներկային ծածկույթի ծերացում, գունաթափում և խունացումը, 

ինչպես նաև աղտոտվածության, հարվածության (այդ թվում՝ նստարանների 

ծածկույթների, ղեկի և այլն) և ձևախախտումները Երաշխիքով չեն ծածկվում: 

 

Ճանապարհաչափի ցուցանիշների փոփոխություն 

Երաշխիքով չի ծածկվում ավտոմեքենայի անսարքությունների վերացում, 

որի վրա իրականացվել են ճանապարհաչափի ցուցանիշների կեղծումներ կամ 

փոփոխություններ, այդ թվում՝ նշված Ուղեցույցում չարտացոլված դրա փոխա-

րինման միջոցով, այնպես, որ իր իրական վազքը հնարավոր չէ հաստատել ար-

ժանահավտորեն: 
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Ինքնուրույն ստուգման հարցեր 

 

1. Որն է էներգախնայողության նշանակությունը 

2. Ներկայացնել էներգախնայողության ապահովման հիմունքները 

3. Ներկայացնել էերգախնայողության ներուժի իրացումը Հայասատնում  

4. Էներգախնայողության նշանակությունը վնասակար արտանետումների 

նվազեցման համար 

5. Որոնք են տրանսպորտի ոլորտում էներգախնայողության հայտնի գործե-

լակերպերը 

6. Ինչպիսին է տրանսպորտի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա 

7. Ներկայացնել արտանետումների կրճատման քաղաքականությունը 

8. Էլեկտրամոբիլների ստեղծման պատմական արմատները 

9. Նոր տեխնոլոգիաների դերը ավտոմոբիլաշինությունում 

10. Վերականգնվող էներգայի աղբյուրների կիրառման նշանբակությունը 

ժամանակակից ավտոմոբիլաշինությունում 

11. Քամու և արևի էներգիայի էներգիայի օգտագործում տրանսպորտային 

միջոցներում 

12. Էլեկտրամոբիլների և հիբրիդային ավտոմոբիլների սպառողական պա-

հանջարկը և դրա վրա ազդող խնդիրները 

13. Ներկայացնել էլեկտրատրանսպորտի զարգացման հիմնական միտում-

ներն աշխարհում 

14. Էլեկտրամոբիլների զարգացումը Եվրասիական տնտեսական միության 

անդամ երկրներում 

15. Հայաստանի Հանրապետություն 

16. Բելառուսի Հանրապետություն 

17. Ռուսաստանի Դաշնություն 

18. Ղրղզստանի Հանրապետություն 

19. Ղազախստանի Հանրապետություն 

20. Ենթակառուցվածքների զարգացումը ԵԱՏՄ անդամ երկրներում 

21. Էլեկտրամոբիլների զարգացման օրենսդրական բազան 

22. Թվարկել էլեկտրամոբիլների և հիբրիդային ավտոմոբիլների անվտանգ և 

հուսալի շահագործման վերաբերյալ գործող կանոններն ու դիրեկտիվները, մի-

ջազգային արդյունաբերական ստանդարտներ 

23. Էլեկտրական շարժաբերով ավտոմոբիլների դասակարգման հիմունքները 

24. Ներկայացնել էլեկտրամոբիլի ընդհանուր կառուցվածքը և հիմնական 

մասերը 

25. Էլեկտրաշարժիչ–գեներատորի կառուցվածքը և աշխատանքը 

26. Էլեկտրաշարժիչ–գեներատորների առավելությունները 

27. Բարձր լարման մարտկոցներ 
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28. Մարտկոցների երկարակեցությունը 

29. Լիթիում–իոնային ակումուլյատորի կառուցվածքը, աշխատանքը և պատ-

րաստումը 

30. Հիբրիդային ավտոմոբիլների հարմարադասման սխեմների վերլուծու-

թյունը 

31. Հիբրիդային տեղակայանքների կառուցվածքը 

32. Քառատակտ ներքին այրման շարժիչի աշխատանքը 

33. Ատկինսոնի ցիկլով աշխատող ներքին այրման շարժիչի կառուցածքը և 

աշխատանքը 

34. Էլեկտրաշարժիչ–գեներատոր 

35. Տրանսմիսիա 

36. Հիբրիդային ուժային տեղակայանքի աշխատանքը 

37. Ջրածնային տրանսպորտային միջոցների ընդհանուր կառուցվածքը և 

աշխատանքի առանձնահատկությունները 

38. Արգելակման համակարգի ուժեղարարի պոմպի կառուցվածքը և աշխա-

տանքը 

39. «Toyota Prius» հիբրիդային ավտոմոբիլի արգելակային համակարգ 

40. «EBD» (Electronic Brake force Distribution) համակարգ 

41. «VSC» (Vehicle Stability Control) համակարգ 

42. «ABS» համակարգ 

43. «Toyota Prius» հիբրիդային ավտոմոբիլի արգելակային ուժեղարարի կա-

ռուցվածքը 

44. Էլեկտրամոբիլների արգելակման համակարգերի առանձնահատկու-

թյունները 

45. Արգելակների էլեկտրամեխանիկական ուժեղարար (eBKV) 

46. Արգելակման համակարգի ռեսիվեր (VX70) 

47. Շարժիչ–անիվի կառուցվածքը 

48. Սուպեր կոնդենսատորների և սուպեր թափանիվների կառուցվածքը 

49. Ավտոտրանսպորտային միջոցների ղեկային վարման նշանակությունը և 

ընդհանուր կառուցվածքը 

50. Ղեկային մեխանիզմները և ընդհանուր կառուցվածքը 

51. Էլեկտրամոբիլների ղեկային վարում 

52. Սերվիսի տեսակների դասակարգումը 

53. Սերվիսը ծառայությունների մատուցման գործընթացը և բաղկացուցիչները 

54. Ավտոսերվիսի նշանակությունը և բաղկացուցիչները 

55. Թվարկել առավել տարածված հիմնական անսարքությունները 

56. Ներկայացնել պլանային աշխատանքները 

57. TESLA մակնիշի էլեկտրամոբիլի տեխնիկական սպասարկման ժամանա-

կային կանոնակարգային աշխատանքները 

58. Շահագործական հեղուկների փոխարինման ժամանակացույցը 
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59. Բարձավոլտ սարքավորման հետ աշխատանքի անվտանգության պա-

հանջները 

60. Շահագործական հեղուկների փոխարինման աշխատանքների ցանկը 

61. Ներկայացնել տեխնիկական սպասարկման ծրագիրը (RENAULT 

SANDERO II) 

62. Model S էլեկտրամոբիլի բարձրացումն ամբարձիչով 

63. Վերծանել մեքենայի նույնականացման համարը 

64. Հաշվել թույլատրելի բեռնատարողությունը (լրիվ զանգվածը) 

65. Ավտոմոբիլների երաշիքային սպասարկման նշանակությունը 

66. Երաշխիքի պայմանները 

67. Ինչի վրա չի տարածվում երաշխիքը  
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