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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Էլեկտրամոբիլները ավտոմոբիլաշինության անխուսափելի ապագան են, 

ընդ որում, մոտ ապագան, անկախ այն բանից մենք ցանկանում ենք, թե ոչ: 

Նավթամթերքների սպառման ծավալների աճն և ավտոմոբիլներից վնասա-

կար արտանետումների նվազեցման խիստ պահանջները աշխարհի շատ ավ-

տոարտադրողների ստիպում են զգալի ֆինանսական միջոցներ ներդնել 

էլեկտրամոբիլների նոր կառուցվածքային մշակումներ կատարելու գործըն-

թացներում: 

Ներկայումս էլեկտրամոբիլների աշխարհի խոշորագույն շուկաներն են՝ 

ԱՄՆ, Ճապոնիան, Չինաստանը, Ֆրանսիան, Նիդեռլանդները, Նորվեգիան, 

Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան: Էլեկտրամոբիլներ արտադրող առաջատար 

ընկերություններն են՝ Nissan (Leaf), Mitsubishi (I MiEV), Toyota (RAV4EV), 

Honda (FitEV), Ford (Focus Electric), Tesla (Roadster и Model S), Renault 

(Fluence Z.E. и ZOE), BMW (Active C), Volvo (C30 Electric): 

Սովորաբար էլեկտրական ավտոմոբիլ կամ էլեկտրամոբիլ տերմինի տակ 

հասկանում են տրանսպորտային միջոց, որը շարժման մեջ է դրվում մեկ կամ 

մի քանի էլեկտրաշարժիչներով: Ընդ որում՝ էլեկտրաշարժիչների սնուցումը 

կարող է իրականացվել ակումուլյատորային մարտկոցից, արեգակնային 

մարտկոցից կամ վառելիքային տարրերից: Ներկայումս առավել լայն տարա-

ծում են ստացել ակումուլյատորային մարտկոցից սնվող էլեկտրամոբիլները: 

Ակումուլյատորային մարտկոցը պահանջում է կանոնավոր լիցքավորում, որը 

կարող է իրականացվել հոսանքի արտաքին աղբյուրներից, արգելակման ժա-

մանակ էներգիայի ռեկուպերացման միջոցով, ինչպես նաև էլեկտրամոբիլի 

գեներատորից: Գեներատորը աշխատանքի մեջ է դրվում ներքին այրման 

շարժիչից և այս դեպքում, ըստ էության, ունենք ոչ թե էլեկտրամոբիլ այլ հիբ-

րիդային ավտոմոբիլ: 

Ներկայումս աշխարհի խոշորագույն ավտոարտադրողներ հստակ նպա-

տակ են դրել մոտ ապագայում ամբողջությամբ անցնել էլեկտրամոբիլների 

արտադրության, այսպես Bentley Motors ընկերությունը նախատեսում է 2030 թ. 

ամբողջությամբ անցնել էլեկտրամոբիլների արտադրության, նման միտում-

ներ ունեն նաև` Nissan, Volvo, Aston Martin ընկերությունները: 

Հարկ է նշել, որ ավտոարտադրողների մեծ մասը հիմնական շեշտադրու-

մը կատարում է էլեկտրական թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և քաղա-

քային էլեկտրատրանսպորտի զարգացման և զանգվածային արտադրության 

վրա: Օրինակ` Ֆրանսիան և Նորվեգիան նախատեսում են 2025…2030 թթ. 

քաղաքային ավտոբուսները ամբողջությամբ փոխարինել էլեկտրականով: 
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Սակայն հստակ միտումներ կան նաև էլեկտրական բեռնատարների և քաղա-

քային կոմունալ տնտեսության համար մասնագիտացված էլեկտրական մե-

քենաների արտադրության ուղղությամբ: Օրինակ՝ Եվրոմիությունը մեծ հե-

տաքրքրություն է ցուցաբերում էլեկտրաշարժիչներ ունեցող Emoss Mobile 

Systems B.V. քարշակների և մթերքների փոխադրման համար նախատեսված 

Renault Trucks մեքենաների հանդեպ: Աշխարհում արդեն իսկ մեծ համբավ ու-

նեն Tesla Semi բեռնատար էլեկտրական քարշակները, ԱՄՆ-ում կոմունալ 

տնտեսությունում լայն տարածում են ստանում էլեկտրաքարշով PETERBILT 

աղահավաք մեքենաները: 

Ի տարբերություն ներքին այրման շարժիչով ավտոմոբիլի՝ էլեկտրամոբի-

լի կառուցվածքն ավելի պարզ է, ունի նվազագույն քանակության շարժական 

մասեր, համեմատաբար ավելի մեծ հուսալիություն:  

 

 

  



9 

ԳԼՈՒԽ 1 

ԷԼԵԿՏՐԱՄՈԲԻԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԸ 

 

1.1. Էլեկտրամոբիլի կառուցվածքային տարրերը և դրանց  

նշանակությունը 

 

Էլեկտրամոբիլի հիմնական կառուցվածքային տարրերն են՝ ակումուլյա-

տորային մարտկոցը, էլեկտրաշարժիչը, տրանսմիսիան, լիցքավորման բորտ 

սարքավորումը, ինվերտորը (փոխակերպիչը), կառավարման էլեկտրոնային 

համակարգը: Էլեկտրամոբիլների քարշային ակումուլյատորային մարտկոցն 

ապահովում է քարշային էլեկտրաշարժիչների սնուցումը: Էլեկտրամոբիլնե-

րում հիմնականում օգտագործում են լիթիում-իոնային տեսակի ակումուլյա-

տորային մարտկոցներ: Դրանք կազմված են մի շարք հաջորդաբար, որոշ 

դեպքերում նաև զուգահեռ, միացված մոդուլներից: Ակումուլյատորային 

մարտկոցի ելքում հաստատուն հոսանքի լարումը կազմում է 300 Վ: 

Էլեկտրամոբիլի հիմնական տարրերից է էլեկտրաշարժիչը, այն ապահո-

վում է շարժման համար անհրաժեշտ հզորությունը և ոլորող մոմենտը: Որպես 

քարշային էլեկտրաշարժիչ հիմնականում օգտագործում են փոփոխական հո-

սանքի 15…200 Կվտ և ավելի հզորության քարշային հաստատուն հոսանքի 

կոլեկտորային և անխոզանակ էլեկտրաշարժիչներ, ինչպես նաև փոփոխա-

կան հոսանքի եռաֆազ սինխրոն և ասինխրոն էլեկտրաշարժիչներ: Համեմա-

տության համար նշենք, որ էլեկտրաշարժիչներն ունեն ավելի մեծ արդյունա-

վետություն քան ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչները: Օրինակ՝ եթե 

ներքին այրման շարժիչի օ.գ.գ.-ն կազմում է 0,25, ապա էլեկտրաշարժիչի 

օ.գ.գ.-ն՝ 0,9: 

Էլեկտրաշարժիչների հիմնական առավելություններն են. 

- արագությունների ողջ տիրույթում առավելագույն ոլորող մոմենտների 

զարգացում, 

- երկու ուղղությամբ աշխատանքի հնարավորությունը առանց լրացուցիչ 

մեխանիկական սարքավորումների կիրառման, 

- կառուցվածքի պարզությունը, օդային հովացումը, 

- գեներատորի ռեժիմում աշխատելու հնարավորությունը: 

Էլեկտրամոբիլների տարբեր կառուցվածքներում կիրառում են տարբեր 

տեսակների էլեկտրաշարժիչներ, դրանք կարող են շարժման մեջ դնել անիվ-

ներն առանձին-առանձին, որը զգալիորեն մեծացնում է տրանսպորտային մի-

ջոցի քարշային հզորությունը, կամ կիրառվում է տանող անիվիների համար 

մեկ ընդհանուր էլեկտրաշարժիչ: 
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Էլեկտրաշարժիչը կարող է տեղակայվել նաև անմիջականորեն ավտոմո-

բիլի անիվում, ապահովելով տրանսմիսիայի հնարավորինս նվազագույն ծա-

վալը և զանգվածը (նկ. 1):  

 
Նկ. 1. Էլեկտրաշարժիչ-անիվի ընդհանուր կառուցվածքը 

1-էլեկտրամոբիլի կախոց, 2-ստատոր, 3-ստատորի փաթույթներ, 

4-առանցքակալ, 5-ռոտոր, 6-տանող անիվ 
 

Սակայն այս դեպքում ավելանում են մեքենայի չզսպակավորված զանգ-

վածները, որը համեմատաբար վատացնում է մեքենայի կառավարելիությունը: 

Էլեկտրամոբիլների մեծ մասի տրանսմիսիան բավականին պարզ է և 

իրենից ներկայացնում է միաստիճան (միակի կամ երկակի) ատամնավոր ռե-

դուկտոր և սիմետրիկ դիֆերենցիալ մեխանիզմ (նկ. 2): 

 
Նկ. 2. էլեկտրամոբիլի տրանսմիսիայի ընդհանուր տեսքը ուժային ագրեգատի հետ միասին 

http://autoleek.ru/wp-content/uploads/2015/12/jelektrodvigatel-shevrolee-volt.jpg
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Նկ. 3-ում պատկերված է էլեկտրամոբիլի տրանսմիսիայի հարմարադաս-

ման ընդհանուր տեսքը: 

Լիցքավորման բորտ սարքավորումը ապահովում է ակումուլյատորի լից-

քավորումը էլեկտրական հոսանքի կենցաղային ցանցից (110 Վ կամ 220 Վ): 

Ինվերտորը փոխակերպում է ակումուլյատորային մարտկոցի հաստա-

տուն հոսանքը փոփոխական եռաֆազ հոսանքի, հաճախականության փո-

փոխման միջոցով կարգավորում էլեկտրաշարժիչի պտուտաթվերը, ապահո-

վում մեքենայի առաջընթացն ու ետընթացը:  

Կառավարման էլեկտրոնային համակարգը ծառայում է անվտանգու-

թյան, էներգասնուցման և ուղևորների հարմարավետության ապահովման հա-

մար՝ իրականացնում է հետևյալ գործառույթները. 

- բարձր լարման կարգավորում, 

- քարշիչ ուժի կարգավորում, 

- շարժման օպտիմալ ռեժիմի ապահովում, 

- սահուն արագացման ապահովում, 

- ակումուլյատորային մարտկոցի լիցքավորման մեծության գնահատում, 

- ռեկուպերատիվ արգելակման կառավարում, 

- էներգիայի օգտագործման վերահսկում: 
 

 
Նկ. 3. Էլեկտրամոբիլի տրանսմիսիայի հարմարադասման ընդհանուր սխեման 

1-ինվերտոր, 2-էլեկտրաշարժիչ, 3-տրանսմիսիա, 4-կիսասռնի 

 

Էլեկտրական շարժիչը (էլեկտրաշարժիչ) էլեկտրական մեքենա է, որը 

փոխակերպում է էլեկտրական էներգիան մեխանիկականի, այնուհետև փո-

խանցում տարբեր մեխանիզմներին: Էլեկտրաշարժիչը էլեկտրական շարժա-

բերի հիմնական տարն է: 
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Անհրաժեշտ է նշել, որ աշխարհում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի           

45 %-ի սպառողները տարբեր նշանակության էլեկտրաշարժիչներն են, որոնք 

ըստ կառուցվածքային առանձնահատկությունների բազմաթիվ են: 

 

1.2. Էլեկտրաշարժիչների դասակարգումը և կիրառման ոլորտները 
 

Ստորև ներկայացված է էլեկտրաշարժիչների դասակարգումը: 

Աղյուսակ 1 

Էլեկտրաշարժիչների դասակարգումը 

Պտտական էլեկտրաշարժիչներ 
Ինքնագրգռմամբ Արտաքին գրգռումով 

Մեխանիկական կոմուտա-
ցիայով (կոլեկտորային) 

Էլեկտրոնային 
գրգռմամաբ 

(անխոզանակ) 

Ասինխրոն 
էլեկտրաշար-

ժիչներ 

Սինխրոն էլեկտրա-
շարժիչներ 

Փոփոխա-
կան հո-
սանքի 

Հաստատուն 
հոսանքի 

Փոփոխական 
հոսանքի 

Փոփոխական հոսանքի 

Ունիվեր-
սալ ռե-
պուլսային 

Գրգռման 
փաթույթով 
հաստատուն 
հոսանքի կո-
լեկտորային 
շարժիչ 
Փաթույթների 
միացման 
ձևը. 
-անկախ, 
-հաջորդա-
կան 
գրգռմամբ, 
-զուգահեռ, 
-համակց-
ված: 
Հաստատուն 
մագնիսնե-
րով հաստա-
տուն հոսան-
քի կոլեկտո-
րային շար-
ժիչ 

Անխոզանակ 
հաստատուն հո-
սանքի շարժիչ 
(անկոլեկտոր 
շարժիչ+էլեկտ-
րական փոխա-
կերպիչ+ ռոտորի 
դիրքի տվիչ) 
Անխոզանակ 
ռեակտիվ շարժիչ 
(բացահայտ 
բևեռներով ռոտո-
րով և կենտրո- 
նացված փա-
թույթներով ստա-
տորով+ 
էլեկտրական փո-
խակերպիչ+ռո-
տորի դիրքի 
տվիչ) 

Եռաֆազ 
(բազմաֆազ. 
- կարճ փակ-
ված ռոտորով 
ասինխրոն 
շարժիչ 
-ֆազային ռո-
տորով ասին-
խրոն շարժիչ 
Երկֆազ (կոն-
դենսատորա-
յին) 
Միաֆազ 
-թողարկման 
փաթույթով, 
-էկրանավոր-
ված բևեռնե-
րով, 
-ասիմետրիկ 
մագնիսահա-
ղոր 
դումով 

Գրգռման փաթույ 
թով ասինխրոն շար-
ժիչ 
Հաստատուն մագ-
նիսներով սինխրոն 
շարժիչ. 
-հաստատուն մագ-
նիսների մակերևույ-
թային 
տեղակայումով 
սինխրոն շարժիչ, 
-հաստատուն մագ-
նիսների ներքին տե-
ղակայումով սինխ-
րոն շարժիչ, 
-համակցված 
(հիբրիդային): 
Սինխրոն ռեակտիվ 
շարժիչ: 
Հիստերիզիսային: 
Ինդուկտորային: 
Հիբրիդային: Հաս-
տատուն մագնիսնե-
րով սինխրոն ռեակ-
տիվ շարժիչ: 
Ռեակտիվ հիստերի-
զիսային: 
Քայլային: 

Հաստա-
տուն էլեկտ-
րոնիկա 

Ուղղիչներ, 
տրանզիս- 
տորներ 

Ավելի բարդ 
էլեկտրոնիկա Բարդ էլեկտրոնիկա 
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Էլեկտրաշարժիչների ընտրության ժամանակ հաշվի առնվող կարևոր 

բնութագրերից է օգտակար գործողության գործակիցը (օ.գ.գ.), որը բնութա-

գրում է նաև էլեկտրաշարժիչում առաջացող կորուստները: Այդ կորուստները 

պայմանավորված են. 

 էլեկտրական կորուստներով – հաղորդալարերի տաքացման հետևան-

քով առաջացող ջերմության տեսքով, 

 մագնիսական կորուստներով – միջուկի ապամագնիսացման կո-

րուստները, մրրկային հոսանքների, հիստերիզիսի և մագնիսական հե-

տազդեցության վրա կորուստները, 

 մեխանիկական կորուստներով – առանցքակալների, հովացման և խո-

զանակների վրա կորուստները,  

 լրացուցիչ կորուստներով – բարձր հարմոնիկ մագնիսական դաշտե-

րով, ստատորի ատամնանիվներով, ռոտորի և փաթույթների բարձր 

հարմոնիկ մագնիսաշարժիչ ուժերի առկայությամբ պայմանավորված 

կորուստները: 

Էլեկտրաշարժիչների օ.գ.գ.-ն կարող է տատանվել լայն տիրույթում՝ 

մինչև 0,9: 

Էլեկտրատեխնիկական միջազգային հանձնաժողովը (International 

Electrotechnical Commission) մշակել է էլեկտրաշարժիչների արդյունավետու-

թյան գնահատման պահանջներ: Համաձայն IEC 60034-31:2010 ստանդարտի 

սինխրոն և ասինխրոն էլեկտրաշարժիչների արդյունավետության համար 

աահմանված է 4 դաս՝ IE1, IE2. IE3 և IE4: Նկ. 4-ում ներկայացված են այդ 

դասերը:  

 
Նկ.  4. Էլեկտրաշարժիչների արդյունավետության գնահատման միջազգային դասերը 
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Էլեկտրաշարժիչների կիրառումը տնտեսության տարբեր ոլորտներում 

շատ բազմազան է, որը ներկայացված է աղ. 2-ում: 
Աղյուսակ 2 

Էլեկտրաշարժիչների կիրառման ոլորտները 

Էլեկտրաշարժիչի 
տեսակը 

Գործառույթ-
ները 

Կիրառման ոլորտները 

Պտտական էլեկտ-
րաշարժիչներ 

Պոմպեր Ջրահեռացման և ջրամատակարարման հա-
մակարգեր 

Սառեցված կամ տաք ջրի մատակարարում, 
տաքացման համակարգեր, ոռոգման համա-
կագեր 

Կոյուղու համակարգեր 

Նավթամթերքների մղում 

Հովհարներ Օդափոխման համակարգեր 

Կոմպրեսորներ Օդափոխման համակարգեր, սառեցման և 
սառնարանային համակարգեր 

Սեղմված օդի կուտակում և բաշխում, պնևմա-
տիկ համակարգեր 

Հեղուկ գազի համակարգեր, բնական գազի 
մղման համակարգեր 

Պտտում, խառ-
նում, շարժում 

Գլոցման հաստոց. մետաղների, քարերի և 
պլաստիկ զանգվածների մշակում 

Դրոշման սարքավորումներ. ալյումինե և 
պլաստիկ զանգվածների մշակում 

Տեքստիլի մշակում, հյուսում, լվացում, չորա-
ցում 

Խառնում ներկեր, պլաստիկ զանգվածներ և 
այլն 

Փոխադրում  Ուղևորատար վերելակներ, էսկալատորներ, 
հարահոսներ 

Բեռնատար վերելակներ, բեռամբարձ կռունկ-
ներ, ամբարձիչներ, հարահոսներ, կարապիկ-
ներ 

Տրանսպորտային միջոցներ, գնացքներ, 
տրամվայներ, տրոլեյբուսներ, ավտոմոբիլներ, 
էլեկտրամոբիլներ, ավտոբուսներ, մոտոցիկլեր, 
հեծանիվներ, ճոպանուղի, ատամնավոր երկա-
թուղի 

Գծային էլեկտրա-
շարժիչներ 

Անկյունային 
տեղափոխում-
ներ, (քայլային 
շարժիչներ, սեր-
վոշարժիչներ) 

Փականներ (բացում/փակում) 

Սերվո (դիրքի կարգավորում) 

Բացել/փակել Ծորակներ 

Տեսակավորում Արտադրություն 

Բռնել և տեղա-
փոխել 

Ռոբոտներ 
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Էլեկտրաշարժիչների հիմնական առավելություններն են. 

- համեմատաբար բարձր օ.գ.գ.-ն, առավելագույնը մինչև 0,95, 

- փոքր ծավալը և զանգվածը, 

- էկոլոգիականությունը, 

- երկարակեցությունը, 

- ցանկացած պտուտաթվերի դեպքում առավելագույն ոլորող մոմենտ 

զարգացնելու հնարավորությունը, 

- օդային հովացումը, 

- գեներատորի ռեժիմում աշխատելու հնարավորությունը, 

- արգելակման ժամանակ էներգիայի ռեկուպերացման հնարավորու-

թյունը: 
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ԳԼՈՒԽ 2 

ՔԱՐՇԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻՉՆԵՐ 

 

2.1. Քարշային էլեկտրական շարժիչների ընդհանուր կառուցվածքը և 

աշխատանքի առանձնահատկությունները 

 

Ժամանակակից էլեկտրամոբիլներում կիրառվում են հաստատուն կամ 

փոփոխական հոսանքի էլեկտրաշարժիչներ:  

Ինչպես արդեն նշել ենք հաստատուն հոսանքի էլեկտրաշարժիչները բա-

ժանվում են երկու խմբի՝ կոլեկտորային և անխոզանակ (անկոլեկտոր): 

Հաստատուն հոսանքի կոլեկտորային մեքենան կազմված է անշարժ մա-

սից՝ ստատորից, և պտտվող մասից՝ խարիսխից, որոնք իրարից բաժանված 

են օդային բացակով: Ստատորը բաղկացած է հենոցից, որի ներքին մակե-

րևույթի վրա ամրացվում են գլխավոր և լրացուցիչ բևեռները փաթույթների 

հետ միասին: Գլխավոր բևեռները ծառայում են հիմնական մագնիսական 

հոսքի ստեղծման համար, իսկ լրացուցիչ բևեռները՝ փոխանջատման լավաց-

ման համար: Հաստատուն մագնիսի երկու բևեռների (N և S) միջև տեղա-

դրված է էլեկտրաշարժիչի պտտվող մասը՝ խարիսխը: 

Հաստատուն հոսանքի մեքենայի խարիսխը բաղկացած է լիսեռից, միջու-

կից, փաթույթից և կոլեկտորից: 

Խարիսխի պողպատյա գլանի վրա տեղադրված են միմյանցից մեկու-

սացված երկու թիթեղներ (կիսաօղակներ), որոնք ամրացված են լիսեռի վրա: 

Այդ թիթեղները կազմում են կոլեկտորը: Գեներատորի բեռը միացված է A և B 

խոզանակներին: Մեքենայի աշխատանքի ժամանակ կոլեկտորը պտտվում է 

լիսեռի հետ միասին, իսկ A և B խոզանակները մնում են անշարժ: Լիսեռի 

ծայրերը գտնվում են առանցքակալային վահաններում տեղավորված ա-

ռանցքակալների մեջ: Աշխատանքի ժամանակ հովացումը լավացնելու հա-

մար մեքենաների մեծ մասն կահավորում են լրացուցիչ հովհարներով: 

Չնայած փոփոխական հոսանքի շարժիչների համեմատաբար մեծ կի-

րառությանը, հաստատուն հոսանքի մեքենաները գործնականում նույնպես 

բավական լայն կիրառություն են ստացել՝ ինչպես գեներատորներ, այպես էլ 

որպես շարժիչներ: 

Ի տարբերություն փոփոխական հոսանքի էլեկտրական շարժիչների, 

հաստատուն հոսանքի շարժիչները կարող են պարզ սարքերի միջոցով բավա-

կան մեծ սահմաններում սահուն կերպով փոփոխել ռոտորի պտուտաթվերը 

(էլ. հոսանքի լարման փոփոխության միջոցով), գործարկման ժամանակ մեծ 

մոմենտներ զարգացնել: Այս առավելությունների շնորհիվ, հաստատուն հո-
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սանքի շարժիչները լայնորեն օգտագործվում են տարբեր նշանակության 

էլեկտրատրանսպորտային մեքենաներում (էլեկտրամոբիլ, էլեկտրաքարշ, 

տրամվայ, տրոլեյբուս և այլն) և այլ սարքավորումներում (գլանման հաստոց-

ներ, վերամբարձ սարքավորումներ, էքսկավատորներ և այլն): 

Հաստատուն հոսանքի գեներատորները հիմնականում կիրառվում են որ-

պես հաստատուն հոսանքի էլեկտրաէներգիայի ավտոնոմ աղբյուրներ՝ հաս-

տատուն հոսանքի շարժիչների, էլեկտրոլիզային վաննաների, բարձրորակ 

էլեկտրաեռակցման սարքերի, էլեկտրամագնիսների սնման, ակումուլյատո-

րային մարտկոցների լիցքավորման և այլ նպատակների համար: 

Փոքր հզորության հաստատուն հոսանքի մեքենաները հիմնականում կի-

րառվում են ավտոմոբիլներում՝ ապակեմաքրիչների խոզանակների, կողային 

ապակիների տեղաշարժման և աշխատեցման համար, դրանք օգտագործվում 

են նաև փոքր հզորությունների դեպքում որպես քարշային էլեկտրաշարժիչ-

ներ (օրինակ՝ էլեկտրական հեծանիվներում, էլեկտրական մոպեդներում, 

փոքր հզորության էլեկտրական մոտոցիկլետներում): 

Հաստատուն հոսանքի մեքենաների հիմնական թերությունը պայմանա-

վորված է կոլեկտորախոզանակային հանգույցով, որի պատճառով բարդա-

նում է մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի ժամանակ ան-

խուսափելիորեն առաջանում են կայծարձակումներ, որն իր հերթին, նվազեց-

նում է մեքենայի հուսալիությունը, պահանջում հատուկ խնամք, շրջապատում 

առաջացնում է ռադիոալիքային խափանումներ: Բնականաբար պայթյու-

նավտանգ միջավայրերում այս տեսակի մեքենաների կիրառությունը դառ-

նում է անհնար: 

 

2.2. Հաստատուն հոսանքի կոլեկտորային մեքենայի կառուցվածքը 

 

Հաստատուն հոսանքի մեքենան, ինչպես ցանկացած էլեկտրական մեքե-

նա, կազմված է երկու հիմնական մասերից. անշարժ մասից՝ ստատորից և 

պտտվող մասից՝ ռոտորից (նկ. 5): 
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Նկ. 5. Հաստատուն հոսանքի մեքենայի ընդհանուր տեսքը 

1-խոզանակներ, 2- ռոտորի կոլեկտոր, 3-ռոտորի փաթույթներ, 4-ստատորի հաաստատուն 

մագնիսներ, 5-ստատորի իրան 

 

Ստատորը պատրաստվում է ձուլածո պողպատից, ունի սնամեջ գլանի 

տեսք, որն ապահովում է մագնիսական հոսքի հաստատուն լինելը: Ստատորը 

կատարում է երկու դեր. հանդիսանում է մագնիսական շղթայի (մագնիսահա-

ղորդչի) մի մասը և, միաժամանակ, ծառայում է որպես իրան (կորպուս): 

Ստատորի ներսի կողմից ամրացվում են մեքենայի գլխավոր և օժանդակ 

մագնիսական բևեռները: Տեխնոլոգիական և այլ նկատառումներից ելնելով՝ 

բևեռները հաճախ պատրաստվում են թերթավոր, իսկ երբեմն էլ հոծ պողպա-

տից: Գլխավոր բևեռների վրա տեղադրվում է մեկ (կամ երկու) գրգռման փա-

թույթ: Մեքենայի գրգռման փաթույթը սնվում է հաստատուն հոսանքով և ծա-

ռայում է մեքենայում հիմնական մագնիսական դաշտ գրգռելու համար (նկ. 6-

ում պատկերված ուժագծերը պայմանականորեն ներկայացված են ընդհատ 

գծերի տեսքով): Բևեռների փաթույթները պատրաստվում են մեկուսացված 

պղնձե հաղորդալարից: 
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Նկ. 6. Հաստատուն հոսանքի մեքենայի լայնական հատույթը (ա)  

և ռոտորի (խարսխի) երկայնական տեսքը (բ): 

1-ստատոր, 2-հիմնական մագնիսական բևեռներ, 3-հիմնական բևեռների փաթույթը,  

4-լրացուցիչ բևեռներ, 5-լրացուցիչ բևեռների փաթույթ, 6-խարիսխ, 7-խարսխի փաթույթ, 

8-կոլեկտոր, 9-խոզանակներ, 10-լիսեռ 

 

Հաստատուն հոսանքի մեքենայի ռոտորը կամ, ինչպես ընդունված է ան-

վանել խարիսխը, ունի հոծ գլանի տեսք: Վերամագնիսացման և մրրկային հո-

սանքներով պայմանավորված հզորության կորուստները փոքրացնելու հա-

մար խարիսխը հավաքվում է էլեկտրատեխնիկական պողպատի թերթերից: 

Խարսխի մակերևույթի վրա մշակված հատուկ ակոսներում տեղադրվում է 

խարսխի փաթույթը, որը նույնպես պատրաստվում է մեկուսացված պղնձե 

հաղորդալարից: Խարսխի փաթույթը կազմված է առանձին բաժանմունքնե-

րից, որոնց ծայրերը միացվում են կոլեկտորի շրջադիրներին: 

Կոլեկտորը սնամեջ գլան է, որը հավաքվում է միմյանցից մեկուսացված 

պղնձե սեպաձև շրջադիրներից, էլեկտրամեկուսացված է և ամրացվում է պող-

պատյա լիսեռին: Կոլեկտորին զսպանակների միջոցով հպվում են ածխա-

գրաֆիտային կամ մետաղագրաֆիտային խոզանակները: Կոլեկտորի և խո-

զանակների միջոցով պտտվող խարսխի փաթույթը միանում է արտաքին 

էլեկտրական շղթային: 

Խարսխի պտտման ընթացքում, երբ խոզանակները հերթականությամբ 

հպվում են կոլեկտորի մի շրջադիրից մյուսին, հպման տեղում առաջանում է 

կայծարձակում (կոմուտացիա)՝ դրանից բխող մի շարք բացասական երևույթ-

ներով: Լրացուցիչ բևեռները ծառայում են կոմուտացիան թուլացնելու համար: 

Այդ նպատակով օժանդակ բևեռների փաթույթը միացվում է խարսխի փա-

թույթին հաջորդաբար: 
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Գլխավոր բևեռների ծայրամասերին տալիս են այնպիսի կորաձև տեսք, 

որ խարսխի երկայնքով օդային բացակը գլխավոր բևեռների և խարսխի միջև 

լինի նույնը, ինչն անհրաժեշտ է խարսխի եզրագծի մեծ մասում միատեսակ 

մագնիսական ինդուկցիա, իսկ խարսխի փաթույթներում` հաստատուն էլեկտ-

րաշարժ ուժ (էլշու) ստանալու համար: 

Նկ. 6ա-ում պատկերված հաստատուն հոսանքի մեքենան երկբևեռ է: 

Հզորությունից և լարումից կախված մեքենան կարող է ունենալ ավելի մեծ 

թվով գլխավոր բևեռներ: 

 

2.2.1. Հաստատուն հոսանքի կոլեկտորային մեքենայի աշխատանքը 

որպես գեներատոր 

 

Հաստատուն հոսանքի մեքենայի աշխատանքի սկզբունքը ներկայացնե-

լու համար օգտվենք ստորև բերված պարզեցված պայմանական մոդելից, ըն-

դունելով որ, խոզանակները անմիջականորեն հպվում են խարսխի փաթույթի 

բաժանմունքներին (նկ. 7): Մեքենան որպես գեներատոր աշխատեցնելու հա-

մար անհրաժեշտ է որևէ առաջնային շարժիչի միջոցով դրա խարիսխը 

պտտել n հաստատուն պտուտաթվերով և, գրգռման փաթույթը միացնելով 

հաստատուն հոսանքի աղբյուրին, մեքենայում առաջացնել հաստատուն 

մագնիսական դաշտ: 

Պտտման հետևանքով խարսխի փաթույթների հաղորդիչները հատում են 

մագնիսական դաշտի ուժագծերը, որի շնորհիվ դրանցում ինդուկտվում է էլշու՝ 

                                                                 (1) 

որտեղ՝   -ն մագնիսական հոսքի նորմալ (ուղղահայաց) բաղադրիչն է օդա-

յին բացակում, v-ն` խարսխի հաղորդիչների գծային արագությունը,  -ը 

խարսխի հաղորդիչների ակտիվ մասի երկարությունը: 

Ինդուկտված էլշուի ուղղությունը որոշվում է աջ ձեռքի կանոնով: Կիրա-

ռելով այդ կանոնը դիտարկվող մոդելի համար՝ կարելի է համոզվել, որ հյուսի-

սային (N) բևեռի շրջանում էլշուն բոլոր հաղորդիչներում ուղղված է դիտորդից 

դեպի ուսումնական ձեռնարկը (նկ. 7-ում նշված է (+) նշանով), իսկ հարա-

վային բևեռի (S) շրջանում՝ դեպի դիտորդը (նշված է (-) նշանով): Երբ հաղոր-

դիչներն անցնում են խոզանակների տակով՝ հատելով բևեռները բաժանող 

համաչափության առանցքը, դրանցում էլշու չի ինդուկտվում, որովհետև 

դրանք ոչ թե հատում են ուժագծերը, այլ սահում են դրանց զուգահեռ:  
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Նկ. 7. Էլեկտրաշարժիչի պայմանական 

պարզեցված մոդելը 

Նկ. 8. Մագնիսական ինդուկցիայի բաշխումը 

օդային բացակի երկանքով 

 

Բևեռների ծայրապանակներին տալիս են այնպիսի ձև, որ B մագնիսա-

կան ինդուկցիայի բաշխումը օդային բացակի երկայնքով փոփոխվի «սեղա-

նաձև» (նկ. 8): Այլ մասշտաբով, բայց նույն օրենքով կփոփոխվի նաև յուրա-

քանչյուր բաժանմունքում ինդուկտված eu էլշուն: 

Այսպիսով, յուրաքանչյուր բաժանմունքում ինդուկտված eu էլշուն պար-

բերաբար փոխում է իր ուղղությունը, սակայն, շնորհիվ կոլեկտորի և խոզա-

նակների, մեքենայի խարսխի a-b սեղմակների միջև հաստատվում է հաստա-

տուն Eխ էլշու: Դրանում կարելի է համոզվել դիտելով նկ. 9ա-ում պատկերված 

խարսխի փաթույթի փոխարինման սխեման: Խարսխին հպվող խոզանակնե-

րը բաժանում են դրա փաթույթը երկու զուգահեռ միացված մասերի (ճյուղե-

րի), որոնցից յուրաքանչյուրը կազմված է միևնույն թվով հաջորդաբար միաց-

ված բաժանմունքներից (կամ դրանցում ինդուկտված էլշուներից): Ցանկա-

ցած պահին զուգահեռ ճյուղերից յուրաքանչյուրում էլշուների ուղղություննե-

րը մնում են անփոփոխ (նկ. 9ա): Հետևաբար, մեքենայի a-b սեղմակների միջև 

առաջացած Eխ էլշուն, որը հավասար է մեկ ճյուղում գործող e էլշուների գու-

մարին, կլինի հաստատուն: 
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Նկ. 9. Էլշուի ինդուկցման սխեման 

 ա – խարիսխի փաթույթի փոխարինման սխեման 

բ – ինդուկտված արդյունարար բաբախող էլշուն 

 

Քանի որ մի բաժանմունքից մյուսը (կոլեկտորի մի շրջադիրից մյուսը) 

անցումը սահուն չի կատարվում, ապա ինդուկտված արդյունարար Eխ էլշուն 

ստացվում է որոշ չափով բաբախող` ոչ կատարյալ հաստատուն (նկ. 9բ): Որ-

քան մեծ լինի խարսխի շրջադիրների թիվը, այնքան բաբախումների ամպլի-

տուդը կլինի փոքր և Eխ էլշուն մոտ կլինի հաստատունի, սակայն, մյուս կող-

մից` չի կարելի կոլեկտորի թիթեղների թիվը անվերջ մեծացնել, քանի որ այն 

բերում է մի շրջադիրի մակերեսի փոքրացման, որի մեծությունը պայմանա-

վորված է խարսխի հոսանքով:  

Ընդհանուր դեպքում հաստատուն հոսանքի գեներատորի էլշուի արտա-

հայտությունը ստանալու համար ենթադրենք, որ խարսխի փաթույթը կազմ-

ված է N բաժանմունքներից և a զուգահեռ ճյուղերից: Այդ դեպքում մեկ զուգա-

հեռ ճյուղը կպարունակի N/a բաժանմունքներ, հետևաբար մեքենայի էլշուն, 

կլինի` 

  ∑    
    
    

 

  
 միջ  

 

  
 միջ                                     (2) 

որտեղ  միջ-ը մեկ բաժանմունքում ինդուկտված էլշուի միջին արժեքն է, երբ 

այն տեղափոխվում է         մեկ բևեռային բաժանմունքի չափով, D-ն 

խարսխի տրամագիծն է, p-ն՝ մեքենայի զույգ բևեռների թիվը,  միջ-ը՝ ինդուկ-

ցիայի միջին արժեքը մեկ բևեռային բաժանմունքում: 

Արտահայտելով խարսխի հաղորդիչների գծային արագությունը 

խարսխի n պտտման հաճախությամբ`         , և մագնիսական ինդուկ-

ցիայի միջին արժեքը   մագնիսական հոսքով՝ 

 միջ  
 

      
                                                        (3) 
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և տեղադրելով դրանց արժեքները (2)-ի մեջ՝ կստանանք 

  
  

   
                                                       (4) 

որտեղ                  էլշուի գործակիցն է, որը կախված է մեքենայի 

կառուցվածքային առանձնահատկություններից: 

Եթե մեքենայի խարսխի a-b սեղմակներին միացվի R դիմադրությամբ 

սպառիչ, ապա E էլշուի շնորհիվ դրանով կանցնի  խ      հաստատուն հո-

սանք: Այսպիսով առաջնային շարժիչի հաղորդած մեխանիկական էներգիան 

հաստատուն հոսանքի մեքենան կփոխարկի էլեկտրական էներգիայի, մեքե-

նան կաշխատի որպես գեներատոր: 

Գեներատորի էլշուի համար ստացված (4) բանաձևը կիրառելի է նաև 

հաստատուն հոսանքի շարժիչի խարսխում ինդուկտված էլշուն որոշելու հա-

մար: Սակայն, ի տարբերություն գեներատորի, որտեղ էլշուն համընկնում է 

խարսխի հոսանքի հետ, ինքն է այդ հոսանք առաջացնողը, շարժիչի դեպքում 

այն ուղղված է խարսխի հոսանքին հակառակ և հանդիսանում է հակազդող 

էլշու: 

 

2.2.2. Հաստատուն հոսանքի մեքենայի աշխատանքը որպես շարժիչ 

 

Ներկայացնենք հաստատուն հոսանքի մեքենայի աշխատանքը՝ օգտվե-

լով մեքենայի պարզեցված մոդելից (նկ. 9): 

Մեքենան որպես շարժիչ աշխատեցնելու համար անհրաժեշտ է միաժա-

մանակ հաստատուն հոսանքի աղբյուրին միացնել մեքենայի գրգռման, և 

խարսխի փաթույթները: Այս դեպքում գրգռման փաթույթով անցնող Iգ հոսան-

քը մեքենայում կգրգռի    հոսքով հաստատուն մագնիսական դաշտ, իսկ 

խարսխի փաթույթի բաժանմունքներում կառաջանա Iս հոսանք: Խարսխի Iխ-

հոսանքի և   հոսքի փոխազդեցության շնորհիվ (Ամպերի օրենքը) խարսխի 

հաղորդիչների վրա կազդի F մեխանիկական ուժ, որն ըստ Ամպերի օրենքի, 

կորոշվի` 

     ս     խ                                                (5) 

բանաձևով, որտեղ v-n Iս-ն բաժանմունքով անցնող հոսանքն է՝ հավասար զու-

գահեռ ճյուղի հոսանքին, Iխ-ն խարսխի փաթույթի ընդհանուր հոսանքն է:  
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Նկ. 10. Հաստատում հոսանքի էլեկտրաշարժիչի պայմանական  

պարզեցված մոդելը 

 

Դիցուք՝ մագնիսական դաշտի բևեռականությունը և բաժանմունքներում 

Iu  հոսանքի ուղղությունները այնպիսին են, ինչպես նշված են նկ. 10-ում: Կի-

րառելով ձախ ձեռքի կանոնը՝ կարելի է որոշել հաղորդիչների վրա ազդող F 

ուժերի ուղղությունը: Ինչպես երևում է նկ. 10-ից, խոզանակները միացնող ա-

ռանցքի տարբեր կողմերում F ուժերն ունեն տարբեր ուղղություններ, որի 

շնորհիվ խարսխի վրա կառաջացնեն M պտտող մոմենտ, և դիտարկվող օրի-

նակում անշարժ խարիսխը լիսեռի հետ միասին կպտտվի ժամսլաքի 

պտտմանը հակառակ ուղղությամբ: 

Այսպիսով, խարսխի փաթույթների միջոցով մեքենային տրված էլեկտրա-

կան էներգիան լիսեռի վրա կփոխարկվի մեխանիկական էներգիայի (մեքե-

նան կաշխատի որպես շարժիչ):  

Քանի որ խարսխի պտտման ժամանակ B ինդուկցիայի (նկ. 8), ինչպես 

նաև F ուժերի արժեքները փոփոխվում են, ապա պտտող մոմենտի որոշման 

համար օգտվում են մեկ բաժանմունքի վրա ազդող ուժի միջին արժեքից. 

 միջ   միջ  խ                                                    (6)  

Այդ դեպքում, օգտվելով (3) և (6) բանաձևերից, կարող ենք որոշել լիսեռի 

վրա մեքենայի զարգացրած մոմենտը. 

  
 

  
 միջ  

 

  
 միջ

 

 
 

  

   
  խ      խ                           (7) 
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որտեղ          -ն տվյալ մեքենայի համար հաստատուն գործակից է և 

կախված է միայն մեքենայի կառուցվածքային առանձնահատկություններից: 

Այսպիսով, հաստատուն հոսանքի մեքենայի զարգացրած մոմենտը ուղիղ 

համեմատական է մեքենայի հիմնական մագնիսական հոսքին և խարսխի հո-

սանքին: 

Հաստատուն հոսանքի շարժիչի համար ստացված (7) բանաձևի միջոցով 

որոշվում է նաև հաստատուն հոսանքի գեներատորի խարսխի վրա ազդող մո-

մենտը: Սակայն, ի տարբերություն շարժիչի, որտեղ մոմենտը պտտող է՝ հա-

մընկնում է խարսխի պտտման ուղղության հետ, գեներատորում առաջացած 

մոմենտը արգելակող է՝ հակառակ է ուղղված խարսխի պտտման ուղղությա-

նը: Դրանում հեշտ է համոզվել` համեմատելով նկ. 7 և նկ. 10 նկարները. նույն 

պայմաններում առաջացած մոմենտը, որն ուղղված է ժամսլաքին հակառակ, 

գեներատորի դեպքում արգելակող է առաջնային շարժիչի համար, որը 

պտտում է խարիսխը ժամսլաքի ուղղությամբ: 

 

2.3. Անխոզանակ հաստատուն հոսանքի շարժիչներ (ԱԽՀՀՇ, BLDC) 

 

Այս տիպի շարժիչներում ի տարբերություն մեզ հայտնի հաստատուն հո-

սանքի շարժիչների բացակայում է կոլեկտորա-խոզանակային համակարգը, 

որն էլ ապահովում է հետևյալ առավելությունները՝ 

1. բարձր հուսալիություն,  

2. մեծ իներցիայի մոմենտ, 

3. բարձր պտուտաթվեր (միչև 100000 պտ/ր) 

4. չի առաջացնում ռադիոալիքային խանգարումներ, 

5. պայթունավտանգ վայրերում օգտագործելու հնարավորություն: 

Ըստ ռոտորի տեղակայման ԱԽՀՀՇ լինում են ներքին ռոտորով և արտա-

քին ռոտորով (նկ. 11): 
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ա)                                                                   բ) 

Նկ. 11. Անխոզանակ հաստատուն հոսանքի շարժիչների տեսակները ըստ ռոտորի 

տեղակայման սխեմայի 

ա - ներքին ռոտորով, բ - արտաքին ռոտորով 

 

ԱԽՀՀՇ-ների ռոտորի ներքին տեղակայումով սխեման ի տարբերություն 

արտաքին տեղակայման ապահովում է ռոտորի ավելի մեծ պտուտաթվեր, 

բայց համեմատաբար փոքր նոմինալ ոլորող մոմենտ: Այդ պատճառով էլ 

էլեկտրամոբիլներում օգտագործում են արտաքին ռոտորով ԱԽՀՀՇ-ներ: 

 

2.3.1. Արտաքին ռոտորով ԱԽՀՀՇ-ներ 

 

Այս տեսակի ԱԽՀՀՇ-ում ռոտորն իրենից ներկայացնում է սնամեջ գլան 

և պատրաստվում է ձուլածո պողպատից, քանի որ մագնիսական հոսքը դրա-

նում հաստատուն է:  

Ռոտորը երկու դեր է կատարում.  

- հանդիսանում է մագնիսական շղթայի (մագնիսահաղորդչի) մի մասը, 

- ծառայում է որպես իրան (կորպուս):  

Ռոտորի ներսի հատվածում ամրացվում է հաստատուն էլեկտրամագնի-

սական օղակ (նկ. 12) կամ հաջորդաբար զույգ բևեռներով առանձին կտորնե-
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րով հաստատուն էլեկտրամագնիսներ (ուղղանկյունանիստեր, նկ. 13), որոնք 

յուրաքանչյուր հաջորդ դիրքում փոխում են բևեռայնությունը:  

 

 
Նկ. 12. ԱԽՀՀՇ էլեկտրամագնիսական օղակի ընդհանուր տեսքը, 

 1-ռոտոր, 2-ստատոր 

 

Որքան մեծ է տեղադրված հաստատուն մագնիսների հզորությունը, այն-

քան մեծ է շարժիչի ոլորող մոմենտը (հզոր շարժիչների հաստատուն մագնիս-

ները պատրաստում են նեոդիմից): 

Անխոզանակ հաստատուն հոսանքի շարժիչի ռոտորի պտուտաթվերը՝ n 

կախված մեքենայի զույգ բևեռների p թվից որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

       ,                                                       (8) 

որտեղ,  -ը հոսանքի հաճախությունն է և փոխվում է կերպափոխիչի միջոցով:  

Ստատորն իրենից ներկայացնում է սնամեջ գլան, որը հնարավորություն 

է տալիս փոքրացնել, ինչպես վերամագնիսացման, այպես էլ մրրկային հո-

սանքներով պայմանավորված հզորության կորուստները: 
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Նկ. 13. Զույգ բևեռներով հաստատուն էլեկտրամագնիսներով 

 ԱԽՀՀՇ ընդհանուր տեսքը,  

1-ռոտոր, 2-ստատոր 

 

Ստատորը հավաքվում է էլեկտրատեխնիկական պողպատի թերթերից, 

որի ներքին մակերևույթի վրա արված ակոսներում տեղադրվում են եռաֆազ 

փաթույթներ՝ պատրաստված մեկուսացված պղնձե հաղորդալարերից: Յու-

րաքանչյուր փաթույթի մագնիսական առանցքները տարածականորեն շեղ-

ված են միմյանց նկատմամբ 1200-ով: Եռաֆազ փաթույթները միացվում են 

կամ եռանկյունաձև կամ աստղաձև (նկ. 14): 

Ինչպես հաստատուն հոսանքի կոլեկտորային շարժիչները, այնպես էլ 

անխոզանակ հաստատուն հոսանքի շարժիչները աշխատում են փաթույթնե-

րի բևեռների փոփոխության միջոցով:  

 
 ա)                                                                                 բ) 

Նկ. 14. ԱԽՀՀՇ-ի ստատորի եռաֆազ փաթույթների միացման սխեմաները,  

ա - աստղաձև, բ - եռանկյունաձև 
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Աշխատանքի ժամանակ ստատորի փաթույթներով հաջորդաբար անց-

նող Iգ հաստատուն հոսանքը մեքենայում առաջացնում է հաստատուն մագ-

նիսական դաշտ   հոսքով, որն էլ իր հերթին ստեղծում է ռոտորի շուրջը տե-

ղադրված հաստատուն մագնիսների վրա F ուժ (նկ. 14): 

 
Նկ. 15. ԱԽՀՀՇ-ի ստատորի փաթույթներին տրվող հաստատուն էլեկտրական հոսանքի 

հաջորդականությունն ըստ փուլերի 

 

Ստատորի պտտվող դաշտը հատում է ռոտորի հաստատուն մագնիսների 

մագնիսական դաշտը, որի արդյունքում մակածվում են էլեկտրաշարժ ուժեր: 

Այդ հոսանքների փոխազդեցությունը ստատորի դաշտի հետ` ռոտորի փա-

թույթի հաղորդիչներում ստեղծում են  Հ էլեկտրամագնիսական ուժեր, որոնց 

ուղղությունը որոշվում է «ձախ ձեռքի» կանոնով: Ինչպես երևում է նկ. 15-ից, 

ստեղծվող էլեկտրամագնիսական ուժերը ձգտում են շրջել ռոտորը ստատորի 

մագնիսական դաշտի պտտման ուղղությամբ: Առանձին հաղորդիչների վրա 

գործադրվող  Հ ուժերի ամբողջությունն ստեղծում է ռոտորի վրա էլեկտրա-

մագնիսական M մոմենտ, որը նրան պտտեցնում է    պտուտաթվերով:  

Այսպիսով, ցանցից ստատորի փաթույթներին հաջորդականությամբ 

տրվող հաստատուն հոսանքի էներգիան փոխակերպվում է մեխանիկականի: 
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Ստատորի մագնիսական դաշտի պտտման ուղղությունը, հետևաբար, և 

ռոտորի պտտման ուղղությունը, կախված են ստատորի փաթույթին տրվող 

լարման ֆազերի հաջորդականությունից: Եթե անհրաժեշտ է փոխել անխո-

զանակ շարժիչի ռոտորի պտտման ուղղությունը, ապա պետք է փոխել ստա-

տորի փաթույթը ցանցի հետ միացնող հաղորդալարերի ցանկացած զույգի 

տեղերը (ֆազերի ABC հաջորդականությունը փոխարինվում է CBA կամ ACB 

հաջորդականությամբ): 

 

2.4. Սինխրոն մեքենաներ 

2.4.1. Ընդհանուր տեղեկություններ 

 

«Սինխրոն» անվանում են փոփոխական հոսանքի այն մեքենաները, 

որոնց ռոտորի և ստատորի փաթույթի ստեղծած մագնիսական դաշտը 

պտտվում է սինխրոն, այսինքն միևնույն արագությամբ: Եթե հոսանքի հաճա-

խությունը հաստատուն է, ապա անկախ մեքենայի բեռնվածքից, ռոտորը 

պտտվում է խիստ հաստատուն անկյունային արագությամբ: 

Սինխրոն մեքենաները գործնականում կիրառվում են որպես գեներա-

տորներ, շարժիչներ և այսպես կոչված սինխրոն կոմպենսատորներ: Հատկա-

պես լայն կիրառություն ունեն սինխրոն գեներատորները, որոնք ներկայումս 

տեղակայված են գրեթե բոլոր տեսակի էլեկտրակայաններում և փոփոխա-

կան հոսանքի էլեկտրաէներգիայի հիմնական աղբյուրներն են: Եռաֆազ 

սինխրոն գեներատորներն ամենահզոր էլեկտրական մեքենաներն են: Ժա-

մանակակից մեկ եռաֆազ սինխրոն գեներատորի հզորությունը հասնում է 

մինչև 1500 ՄՎտ: Համեմատաբար ավելի փոքր հզորությամբ (մինչև մի քանի 

հարյուր կՎտ) սինխրոն գեներատորները կիրառվում են որպես էլեկտրաէներ-

գիայի ավտոնոմ աղբյուրներ՝ պտտման մեջ դրվելով ներքին այրման շարժիչ-

ների, հողմակների և այլ առաջնային շարժիչների միջոցով: 

Սինխրոն շարժիչները սովորաբար կիրառվում են մեծ հզորության (մինչև 

մի քանի տասնյակ ՄՎտ) պոմպեր, կոմպրեսորներ, օդափոխիչներ և այլ սար-

քավորումներ աշխատացնելու համար, որտեղ չեն պահանջվում հաճախակի 

գործարկումներ և արագության կարգավորումներ: Փոքր հզորության սինխ-

րոն շարժիչները անփոխարինելի են այնպիսի տեղերում, որտեղ անհրաժեշտ 

է ապահովել ռոտորի պտտման խիստ հաստաատուն արագություն (գրանցող 

սարքերում, ձայնատեսագրման սարքերում և այլն): Սինխրոն մեքենայի ընդ-

հանուր տեսքը ներկայացված է նկ. 16-ում: 
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Նկ. 16. Mitsubishi i-MiEV մակնիշի սինխրոն մեքենայի ընդհանուր տեսքը 

 

Եռաֆազ սինխրոն գեներատորները և շարժիչներն ունեն սկզբունքորեն 

նույն կառուցվածքը: 

 

2.4.2. Եռաֆազ սինխրոն մեքենայի կառուցվածքը 

 

Նկ. 17-ում բերված է սինխրոն մեքենայի լայնական հատույթի սխեմա-

տիկ պատկերը: 

Սինխրոն մեքենայի անշարժ մասը՝ ստատորն ունի գրեթե նույն ձևը և 

կառուցվածքը (բացի չափերից), ինչ-որ ասինխրոն մեքենայի ստատորը: Դրա 

միջուկը նույնպես հավաքվում է էլեկտրատեխնիկական պողպատի թերթերից, 

իսկ դրա ներքին մակերևույթի վրա արված ակոսներում տեղադրվում են երեք 

միատեսակ ֆազային փաթույթներ, որոնց մագնիսական առանցքները տա-

րածականորեն շեղված են միմյանց նկատմամբ 1200-ով: 

Ստատորն ամրացվում է պողպատից կամ չուգունից պատրաստված 

իրանի մեջ: 

 

https://hevcars.com.ua/mitsubishi/i-miev-16kwh/
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Նկ. 17. Ոչ բացահայտ մեկ զույգ բևեռներով (p=1) սինխրոն մեքենայի (ա) և բացահայտ երկու 

զույգ բևեռներով (p=2) սինխրոն մեքենայի ռոտորի (բ) լայնական հատույթները:  

1-իրան, 2-ստատորի միջուկ, 3-ստատորի փաթույթ, 4-ռոտորի միջուկ, 5-գրգռման փաթույթ,  

6- լիսեռ, 7-կոնտակտային օղակներ, 8-խոզանակներ  

 

Սինխրոն մեքենայի պտտվող մասը՝ ռոտորը, հաստատուն էլեկտրամագ-

նիս է, որի զույգ բևեռների թիվը հավասար է ստատորի փաթույթի ստեղծած 

մագնիսական դաշտի p զույգ բևեռների թվին: Ռոտորի միջուկը պատրաստ-

վում է հոծ պողպատից: Ռոտորի ակոսներում տեղադրվում է գրգռման փա-

թույթը կամ ինդուկտորը, որը սնվում է հաստատուն հոսանքով: Գրգռման փա-

թույթը հաստատուն հոսանքի աղբյուրին (կամ գրգռիչին) միացնելու համար 

մեքենայի լիսեռին ամրացվում են միմյանցից և լիսեռից էլեկտրականապես 

մեկուսացված երկու կոնտակտային օղակներ, որոնց, զսպանակների միջո-

ցով, հպվում են երկու գրաֆիտե խոզանակներ: 

Սովորաբար մեծ հզորության սինխրոն մեքենաների գրգռման փաթույթը 

սնելու համար որպես գրգռիչ է ծառայում նույն լիսեռին միացված հաստա-

տուն հոսանքի գեներատորը: Ներկայումս սինխրոն մեքենաներում հաստա-

տուն մագնիսական դաշտ գրգռելու համար կիրառվում են կիսահաղորդչային 

ուղղիչներ, որոնք փոփոխական հոսանքը ձևափոխում են հաստատուն հո-

սանքի: Գրգռման փաթույթի սնման համար պահանջվող հզորությունը չի գե-

րազանցում մեքենայի ակտիվ հզորության 1…3 %-ը: Եռաֆազ սինխրոն մե-

քենայի սկզբունքային էլեկտրական սխեման և պայմանական նշանը պատ-

կերված է նկ. 18-ում: 

Հաշվի առնելով, որ էլեկտրամոբիլներում օգտագործում են համեմատա-

բար փոքր հզորության սինխրոն շարժիչներ (գործնականում մինչև 500 կՎտ), 



33 

ռոտորի էլեկտրամագնիսների փոխարեն կիրառվում են հաստատուն մագ-

նիսներ: 

Ինչպես ասինխրոն մեքենայի, այնպես էլ սինխրոն մեքենայի զույգ բևեռ-

ների p թիվը և ռոտորի պտտման n արագությունը կապված են հետևյալ ար-

տահայտությամբ`        , որտեղ հոսանքի ստանդարտ հաճախությունը՝ 

f = 50 Հց: 

Հատուկ դեպքերում (ինքնաթիռներում, սուզանավերում, էլեկրամոբիլնե-

րում և այլն), գեներատորի չափերի փոքրացման նպատակով, դրանք նախա-

տեսվում են f = 400 Հց հաճախության համար: 

Կախված բևեռների p թվից (կամ ռոտորի պտտման n արագությունից)` 

սինխրոն մեքենայի ռոտորը լինում է երկու տեսակ. ոչ բացահայտ բևեռներով 

և բացահայտ բևեռներով:  

Արագընթաց մեքենաներում, որոնց համար n = 3000 կամ n = 1500 պտ/ր 

(համապատասխանաբար, p = 1 կամ p = 2), իներցիայի մոմենտները փոք-

րացնելու նպատակով, ռոտորը պատրաստվում է ոչ բացահայտ բևեռներով 

(նկ. 17ա):  

Սովորաբար դանդաղընթաց մեքենաներում (p > 2) ռոտորը բացահայտ 

բևեռներով է (նկ. 17բ): Վեջինիս փաթույթը պատրաստվում է կոճերի տեսքով, 

որոնք տեղադրվում են պարզ երևացող մագնիսական բևեռների վրա: 

Գործնականում կիրառվող հզոր սինխրոն մեքենաների կառուցվածքը 

շատ ավելի բարդ է: Մասնավորապես, դրանք օժտված են հովացման, լար-

ման կարգավորման, ռելեական պաշտպանության և այլ բարդ համակարգե-

րով:  

 
Նկ. 18. Եռաֆազ սինխրոն մեքենայի սկզբունքային էլեկտրական սխեման (ա) և  

պայմանական նշանը (բ): 
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2.4.3. Սինխրոն մեքենայի աշխատանքային ռեժիմները 

 

Սինխրոն մեքենայի աշխատանքային ռեժիմները ուսումնասիրելու հա-

մար նպատակահարմար է նախապես ենթադրել, որ այն միացված է եռաֆազ 

էլեկտրական ցանցին (համակարգին): Այս դեպքում դրա ստատորի ֆազային 

փաթույթներով անցնող հոսանքները, որոնք ըստ փուլի միմյանց նկատ-

մամբ     -ով շեղված են, ինչպես և ասինխրոն մեքենայում, կառաջացնեն 

        անկյունային արագությամբ պտտվող մագնիսական դաշտ: Են-

թադրենք, որ ռոտորը, որը նույն p զույգ բևեռներով էլեկտրամագնիս է, նույն-

պես պտտվում է նույն ուղղությամբ և արագությամբ: Այսինքն՝ ստատորի և 

ռոտորի մագնիսական դաշտերի առանցքների փոխադարձ դասավորությունը 

անփոփոխ է: 

Եթե սինխրոն մեքենայում անտեսվեն տարբեր տեսակի կորուստները, ա-

պա բեռնվածքի (լիսեռի վրա ազդող մոմենտի) բացակայության դեպքում ռո-

տորի և ստատորի տարանուն մագնիսական բևեռների առանցքները կհա-

մընկնեն՝ (նկ. 19ա) մեքենան կաշխատի իդեալական պարապ ընթացքի ռեժի-

մում, և էներգիայի փոխարկում չի լինի: 

Որպեսզի էլեկտրական ցանցին միացված սինխրոն մեքենան աշխատի 

գեներատորի ռեժիմում, անհրաժեշտ է առաջնային շարժիչի (տուրբինի) մի-

ջոցով պտտող մոմենտ հաղորդել մեքենայի լիսեռին: Այդ դեպքում ռոտորի 

մագնիսական բևեռների առանցքները կթեքվեն ռոտորի պտտման ուղղու-

թյամբ և առաջ կընկնեն ստատորի համապատասխան մագնիսական բևեռնե-

րի առանցքներից  անկյունով (նկ. 19բ): Ռոտորի և ստատորի մագնիսական 

դաշտերի վերադրումից ստացված արդյունարար մագնիսական դաշտը կփո-

փոխվի: Այն ստատորի փաթույթներում կինդուկտի եռաֆազ սինուսոիդական 

էլշուներ, և սինխրոն մեքենան կաշխատի որպես գեներատոր՝ ցանցին տալով 

էլեկտրական էներգիա, ի հաշիվ առաջնային շարժիչից ստացված մեխանի-

կական էներգիայի: 

 
Նկ. 19. Մագնիսական բևեռների առանցքների դիրքը 
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Գեներատորի ռեժիմում ստատորի մագնիսական հոսքը փոխազդելով 

գրգռման փաթույթի հոսանքակիր հաղորդիչների հետ՝ վերջիններիս վրա կա-

ռաջացնի էլեկտրամագնիսական մոմենտ, որն ուղղված կլինի ռոտորի 

պտտման ուղղությանը հակառակ և կհանդիսանա արգելակող մոմենտ: Ընդ 

որում, որքան մեծ է գեներատորի տված էլեկտրաէներգիան, այնքան մեծ կլի-

նի արգելակող մոմենտը: Որպեսզի ռոտորը շարունակի պտտվել նախկին ա-

րագությամբ, անհրաժեշտ է հաղթահարել լիսեռի վրա հակազդող էլեկտրա-

մագնիսական մոմենտը՝ մեծացնելով առաջնային շարժիչի մեխանիկական 

հզորությունը՝ ավելացնելով վառելիքի ծախսը ջերմային տուրբիններում կամ 

ջրի հոսքը հիդրոտուրբիններում: 

Եթե այժմ մեքենայի լիսեռին պտտող մոմենտի փոխարեն կիրառվի մե-

խանիկական բեռնվածք՝ արգելակող մոմենտ, ապա ռոտորի բևեռների 

առանցքները կթեքվեն ստատորի բևեռների համապատասխան առանցքների 

նկատմամբ որոշ  անկյունով՝ այս անգամ ռոտորի պտտման հակառակ ուղ-

ղությամբ: Ստատորի փաթույթներում հոսանքների ուղղությունը կփոխվի և 

դրանց փոխազդեցությունը ռոտորի դաշտի հետ այս դեպքում կառաջացնի 

պտտող մոմենտ: Դրա շնորհիվ ցանցից վերցրած էլեկտրական էներգիան 

կփոխարկվի լիսեռի վրա մեխանիկական էներգիայի և սինխրոն մեքենան 

կաշխատի որպես շարժիչ (նկ. 19գ): 

Այսպիսով, սինխրոն մեքենայի լիսեռի վրա մեխանիկական փոխազդե-

ցությունից կախված, մեքենայի աշխատանքի ռեժիմը փոփոխվում է գեներա-

տորից շարժիչ և հակառակը: Ընդ որում, էլեկտրամագնիսական ուժերը խա-

ղում են յուրօրինակ առաձգական կապի դեր ռոտորի և ստատորի մագնիսա-

կան բևեռների միջև: Կարելի է պատկերացնել, որ դրանք կապված են երևա-

կայական մեխանիկական զսպանակով, ինչպես ցույց է տրված նկ. 19-ում: 

Ընդ որում, որքան մեծ է մեքենայի բեռնվածքը, այնքան ավելի է մեծանում 

բևեռների շեղումը միմյանց նկատմամբ (մեծանում է «զսպանակների» ձգվա-

ծությունը): 

 

2.4.4. Սինխրոն գեներատորի աշխատանքի սկզբունքը 

 

Սինխրոն մեքենան որպես գեներատոր աշխատեցնելու համար անհրա-

ժեշտ է մեքենայում գրգռել հաստատուն մագնիսական դաշտ՝ ռոտորի փա-

թույթը միացնելով հաստատուն հոսանքի աղբյուրին և միաժամանակ ռոտորը 

պտտել առաջնային շարժիչի (տուրբինի) միջոցով: Ռոտորի գրգռման փա-

թույթով անցնող հաստատուն հոսանքը գրգռում է մեքենայում     հիմնական 

մագնիսական հոսք: Ռոտորի պտտման հետ կպտտվի նաև     հոսքը, որի 
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ուժագծերը (նկ. 17-ում պատկերված են կետագծերով) հատելով ստատորի 

փաթույթների գալարները, դրանցում կինդուկտեն էլշուներ: Քանի որ ստատո-

րի ֆազային փաթույթները միատեսակ են և դրանց մագնիսական առանցքնե-

րը տարածականորեն շեղված են միմյանց նկատմամբ 1200-ով, ապա դրան-

ցում կինդուկտվեն միատեսակ ամպլիտուդով և հաճախությամբ երեք էլշու-

ներ, որոնք շեղված կլինեն միմյանց նկատմամբ ըստ փուլի նույնպես 1200
-ով:  

Որպեսզի ինդուկտված էլշուները փոփոխվեն սինուսոիդական օրենքով, 

անհրաժեշտ է, որ ռոտորի մագնիսական դաշտի ստեղծած ինդուկցիան ստա-

տորի և ռոտորի մագնիսահաղորդիչների միջև օդային բացակի երկայնքով 

նույնպես բաշխվի սինուսոիդական օրենքով: Արտահայտված բևեռներով մե-

քենաներում դրան հասնում են բևեռների տակ օդային բացակն ավելացնելով՝ 

ստեղծելով այն ոչ հավասարաչափ, իսկ ոչ արտահայտված բևեռներով մեքե-

նաներում, որտեղ օդային բացակը հավասարաչափ է, ռոտորի շրջագծի եր-

կայնքով գրգռման փաթույթի գալարների համապատասխան բաշխման մի-

ջոցով:  

Գեներատորում ինդուկտված եռաֆազ էլշուների ակնթարթային արժեք-

ները ներկայացվում են հետևյալ եռանկյունաչափական տեսքով (էլշուներից 

մեկի սկզբնական փուլը վերցված է զրո). 

{
 
 

 
    √                (    ) 

        (   
  

 
)  

     (   
  

 
)       (   

  

 
)  

                               (9) 

Էլշուների     գործող արժեքը և f հաճախությունը կարելի է որոշել հե-

տևյալ բանաձևերով՝  

                                                          (10) 

  
  

  
                                                         (11) 

որտեղ k-ն փաթույթի գործակիցն է, w-ն՝ ֆազի փաթույթի գալարների թիվը: 

Եթե ստատորի եռաֆազ փաթույթի A, B և C սեղմակներին միացվի 

էլեկտրաէներգիայի սպառիչ (նկ. 17ա), ապա էլշուի ազդեցությամբ ստատորի 

ֆազերում կառաջանան սինուսոիդական հոսանքներ և սինխրոն մեքենան 

կաշխատի որպես գեներատոր՝ էլեկտրական էներգիա տալով սպառիչին, ի 

հաշիվ առաջնային շարժիչից ստացած մեխանիկական էներգիայի: 

Ստատորի փաթույթներով անցնող հոսանքները, որոնք ըստ փուլի շեղ-

ված են 1200-ով, կառաջացնեն պտտվող մագնիսական դաշտ, որի պտտման 

արագությունը հավասար է ռոտորի պտտման արագությանը՝   
   

 
   ուստի 
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ստատորի և ռոտորի մագնիսական դաշտերի առանցքների փոխադարձ դա-

սավորությունը կմնա նույնը: 

Պտտման տարբեր արագությունների դեպքում   
  

  
    Հց ստան-

դարտ հաճախություն ստանալու համար սինխրոն գեներատորները պատ-

րաստվում են տարբեր զույգ բևեռների թվով: Այսպես, տուրբոգեներատորնե-

րը, որոնք տեղակայվում են ջերմային և ատոմային էլեկտրակայաններում և 

պտտման մեջ են դրվում արագընթաց ջերմային տուրբիններով 3000 պտ/ր 

արագությամբ, ունեն մեկ զույգ բևեռ՝ p = 1: Մեխանիկական ամրությունը մե-

ծացնելու համար այս մեքենաների երկարությունը զգալիորեն գերազանցում է 

տրամագծից, և ռոտորը ոչ բացահայտ բևեռներով է: 

Հիդրոգեներատորները, որոնք տեղակայվում են հիդրոէլեկտրակայաննե-

րում և պտտման մեջ են դրվում հիդրավլիկ տուրբինների միջոցով, ունենում են 

տարբեր թվով զույգ բևեռներ՝        (         պտ ր)՝  կախված ջրի 

ճնշումից (որքան մեծ է ջրի ճնշումը, այնքան ավելի արագընթաց է հիդրո-

տուրբինը և, հետևաբար դրան միացած գեներատորը): Հիդրոգեներատորները 

պատրաստվում են բացահայտ բևեռներով և սովորաբար նրանց տրամագիծը 

ավելի մեծ է երկարությունից, այդ պատճառով մեծ հզորության հիդրոգենե-

րատորները նպատակահարմար է տեղակայել՝ լիսեռին տալով ուղղաձիգ 

դիրք:  

 

2.4.5. Սինխրոն շարժիչի գործարկումը 

 

Սինխրոն շարժիչների գործարկումն ունի որոշակի առանձնահատկու-

թյուններ: Երբ ստատորի փաթույթը միացվում է եռաֆազ ցանցին, ապա 

ստատորի արագ պտտվող մագնիսական դաշտի և մեծ իներցիայով օժտված 

և դեռևս անշարժ ռոտորի հաստատուն մագնիսական դաշտի փոխազդեցու-

թյունից լիսեռի վրա առաջանում է ըստ ուղղության արագ փոփոխվող ուժ, որի 

պատճառով լիսեռի նկատմամբ պտտող մոմենտի միջին արժեքը ստացվում է 

զրո, և ռոտորը մնում է անշարժ: Շարժիչի ստատորի գործարկման փաթույթի 

ընդհանուր տեսքը պատկերված է նկ. 20-ում: 

Սինխրոն շարժիչի զարգացրած էլեկտրամագնիսական մոմենտը կարող 

է ստիպել ռոտորին հաղթահարել իներցիան և հետևել ստատորի մագնիսա-

կան դաշտին կամ, ինչպես ընդունված է ասել, ներքաշվել սինխրոնիզմի մեջ, 

եթե ստատորի մագնիսական դաշտի բևեռները բավականաչափ դանդաղ տե-

ղափոխվեն ռոտորի բևեռների նկատմամբ: Այդպիսի պայմաններ կարելի է 

ստեղծել, եթե ռոտորին նախօրոք այս կամ այն ձևով հաղորդվի ստատորի 

դաշտի արագությանը մոտ արագություն:  
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Սինխրոն շարժիչի գործարկումը իրականացվում է երկու փուլով՝ ըստ նկ. 

21-ում պատկերված սխեմայի. 

Առաջին փուլ: Ռոտորի գրգռման փաթույթը Փ փոխանջատիչով միաց-

վում է R ակտիվ դիմադրությանը, որից հետո Հ եռաբևեռ հատիչը միացվում է 

եռաֆազ ցանցին: Սինխրոն շարժիչը գործարկվում է որպես ասինխրոն շար-

ժիչ: Ռոտորն արագանալով պտտվում է ստատորի դաշտի պտտման արագու-

թյանը մոտ արագությամբ: Եթե գրգռման փաթույթը չմիացվի R դիմադրու-

թյան և մնա բաց, ապա գործարկման պահին դրա սեղմակների միջև կառա-

ջանա լարման անվանական արժեքը տասնյակներ անգամ գերազանցող գեր-

լարում, որը վտանգավոր է գրգռման փաթույթի մեկուսիչի համար: 

 
Նկ. 20. Սինխրոն շարժիչի գործարկման փաթույթի ընդհանուր տեսքը 

1-ռոտորի արտահայտված բևեռի միջուկը, 2- գրգռման փաթույթ, 3- հաղորդիչ ձողեր,  

4- կարճ փակող օղակ 

  

 
Նկ. 21. Սինխրոն շարժիչի գործարկման իրականացման երկու փուլերի տեսքը 
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Երկրորդ փուլ: Գրգռման փաթույթը Փ փոխանջատիչի միջոցով անջա-

տում են R դիմադրությունից և միացնում հաստատուն հոսանքի աղբյուրին: 

Ռոտորում գրգռվում է հաստատուն մագնիսական դաշտ և առաջանում է 

սինխրոն էլեկտրամագնիսական մոմենտ, որի շնորհիվ մի փոքր էլ արագա-

նալով ռոտորը մտնում է սինխրոնիզմի մեջ և պտտվում է ստատորի դաշտի 

արագությամբ: 

Շարժիչի բեռնվածքի տատանումների դեպքում, երբ լիսեռի վրա մոմենտ-

ների փոփոխություն է առաջանում, ռոտորի կարճ միացված փաթույթում ին-

դուկտված հոսանքները նպաստում են ռոտորի ճոճումների մարմանը:  

Գործարկման համեմատաբար բարդ պրոցեսը և ռոտորի շղթայում հա-

տուկ սարքերի կիրառման անհրաժեշտությունը բերում է սինխրոն շարժիչնե-

րի ինքնարժեքի զգալի մեծացման և շարժիչի գործարկման դժվարեցման: Այդ 

պատճառով ժամանակակից էլեկտրամոբիլներում կիրառվող սինխրոն շար-

ժիչներում ռոտորի էլեկտրամագնիսների փոխարեն կիրառվում են հաստա-

տուն մագնիսներ (արդյունքում բացակայում է ռոտորի կոլեկտոր-խոզանա-

կային հանգույցը) և ռոտորի ակոսներում տեղադրում են կարճ փակված ձո-

ղերով (տե՛ս 2.5.2) գործարկման փաթույթ՝ շարժիչի ասինխրոն գործարկման 

համար: 

 

2.5. Ասինխրոն մեքենաներ 

 

Ասինխրոն մեքենայի աշխատանքը հիմնված է ստատորի պտտվող մագ-

նիսական դաշտի և ռոտորի փաթույթի հոսանքների փոխազդեցության վրա:  

Ասինխրոն շարժիչները հիմնականում տարբերվում են մյուս տիպի շար-

ժիչներից իրենց պարզ կառուցվածքով և բարձր հուսալիությամբ: Ասինխրոն 

մեքենայի անունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այդ մեքենա-

ների ռոտորի պտտման արագությունը տարբերվում է պտտվող մագնիսական 

դաշտի արագությունից, պարզ ասած ռոտորի պտտման արագությունը 

պտտվող մագնիսական դաշտի նկատմամբ ասինխրոն է: 

Ի տարբերություն սինխրոն մեքենաների, ասինխրոն մեքենայի ռոտորի 

պտտման արագությունը կախված է ոչ միայն գործադրվող լարման հաճա-

խականությունից, այլև բեռի մեծությունից (լիսեռի վրա հակազդող մոմեն-

տից): 

Ասինխրոն մեքենան օժտված է փոխադարձելիության հատկությամբ և 

կարող է աշխատել, ինչպես գեներատորի ռեժիմում, այնպես էլ շարժիչի ռեժի-

մում: Մյուս էլեկտրաշարժիչներից տարբերվելով պարզ կառուցվածքով և աշ-

խատանքի հուսալիությամբ՝ ասինխրոն շարժիչները ներկայումս հանդիսա-
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նում են արդյունաբերության, շինարարության, գյուղատնտեսության մեջ զա-

նազան մեխանիզմների շարժաբերման համար կիրառվող էլեկտրաշարժիչնե-

րի հիմնական տիպը: 

 

2.5.1. Եռաֆազ ասինխրոն շարժիչի աշխատանքի սկզբունքը 

 

Ասինխրոն մեքենան կազմված է երկու հիմնական մասերից՝ անշարժ 

ստատորից և պտտվող ռոտորից: 

Ասինխրոն մեքենայի ստատորը իրենից ներկայացնում է սնամեջ գլան, 

որը, հավաքվում է միմյանցից լաքի բարակ շերտով մեկուսացված էլեկտրա-

տեխնիկական պողպատի թերթերից: Ստատորի ներքին մակերևույթի վրա 

արված երկայնական ակոսներում տեղադրվում են միմյանց նկատմամբ 1200-

ով տարածականորեն շեղված ստատորի երեք ֆազային փաթույթները՝ կազմ-

ված պղնձե (հազվադեպ՝ ալյումինե) մեկուսացված հաղորդալարի գալարնե-

րից: Ստատորը մամլվում է իրանի (պատյանի) մեջ, որը մեքենայի հենքն է 

հանդիսանում և օժտված է բավարար մեխանիկական ամրությամբ: Փոքր 

հզորության դեպքում այն պատրաստվում է ալյումինից, մեծ հզորության դեպ-

քում՝ չուգունից կամ պողպատից: Եռաֆազ ասինխրոն մեքենայի ընդհանուր 

տեսքը ներկայացված է նկ. 22-ում: 
 

 
Նկ. 22. Tesla Model S մակնիշի եռաֆազ ասինխրոն մեքենայի ընդհանուր տեսքը 

 

Ասինխրոն շարժիչի ստատորի եռաֆազ փաթույթները ցանցին միացնե-

լիս առաջանում է պտտվող մագնիսական դաշտ (նկ. 23): Այդ դաշտի 

պտտման արագությունը`    (     )   պտ ր  որտեղ՝   -ը միացված ցան-

ցի հաճախականությունն է, իսկ p-ն զույգ բևեռների թիվն է: 

https://hevcars.com.ua/tesla/model-s/
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Ստատորի պտտվող դաշտը հատելով ռոտորի փաթույթի հաղորդալա-

րերն ինդուկտում է նրանցում էլշու: Եթե ռոտորի փաթույթը փակ է, ապա նրա-

նում առաջանում է հոսանք, որի    հաճախությունն անշարժ ռոտորի դեպքում 

հավասար է`      : 
 

 
Նկ. 23. Ասինխրոն շարժիչի ստատորի մագնիսական դաշտի ընդհանուր տեսքը 

 

Ստատորի ներտաշվածքի մեջ տեղադրված է շարժիչի պտտվող մասը՝ 

ռոտորը, որը կազմված է լիսեռից, միջուկից և փաթույթից: Ասինխրոն շարժիչի 

լայնական հատույթը պատկերված է նկ. 24-ում: Գլանաձև միջուկը հավաք-

վում է էլեկտրատեխնիկական պողպատի թերթերից: Այն ամուր նստեցվում է 

պողպատե լիսեռին, որը իր հերթին, երկու կողմերից հենվում է առանցքակալ-

ների վրա: Ռոտորի փաթույթը կազմված է միջուկի ակոսների մեջ տեղա-

դրված և երկու կողմերից օղակներով փակված ձողերից: 

 
Նկ. 24. Ասինխրոն շարժիչի լայնական հատույթը (ա) և ստատորի ու ռոտորի կից հատվածը՝ 

խոշորացված (բ) 

1-ստատորի միջուկ, 2-ստատորի ակոսներ, 3-ստատորի փաթույթ, 4-ռոտորի միջուկ,  

5-ռոտորի ակոսներ, 6-ռոտորի կարճ միացված փաթույթի (սկյուռի անիվի) ձողեր, 7-լիսեռ 
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Ստատորի պտտվող դաշտը հատում է ռոտորի փաթույթի հաղորդիչները 

(ձողերը) և նրանց մեջ մակածում է էլեկտրաշարժ ուժեր: Բայց քանի որ ռոտո-

րի փաթույթը փակված է, ապա ձողերի մեջ առաջանում են հոսանքներ: Այդ 

հոսանքների փոխազդեցությունը ստատորի դաշտի հետ ռոտորի փաթույթի 

հաղորդիչներում ստեղծում է  Հ էլեկտրամագնիսական ուժեր, որոնց ուղղու-

թյունը որոշվում է «ձախ ձեռքի» կանոնով:  

 
Նկ. 25. Ասինխրոն շարժիչի ստատորի պտտվող մագնիսական դաշտի ընդհանուր տեսքը 

 

Ինչպես երևում է նկ. 25-ից, ուժերը ձգտում են շրջել ռոտորը ստատորի 

մագնիսական դաշտի պտտման ուղղությամբ: Առանձին հաղորդիչների վրա 

գործադրվող  Հ ուժերի ամբողջությունն ստեղծում է ռոտորի վրա M էլեկտրա-

մագնիսական մոմենտ, որը նրան պտտեցնում է    արագությամբ: Ռոտորի 

պտտումը լիսեռի միջոցով փոխանցվում է կատարող մեխանիզմին: 

Այսպիսով, ցանցից ստատորի փաթույթին տրվող էլեկտրական էներ-

գիան կերպափոխվում է մեխանիկականի: 
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Ռոտորի փաթույթի հոսանքը ստեղծում է իր պտտվող մագնիսական դաշ-

տը, որը ստատորի մագնիսական դաշտի հետ միասին պայմանավորում է 

շարժիչի ընդհանուր մագնիսական դաշտը: Վերջինս փոխազդելով ռոտորի 

փաթույթի հոսանքների հետ` առաջացնում է պտտվող էլեկտրամագնիսական 

մոմենտ, և ռոտորը սկսում է պտտվել դաշտի պտտման ուղղությամբ: Նշենք, 

որ պտտվող մոմենտը ստեղծվում է ռոտորի հոսանքի ակտիվ բաղադրիչով: 

Ստատորի մագնիսական դաշտի պտտման ուղղությունը, հետևաբար, և 

ռոտորի պտտման ուղղությունը, կախված են ստատորի փաթույթին տրվող 

լարման ֆազերի հաջորդականությունից: Եթե անհրաժեշտ է փոխել ասինխ-

րոն շարժիչի ռոտորի պտտման ուղղությունը, ապա պետք է ստատորի փա-

թույթը ցանցի հետ միացնող հաղորդալարերի ցանկացած զույգի տեղերը փո-

խել: Օրինակ՝ ֆազերի ABC հաջորդականությունը փոխարինել CBA հաջոր-

դականությամբ: Ասինխրոն շարժիչի    ռոտորի պտտման արագությունը 

միշտ փոքր է    դաշտի պտտման արագությունից, քանի որ միայն այդ դեպ-

քում է հնարավոր ռոտորի փաթույթում էլեկտրաշարժ ուժ մակածել: Ստատո-

րի պտտվող դաշտի և ռոտորի պտտման արագությունների տարբերությունը 

բնութագրվում է սահք կոչվող մեծությամբ՝ 

  
     

  
                                                         (12) 

Հաճախ սահքն արտահայտվում է տոկոսներով (  
     

  
    ): 

Ասինխրոն շարժիչի սահքը կարող է փոփոխվել 0-ից մինչև 1 սահմաննե-

րում: Ընդ որում, s=0 համապատասխանում է պարապ ընթացքի ռեժիմին, երբ 

շարժիչի ռոտորի վրա չեն ներգործում հակազդող մոմենտներ, իսկ s=1 համա-

պատասխանում է կարճ միացման ռեժիմին, երբ շարժիչի հակազդող մոմեն-

տը գերազանցում է պտտող մոմենտին, և այդ պատճառով շարժիչի ռոտորն 

անշարժ է (    ): 

Շարժիչի անվանական բեռին համապատասխանող սահքը կոչվում է 

անվանական սահք: Ասինխրոն շարժիչի ռոտորի պտտման արագությունը, 

համաձայն (12)-ի, հավասար է՝ 

   (   )                                                   (13) 

  

2.5.2. Ասինխրոն շարժիչների կառուցվածքը 

 

Ըստ իրենց կառուցվածքի ասինխրոն շարժիչները բաժանվում են երկու 

տիպի, որոնք միմյանցից տարբերվում են միայն ռոտորի կառուցվածքով: 

Դրանք են կարճ փակված ռոտորով (սկյուռի անիվով) և ֆազային ռոտորով 

(կոնտակտային օղակներով) շարժիչները (նկ. 26): Նկ. 27-ում ցույց է տրված 
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կարճ փակված ռոտորով եռաֆազ ասինխրոն էլեկտրաշարժիչի կառուցված-

քը, իսկ նկ. 28-ում ֆազային ռոտորով եռաֆազ ասինխրոն շարժիչի կառուց-

վածքը:  
 

 
Նկ. 26. Ասինխրոն շարժիչների ռոտորի ընդհանուր տեսքերը 

1- ֆազային ռոտոր, 2- կարճ փակված ռոտոր 

 

 
Նկ. 27 Կարճ փակված ռոտորով ասինխրոն շարժիչի կառուցվածքը 

1- ռոտորի լիսեռ, 2- ստատորի փաթույթներ, 3- արտանցքների տուփ,  

4- հովհարիչ, 5- ռոտոր, 6- ստատորի իրան 

 

Դիտարկենք այդ շարժիչների հիմնական մասերի կառուցվածքը: 

Ասինխրոն շարժիչի ստատորը կազմված է իրանից, միջուկից և փաթույթից:  

Ստատորի իրանը ծառայում է միջուկը (փաթույթի հետ միասին) և 

առանցքակալային վահաններն ամրացնելու համար: Ոչ մեծ շարժիչներում 

իրանը պատրաստում են պողպատից կամ թուջից ձուլման միջոցով, իսկ խո-
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շոր մեքենաներում այն պատրաստում են զոդման միջոցով: Ստատորի միջու-

կը հավաքում են էլեկտրատեխնիկական պողպատի 0,35 կամ 0,5 մմ հաստու-

թյամբ թիթեղներից, որոնք մինչև հավաքումը երկու կողմերից լաքապատում 

են, որը սահմանափակում է միջուկում մրրկային հոսանքների առաջացմանը: 

Միջուկի ներքին մակերևույթի վրա կան երկայնական ակոսներ որոնց մեջ 

տեղավորվում է ստատորի փաթույթը: 
 

 
Նկ. 28. Ֆազային ռոտորով եռաֆազ ասինխրոն շարժիչի կառուցվածքը 

1,7-առանցքակալներ, 2,6-առանցքակալային վահան, 3-ստատորի իրան, 4-ստատորի փա-

թույթներ, 5-ռոտորի փաթույթներ, 8-ռոտորի լիսեռ, 9-արտանցքների տուփ, 10-շարժիչի հենոց, 

11- կոնտակտային օղակներ, 12- խոզանակներ 

 

Ստատորի փաթույթները պատրաստում են նույն սկզբունքով, որոնցով 

պատրաստում են սինխրոն մեքենաների փաթույթները: Փաթույթները կարող 

են լինել միաշերտ և երկշերտ, լրիվ կամ կարճացված քայլով: Ամենից հաճախ 

ստատորային փաթույթը պատրաստում են երկշերտ կարճացված քայլով: 

Փաթույթի ծայրերը դուրս են բերում արտանցքների տուփի սեղմակների վրա: 

Ասինխրոն շարժիչի ստատորի փաթույթը կարելի է միացնել աստղաձև կամ 

եռանկյունաձև: Դա հնարավորություն է տալիս միևնույն շարժիչները կիրա-

ռել ցանցի երկու տարբեր լարումների համար, որոնց հարաբերությունը հա-

վասար է √ , օրինակ՝ 127/220 կամ 220/380 Վ: Ընդ որում, փաթույթի աստ-

ղաձև միացմանը համապատասխանում է շարժիչի միացումը բարձր լարման 

ցանցին: Այսպես, եթե շարժիչը հաշված է 220/380 Վ լարման համար, ապա 

ցանցի 380 Վ լարման դեպքում նրա ստատորային փաթույթը պետք է միաց-

նել աստղաձև, իսկ ցանցի 220 Վ լարման դեպքում՝ եռանկյունաձև: Երկու 
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դեպքում էլ ֆազային լարումը մնում է հավասար 220 Վ: Նշված փոխարկում-

ները հեշտացնելու համար ստատորի փաթույթների սեղմակները տեղավում 

են որոշակի հաջորդականությամբ (նկ. 29): 
 

 
Նկ. 29. Ստատորի փաթույթի միացման եղանակները,  

ա - աստղաձև միացում, բ - եռանկյունաձև միացում 

 

Ստատորի փաթույթները աստղաձև միացման համար անհրաժեշտ է ար-

տանցքերի տուփի հորիզոնական երեք սեղմակներ միացնել հաջորդաբար, 

իսկ մյուս երեք սեղմակները միացնել եռաֆազ հոսանքի աղբյուրին: Եռանկ-

յունաձև միացման դեպքում անհրաժեշտ է արտանցքերի տուփի բոլոր սեղ-

մակները միացնել իրենց լայնական սեղմակներին և եռաֆազ հոսանքի աղ-

բյուրին (նկ. 29): 

Ասինխրոն շարժիչի ռոտորը կազմված է լիսեռից, միջուկից և փաթույթից:  

Ռոտորի միջուկն ունի գլանի ձև, ինչպես ստատորի միջուկը, այն հավաք-

վում է էլեկտրատեխնիկական պողպատի թիթեղներից: Կարճ միացված ռո-

տորով շարժիչներում ռոտորի փաթույթն իրենից ներկայացնում է մի շարք 

պղնձե կամ ալյումինե ձողեր, որոնք տեղավորված են ռոտորի միջուկի ակոս-

ներում: Դրանք փակված են օղակներով իրենց եզրային մասերում (նկ. 30): 

Շարժիչի օ.գ.գ.-ն մեծացնելու համար ռոտորի ներսում տեղադրում են պող-

պատե մեկուսացված էլեկտրահաղորդիչ թիթեղներ 0.35-0.5 մմ հաստությամբ 

(նկ. 30):  

 
Նկ. 30. Ռոտորի կարճ փակված փաթույթը պողպատե թիթեղներով 

1- կարճ փակված ռոտոր, 2- պողպատե մեկուսացված էլեկտրահաղորդիչներ 
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Գործնականում առավել մեծ կիրառություն ունեն կարճ միացված ռոտո-

րով ասինխրոն շարժիչները, որոնց ռոտորի թմբուկաձև փաթույթը կազմված է 

կլոր կամ երկարավուն կտրվածքով ալյումինե կամ պղնձե ձողերից, որոնք 

տեղադրվում են ռոտորի ակոսներում առանց մեկուսացման: Ձողերը երկու 

կողմերից միացվում են միմյանց հետ նույն նյութից պատրաստված ճակա-

տային օղակներով՝ կազմելով այսպես կոչված «սկյուռի անիվ» (կամ վան-

դակ) (նկ. 30): Ալյումինից այսպիսի փաթույթ ստանալու համար, ռոտորի 

ակոսները լցնում են հալած ալյումինով: Նույն եղանակով ստացվում են նաև 

ձողերը և դրանք երկու կողմից կարճ փակող օղակները: 

Ռոտորի այսպիսի կառուցվածքի շնորհիվ բացակայում են արագ մաշվող 

կամ վնասվող մասերը (ինչպիք են այլ շարժիչներում կոլեկտորը և խոզանա-

կաները), ապահովում են բարձր հուսալիություն, հավաքաման տեխնոլո-

գիայի պարզություն, համեմատաբար փոքր ինքնարժեք: Սրանց շնորհիվ էլ 

այս տեսակի էլեկտրաշարժիչները ներկայումս ստացել են համեմատաբար 

լայն կիրառություն, ինչպես էլեկտրամոբիլներում, այնպես էլ տնտեսության 

տարբեր ճյուղերում:  

Ֆազային ռոտորով շարժիչը, բացի վերը նշված մասերից, ունի երեք կոն-

տակտային օղակներ և փաթույթներ տեղադրված ռոտորի ակոսներում: 

Օղակներն ամրացվում են սռնակալի վրա, որը կոշտ կերպով նստեցվում է լի-

սեռի վրա: Կոնտակտային օղակները մեկուսացվում են սռնակալից և միմյան-

ցից:  

Ֆազային ռոտորով ասինխրոն շարժիչներում ռոտորի (նկ. 28) փաթույթը 

պատրաստվում է մեկուսացված պղնձե հաղորդալարից: Այն, ինչպես և ստա-

տորը, կազմված է երեք ֆազային փաթույթներից, որոնք ռոտորի վրա տե-

ղադրվում են և շեղված են միմյանց նկատմամբ 1200-ով: Որպես կանոն, ռո-

տորի փաթույթները էլեկտրականապես մեկուսացված են, միացվում են աստ-

ղաձև հենց ռոտորի վրա, իսկ երեք ազատ ծայրերը միացվում են լիսեռի (8) 

վրա գտնվող երեք կոնտակտային օղակներին (11): Վերջիններիս, զսպանակ-

ների միջոցով, հպվում են ածխե (գրաֆիտե) անշարժ խոզանակները (12): 

Օղակների և խոզանակների միջոցով ռոտորի փաթույթը միանում է եռաֆազ 

ռեոստատին: 

Արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվում անհրաժեշտության դեպքում 

ռոտորի շղթա մտցնել լրացուցիչ ակտիվ դիմադրություն, որն էլ ապահովում է 

շարժիչի գործարկման պայմանների էական բարելավումը: Այս դեպքում 

էլեկտրաշարժիչը կարող է զարգացնել զգալիորեն ավելի մեծ գործարկման 

մոմենտ՝ համեմատաբար փոքր գործարկման հոսանքի դեպքում: Ռեոստատի 
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առկայությունը թույլ է տալիս նաև սահուն լայն տիրույթում կարգավորել (փո-

փոխել) ռոտորի պտտման արագությունը:  

Կոնտակտային օղակների և խոզանակների առկայությունը ֆազային 

ռոտորով ասինխրոն շարժիչին զրկում է կարճ միացված ռոտորով շարժիչնե-

րին բնորոշ մի շարք առավելություններից, օրինակ՝ առաջացնում է կայծար-

ձակումներ, ունի համեմատաբար բարձր ինքնարժեք, փոքր հուսալիություն, 

որն էլ սահմանափակում է դրանց կիրառությունը: 

Խոզանակների տեղադրման համար շարժիչն ունի վեց խոզանակա-

բռնիչներ՝ յուրաքանչյուր կոնտակտային օղակի համար երկուական: 

Կուրուստները և խոզանակների մաշումը փոքրացնելու համար միջին և 

մեծ հզորության որոշ ֆազային ռոտորով շարժիչներ կահավորվում են հա-

տուկ մեխանիզմով, որը թույլ է տալիս շարժիչի գործարկումից հետո տեղա-

շարժել (բարձրացնել) խոզանակները՝ միաժամանակ կարճ փակելով կոն-

տային օղակները:  

Կոնտակտային օղակներով շարժիչի ռոտորի փաթույթը պատրաստում 

են նույն սխեմաններով՝ ինչպես ստատորային փաթույթները: Փաթույթը սովո-

րաբար միացնում են աստղաձև, իսկ նրա ծայրերը միացնում են կոնտակ-

տային օղակներին:  

Կարճ միացված ռոտորով (ա) և ֆազային ռոտորով (բ) ասինխրոն շար-

ժիչների պայմանական նշանները բերված են նկ. 31-ում:  
 

 
ա)                                       բ) 

Նկ. 31. Կարճ միացված ռոտորով (ա) և ֆազային ռոտորով (բ) ասինխրոն շարժիչների պայ-

մանական նշանները 

 

Ասինխրոն շարժիչի աշխատանքի սկզբունքով է պայմանավորված, որ 

ռոտորի փաթույթը ստատորի փաթույթի հետ էլեկտրական կապ չունի, դրանց 

միջև կա միայն մագնիսական կապ, արդյունքում էներգիան մի փաթույթից 

մյուսին է փոխանցվում մագնիսական դաշտի միջոցով:  

Ասինխրոն շարժիչի աշխատանքի պրոցեսում ստատորի և ռոտորի փա-

թույթների հոսանքները ստեղծում են մեքենայում երկու՝ ստատորի և ռոտորի 

մագնիսացնող ուժեր: Այդ մագնիսացնող ուժերերի համատեղ ներգործու-

թյամբ շարժիչում ստեղծում է արդյունարար մագնիսական հոսք, որը ստատո-
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րի նկատմամբ պտտվում է    սինխրոն արագությամբ: Ստեղծվող մագնիսա-

կան հոսքը կարելի է համարել կազմված Ф հիմնական հոսքից, որը կցված է, 

ինչպես ստատորի փաթույթի, այնպես էլ ռոտորի փաթույթի հետ, և երկու 

ցրման հոսքերից՝  ց  ստատորի փաթույթի ցրման հոսքից և  ց  ռոտորի փա-

թույթի ցրման հոսքից: 

  

2.5.3. Պտտվող մագնիսական դաշտի ստացումը ասինխրոն  

շարժիչում 

 

Ինչպես արդեն նշվել է, ասինխրոն մեքենայի ստատորի ակոսներում տե-

ղադրվում են երեք ֆազային փաթույթներ, որոնց մագնիսական առանցքները 

տարածականորեն միմյանցից շեղված են 1200
-ով (նկ. 32):  

 
Նկ. 32. Ստատորի փաթույթների տարածական տեղակայումը 

 

Երբ ստատորի փաթույթները միացվում են եռաֆազ ցանցին, դրանցով 

անցնում են նույն մեծությամբ, բայց ըստ փուլի միմյանց նկատմամբ 1200
-ով  

շեղված սինուսոիդական հոսանքներ՝ 

{

           (    ) 

        (      
 ) 

        (      
 ) 

                                          (14) 

Ֆազային փաթույթների հոսանքները ստեղծում են մագնիսական դաշ-

տեր, որոնց ինդուկցիայի վեկտորների Bm բացարձակ արժեքները հավասար 

են, բայց շեղված են միմյանց նկատմամբ 120 0-ով՝ 
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{

          

        (      
 )

        (      
 )

                                     (15) 

Մագնիսական ինդուկցիաների վեկտորներից յուրաքանչյուրն ուղղված է 

համապատասխան փաթույթի առանցքով (նկ. 32): 

Մեքենայի արդյունարար մագնիսական դաշտն ստացվում է երեք մագնի-

սական դաշտերի վերադրումից, հետևաբար արդյունարար դաշտի ինդուկ-

ցիայի վեկտորը` 

 ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  :                                             (16) 

Որոշենք  ⃗  վեկտորի պրոյեկցիան հորիզոնական x առանցքի վրա. 

                     
       (    

 )       (    
 )  (17) 

Տեղադրելով ինդուկցիաների արժեքները (15)-ից և կատարելով եռանկյու-

նաչափական պարզ ձևափոխություններ` կստանանք. 

     [      
 

 
   (       )  

 

 
   (       )]              (18) 

Համանման ձևով որոշվում է  ⃗  վեկտորի պրոյեկցիան ուղղաձիգ y 

առանցքի վրա. 

                     
       (    

 )       (    
 )  

  [ 
√ 

 
   (       )  

√ 

 
   (       )]                     (19) 

Արդյունարար մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի մեծությունը կլինի` 

  √  
    

                                         (20) 

իսկ  ⃗  վեկտորի կազմած անկյունը x առանցքի հետ` 

    
  

  
 
     

     
                                       (21) 

Այսպիսով, ասինխրոն մեքենայի ստատորի փաթույթներով ստեղծված 

արդյունարար մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորը մեծությամբ մնա-

լով հաստատուն  պտ       , պտտվում է մեքենայի լիսեռի (առանցքի) 

շուրջը       անկյունային արագությամբ, որտեղ f-ը ցանցի լարման հա-

ճախությունն է (f = 50 Հց): Ընդ որում՝ վեկտորի ուղղությունը տվյալ պահին 

համընկնում է այն ֆազի ստեղծած մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկ-

տորի ուղղության հետ, որի հոսանքն ունի առավելագույն արժեք: Եթե երեք 

սնող հաղորդալարերից ցանկացած երկուսի տեղերը փոխվեն, ապա ստատո-

րի ստեղծած մագնիսական դաշտը կպտտվի սկզբնականի նկատմամբ հա-

կառակ ուղղությամբ: 

Սինուսոիդական մեկ պարբերության ընթացքում այսպիսով ստացված 

երկբևեռ դաշտը կկատարի մեկ պտույտ, հետևաբար f = 50 Հց հաճախության 
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դեպքում մեկ րոպեում ստատորի մագնիսական դաշտի պտուտաթվերը կլինեն 

                 պտ ր  

Գործնականում, ավելի փոքր արագություններ ստանալու համար, կիրա-

ռում են ստատորի բազմաբևեռ փաթույթներ: Այդ նպատակով յուրաքանչյուր 

ֆազային փաթույթ տրոհվում է ընդհանուր դեպքում հաջորդաբար կամ զու-

գահեռ միացված p հավասար մասերի (p-ն կոչվում է զույգ բևեռների թիվ), և 

դրանց դաշտերի վերադրումից առաջացած արդյունարար մագնիսական 

դաշտը ստացվում է p-բևեռանի, իսկ պտտման    արագությունը փոքրանում է 

p անգամ՝         (պտ ր)   

Գործնականում կիրառվող ասինխրոն շարժիչների գերակշռող մասի հա-

մար p = 1, 2, 3 և 4, որոնց դեպքում այդ շարժիչների դաշտերի պտուտաթվերը 

(պտ/ր), համապատասխանաբար, կունենան հետևյալ արժեքները՝ 3000, 

1500, 1000 և 750: 

  

2.5.4. Ասինխրոն շարժիչի աշխատանքի սկզբունքը 

 

Ասինխրոն շարժիչում ընթացող էլեկտրամագնիսական պրոցեսները 

ուսումնասիրելու համար դիտարկենք դրա ստատորի և ռոտորի մի հատվածը 

խոշոր պլանով (նկ. 24բ և նկ. 33): Ինչպես արդեն ասվեց, երբ ասինխրոն շար-

ժիչի ստատորի եռաֆազ փաթույթները միացվում են եռաֆազ սնման ցանցին, 

շարժիչում առաջանում է պտտվող մագնիսական դաշտ: Ենթադրենք դաշտի 

ինդուկցիայի վեկտորը ժամանակի տվյալ պահին ունի նկ. 32-ում նշված ուղ-

ղությունը և պտտվում է ժամացույցի սլաքի շարժման ուղղությամբ    արա-

գությամբ: Դրա հետևանքով դաշտի ուժագծերը, հատելով անշարժ ռոտորի 

փաթույթների հաղորդիչ գալարները (կամ «սկյուռի անիվի» ձողերը), համա-

ձայն էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի երևույթի, դրանցում ինդուկտում են  

   էլեկտրաշարժ ուժ, որի ուղղությունը որոշվում է աջ ձեռքի կանոնով: Ընդ 

որում` աջ ձեռքի բթամատը պետք է ուղղել դաշտի պտտման հակառակ ուղ-

ղությամբ, այսինքն դաշտի նկատմամբ հաղորդիչների հարաբերական շարժ-

ման ուղղությամբ: Դիտարկվող օրինակում    էլշուն ուղղված է դեպի ընթեր-

ցողը և նկ. 33-ում նշված է կետով: 

Ինդուկտված    էլշուն, իր հերթին, ռոտորի հաղորդիչներում առաջաց-

նում է նույն ուղղությամբ անցնող    հոսանք: Այս հոսանքի և ստատորի դաշ-

տի փոխազդեցության շնորհիվ ռոտորի հաղորդիչների վրա ազդում են մեխա-

նիկական F ուժեր, որոնց ուղղությունը որոշվում է ձախ ձեռքի կանոնով (Ամ-

պերի օրենքը): Դժվար չէ համոզվել (նկ. 33), որ այդ ուժերը մեքենայի լիսեռի 
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վրա կառաջացնեն M պտտող մոմենտ՝ ուղղված ստատորի մագնիսական 

դաշտի պտտման ուղղությամբ: 

Ինդուկտված    էլշուն, իր հերթին, ռոտորի հաղորդիչներում առաջաց-

նում է նույն ուղղությամբ անցնող    հոսանք: Այս հոսանքի և ստատորի դաշ-

տի փոխազդեցության շնորհիվ ռոտորի հաղորդիչների վրա ազդում են մեխա-

նիկական F ուժեր, որոնց ուղղությունը որոշվում է ձախ ձեռքի կանոնով (Ամ-

պերի օրենքը): Դժվար չէ համոզվել (նկ. 33), որ այդ ուժերը մեքենայի լիսեռի 

վրա կառաջացնեն M պտտող մոմենտ՝ ուղղված ստատորի մագնիսական 

դաշտի պտտման ուղղությամբ: 
 

 
Նկ. 33. Ասինխրոն շարժիչի ստատորի և ռոտորի կից հատվածը խոշորացված տեսքով 

 

 Եթե պտտող M մոմենտն իր մեծությամբ գերազանցում է մեքենայի լիսե-

ռի վրա եղած հակազդող (արգելակող) Mհ մոմենտը, ապա ռոտորը կստանա 

արագացող շարժում դաշտի պտտման ուղղությամբ: Ռոտորի n2 արագության 

մեծացմանը զուգընթաց կփոքրանա նրա հաղորդիչների և պպտվող մագնի-

սական դաշտի n1 - n2 հարաբերական արագությունը, կփոքրանան նաև դրան-

ցում ինդուկտված էլշուները, հոսանքները և, հետևաբար, M պտտող մոմենտը: 

Երբ վերջինս հավասարվի լիսեռի վրա Mհ հակազդող մոմենտին, շարժի-

չի ռոտորը կպտտվի n2 հաստատուն արագությամբ, որը, սակայն, փոքր կլինի 

դաշտի n1 արագությունից: 

Ասինխրոն մեքենայի տեսության հիմնական հասկացություններից մեկը 

մեքենայի s սահքն է, որը կապ է հաստատում ռոտորի և ստատորի դաշտի 

արագությունների միջև. 

  
     

  
                                                     (22) 
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Շարժիչը սնող ցանցի տրված լարման դեպքում սահքը կախված է շար-

ժիչի բեռնվածքից (լիսեռին կիրառված Mհ մոմենտից): Ընդհանուր օգտա-

գործման ասինխրոն շարժիչների համար անվանական բեռնվածքների դեպ-

քում sա=0.03…0.06: Օրինակ՝ եթե ասինխրոն շարժիչի ստատորի դաշտի 

պտտման արագությունը n1=1000 պտ/ր, ապա, ըստ (22) բանաձևի, ռոտորի 

պտտման արագությունը անվանական բեռնվածքի դեպքում տարբեր շարժիչ-

ների համար կտատանվի n2ա=940…970 պտ/ր սահմաններում, իսկ եթե 

n1=1500 պտ/ր, ապա n2ա=1410…1455 պտ/ր, և այլն:  

 

2.5.5. Ասինխրոն մեքենայի աշխատանքային ռեժիմները 

 

Կախված սահքի արժեքից՝ ասինխրոն մեքենան կարող է աշխատել երեք 

ռեժիմներում՝ շարժիչի, գեներատորի և էլեկտրամագնիսական արգելակի ռե-

ժիմներում: 

Երբ 0 < s < 1, ասինխրոն մեքենան աշխատում է շարժիչի ռեժիմում՝ ցան-

ցից վերցրած էլեկտրական էներգիան լիսեռի վրա փոխարկելով մեխանիկա-

կան էներգիայի: Շարժիչի ռոտորը պտտվում է ստատորի դաշտի պտտման 

ուղղությամբ, բայց նրանից ավելի փոքր արագությամբ՝ n2 < n1 : Շարժիչի 

զարգացրած պտտող մոմենտը հավասարակշռում է շարժիչի բեռնվածքի 

(շարժիչին միացված մեխանիզմի) և շփման ուժերի առաջացրած հակազդող 

մոմենտը: 

Երբ s < 0, ասինխրոն մեքենան աշխատում է գեներատորի ռեժիմում՝ փո-

խարկելով լիսեռին հաղորդված մեխանիկական էներգիան էլեկտրականի: 

Այս դեպքում առաջնային շարժիչով մեքենայի ռոտորը պտտման մեջ է 

դրվում ստատորի դաշտի պտտման ուղղությամբ n2 > n1 արագությամբ: Ռո-

տորի հաղորդիչներում փոխվում է ինդուկտված հոսանքների ուղղությունը, և 

այդ հոսանքների ու ստատորի մագնիսական դաշտի փոխազդեցությունից լի-

սեռի վրա առաջանում է հակազդող (ռոտորի պտտմանը հակառակ ուղղված) 

մոմենտ, որը հաղթահարվում է առաջնային շարժիչի հաղորդած պտտող մո-

մենտով: 

 Երբ s > 1, ասինխրոն մեքենան աշխատում է այսպես կոչված էլեկտրա-

մագնիսական արգելակի (ԷՄԱ) ռեժիմում: Մեքենայի ռոտորը պտտվում է 

ստատորի մագնիսական դաշտի պտտման հակառակ ուղղությամբ, և լիսեռի 

վրա առաջացած հակազդող մոմենտը ձգտում է կանգնեցնել ռոտորը: Այս ռե-

ժիմում ռոտորի հաղորդիչների հարաբերական շարժման արագությունը գե-

րազանցում է դաշտի պտտման արագությունը, որի պատճառով կտրուկ մե-
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ծանում են հզորության կորուստները ստատորի և ռոտորի փաթույթներում և 

միջուկներում: 

Այսպիսով, բոլոր ռեժիմներում էլ ասինխրոն մեքենայի ստատորի մագնի-

սական դաշտը և ռոտորը պտտվում են տարբեր արագություններով՝ ոչ սինխ-

րոն կամ ասինխրոն, որով էլ պայմանավորված է մեքենայի անվանումը՝ 

ասինխրոն մեքենա: 

 
Նկ. 34. Շարժիչի ռոտորի պտտման արագության կախումը մեքենայի սահքից 

  

Նկ. 34-ում բերված է ռոտորի պտտման արագության կախումը մեքենայի 

սահքից՝     ( ) և ցույց են տրված ասինխրոն մեքենայի ռեժիմներին հա-

մապատասխանող միջակայքերը: 

 

2.5.6. Ասինխրոն շարժիչի արագության կարգավորումը 

 

Կարգավորել շարժիչի արագությունը նշանակում է կարողանալ փոփո-

խել այն տեխնոլոգիայի պահանջներին համապատասխան կամ այն պահել 

հաստատուն: Մեծ մասամբ եռաֆազ ասինխրոն շարժիչները կիրառվում են 

այնպիսի մեխանիզմների հետ, որոնք չեն պահանջում պտտման արագու-

թյան կարգավորում: Սակայն ասինխրոն շարժիչները, ինչպես արդեն նշվել է, 

օժտված են մի շարք արժանիքներով, ինչպիսիք են կառուցվածքի պարզու-

թյունը, հուսալիությունը, ցածր ինքնարժեքը և բարձր օ.գ.գ.-ն: Ուստի ձգտում 

են այդ շարժիչներն օգտագործել նաև կարգավորվող պտտման արագու-

թյամբ մեխանիզմների հետ: 

Ասինխրոն շարժիչի ռոտորի պտուտաթվերը կլինեն՝ 

   
    

 
(   )                                                (23) 

ինչպես երևում է n2 արագությունը կարելի է կարգավորել` փոփոխելով կամ 

մեքենայի s սահքը կամ ստատորի փաթույթների p զույգ բևեռների թիվը (բևե-

ռային կարգավորում) կամ սնող ցանցի լարման f1 հաճախությունը (հաճա-

խականային կարգավորում):  
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Սահքի փոփոխությունը տրված բեռնվածքի դեպքում հնարավոր է իրա-

կանացնել կամ շարժիչին կիրառված U լարման փոփոխությամբ, կամ ռոտո-

րի շղթային միացված Rգ ակտիվ դիմադրությունների մեծության փոփոխու-

թյամբ: 

Առաջին դեպքում n2 արագությունը կարելի է փոփոխել միայն նեղ միջա-

կայքում  (nկր< n2 < n1), ընդ որում` այդ միջակայքում n2-ի փոքր արժեքների 

դեպքում, որն ստացվում է U լարման արժեքը փոքրացնելով, շարժիչի շահա-

գործողական հատկությունները զգալիորեն վատանում են, որի պատճառով 

արագության կարգավորման այս մեթոդը գործնականում շատ սահմանա-

փակ կիրառություն ունի: 

Երկրորդ տարբերակը կիրառելի է միայն ֆազային ռոտորով ասինխրոն 

շարժիչների համար: Չնայած այս դեպքում n2-ը կարելի է փոփոխել բավա-

կան լայն սահմաններում, սակայն n2-ի փոքր արժեքներ ստանալու համար 

հարկ է լինում ռոտորի շղթա մտցնել համեմատաբար մեծ Rգ ակտիվ դիմադ-

րություն, որի միջով անցնում է ռոտորի փաթույթի I2 ամբողջ հոսանքը՝ պատ-

ճառելով   
  գ զգալի հզորության կորուստ և, որպես հետևանք, շարժիչի օ.գ.գ.-

ի կտրուկ նվազում: 

Բևեռային կարգավորում: Արագության կարգավորման այս եղանակը 

հիմնված է ստատորի պտտվող մագնիսական դաշտի զույգ բևեռների թվի փո-

փոխման վրա: Համաձայն         (պտ ր) բանաձևի, ստատորի դաշտի 

արագությունը կապված է դրա զույգ բևեռների թվի հետ, որը որոշվում է փա-

թույթի կառուցվածքով: 

Զույգ բևեռների թվի փոփոխությունն ամենապարզ ձևով կարելի է իրա-

կանացնել փոխանջատելով յուրաքանչյուր ֆազային փաթույթում նրա բա-

ղադրիչ մասերի՝ սեկցիաների միացման ձևը: Այդպիսի փոխանջատման օրի-

նակ է բերված նկ. 35-ում: 

Մի դեպքում յուրաքանչյուր ֆազի երկու սեկցիաները միացված են հա-

ջորդաբար (ա), մյուս դեպքում՝ զուգահեռ (բ): Կետագծերով նշված են սեկ-

ցիաներով անցնող հոսանքներով պայմանավորված մագնիսական դաշտի ու-

ժագծերի տեսքը և ուղղությունը յուրաքանչյուր դեպքի համար: Ինչպես երևում 

է սխեմաներից, կատարելով փոխանջատում հաջորդաբար միացումից զու-

գահեռ միացման, p զույգ բևեռների թիվը փոխվում է 2-ից 1-ի, իսկ ստատորի 

դաշտի n1 արագությունը՝ 1500 պտ/ր-ից՝ 3000 պտ/ր: 

Կիրառելով այլ տեսակի միացումներ՝ կարելի է ստանալ նաև p=3 և p=4: 

Երբեմն, երկու տարբեր արագություններ ստանալու համար, ստատորի 

ակոսներում տեղադրվում են երկու միմյանցից անկախ փաթույթներ՝ համա-

պատասխանաբար p1 և p2 զույգ բևեռների թվով: 
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Նկ. 35. Ստատորի զույգ բևեռների թվի փոփոխությունը 

 

Արագությունը փոխելու համար բավական է եռաբևեռ փոխանջատիչի 

միջոցով անջատելով լարման տակ գտնվող փաթույթը՝ նույն լարմանը միաց-

նել մյուս փաթույթը: Այս դեպքում մեկ ավելորդ փաթույթի առկայությունը և 

շարժիչի տրամագծի որոշ չափով մեծացումը զգալիորեն մեծացնում են շար-

ժիչի ընդհանուր արժեքը: 

Համակցելով բևեռային կարգավորման երկու եղանակները՝ կարելի է 

ասինխրոն շարժիչից ստանալ մինչև չորս տարբեր արագություններ: 

Հաճախականային կարգավորում:  Առավել կատարյալ արագության 

կարգավորում կարելի է ստանալ փոփոխելով շարժիչին սնող լարման հաճա-

խությունը: Վերջին ժամանակներս, շնորհիվ կիսահաղորդչային սարքերի 

լայն կիրառման, ասինխրոն շարժիչների հաճախականային կարգավորումը 

մեծ կիրառություն է գտել գործնականում: 

Մասնավորապես, այդպիսի հնարավորություն են տալիս հաճախության 

տիրիստորային ձևափոխիչները: Նկ. 36-ում պատկերված է հաճախակա-

նային կարգավորում ունեցող ասինխրոն շարժիչի բլոկ-սխեման: Դրա բա-

ղադրիչ մասերից մեկը եռաֆազ ուղղիչն է, որի հիմնական տարրերը կառա-

վարվող դիոդներն են՝ տիրիստորները: Ուղղիչի ելքում ստացվում է հաստա-

տուն լարում, որի մեծությունը, կախված տիրիստորին տրվող ազդանշանի 

փուլից, կարելի է փոփոխել: Ստացված հաստատուն լարումը տրվում է ին-

վերտոր կոչված սարքին, որի հիմնական տարրերը նույնպես տիրիստորներ 

կամ տրանզիստորներ են: 

Ինվերտորը հաստատուն լարումը ձևափոխում է դարձյալ եռաֆազ լա-

րումների համակարգի, որի և՛ մեծությունը, և՛ հաճախությունը կարելի է փոփո-

խել փոփոխելով տիրիստորներին տրվող ազդանշանների հաճախությունը և 

մեծությունը: 
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Նկ. 36. Հաճախականային կարգավորում ունեցող ասինխրոն շարժիչի բլոկ-սխեման 

 

Փոփոխելով հաճախությունը` կարելի է ռոտորի արագությունը սահուն 

փոփոխել այնպես, որ շարժիչի առավելագույն արագությունը տասնյակ կամ 

նույնիսկ հարյուրավոր անգամներ գերազանցի նվազագույն արագությունը: 

Հաճախականային կարգավորման դեպքում շատ կարևոր է, որպեսզի շարժի-

չի Mկր կրիտիկական մոմենտը պահպանվի հաստատուն, ինչի համար ան-

հրաժեշտ է ինվերտորն այնպես նախագծել, որ U լարման և f2 հաճախության 

հարաբերությունը մնա հաստատուն: 

 

2.6. Հաստատուն մագնիսների ներքին տեղակայումով սինխրոն  

մեքենա (ՀՄՆՏՍՄ) 

 

Ժամանակակից էլեկտրամոբիլների քարշային էլեկտրաշարժիչների 

բնութագրերի լավացման համար վերջին տարիներին բազմաթիվ առաջա-

տար գիտական և կոնստրուկտորական կազմակերպությունների և ընկերու-

թյունների կողմից իրականացվում են գիտագործնական հետազոտություններ 

և մշակումներ, որոնց արդյունքում ստեղծվել է նոր կառուցվածքի էլեկտրա-

շարժիչ, որի օ.գ.գ.-ն ավելի է, միջինը՝ 3.5 %: 

Ի տարբերություն սինխրոն էլեկտրշարժիչների (որոնց մագնիսները տե-

ղադրվում են ռոտորի արտաքին մակերևույթի վրա) այս մեքենաներում հաս-

տատուն մագնիսները տեղադրվում են ռոտորի ներսում մշակված հատուկ կո-

րաձև ակոսներում (նկ. 37): 
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Նկ. 37. ՀՄՆՏՍՄ ընդհանուր տեսքը 

 

Այս տիպի էլեկտրաշարժիչները գործարկվում են սինխրոն էլեկտրաշար-

ժիչների նման, եռաֆազ փոփոխական հոսանքի աղբյուրից: Չնայած համե-

մատաբար մեծ ինքնարժեքին (պայմանավորված ռոտորի տեխնոլոգիապես 

բարդ կառուցվածքով) սինխրոն շարժիչները աստիճանաբար լայն տարա-

ծում են ստանում էլեկտրամոբիլների արտադրությունում, ի շնորհիվ բարձր 

օ.գ.գ.-ի: ՀՄՆՏՍՄ օգտագործում են Toyota Prius և Tesla model 3 մակնիշի 

էլեկտրամոբիլներում: Փորձարկումների արդյունքներով ապացուցվել է այս 

տիպի էլեկտրամեքենաների բարձր արդյունավետությունը, թե՛ որպես շարժիչ, 

թե՛ որպես գեներատոր: 

ՀՄՆՏՍՄ ընդհանուր կառուցվածքը պատկերված է նկ. 38-ում: 

 
Նկ. 38. Հաստատուն մագնիսների ներքին տեղակայումով սինխրոն մեքենայի ընդհանուր  

կառուցվածքը 

1-ստատոր, 2-ստատորի եռաֆազ փաթույթներ, 3-ռոտոր, 4-ռոտորի հաստատուն մագնիսներ, 

5-ռոտորի առանցքակալ  
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ԳԼՈՒԽ 3 

ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ 

 

Կիսահաղորդիչային սարքերի աշխատանքը հիմնված է երկու տարբեր 

էլեկտրահաղորդականությամբ օժտված կիսահաղորդիչների, կամ կիսահա-

ղորդիչ – մետաղ, հպման տիրույթներում տեղի ունեցող երևույթների վրա: Կի-

սահաղորդիչային սարքերը (դիոդներ, տրանզիստորներ, տիրիստորներ և 

այլն) բաղկացած են մեկ և ավելի թվով էլեկտրոնա-խոռոչային (p - n) անցում-

ներից: էլեկտրոնա-խոռոչային անցում կոչվում է էլեկտրոնային n էլեկտրա-

հաղորդականությամբ և խոռոչային p էլեկտրահաղորդականությամբ կիսա-

հաղորդիչների հպման տիրույթում հիմնական լիցքակիրներով աղքատաց-

ված միջակայքը: 

 

3.1. Էլեկտրոնա-խոռոչային անցում 

 

Դիտարկենք էլեկտրոնա-խոռոչային (p – n) անցման աշխատանքի 

սկզբունքը: Ենթադրենք գերմանիումի (Ge) երկու կիսահաղորդիչներ, որոնցից 

մեկը օժտված է խոռոչային p, իսկ մյուսը` էլեկտրոնային n էլեկտրահաղոր-

դականությամբ, հպվում են իրար իդեալական հարթ և մաքուր մակերեսով (նկ. 

39ա): Խոռոչային էլեկտրահաղորդականությամբ օժտված p կիսահաղորդի-

չում հիմնական լիցքակիր մասնիկների` խոռոչների pp կոնցենտրացիան մի 

քանի կարգով գերազանցում է ոչ հիմնական լիցքակիր մասնիկների` էլեկտ-

րոնների pn կոնցենտրացիան (pp >>pn), իսկ էլեկտրոնային էլեկտրահաղորդա-

կանությամբ օժտված n կիսահաղորդիչում հիմնական լիցքակիր մասնիկնե-

րի` էլեկտրոնների nn կոնցենտրացիան մի քանի կարգով գերազանցում է ոչ 

հիմնական լիցքակիր մասնիկների` խոռոչների np կոնցենտրացիան (nn >>np): 

Ընդ որում, հիմնական լիցքակիրների կոնցենտրացիան p-ում մի քանի կար-

գով գերազանցում է հիմնական լիցքակիրների կոնցենտրացիան n-ում 

(pp>>nn): Հպման մակերեսի երկու կողմերում առկա է էլեկտրոնների և խոռոչ-

ների կոնցենտրացիաների խիստ տարբերություն, որի պատճառով առաջա-

նում է վերջիններիս դիֆուզիան մի կիսահաղորդիչից մյուսը: Խոռոչները անց-

նում են p կիսահաղորդիչի հպման մակերեսին կից միջակայքից n կիսահա-

ղորդիչ, վերամիավորվում են n-ում էլեկտրոններիրի հետ: p-ում առաջանում 

են խոռոչներով չփոխհատուցված անշարժ բացասական իոններ: Էլեկտրոն-

ներն անցնում են n կիսահաղորդչի հպման մակերեսին կից միջակայքից p կի-

սահաղորդիչ, վերամիավորվում են p-ում խոռոչների հետ: n-ում առաջանում 

են էլեկտրոններով չփոխհատուցված անշարժ դրական իոններ: Հպման մա-
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կերեսով անցնում են էլեկտրոնների և խոռոչների տեղաշարժով պայմանա-

վորված (Ip)դ և (In)դ դիֆուզիոն հոսանքները: 

Դիֆուզիոն Iդ լրիվ հոսանքը կլինի Ipդ + Inդ: Հիմնական լիցքակիրների 

դիֆուզիայի պատճառով p և n կիսահաղորդիչներում կատարվում է լիցքակիր-

ների վերաբաշխում: Հպման մակերեսի երկու կողմերում հիմնական լիցքա-

կիրների քանակը նվազում է: p կիսահաղորդիչում հպման մակերեսի միջա-

կայքում առաջանում են մեծ թվով անշարժ բացասական իոններ, իսկ n կիսա-

հաղորդիչում` անշարժ դրական իոններ: Հպման մակերեսի երկու կողմերում 

ձևավորվում են անշարժ դրական և բացասական իոններից բաղկացած, հիմ-

նական լիցքակիրներով աղքատացված տիրույթներ, որոնք համատեղ կազ-

մում են էլեկտրոնա-խոռոչային p–n անցում: p–n անցումում դրական և բացա-

սական իոնների q քանակը որոշվում են eNա և eNդ մեծություններով, որտեղ 

Nդ-ն և Nա-ն p և n կիսահաղորդիչներում դոնորների և ակցեպտորների կոն-

ցենտրացիաներն են: 
 

 
Նկ. 39. Կիսահաղորդչում p - n անցման ձևավորումը (ա), p - n անցման ուղղիչային հատկու-

թյունը (բ) 
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p – n անցումը կիսահաղոդիչային միջակայքը բաժանում է երկու մասի: 

Դրանցից մեկը, որում հիմնական լիցքակիրների կոնցենտրացիան առավելա-

գույն է, կոչվում է էմիտեր (դիտարկված դեպքում p միջակայքը), իսկ մյուսը` 

բազա (դիտարկված դեպքում n միջակայքը): Այդ անշարժ լիցքակիրները 

ստեղծում են էլեկտրական դաշտ, որն արգելում է հիմնական լիցքակիրների 

հետագա տեղաշարժը, և ընդհակառակը, նպաստում է ոչ հիմնական լիցքա-

կիրների դրեյֆին` խոռոչների տեղաշարժին n-ից p և էլեկտրոնների տեղա-

շարժին` p-ից n: p–n անցումով, բացի դիֆուզյոն հոսանքից, հոսում է նաև 

դրեյֆային հոսանք Iդր=Ipդր+Inդր` պայմանավորված ոչ հիմնական լիցքակիր-

ների տեղաշարժով: 

p – n անցումում առաջանում է պոտենցիալային անկում φ0, որը կոչվում է 

պոտենցիալային պատնեշ կամ կոնտակտային պոտենցիալների տարբերու-

թյուն: Պոտենցիալային պատնեշի մեծությունը, սևեռված ջերմաստիճանի 

դեպքում, որոշվում է p–n անցման տիրույթում նույնանուն լիցքակիրների կոն-

ցենտրացիաների հարաբերությամբ: Պոտենցիալային պատնեշը T = 3000K 

ջերմաստիճանում գերմանիումային p – n անցումում հավասար է 0,3…0,4 Վ, 

իսկ սիլիցիումային անցումում` 0,7…0,8 Վ:  

Այպիսով արտաքին էլեկտրական դաշտերի բացակայության դեպքում p 

– n անցումն օժտված է φ0 պոտենցիալային պատնեշով և d0 հաստու-

թյամբ: Անցումով դիֆուզիոն և դրեյֆային հոսանքները իրար փոխհատուցում 

են, և հոսանքը անցումով բացակայում է: 

p – n անցման ուղղիչային հատկությունը: Դիտարկենք p – n անցումում 

տեղի ունեցող երևույթները, երբ անցմանը միացվում է արտաքին լարման աղ-

բյուր: Ենթադրենք` լարման աղբյուրը միացված է p-ին դրական, իսկ n-ին` 

բացասկան բևեռներով (նկ. 39բ): Այդպիսի միացման դեպքում լարումը անվա-

նում են ուղիղ լարում (Uու): Լարման աղբյուրի ստեղծած էլեկտրական դաշ-

տի ազդեցությամբ p և n կիսահաղորդիչներից հիմնական լիցքակիրները 

շարժվում են p–n անցման ուղղությամբ, լրացնում են անցումում դրանց պա-

կասը: Անցման d0 հաստութունը և պոտենցիալային պատնեշի φ0 արժեքը 

փոքրանում, ընդունում են d1 և φ1 = φ0–Uու մեծությունները: Արդյունքում ան-

ցումով դիֆուզիոն հոսանքի բաղադրիչն աճում է: Խախտվում է անցումով 

դիֆուզիոն ու դրեյֆային հոսանքների դինամիկ հավասարակշռությունը, և p – 

n անցումով հոսում է մեծ դիֆուզիոն (ուղիղ) հոսանք: Ուղիղ լարման Uու≥φ0 

արժեքի դեպքում պոտենցիալային պատնեշը վերանում է φ1= 0: Արդյունքում 

դիֆուզիոն հոսանքը շատ մեծանում է, և եթե այն չսահմանափակվի, R ռեզիս-

տորի միացումով, անցումը կայրվի: 
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Այժմ դիտարկենք p–n անցման աշխատանքը, երբ լարման աղբյուրը բա-

ցասական բևեռով միացված է p, իսկ դրական բևեռով` n կիսահաղորդիչնե-

րին: Այդպիսի միացման դեպքում լարումը կոչվում է հակառակ լարում (Uհ): 

Հակառակ լարման միացման դեպքում արտաքին էլեկտրական դաշտի ազդե-

ցությամբ անցմանը հարող կիսահաղորդիչների մասերից հիմնական լիցքա-

կիրները վանվում են դեպի լարման աղբյուրի բևեռները: p – n անցումում մե-

ծանում են իոնների քանակը, հետևաբար անցման d0 հաստությունը, և φ0 պո-

տենցիալային պատնեշը մեծանում ընդունում են d2 և φ2 = φ0 +Uհ արժեքները: 

Դիֆուզիոն հոսանքը նվազում է, իսկ դրեյֆային հոսանքը մնում է համարյա 

անփոփոխ: Հակառակ լարման Uհ >> φ0 արժեքների դեպքում դիֆուզիոն հո-

սանքը լրիվ ընդհատվում է, և անցումով հոսում է դրեյֆային փոքր հոսանքը, 

որը անվանում են անցման հակառակ ուղղությամբ հագեցման հոսանք: 

Այպիսով կարող ենք եզրակացնել, որ p – n անցումը օժտված է միակող-

մանի էլեկտրահաղորդականությամբ: Ուղիղ լարման կիրառման դեպքում ան-

ցման էլեկտրահաղորդականությունը մեծ է, անցումը բաց է, և դրանով հոսում 

է մեծ հոսանք, իսկ հակառակ լարման դեպքում անցումը փակ է, հոսում է հա-

կառակ ուղղությամբ հագեցման փոքր հոսանքը: 

 

3.2. Կիսահաղորդիչային դիոդներ 

 

Կիսահաղորդչային դիոդը մեկ p–n անցում և երկու ելուստներ ունեցող կի-

սահաղորդչային սարք է: Ըստ էության, կիսահաղորդչային դիոդը p-n անցում 

է, տեղադրված մետաղյա կամ մեկուսչից պատրաստված պատյանում: Պա-

տյանը պաշպանում է p-n անցումը արտաքին ազդեցություններից (ճնշում, 

խոնավություն, հարվածներ և այլն): Դա նշանակում է, որ p-n անցման աշ-

խատանքի սկզբունքը, բնութագծերը և պարամետրերը լրիվ վերագրվում են 

դիոդին: Միայն պետք է հաշվի առնել, որ պատյանը p-n անցման ունակությա-

նը ավելացնում է պատյանի Cպ սեփական ունակությունը (Cդ = Cդի + Cդր + 

Cպ): Դիոդի ունակության ազդեցությունը հիմնականում դրսևորվում է բարձր 

հաճախությունների է իմպուլսային ազդանշանների դեպքում: 
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Նկ. 40. p-n անցման վոլտ-ամպերային բնութագիծը (ա), 

p-n անցման փոխարինման սխեման (բ) 

 

Դիոդի փոխարինման սխեման ունի նկ. 40բ-ում բերված տեսքը: Սխեմա-

յում Rա-ն p-n անցման դիֆերենցիալ դիմադրությունն է (Rա=Ri), Cա-ն` ունա-

կությունը, Cպ-ն` պատյանի ունակությունը, Rբ-ն` բազայի դիմադրությունը: 

Դիոդի հաճախական հատկությունները հիմնականում պայմանավորված 

են բազայի միջակայքում ոչ հիմնական լիցքակիրների կուտակման և ար-

տածման գործընթացներից: Այդ պատճառով դիոդի արագագործության մե-

ծացումը պահանջում է հնարավորինս նվազեցնել ոչ հիմնական լիցքակիրնե-

րի բազայում կուտակման գործընթացը: Այդ հարցը լուծվում է Շոտկիի ուղղիչ 

անցման կիրառումով (Շոտկիի դիոդ): Շոտկիի ուղղիչ անցումը ձևավորվում է 

կիսահաղորդիչի մետաղի հետ հպումից: Ընտրելով նյութերը` հնարավոր է 

ստանալ էլեկտրոնների և խոռոչների համար պոտենցիալային պատնեշի 

տարբեր մեծություններ: Արդյունքում ուղիղ լարման կիրառման դեպքում հո-

սանքը անցումով պայմանավորված կլինի միայն հիմնական լիցքակիրներով: 

Ոչ հիմնական լիցքակիրները չեն կարող հաղթահարել մեծ պոտենցիալային 

պատնեշը և անցնել մետաղից կիսահաղորդիչ: Օրինակ n կիսահաղորդիչի և 

մետաղի հպումից հոսանքը ձևավորվում է միայն կիսահաղորդչից էլեկտրոն-

ների անցումով մետաղ, իսկ խոռոչների շարժումը մետաղից - կիսահաղորդիչ 

բացակայում է: 

Բացի վերոհիշյալից, Շոտկիի դիոդը տարբերվում է նաև բաց վիճակում 

անցման վրա փոքր լարման անկումով, (հետևաբար բաց վիճակում փոքր դի-

մադրությունով), ինչը պայմանավորված է հիմնական լիցքակիրների համար 

փոքր պոտենցիալային պատնեշի մեծությամբ: Նշենք նաև, որ Շոտկիի դիոդի 
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վոլտ-ամպերային բնութագիծը ուղիղ լարման կիրառման դեպքում շատ մոտ է 

իդեալական անցման բնութագծին:  

Դիոդները շատ մեծ կիրառություն ունեն և կախված կիրառման բնագա-

վառից բաժանվում են հետևյալ խմբերի` ուղղիչային (ցածր հաճախական), 

բարձր հաճախական, գերբարձր հաճախական, իմպուլսային, ստաբիլիտրոն-

ներ, վարիկապներ, քառաշերտ փոխանջատիչ (դինիստոր) և ֆոտոդիոդներ: 

Ուղղիչային դիոդները հիմնականում օգտագործվում են փոփոխական 

լարումը հաստատուն լարման կերպափոխիչներում (սնման լարման աղբյուր-

ներում), որպես կիրառված լարումով կառավարվող էլեկտրոնային բանալի-

ներ: Ուղիղ լարման կիրառման դեպքում դիոդը բաց է (բանալին միացված է), 

հակառակ լարման դեպքում` դիոդը փակ է (բանալին անջատված է): Երկու 

վիճակում էլ դիոդը իդեալական բանալի չէ, քանի որ դիմադրությունը բաց վի-

ճակում զրո չէ, իսկ փակ վիճակում`անսահման մեծ չէ: Ուղղիչային դիոդների 

հիմնական պարամետրերն են` Iու.մ.առ. - ուղիղ ուղղությամբ միջին հոսանքի 

առավելագույն արժեք, Uհ.առ. - թույլատրելի հակառակ հաստատուն լարման 

առավելագույն արժեք, fառ. - մուտքային ազդանշանի հաճախության թույլա-

տրելի առավելագույն արժեք, Uու. - ուղիղ հոսանքի տրված արժեքի դեպքում 

դիոդի վրա ուղղիղ լարման անկումը: 

Ըստ հզորության մեծության ուղղիչային դիոդները բաժանվում են` փոքր 

հզորության (Iու.մ.առ.≤0,3Ա), միջին հզորության (0,3Ա ≤ Iու.մ.առ. ≤10 Ա), մեծ հզո-

րության (Iու.մ.առ. ≥10 Ա): 

Ըստ հաճախության մեծության ուղղիչային դիոդները բաժանվում են` 

ցածր հաճախականի (fառ. < 103
 Հց) և բարձր հաճախականի (fառ. > 103

 Հց): 

Բարձր հաճախության դիոդները կիրառվում են էլեկտրական ազդա-

նշանների բազմազան կերպափոխումների նպատակով: Դրանցում օգտա-

գործվում են կետային p-n անցումներ, որոնք օժտված են շատ փոքր ունակու-

թյամբ և ապահովում են հարյուրավոր ՄՀց աշխատանքային հաճախություն-

ներ: Բարձր հաճախության դիոդները աշխատում են համեմատաբար փոքր 

հոսանքներով (≤ 20 մԱ) և լարումներով (≤100 Վ): 

Գերբարձր հաճախության դիոդները նախատեսված են գերբարձր հա-

ճախական սխեմաներում օգտագործման նպատակով (տասնյակ և հարյու-

րավոր ԳՀց): Դրանք մեծ կիրառություն են գտել գերբարձր հաճախության 

էլեկտրամագնիսական տատանումների գեներացման և ուժեղացման, հաճա-

խությունների բազմապատկման, հանման և գումարման, մոդուլացման և այլ 

նպատակներով:  

Իմպուլսային դիոդները կիրառվում են իմպուլսային սարքերում, որտեղ 

ազդանշանի փոփոխման արագությունը շատ մեծ է (թռիչքային է): Այս դիոդ-
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ները առանձնանում են անցողիկ պրոցեսների աննշան տևողությամբ: Անցո-

ղիկ պրոցեսների տևողությունը պայմանավորված է դիոդի դիֆուզիոն Cդի և 

դրեյֆային (պատնեշային) Cդր ունակությունների լիցքավորման և լիցքաթափ-

ման ժամանակներով: Ի տարբերություն նախորդ դիոդների, իմպուլսային 

դիոդի կարևոր պարամետրը, բացի Iու.մ.առ., Uհ.առ., Uու. պարամետրերից նաև 

դիոդի հակառակ ուղղությամբ դիմադրության վերականգնման τվ ժամանակն 

է, որով որոշվում է դիոդի արագագործությունը: 

Ստաբիլիտրոնները օգտագործվում են հաստատուն հոսանքի շղթանե-

րում` լարման կայունացման նպատակով: Իր կառուցվածքով ստաբիլիտրոնը 

չի տարբերվում ուղղիչային դիոդից: Դիոդի վոլտ-ամպերային բնութագծից 

(նկ. 40ա) երևում է, որ ուղիղ լարման փոքր (Uհ ≤ 1Վ) և հակառակ լարման մեծ 

արժեքների (Uու.≥ 3Վ) դեպքում դիոդով հոսանքի զգալի փոփոխություններից, 

լարումը դրա վրա փոփոխվում է աննշան չափով: Դիոդով հոսանքի նման 

արագ աճը պայմանավորված է լարման որոշ արժեքի դեպքում p-n անցման 

թունելային կամ էլեկտրական ծակումով: Ստաբիլիտրոններում վոլտ-ամպե-

րային բնութագծի այդ հատկությունն օգտագործվում է լարման կայունաց-

ման նպատակով: Հակառակ լարման դեպքում դիոդն օգտագործվում է մեծ 

լարումների կայունացման նպատակով և կոչվում է ստաբիլիտրոն, իսկ ուղիղ 

լարման դեպքում` փոքր լարումների կայունացման նպատակով և կոչվում է 

ստաբիստոր:  

Թունելային դիոդներում հոսանքը p-n անցումով պայմանավորված է թու-

նելային էֆեկտով: Թունելային դիոդները տարբերվում են p և n կիսահաղոր-

դիչներում շատ փոքր տեսակարար դիմադրություններով (խառնուրդների 

պարունակությունը 1021սմ-3) և անցման հաստությամբ (0,01 մկմ): Անցման 

այդպիսի փոքր հաստության պատճառով նույնիսկ (0,6…0,7) Վ լարումների 

դեպքում դաշտի լարվածությունը (5…7)105 Վ/սմ է, և այդ փոքր անցումով ան-

ցում է շատ մեծ հոսանք: Այդ հոսանքը անցնում է` երկու ուղղությամբ: Ուղիղ 

լարման դեպքում մինչև U1 արժեքը հոսանքը աճում է` ընդունելով առավելա-

գույն Iառ. արժեքը: Այնուհետև այն արագ նվազում է և U2 լարման դեպքում հա-

վասարվում է Iնվ. նվազագույն արժեքին: Հոսանքի նվազումը պայմանավոր-

ված է լարման մեծացման դեպքում թունելային անցումով էլեկտրոնների քա-

նակի նվազումով: U2 լարման դեպքում այդպիսի էլեկտրոնների թիվը հավա-

սարվում է զրոյի և հոսանքը ընդհատվում է: Լարման հետագա աճը հանգեց-

վում է հոսանքի աճի: Դա պայմանավորված է էլեկտրոնների դիֆուզիայով և 

կատարվում է սովորական դիոդի հոսանքի աճի սկզբունքով: 

p-n անցման շատ փոքր հաստության պատճառով էլեկտրոնների անց-

ման ժամանակը շատ փոքր է (10-13 
…10-14) Վ, և թունելային դիոդը զուրկ է 
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իներցականությունից: Սովորական դիոդներում էլեկտրոնները անցումով 

շարժվում են դիֆուզիայով, ինչը շատ դանդաղ է:  

Նկ. 41-ում պատկերված է թունելային դիոդի վոլտ-ամպերային բնութա-

գիծը: Այն կարող է դիտարկվել բաղկացած երեք մասերից` հոսանքի սկզբնա-

կան աճի միջակայք` 0-ից մինչև Iառ., հոսանքի անկման միջակայք` Iառ.-ից 

մինչև Iնվ. և հոսանքի հետագա աճի միջակայք: Հոսանքի անկման միջակայ-

քում (U1-ից U2) լարումն աճում է, իսկ հոսանքը` նվազում: Դա նշանակում է, 

որ այդ միջակայքում թունելային դիոդն ունի բացասական դիմադրություն:  

Թունելային դիոդները մեծ կիրառություն են գտել ԳՀց հաճախություննե-

րի գեներատորներում: 

 
Նկ. 41. Թունելային դիոդի վոլտամպերային բնութագիծ 

 

 
Նկ. 42. Դիոդների նշանակումները, ա-դիոդ, բ-ստաբիլիտրոն, գ-սիմետրիկ ստաբիլիտրոն,  

դ-վարիկապ, է-Զեների դիոդ, ը-թունելային դիոդ 

 

Թունելային դիոդում խառնուրդների կոնցենտրացիայի ընտրումով 

պատրաստվում են դիոդներ, որոնց վոլտ-ամպերային բնութագծում բացասա-

կան դիմադրության միջակայքը բացակայում է: Այդպիսի դիոդները կոչվում 

են շրջված դիոդներ: Վերջիններիս վոլտ-ամպերային բնութագիծը դրական 

լարումների դեպքում չի տարբերվում սովորական դիոդի բնութագծից:  

Շրջված դիոդները օգտագործվում են գերբարձր հաճախական տիրույ-

թում փոքր լարումների ուղղման նպատակով: Դրանց կիրառման ժամանակ 
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անհրաժեշտ է փոխել անոդի և կատոդի տեղերը, քանի որ փոխվում են 

ուղղման տիրույթները: Դա է պատճառը, որ այդ դիոդները կոչվում են շրջված: 

Նկ. 42, բ, գ, դ, է, ը, թ-ում պատկերված են ուղղիչային, ստաբիլիտրոնի, 

երկկողմ ստաբիլիտրոնի, վարիկապի, թունելային և շրջված դիոդների պայ-

մանական նշանները: Նկ. 43-ում պատկերված է դիոդի ընդհանուր տեսքը, 

ինչպես երևում է սպիտակ գիծը ցույց է տալիս հոսանքի հոսելու ուղղությունը 

(հակառակ ուղղությամբ հոսանք չի կարող հոսել դիոդի միջով):  

 
Նկ. 43. Դիոդի ընդհանուր տեսքը 

 

 

3.3. Տրանզիստորներ 

 

Տրանզիստորը կիսահաղորդիչ սարք է, որը սովորաբար օգտագործվում է 

էլեկտրական ազդանշանների ուժեղացման կամ փոխանջատման համար։ 

Տրանզիստորներն ըստ աշխատանքի սկզբունքի բաժանվում են երկու 

խմբի` երկբևեռ և դաշտային տրանզիստորներ: Վերջին տարիներին լայն կի-

րառություն են ստացել մուտքում` դաշտային և ելքում` երկբևեռ կառուցված-

քով տրանզիստորները: Երկբևեռ տրանզիստորներում հոսանքը ձևավորվում 

է երկու տեսակի լիցքակիրների` էլեկտրոնների և խոռոչների մասնակցու-

թյամբ և կառավարվում է մուտքային հոսանքով: 

Դաշտային տրանզիստորներում հոսանքը ձևավորվում է միայն մեկ տե-

սակի լիցքակիրներով` էլեկտրոններով կամ խոռոչներով և կառավարվում է 

մուտքային լարման ստեղծած էլեկտրական դաշտով: Դա է պատճառը, որ 

այս տրանզիստորները կոչվում են դաշտային, որոշ դեպքերում նաև միաբևեռ 

տրանզիստորներ: 

Երկբևեռ տրանզիստորներն աշխատում են մեծ հոսանքներով և ապահո-

վում են բեռի վրա մեծ հզորություն: 

Դաշտային տրանզիստորներում մուտքային հոսանքը բացակայում է 

(փակ p-n անցումով հոսում է հակառակ ուղղության ջերմային հոսանքը, որով 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B7%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B8%D6%82%D5%AA%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%81%D5%B6%D5%B8%D5%B2&action=edit&redlink=1
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սովորաբար անտեսում են), հետևաբար մուտքային ազդանշանի աղբյուրից 

հզորության ծախսը բացակայում է կամ ունի նվազագույն արժեք: Ելքային 

հոսանքը և բեռի վրա անջատված հզորությունը համեմատաբար փոքր է: 

Մուտքում դաշտային, իսկ ելքում երկբևեռ կառուցվածքով տրանզիտոր-

ները համատեղում են դաշտային և երկբևեռ տրանզիստորների դրական 

հատկանիշները` մուտքային ազդանշանի աղբյուրից հզորության ծախսը բա-

ցակայում է և բեռի վրա ապահովում են մեծ հզորություն:  

 

3.3.1. Երկբևեռ տրանզիստորներ 

 

Երկբևեռ տրանզիստորները երկու p–n անցումներով և երեք ելուստներով 

կիսահաղորդչային սարքեր են, որոնք ունեն հզորության ուժեղացման հատ-

կություն: Երկբևեռ տրանզիստորներում p–n անցումներն ունեն մեկ ընդհա-

նուր տիրույթ` n կամ p, ըստ որի տարբերակում են p–n–p, կամ n–p–n տրան-

զիստորներ: Այդ p–n–p կամ n–p–n համակարգերը պատրաստվում են մեկ կի-

սահաղորդչային բյուրեղում: p–n անցումները բյուրեղը բաժանում են երեք 

մասերի, ընդ որում միջին մասն ունի ծայրային մասերին հակառակ էլեկտրա-

հաղորդականություն (նկ. 44ա) և կոչվում է բազա: Ծայրային մասերից մեկը 

կոչվում է էմիտեր, մյուսը` կոլեկտոր: Յուրաքանչյուր մասից դուրս են բերվում 

մետաղյա ելուստներ, որոնք համապատասխանաբար կոչվում են բազայի, 

էմիտերի և կոլեկտորի ելուստներ: Բազայի և էմիտերի միջև p–n անցումը կոչ-

վում է էմիտերային անցում (էա), իսկ բազայի և կոլեկտորի միջև անցումը` կո-

լեկտորային անցում (կա): 

 Նկ. 44բ-ում պատկերված են p–n–p և n–p–n տրանզիստորների պայմա-

նական նշանակումները սխեմաներում: 

 
Նկ. 44. Երկբևեռ տրանզիստորի կառուցվածքը (ա) և նշանակումները (բ) 
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Դիտարկենք տրանզիստորի աշխատանքը p–n–p տրանզիստորի օրինա-

կով: 

Արտաքին լարման աղբյուրների բացակայության դեպքում էմիտերային 

և կոլեկտորային անցումներով հոսող դիֆուզիոն և դրեյֆային հոսանքները 

փոխհատուցված են, և տրանզիստորով հոսանքները բացակայում են: Այժմ 

ենթադրենք` տրանզիստորի էմիտերային անցմանը միացված է Uբէ ուղիղ լա-

րումը, իսկ կոլեկտորային անցմանը` Uկէ հակառակ լարումը (նկ. 45): Էմիտե-

րային անցման պոտենցիալային պատնեշը և հաստությունը փոքրանում են, 

իսկ կոլեկտորային անցմանը` մեծանում: Էմիտերային անցումով դիֆուզիոն 

հոսանքը մեծանում է: 

 
Նկ. 45. p-n-p տրանզիստորով հոսանքների բաշխումը (ա) և ընդհանուր բազայով միացման 

սխեման (բ) 

 

p–n–p տրանզիստորում խոռոչները, անցնելով էմիտերից բազա, բազա-

յում ոչ հիմնական լիցքակիրներ են, և կոլեկտերային անցման պոտենցիա-

լային պատնեշը նպաստում է դրանց հետագա շարժմանը դեպի կոլեկտոր: 

Էլեկտրոններն անցնում են բազայից դեպի էմիտեր, էլ ավելի են փոքրացնում 

էմիտերային անցման պոտենցիալային պատնեշի մեծությունը և արդյունքում 

դիֆուզիոն հոսանքը էլ ավելի է աճում (n–p–n տրանզիստորների դեպքում 

էլեկտրոններն են անցնում էմիտերից բազա և այնուհետև կոլեկտոր, իսկ խո-

ռոչները բազայից էմիտեր): Էմիտերից կոլեկտոր առաջանում է դիֆուզիոն          

Iկ = αIէ կոլեկտորային հոսանքը: α=Iկ /Iէ գործակիցը կոչվում է տրանզիստորի 

էմիտերից կոլեկտորին հոսանքի փոխանցման գործակից: Միաժամանակ խո-

ռոչների մի մասը բազայի տիրույթում ռեկոմբինացվում է լարման աղբյուրից 

ներմուծված էլեկտրոններով և բազաէմիտեր շղթայով հոսում է Iբ = (1- α)Iէ հո-

սանքը, որը կոչվում է բազային հոսանք:  

Կոլեկտորային անցումով հոսում է նաև փակ անցման Iկ0 հոսանքը:  

Այսպիսով, հաստատված ռեժիմում տրանզիստորի ելուստներով հոսում 

են հետևյալ հոսանքները` 
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Էմիտերային՝  է   կ   բ  (24)  

Կոլեկտորային՝  կ    է   կ   (25) 

Բազային՝  բ  (   ) է   կ   (26) 

Էմիտերային շղթայի ընդհատման դեպքում Iէ = 0 և բազայով հոսում է        

Iբ = - Iկ0 հոսանքը: 

Տրանզիստորի աշխատանքը դիտարկված ռեժիմում կոչվում է ուժեղաց-

ման կամ ակտիվ ռեժիմ: 

Տրանզիստորի էմիտերային և կոլեկտորային անցումներին հակառակ 

լարումներ կիրառելիս, երկու անցումներն էլ փակվում են և դրանցով հոսում են 

հակառակ ուղղության հագեցման փոքր հոսանքները: Տրանզիստորն աշխա-

տում է փակ ռեժիմում: 

Տրանզիստորի էմիտերային և կոլեկտորային անցումներին ուղիղ լարում-

ներ կիրառելիս, երկու անցումներն էլ բացվում են: Դրանցով հոսում են մեծ 

դիֆուզիոն հոսանքները: Տրանզիստորն աշխատում է հագեցման ռեժիմում: 

Տրանզիստորի վերջին երկու աշխատանքային ռեժիմները կիրառվում են, 

երբ տրանզիստորը օգտագործվում որպես էլեկտրոնային բանալի: 

Երկբևեռ տրանզիստորի միացման սխեմաները և ստատիկ բնութագծերը:  

Տրանզիստորը կարող է միացվել երեք տարբեր սխեմաներով` ընդհանուր 

բազայով (ԸԲ), ընդհանուր էմիտերով (ԸԷ), ընդհանուր կոլեկտորով (ԸԿ): ԸԲ 

սխեմայում (նկ. 46 ա, դ) մուտքային ելուստը էմիտերն է, ելքայինը` կոլեկտո-

րը, ընդհանուր ելուստը` բազան: ԸԷ սխեմայում (նկ. 46 բ, ե) մուտքային ելուս-

տը բազան է, ելքայինը` կոլեկտորը, ընդհանուր ելուստը` էմիտերը: ԸԿ սխե-

մայում (նկ. 46 գ, ը) մուտքային ելուստը բազան է, ելքայինը` էմիտերը, ընդհա-

նուր ելուստը` կոլեկտորը: 

 
Նկ. 46. p-n-p և n-p-n տրանզիստորների միացման սխեմաները, ընդհանուր բազայով (ա,դ), 

ընդհանուր էմիտերով (բ,ե), ընդհանուր կոլեկտորով (գ,ը) 
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Երկբևեռ տրանզիստորի փոխարինման սխեմաները: 

Տրանզիստորային սխեմաների ուսումնասիրման և հաշվարկման ժամա-

նակ անհրաժեշտ է տրանզիստորը փոխարինել իր համարժեք (փոխարին-

ման) սխեմայով: Նկատի ունենալով որ, երկբևեռ տրանզիստորը երկու իրար 

հանդիպակաց միացված p–n անցումներից բաղկացած և փոխադարձաբար 

մեկը մյուսի վրա ազդող սարք է, այն կարելի է ներկայացնել նկ. 47-ում պատ-

կերված համարժեք սխեմայով: Այդ սխեման անվանում են նաև տրանզիստո-

րի Էբերս-Մոլի ֆիզիկական մոդել:  

Էբերս-Մոլի մոդելը բացահայտում է տրանզիստորի երկու անցումների 

հավասարազորությունը: Վերջինս ցայտուն կերպով դրսևորվում է երկու ան-

ցումներին ուղիղ լարումներ կիրառելիս: 

Այդ ռեժիմում յուրաքանչյուր p–n անցում միաժամանակ բազայի միջա-

կայք ներմուծում է լիցքակիրներ և ընդունում է մյուս անցումից ներմուծված 

լիցքակիրները: Սխեմայում բազա ներմուծվող հոսանքներն են I1, I2, ընդուն-

վածները` α2I1 և α1I2: Հոսանքների ընդունված բաղադրիչները սխեմայում 

պատկերված են հոսանքի գեներատորներով: 

 
Նկ. 47. Երկբևեռ տրանզիստորի փոխարինման սխեման մեծ ազդանշանների դեպքում 

 

3.3.2. Դաշտային տրանզիստորներ 

 

Դաշտային տրանզիստորը կիսահաղորդիչային սարք է, որտեղ հոսանքը 

պայմանավորնած է հիմնական լիցքակիրների դրեյֆով և կառավարվում է 

էլեկտրական դաշտով: Դաշտային տրանզիստորը կոչվում է նաև միաբևեռ 

տրանզիստոր, քանի որ դրանով հոսանքը պայմանավորված է միայն հիմնա-

կան լիցքակիրներով` էլեկտրոններով կամ խոռոչներով: 

Դաշտային տրանզիստորները բաժանվում են երկու խմբի` p–n անցումով 

կառավարումով և մեկուսացված փականով տրանզիստորներ: 

p–n անցումով կառավարումով դաշտային տրանզիստորներ: 

p–n անցումով կառավարումով դաշտային տրանզիստորների սկզբուն-

քային սխեման բերված է նկ. 48 ա-ում: Հոսքուղին էլեկտրոնային n էլեկտրա-
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հաղորդականության կիսահաղորդիչ է, որի արտաքին մասում ձևավորված է 

p կիսահաղորդիչային շերտ (տրանզիստորն ունի գլանային կառուցվածք): 

Հոսքուղու և p շերտի միջև առաջանում է p–n անցում: Հոսքուղուց դուրս 

են բերված մետաղյա ելուստներ: Ելուստը, որով հոսքուղի են անցնում լիցքա-

կիրները կոչվում է ակունք (Ա), իսկ ելուստը, որից դրանք դուրս են գալիս` ըմ-

պիչ (Ը): p շերտից նույնպես դուրս է բերված ելուստ, որը կոչվում է փական 

(Փ): Արտաքին լարումների բացակայության դեպքում p–n անցումը և հոսքու-

ղին ունեն որոշակի ծավալներ: Հոսքուղին օժտված է որոշակի էլեկտրահա-

ղորդականությամբ: 
 

 
Նկ. 48. p-n անցումով կառավարումով դաշտային տրանզիստորի սկզբունքային կառուցված-

քային սխեման (ա), նշանակումները n հոսքուղու (բ) և p հոսքուղու (գ) դեպքում 
 

Հոսքուղին կարող է ունենալ նաև p հաղորդականություն: Այդ դեպքում 

արտաքին շերտն ունի n հաղորդականություն:  

Նկ. 48 բ, գ-ում պատկերված են n և p հոսքուղիով դաշտային տրանզիս-

տորների պայմանական նշանակումները: 
 

Մեկուսացված փականով դաշտային տրանզիստորներ: 

Մեկուսացված փականով դաշտային տրանզիստորներում, ի տարբերու-

թյուն p-n անցումով կառավարվող դաշտային տրանզիստորների, մետաղյա 

փականի և կիսահաղորդիչային հոսքուղու միջև կա մեկուսիչ շերտ, որի  

պատճառով, դրանք կոչվում են մետաղ-մեկուսիչ-կիսահաղորդիչ (ՄՄԿ, 

МДП) տրանզիստորներ: Որոշ տրանզիստորներում մեկուսիչ շերտը սիլիցիու-

մի երկօքսիդ է: Դրանք կոչվում են մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ ՄՕԿ (МОП) 

տրանզիստորներ: Արտադրվում են երկու տեսակ մեկուսացված հոսքուղով 

դաշտային տրանզիստորներ` ներստեղծված հոսքուղով և ինդուկտված հոս-

քուղով: Ներստեղծված հոսքուղով տրանզիստորի պատրաստման ընթացքում 

ակունքի և ըմպիչի միջև ստեղծված է n կամ p հաղորդականության հոսքուղի: 

Ինդուկտված հոսքուղով տրանզիստորներում պատրաստման ժամանակ հոս-

քուղին բացակայում է, և այն ինդուկտվում է փական-ակունք ելուստների միջև 

որոշակի բևեռականության լարման կիրառման դեպքում: 
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3.3.3. Մեկուսացված փականով երկբևեռ տրանզիստորներ 
 

Մեկուսացված փականով երկբևեռ տրանզիստորը (ՄՓԵՏ) մուտքային 

դաշտային և ելքային երկբևեռ տրանզիստորներով զուգորդված կիսահաղոր-

դիչային սարք է: ՄՓԵՏ բազմաթիվ տրանզիստորներից առավել մեծ կիրա-

ռություն են գտել IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) սարքերը, որոնք 

օժտված են դաշտային տրանզիստորների և երկբևեռ տրանզիստորների դրա-

կան հատկանիշներով` մեծ մուտքային դիմադրությամբ և մեծ ելքային հզո-

րությամբ:  

Մեկուսացված փականով ուղղաձիգ հոսքուղով դաշտային տրանզիս-

տորների պատրաստման ժամանակ ձևավորվում է նաև երկբևեռ տրանզիս-

տոր: Այդ տրանզիստորների կառուցվածքային սխեման պատկերված է նկ. 

49 ա-ում: Այն բաղկացած է VT1 մեկուսացված փականով դաշտային և T1 

երկբևեռ տրանզիստորներից: R1-ը VT1-ի հոսքուղու հաջորդական դիմադրու-

թյունն է, R2-ը` T1-ի բազա-էմիտեր շղթային շունտող դիմադրությունը: Վերջի-

նիս շնորհիվ T1-ը փակ է և VT1-ի աշխատանքի վրա էական ազդեցություն չի 

գործում: Տրանզիստորի ելքային բնութագծերը բերված է նկ. 49 բ-ում: Դրանք 

բնորոշվում են s թեքությամբ և R1 դիմադրությամբ: 

 
Նկ. 49. Մեկուսացված փականով երկբևեռ տրանզիստորի (IGBT) սխեման (ա) և վոլտամպե-

րային բնութագիծը (բ) 
 

Մեկուսացված փականով ուղղաձիգ հոսքուղով դաշտային տրանզիս-

տորների բնութագծի թեքությունը փոքր է: Մեկուսացված փականով երկբևեռ 

տրանզիստորի արտաքին տեսքը պատկերված է նկ. 50-ում: 
 

 

 
 

Նկ. 50. Մեկուսացված փականով երկբևեռ  

տրանզիստորի արտաքին տեսքը 
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ԳԼՈՒԽ 4  

ԷԼԵԿՏՐԱՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐ (ԻՆՎԵՐՏՈՐՆԵՐ) 

 

4.1. Հաստատուն հոսանքի մեքենայի փոխակերպիչներ 

 

Այլ տեսակի էլեկտրական մեքենաների համեմատ՝ հաստատուն հոսան-

քի մեքենաները կառավարման համար օգտագործում են համեմատաբար ա-

վելի պարզ փոխակերպիչներ: Դա պայմանավորված է հետևյալ հիմնական 

երկու գործողություններով՝ փոփոխել շարժիչին տրվող լարումը և հետևաբար 

շարժիչի պտտման անկյունային արագությունը, փոփոխել մեքենային տրվող 

հոսանքի բևեռայնությունը շարժիչի և էլեկտրամոբիլի հետընթացը ապահովե-

լու համար: 

Լարման կարգավորման ամենապարզ սխեմայի դեպքում հաստատուն 

հոսանքի շղթայում կիրառում են ռեոստատ (նկ. 51): 

Էլեկտրական շղթայում հոսանքի մեծությունն ու լարումը խիստ որոշակի 

մեծության կարգավորելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել որոշակի դիմադ-

րություն, որն էլ իրականացնում է ռեզիստորը: Այն հանդիսանում է էլեկտրա-

կան շղթայի կառուցվածքային տարր: 

Էլեկտրական շղթայում հոսանքի ուժը կամ լարումը լայն տիրույթում 

կարգավորելու և սահմանափակելու համար օգտագործում են փոփոխական 

ռեզիստոր՝ ռեոստատ: Ռեոստատի դիմադրությունը կարող է փոփոխվել սա-

հուն կամ աստիճանաբար: 

Հոսանքի ուժը կամ լարումը ոչ մեծ տիրույթում փոփոխելու համար (օրի-

նակ, էլեկտրական մեքենաներում գործարկման հոսանքի ուժը սահմանափա-

կելու համար) ռեոստատը էլեկտրական շղթային միացվում է հաջորդաբար, 

իսկ երբ անհրաժեշտ է լինում հոսանքի ուժը կամ լարումը կարգավորել լայն 

տիրույթում (զրոյից մինչև առավելագույն արժեքը), կիրառվում է ռեոստատի 

պոտենցիոմետրական միացումը։ Այս դեպքում ռեոստատը կատարում է լար-

ման կարգավորվող բաժանարարի դեր։ 
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Նկ. 51. Հաստատուն հոսանքի մեքենայի պտտման արագության կառավարման սխեմա  

1 - հոսանքի աղբյուր, 2 - ռեոստատ, 3 - շարժիչ, 4 - կառավարման բլոկ 
 

Հաստատուն հոսանքի շարժիչի պտուտաթվերի կառավարումը կատար-

վում է հետևյալ հաջորդականությամբ՝ երբ վարորդը աքսելերատորի ոտնյակի 

վրա ուժ է գործադրում ոտնակի կառավարման բլոկը հասկանում է այդ փո-

փոխությունը և համապատասխան ազդանշանն է ուղարկում փոխակերպիչի 

կառավարման բլոկին, որն էլ իր հերթին կատարում է հաշվարկ ըստ նախա-

պես տրված ալգորիթմի և որոշում է կայացնում ռեոստատի դիմադրության 

փոփոխման վերաբերյալ: Դրանից հետո փոխակերպիչի կառավարման բլոկը 

փոփոխում է ռեոստատի դիմադրությունը, ինչպես նաև ցանցում հաստատուն 

հոսանքի լարումը: 

Մեքենային տրվող հոսանքի բևեռայնությունը փոփոխելու համար (շար-

ժիչի առաջնթացը կամ հետընթացը ապահովելու համար) փոխակերպիչում 

օգտագործում են չորս մեկուսացված փականով դաշտային տրանզիստորներ 

(նկ. 52):  

 
Նկ. 52. Շարժիչի առաջնթացը կամ հետընթացը ապահովող սխեման չորս մեկուսացված փա-

կանով դաշտային տրանզիստորներ 
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Շարժիչի պտտման ուղղությունը փոփոխելու համար փոխակերպիչի կա-

ռավարման բլոկը ըստ նախապես տրված ալգորիթմի փոփոխում է տրանզիս-

տորների միացման և անջատման հաջորդականությանը, արդյունքում ապա-

հովում շարժիչի առաջընթացը կամ հետընթացը (նկ. 53): 

 
ա)                                      բ)                                    գ) 

Նկ. 53. Շարժիչը հաստատուն հոսանքի աղբյուրին միացման հաջորդականությունը  

ա) շարժիչը գտնվում է անջատված վիճակում, բ) հոսանքը շղթայով հոսում է աջից ձախ որի  

արդյունքում շարժիչը պտտվում է առաջ, գ) հոսանքը շղթայով հոսում է ձախից աջ որի  

արդյունքում շարժիչը պտտվում հակառակ ուղղությամբ 

 

4.2. ԱԽՀՀՄ փոխակերպիչ 

 

ԱԽՀՀՇ փոխակերպիչը բաղկացած է վեց մեկուսացված փականով դաշ-

տային տրանզիստորներից և կառավարման բլոկից: Կառավարման բլոկն ալ-

գորիթմեր պարունակող միկրոսխեմա է, որն ապահովում է շարժիչի առաջըն-

թացը, հետընթացը և արագույթան կարգավորումը:  

Նկ. 54 պատկերված է վեց մեկուսացված փականով դաշտային տրան-

զիստորների և կառավարման բլոկի միացման սխեման: 

 
Նկ. 54. ԱԽՀՀՇ գործարկման և արագության կարգավորման սխեմա  
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Քանի որ անխոզանակ հաստատուն հոսանքի շարժիչներն աշխատում 

են ոչ թե հաստատուն հոսանքի աղբյուրին անմիջական միացմամբ, այլ ստա-

տորի փաթույթների բևեռների հաջորդաբար փոփոխության միջոցով, ուստի 

գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ է տեղադրել ԱԽՀՀՇ փո-

խակերպիչ: Աշխատանքը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ՝ կա-

ռավարման բլոկը ստանալով թվային ազդանշան, Հոլլի էֆեկտով աշխատող 

երեք տվիչներից վերլուծում է այն, հստակ որոշում ռոտորի հաստատուն մագ-

նիսների դիրքը: Այնուհետև կառավարման բլոկը այդ տեղեկատվության հի-

ման վրա, ըստ նախապես տրված ալգորիթմի, իմպուլսներ է ուղարկում հա-

մապատասխան երկու մեկուսացված փականով դաշտային տրանզիստորնե-

րին, որոնք փակվում են և շղթայում հոսում է հաստատուն հոսանք (նկ. 55): 
 

 
Նկ. 55. Շղթայում հոսանքի հոսման ուղղությունը 

 

ԱԽՀՀՇ-ի ստատորի փաթույթներին հաջորդականությամբ տրվող հաս-

տատուն հոսանքի ճշգրիտ կարգավորումը կատարվում է երեք տվիչներով, 

որոնք անշխատում են Հոլլի էֆեկտով: Դրանք տեղադրված են ռոտորի հաս-

տատուն մագնիսներին մոտ՝ որոշակի հեռավորության վրա (նկ. 56):  

Հոլլի էֆեկտը մագնիսական դաշտում գտնվող հոսանքակիր հաղորդիչում 

կամ կիսահաղորդիչում լայնական էլեկտրական դաշտի առաջացումն է: Երբ 

բարակ ոսկյա թիթեղը տեղադվում է մագնիսական դաշտում, նրա միջով հո-

սանք անցնելու դեպքում մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորին և հոսանքի 

խտության վեկտորին ուղղահայաց ուղղությամբ առաջանում է էլեկտրական 

դաշտ: Դա կոչվում է Հոլլի նորմալ էֆեկտ, իսկ առաջացող էլեկտրական դաշ-

տը՝ Հոլլի դաշտ:  
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Նկ. 56. Հոլլի էֆեկտով աշխատող երեք տվիչների դիրքը (H1,H2,H3) և ռոտորի պտտման ժա-

մանակ դրանցից ստացվող ինֆորմացիայի տեսքը 

 

Ինչպես երևում է նկ. 56 ռոտորի պտտման ժամանակ Հոլլի էֆեկտով աշ-

խատող տվիչների միջոցով գեներացվում է թվային ազդանշան (1 կամ 0, ռո-

տորի մագնիսների հյուսիսային կամ հարավային բևեռներն անցնելու ժամա-

նակ), որը հետագայում փոխանցվում է կառավարման բլոկին: 

Ստատորի պտտվող դաշտը հատում է ռոտորի հաստատուն մագնիսների 

մագնիսական դաշտը, արդյունքում մակածվում են էլեկտրաշարժ ուժեր, 

ստեղծվող էլեկտրամագնիսական ուժերը ձգտում են շրջել ռոտորը՝ ստատորի 

մագնիսական դաշտի պտտման ուղղությամբ: Ներքին ցանցից ստատորի 

փաթույթներին հաջորդականությամբ տրվող հաստատուն հոսանքի էներ-

գիան փոխակերպվում է մեխանիկականի: 

Ստատորի մագնիսական դաշտի պտտման ուղղությունը, հետևաբար, և 

ռոտորի պտտման ուղղությունը, կախված են ստատորի փաթույթին տրվող 

լարման ֆազերի հաջորդականությունից: Անհրաժեշտության դեպքում կառա-

վարման բլոկի միջոցով կարելի է փոփոխել լարման ֆազերի հաջորդականու-

թյունը, արդյունքում փոխելով ռոտորի պտտման ուղղությունը: Տրանզիստոր-

ների միացման հաջորդականությունը, առաջընթացի կամ հետընթացի դեպ-

քում, փոփոխվում է ըստ նախապես տրված ալգորիթմի հերթականության: 
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Նկ. 57. ԱԽՀՀՇ-ի ֆազերին տրվող հաստատուն հոսանքի հաջորդականությունը 

  

Ինչպես երևում է նկ. 57-ից՝ սկզբնական փուլում միացվում է 1-ին և 4-րդ 

տրանզիստորները, այնուհետև 1-ինը և 6-րդը, 3-րդը և 6-րդը, 3-րդը և 2-րդը,   

5-րդը և 2-րդը, 5-րդը և 4-րդը, այսպես շարունակաբար ցիկլերը կրկնվում են: 

Նկ. 58-ում պատկերված է ստատորի փաթույթներով հոսանքի անցման ուղ-

ղությունները: 

Շարժիչի արագության փոփոխությունը կարգավորվում է նույնպես 

ԱԽՀՀՇ-ի փոխակերպիչի կառավարման բլոկի միջոցով, փոփոխելով տրան-

զիստորների միացման և անջատման հաճախականությունը:  
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Նկ. 58. Հոսանքի անցման ուղղությունները համապատասխան փաթույթների ըստ Հոլլի սեն-

սորից ստացված ինֆորմացիայի  

 

4.2.1. Էլեկտրամոբիլի վայրէջքի և արգելակման ժամանակ ԱԽՀՀՇ 

աշխատանքը 

 

Երբ էլեկտրամոբիլը շարժվում է վայրէջքով կամ աշխատում է արգելակ-

ման ռեժիմում, անհրաժեշտ է որպեսզի ԱԽՀՀՇ-ն աշխատի գեներատորի ռե-

ժիմում: 
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Նկ. 59. ԱԽՀՀՇ որպես գեներատոր աշխատեցման ժամանակ ինդուկտվող եռաֆազ սինուսոի-

դի ընդհանուր տեսքը 

 

ԱԽՀՀՇ որպես գեներատոր աշխատեցման ժամանակ ինդուկտվող E էլ-

շուն ստացվում է եռաֆազ սինուսոիդի տեսքով, ընդ որում ֆազերը իրար 

նկատմամբ շեղված են 1200 (նկ. 59): Քանի որ ավտոմոբիլներում կիրառում են 

հաստատուն հոսանքի ակումուլյատորային մարտկոցներ ապա ԱԽՀՀՇ ի մի-

ջոցով ստացված սինուսոիդալ եռաֆազ հոսանք կուտակելու համար անհրա-

ժեշտո է եռաֆազ սինուսոիդալ հոսանքը փոխակերպել հաստատուն հոսան-

քի: Այդ փոխակերպումը կատարվում վեց դիոդային կամրջակի միջոցով (նկ. 

60): 

 
Նկ. 60. Վեց դիոդային կամրջակի սխեման 
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Եռաֆազ լարման ուղղիչային սարքերի միջոցով եռաֆազ տարաբևեռ լա-

րումը կերպափոխվում է միաբևեռ բաբախող լարման:  

Եռաֆազ T տրանսֆորմատորի առաջնային և երկրորդային փաթույթնե-

րը կարող են միացվել աստղաձև կամ եռանկյունաձև: Սխեմայում օգտա-

գործվող վեց դիոդից երեքը` VD1-ը, VD2-ը և VD3-ը, միացված են ընդհանուր 

կաթոդով, որը ելքային լարման դրական բևեռն է, իսկ մյուս երեքը` VD4-ը, 

VD5-ը և VD6-ը ընդհանուր անոդով, որն էլ ելքային լարման բացասական 

բևեռն է: 

Ժամանակի յուրաքանչյուր պահին, հոսանքն անցնում է Rբ-ով և այն եր-

կու դիոդով, որոնց վրա լարումներն ունեն առավելագույն արժեքները: Օրի-

նակ, t1...t2 ժամանակահատվածում հոսանքն անցնում է VD1-Rբ-VD5 

շղթայով, քանի որ VD1-ին և VD5-ին կիրառված գծային uab լարումը դի-

տարկվող ժամանակահատվածում ավելի մեծ է, քան մյուսները: Հաջորդ 

t2...t3 ժամանակահատվածում ավելի մեծ է uac գծային լարումը, ինչի հե-

տևանքով հոսանքը կանցնի VD1-Rբ-VD4 շղթայով: Բացվող դիոդների հա-

ջորդ զույգերը կլինեն VD2-ը և VD4-ը, VD2-ը և VD6-ը, և այդպես շարունակ: 

Ակնհայտ է, որ բոլոր դեպքերում հոսանքը բեռով անցնելիս ունի նույն ուղղու-

թյունը: 

 
Նկ. 61. Եռաֆազ լարման կամրջակային ուղղիչային կերպափոխիչի 

էլեկտրական սխեման և ժամանակային բնութագրերը 

 

Այդպիսով, մեկ պարբերության ընթացքում ուղղված հոսանքն անցնում է 

6 տարբեր դիոդային զույգերով, ինչի հետևանքով բեռի վրայի լարման բա-

բախման հաճախականությունը ստացվում է մուտքային լարման հաճախա-

կանության վեցապատիկը (նկ. 61): Արդյունքում եռաֆազ տարաբևեռ լարումը 

բեռի վրա կերպափոխվում է ուղղված բաբախող հաստատուն լարման, որը 

փոխանցվում է ակումուլյատորային մարդկոցին և այն լիցքավորում է: 
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4.3. Սինխրոն և ասինխրոն շարժիչի փոխակերպիչներ 

 

Սինխրոն և ասինխրոն շարժիչներ գործարկելու համար անհրաժեշտ է 

եռաֆազ փոփոխական հոսանք: 

Քանի որ ավտոմոբիլներում կիրառում են հաստատուն հոսանքի ակու-

մուլյատորային մարտկոցները ապա անհրաժեշտություն է առաջանում հաս-

տատուն հոսանքը կերպափոխել եռաֆազ փոփոխական հոսանքի:  

 

4.3.1. Հաստատուն հոսանքը փոփոխականի կերպափոխող 

կերպափոխիչներ (ինվերտորներ) 

 

Համաձայն կիրառվող էլեկտրոնային տարրերի` ինվերտորները լինում են 

տրանզիստորային և թիրիստորային: Ըստ կերպափոխող բլոկի և կառավա-

րող համակարգի փոխհարաբերության տարբերվում են արտաքին գրգռումով 

և ինքնագրգռումով ինվերտորներ: Արտաքին գրգռումով ինվերտորի կառա-

վարող համակարգի կազմի մեջ մտնում է իմպուլսների, կամ հարմոնիկ տա-

տանումների ավտոնոմ գեներատորը, որը ստեղծում է կառավարող ազդա-

նշաններ: Ինքնագրգռումով ինվերտորում այդպիսի գեներատորը կառավա-

րող համակարգից բացակայում է, իսկ էլեկտրոնային տարրերի կոմուտա-

ցումն իրականացվում է ի հաշիվ դրական հետադարձ կապի, որը ստեղծվում 

է հենց կերպափոխիչում: 

Ինվերտորները դասակարգվում են ըստ աշխատանքի սկզբունքի (միա-

տակտ, երկտակտ), փոփոխական լարման ֆազերի քանակի (միաֆազ, եռա-

ֆազ և այլն), լարման ձևի (սինուսոիդային, ուղղանկյունաձև և այլն), կերպա-

փոխիչի սխեմայի տիպի, կառավարման համակարգի, ելքային լարման և հա-

ճախականության կայունացման և կառավարման, ինչպես նաև մի շարք այլ 

հատկանիշներով: 

  

4.3.2. Միատակտ տրանզիստորային ինվերտորներ 

 

Դիտարկենք միատակտ արտաքին գրգռումով տրանզիստորային ինվեր-

տորների պարզ էլեկտրական սխեմաները, որոնցում կառավարման ազդա-

նշանները ուղղանկյունաձև են, և տրանզիստորներն աշխատում են բանա-

լիային ռեժիմով: Տրանզիստորի և մուտքային լարման աղբյուրի հաջորդա-

բար միացմամբ սխեմայում` նկ. 62 ա կառավարող լարման բացասական բևե-

ռականության դեպքում VT տրանզիստորը բաց է, նրա էմիտեր-կոլեկտոր տե-

ղամասի դիմադրությունը շատ փոքր է, և մուտքային հաստատուն լարումը 
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տրվում է բեռին: Այդ ռեժիմում հոսանքը մուտքային լարման աղբյուրից բաց 

տրանզիստորով անցնում է Rբ բեռով և L ինդուկտիվությամբ (դրոսել), և այդ 

ընթացքում L-ում կուտակվում է էներգիա: Երբ տրանզիստորը փակվում է, L-

ում կուտակված էներգիան մարվում է Rբ-ով` ստեղծելով նրանում հակառակ 

ուղղությամբ հոսանք: Այդ հոսանքը փոքրանում է էքսպոնենցիալ օրենքով` 

բերելով բեռի վրա լարման նվազում: Արդյունքում ստանում ենք Rբ-ով անց-

նող հոսանքի տարբեր ուղղություններ: Եթե L-ի ինդուկտիվությունը շատ մեծ 

լինի, ապա R-ի վրայի լարման տեսքը մոտ կլինի երկպարբերանի ուղղանկյու-

նաձև լարմանը (նկ. 63):  

 
Նկ. 62. Միատակտ տրանզիստորային ինվերտորների էլեկտրական սխեմաներ 

 

Այդ սխեմայի թերությունն այն է, որ մուտքային հաստատուն հոսանքի 

աղբյուրը ժամանակի ընթացքում հավասարաչափ չի բեռնվում, այսինքն` աղ-

բյուրի հոսանքն ունի իմպուլսային բնույթ, քանի որ բաց տրանզիստորի դեպ-

քում մուտքային լարման աղբյուրի iա հոսանքը հավասար է iբ բեռի և iL ին-

դուկտիվ հոսանքների գումարին, իսկ փակ տրանզիստորի դեպքում` դառնում 

է զրո: 

Այն թերությունը, որ նշվեց առաջին սխեմայի համար, վերացվում է երկ-

րորդում, որտեղ մուտքային հաստատուն հոսանքի աղբյուրը, տրանզիստորը 

և բեռը միացված են զուգահեռ (նկ. 62 բ): Կառավարող լարման բացասական 

կիսապարբերության ժամանակ տրանզիստորը փակ է, C կոնդենսատորը լից-

քավորվում է (բևեռականությունը ցույց է տրված նկարում), որի ընթացքում 

սնման աղբյուրի հոսանքն անցնում է L-ով, C-ով և Rբ-ով, այսինքն iC = iL = iբ: 

Երբ տրանզիստորը բացվում է, կառավարող լարման դրական կիսապարբե-
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րության ժամանակ, աղբյուրից հոսանքն անցնում է L-ով և VT-ով, և այդ ժա-

մանակահատվածում C-ն լիցքաթափվում է` VT-Rբ շղթայով` ստեղծելով Rբ-ով 

հակառակ ուղղությամբ հոսանք:  

Արդյունքում բեռով անցնում է երկկիսապարբերանի հոսանք: Այդ սխե-

մայի ելքային փոփոխական լարումն ունի ուղղանկյունաձևին մոտ տեսք: Հո-

սանքների և լարումների ժամանակային դիագրամները բերված են նկ. 63 և 

նկ. 64-ում: 

 
Նկ. 63. Տրանզիստորի հաջորդաբար միացումով ինվերտորի ակտիվ բեռի հոսանքի և լարման 

ժամանակային բնութագրերը 

 
Նկ. 64. Տրանզիստորի զուգահեռ միացումով ինվերտորի ակտիվ բեռի հոսանքի և լարման ժա-

մանակային բնութագրերը 

 

Սխեմայում սնման աղբյուրի հոսանքն ունի անընդհատ բնույթ և դրա ա-

նընդհատությունն էլ ավելի բարելավելու համար հաջորդաբար միացված է L 

դրոսելը: Ուսումնասիրված զուգահեռ սխեմայում, ելքային լարման ձևը կարե-

լի է փոփոխել մեծ սահմաններում` փոփոխելով L-ի և C-ի մեծությունները: 

Եթե պետք է բեռի վրայի փոփոխական լարումը մեծացնել կամ փոքրաց-

նել մինչև պահանջվող արժեքը, ապա պետք է օգտագործել համապատաս-

խան տրանսֆորմատոր, որը պետք է միացնել բեռի և ինվերտորի միջև (նկ. 62 

գ, դ):  
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4.3.3. Երկտակտ տրանզիստորային ինվերտորներ 

 

Երկտակտ ինվերտորների տարբեր էլեկտրական սխեմաներ, որոնցում 

տրանզիստորներն աշխատում են բանալիային ռեժիմով, բերված են նկ. 65-

ում: 

Նկ. 65 ա-ում պատկերված է դիֆերենցված տրանսֆորմատորով երկ-

տակտ տրանզիստորային ինվերտորի սխեման, որտեղ VT1 և VT2 տրանզիս-

տորները բացվում են հաջորդաբար, երբ բաց է VT1 տրանզիստորը, փակ է 

VT2-ը, և հակառակը: Այդպիսի ռեժիմները ապահովում են տրանզիստորնե-

րը` կառավարելով հակափուլ ուղղանկյունաձ լարումներով:  

Մուտքային լարման աղբյուրի հաստատուն լարումը փոխարինաբար 

տրվում է տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթի մեկ աջ, մեկ ձախ կեսին` 

ստեղծելով բեռի վրա ուղղանկյունաձև փոփոխական լարում: 
 

 
Նկ. 65. Երկտակտ տրանզիստորային ինվերտորների էլեկտրական սխեմաներ 
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Երբ բաց է VT1 տրանզիստորը, իսկ VT2-ը` փակ, մուտքային աղբյուրից 

հոսանքն անցնում է տրանսֆորմատ որի առաջնային ձախ կիսափաթույթով` 

աջից ձախ ուղղությամբ, իսկ երբ փակվում է VT1-ը և բացվում է VT2-ը, 

սնման աղբյուրից հոսանքն անցնում է տրանսֆորմատորի առաջնային աջ 

կիսափաթույթով` ձախից աջ ուղղությամբ:  

Տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթում հոսանքն ունենում է տար-

բեր ուղղություններ, ինչի արդյունքում բեռի վրա ձևավորվում է փոփոխական 

լարում: 

Սխեմայի թերություններն են. պարտադիր միջինացված կետով տրանս-

ֆորմատորի կիրառությունը և տրանսֆորմատորի հզորության ոչ ամբողջա-

կան օգտագործումը, իսկ առավելությունը` բեռի և ինվերտորի միջև գալվա-

նական կապի խզումը և երկու էլեկտրոնային բանալիների կիրառումը: 

Նկար 65 բ-ում պատկերված կամրջակային ինվերտորի սխեմայում միա-

ժամանակ լինում են բաց VT1 և VT3 տրանզիստորները կամ VT2 և VT4 

տրանզիստորները:  

Երբ բաց են VT1 և VT3 տրանզիստորները, հոսանքը մուտքային աղբյու-

րից անցնում է VT1-ով, T տրանսֆորմատորի, առաջնային փաթույթով` ձա-

խից աջ և VT3-ով: Երբ բաց են VT2-ը և VT4-ը, հոսանքն անցնում է VT2-ով, T 

տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթով` աջից ձախ և VT4-ով: Արդյուն-

քում տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթի վրա տեղի է ունենում լար-

ման բևեռականության փոփոխություն, առաջնային փաթույթում ստացվում 

են հոսանքի տարբեր ուղղություններ, հետևաբար բեռի վրա` փոփոխական 

լարում: Արդյունքում բեռի վրա լարումն ունենում է ուղղանկյունաձև տեսք: 

Այդ սխեմայի թերությունն է՝ չորս տրանզիստորների անհրաժեշտությու-

նը, իսկ առավելությունները` բեռը կարելի է միացնել առանց տրանսֆորմա-

տորի` անմիջապես ինվերտորին (տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթի 

տեղը), իսկ տրանսֆորմատորի դեպքում այն օգտագործվում է առավելագույն 

հզորությամբ: 

Նկար 62 գ-ում ներկայացված է կիսակամրջակային, երկու մուտքային 

աղբյուրով ինվերտորի սխեման, որոնց հաջորդական միացմամբ ձևավորվում 

է 0 զրոյական կետ: Տրանզիստորները բացվում են հերթականությամբ: Երբ 

բացվում է VT1 տրանզիստորը, Uմ1 մուտքային աղբյուրից հոսանքն անցնում 

է VT1-ով, տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթով` աջից ձախ, իսկ երբ 

փակվում VT1-ը, ապա բացվում է VT2-ը, և հոսանքը Uմ2 մուտքային լարման 

աղբյուրից անցնում է տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթով ձախից աջ 

և VT2-ով: 
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Այս սխեմայի առավելությունը երկու տրանզիստորների առկայությունն է, 

իսկ թերությունը` երկու մուտքային լարման աղբյուրների անհրաժեշտությու-

նը: 

Վերջին թերությունը բացակայում է երկտակտ կիսակամրջակային մեկ 

մուտքային լարման աղբյուրով տարբերակում, որտեղ C1 և C2 կոնդենսատոր-

ներով կատարվում է լարման բաժանում և 0 զրոյական կետի ձևավորվում (նկ. 

65 դ): Այդ տարբերակի թերությունն է՝ բեռի վրա լարման ամպլիտուդը փոք-

րանում է երկու անգամ: 

Ուսումնասիրված սխեմաներում տրանզիստորների կառավարման ազ-

դանշանները ստեղծվում են անկախ սարքավորումներով` ուղղանկյուն իմ-

պուլսների գեներատորով, այսինքն` այդ կերպափոխիչները արտաքին 

գրգռումով ինվերտորներ են: 

Բերված սխեմաները ստեղծում են միաֆազ փոփոխական լարում: Ապա-

հովելով անհրաժեշտ կառավարում երեք միատեսակ սխեմաների կիրառման 

դեպքում, կարելի է ստեղծել եռաֆազ լարման ինվերտորներ:   

 

4.3.4. Էներգիայի կուտակումը սինխրոն և ասինխրոն  

մեքենաների միջոցով  

 

Վայրէջքի և արգելակման ժամանակ հիմնական քարշային սինխրոն և 

ասինխրոն էլեկտրաշարժիչներն աշխատում են որպես գեներատոր, այս դեպ-

քում ինդուկտվող E էլշուն ստացվում է եռաֆազ սինուսոիդի տեսքով: Ինչպես 

արդեն նշել ենք ավտոմոբիլներում օգտագործում են հաստատուն հոսանքի 

ակումուլյատորային մարտկոցներ, հետևաբար սինխրոն և ասինխրոն էլեկտ-

րաշարժիչները գեներատորի ռեժիմում աշխատելու ժամանակ ինդուկտվող 

սինուսոիդալ եռաֆազ հոսանքը կուտակելու համար անհրաժեշտ է այն հաս-

տատուն հոսանքի: Այդ փոխակերպումը կատարվում է վեց դիոդային կամր-

ջակի միջոցով, ինչպես ԱԽՀՀՄ-ն որպես գեներատոր աշխատեցման ժամա-

նակ (տես 4.2.1): 
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ԳԼՈՒԽ 5  

ԷԼԵԿՏՐԱՄՈԲԻԼԻ ԱԿՈՒՄՈՒԼՅԱՏՈՐԱՅԻՆ ՄԱՐՏԿՈՑԻ  

ԼԻՑՔԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

5.1. Էլեկտրամոբիլի լիցքավորման բորտ սարքավորում 

 

Էլեկտրամոբիլների ակումուլյատորային մարտկոցի լիցքավորումը հիմ-

նականում իրականացվում է երկու եղանակով հոսանքի կենցաղային ցանցից 

(110 Վ կամ 220 Վ) կամ արագ լիցքավորման կայաններից (նկ. 66): Երբ 

էլեկտրամոբիլը լիցքավորում է կենցաղային փոփոխական հոսանքի ցանցից, 

անհրաժեշտ է կիրառել լիցքավորման բորտ սարքավորում, որը փոխակեր-

պում է փոփոխական հոսանքը հաստատուն հոսանքի: Կենցաղային հոսանքի 

ցանցից էլեկտրամոբիլը վերալիցքավորումը (նկ. 67) համեմատաբար շատ 

ժամանակատար է՝ կախված էլեկտրոմոբիլի ակումուլյատորային մարտկոցի 

ունակությունից: Սովորաբար այն կազմում է 12-24 ժամ, կախված էլեկտրոմո-

բիլների մակնիշից: 

 
Նկ. 66. Էլեկտրամոբիլների ակումուլյատորային մարտկոցի լիցքավորման եղանակները 

 

Հաստատուն լարման բեռի սնումն ապահովելու համար կիրառվում են 

ուղղիչային սխեմաներ, որոնց միջոցով փոփոխական տարաբևեռ լարումը 

(այսուհետ` փոփոխական լարում) կերպափոխվում է բաբախող միաբևեռ 

լարման: 

Ուղղիչները բաժանվում են երկու խմբի` չկառավարվող և կառավարվող: 

Չկառավարվող ուղղիչները կառուցվում են դիոդներով, որոնց փակ կամ բաց 

վիճակը պայմանավորված է անոդ-կատոդ կիրառված լարման բևեռականու-

թյամբ:  

Կառավարվող ուղղիչները ստեղծվում են հիմնականում թիրիստորների 

հիման վրա, որոնց փակ կամ բաց վիճակը պայմանավորված է անոդ-կաթոդ 

կիրառված լարման բևեռականությամբ և կառավարող ազդանշանով:  
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Ուղղիչներն ըստ մուտքային լարման ֆազերի թվի լինում են միաֆազ և 

եռաֆազ: Միաֆազ ուղղիչներն ըստ ուղղված ելքային լարման լինում են` 

միակիսապարբերական և երկկիսապարբերական:  
 

  
Նկ. 67. Կենցաղային հոսանքի ցանցից էլեկտրամոբիլը վերալիցքավորումը 

 

  

5.2. Միաֆազ փոփոխական լարման ուղղիչային կերպափոխիչներ 

 

Միաֆազ փոփոխական հոսանքի ուղղման համար հիմնականում կիրառ-

վում են միակիսապարբերական, երկկիսապարբերական` տրանսֆորմատորի 

միջինացված կետով և կամրջակային ուղղիչային կերպափոխիչները, որոնց 

սխեմատիկ լուծումները և լարումների ու հոսանքների բնութագրերն ըստ ժա-

մանակի բերված են համապատասխանաբար` նկ. 68-ում և նկ. 69-ում: 

Նշված սխեմաները կարող են աշխատել տարբեր բնույթի բեռների դեպ-

քում: 

Ստորև ներկայացված է միաֆազ լարման ուղղիչային կերպափոխիչների 

աշխատանքն առանձին-առանձին: 

Միակիսապարբերական ուղղիչային կերպափոխիչ (նկ. 68): 

Ունի բավականին պարզ կառուցվածք, քանի որ օգտագործվում է մեկ 

VD տեսակի դիոդ, որով հոսանքն անցնում է լարման մեկ կիսապարբերու-

թյան ընթացքում և արդյունքում մուտքային փոփոխական u2 լարումը Rբ բեռի 

վրա կերպափոխվում է միակիսապարբերանի ուղղված բաբախող Uբ լարման: 

Rբ բեռը սնվում է լարման մի կիսապարբերության ընթացքում: 
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Նկ. 68. Միաֆազ միակիսապարբերական ուղղիչային կերպափոխիչի էլեկտրական սխեման և 

ժամանակային բնութագրերը  
 

Դրանում ուղղիչը կարելի է միացնել անմիջապես մուտքային u1 լարմա-

նը` առանց T տրանսֆորմատորի, եթե չկա մուտքային u1 լարման արժեքի 

փոփոխության անհրաժեշտություն: 

Երկկիսապարբերական տրանսֆորմատորի միջինացված կետով ուղղի-

չային կերպափոխիչ (նկ. 69): 

Դրանում օգտագործվում է երկու դիոդ` VD1 և VD2, իսկ տրանսֆորմա-

տորն ունի երկու երկրորդային փաթույթներ, որոնք ունեն հավասար թվով գա-

լարներ և միացված են հաջորդաբար` ստեղծելով միջին՝ 0 զրոյական կետ: 

Փոփոխական լարման դրական կիսապարբերության ընթացքում հոսանքն 

անցնում է VD1 դիոդով, իսկ լարման դրական կիսապարբերության ընթաց-

քում` VD2-ով: Արդյունքում` մուտքային փոփոխական լարումը բեռի վրա կեր-

պափոխվում է ուղղված երկկիսապարբերանի բաբախող լարման: 

Դրանում T տրանսֆորմատորի կիրառումը պարտադիր է, սակայն այն 

օգտագործվում է ոչ լրիվ հզորությամբ: 
 

 
Նկ. 69. Միաֆազ երկկիսապարբերական տրանսֆորմատորի միջինացված կետով ուղղիչային 

կերպափոխիչի էլեկտրական սխեման և ժամանակային բնութագրերը 
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Նկ. 70-ում պատկերված է երկկիսապարբերական կամրջակային ուղղի-

չային կերպափոխիչ սխեման: 

Կերպափոխիչում կիրառվում է չորս VD1…VD4 դիոդ, որոնցով ստեղծ-

ված կամրջակի մի անկյունագծում միացվում է փոփոխական u2 լարումը, իսկ 

մյուսում` Rբ. բեռը: Մուտքային փոփոխական լարման մի կիսապարբերու-

թյան դեպքում հոսանքն անցնում է VD1-Rբ-VD3 շղթայով, իսկ մյուս կիսա-

պարբերության դեպքում` VD2-Rբ-VD4 շղթայով: Արդյունքում մուտքային փո-

փոխական լարումը բեռի վրա կերպափոխվում է ուղղված երկկիսապարբե-

րական բաբախող լարման (նկ. 69 բ): 

 
Նկ. 70. Միաֆազ երկկիսապարբերական կամրջակային ուղղիչային կերպափոխիչի էլեկտրա-

կան սխեմա 

 

Համեմատելով երկկիսապարբերական ուղղիչային կերպափոխիչների 

սխեմաները` կարելի է անել հետևյալ եզրակացությունը, որ կամրջակային 

սխեման ունի հետևյալ առավելությունները. փոքր եզրաչափեր և կշիռ` ի հա-

շիվ տրանսֆորմատորի հզորության ամբողջական օգտագործման, բեռի ան-

միջապես միացման հնարավորություն մուտքային աղբյուրին, կրկնակի փոքր 

լարում տրանսֆորմատորի երկրորդային փաթույթում անհրաժեշտ ուղղված 

լարումը ստանալու համար, դիոդի վրա կրկնակի փոքր հակառակ լարում:  

 

5.3. Էլեկտրամոբիլի ակումուլյատորային մարտկոցի լիցքավորումը  

արագ լիցքավորման կայաններից 

 

Էլեկտրոմոբիլների լայն տարածման ու զանգվածային կիրառմանն ամ-

բողջ աշխարհում խանգարում են դեևս չլուծված որոշակի խնդիրներ, մասնա-

վորապես լիցքավորման համեմատաբար երկար ժամանակը, որը ցանկալի չէ 

շատ սպառողների համար, արագ լիցքավորման ենթակառուցվածքների թեր-

զարգացվածությունը, որն ըստ մասնագետների գնահատման ժամանակի ըն-
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թացքում կարող է արագ լուծվել: Ներկայումս արագ լիցքավորման կայայան-

ները (նկ. 71) հիմնականում տեղակայվում են խոշոր առևտրի կենտրոնների և 

ճանպարհային վառելիքալիցքավորման կայանների մերձակա տարածքնե-

րում, որը հնարավորություն է տալիս ընդամնեը 20…30 րոպ ամբողջությամբ 

լիցքավորել մեքենան: Լիցքավորման այս կայաններում մեքենաների սնու-

ցումն իրականացվում է 400 Վ և 100 Ա հաստատուն հոսանքով: 

 

 
Նկ. 71. ՏԵՍԼԱ ընկերության էլեկտրամոբիլի լիցքավորման կայան 
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ԳԼՈՒԽ 6  

ՍԵՆՍՈՐՆԵՐ 

 

6.1. Սենսորների բնութագրերը 

 

 Սենսորները սարքեր են (նկ. 72), որոնք օգտագործվում են չափելու հա-

մար այնպիսի ֆիզիկական փոփոխականներ, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը, 

լուծույթի pH թթվայնությունը, արագությունը, պտտական արագությունը, 

ճնշումը և այլն։ Ներկայումս սենսորների մեծ մասը հաշվարկի արդյունքը չի 

ցուցադրում անալոգային ցուցանակի վրա (ինչպես ջերմաչափը), այլ առա-

ջացնում է լարում կամ թվային ազդանշան, որն իր չափած ֆիզիկական փո-

փոխականի ինդիկատորն է։ Այդ ազդանշանները սովորաբար փոխանցվում 

են համակարգչային ծրագրերին, պահվում գրաֆիկական ֆայլերով և հետա-

գայում մշակվում։  
 

 
Ֆիզիկական փոփոխականներ չափող սենսորները լինում են տարբեր 

տեսակի ու ձևի։ Բայց և այնպես շատ սենսորներ ունեն ելքի լարման որոշա-

կիություն։ Դա ունի մի քանի յուրահատկություններ.  

 Եթե սենսորն ունի ելքի լարում, ապա այն լարման աղբյուր է, որը 

հսկվում է սենսորով չափվող ֆիզիկական մեծության կողմից։  

 Եթե սենսորը լարման աղբյուր է, ապա հարկավոր է հիշել, որ ոչ մի ֆի-

զիկական լարման աղբյուր իդեալական չէ։ Ոչ իդեալական լարման աղբյուր-

Նկ. 72. Տարբեր նշանակության սենսորներ 
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ներն ավելի լավ նկարագրվում են Տևենենի համարժեք շղթայով, որն ունի լար-

ման աղբյուր և ներքին դիմադրություն։  

 Եթե աղբյուրն ունի ներքին դիմադրություն, ապա հնարավոր է աղբյու-

րը բեռնել։ Եթե աղբյուրին միացված է ուժեղ սպառիչ, ապա ելուստի լարումը 

կընկնի։ Այդ դեպքում ելուստի լարումը չի լինի այն, ինչ նախապես ենթա-

դրվում է (ըստ տվյալների փաստաթղթի, կալիբրացիայի և այլն)։  

 

6.2. Ջերմային սենսորներ 

 

Եթե դիտարկենք օրինակի LM35 ջեր-

մաստիճանային սենսորը (նկ. 73), ապա 

այն ունի ներքին 0.1 Օհմ դիմադրություն։ 

Քանի որ LM35 առաջ է բերում 0.01 Վ/oC, 

կարող ենք հաշվել, թե ինչքան հոսանք կհո-

սի ցուցմունքի տված փոփոխությունը կար-

դալիս։ 

Այսպես, չափում ենք 500 C։ Այդ դեպ-

քում ելքի լարումը կլինի 0,5 Վ։ Այդ ելքի լա-

րումը 0,49 Վ փոխելու համար (մի աստիճա-

նի սխալ), մենք կունենանք 0,01 Վ 

լարման անկում 0.1 Օհմ ներքին 

դիմադրության վրա, այն կխլի 0,1 

Ա կամ 100 մԱ հոսանք (տես նկ. 

74)։ Դա կլինի բավական մեծ հո-

սանք, որ կհոսի LM35-ից և դա 

կլինի նրա սահմաններից դուրս։  

Ավելի առաջադեմ մեթոդ է 

համակարգային դինամիկ դի-

տարկման՝ մեթոդը: 

Հաճախ սենսորներն ունենում 

են ժամանակի հաստատուններ։ 

Եթե ժամանակի հաստատունը 

հաշվի առնենք, ապա չպետք է 

սպասել, որ ջերմաստիճանի հան-

կարծակի փոփոխության հետ ել-

քի լարումը անմիջապես կփոխվի։ 

Ջերմաստիճանային սենսորները 

Նկ. 73. LM35 մակնիշի 

ջերմային տվիչ 

Նկ.74. Ջերմային տվիչի ելքային բնութագիրը 
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Նկ. 75 Մեկուսիչ պատյանով ջերմային 

տվիչ 

շատ հաճախ հանդես են գալիս որ-

պես մի որոշ տեսակի մեկուսիչի մեջ 

ներդրված զգայուն սարքեր (նկ. 75)։ 

Մեկուսիչը հաճախ օգտագործվում է 

էլեկտրական նկատառումներով, որ-

պեսզի էլեկտրականապես մեկուսաց-

վի սենսորը։ Այնուամենայնիվ, լավ է-

լեկտրական մեկուսիչը հաճախ նաև 

լավ ջերմամեկուսիչ է և ջերմամեկու-

սիչի առկայությունը սենսորին ստի-

պում է ուշացումով արձագանքել, երբ այն տաքանում է։  

Երբ ասում ենք դիտարկվում է սնեսորի կիրառության պայմանները, 

ապա նկատի ունենալ, որ փնտրում ենք դիտարկվում է մաթեմատիկական մո-

դելը, որը մաթեմատիկական բացատրությունների միջոցով պետք է իրակա-

նացնի չափման հիմնական խնդիրը:  

 

6.3. Ջերմաստիճանային սենսոր-ջերմազույգ 

 

Ջերմազույգը երկու տարատեսակ մետաղներից կազմված հանգույց է 

(նկ. 76)։ Մեկը հենակետային ջերմաստիճանի (օրինակ՝ 00 C) տակ գտնվողն 

է, իսկ մյուսը չափվելիք ջերմաստիճանի տակ գտնվողը։ Ջերմաստիճանների 

տարբերությունը առաջ է բերում մի այնպիսի լարում, որը կախված է ջերմաս-

տիճանից։ Լարման առաջացման այս երևույթը կոչվում է Սիբեքի էֆեկտ։ 

Ջերմաստիճանը չափելու համար ջերմազույգերը լայնորեն կիրառվում են, 

քանի որ նրանք թանկ չեն, ամուր ու հուսալի են և կարող են օգտագործվել 

ջերմաստիճանների լայն տիրույթում։ Մասնավորապես, մյուս ջերմաստիճա-

նային սենսորները (ինչպես թերմիստորները և LM35 սենսորները) օգտակար 

են միայն սենյակային ջերմաստիճանային տիրույթում, իսկ ջերմազույգերը 

ավելի ընդգրկուն են և առավել կիրառելի լայն միջակայքի չափումներ իրա-

կանացնելու համար։  

Ի՞նչ տեսք ունի ջերմազույգը։ Նկատենք, որ երկու տարբեր տեսակի մե-

տաղներից հաղորդալարերը մի հանգույցով իրար են միացված։ Ինչպե՞ս է 

օգտագործվում ջերմազույգը։  

Չափում ենք ջերմազույգի առաջացրած լարումը և այդ լարումը փոխա-

կերպում ջերմաստիճանային ցուցմունքի։  



97 

Փոխակերպումը հարմար է 

կատարել թվային ձևով, որով-

հետև այն կարող է լինել ոչ 

գծային։  

Որտեղ որ ջերմազույգը միա-

նում է սարքավորումին (նրա 

պղնձե լարերին), ունենում ենք ևս 

երկու հանգույց, որոնք ևս առա-

ջացնում են ջերմաստիճանից 

կախված լարում։  

Այդ հանգույցները ցույց են 

տված դեղին կորաձև, շրջանի ներսում (նկ. 76)։ 

Երբ ջերմազույգ ենք օգտագործում պետք է համոզված լինենք, որ միա-

ցումները մի որոշակի ստանդարտ ջերմաստիճանի տակ են գտնվում, այլա-

պես պետք է օգտագործենք էլեկտրոնային փոխհատուցող համակարգ, որը 

հաշվի կառնի այդ լարումները։ Այդ ընթացքում պետք է. 

 Վոլտմետրով ստանալով լարման արդյունքները՝ դրանք պետք է վե-

րածվեն ջերմաստիճանի (նկ. 77)։ Ջերմաստիճանը սովորաբար արտահայտ-

վում է չափված լարման նկատմամբ բազմանդամ ֆունկցիայի տեսքով։ Եր-

բեմն ջերմաստիճանային սահմանափակ տիրույթում հնարավոր է լինում 

ստանալ շատ լավ գծային մոտարկում։  

Չափված լարումը ջերմաստիճանի վերածելու համար կա երկու ձև.  

 Չափել լարումը և օպերատորին թույլ տալ ինքնուրույն հաշվարկներ 

կատարել։  

 Օգտագործել չափված լարումը՝ որպես ներդնում անալոգային կամ 

թվային փոխակերպող շղթայում։ 

 

 
 

 

Նկ. 77. Ջերմազույգի միացման սխեման 

Նկ. 76. Ջերմազույգի տեսքը 
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Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը դուրս գա 

իր սահմաններից։ 

Իրականում չկան պլատին-ռոդիումայինից ուժեղ այնպիսի ջերմազույ-

գեր, որոնք կարողանան դիմակայել մթնոլորտի օքսիդացնող սահմանային 

բարձր ջերմաստիճաններին։ Հետևաբար, մենք ի վիճակի չենք այդպիսի 

բարձր ջերմության տակ ջերմաստիճան չափել։ 

Ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճաններ չափելու այլընտրանք են ռադիա-

ցիան կամ աղմուկի պիրոմետրը։ Չօքսիդացված մթնոլորտում վոլֆրամ-ռե-

նիում հիմքով ջերմազույգերը լավ արդյունք են ցույց տալիս մինչև +27500 C։ 

Կարճ ժամանակով նրանք կարող են օգտագործվել մինչև +30000 C։ 

Ցածր ջերմաստիճանների զգայունությամբ ջերմազույգերի ընտրության 

հարցը ուղղակի հիմնված է ջերմազույգի մետաղների վրա։ Բացի այդ, ցածր 

ջերմաստիճաններում էլշուն շատ փոքր է ստացվում։ 

Այլ փաստեր ջերմազույգերի վերաբերյալ 

 Ներկայումս ջերմազույգերի բազմազանությունը ծածկում է -2500 C 

մինչև +30000 C ջերմաստիճանային տիրույթ։ Տարբեր տիպի ջերմազույգերին 

տրված են տարբեր տառային նշանակումներ՝ B, E, J, K, R, S, T և N ։ 

 R, S և B տիպերը ազնիվ մետաղական ջերմազույգեր են, որոնք օգ-

տագործվում են բարձր ջերմաստիճաններ չափելու համար։ Իրենց ջերմաս-

տիճանային տիրույթում նրանք կարող են գործածվել օքսիդացնող միջավայ-

րում ավելի երկար ժամանակ։ 

 S և R տիպի ջերմազույգերը պատրաստվում են պլատինի և ռոդիումի 

տարբեր հարաբերակցական խառնուրդներից։ Յուրահատուկ Pt/Rh հարաբե-

րակցությունն օգտագործվում է, որովհետև այն առաջացնում է ավելի կայուն 

և վերարտադրելի արդյունքներ։ S և R տիպերն ունեն վերին +12000 C ջերմաս-

տիճանային սահման օքսիդացնող մթնոլորտում, երբ լարի տրամագիծը 0,5 

մմ է։ 

 B տիպի ջերմազույգերն ունեն Pt/Rh այլ հարաբերակցություն, քան S 

և R տիպերը։ Այն ունի վերին +17500 C ջերմաստիճանային սահման օքսի-

դացնող մթնոլորտում։ Ռոդիումային բաղադրիչի ավելացված քանակի պատ-

ճառով B տիպի ջերմազույգերը այնքան էլ կայուն չեն, ինչպես R կամ S տի-

պերը։ 

 E, J, K, T և N տիպերը մետաղական հիմքով ջերմազույգեր են, որոնք 

օգտագործվում են ցածր ջերմաստիճանները գրանցելիս։ Դրանք չեն կարող 

օգտագործվել բարձր ջերմաստիճաններ գրանցելիս իրենց հալման համեմա-

տաբար ցածր ջերմաստիճանի և օքսիդացման տակ դանդաղ քայքայվելու 

պատճառով։ 
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 E (Ni-Cr/Cu-Ni) տիպի ջերմազույգերն ունեն -2500 C մինչև +8000 C 

ջերմաստիճանի աշխատանքային տիրույթ։ Դրանց օգտագործումը քիչ տա-

րածված է, քան այլ մետաղական հիմքով ջերմազույգերինը իրենց աշխա-

տանքային ցածր ջերմաստիճանի պատճառով։ Սակայն E տիպով արված 

չափումները ունեն սխալմունքի ավելի փոքր տիրույթ։ Ունենալով 3մմ հաս-

տության լարեր՝ E տիպի ջերմազույգը 1000 ժամ +7600 C-ի տակ օդում աշխա-

տելով չի բերում +10 C-ից ավել տարբերություն։ 

 J (Fe/Cu-Ni) տիպի ջերմազույգերը մեջ իրենց բարձր էլշու-ի և ցածր 

գնի շնորհիվ լայնորեն օգտագործվում են արդյունաբերության մեջ։ Այս տիպի 

ջերմազույգերն ունեն 00 C մինչև +7600 C ջերմաստիճանի աշխատանքային 

տիրույթ։ 

 

6.4. Ֆոտոսենսորներ/տվիչներ և ֆոտոսարքեր 

 

Կառավարման ենթակա ցանկացած օբյեկտ ենթարկվում է չափման, որն 

անհրաժեշտ է օբյեկտի վիճակի մասին արագ, լիարժեք, հուսալի, ճշգրիտ ին-

ֆորմացիա ստանալու համար: Կառավարման արդյունավետությունը կախ-

ված է չափման արդյունքների որակից, որն էլ որոշում է տվյալ տվիչների 

կիրառման նպատակահարմարությունը և տեխնիկատնտեսական հիմնավո-

րումը: 

Այսպիսով, տվիչը, չափիչ, ազդանշանային, կարգավորիչ կամ կառավա-

րիչ հարմարանքի տարր է, որը վերահսկվող մեծությունը (ճնշումը, ջերմաս-

տիճանը, հաճախականությունը, արագությունը, լույսի ուժը, լարումը, էլեկտ-

րական հոսանքը և այլն) փոխակերպում է չափման, պահման, գրանցման և 

կառավարվող պրոցեսների վրա ներգործելու համար հարմար ազդանշանի։  

Տվիչի կազմի մեջ են մտնում ընկալող (զգայուն) օրգանը և մեկ կամ մի 

քանի միջանկյալ փոխակերպիչներ։ Հաճախ տվիչը բաղկացած է լինում 

միայն ընկալող օրգանից (օրինակ, ջերմազույգ, դիմադրության ջերմաչափ և 

այլն)։ Առավել տարածված են ունակային, ինդուկտիվ տվիչները և այլն։ Չա-

փումների միասնականության ապահովման պետ. համակարգը (ՀՊՍՏ 

1626316270) հանձնարարում է գրականության մեջ հաճախ հանդիպող 

«Տվիչ» տերմինի փոխարեն կիրառել «չափիչ փոխակերպիչ» տերմինը։ 

Կախված չափվող ֆիզիակական պարամետրի տիպից տվիչները լինում 

են ջերմային, ձայնային (ուլտրաձայնային), արագության, լուսային, ճնշման 

և այլն: 
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6.5. Փոտոէլեկտրոնային տվիչներ 

 

Փոտոէլեկտրոնային կոչվում են այն սարքերը, որոնք օգտագործվում են 

լուսային էներգիան էլեկտրական էներգիայի կերպափոխման նպատակով: 

Ներկայումս լայն կիրառություն են ստացել ներքին ֆոտոէֆեկտով աշխատող 

կիսահաղորդչային ֆոտոէլեկտրոնային սարքերը: Ներքին ֆոտոէֆեկտ կոչ-

վում է լույսի ազդեցությամբ կիսահաղորդչում ազատ լիցքակիր մասնիկների 

կոնցենտրացիայի՝ էլեկտրահաղորդականության մեծացման երևույթը: Դա 

պայմանավորված է նրանով, որ արտաքին էլեկտրոնային թաղանթում 

գտնվող էլէկետրոնները միջուկի հետ առավել թույլ են ձգվում և որոշ կիսահա-

ղորդչային նյութերի մոտ (սիլիցիում, արսենիդ-գալիում, ինդիում և այլն) ան-

գամ սովորական լույսի առկայության դեպքում այդ էլեկտրոնները թաղանթից 

«պոկվում» են և դառնում շարժունակ, այդպիսով մեծացնում են այդ նյութում 

էլեկտարական հոսանքի շարժմանը մասնակցող էլեկտրոնների քանակը: Այդ 

եղանակով ձևավորված էլեկտրահաղորդականությունը կոչվում է ֆոտոհա-

ղորդականություն: Ֆոտոհաղորդականությունը կախված է արտաքին լույսի 

ինտենսիվությունից և սպեկտրային բաղադրությունից: 

Ֆոտոէլեկտրոնային կիսահաղորդչային սարքերից են ֆոտոռեզիստոր-

ները, ֆոտոդիոդները, ֆոտոտրանզիստորները, ֆոտոտիրիստորները, ֆոտո-

սիմիստորները: 

Ֆոտոռեզիստոր: Ֆոտոռեզիստորը կիսահաղորդիչային սարք է, որի 

էլեկտրահաղորդականությունը փոփոխվում է արտաքին լույսի աղբյուրի ին-

տենսիվությանից և սպեկտրալային բաղադրությունից: Ֆոտոռեզիստորի կա-

ռուցվածքը բերված է նկ. 78-ում: 

 
 Նկ. 78. Ֆոտոռեզիստորի կառուցվածքը, բնութագրերը 

 

Այն բաղկացած է 1 մեկուսչից, որի վրա նստեցված է կիսահաղորդչային 

2 բարակ շերտը: Կիսահաղորդչից դուրս են բերված մետաղյա 3 ելուստները: 

Կիսահաղորդիչը արտաքինից պատված է լուսաթափանցիկ, արտաքին գոր-
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ծոններից պաշտպանիչ շերտով: Ֆոտոռեզիստորին միացվում են R բեռը և U 

լարման աղբյուրը (հաստատուն կամ փոփոխական): Լուսային Ф հոսքը ուղղ-

վում է կիսահաղորդչային շերտին: 

Լուսային հոսքի բացակայության դեպքում (Ф=0) կիսահաղորդչային 

շերտն ունի որոշակի սեփական էլեկտրահաղորդականություն և ֆոտոռեզիս-

տորով հոսում է շատ փոքր հոսանք, որը կոչվում է մթնային հոսանք: Լու-

սային հոսքի առկայության դեպքում (Ф≠0) լուսային քվանտները, ընկնելով 

կիսահաղորդչի վրա, վերջինիս ատոմների էլեկտրոններին հաղորդում են լրա-

ցուցիչ էներգիա: Էլեկտրոններն անցնում են վալենտային գոտուց հաղորդա-

կանության գոտի: Արդյունքում կիսահաղորդիչի էլեկտրահաղորդականությու-

նը և դրանով հոսանքը մեծանում են: Առաջանում է լուսային հոսքով պայմա-

նավորված հոսանք՝ ֆոտոհոսանք: Ֆոտոհոսանքի մեծությունը կախված Ф 

հոսքի և U լարման մեծություններից: 

Ֆոտոռեզիստորով հոսող I հոսանքի և լուսային Ф հոսքի միջև կապը 

հաստատուն U սնման լարման դեպքում կոչվում է ֆոտոռեզիստորի ելքային 

կամ լուսային բնութագիծ: Նկ. 76-ում բերված է ֆոտոռեզիստորի լուսային 

բնութագիծը տարբեր լուսային հոսքերի դեպքում: Ф հոսքի մեծացումից աճում 

է հաղորդականության գոտի անցած էլեկտրոնների քանակը, հետևաբար մե-

ծանում է ֆոտոհոսանքը: Լուսային բնութագծերից երևում է, որ U լարման 

որոշակի արժեքի դեպքում Ф հոսքը և ֆոտոհոսանքի մեծությունը ուղիղ համե-

մատական են: Լարման մի որոշակի արժեքից սկսած բոլոր էլեկտրոնները 

մասնակցում են ֆոտոհոսանքի ձևավորմանը, այդ պատճառով լարման հե-

տագա մեծացումից ֆոտոհոսանքը մնում է անփոփոխ: Սա պայմանավորված 

է նրանով, որ լույսի ազդեցության տակ էլեկտրական հոսանքն ապահովող 

բոլոր էլեկտրոններն են ներգրավվել: Այս ռեժիմը անվանում են հագեցման ռե-

ժիմ: Նկ. 76-ում բերված է նաև ֆոտոռեզիստորի վոլտ-ամպերային բնութագի-

ծը: Դա ֆոտոհոսանքի կապն է U լարումից հաստատուն Ф հոսքի դեպքում: Ф 

հոսքի հաստատուն արժեքի դեպքում կիսահաղորդիչում որոշակի թվով 

էլեկտրոններ են անցնում վալենտային գոտի: U լարման մեծացումից ավելի 

մեծ թվով էլեկտրոններ են մասնակցում ֆոտոհոսանքի առաջացմանը, և այն 

աճում է: 

Ֆոտոռեզիստորի հիմնական պարամետրը ինտեգրալ զգայունությունն է, 

որը գնահատվում է IФ ֆոտոհոսանքի և այդ ֆոտոհոսանքը առաջացնող Ф 

լուսային հոսքի հարաբերությամբ (S = IФ / Ф): Կիրառվում է նաև (Sտ = IФ / 

ФU) տեսակարար ինտեգրալ զգայություն պարամետրը: Դա ինտեգրալ զգա-

յունությունն է, երբ ֆոտոռեզիստորին կիրառված է 1 Վ լարում:  
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Ֆոտոռեզիստորի պայմանական նշանակումը էլեկտրական սխեմանե-

րում պատկերված է նկ. 76-ում: Ֆոտոռեզիստորի մակնիշը սկսվում է СФ տա-

ռերով (сопротивление фоточувствительное): 

Ֆոտոդիոդ: Ֆոտոդիոդը կառուցվածքով տարբերվում է կիսահաղորդ-

չային դիոդից միայն նրանով, որ պատյանում ավելացվում է ոսպնյակ, որի 

միջոցով լուսային հոսքն ուղղվում է p–n անցման վրա` վերջինիս հարթու-

թյանն ուղղահայաց: Ֆոտոդիոդի պայմանական նշանը բերված է նկ. 79-ում: 

Ֆոտոդիոդը կարող է աշխատել երկու` ֆոտոձևափոխիչի և ֆոտոգենե-

րատորի ռեժիմներով: 

Ֆոտոձևափոխիչի ռեժիմում ֆոտոդիոդին միացվում է Uդ արտաքին լար-

ման աղբյուրը, որը ապահովում է դիոդի փակ վիճակը (նկ. 79): Եթե ֆոտոդիո-

դը լուսավորված չէ, այն գտնվում է փակ վիճակում, և դրանով անցնում է հա-

կառակ ուղղության մթնային հոսանքը (I0): Լուսային հոսքի առկայության 

դեպքում դիոդում առաջանում է ներքին ֆոտոէֆեկտ, որի շնորհիվ p–n անցու-

մում ավելանում է էլեկտրոնների և խոռոչների քանակը: p միջակայքից էլեկտ-

րոնները որպես ոչ հիմնական լիցքակիրներ դրեյֆում են n միջակայք, իսկ n 

միջակայքից խոռոչները` p միջակայք: 

Ֆոտոդիոդով հոսում է ոչ հիմնական լիցքակիրների դրեյֆով պայմանա-

վորված ֆոտոհոսանք` IՖ, որը զգալիորեն գերազանցում է I0 մթնային հոսան-

քի մեծությունը: Հիմնական լիցքակիրները` էլեկտրոնները n միջակայքում, և 

խոռոչները p միջակայքում, փոքրացնում են պոտենցիալային պատնեշի մե-

ծությունը, սակայն Uդ արտաքին լարումը այնպիսին է (>1 Վ), որ դիոդը պահ-

պանում է փակ վիճակը, և դիֆուզիոն հոսանքը բացակայում է: 

Այսպիսով ֆոտոդիոդի ֆոտոձևափոխիչի աշխատանքային ռեժիմում Rբ 

բեռով հոսում է լուսային հոսքին համեմատական  

Iդ = I0 + IՖ                                                                               (27) 

ֆոտոհոսանք, այսինքն` ֆոտոդիոդը լուսային էներգիան ձևափոխում է էլեկտ-

րական էներգիայի: 

Նկ. 79. Ֆոտոդիոդի կառուցվածքը, միացման շղթաները 
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Ֆոտոդիոդում հիմնականը լույսային և վոլտամպերային բնութագծերն 

են: Լուսային բնութագիծը ֆոտոդիոդով հոսող Iդ հոսանքի և լուսային Ф հոսքի 

միջև առնչությունն է դիոդին կիրառված Uդ հաստատուն լարման դեպքում 

(նկ. 79): Լուսային բնութագիրը գծային է: 

Վոլտամպերային բնութագիծը դիոդով հոսող հոսանքի և դիոդի վրա լար-

ման առնչությունն է հաստատուն Ф հոսքի դեպքում Ф հոսքի մեծացումից 

միևնույն Uդ լարման դեպքում ֆոտոհոսանքը մեծանում է (նկ. 80):  

Ֆոտոդիոդի պարամետրերն են` դիֆերենցիալ ներքին (ելքային) դիմադ-

րությունը` Rդ = ∂Uդ / ∂Iդ հաստատուն լուսային հոսքի դեպքում և ինտեգրալ 

զգայնությունը` S=Iդ /Ф հաստատուն Uդ լարման դեպքում: Դիֆերենցիալ 

ներքին դիմադրությունը շատ մեծ է (տասնյակ ՄՕմ): Ինտեգրալ զգայնությու-

նը տասնյակ մԱ է 1 լյումեն հոսքի դեպքում: 

 
Ֆոտոգեներատորի աշխատանքային ռեժիմում ֆոտոդիոդին արտաքին 

լարման աղբյուր չի միացվում, և այն ծառայում է որպես ֆոտոէլեկտրաշարժ 

ուժի աղբյուր: Այս ռեժիմում ֆոտոդիոդի աշխատանքի սկզբունքը հետևյալն է: 

Լուսային հոսքի բացակայության դեպքում դիոդի p–n անցումը ունի φ0 պո-

տենցիալային պատնեշ: Անցումով հոսող դիֆուզիոն ու դրեյֆային հոսանք-

ներն իրար փոխհատուցում են: Գումարային հոսանքը դիոդով բացակայում է: 

Լուսային հոսքի առկայության դեպքում տեղի են ունենում նույն երևույթները, 

ինչ-որ նախորդ ռեժիմում, այն է` գեներացվում են էլեկտրոնխոռոչ զույգեր: 

Պոտենցիալային պատնեշը նպաստում է գեներացիայի պատճառով առաջա-

ցած ոչ հիմնական լիցքակիրների տեղաշարժին մի կիսահաղորդչից մյուսը 

(էլեկտրոնները p-ից n, խոռոչները n-ից p): Առաջանում է IՖ ֆոտոհոսանքը, 

որը գումարվում է p–n անցումով հոսող I0 դրեյֆային հոսանքին: Հիմնական 

լիցքակիրները կուտակվում են անցման երկու կողմերում, ինչը համարժեք է 

Նկ. 80. Ֆոտոդիոդի հոսք-ամպերային բնութագիրը 
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Նկ. 81. Ֆոտոռելեի սխեմա 

անցմանն ուղիղ լարման միացմանը: Արդյունքում պոտենցիալային պատնեշը 

փոքրանում է, և անցումով հոսանքի Iդիֆ դիֆուզիոն բաղադրիչը` մեծանում է: 

Արտաքին շղթայի բացակայության դեպքում դիֆուզիոն և դրեյֆային հո-

սանքները փոխհատուցվում են: Այս ռեժիմում դիոդով անցնող հոսանքները 

բավարարում են հետևյալ պայմանին`  

                                            (28) 

որտեղ Iդիֆ = I0exp(UՖ / φT), UՖ ը դիոդի ելուստների միջև լարումն է, որը կոչ-

վում է ֆոտոէլշու: (28) հավասարումից կստանանք` 

 
Վերջին արտահայտությունից կարող ենք գրել`   

  

 

Ֆոտոէլշուի արժեքը կախված է կիսահաղորդչի նյութից: Այն սովորաբար 

չի գերազանցում պոտենցիալային պատնեշի φ0 մեծությունը (0,5…0,55 Վ): 

Ֆոտոդիոդին Rբ բեռի միացման դեպքում դրանով կհոսի Iբ հոսանքը, որը 

կորոշվի հետևյալ արտահայտությամբ` 

  
Նկ. 81-ում բերված է ֆոտոռե-

լեի միացման շղթայի օրինակ: Rէ 

ռեզիստորների միջոցով ընտրվում 

է տրանզիստորի աշխատանքային 

ռեժիմը այնպես, որ լուսային հոսքի 

բացակայության դեպքում ֆոտո-

դիոդը և տրանզիստորը փակ են: 

Տրանզիստորի բազային շղթայով 

հոսում է ֆոտոդիոդի մթնային հո-

սանքը, որը բավարար չէ տրանզիս-

տորի բացման համար: Տրանզիս-

տորի կոլեկտորային Iկ0 հոսանքը, 

որը հոսում է էլեկտրամագնիսա-

կան ռելեյի փաթույթով, բավարար 

չէ վերջինիս գործելու համար: Էլեկտրամագնիսական ռելեի կոնտակտային 

խմբերի K1, K3 կոնտակտները փակ են և Rբ1 բեռը միացված U1 լարման աղ-

բյուրին: K2, K3 կոնտակտները բաց են, հետևաբար Rբ2 բեռն անջատված է 

U2 լարման աղբյուրից: Լուսային հոսքի առկայության դեպքում ֆոտոդիոդը 

(31) 

(30) 

(29) 
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բացվում է, և տրանզիստորի բազայի շղթայով հոսում է ֆոտոդիոդի ֆոտոհո-

սանքը: Տրանզիստորը բացվում է, կոլեկտորային հոսանքը մեծանում է (Iկ = 

βIբ): Էլեկտրամագնիսական ռելեի փաթույթով հոսում է բավարար հոսանք, և 

այն սկսում է գործել: K1, K3 կոնտակտները բացվում են, K2, K3-ը` փակվում: 

Արդյունքում Rբ1 բեռը անջատվում է U1 լարման աղբյուրից, իսկ Rբ2 բեռը 

միանում է U2 լարման աղբյուրին: Լուսային հոսքի անջատման դեպքում ֆո-

տոդիոդով ֆոտոհոսանքն ընդհատվում է, հետևաբար տրանզիստորը փակ-

վում է: Էլեկտրամագնիսական ռելեյի փաթույթով հոսանքն ընդհատվում է, և 

այն վերադառնում է սկզբնական վիճակին` K1, K3 կոնտակտները փակվում 

են, K2, K3-ը` բացվում: 

Ֆոտոռելեն մեծ կիրառություն ունի տրանսպորտային միջոցներում գոր-

ծող տարբեր ֆոտոազդանշանային համակարգերում, որտեղ կատարվում է 

լույսի հոսքերի հսկողությամբ ազդնաշանային պաշտպանական և կարգավո-

րող տարբեր հրահանգներ: 

 

6.6. Ֆոտոտրանզիստոր 

 

 Ֆոտոտրանզիստորը կառուցվածքով տարբերվում է երկբևեռ տրանզիս-

տորից միայն նրանով, որ պատյանում տեղադրված է ոսպնյակ, որի միջոցով 

լուսային հոսքն ուղղվում է բազայի միջակայքին: Սովորաբար ֆոտոտրան-

զիստորում բազայի ելուստը բացակայում է: 

Ֆոտոտրանզիստորի կառուցվածքային սխեման, պայմանական նշանա-

կումը և միացման սխեման բերված են նկ. 80-ում: Լուսային հոսքն ուղղվում է 

բազայի միջակայքին: Կոլեկտոր-էմիտեր շղթայում միացվում է Uկէ սնման 

լարման աղբյուրը և Rբ բեռը: Լուսային հոսքի բացակայության դեպքում ֆո-

տոտրանզիստորը փակ է, դրանով հոսում է մթնային փոքր հոսանքը (հակա-

ռակ ուղղության հագեցման հոսանքը): Լուսային հոսքի առկայության դեպ-

քում բազայի միջակայքում գեներացվում են էլեկտրոն-խոռոչ զույգեր: Էլեկտ-

րոններն անցնում են կոլեկտոր, իսկ խոռոչները կուտակվում են բազայի 

շղթայում: Խոռոչների քանակը բազայում աճում է (դա համարժեք է բազային 

դրական լարման կիրառմանը), որի շնորհիվ էմիտերային անցումը բացվում է, 

և կոլեկտորային շղթայով հոսում է դիֆուզիոն հոսանք: Լուսային հոսքի մե-

ծացումից մեծանում է էլեկտրոն-խոռոչ զույգերի քանակը, հետևաբար` և կո-

լեկտորային հոսանքը: 

Ի տարբերություն ֆոտոդիոդի` ֆոտոտրանզիստորում միևնույն լուսային 

հոսքի դեպքում կոլեկտորային հոսանքը աճում է β անգամ ավելի մեծ չափով: 
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Արտադրվում են դուրս բերված բազային ելուստով ֆոտոտրանզիստոր-

ներ: Բազայի դուրս բերված ելուստով ֆոտոտրանզիստորներում (նկ. 82) ու-

նենք երկու կառավարող ազդանշաններ` լուսային հոսք և բազա-էմիտեր լա-

րում: Բազա-էմիտեր լարման միացումը հնարավորություն է ընձեռում ավելի 

փոքր լուսային հոսքերով կառավարել կոլեկտորային հոսանքի մեծությունը: 

Բացի դրանից, բեռով հոսող հոսանքի կառավարումը կարող է իրականացվել 

երկու տարբեր շղթաներից` Փ լուսային հոսքի աղբյուրից և մեկ այլ լարման 

աղբյուրից: Դա մեծացնում է ֆոտոտրանզիստորի ֆունկցիոնալ հնարավորու-

թյունները և կիրառման բնագավառները: 

 

Ֆոտոտիրիստորներ 

  

Ֆոտոտիրիստորը տարբերվում է տիրիստորից միայն նրանով, որ կառա-

վարող ելուստը բացակայում է, և պատյանում տեղադրված է ոսպնյակ, որի 

միջոցով լուսային հոսքն ուղղվում է p2 կամ n1 կիսահաղորդիչներին: 

Լուսային հոսքի բացակայության դեպքում ֆոտոտիրիստորն աշխատում 

է դինիստորի ռեժիմում, կառավարող ելուստի բացակայության պատճառով: 

Միացման լարումն ունի U մ0 արժեքը (նկ. 83): Լուսային հոսքի առկայության 

դեպքում, եթե այն ուղղված է p2 կիսահաղորդիչին, p2 ում գեներացվում են 

էլեկտրոն խոռոչ զույգեր: Խոռոչների քանակը p2-ում աճում է, և p2n2 անցու-

մը ավելի է բացվում: Տիրիստորում տեղի ունեցող հետագա պրոցեսները լրիվ 

նույն են, ինչ-որ կատոդային կառավարման ելուստի առկայության դեպքում: 

Նկ. 82. Ֆոտոտրանզիստորի տեսքը, միացումը, բնութագրերը 
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Լուսային n1 հոսքը կիսահաղորդչին ուղղելու դեպքում դրանում գեներաց-

վում են էլեկտրոն-խոռոչ զույգեր: Այժմ n1 ում ավելանում է էլեկտրոնների քա-

նակը, և p1n1 անցումը ավելի է բացվում: Այնուհետև պրոցեսները շարունակ-

վում են նույն սկզբունքով, ինչ-որ անոդային կառավարումով տիրիստորնե-

րում: 

Այսպիսով ֆոտոտիրիստորում լուսային հոսքը կատարում է տիրիստորի 

կառավարող ելուստի դերը: Ընդ որում, կառավարող և կառավարվող շղթանե-

րի միջև գալվանական կապը բացակայում է: Ֆոտոտիրիստորի պայմանա-

կան նշանը բերված է նկ. 83-ում: 

Արտադրվում են նաև սիմետրիկ ֆոտոտիրիստորներ (սիմիստորներ):  

 

6.7. Օպտոէլեկտրոնային սարքեր 

 

Օպտոէլեկտրոնային սարքերը (նկ. 84) բաղկացած են լույսի աղբյուրից և 

լույսի ընդունիչից: Դրանք կոչվում են նաև օպտոզույգեր (օպտրոններ): Օպ-

տոզույգերում մուտքային և ելքային ազդանշաններն էլեկտրական մեծու-

թյուններ են, որոնց միջև գալվանական կապ գոյություն չունի: Որպես լույսի 

աղբյուր կարող են օգտագործվել ճառագայթող դիոդներ կամ կիսահաղորդ-

չային լազերներ: Մեծ կիրառություն են գտել ինֆրակարմիր ճառագայթող 

դիոդները, շնորհիվ կառավարման պարզ սխեմայի և օգտակար գործողու-

թյան գործակցի մեծ արժեքի: Լույսի ընդունիչները ֆոտոէլեկտրոնային սար-

քեր են` ֆոտոդիոդներ, ֆոտոտրանզիստորներ, ֆոտոտիրիստորներ և այլն:  

Նկ. 83. Ֆոտոտիրիստորի կառուցվածքը, վոլտ-ապերային բնութագիրը, պայմանական 

նշանակումը 
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Ճառագայթիչ դիոդները կիսահաղորդիչային դիոդներ են, որոնք p-n ան-

ցումից ճառագայթում են լուսային քվանտներ: Լուսային ճառագայթները ար-

տաքին միջավայր են անցնում դիոդի պատյանում տեղադրված լուսաթա-

փանցիկ ապակյա թիթեղից: Ճառագայթիչ դիոդները բաժանվում են երկու 

խմբի` տեսանելի հաճախությունների միջակայքում ճառագայթող դիոդներ, 

որոնք կոչվում են լուսադիոդներ, և ինֆրակարմիր հաճախությունների միջա-

կայքում ճառագայթող դիոդներ (ԻԿ դիոդներ): Այս դիոդների աշխատանքը 

հիմնված է p-n անցումով ուղիղ ուղղությամբ հոսանքի անցման ժամանակ 

լիցքակիր մասնիկների ինքնառեկոմբինացիայով, որի դեպքում անջատվում 

են լուսային քվանտներ: Ճառագայթվող հաճախությունների միջակայքը 

որոշվում է կիսահաղորդչի տեսակով: 

Լուսադիոդների պատրաստման համար հիմնականում օգտագործվում 

են գալիումի ֆոսֆիդ, գալիումի արսենիդ ֆոսֆիդ: Դրանց օ.գ.գ.-ն չի գերա-

զանցում 10…20 % մեծությունը: 

ԻԿ դիոդների պատրաստման համար օգտագործվում են արսենիդ գա-

լիումի կամ ֆոսֆիդ գալիումի միացություններ: 

Օպտոզույգերը արտադրվում են ինտեգրալ միկրոսխեմայի տեսքով: 

Դրանց նշանակումները էլեկտրական սխեմաներում պատկերված են նկ. 84-

ում: 

Օպտոզույգերի կարևորագույն առավելություններից և կիրառման հիմ-

նական հիմնավորումներից է մուտքային և ելքային շղթաների գալվանական 

խզումը, դրանով ապահովելով այդ շղթաների անկախ գործունեությունը և մի-

մյանց ազդեցությունը շահագործման պայմանների խախտման դեպքերում: 

Այդպես նրանք կանխում են առավել թանկարժեք և տատանումներն առավել 

զգայուն էլեկտրոնային հանգույցների շարքից դուրս գալը ելքային կամ ու-

ժային օղակների աշխատանքային ռեժիմներից շեղումների դեպքում:  

 

 

Նկ. 84. Լուսադիոդ, օպտրոնային սարքեր 
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6.8. Ֆոտոէլեկտրական սարքեր 

 

Ժամանակակից կառավարվող համակարգերում մեծ տարածում են գտել 

ֆոտէլեկտրական բանալիները և նրանց հիման վրա կառուցված սարքերը: 

Այդպիսի սարքերի առանձնահատկությունը այն է, որ այստեղ չափվող ֆիզի-

կական մեծության (վերափոխված լուսային ազդանշանի) և ելքային ազդա-

նշանների միջև բացակայում է գալվանական կապը, ինչպես նաև բացակա-

յում է չափման ժամանակ ֆիզիկական կոնտակտը: Դա դարձնում է չափման 

արդյունքները առավել անկախ ու «աննկատ», ինչպես նաև ապահովում է 

արդյունքների առավելագույն ճշտություն: Բացի դա այդ սարքերը ունեն 

փոքր չափսեր, կշիռ և ինքնարժեք: Նկար 85-ում պատկերված կիսահաղորդ-

չային ֆոտոընդունիչներն են. ֆոտոդիմադրությունը` ա), ֆոտոդիոդը` բ), ֆո-

տոտրանզիստորը n-p-n` գ), կամ p-n-p` դ), կազմովի ֆոտոտրանզիստորը` ե) 

և ֆոտոթիրիստորը` զ): 

Որպես լույսի աղբյուր կարող է կիրառվել սովորական շիկացման թելիկով 

լամպը կամ լուսադիոդը: Գործնականում լայն տարածում ունեն լուսադիոդնե-

րը, քանի որ ունեն աշխատանքային մեծ ժամկետ, փոքր չափսեր ու կշիռ, քիչ 

ծախսվող հզորություն և աշխատելիս գրեթե չեն տաքանում: 

 

Նկ. 85. Ֆոտոէլեկտրական բանալիների տեսակների էլեկտրական սխեմաներ 



110 

Բոլոր տեսակի ֆոտոէլեմենտների աշխատանքի սկզբունքը նույն է ինչ 

սովորականներինը, միայն տարբերվում են այնքանով, որ կառավարվում են 

լույսի հոսքով: Այսպես, ֆոտոդիմադրությունը լուսավորելիս էլեկտրական դի-

մադրությունը խիստ փոքրանում է, իսկ ֆոտոդիոդի, ֆոտոտրանզիստորի և 

ֆոտոթիրիստորի դիմադրությունը հավասարվում է գրեթե զրոյի, քանի որ լրիվ 

բացվում են: 

Ֆոտոընդունիչի հիմնական բնութագրերն են` արագագործությունը և 

զգայնությունը: Ֆոտոընդունիչի արագագործության բարձրացումը առաջ է 

բերում զգայնության նվազմանը և հակառակը` զգայունության բարձրացումը 

հանգեցնում է ֆոտոընդունիչի արագագործության նվազմանը: 

 

6.9. Ֆոտոէլեկտրական ճանապարհային անջատիչներ 

 

Ֆոտոէլեկտրական տարրերի հիման վրա կառուցվում են բազմազան ճա-

նապարհային անջատիչներ` մարմնի տեղաշարժը կամ դիրքը հսկելու հա-

մար: Այդ սարքերում կառավարումը կարող է իրականացվել տեղաշարժվող 

անթափանց տարրի կողմից լույսի ճառագայթի հոսքի ընդհատման միջոցով, 

կամ հսկվող մարմնի մակերևույթի վրայից լույսի հոսքի անդրադարձման մի-

ջոցով, որի հետևանքով լուսավորվում է ֆոտոընդունիչը: 

Ֆոտոէլեկտրական ճանապարհային անջատիչի աշխատանքի սկզբուն-

քը հիմնված է ֆոտոզգայուն տարրի լուսավորման չափի փոփոխման վրա, 

որը կատարվում է կառավարող տարրի տեղաշարժման միջոցով (նկ. 86): Ճա-

նապարհային անջատիչի կազմի մեջ մտնում են ֆոտոընդունիչը (ՖԸ), լույսի 

աղբյուրը (ԼԱ) և կառավարող տարրը (ԿՏ): Որպես ֆոտոընդունիչ կարող են 

կիրառվել` ֆոտոդիմադրությունը, ֆոտոդիոդը, ֆոտոտրանզիստորը, ֆոտոթի-

րիստորը: 

 
Նկ. 86. Ֆոտոէլեկտրական տարրերով ճանապարհային անջատիչներ 
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Նկ. 87. Ֆոտոէլեկտրական անջատիչի սխեմա 

Նկ. 87-ում պատկերված է ֆոտոէլեկտրական ճանապարհային անջա-

տիչի էլեկտրական սխեման, որտեղ որպես լույսի աղբյուր կիրառված է VD1 

լուսադիոդը, իսկ ֆոտոընդունիչ` VT ֆոտոտրանզիստորը, որպես բեռ ծառա-

յում է էլեկտրամագնիսական ռելեի K փաթույթը: 

R1 դիմադրության միջոցով սահմանվում է լուսադիոդի աշխատանքային 

հոսանքի մեծությունը, իսկ R2 և R3 դիմադրությունների միջոցով սահմանվում 

է VT ֆոտոտրանզիստորի աշխատանքային ռեժիմը: VD2 դիոդը պաշտպա-

նում է սխեման սնման լարման սխալ միացման բևեռականությունից: Կառա-

վարող տարրի բացակայության դեպքում ֆոտոտրանզիստորը լուսավորված է 

լուսադիոդի միջոցով, որի հետևանքով այն բաց վիճակում է: Էլեկտրամագնի-

սական ռելեի K փաթույթը միացված է Eսն սնման աղբյուրին, իսկ ռելեի հպա-

կի միջոցով Zբ բեռը միացված է փոփոխական uնման լարմանը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կառավարող տարրի տեղաշարժով փակվում է լույսի հոսքի ճանապար-

հը, ֆոտոտրանզիստորը փակվում է, ռելեի փաթույթը հոսանքազրկվում է և իր 

հպակի միջոցով բեռն անջատում սնման աղբյուրից: 

VD3 դիոդը նախատեսված է տրանզիստորը պաշտպանելու ռելեի K փա-

թույթի փոխանջատումից առաջացող գերլարման վտանգներից: 

Ֆոտոտրանզիստորի փոխարեն կարելի է օգտագործել նաև ֆոտոդիոդ 

կամ ֆոտոթիրիստոր, իսկ էլեկտրամագնիսական ռելեն փոխարինել էլեկտրո-

նայինով: 
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 6.10. Ֆոտոէլեկտրական ռելեներ 

 

Ֆոտոզգայուն տարրի` ֆոտոընդունիչի վրա կառուցվում են զանազան 

ռելեներ, որոնք կիրառվում են արտադրությունում թողարկվող արտադրանքի 

քանակի հաշվման ավտոմատ սարքերում, լուսավորման պայծառության 

հսկման, կարգավորման, կառավարման, պաշտպանության և այլ համակար-

գերում: 

Ֆոտոընդունիչի միջոցով ռելեի մուտքային լուսային ազդանշանը կեր-

պափոխվում է էլեկտրականի: Հետագայում բոլոր էլեկտրական ձևափոխված 

չափված ինֆորմացիան օգտագործվում է տեղային կառավարող օրգանի՝ 

միկրոկոնտրոլերի կամ կենտրոնացված համակարգող հանգույցի՝ բորտ-հա-

մակարգի կողմից: Այստեղ մշակվում է ընթացիկ վիճակը և ստացված արդ-

յունքների հիման վրա կատարում շտկումներ, հրահանգներ: Դրանց իրագոր-

ծումը կատարվում է հատուկ գրված միկրոկոնտրոլերային ծրագրի միջոցով: 

 

Լուսազգայուն ռելեներ 

Որպես լուսազգայուն ռելեի օրինակ նկ. 88-ում բերված է պարզագույն 

էլեկտրական սխեմա, որի շարժաբերը կախված է VD1 ֆոտոդիոդի վրայի 

լույսի հոսքի մեծությունից: Սկզբնական վիճակում, օրինակ, երբ լույսի հոսքը 

բացակայում է, ֆոտոդիոդի ներքին դիմադրությունը մեծ է` այն փակ է, դրա-

նով անցնող հոսանքը չնչին է, որի պատճառով VT տրանզիստորը փակ է, 

հերկոնային ռելեի K փաթույթը հոսանքազրկված է, և նորմալ բաց հերկոնին 

հաջորդաբար միացված Zբ բեռն անջատված է փոփոխական Uսն uնման 

լարման աղբյուրից: VD1 ֆոտոդիոդը բարձր ինտենսիվությամբ լույսի հոսքով 

Նկ. 88. Լուսազգայուն ռելեի էլեկտրական սխեման 
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լուսավորելիս ներքին դիմադրությունը կտրուկ փոքրանում է, տրանզիստորի 

բազայի շղթայով անցնող հոսանքն աճում է, տրանզիստորը բացվում է, և հեր-

կոնային ռելեի K փաթույթը միացվում է Eսն սնման աղբյուրին: Ռելեի փա-

թույթով հոսանքի կտրուկ աճի հետևանքով այն գործում է և հերկոնի փակվե-

լով Zբ բեռը միացվում է Uսն uնման լարման աղբյուրին: 

VD1 ֆոտոդիոդը կրկին մթնեցնելով` ներքին դիմադրությունը կտրուկ 

կմեծանա, տրանզիստորը կփակվի, և բեռը կանջատվի սնման աղբյուրից: 

VD2 դիոդը նախատեսված է տրանզիստորը պաշտպանելու ռելեի K փա-

թույթի փոխանջատումից առաջացող գերլարման առաջացումից: 

Հերկոնային ռելեն կարելի է փոխարինել էլեկտրոնայինով կամ էլեկտրա-

մագնիսականով: 

 

6.11. Թենզոտվիչներ 

 

Թենզոռեզիստորը մի սարք է, որում էլեկտրական պարամետրը փոխվում 

է մեխանիկական լարվածությունից կախված։ Թենզոռեզիստորը հաղորդիչ 

նյութի մի կտոր է, որը կարող է ունենալ ստորև բերված տեսքը (կան նաև կի-

սահաղորդչային թենզոռեզիստորներ)։ Այն բառացիորեն սոսնձված է այն 

սարքի վրա, որի վրա ուզում ենք չափել լարվածությունը։  

Այժմ ենթադրենք ունենք մի սարքի վրա սոսնձված թենզոռեզիստոր և այդ 

սարքը լարվածության տակ է։ Երբ փորձարկման տակ գտնվող սարքը դրվում 

է լարվածության կամ ոլորման տակ, ապա այն կարող է ձգվել կամ սեղմվել։ 

Թենզոռեզիստորը զգայուն է երկրաչափական չափսերի փոքր փոփոխու-

թյուններին։  

Թենզոռեզիստորի (նկ. 89) մի փոքր երկարացումը առաջ է բերում թենզո-

ռեզիստորի դիմադրության փոփոխություն։ Հենց այդ փոքր փոփոխություն էլ 

օգտագործվում է որպես չափանիշ ձողի լարվածության։ Դիմադրության այդ 

փոքր փոփոխության փոխակերպումը որպես օգտագործելի ազդանշան ան-

հնարին չէ, բայց պահանջում է մի փոքր աշխատանք։ Հաճախ թենզոռեզիս-

տորը օգտագործվում է ստորև բերված կամրջակային շղթային նմանատիպ 

շղթաներում։ 
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Նկ. 89. «355» մակնիշի թենզոտվիչի տեսքը 

Թենզոտվիչը պատրաստվում է որոշակի գործող արժեքով, որոնք կոչվում 

են նոմինալներ: Դրանք սովորաբար լինում են ֆիքսված արժեքների, ինչպի-

սիք օրինակ 355 մակնիշի թենզոտվիչի (նկ. 89) համար այդպիսի արժեքներից 

են. 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 250, 500 կգ: Այն պատրաստված է 1 չժանգոտ-

վող պողպատից, որի փոխանցման կամ ձևափոխման աշխատանքային գոր-

ծակիցը 2 մվ/Վ է, պաշտպանության դասը՝ IP68: Տվյալ տիպի թենզոտվիչի 

համար ելքային մեծությունը դա տվիչից ելքային լարերում առաջացած 

էլեկտրական լարումն է: Հայտնի են նաև այլ տիպի թենզոտվիչներ, որոնց 

մոտ նման ելքային մեծություն է հանդիսանում էլեկտրական ակտիվ դիմադ-

րությունը: 

Այս տվիչը եռակցված տիպի է, որը հերմետիկ է և լիովին պաշտպանված 

խոնավությունից, ապահովում է ցուցմունքների բարձր կրկնելիություն: Նման 

հատկությունների շնորհիվ այս տվիչը լայն կիրառում է գտել ծանրակշիռ 

բեռնվածությունները չափելու տեխնիկական խնդիրներում: Յուրահատուկ 

կառուցվածքի շնորհիվ, չափման արդյունք-

ներում գրեթե լիովին կոմպենսացված են ար-

տաքին ջերմային տատանումների ազդեցու-

թյունը: Առավել պարզ կառուցվածք ունեն 

թենզոռեզիստորները, որոնց ելքային մեծու-

թյուն է հանդիսնաում սպիրալաձև հաղորդի-

չի ակտիվ դիմադրությունը (նկ. 90): 

Էլեկտրամոբիլներում, ինչպես և բոլոր 

այլ տրանսպորտային միջոցներում կարևոր 

է չափել և հսկել մեխանիկական կոնստրուկ-

ցիաների բեռնավորման դինամիկան: Թեն-

զոտվիչները երկարատև ու անընդհատ շա-

հագործման պայմաններում ապահովում են 

էլեկտրամոբիլի մեխանիկական կառուցված-Նկ. 90. Թենզոռեզիստորի տեսքը 
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քի բեռնվածության հսկողությունը և էլեկտրոնային կառավարման ապահո-

վում առաջացած մեխանիկական լարվածություների վերաբաշխում և կրի-

տիկկան իրավիճակների չեզոքացում: 

 

6.12. Էլեկտրական և հիբրիդային ավտոմեքենաների հոսանքի և  

մարտկոցների ջերմաստիճանի տվիչներ 

 

Էլեկտրական ավտոմեքենաների օգտագործվող էներգիայի հիմնական 

աղբյուրը դա էլեկտրականությունն է, որի համալրման կամ ծախսի համար 

պետք է իրականցվեն տեխնիկական հատուկ միջոցառումներ, որոնք առավել 

հսկելի ու կառավարելի կդրանձնեն այդ պրոցեսները: Դրանից է գլխավորա-

պես կախված այդպիսի մեքենաների արդյունավետ շահագործման գործըն-

թացը և տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները: Դրա համար էլելկտրա-

կան ցանկացած սարքավորման և առավել ևս էլեկտրական ավտոմեքենայի 

գլխավոր հսկողության խնդիր է հանդիսանում նրա էլեկտրական էներգիան, 

կուտակման կամ ծախսելու (կուտակիչների լիցքավորման կամ լիցքաթափ-

ման) հոսանքները: Դրա համար այս դեպքում առավել կարևոր են հոսանքի, 

ինչպես նաև ջերմաստիճանի տվիչների սխեմաները: 

Էլեկտրական, ինչպես նաև հիբրիդային ավտոմքենաներում էներգիայի 

ամենածախսատար հանգույցներ են հանդիսանում համակցված ստարտեր-

գեներատորենրը, էլեկտրոնային տաքացվող կատալիտիկ կոնվերտորները, 

էլեկտրամագնիսական փականները, էլեկտրոնային արգելակումը, էլեկտրո-

նային ղեկային կառավարումը, HVAC-համակարգերը: 

Մեծ կարևորություն է ստանում այն հարցը, որն առնչվում է մեքենայում 

էլեկտրական էներգիայի անընդհատ աճող ծախսին: Դրանով է պայմանա-

վորված, որ ներկայումս սնուցող մարտկոցներում անցում է կատարվում 14 Վ-

ից 42 Վ-ին (միջին հիբրիդային մեքենաների համար մինչև 60 Վ), իսկ լրիվ 

հիբրիդային մեքենաների համար՝ մինչև 450 Վ: Էլեկտրաէներգիայի ծախսի 

ավելացումը պայմանավորված չէ միայն հիբրիդային ավտոմեքենաների քա-

նակի ավելացմամբ, այլև նրանով, որ առավել ցածր արդյունավետ մեխանի-

կական և հիդրավլիկ մեխանիզմները, ինչպիսիք են Powertrain, Carbody & 

Chassis համակարգերը, ներկայումս համալրվում և առավելապես հագեցվում 

են էլեկտրական և էլեկետրոնային համակարգերով (օրինակ՝ ղեկային կառա-

վարման էլեկտրոնային EPS/EPAS համակարգը): Այս դեպքում էլեկտրական 

սնուցման անհրաժեշտություն է առաջանում հեռաչափության, ABS, ESP դի-

նամիկայի հսկողության, էլեկտրոնային արգելակման (EPB), էլեկտրոնային 

կառավարմամբ սահող դռների, անվտանգության գոտիների ձգման, ավտո-
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մատացված ձեռքով շարժաբերների փոխանցումների, ինչպես նաև զվարճու-

թյունենրի Entertainmen սարքավորումների համար: 

Էլեկտրական էներգիային այսպիսի բազմազան ծախսերի աճը էլեկտրա-

կան տրասնպորտում հիմնավորում է էլեկտրական տվիչների կիրառությունը, 

որը ստուգում է մարտկոցային էներգիայի մատչելիությունը, ինչպես նաև 

մարտկոցի ջերմաստիճանը: Վերջինս անհրաժեշտ է մարկտոցների լիցքա-

վորման օպտիմալ ջերմաստիճանը հսկելու և կառավարելու համար: 

Հոսանքի չափման առավել արդյունավետ միջոց է համարվում չափիչ 

փաթույթի կիրառման մեթոդը, որին համաձայն չափվող տեղամասում միաց-

վում է տվիչ-փաթույթը: Այս փաթույթում ինդուկցված հոսանքի մեծությունը 

կարտահայտի տվյալ հաղորդալարով կամ այդ շղթայում առկա այլ աշխա-

տանքային փաթույթներով անցնող հոսանքի մեծությունը: Նկ. 91-ում բերված 

սխեմայում չափիչ փաթույթ է հանդիսնաում TT1 փաթույթը, որը միացվել է M 

շարժիչի սնման մուտքային շղթայում: Ակնհայտ է, այդ շարժիչին սնող լար-

ման ցանկացած տատանում նույնապես կարտահայտվի չափիչ գալարնե-

րում առաջացած հոսանքի արժեքի վրա: Վերջինս ուղղվելով R3-R6 դիմադ-

րություններով ու ուժեղացվելով ՕՈՒ օպերացիոն ուժեղարարում, նրա ելքում 

լիարժեք կներկայացնի շարժիչին սնող շղթայում լարման ընթացիկ արժեքը: 

Այսպիսի չափիչ մեթոդները բավականին արդյունավետ են և ապահովում են 

ոչ կոնտակտային չափման հնարավորություն: Դա երաշխավորում է արդ-

յունքների անհամեմատ ճշտություն և կրկնելիություն: 

 
Նկ. 91. Չափող-փաթույթի ոչկոնտակտային չափման մեթոդ 
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SiemensVDO ընկերությունը մշակել է ոչ կոնտակտային տվիչների որա-

կապես մի ամբողջ նոր շարք, որը օգտագործում է Հոլլի էֆեկտը: Այն հատուկ 

կիրառվում է ստարտեր/գեներատոր համակարգի հսկողության և հիբրիդային 

տրանսպորտային միջոցների համար: Այն հետագայում հիմք է հանդիսացել 

չափման մեթոդներն ու միջոցները կառուցելու և կիրառելու համար: Տվիչների 

տիպերի համեմատական ցանկը բերված է աղյուսակ 3-ում: 
 

Աղյուսակ 3  

Հոսանքի տվիչների հիմնական տիպերը 

Չափման  

մեթոդ 

Ռեզիստորային 

շունտի մեթոդ 

Հոսանքի տրանս-

ֆորմատորի մեթոդ 

Մագնիսահա-

մաչափ մեթոդ 

Մագնիսական 

բալանսի մեթոդ 

Զգայուն 

տարր 

Ռեզիստորային 

շունտ 
– Հոլլի տվիչ Հոլլի տվիչ 

Ճշտություն ցածր շատ ցածր բարձր շատ բարձր 

Մեկուսացում շատ ցածր բարձր բարձր բարձր 

Չափվող  

հոսանք 
AC/DC AC AC/DC AC/DC 

Բաղադրիչ-

ների քանակ 
մեծ միջին միջին փոքր 

Ծախսած  

հոսանք 
միջին քիչ քիչ միջին 

Արժեք ցածր ցածր միջին բարձր 

 

6.13. Ավտոմեքենաների տվիչներին ներկայացվող պահանջները 

 

Էլեկտրական տվիչները պետք է ապահովեն հաստատուն և փոփոխա-

կան հոսանքների չափումներ: Ավտոմեքենայի մարտկոցները ապահովում են 

հաստատուն հոսանք, սակայն տրասնպորտային շատ այլ միջոցներում կի-

րառվում է նաև փոփոխական հոսանք: Դրա համար անհրաժեշտություն կա 

չափել հաստատուն և փոփոխական հոսանքներ, ուստի հոսանքի տրանսֆոր-

մատորը այս դեպքում չի կարող չափել հաստատուն հոսանքը և հետևապես՝ 

չի կարող կիրառվել:  

 

Բարձր ճշտություն 

Ինվերտորի և էլեկտրական շարժիչի հոսանքների հսկողությունը, հատ-

կապես կուտակիչի լիցքավորման/լիցքաթափման հոսանքների հսկողությու-

նը, կատարվում են մի քանի հոսանքի տվիչներից ստացված ցուցմունքների 

հաշվարկի հիման վրա: Այս դեպքում բոլոր տվիչների սխալանքները գումար-

վում են, ուստի տվիչների ցուցմունքներին ներկայացվում են բարձր պահանջ-
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ներ: Հոսանքի տվիչը պետք է չափումներն իրականացնի ջերմային լայն տի-

րույթների պայմաններում: Այս պայմաններին չեն բավարարում հոսանքի 

տրասնֆորմատորը և ռեզիստորային շունտ չափիչ–տվիչները, որոնք շարքից 

դուրս են գալիս կամ ցուցմունքներում առաջանում են անթույլատրելի շեղում-

ներ: 

 

Բարձր մեկուսիչ հատկություններ  

Էլեկտրական (և ոչ միայն) ավտոմեքենաներում օգտագործվում են բարձ-

րավոլտ մարտկոցային կուտակիչներ, որոնց լարումը հասնում է մի քանի 

հարյոր վոլտի: Դա նշանակում է, որ հոսանքատար հաղորդիչ տեղամասերը և 

կուտակիչի մարտկոցը պետք է լիովին, հուսալի, լավ էլեկտրամեկուսացվեն 

ցածրավոլտ և կառավարման բլոկներից: Դա նշանակում է, որ հոսանքի տվի-

չը, որը բաժանում է բարձր և ցածր վոլտային շղթաները պետք է լինի ոչ կոն-

տակտային և ցածր ինդուկտիվությամբ: Ոչ մեկուսացված ռեզիստորային 

շունտը այս դեպքում կարող է կիրառվել, եթե օգտագործվեն տրանսֆորմա-

տոր կամ օպտոզույգ, ինչն առավել կբարդացնի սխեման: 

 

Բարձր հուսալիություն 

Ավտոմոբիլային ստանդարտները սահմանում են խիստ պահանջներ էլ-

կետրաստատիկ դաշտերի ազդեցության, իմպուլսային աղմուկների, ջերամս-

տիճանային, թռթռոցների և բեռնվածության հարվածների կտրուկ տատա-

նումների նկատմամբ:  

Ճապոնական հարնահայտ TDK ընկերությունը մշակել է SAA-200 հո-

սանքի տվիչը, որը տեղադրվել է բազմաթիվ ավտոմեքենաների վրա և շնորհիվ 

իր կայուն, հուսալի աշխատանքի արժանացել է շատ բարձր գնահատականի:  

 

6.14. SAA-200 տվիչի առանձանհատկությունները 

 

Բարձր ճշտության արդյունքների հասնելու համար առավել նպատակա-

հարմար են մագնիսա-համաչափ և մագնիսական բալանսի մեթոդները: Ճա-

պոնական հանրահայտ TDK ընկերությունը իրենց պատրաստած տվիչնե-

րում (նկ. 92) օգտագործում է մագնիսական բալանսի մեթոդը, որը թույլ է տա-

լիս հասնել բարձր ճշտության:  

I1 (Ա) չափվող հոսանքն է, N1 (գալար) չափվող հոսանքի փաթույթում 

գալարների քանակ: I2 (Ա) – հետադարձ փաթույթի հոսանք, N2 (գալար) - հե-

տադարձ կապի փաթույթում գալարների քանակ: 
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Բարձր մագնիսական թափանցելիությամբ միջուկի օդային բացակում 

տեղադրվում է Հոլլի տվիչը: В1 մագնիսականա հոսքը, որը թափանցում է Հոլ-

լի տվիչը, մեծանում կամ փոքրանում է՝ չափվող կամ օդային բացակով անց-

նող հոսանքի արժեքից կախված: Հոլլի տվիչից չափված ազդնաշանը տրվում 

է օպերացիոն ուժեղարարին: Նրա ելքին է միացված հետադարձ կապի փա-

թույթը: Վերջինովս անցնում է В2 հետադարձ հոսքով պայմանավորված և 

հակառակ ուղղված հոսանքը: Հետադարձ փաթույթներն այնպես են արված, 

որ В2 հավասար լինի В1-ին (նկ. 93). 

 
Նկ. 92. SAA-200 հոսանքի տվիչի ներքին կառուցվածքը 

 
Նկ. 93. Բարձր ճշտությամբ SAA-200 տվիչի չափման սկզբունքային սխեման 
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Տվիչի աշխատանքը բացատրելու համար այն դիտրակենք պայմանա-

կան սխեմատիկ տեսքով:  

Օրինակ՝ օգտվելով մագնիսական շղթաներում առնչությունից. 

I1×N1 = I2×N2.                                                (32) 

Եթե համարենք I1 = 200 Ա, N1 = 1 գալար, N2 = 4000 գալար, ապա 200×1 

= I2×4000 = 200 Ա, ապա I2 = 0,05 Ա: 

Արդյունքը ցույց է տալիս, որ չափող ռեզիստորով անցնում է 0,05 Ա հո-

սանք: Այսպիսով չափվող I1 հոսնքը որոշվում է ռեզիստորի վրա լարման չա-

փով: Այսպիսի մեթոդը ապահովում է գերազանց կայունություն և արդյունքնե-

րի ճշտություն:  

 

Ելքային բնութագրի գծայնությունը 

Մագնիսա-համաչափ մեթոդի կիրառության դեպքում մագնիսատարում 

մագնիսական հոսքը աճում է չափվող հոսանքին համաչափ և չափման սահ-

մանը որոշվում է մագսնիական միջուկի հագեցմամբ: Ի տարբերություն այս 

մեթոդի, մագնիսական բալանսի մեթոդը մագնիսական միջուկի ներսում հա-

վասար է 0-ի՝ շնորհիվ հետադարձ կապի փաթույթում մագնիսական դաշտի 

հավասարեցնող (չեզոքացնող) մագնիսական հոսքի: 

  

Մագնիսական հագեցվածություն բացակայում է անգամ մեծ հոսանքներ 

չափելիս: Միաժամանակ ելքային մագնիսական բնութագիրը առավել մոտ է 

Նկ. 94. Մագնիսական բալանսի մեթոդով ելքային բնութագիրը 
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իդեալական գծայինին և կախված չէ Հոլլի տվիչի ելքային բնութագրի գծայ-

նությունից (նկ. 94): 

 

Ելքային բնութագրի գծայնություն 

Երբ օգտագործվում է մագնիսա-համաչափ մեթոդը, մագնիսական միջու-

կում մագնիսական հոսքը աճում է չափվող հոսանքին ուղիղ համեմատական: 

Այս դեպքում չափման սահմանը որոշվում է միջուկի հագեցման մակարդա-

կով: Մագնիսական բալանսի մեթոդի դեպքում մագնիսական հոսքը միջուկում 

հավասար է 0-ի, մագնիսական հագեցումը բացակայում է և ելքային բնութա-

գիրը գծային է ու կախված չէ Հոլլի տվիչի գծայնությոնից: Ելքային բնութա-

գիրը պատկերված է նկ. 94-ում:  

 

Ջերմաստիճանային կայունություն 

Հոլլի տվիչի ուժեղացման գործակիցը ուժեղ մագնիսական դաշտում 

կախված է արտաքին ջերմային պայմաններից: Դրա համար չափումները ևս 

կախված են լինում ջերմաստիճանից: Սակայն մագնիսական բալանսի տվի-

չով չափումները կախված են լինում միայն ջերմային փոփոխություններից, 

որոնք այդքան էլ զգալի չեն: Ջերմային լայն տիրույթում դիտարկվում են ել-

քային բնութագրերը գծայինին մոտ լինելը ևս:  

Զարգացումները, հեռանկարները 

Սնման 5 Վ լարումը (նկ. 95) դառնում է կառավարման բլոկների կառուց-

վածքում ընդունված և համատարած կիրառվող (աղյուսակ 4): Բացի դա շու-

կայի ընդունված պահանջնե-

րին բավարարած լինելու հա-

մար արդեն հաճախ հոսանքի 

աղբյուրի փոխարեն օգտա-

գործվում են լարման աղ-

բյուրներ՝ առավել պարզ կի-

րառություն ունենալու պատ-

ճառով: Միաժամանակ չափ-

վող հոսանքի միջակայքը 

կարող է ընդլայնվել ±200 -

մինչև ±300 Ա: 

 
 

 

 Նկ. 95. Նոր տվիչների ելքային բնութագրերը  
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Աղյուսակ 4 

Ընթացիկ և նոր տվիչների համեմատական ցուցանիշներ  

Պարամետրեր Տվիչների ներկայիս սերունդ Հոսանքի տվիչների նոր սերունդ 

Մեթոդ Մագնիսական բալանս Մագնիսական բալանս 

Լարում, լարման աղբյուր ±12 Վ +5 Վ 

Ելքային պարամետր Ելքային հոսանք Ելքային լարում 

Օրինակ 

+200 Ա → +50 մԱ +200 Ա → +4,5 Վ 

0 Ա → 0 մԱ 0 Ա → +2,5 Վ 

–200 Ա → –50 մԱ –200 Ա → +0,5 Վ 

 

   
Նկ. 96. ա) Տվիչի արտաքին տեսքը, բ) Տվիչի չափերը 

 ա)  

բ)  
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SAA-200 տվիչների արտաքին տեսքը պատկերված է նկ. 96-ում, իսկ 

առանձնահատկություններ՝ աղյուսակ 5-ում: 

 Գերազանց աղմկակայունությամբ ելքային բնութագրի առկայություն:  

 Չափումների բարձր ճշտություն՝ անկախ չափվող հոսանքի և շրջա-

պատող ջերաստիճանի արժեքներից:  

 Ոչ կոնտակտային մեթոդ, որն ապահովում է էլեկտարական հաղոր-

դալարերի լիակատար էլեկտրական մեկուսացում և անվտանգություն:  

 

Աղյուսակ 5 

SAA-200 տվիչի հիմնական ցուցանիշները 

Բնութագրեր Տիրույթ 

Չափվող հոսանք, Ա –200…+200 

Աշխատնաքային լարում, Վ ±12±5 % 

Ջերմաստիճանի աշխատանքային տիրույթ, 0C –40…+80 

Հոսնքի տրասնֆորմացիայի գործակից 4000/1 

Քաշ 125 գ 

Չափման ճշտություն, Ա ±0,8 (max) 

Ուժեղացման սխալանք, % ±0,4 (max) 

Գումարային սխալանք, Ա 
+0,8 (max) երբ –30…–800

 C 

±1,1 (max) երբ–40…–300
 C 

Ծախսած հոսանք, մԱ առանց ելքային հոսանքի 25 (max) 

Արագագործություն, մկվ 10 (max) 

Մեկուսիչի դիմադրություն, ՄՕհմ 100 (min) 
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ԳԼՈՒԽ 7  

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՉԱՓՈՂ ԵՎ 

ՂԵԿԱՎԱՐՈՂ ՍԱՐՔԵՐ 

 

7.1. Էլեկտրոնային սխեմաներ 

 

Էլեկտրական, էլեկտրոնային չափող և ղեկավարող սարքերը ինքնուրույն 

գործող սարքեր են, որոնք պայմանական ունեն ինֆորմացիոն մուտքեր և ել-

քեր: Դրանք էլեկտրոնային տարրերի վրա հիմնված հավաքական սխեմաներ 

են, որոնք կատարում են տվիչներից ստացված ինֆորմացիայի նախնական 

կամ միջանկյալ մշակում, և հաղորդում են ստացված արդյունքը առավել 

բարդ, ծրագրային կառավարմամբ գործող հաշվարկող-վճռող հանգույցնե-

րին: Ներկայումս մեծ կիրառում են գտել ինտեգրալ և չափերով շատ փոքր 

հանգույցների կիրառությունը, որոնք հավաքագրում են տրասնպորային մի-

ջոցի ամբողջական ու մանրակրկիտ ինֆորմացիան, հաղորդում այն ծրագրա-

վորմամբ ղեկավարվող միկրոկոնտրոլերային հանգույցին: Այստեղ նախա-

պես գրված ծրագրերրի հիման վրա մշակվում է ստացված ինֆորմացիա և 

ըստ իրավիճակի՝ տրվում են համապատասխան հրահանգներ: Լիովին ավ-

տոմատացված չափման-հսկման և կարգավորման օղակները անմիջական 

գործողություններով լիովին իրագործում են բոլոր անհրաժեշտ հրահանգները 

և ապահովում մեքենայի արդյունավետ շահագործումը: 

Այդպսիսի սարքերից կարելի կարելի թվարկել. տրանզիստորային բանա-

լիները, ռելեները և կոմուտացիոն այլ օղակները, ձևափոխիչները, ադապտոր-

ները, թայմերները, գեներատորները և այլն: 

 

7.1. Էլեկտրոնային ռելե 

 

Էլեկտրոնային ռելեներից ավելի շատ օգտագործվում են կիսահաղորդ-

չայինները, որոնք հաճախ կոչվում են անհպակ կիսահաղորդչային ռելեներ: 

Այս սարքերի հիմքը տրանզիստորների վրա կառուցված երկկասկադ ուժեղա-

րարն է, որտեղ կիրառվելով դրական հետադարձ կապ, իրականացվում է ել-

քային ազդանշանի թռիչքաձև փոփոխություն մուտքային ազդանշանի սա-

հուն փոփոխման դեպքում, և արդյունքում մուտք-ելք բնութագիրն ունենում է 

ռելեական բնույթ: Ստեղծվում են առաջնային ռելեներ, ժամանակի ռելեներ, 

ջերմային ռելեներ, ելքային ռելեներ, լարման ռելեներ, հոսանքի ռելեներ, ֆո-

տո ռելեներ և այլ տեսակի ռելեներ: 
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Էլեկտրոնային ռելեի բազային տարր հանդիսացող տրանզիստորը կա-

րող է լինել ինչպես p-n-p, այնպես էլ n-p-n կիսահաղորդչային հաղորդակա-

նությամբ: Այդ սարքերում տրանզիստորներն աշխատում են հիմնականում 

բանալիային ռեժիմում և կարող են կատարել էլեկտրական շղթայի փոխան-

ջատումներ բարձր արագությամբ ու հաճախությամբ: Ընդ որում, փոխանջա-

տումների բարձր հաճախությունը գործնականորեն բացասաբար չի ազդում 

ռելեական սարքավորման ծառայության ժամկետի ու հուսալիության վրա, 

ինչը հիմնական առավելություններից մեկն է` հպակային ռելեական սարքա-

վորման համեմատ: 

Մուտքային X ազդանշանի (լարում, հոսանք, ջերմաստիճան, լույսի հոսք 

և այլն) արժեքը 0-ից մինչև Xբան շարժաբեր փոփոխվելու դեպքում ելքային Y 

մեծությունը (լարում, հոսանք, հզորություն և այլն) հավասար է լինում նվազա-

գույն Yնվ արժեքին: Ելքային պարամետրի նվազագույն Yնվ արժեքը պայմա-

նավորված է ելքային կիսահաղորդչային տարրի փակ ռեժիմում մնացոր-

դային ջերմային հոսանքով: 

Երբ մուտքային մեծությունը հավասարվում է ռելեի բանեցման Xբան մե-

ծությանը, ելքային մեծությունը փոխվում է թռիչքաձև` հասնելով իր առավե-

լագույն Yառ արժեքին, որից հետո X-ի հետագա մեծացման դեպքում Y-ի ար-

ժեքը մնում է անփոփոխ՝ Yառ (նկ. 97): 

 

Մուտքային X մեծության նվազման դեպքում ելքային Y մեծությունը փո-

փոխության չի ենթարկվում: Երբ մուտքային մեծությունը հավասարվում է ռե-

լեի անջատման Xանջ մեծությանը, ելքային մեծությունը փոքրանում է թռիչ-

քաձև` հասնելով իր նվազագույն Yնվ արժեքին, որից հետո X-ի հետագա 

փոքրացման դեպքում Y-ի արժեքը մնում է անփոփոխ՝ Yնվ: Ռելեական բնու-

թագրի ձևավորման ուղղությունը ցույց է տրված սլաքներով: 

 

Նկ. 97. Էլեկտրոնային ռելեի մուտք/ելք բնութագիրը 
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Քանի որ տրանզիստորի միացման ընդհանուր էմիտերով սխեման 

օժտված է հզորության առավել ուժեղացմամբ, ուստի հիմնականում այդպիսի 

միացումն է կիրառվում էլեկտրոնային ռելեներում: 

 

7.2. Թայմերներ 
 

Թայմեր կոչվում է ճշգրիտ ժամանակահատված ձևավորող շղթան: Թայ-

մերները արտադրվում են ինտեգրալ միկրոսխեմայի տեսքով և կարող են 

ձևավորել միկրովայրկյաններից մինչև ժամեր տևողության ժամանակահատ-

վածներ (հապաղումներ): Մեծ կիրառություն են գտել միատակտ՝ КР1006ВИ1 

(NE555) և բազմատակտ (ծրագրվող)՝ XR2240 թայմերները: 

Թայմերը (նկ. 98) ինքնատատանման ռեժիմում ուղղանկյուն իմպուլսնե-

րի գեներատոր աշխատեցնելու նպատակով արտաքինից միացվում է ժամա-

նակահատված ձևավորող R1, R2, C1 շղթան: Թայմերի աշխատանքը թույ-

լատրող 4 ելուստին կիրառվում է E0 =+U սնման լարումը: C1-ի լիցքավորումը 

իրականացվում է R1 + R2 դիմադրությամբ, երբ VT3-ը փակ է, իսկ լիցքաթա-

փումը` R2-ով VT3-ի բաց վիճակում:  

Դիտարկենք գեներատորի աշխատանքը t=0 պահից, երբ միացվում է սն-

ման լարումը: Այդ պահին C1-ը լիցքավորված չէ, հետևաբար Uc1(0) < U/3: Uե 

=1 և VT3-ը փակ է: C1-ը սկսում է լիցքավորվել (R1+R2)-ով U լարումից: t1 

պահին կոնդենսատորի վրա լարումը աճելով հավասարվում է շեմային լար-

ման U2 = 2U/3 բարձր մակարդակին: Թայմերը անցնում է Uե=0 վիճակի, իսկ 

VT3-ը բացվում հագենում է: Սկսվում է C1-ի լիցքաթափումը բաց VT3-ով և 

R2-ով: t2 պահին կոնդենսատորի լարումը հավասարվում է թայմերի շեմային 

լարման ցաձր U1=U/3 մակարդակին: Թայմերի վիճակը փոխվում է, անցնում 

Նկ. 98. Թայմերի միացման սխեմաներ, իմպուլսների տեսքը 
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(37) 

է Uե =1 արժեքին, և VT3-ը փակվում է: Սխեման վերադառնում է այն վիճա-

կին, որից սկեսել ենք դիտարկումը: Նկարագրված գործընթացները պարբե-

րաբար կրկնվում են, և ելքում ձևավորվում են ուղղանկյունաձև իմպուլսներ: 

Իմպուլսների տևողությունը որոշում ենք հաշվի առնելով նախնական 

պայմանները. Uc( t3 - t2 ) = Uc(tի) = 2U/3, Uc(0) = U/3, Uc(∞) = U : Արդյուն-

քում կստանանք ` 

 

 

 

Ելքային իմպուլսների դադարի tդ տևողությունը որոշվում է  

  

 

արժեքների դեպքում `  

  

 
 

Իմպուլսների կրկնման հաճախությունը կլինի 

 

 

Մասնավոր դեպքում, երբ անհրաժեշտ է, որ իմպուլսի և դադարի տևողու-

թյունները լինեն իրար հավասար, R1-ը միացվում է C1-ին առանց R2-ի: Այդ 

դեպքում կստանանք` tի = tդ = 0,7 R1C1:  

  

 
 

 

Հաշվարկների ժամանակ tի, tդ մեծությունները տրվում են R1, R2, C1 մե-

ծություններից մեկը ընտրվում է, մնացածները հաշվում են` օգտվելով (35) հա-

վասարումից: 

Իմպուլսների լցման գործակիցն ունի 0,5 արժեքը միայն R1=0 դեպքում: 

Սակայն դա կբերի մուտքային ազդանշանի աղբյուրի կարճ միացման, երբ 

VT3-ը բաց է:  

Թայմերի նկ. 98-ում բերված միացման սխեմայի դեպքում այն ապահո-

վում է լցման գործակցի արժեքներ 0 ≤ γ ≤ 1 միջակայքում: R1-ին զուգահեռ 

միացված է VD1 դիոդը: Սխեմայում C1-ը լիցքավորվում է R2-ով ու բաց VD1-

ով, և լիցքաթափվում է R1-ով, ինչպես նախորդ սխեմայում (նկ. 98): VD1-ի 

ազդեցությունը ժամանակահատվածների ձևավորման վրա վերացնելու նպա-

տակով R1-ին հաջորդաբար միացվում է VD2 դիոդը: Դիոդների վրա լարման 

(36) 

(35) 

(34) 

(33) 
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անկումների պատճառով tի և tդ ժամանակահատվածները գերազանցում են 

նախորդ սխեմայի նույն պարամետրերը: 

Իմպուլսների լցման գործակիցը վերջին սխեմայում կլինի` 

 
 

7.3. Տրանզիստորային բանալիներ 

 

Եթե կառավարման ազդանշանը փոխվի թռիչքաձև այնպիսի միջակայ-

քում, որ ապահովի տրանզիստորի անցումը անջատված ռեժիմից բաց և հա-

գեցված ռեժիմ և հակառակը, ապա միաստիճան ուժեղարարը կդառնա ամե-

նապարզ էլեկտրոնային (անհպակ) բանալի: Հագեցած կամ անջատված ռե-

ժիմներում տրանզիստորը գտնվում է երկար ժամանակ, իսկ ակտիվում` 

կարճ: Տրանզիստորային թվային և ազդանշանային տեխնիկան հիմնված է 

բանալիային ռեժիմով աշխատող տրանզիստորային բանալիների վրա: 

Երկբևեռ տրանզիստորների հիման վրա կառուցվում են սխեմաներ, 

որոնք աշխատում են բանալիային ռեժիմով, այսինքն` կամ փակ են (բեռը 

անջատված է սնման աղբյուրից), կամ բաց են (բեռը միացված է սնման աղ-

բյուրին): 

Եթե տրանզիստորն օգտագործվում է սահմանային թույլատրելի պարա-

մետրերով, բանալիային ռեժիմի դեպքում տրանզիստորի վրայի հզորությունը 

չի գերազանցում տրանզիստորի թույլատրելի հզորությանը, որի համար էլ 

տրանզիստորային բանալին գործում է առանց ջերմահեռացման հատուկ 

սարքավորումների կիրառման: 

Նկար 96-ում բերված են երկբևեռ p-n-p կիսահաղորդչային կառուցված-

քով տրանզիստորի վրա բանալիային սխեմաները և u1 մուտքի ու u2 ելքի լա-

րումների բնութագրերն ըստ t ժամանակի: Եթե սխեմաներում կիրառվի n-p-n 

կիսահաղորդչային կառուցվածքով տրանզիստոր, կփոխվեն սնման և մուտ-

քային լարումների բևեռականությունները, իսկ հոսանքների ուղղությունները 

կլինեն հակառակ: 

 

(38) 
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Նկար 99 ա-ում պատկերված բանալիային սխեման կոչվում է ընդհանուր 

էմիտերային և այն հաճախ է կիրառվում: Սրա առանձնահատկությունն այն 

է, որ մուտքային u1 ազդանշանի փուլը բանալու ելքում փոխվում է հակադրու-

թյամբ, այսինքն` ըստ բնութագրերի մուտքային u1 լարման բարձր մակարդա-

կի դեպքում, ելքում ստացվում է ցածր` մակարդակ, քանի որ տրանզիստորը 

գտնվում է անջատված վիճակում: Մուտքային u1 լարման ցածր մակարդակի 

դեպքում ելքում ստացվում է բարձր մակարդակ` քանի որ տրանզիստորը 

գտնվում է հագեցած վիճակում: Այս տարբերակում բազային հոսանքի փո-

խանցման գործակիցը զգալիորեն մեծ է 1-ից, հետևաբար, տեղի է ունենում 

բազային հոսանքի ուժեղացում: Եթե բանալու մուտքային դիմադրության և 

Նկ. 99. Տրանզիստորային բանալու միացման սխեմաներ, մուտք/ելք 

բնութագրեր 
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բեռի դիմադրության հարաբերությունը փոքր է արժեքից, ապա տեղի է ունե-

նում ազդանշանի ուժեղացում նաև ըստ լարման: Նկար 99 բ-ում բերված է 

ընդհանուր բազայով տրանզիստորային բանալու միացման սխեման, որտեղ 

կառավարումն իրականացվում է ըստ էմիտերային հոսանքի: Էմիտերային 

հոսանքի փոխանցման գործակիցը փոքր է մեկից, հետևաբար, այստեղ տեղի 

չի ունենում ուժեղացում ըստ հոսանքի, այսինքն` կառավարման հոսանքը 

միշտ մեծ է բեռի հոսանքից: 

Եթե բանալու մուտքային դիմադրության հարաբերությունը բեռի դիմադ-

րությանը փոքր է α-ից, ապա տեղի է ունենում լարման ուժեղացում: Այս սխե-

մայում տրանզիստորը մտնում է հագեցած ռեժիմ մուտքային մեծ u1 լարման 

դեպքում, և այդ ժամանակ ելքում նույնպես ստացվում է բարձր մակարդակ` 

u1 լարման փոքր արժեքի դեպքում տրանզիստորը փակվում է և ելքում ստաց-

վում է ցածր մակարդակ չնայած մուտքային և ելքային լարումներն ունեն 

տարբեր բևեռականություն, բայց ընդհանուր բազայով բանալին չի կատա-

րում մուտքային լարման փուլաշրջում, այլ կատարում է կրկնման գործողու-

թյուն: 

Նկար 99 գ-ում բերված է ընդհանուր կոլեկտորով բանալու սխեման: Սա 

նույնպես կատարում է կրկնման գործողություն և ուժեղացում ըստ հոսանքի, 

իսկ ըստ լարման ուժեղացում չի կատարում, այսինքն` բանալիային ռեժիմում 

անհրաժեշտ u1 լարման անկումը կարող է զգալիորեն գերազանցել ելքային u2 

լարման անկմանը:  

Բերված երեք սխեմաներից բացի, կիրառվում է նաև չորրորդ սխեման 

(նկ. 96 դ), որտեղ տրանզիստորի երեք էլեկտրոդներին միացված է երեք դի-

մադրություն և այդ տարբերակը կոչվում է աստղ-բանալի: Աստղ-բանալին 

նախորդ երեք սխեմաների համակցված տարբերակն է: Այդտեղ ելքային u2 

լարումը միշտ հանվում է կոլեկտորից, և բանալին կատարում է մուտքային 

լարման փուլաշրջում: 

Նշված բանալիային սխեմաներից ամենատարածվածն ընդհանուր էմի-

տերային սխեման է, որի դեպքում ապահովվում են` բանալու փոքր ծավալ, 

մեծ օ.գ.գ., ըստ հզորության մեծ ուժեղացման գործակից, տրանզիստորի օգ-

տագործման գործակցի մեծ արժեք: 

Ստատիկ ռեժիմում տրանզիստորային բանալու աշխատանքը դիտար-

կենք ընդհանուր էմիտերով բանալու ելքային բնութագրի հիման վրա: Տրան-

զիստորը կարող է գտնվել բաց և հագեցած կամ փակ վիճակում: Բեռնավոր-

ման գծի և տրանզիստորի բնութագծերի հատման կետերը բնորոշում են հո-

սանքները տրանզիստորով և բեռով, ինչպես նաև լարումները դրանց վրա: 

Տրանզիստորի փակ աշխատանքային ռեժիմի դեպքում էմիտերային անցումը 
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փակ է, և դրանով հոսանք համարյա չի անցնում: Միաժամանակ փակ է նաև 

կոլեկտորային անցումը, սակայն դրանով անցնում է կիսահաղորդչային անց-

ման ջերմային հոսանքը: Բեռնավորման գծի վրա (նկ. 100) տրանզիստորի 

փակ վիճակին համապատասխանում է 1 կետը, որը բնութագրվում է տրան-

զիստորի կոլեկտոր-էմիտեր լարման առավելագույն արժեքով և նվազագույն 

Iկ0 հոսանքով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տրանզիստորի բաց հագեցած վիճակին բեռնավորման գծի վրա համա-

պատասխանում է 2 կետը, որը բնութագրվում է տրանզիստորի կոլեկտոր-էմի-

տեր լարման նվազագույն արժեքով և կոլեկտորային առավելագույն Iկհ հո-

սանքով`  

 
Տրանզիստորի փակ վիճակից հագեցած վիճակի կամ հակառակն անցու-

մը կատարվում է ոչ ակնթարթորեն, այլ որոշակի ժամանակահատվածում: 

Տրանզիստորի փոխանջատման ժամանակը պայմանավորված է տրանզիս-

տորի և սխեմայի պարամետրերով: 

 

 

  

Նկ. 100. Ընդհանուր էմիտերով տրանզիստորային բանալու մուտք/ելք 

բնութագիրը 
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ԳԼՈՒԽ 8  

ՄԻԿՐՈԿՈՆՏՐՈԼԵՐՆԵՐ  

 

8.1. Տեխնիկական հնարավորությունները 

 

Միկրոկոնտրոլերը բարդ միկրոէլեկտրոնային սարք է, որն իր մեջ ներա-

ռում է թվային էլեկտրոնիկայի գրեթե բոլոր սարքերը, այդ թվում՝ միկրոպրոցե-

սոր, թայմերներ, գեներատորներ, հիշողություն (օպերատիվ, հաստատուն, ռե-

գիստրային), ինֆորմացիայի մուտք և ելք անելու համապատասխան օղակ-

ներ, անալոգային ինֆորմացիան թվայնացնելու և հակառակը՝ մուտքեր 

(ԱԹՁ և ԹԱՁ): Այսպիսի բարդ համակարգը ղեկավարվում է ծրագրով, որը 

պահվում է իր ներսի հիշողության մեջ կամ դրսի հիշողության կրիչի վրա: 

Ծրագիը գրվում է հայտնի ծրագրավորման որևէ լեզվով, բայց այն ձևափոխ-

վում է և իրագործվում է 2-ական տեսքով:  

Միկրոկոնտրոկլերների արտադրության առաջատար է հանդիսնաում 

ամերիկյան Microchep ընկերությունը, որի հանրահայտ արտադրանքներից 

են Arduino, PIC, AVR դասի միկրոկոնտրոլերները: Նրանց վրա հիմնվելով 

արդեն շուրջ 30 տարի է ավտոմոբիլների արտադրությունը դարձել է «համա-

կարգչային» տեխնիկապես բարդ ու շահագործմամբ շատ հարմարավետ մի 

ոլորտի, որտեղ մեքենայի աշխատանքի ընթացքը առանց միկրոկոնտրոլերի 

դժվար է պատկերացնել: Պատահական չէ, որ Microchep (և այլոք ևս) ընկե-

րությունը իր երևացող բաժնեմասն ունի մի շարք գերմանական բրենդային 

ավտոգիգանտների (BMW, Volkswagen և այլն):  

 1957 թ. հիմնվեց Fairchild Semiconductor ընկերությունը: Նա հետագա-

յում դարձավ միկրոսխեմայի հայտնագործողներից մեկը: Այդ ընկերությունը 

դարձավ կադրերի յուրահատուկ դարբնոց և գաղափարների գեներատոր նոր 

ոլորտի զարգացման համար: 

1978-1981 թթ. Intel ընկերությունում ստեղծվեց երկու տեխնոլոգիա, որոնք 

սկիզբ դրեցին ժամանակակից «թվային հեղափոխության» գլխավոր հենա-

սյուններից մեկի` Flash-հիշողության արտադրության աճին: Սկզբում դա 

2716-16 K (2048x8 bit) UVR EPROM (ուլտրամանուշակագույն ճառագայթու-

մով ջնջումով) +5V մեկ սնման աղբյուրով չիպի հայտնագործումն էր, այնու-

հետև 2816՝ առաջին EEPROM (էլեկտրական ջնջվող ROM), որը դարձավ ժա-

մանակակից Flash-հիշողության նախատիպը: Սակայն 1981 թ. Intel-ի ղեկա-

վարության հետ խորը տարաձայնությունների պատճառով Flash-հիշողու-

թյան հայտնագործողները (Ջորջ և Գյուստ Պերլեգոս եղբայրները և մի քանի 

այլ համախոհներ) լքեցին Intel-ը և սկզբում հիմնեցին SEEQ, այնուհետև` 1984 

թ., Advanced Technology Memory and Logic կամ կրճատ՝ Atmel ընկերությունը: 
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Սկզբում Atmel-ի արտադրանքը բոլոր տեսակի էներգաանկախ հիշողու-

թյան միկրոսխեմաներն էին: Սակայն Intel-ի հետ դատաիրավական վեճերից 

հետո, ի վերջո, Atmel-ն անցավ 8051 դասական միկրոկոնտրոլերների ար-

տադրությանը, որի 10 աջակցությունից այդ ժամանակ Intel-ը աստիճանա-

բար նահանջում էր՝ կենտրոնանալով անհատական համակարգիչների պրո-

ցեսորների արտադրության վրա: 

Այդպես Atmel-ը «ներքաշվեց» միկրոկոնտրոլերներ արտադրողների 

թվում, որում շատ արագ հայտնվեց առաջատար դիրքերում: 1993 թ. սկսվեց 

ոլորտում առաջին ծրագրերի ներկառուցված Flash-հիշողությամբ МC 

АТ89С51 միկրոկոնտրոլերների արտադրությունը: 

Դա նշանակում էր հեղափոխության սկիզբ ամբողջ ճարտարագիտական 

պրակտիկայում, քանի որ նախկինում գոյություն ունեցող ՄԿ-ները օժտված 

էին կամ OPT ROM, կամ UVR EPROM (ուլտրամանուշակագույն ճառագայ-

թումով ջնջումով) հիշողությունով, որի արտադրությունը ավելի թանկ էր, և 

դրա հետ աշխատանքը բերում էր նախագծողի ժամանակի ավելի մեծ կորս-

տի: UVR EPROM-ների վերածրագրավորման ցիկլերի թիվը չէր գերազանցում 

մի քանի տասնյակը, իսկ բյուրեղի վրա ընկած ուղիղ ցերեկային լույսը կարող 

էր բերել տեղեկատվության ջնջմանը: 

Ուստի անգամ մանրասերիական սարքավորումները ստիպված ար-

տադրվում էին առավելապես ОТР ROM-ի օգտագործմամբ, ինչը էապես 

վտանգավոր էր. անգամ չնչին սխալի դեպքում չիպում (միկրոսխեմայում) 

գրանցված ծրագիրը փոփոխել հնարավոր չէր: Flash-հիշողության երևան գա-

լը էապես փոփոխեց ամբողջ պատկերացումները հիշողության վերաբերյալ: 

Ամենատարածված ու արդեն իսկ փորձարկված կոնտրոլերի հիմնական 

պարամետրերից են. 

 8-կարգայնությունը, AVR դասի համար ցածր էներգետիկ ծախսատա-

րությունը 

 Կիրառվող հրամանների ցանկը՝ բացկացած 130 հրամանից  

 32 կարգանոց 8-կարգանի բանվորական ռեգիստրների առկայություն 

 Տակտային հաճախականությունը՝ 16ՄՀց:  

 Վերագրման մինչև 10000 ցիկլ: 

 Միաժամանակ կարդացում/գրանցում (Read-While-Write) 512 բայթ 

EEPRO 

 Հիշողության 1 ԿԲ SRAM ծավալ 

 Աշխատանքային լարումները  

2,7 - 5,5 Վ (ATmega8L) 

4,5 - 5,5 Վ (ATmega8) 
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 Աշխատանքային հաճախակնանությունները՝ 

0 - 8 ՄՀց (ATmega8L) 

0 - 16 ՄՀց (ATmega8) 

 

8.2. Atmega8 միկրոկոնտրոլերների բնութագիրը 

 

AVR միկրոկոնտրոլերներից առավել հայտնի է Atmega8 միկրոկոնտրոլե-

րը (նկ. 101), որը պարզ 8 կարգանի մի մոդել է: Նրա օրինակի վրա կդիտար-

կենք միկրոկոնտրոլերի աշխատանքը: Ցուցադրական և գնահատման սալիկ-

ները իրենցից ներկայացնում են միկրոկոնտրոլեր պարունակող ինքնուրույն 

սարքեր, որոնք ունեն հետևյալ հատկությունները. 

 միկրոկոնտրոլերի ծրագրավորման և ելքային գծերի հսկման հնարա-

վորություն 

 միկրոկոնտրոլերի ներքին և արտաքին ինֆորմացիայի արտապատ-

կերման հնարավորություն (օրինակ դիսփլեյի վրա) 

 միկրոկոնտրոլերի ապարատային ղեկավարման համար նախատես-

ված պարզագույն միջոցների հնարավորություն (սեղմիչներ ջոստիկ և 

այլն) 

 օժտված են լրացուցիչ և ծրագրային հիշողությունով, ունեն լրացուցիչ 

տվիչներ (օպտիկական, ջերմային և այլն), որոնց միջոցով կարելի է 

հսկել ժամանակի իրական մասշտաբում բազմազան ֆիզիկական 

պրոցեսների ընթացքը օժտված են ստանդարտ ինտերֆեյսով (RS-232, 

USB և այլն), որոնք կարող են կատարել ինֆորմացիայի փոխանա-

Նկ. 101. Atmega8 միկրոկոնտրոլերի սխեմատիկ տեսքը 
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Նկ. 102. Atmega8 միկրոկոնտրոլերի բլոկ-սխեման 

 

կում համակարգչի հետ ունի կոնտրոլերի քայլային ռեժիմում աշխա-

տացնելու էմուլացիոն համակարգ որոշ ցուցադրական և գնահատման 

սալիկներ փոքրածավալ տարբերակով են և նախատեսված են մշակ-

վող միկրոկոնտրոլերային համակարգում անմիջական տեղադրման և 

կիրառման համար: Atmega8 միկրոկոնտրոլերի բլոկ-սխեման բերված 

է նկ. 102-ում:  
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 որոշ ցուցադրական և գնահատման սալիկներ ունեն ոչ թե որևէ մակ-

նիշի տեղադրված միկրոկոնտրոլեր, այլ մի շարք միկրոկոնտրոլերնե-

րին համապատասխան միացման բնիկներ, որը հնարավորություն է 

տալիս նույն սալիկով գնահատել մի քանի տիպի միկրոկոնտրոլերնե-

րի աշխատանքը, 

 մի շարք տպասալիկներ պարունակում են լրացուցիչ կոնտակտային 

մատրիցա` միկրոկոնտրոլերի հետ աշխատող լրացուցիչ հանգույցնե-

րի իրագործման համար: Որոշ ցուցադրական և գնահատման սալիկ-

ներ օժտված են կարծր տուփերով և կարող են հանդիսանալ որպես 

ապագա մշակվող սարքի կոնստրուկտիվ լուծում, 

 ցուցադրական և գնահատման սալիկները բազմազան են, յուրաքանչ-

յուրը ունի իր առանձնահատկությունները, որի հիման վրա կարող է 

օգտագործվել այս կամ այն դեպքում, այսինքն՝ սրանք ունիվերսալ 

չեն, փոքրածավալ են և հետևաբար՝ էժան են: 

Միկրոկոնտրոլերների համար հավաքածուները իրենցից ներկայացնում 

են կարգաբերող սալիկների համար ֆունկցիաների ընդլայնման սարքեր, 

որոնք նախատեսված են կարգաբերող սալիկների հին մոդելի լրացուցիչ 

առանձին ֆունկցիաներ ավելացնելու համար, այսինքն հանդիսանում են 

կցորդներ հիմնական կարգաբերող սալիկի համար: Հավաքածուները պարու-

նակում են այս կամ այն ֆունկցիաների համար լրացուցիչ միկրոկոնտրոլեր-

ների բնիկներ, ինտերֆեյսներ, դիսփլեյներ, փոխանջատիչներ և այլն: 

 

8.3. Atmega8 միկրոկոնտրոլերի էմուլյատորներ և ծրագրավորիչներ  

 

Միկրոկոնտրոլերի ծրագրավորիչները (ծրագրավորող սարքերը՝ պրոգ-

րամատորները) պարզագույն փոքրածավալ և էժան սարքեր են, որոնք իրա-

գործում են միկրոկոնտրոլերի և անհատական համակարգչի (PC) միջև մինի-

մալ ինֆորմացիոն կապը, որի կիրառությամբ անհատական համակարգչի 

համապատասխան ծրագրային փաթեթը համապատասխան ինտերֆեյսի մի-

ջոցով կարող է իրագործել աշխատանքային ծրագրի ներմուծումը միկրո-

կոնտրոլերի FLESH հիշողության մեջ: Այս սարքերը նախատեսված են տվյալ 

ֆիրմայի միկրոկոնտրոլերի կիրառման առումով սկսնակ մասնագետների հա-

մար, որոնք կարող են ծրագրավորել միկրոկոնտրոլերը առանց թանկարժեք 

կարգաբերող, ցուցադրական և գնահատման սալիկների: 

Էմուլյատորները նույնպես փոքրածավալ և պարզ սարքեր են, որոնք նա-

խատեսված են անհատական համակարգչի կողմից իրական միկրոկոնտրոլե-

րում ծրագրի վերջաբերման պրոցեսի իրագործման համար` ժամանակի իրա-
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կան մասշտաբում: Վերջինս կարող է իրագործվել այն դեպքում, երբ միկրո-

կոնտրոլերին տրվում է հնարավորություն քայլային ռեժիմում: Առանց էմուլ-

յատորի բոլոր ընկերությունները ներկայացնում են ծրագրային վերջաբեր-

ման փաթեթներ` սիմուլյատորներ, որոնք, աշխատելով Windows միջավայ-

րում, յուրաքանչյուր հրամանի կատարումից հետո մանրամասն ցույց են տա-

լիս միկրոկոնտրոլերի բոլոր բաղադրամասերի վիճակները և ինֆորմացիոն 

տեղափոխումները: Սակայն սիմուլյացիոն համակարգերը, որոնք շատ հար-

մար են իրենց զարգացած գրաֆիկական ինտերֆեյսով, ունեն մեկ հիմնական 

թերություն` հրամանները կատարում են ոչ թե միկրոկոնտրոլերի տակտային 

հաճախականությանը համապատասխան արագությամբ, այլ անհատական 

համակարգչում տեղադրված ծրագրային փաթեթի գործողությունների արա-

գությամբ, ուրեմն քայլային ռեժիմում հնարավորություն չեն տալիս հսկել միկ-

րոկոնտրոլերի կողմից ձևավորած ազդանշանների ժամանակային պարա-

մետրերը: Էմուլյացիոն սարքերը սովորաբար աշխատում են որոշակի միկրո-

կոնտրոլերների հետ, որոնք պարունակում են ներքին էմուլյացիոն համա-

կարգ (այսինքն արտաքին միջամտումով քայլային ռեժիմի իրագործում) և 

տեղադրված են վերոնշված ցուցադրական, գնահատման և կարգաբերման 

սալիկի վրա: 

Էմուլյացիոն համակարգերը բաժանվում են 2 մասի. 

1. JTAG(Joint Test Action Group) - անվանումը կրում է այս համակարգը 

մշակող էլեկտրոնիկայի առաջատար արտադրողների խմբի անվանումը: Այս 

համակարգում անջատվում է միկրոկոնտրոլերի հիմնական գեներատորը և 

էմուլյացիոն սարքի միջոցով միկրոկոնտրոլերին հաղորդվում է տակտային 

ազդանշան, որը ձևավորվում է անհատական համակարգչում տեղադրված 

ծրագրային փաթեթի միջոցով: 

2. debugWIRE - թարգմանաբար նշանակում է կարգաբերման գիծ: 

Օգտվում է միկրոկոնտրոլերի ներքին տակտային գեներատորից, սակայն 

ամեն մի հրամանից հետո միկրոկոնտրոլերին հաղորդում են BREAK հրամա-

նը, որով կանգնեցնում է միկրոկոնտրոլերի աշխատանքը: Վերջինս նույնպես, 

ինչպես և JTAG-ում հնարավորություն է տալիս ապարատային չափիչ միջոց-

ներով (օսցիլոգրաֆ) հսկել միկրոկոնտրոլերի կայանների իրական վիճակը և 

ինֆորմացիայի փոփոխության և պահպանման ժամանակահատվածները: 

Ակնհայտ է, որ debugWIRE համակարգը ավելի պարզ է և չի պահանջում 

JTAG-ին բնորոշ էմուլյատորներ: 

Flash-հիշողության ներդրման արդյունքում հնարավոր դարձան այնպիսի 

բաներ, ինչպիսիք են` համակարգչի BIOS-ի ծրագրային թարմացումը կամ 
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էլեկտրոնային սարքավորումների կառավարող ծրագրերի վերածրագրավո-

րումը: 

Ի վերջո 1995 թ. գիտության և տեխնոլոգիաների Նորվեգական համալ-

սարանի (ք. Տրոնհեյմ) ուսանողներ Ալֆ Բոգենը և Վեգարդ Վոլենը Atmel-ի 

ղեկավարությանն առաջարկեցին Reduce Instruction Set Computer (RISC, 

նվազ հրամանների համակարգով համակարգիչ) միջուկի գաղափարը: Նա-

խագծողների անուններն ընդգրկվեցին AVR ճարտարապետության մեջ 

(AVR = Alf + Vergard + RISC): 

AVR ընտանիքը երաշխավորվում է, ինչպես սկսնակ պրակտիկ էլեկտրո-

նային տեխնիկայի մասնագետներին, այնպես էլ պրոֆեսիանալ օգտագոր-

ծողներին, սարքավորումների պարզության և համապիտանիության, տարբեր 

տեսակի միկրոկոնտրոլերների ճարտարապետություն ժառանգորդության, 

սխեմատեխնիկայի և ծրագրավորման (տվյալ դեպքում «ծրագրավորման» 

տակ հասկացվում է ծրագրի գրանցման գործընթացը միկրոսխեմա) պարզու-

թյան պատճառով: 

Microchip ընկերության PIC-երը (Peripherial Interface Controller) առավել 

նպաստավոր են ոչ բարդ սարքավորումերի նախագծման, հատկապես բազ-

մացման համար: 

 

8.4. Միկրոկոնտրոլերները ավտոմեքենաներում  

 

MIcrochep ընկերության AVR դասի միկրոկոնտրոլերները ավտոշուկա-

յում ներկայացված են 2010 թ.-ից սկսած և կիրառաության տեսնակյունից 

հայտնի են որպես ունիվերսալ նշանակության միկրոկոնտրոլերներ: Նրանք 

ունեն շահագործման լավ բնութագրեր, դրանք են բարձր արտադրողականու-

թյուն, հրամանների ընդլայնված RISC-համակարգ, արտաքին միջավայրի 

հետ համակցման հարուստ միջոցներ, սնուցման լարման լայն միջակայք: Այս 

դասի միկրոկոնտրոլերները պատրաստվում են PicoPower տեխնոլոգիայով, 

որը թույլ է տալիս էական նվազեցնել ծախսվող հզորությունը: 2008 թ. ATMEL 

ընկերությունը ներկայացրեց իր նոր դասը՝ ATXmega, որը հիմնված էր արդեն 

իրեն լավ դրսևորած AVR միջուկի վրա: Նոր դասը ուներ առավել զարգացած 

և ուժեղ ներկայացված արտաքին համակցման օղակներ ու հնարավորու-

թյուններ: Դրանք մեծ հնարավորություններով գեներատորներ են, արագա-

գործ 12 կարգանի ԱԹՓ-ԹԱՁ, բազմամակարդակ ընդհատումների կոնտրո-

լեր, հիշողության ուղիղ հասանալեիությամբ միկրոկոնտրոլերներ ու իրադար-

ձությունենրի համակարգի (Event System) հանգույց, որոնք էական կրճատե-

ցին տակտային հաճախականությունը և շեշտակի բարձրացրեցին արդյու-
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նավետությունը: ATMEL ընկերությունը թողարկում է միկրոկոնտրոլերներ, 

որոնք օգտագործվում են ավտոմոբիլաշինությունում, ի դեպ՝ ինչպես 8 կար-

գանի, այնպես էլ՝ 32 կարգանի (AVR32UC3): Հիմնական առանձնահատկու-

թյունը սովորական միկրոկոնտրոլերներից կայանում է նրանում, որ այստեղ 

շահագործման պայմանները առավել խիստ են. բարձր ջերմաստիճան, մաս-

նագիտացված ինտերֆեյսներ (օրինակ՝ CAN и LIN): Ավտոմոբիլաշինության 

համար ATMEL ընկերությունը թողարկեց միկրոկոնտրոլերների «ջերմակա-

յուն» տարբերակներ: Նկ. 103-ում ներկայացված են ավտոմեքենաների հա-

մար նախատեսված ու հատուկ թողարկված AVR միկրոկոնտրոլերներ: 

 
Այս նպատակի համար հարկ է նշել, որ օգտագործվում են ոչ ընտրված և 

ոչ հատուկ բյուրեղներ, իսկ միկրոսխեմաները աչքի չեն ընկնում հատուկ 

մշակված տոպոլոգիայով: Առաջին AVR–դասի միկրոկոնտրոլերներից են 

40…+1250 C միջակայքում աշխատող ATtiny45 и ATmega88 միկրոկոնտրո-

լերները (տե՛ս աղյուսակ 6): Ներկայումս թողարկվում են միկրոկոնտրոլերնե-

րի ավելի քան 10 տիպ, որոնք աշխատում են մինչև +1500 C պայմաններում: 

Դրա շնորհիվ այսպիսի միկրոկոնտրոլերներները կարող են սենսորների հետ 

միասին տեղադրվել անգամ անմիջապես էլեկտրաշարժիչի հարևանությամբ: 

Բոլոր «ավտոմոբիլային» AVR միկրոկոնտրոլերները համապատասխանում 

են որակի ISO–TS–16949 ստանդարտին և անցել են AEC Q100 նորմաներով 

սահմանված սերտիֆիկացիոն փորձարկումները:  

ATMEL թողարկում է չորս աստիճանավորված «ավտոմոբիլային» AVR 

միկրոկոնտրոլերներ, որոնք տարբերվում են շահագործման ջերմային պայ-

մաններով:  

Աստիճան 3: 40…+850 C, չիպերը դասակարգվում են «Т» ինդեքսով: 
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Աստիճան 2 40…+1050 C, չիպերը դասակարգվում են «Т1»; 

Աստիճան 1 40…+1250 C, չիպերը դասակարգվում են «Z»; 

Աստիճան 0 40…+1500 C, չիպերը դասակարգվում են «Т2». 
Աղյուսակ 6  

ATMEL ընկերության էլեկտրամոբիլներում օգտագործվող միկրոկոնտորլերները  

 
 

Ժամանակակից ավտարտադրողները իրենց նոր մշակումներում ավե-

լացնում են տարբեր տեսակի ու գործողություններ իրականացնող էլեկտրո-

նային համակարգերը, որոնք ապահովում են առավելագույն հարամարավե-

տություն և շահագործման անվտանգություն: Յուրաքանչյուր նման համա-

կարգ կառավարվում է միկրոկոնտրոլերի կողմից, որը ստանալով տվիչներից 

ինֆորմացիան տալիս է կատարող համապատասխան սարքերին անհրա-

ժեշտ հրահանգներ: Դրանք սովորաբար համարվում են համակցող կամ պե-
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րիֆերիկ միկրոկոնտրոլերներ և օղակներ, որոնք կապի ցանցի միջոցով անմի-

ջապես կապված են կոնտրոնական բորտ-համակարգչի հետ: 

Առավել տարածված համակարգերից է CAN (Controller Area Network) 

ցանցը: Իրականում ավտոմեքենայում գործում են երկու ցանցեր. մեկը՝ պա-

տասխանատու հանգույցների կառավարման համար, երկրորդը՝ սպասարկող 

համակարգերի աշխատանքը ապահովելու համար (կլիմատ կոնտրոլ, սրահի 

լուսավորություն): Multi–Master ռեժիմում աշխատող արագագործ CAN ցան-

ցը, երկրորդ դեպքում կիրառել նպատակահարմար չի և այս դեպքում կիրառ-

վում է LIN (Local Interconnect Network) ցանցը: 

CAN ATMEL ցանցով միկրոկոնտրոլերը թողարկվում են գործնականում 

բոլոր AT89, AT90, AT91 տիպերի միկրոկոնտրոլերներում, նախատեսվում է 

նաև CAN միկրոկոնտրոլեր AVR32 դասից: Առաջին AVR միկրոկոնտրոլերնե-

րը, որոնք ունեին CAN ցանց դա AT90CAN128 միկրոկոնտրոլերն է: Նրանք 

ունեն 128ԿԲ ծավալով Flash հիշողություն, 4ԿԲ օպերատիվ հիշողություն, ինչ-

պես նաև ելքային պերիֆերիայի ստվար ցանկ: Արտաքին հասցե/տվյալ շի-

նան (հաղորդիչ լարերի խուրց՝ «մայրուղի») թույլ է տալիս միացնել լրացուցիչ 

սարքեր, ավելացենլ օպերատիվ հիշողությունը:  

LIN ցանցը առավել էժան և դանդաղագործ համակարգ է (արագությունը 

20 Կբ/վ), որը կապում է կապի միալար գծերն միմյանց հետ: LIN գծով ցան-

ցային համակարգերը ATMEL ընտանիքում հայտնվել են համեմատաբար 

վերջերս: Դա բացատրվում է նրանով, որ LIN ցանցով AVR միկրոկոնտրոլեր-

ներում կապը իրականացնելուց կարելի օգտագործել UART կամ USI ինտեր-

ֆեյսները, ինչպես նաև LIN-ում ATA6660 կամ ATA6662 տրանսիվերները 

(տե՛ս նկ. 104): 

Ժամանակակից ավտոմեքենայում բազմաթիվ սարքեր կարող են ղեկա-

վարվել LIN ինտերֆեյսով: Դրանցից են. 

 Տվիչներից ստացված ինֆորմացիան  

 լուսարձակներ 

 ապակիների մաքրիչներ 

 օդափոխման պատուհան 

 դռների մոդուլներ 

 կլիմատ-կոնտրոլ 

 նստատեղի էլեկտրակարգավորում 

 կուտակիչի լիցքավորում և այլն: 

 



142 

 
Նկ. 104. ATA6662 միկրոկոնտրոլերով LIN տրանսիվերի կառուցվածքը 

 

ATMEL ռազմավարությունը LIN ինտերֆեյսի կիրառման առնչությամբ 

դա բարձր ինտեգրացիայի աստիճանն է (միավոր մակերեսին մեծ խտու-

թյամբ տեղաբաշխված ռադիոդետալների քանակը): Նկ. 105-ում պատկեր-

Նկ. 105. LIN միկրոսխեմաների դիագրաման 
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ված է պերիֆերիկ LIN չիպերի զարգացման հեռանկարը ինտեգրացիայի 

զարգացման համեմատ:  

Դիագրամից հետևում է, որ ATA6823/33/34 միկրոկոնտրոլերը իրականց-

նում են անմիջապես ղեկավարում:  

 
2008 թ. ATMEL ընկերությունը թողարկեց ավտոմոբիլային արդյունաբե-

րության համար նախատեսված ATmega32M1/ATmega32С1 միկրո-կոնտրո-

լերները: Այս միկրոկոնտրոլերները CAN ինտերֆեյսի հետ միասին ունեն ա-

պարատային LIN ինտերֆեյս և դա թույլ է տալիս նրանց կիրառել էլեկտրա-

շարժիչների կառավարման համար: ATmega32M1 միկրոկոնտրոլերը հե-

տաքրքիր է նրանով, որ այն ունի լայնա-իմպուլսային մոդուլացիայի երեք 

զույգ ելքերով կառուցված կոնտրոլեր: Դա թույլ է տալիս անմիջապես կառա-

վարել եռաֆազ ոչ կոլեկտորային հաստատուն հոսանքի շարժիչին (նկ. 106): 

Կառավարման համար օգտագործվում է ամեն մի ֆազի կառավարման ծրա-

գիր-դրայվեր: Նման հնարավորություն իրականացվեց ATA6834 միկրոկոնտ-

րոլերի միջոցով:  

ATmega32M1/ATmega32C1 միկրոկոնտրոլերների ընդհանուր տեխնիկա-

կան բնութագրերը. 

 ապարատային LIN/UART կոնտրոլեր  

 ապարատային CAN կոնտրոլեր 

 SPI Master/Slave, ինտերֆեյս (երկաստիճան, երկտակտանի) 

Նկ. 106. Էլեկտրամոբիլի եռաֆազ էլեկտրաշարժիչի ղեակավարման սխեման 
ATmega32M1 և ATA6834 միկոկոնտրոլների միջոցով 
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 8 կարգանի թայմեր-հաշվիչ 

 16 կարգանի թայմեր-հաշվիչ 

 10 կարգանի ԱԹՁ 

 10 կարգանի ԹԱՁ 

 Ջերմային սենսոր 

 Չորս անալոգային կոմպարատոր (համեմատող սարք)  

 Աշխատանքային ջերմային միջակայքը՝ 40…+1500 C: 

ATmega32M1 հատուկ տեխնիկական բնութագրերից են. 

 12–կագանի լայնա-իմպուլսային մոդուլացիայով (ԼԻՄ) միկրոկոնտ-

րոլեր  

 Վեց ԼԻՄ ելքեր 

 Միջանցիկ հոսանքից պաշտպանություն 

 ԱԹՁ-ի հետ սինխրոնիզացիա 

 Արագ վթարային կանգառ 

ATmega32M1 միկրոկոնտրոլերի տիպիկ կիրառությունը ընդգրկում է գրե-

թե բոլոր էլեկտրամոբիլներին, որոնց շարժիչը, հովհարը, ապակե մաքրող 

սարքերը, նստատեղերի դիրքի կարգավորումները և այլն ենթակա են ղեկա-

վարման: 

Մեծ կիրառություն է սկսել 32 կարգանի AVR–միկրոկոնտրոլերներից 

AT32UC3A0512 անմիջական կիրառությունը տարբեր տեսակի ավտոմեքե-

նաների ծրագրային ապահովմամբ ղեկավարմամբ խնդիրներում, սպասվում 

է մոտակա ժամանակում ամբողջ 32-կարգանի դասի միկրոկոնտրոլերների 

նոր կիրառության օրինակներ ավտոմոբիլային արդյունաբերությունում: Ար-

դեն սերտիֆիկացված են UC3A և UC3B ընտանիքին դասվող մի ամբողջ 

շարք AVR32 միկրոկոնտրոլերները:  
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ԳԼՈՒԽ 9  

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈԿՈՆՏՐՈԼԵՐԱՅԻՆ  

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ  

 

9.1. Էլեկտրոնային և ծրագրային միջոցներ  

 

Ժամանակակից ավտոմոբիլը ունի զգալի քանակության և տարբեր բար-

դության, նշանակության էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային համակար-

գեր, ինչն էլ պայմանավորեց տարբեր սարքերում և համակարգերում միաժա-

մանակ առկա զանազան տարրերի բազաների և տեխնոլոգիաների համա-

տեղ կիրառությունը: 

Մեքենայի էլեկտրոնային բաղադրիչների դասակարգումը կարելի է ներ-

կայացնել. 

 Տարրերի տիպով (դիսկրետ-թվային կամ անալոգային): 

 Օգտագործվող ազդանշանի տիպով (անալոգային և թվային բաղա-

դրիչներ):  

 Օգտագործման պայմաններով. ստանդարտ (ունիվերսալ) և հատուկ 

բաղադրիչներ:  

Ավտոմոբիլային էլեկտրոնիկայում առավել տարածված են ինտեգրալ 

սխեմաները: Դրանք հիմնականում մեկ բյուրեղի (հիմնականում սիլիցիումի) 

վրա ինտեգրալ չիպեր են, որոնցում տեղաբաշխված են, ինչպես ակտիվ՝ կի-

սահաղորդչային, այնպես էլ պասիվ՝ ռեզիստորներ և ունակության տարրեր:  

Տարբերում են բարդության հինգ մակարդակով չիպեր.  

 ցածր (SSI), 

 միջին (MSI),  

 ցածր միջին (LSI),  

 գերբարձր (VLSI),  

 գերբարձր (ULSI): 

Ներկայումս ավտոմոբիլներում մեծ տարածում են գտել հիմնականում 

վերջին 3 մակարդակի չիպերի կատարելագործումն ու արտադրությունը: 

Օպերացիոն ինտեգրալ սխեմաները տարբերվում են ըստ իրենց նշանա-

կության. օպերացիոն ուժեղարարներ, լարման կայունարարներ, ցածր հաճա-

խականության ուժեղարարներ, կոմպարատորներ և այլն: 

Թվային ինտեգրալ սխեմաները դասակարգվում են ըստ կիրառական 

նշանակության. տրեգերներ, ռեգիստրներ, շիֆրատորներ, մուլտիպլեքսորներ, 

հիշողության չիպեր և այլն: 
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Թվային չիպերի շարքում առանձին դասակարգմամբ են ներկայացվում 

միկրոպրոցեսորները: Միկրոպրոցեսորը (ՄՊ) ծրագրային ղեկավարվող սարք 

է, որը մշակում է ֆիզիկական պրոցեսից ստացված թվային ինֆորմացիան՝ 

այդ պրոցեսը ղեկավարելու նպատակով:  

Միկրոպրոցեսորային համակարգն ունի (նկ. 107), կիսահաղորդչային հի-

շողություն, արտաքին սարքերից ինֆորմացիայի ստացման կապի միջոցներ 

և, անհրաժեշտության դեպքում նաև կառավարման վահանակ և սնուցման 

բլոկ: Այս ամենը տեղաբաշխված է մեկ՝ առանձին միավոր կառուցվածքի ներ-

սում: Կոնստրուկտավորումից կախված՝ միկրո-ԷՀՄ տարբերակում են. 

 Միաբյուրեղ, որոնք պատրաստված են մեկ բյուրեղի վրա: 

 Մեկ տպասալային, որոնք հավաքված են մեկ տպասալի վրա: 

 Բազմաթիվ տպասալային, երբ միկրոպրոցեսորը և հիշողությունը հա-

վաքված են մեկ տպասալի վրա, իսկ արտաքին պերիֆերիկ սարքերի հետ 

կապի միջոցները՝ այլ տպասալերի վրա: 

Միկրոպրոցեսորային համակարգը (նկ. 108) ինֆորմացիոն, չափող, կա-

ռավարող կամ այլ մասնագիտացված թվային համակարգ է, որին կցված հա-

մապատասխան սպասարկող միջոցներով կապ է հաստատվում կառավար-

վող օբյեկտների հետ: ՄՊՀ-ի ծրագրային ապահովումը այնպիսի ծրագրային 

փաթեթ է, որի միջոցով իրականացվում է համակարգի աշխատանքն ապահո-

վող ալգորիթմը: 

Նկ. 107. Միկրոպրոցեսորային համակարգի կառուցվածքը 
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Հրամանների հաշվիչը ցույց է տալիս 

հաջորդ կատարվող հրամանի հասցեն: 

Հրամանների ռեգիստրում պահվում է հիշո-

ղությունից կարդացված ընթացիկ հրամանի 

կոդը: Ղեկավարող սարքը ղեկավարում է 

ամբողջ ՄՊՀ աշխատանքը: Թվաբանա-

տրամաբանական սարքը կատարում է ին-

ֆորմացիայի մշակման ընթացքում անհրա-

ժեշտ թվաբանական և տրամաբանական 

գործողությունները: Ռեգիստորներում պահ-

վում են ԹՏՍ-ում ստացված արդյունքները: 

Բանող ռեգիստրները նախատեսված 

են պրոցեսորում կատարվող գործողություն-

ների միջանկյալ արդյունքները պահելու և 

արագ օգտագործելու համար:  

Ավտոմոբիլի միկրոպրոցեսորային հա-

մակարգում էլեկտրոնային կառավարման 

բլոկի աշխատանքը և փոփոխությունների ի-

րականացումը կատարվում են միկրոպրոցե-

սորային ծրագրով: Աշխատանքի ալգորիթ-

մի փոփոխությունները կարող են իրակա-

նացվել միայն միկրոպրոցեսորի ծրագրի 

անհրաժեշտ փոփոխություններով: 

 

 

9.2. Էլեկտրական ավտոմեքենայի ղեկային կառավարման  

էլեկտրոնային համակարգեր 

 

Ղեկային կառավարման էլեկտրոնային համակարգերը՝ ըստ կառավար-

ման օրգանի վրա անկախ ազդեցության, բաժանվում են երկու տիպի. ղե-

կային կառավարման պասիվ և ակտիվ համակարգեր: Պասիվ համակարգերը 

ինքնուրույն չեն ազդում ղեկային համակարգի վրա, և ղեկավարելիս ղեկային 

մեխանիզմի վրա ազդում են ուժեղարարի միջոցով: Դա նվազեցնում է վարոր-

դի կատարած սխալների հետևանքները: Ներկայիս արտադրվող մեքենանե-

րի մեծ մասում օգտագործվում է պասիվ ղեկային կառավարումը: Անգամ 

ցածր դասի մեքենաներում հիմնական կոմպլեկտացիայում սովորաբար օգ-

տագործվում են ուժեղարարներ: Դա միայն հարմարավետություն չէ, այլև՝ 

Նկ. 108.  Միկրոպրոցեսորի 

կառուցվածքային սխեմա 
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նվազեցնելով ղեկի ուժի գործադրումը, նվազեցվում է փոխանցման հարաբե-

րությունը ղեկային մեխանիզմում, և պտուտաթվերը:  

Էլեկտրամոբիլների շահագործման ընդլայնմամբ ավելի կարևորվեց 

էլեկտրամագնիսական ուժեղարարներով ղեկային կառավարման համակար-

գերի կիրառությունը, որը պայմանավորված է ղեկի պտտման ժամանակ 

անիվները կողմից դիմադրություն առաջացնելու հետ (տե՛ս նկ. 109): Ուժեղա-

րարների առավել տարածված թերությունը ղեկի վրա գործադրված փոքր ռե-

ակտիվ ուժն է:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ամերիկյան Delphi Saginaw ֆիրմայի արտադրության Magnasteer համա-

կարգերում, որոնք օգտագործվում են General Motors կոնցեռնի որոշ մակնիշի 

մեքենաներում (Chevrolet 89, Corvette, Cadillac-ի բազմաթիվ մոդելներ) էլեկտ-

րամագնիսական սարքավորումների միջոցով փոփոխվում է հետևող համա-

կարգի տարսիոնի կոշտությունը: Այսպիսի ուժեղարարները բարձրացրեցին 

էլեկտրամեքենաների ղեկային կառավարման հնարավորություները: Հետևող 

սարքավորման՝ տարսիոնի վրա դրված է տվիչ, որից ստացված ազդանշանից 

կախված, էլեկտրոնիկան հաղորդում է անհրաժեշտ բևեռականության և ուժի 

հոսանք, որը տրվում է էլեկտրաշարժիչի փաթույթներին: Վերջինիս հետ որ-

թանման փոխնցման միջոցով միացված է ղեկային մեխանիզմը: Ուժեղարարի 

բնութագիրը հնարավոր է փոփոխել արագության տվիչից ստացված ազդա-

նշանի միջոցով: Տարբեր լրիվ զանգվածը և ավտոմեքենայի կոմպանովկայի 

համար կարող են ընտրվել տարբեր ղեկային կառավարման օղակներ (նկ. 

110): 

Ղեկային կառավարման էլեկտրական ուժեղարարը նախատեսված է 

նպաստելու անիվին գործադրվող ուժին, օգտագործելով էլեկտրական շարժիչ 

Նկ. 109. Ուժեղարարով ղեկային վարման բնութագրական կորերի 

համակարգերը 
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և խուսափելով հիմնական շարժիչի օգնությամբ ուժի գործադրումներից: 

Էլեկտրական ուժեղարարը կառավարվում է էլեկտրոնային բլոկի միջոցով, 

որը հսկվում է շարժման ընթացքում էլեկտրաշարժիչի մոմենտով և ապահո-

վում է առավել օպտիմալ ղեկային ճշգրիտ և փափուկ կառավարման բնու-

թագրեր: Կամրջակի տեղից կախված՝ էլեկտրաուժեղարարների համակարգե-

րը լինում են երեք տիպի: 

 

 
Նկ. 110. «ZF Servolectric» մակնիշի էլեկտրաուժեղարարի տարբերկաներ. ա– ցածր դասի ավ-

տոմեքենաների համար, բ- միջին դասի ավտոմեքենաների համար, գ- բարձր դասի ավտոմե-

քենաների և միկրոավտոբուսների համար: 

1 – ղեկասյուն, 2- որդանման փոխանցմամբ և էլեկտրոնային կառավարման բլոկով էլեկտ-

րաուժեղարար, 3- միջանկյալ լիսեռ, 4- քանոնի տիպի ղեկային մեխանիզմ, 5 – տարսիոնով 

հետևող սարք, 6 –կառավարման բլոկ, 7- գնդիկավոր մանեկ-քանոնով էլեկտրաբանող մեխա-

նիզմ պտուտակ-մանեկ-քանոն մեխանիզմով էլեկտրաշարժաբեր 

 

 Column type – էլեկտրշարժիչը տեղադրված է ղեկասյուն, 

 inion type – էլեկտրշարժիչը փոխանցման մեխանիզմի հետ միասին 

տեղադրված է որդանման փոխանցման վրա,  

 Rack assist type – էլեկտրշարժիչը գործի է դնում ղեկային մեխանիզմի 

քանոնը: 

Եթե Column type համակարգում բոլոր տարրերը գտնվում են խցիկում, 

ապա Pinion type и Rack assist type համակարգերում աշխատող բոլոր տարրե-

րը գտնվում են ավտոմեքենայի խցիկից դուրս՝ շարժիչի խցում, որը թեթևաց-

նում է այդ տարրերի հովացման պայմանները:  

EPS (Electrical Power Steering - ղեկի էլեկտրաուժեղարար) համակարգը 

հատուկ ստեղծվեց բնապահպանական պայքարի հետևանքով, ինչը նշանա-
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կում է, որ այստեղ չեն օգտագործվում շրջակա միջավայրը աղտոտող յուղեր, 

ինչպես նաև նվազեցնում է վառելիքի ծախսը:  

Սկզբում այս համակարգերն օգտագործվում էին միայն ցածր դասի ավ-

տոմեքենաներում, և միայն վերջերս սկսեցին տարածվել ցածր և միջին դասի 

մեքենաների վրա: 

EPS համակարգը բաղկացած է. 

 ղեկանիվի պտտման տվիչից, 

 կառավարման էլեկտրոնային բլոկից, որը մուտքային ազդանշանների 

միջոցով հաշվարկում է օժանդակ պտտող մոմենտը, 

 ցածրացնող ռեդուկտորից, որը մեծացնում է էլկետրաշարժիչի պտտող 

մոմենտը, 

 էլելկտրաշարժիչից, որը կատարում է կառավարման բլոկից ստաց-

ված հրահանգները: 

Սովորաբար ղեկի վրա ճիգերը հսկվում են՝ ելնելով ավտոմեքենայի արա-

գության արժեքից: Առավել կառավարելի և անվտանգ լինելու համար վարոր-

դից պահանջվող ճիգերը ցածր արագության դեպքում նվազում են և հակառա-

կը: 

Արագության կարգավորման պրոցեսում նկատի են առնվում նաև շփման 

հսկողությունը, ամորտիզացիան, ինչպես նաև կառավարման բլոկի կողմից 

կայացվող որոշումների նկատմամբ հատկացվող որոշակի ուշադրությունը: 

EPS համակարգում ամորտիզացիոն հայտնի ագրեգատների և դետալների 

բացակայությունը այն դարձնում է առավել մաքուր, արդյունավետ հեշտ 

սպասարկվող: Բացի նշվածը բանեցման համակարգի բացակայությունը 

զգալիորեն նվազեցնում է ձայնային աղմուկները, համակարգի տեխնիկական 

վիճակը ինքնախտորոշվող է՝ շնորհիվ կիրառված մեծաքանակ ու տարբեր 

նշանակության սենսորային և միկրոկոնտրոլերային տարրերի կիրառության: 

Դա հեշտացնում է սպասարկման աշխատանքները, իսկ կառավարման բլոկի 

պաշտպանական ծրագրերը կանխում են գերտաքացումները, գերբեռնումնե-

րի դեպքում էլեկտրաէներգիայի անթույլատրելի ծախսը: Այս ամենով հան-

դերձ՝ EPS համակարգը օժանդակ է և նրա խափանումները չեն ընդհատի ավ-

տոմեքենայի շահագործումը: Նման դեպքերում վարորդը կզգա ղեկի վարման 

որոշակի կոշտացում և կարող է կայացնել համապատասխան որոշում: 

Մեծ նշանակություն ունի ղեկային կառավարման խնդիրների լուծման 

համար AFS (Active Front Steering), AS (Active Steering - ակտիվ ղեկային կա-

ռավարում), ESAS (Electric Steer Assisted Steering - էլեկտրաբանեցմամբ ղե-

կային կառավարում) համակարգերի մշակումը: 
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AFS Active Front Steering համակարգում ղեկային լիսեռը կտրտված է և 

նրա մեջ է ներդրված պլանետարային հաղորդում, որի իրանը կարող է 

պտտվել էլեկտրաշարժիչի միջոցով: Պրոցեսն ամբողջությամբ կառավարվում 

է բորտ համակարգչի միջոցով: Գերմանական BMW ընկերությունը ակտիվ 

ղեկային կառավարման մշակումներով զբաղված է դեռևս 1997 թվականից: 

Պլանետարային ռեդուկտորով էլեկտրաշարժիչը միացված է սովորական քա-

նոն տիպի մեխանիզմին, որից այն կարող է անիվները պտտել 7-8 աստիճան: 

Դա թույլ է տալիս ինքնուրույն ղեկավարել, այսինքն՝ AFS համակարգը թույլ է 

տալիս մեծ տիրույթներում փոփոխել ղեկային փոխանցումը (մինչև 1:18) և 

զգայունությունը կառավարել համակարգչով: Էլեկտրաշարժիչի միջոցով 

ցածր արագության ռեժիմներում փոխանցումն իջնում է մինչև 1:10 (այն էլ ղե-

կի՝ մինչև 2 պտույտի միջոցով): Արագության բարձրանալուց ավտոմեքենայի 

կառավարման կտրուկ վարքագիծը բացառելու համար էլեկտրոնիկան ավտո-

մատ իջեցնում է էլեկտրաշարժիչի ակտիվությունը և էլեկտրաշարժիչի 

պտույտների կարգավորման միջոցով հասցնելով 180-200 կմ/ժ արժեքին: 

Բարձր արագությունների դեպքում էլեկտրաշարժիչը նորից գործի է 

դրվում, բայց պտտվելով հակառակ ուղղությամբ: AFS համակարգը կարող է 

ոչ միայն բարձրացնել ղեկային կառավարման զգայունությունը, այլև իջեցնել 

այն՝ փոխանցման աստիճանը՝ նվազեցնելով մինչև 1:20 և ավելի: 

ESAS համակարգի (Electric Steer Assisted Steering – էլեկտրակառավա-

րում) (նկ. 111) ղեկային լիսեռում տեղադրված է պլանետար ռեդուկտորից և 

էլեկտրաշարժից բաղկացած օղակ (ինչպես դա արվել է AFS-ում): Ամբողջ 

տարբերությունը էլեկտրաշարժիչի կառավարման ծրագրային ապահովումն 

է, որի արդյունքում փոփոխվում է ոչ միայն փոխանցման աստիճանը, այլև 

հնարավոր է անիվները թեքել որոշակի անկյան տակ՝ առանց վարորդի մի-

ջամտության:  

Ղեկային կառավարման էլեկտրական համակարգը բաղկացած է.  

 Մուտքային տվիչներից, 

 Կառավարման էլեկտրոնային բլոկից, 

 Կատարող սարքից: 
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Նկ. 111. Ղեկային կառավարման էլեկտրական համակարգ 

 

 

9.3. Ավտոմեքենայի էլեկտրոնային ինֆորմացիոն բորտ-համակարգեր  

 

Ժամանակակից ավտոմեքենայի համար ինֆորմացիոն դիագնոստիկ 

համակարգերը նրա կարևորագույն բաղկացուցիչ մասն են, որոնք իրակա-

նացնում են տրասնպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակի և շարժման ըն-

թացքի, արտաքին գործոնների ազդեցության մասին տարբեր կարևորության 

ինֆորմացիայի հավաքման, մշակման, պահպանման և արտապատկերման 

աշխատանքները: «Վարորդ-ավտոմեքենա-ճանապարհ-միջավայր» միջա-

վայրը դիտարկվում է որպես միացյալ մի փակ համակարգ: Մեծ նշանակու-

թյուն ունի ավտոմայրուղիներում մեքենավարի ստացած օպերատիվ ինֆոր-

մացիան ճանապարհի վիճակի և տրասնպորտային հոսքերի մասին՝ որպես 

խցանումների նվազեցման և ճանապարհների առավել արդյունավետ շահա-

գործման գործոն: Ավելի մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում ավտոշահագործ-

ման ֆինանսական խնդիրներում այն նախագծերը, որոնք առնչվում են մեծ 

մայրուղիներում շրջակա միջավայրի աղտոտման նվազեցման, անվտանգու-

թյան բարձրացման խնդիրների հետ: Նման նախագծերը իրենց կազմակերպ-

չական բովանդակությամբ ավելի մոտ են խելացի տրասնպորտային համա-

կարգերին: 
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ԱՄՆ-ում, Ճապոնիայում գործում է ITS համակարգը (Intelligent 

Transportation System), Եվրոպայում՝ Telematic 

(telecommunication+informatics): Նախագծերը ներառում են ենթակառուց-

վածքների ստեղծում և համալրում, որն անհրաժեշտ է նույն հարթության 

(պայմաններում հայտնված) տրասնպորտային միջոցների առավել արդյու-

նավետ շագարծումը էլեկտրոնային բորտ-համակարգերի կիրառության միջո-

ցով: Դրա համար պետք են տրանպորտային հոսքերի ինտենսիվությունը չա-

փող տվիչներ, մեծ զանգվածի տեղեկատվություն մշակող հզոր համակարգիչ-

ներ, հաղորդակցության միջոցներ և այլն: 

Telematic համակարգի որոշ տիպերում ինտելեկտուալ տրանսպորտային 

համակարգի համար ինֆորմացիան ստացվում է անմիջապես ավտոմեքենա-

ներից, որոնց վրա տեղադրված են տելեմատիկ սարքավորումները: 

Նկ. 112-ում բերված է վարորդի ինֆորմացիոն համակարգի հիմնական 

կառուցվածքային բլոկ-սխեման: Այն բաղկացած է մի քանի ենթահամակար-

գից: Արդի ինֆորմացիոն համակարգերը միավորում են վարորդի, ավտոմեքե-

նայի և աշխարհի միջև տեղեկատվական հեռավար կառավարումն ու ինֆոր-

մացիայի փոխանակումը:  

Այս համակարգում ավելի կարևորված են դառնում ինֆորմացիոն ծառա-

յություններից վարորդի ստացած ինֆորմացիայի նշանակությունը ընթացքի 

ու երթևկության ենթակառուցվածքների մասին: Այսպիսի համակարգը բաղ-

կացած է ընդունող/հաղորդող տեղեկատվական համակարգերի ենթակառուց-

Նկ. 112. Ինֆորմացիոն համակարգի հիմնական կառուցվածքային բլոկ-սխեման 
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վածքից, որն ունի ոչ մեծ հզորություն և հաղորդագրությունների արձակման 

հնարավորություն: 

Լոկալ ընդունիչ/հաղորդիչն ունի ֆիքսված հաղորդագրությունների սահ-

մանափակ ցանկ, չնայած ավելի որոշակի տիպի իրավիճակների համար օգ-

տագործվում է հզոր համակարգիչ (օրինակ՝ հաղորդագրություն խցանումնե-

րի համար տվյալ ճանապարհահատվածի համար): Այդպիսի ընդունիչ/հա-

ղորդիչ համակարգերը կարող են տեղեկություններ ստանալ նաև իր կողքով 

անցնող մեքենայից դրանց վրա տեղադրված տրասնպոնդերի միջոցով, եթե 

ընդունող/հաղորդող համակարգերի հաղորդած և ընդունած ծածկագրերը փո-

խադարձաբար ճանաչվեն: Այսպիսի համակարգերում հնարավոր է նաև իրա-

կանացնել փախադարձ վճարումներ, փախանակել հաղորդագրություններ 

կողքով անցնող բեռնատարների բեռնավորման մասին: Այս դեպքում նախա-

պես մեքենավարը ստանում է զգուշացնող տեղեկագրություն՝ նման տեքստի 

ընթերցման մասին: Նշված ձևով տեխնիկան սպասարկող ծառայությունը կա-

րող է հաղորդել և ստանալ դիագնոստիկ ինֆորմացիա մեքենայի աշխատու-

նակության մասին և չափազանց շեղումների դեպքում հատուկ զգուշացում 

հաղորդել վարորդին: Առավել մեծ կիրառություն է գտնում GPS-Global 

Positioning System համակարգը, որի շնորհիվ լուծելի են դառնում անգամ սո-

ցիալական լրջագույն խնդիրներ, անհրաժեշտ կողմնորոշիչ հարցեր, եղանա-

կի տեսության ճշգրիտ արդյունքներ (մինչև ±5 մետր): 

 

9.4. Էլեկտրական հսկող-չափող սարքերի վահանակ  

 

Մեքենայի շահագործման ընթացքում վարորդը ստանում է շարժման ռե-

ժիմի և ավտոմեքենայի տեխնիկական վիճակի մասին ինֆորմացիա: Այն ար-

տապատկերվում է մեքենայի ինֆորմացիոն վահանակի վրա, որոնք հողորդ-

վել են տարատեսակ տվիչներից, հսկող-չափող սաքավորումներից (ՀՉՍ) 

ստացված ինորմացիայի հիման վրա: Վահանակի վրա արտապատկերվող 

ինֆորմացիան հիմնականում թվային է և գրաֆիկական: Շնորհիվ հատուկ 

համակարգերի անհրաժեշտ ինֆորմացիան հնարավոր է վերածել մարդկային 

ձայնի և ապահովել անհրաժեշտ բարդ հաշվարկային ինֆորմացիան առավել 

արագ ու հարմարավետ մատուցել վարորդին:  

Մեքենայում առկա մեխանիկական սարքերը ներկայացնում են մեկ պա-

րամետր, քանի որ հակառակ դեպքում կբարդանար ցուցմունքների կարդալու 

պրոցեսը, ինչպես նաև կառաջանար առջևի վահանակի վրա տեղավորելու 

խնդիր: Էլեկտրոնային ինդիկատորների միջոցով չափող կամ հսկող պարա-

մետրերը կարող են նույն տեղամասում համատեղվել և այդպիսով կտրուկ մե-
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ծացնել լայն տիրույթով տեղեկացվելու հնարավորությունը վահանակի սահ-

մանափակ մակերեսում: Բացի նշվածից, էլեկտրոնային տեղեկատվական 

սարքերը ապահովում են ավելի մեծ հավաստիություն և չափող սարքերից ին-

ֆորմացիան մատչելի ու ընկալվող տեսքով մատուցելու հնարավորություն: 

Նկ. 113-ում պատկերված է էլեկտրամոբիլի թվային արտապատկերմամբ վա-

հանակի կառուցվածքային բլոկ-սխեման: 

 
 

Նկ. 113. Էլեկտրական ավտոմեքենայի վահանակի էլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային 

բլոկ սխեման 

 

Վահանակի միկրոպրոցեսորի կիրառությունը պայմանավորված է ժա-

մանակակից ավտոմեքենաների տարբեր օղակներում միկրոկոնտրոլերների 

կողմից չափված ինֆորմացիան արտապատկերելու և պարբերաբար չափում-

ներ իրականացնելու անհրաժեշտությունից: Յուրաքանչյոր միկրոկոնտրոլեր 

լոկալ բնույթի խնդիր լուծող և ծրագարվորվող հանգույց է, որի աշխատանքը 

խիստ «մասնագիտացած է» և իրականացվում է համապատասխան չափիչ 

զգայուն տվիչների աշխատանքի հիման վրա: Տվիչներից ստացված ազդա-

նշանը կարող է լինել, ինչպես անալոգային, այնպես էլ թվային: Առաջին դեպ-

քում անալոգային ազդանշան է հիմնականում որոշակի մակարդակի էլեկտ-

րական լարումը, դրանք հիմնականում լինում են. Վազքի ցուցիչը, կուտակիչի 

ունակության և շարժիչի աշխատանքի մասին ինֆորմացիաներ, ճնշման, 

շարժիչի և կուտակիչների մասին ջերմաստիճանները, բորտ ցանցի լարման 

չափագրումները: Թվային տիպի ազդանշաններ են ստացվում. սպիդոմետ-

րից, օդոմետրից, տախոմետրից, թվային վահանակից ստացված ինֆորմա-

ցիաները: Դրանք ապահովում են չափումների ու արտածման ճշտություն և 
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Նկ. 114. HUD համակարգով դիմապակին 

արագագործություն: Թեև անալոգային տիպի չափիչներով չափումների կազ-

մակերպումն ու հետևելը հեշտացված է, բայց այն զիջում է ճշտություն ապա-

հովելու տեսանկյունից: 

 Գրաֆիկական տիպի արտածման սարքերը ապահովում են՝ նավիգա-

ցիոն համակարգերի մասին քարտեզագրական տեղեկատվության տրամադ-

րում, բորտ-համակարգչի դիսփլեյ, ժամացույց, ցանկացած տիպի տեղեկատ-

վության պահուստարան և այլն: 

Որոշ մակնիշի ավտոմեքենաներում առավել կատարելագործված է ին-

ֆորմացիայի արտապատկերումը՝ ներկայացնելով այն դիմապակու վրա 

(Head Up Display կամ HUD): Այսպես բավականին հեշտացավ տեղեկատվու-

թյան հասանելիությունը, և բարձրացավ մեքենայի ղեկավարման ընթացքում 

ինֆորմացիայի օգտագործման արդյունավետությունը: Նման սարքերում օգ-

տագործվում է էլեկտրոնաճառագայթային թմբուկ, որը պրոյեկտում է գրաֆի-

կական ինֆորմացիան կիսաթափանցիկ դիմապակու վրա (նկ. 114): Պատկե-

րի պայծառությունը որոշվում է՝ կախված թափանցող լույսի ինտենսիվությու-

նից: Այսպիսի համակարգերը զանգվածային արտադրության մեջ օգտա-

գործվում են 1988 թ.-ից սկսած: Բորտ համակարգիչն է որոշում՝ ինչպիսի ին-

ֆորմացիա և ինչ տեսքով արտածի դիմապակու վրա՝ կախված ստեղծված 

իրավիճակից: Ներկայումս մեծ առավելություն են ապահովում ավտոմեքե-

նայի ետևից ստացված պատկերը HUD համակարգով, ինչպես նաև դիմացից 

երթևեկող ավտոմեքենաների լույսի հոսքի զգալի սահմանփակումը: 
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General Motors ընկերությունն առաջինը սկսեց օգտագործել սարքեր, ո-

րոնք բացի HUD համակարգից, օգտագործում էին նաև ձայնային սինթեզա-

տոր: Ավտոմեքենայի շարժման ընթացքում նախօրոք ընտրված ուղենշի հա-

մաձայն՝ սինթեզված ձայնը հուշում է մեքենայի դիրքը՝ ըստ ուղեգծի, կատա-

րում որոշակի հաշվարկներ՝ կապված ժամանակի, հեռավորության, շեղումնե-

րի, նպատակակետին հասնելու այլընտրանքային հնարավոր ճանապարհնե-

րի առկայության ու դրանց պարամետրերի վերաբերյալ: Արտածվող ինֆոր-

մացիայի տիպը կարող է ընտրվել վարորդի կամ բորտ-համակարգչի կողմից, 

եթե մեքենայի աշխատանքի ընթացքում առաջանան վտանգավոր իրավի-

ճակներ, և այդ դեպքում վարորդի միջամտությունը (կամ որոշում կայացնե-

լուց՝ համաձայնությունը) անհրաժեշտ է: Օրինակ, գեոստացիոնար քարտե-

զով ընթացող մեքենայի, մինչդեռ մոտակա լիցքակայանը տվյալ ուղղությամբ 

գտնվում է ավելի հեռու: Այս դեպքում բորտ համակարգիչը ոչ միայն ահա-

զանգում է առաջացող խնդրի մասին, այլև տալիս է որոշակի առաջարկու-

թյուններ՝ նման իրավիճակից դուրս գալու համար (առաջարկվում է ուղեգծից 

որոշ չափով շեղվել, հետ դառնալ և այդպիսով հնարավորություն տալիս մեքե-

նան լիցքավորելու): Մեկ այլ օրինակ, անիվներում ճնշման անկման դեպքում 

արտածվում է զգուշացնող տեղեկություն: Այս ինֆորմացիան է արտածվել, ի-

նչպես տեսողական, այնպես էլ ձայնային տեսքով, որոնք վարորդի կողմից 

միշտ կարգավորվող են և հարմարեցվում են կոնկրետ մարդու պահանջներին: 

Ավարտին են մոտենում ռեալ օբյեկտների եռաչափ հոլոգրաֆիկ տեսքով ին-

ֆորմացիայի ստացման փորձարկումները, որում օգտագործվում են լազե-

րային լույսի աղբյուրներ և համապատասխան էկրան: Ներդրման փուլում են 

արդեն այնպիսի տեխնիկական սարքեր, որոնք կապահովեն մութ ժամանակ 

երթեկության լիարժեք անվտանգությունը: Նման համակարգերի մի տիպում 

օգտագործվում է ինֆրակարմիր տիրույթի տեսախցիկ, որից ստացված և հո-

լոգրաֆիկ մշակված ու ստացված պատկերը պրոյեկտվում է դիմապակու 

վրա: 

 

9.5. Ավտոմեքենայի նավիգացիոն համակարգեր  

 

Վերջին ժամանակներս կիրառական տեխնիկական և այլ տիպի տարբեր 

խնդիրներ իրենց լուծումն են գտնում նավիգացիոն տարբեր համակարգերի 

տեխնիկական միջոցների կիրառությամբ: Անգնահատելի է նման համակար-

գերի նշանակությունը սոցիալական և հասարակական խնդիրների լուծման և 

ներկայացման մեջ:  
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Նավիգացիոն համակարգերի տեխնիկական կիրառության օրինակնե-

րից է տրասնպորտային համակարգերի ու ներկայումս մեծ հետաքրքրություն 

ներկայացնող խնդիրների լուծումը, ինչպիսիք են. 

 տրասնպորտային պարկի կառավարումը, 

 շարժական (և ոչ շարժական) օբյեկտների հսկողություն և պահպա-

նության խնդիները, 

 ընթացիկ կորդինատներ ֆիքսելու և որոշման խնդիրները և այլն: 

Ներկայումս տրանսպորտային միջոցների տեղորոշման խնդիրները վա-

ղուց դուրս են եկել միայն պարեկային ու պահպանության, շտապ օգնության 

և արտակարգ իրավիճակների ծառայության, ոստիկանական, բանկային և 

այլ կարևորագույն նշանակության ծառայություններին ենթակա տրասնպոր-

տային միջոցների հսկողության շրջանակից: Հայտնի գերկարճ ալիքային 

ռադիոկապի միջոցները արդյունավետ գործում են կարճ տարածությունների 

վրա, և մեծ ու սփռված տարածական խնդիրենրում չեն ապահովում ներկա-

յացվող պահանջները: 

Գլոբալ տեղորոշման համակարգը (ԳՏՀ, անգլ.՝ GPS) միակ լիիրավ գոր-

ծող Գլոբալ Նավիգացիոն Արբանյակային Համակարգն է, որը բաղկացած է 

24 արբանյակից, որոնք հեռարձակում են ճշգրիտ միկրոալիքային ազդան-

շաններ՝ հնարավորություն տալով ԳՏՀ ընդունիչներին որոշելու իրենց դիրքը, 

արագությունը, ուղղությունը և ժանանակը։ Այն ստեղծվել է ԱՄՆ Պաշտպա-

նության նախարարության կողմից։ Նմանատիպ համակարգերից են նաև ռու-

սական ԳԼՈՆԱՍ, եվրոպական Գալիլեո տեղորոշման համակարգերը, չինա-

կան ԲեյԴոու նավիգացիոն համակարգը (նաև հայտնի որպես «ԿՈՄՊԱՍՍ», 

աշխատանքները մոտենում են ավարտին) և հնդկական IRNSS-ը (դեռևս 

մշակման փուլում է):  

ՀՀ-ում 2010 թ.-ից գործում է ԳՏՀ համակարգ, իսկ 2017 թ. Բյուրականում 

տեղադրվեց ռուսական ԳԼՈՆԱՍ համակարգի ընդունիչ/հաղորդիչ կենտրո-

նը, ինչով մեծապես ընդլայնվեցին նավիգացիոն տեխնոլոգիաներով գործող 

տեխնիկական և, մասնավորապես, տրանսպորային խնդիրների լուծման 

հնարավորություններն ու կիրառական հեռանկարները: Ներկայումս ԳՏՀ (նկ. 

115) համակարգի տեխնիկական ռեսուրսները թույլ են տալիս լուծելու առա-

վել ընդլայնված և ճշգրիտ լոգիստիկ խնդիրներ: 
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Սովորական ԳՏՀ ընդունիչը որոշում է իր դիրքը՝ հիմնվելով չորս և ավելի 

ԳՏՀ արբանյակներից ստացված ազդանշանների վրա։ Այդ ստացված ին-

ֆորմացիայի հիման վրա որոշվում են դիրքային պարամետրերը՝ x, y, z, և ժա-

մանակը՝ t: Յուրաքանչյուր ԳՏՀ արբանյակ ունի ատոմային ժամացույց և 

շարունակ հեռարձակում է հաղորդագրություններ, որոնք պարունակում են 

հաղորդագրության առաքման ժամանակը, հեռարձակող արբանյակի դիրքի 

հաշվման համար անհրաժեշտ պարամետրերը (էֆեմերիդ), և արբանյակների 

վիճակային պարամետրերը (ալմանաք)։ Ազդանշանները փոխանցվում են 

լույսի արագությամբ մինչև երկրին հասնելը, և փոքր-ինչ ավելի դանդաղ՝ 

մթնոլորտի միջով։ Ընդունիչը, օգտագործելով հաղորդագրության ստացման 

ժամանակը, հաշվում է իր հեռավորությունը յուրաքանչյուր արբանյակից, 

որից և այն որոշում է իր դիրքը։  

ԳՏՀ ընդունիչների հիմնական խնդիրն է ստանալ ԳՏՀ արբանյակներից 

ազդանշանները և մշակել դրանք՝ ընդունիչի դիրքը, արագությունը և շարժման 

ուղղությունը որոշելու համար։ 

Դրանք կազմված են ալեհավաքից, որը ծրագրված է ստանալու ԳՏՀ-ի 

կողմից հեռարձակվող ալիքները, պրոցեսորներից՝ ինֆորմացիայի մշակման 

համար, քվարցային ժամացույցից։ Ընդունիչները նաև նկարագրվում են հիշո-

ղության ծավալով, որը ցույց է տալիս, թե քանի արբանյակից ազդանշաններ 

ընդունիչը կարող է միաժամանակ ստանալ և մշակել։ Ժամանակակից ընդու-

նիչները զինված են SiRF Star II և SiRF Star III ԳՏՀ մոդուլներով, որոնց հիշո-

ղության ծավալները համապատասխանաբար 12 և 20 են։ 

MC5 և Step III ընդունիչները նախատեսված են ավտոմեքենաների հա-

մար։ Աշխատացնելու համար հարկավոր է միացնել սարքը ավտոմեքենայի 

հոսանքի աղբյուրին, այնուհետև բորտային համակարգչին՝ ավտոմեքենայի 

Նկ. 115. ԳՏՀ տեղորոշման իրականացման սխեման 
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վիճակային պարամետրերի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար, միացնել 

երկու ալեհավաք՝ ԳՏՀ-ի և ԳՇՀ-ի համար և տեղադրել SIM քարտ։ 

Այս սարքերն իրենց մեջ ունեն արդեն մշակված տրամաբանություն, որն 

էլ և մշակում է ԳՏՀ-ից, և բորտ համակարգչից եկած տվյալները և GPRS-ով 

փոխանցում դրանք վեբ-սերվերին։ ԳՇՀ ցանցի բացակայության դեպքում 

տեղի է ունենում ինֆորմացիայի բուֆերիզացիա, որը ցանցի առկայության 

դեպքում ամբողջությանբ ուղարկվում է սերվերին՝ ապահովելով համակարգի 

անխափանությունը։ MC5 և Step III ընդունիչների վիճակային պարամետրե-

րից են շարժման ազդանշանը, բենզինի, յուղի ու ջրի ցուցմունքները, շարժիչի 

աշխատանքային վիճակը և այլ պարամետրեր։  

Ի տարբերություն MC5 և Step III ընդունիչների, WebTrac 4 ընդունիչը նա-

խատեսված է մարդկանց համար, որն աշխատեցնելու համար բավական է 

տեղադրել SIM քարտ և գործարկել այն։ Սարքը հնարավորություն է տալիս 

որոշել երկու փոխանցման ծառայություններից որևէ մեկը՝ GPRS կամ SMS, 

ինչպես նաև կարող է ուղարկել հատուկ ազդանշաններ որոշակի պայմաննե-

րի դեպքում, օրինակ՝ երբ մարդը սեղմում է կարմիր կոճակը: Տեղորոշման և 

արդյունքների ճշտության բարձրացման համար կիրառվում է ճշտության մե-

ծացման «հավելման» մեթոդը, որը «հիմնված է արտաքին ինֆորմացիայի 

վրա, որն օգտագործվում է վերջնական դիրքի հաշվման ժամանակ։ Որպես 

կանոն ստեղծվում են վերգետնյա կայաններ, որոնք ինչ-որ հաճախականու-

թյամբ հեռարձակում են իոնոսֆերիկ, էֆեմերիդի (երկրատեղաբաշխման) և 

ժամանակային սխալանքները, որոնք ստանալով ընդունիչը՝ կատարում է հա-

մապատասխան ուղղումներ՝ հասցնելով վերջնական դիրքի ճշտությունը 2-3 

մետրի։  

Նավիգացիոն համակարգերի հիմնական առանձնահատկություններից 

են.  

1) Հաղորդագրության բարձր հուսալիությունը.  

Տրանսպորտային միջոցների անընդհատ տեղաշաշարժման պատճառով 

դրանք պարբերաբար հայտնվում են «փակ» տարածքներում՝ կապի արբա-

նյակի տեսադաշտից դուրս (թունելներ, երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներով 

տեղամասեր և մետղական լաստանավեր և այլն) կամ էլ բարձրահարկ շենքե-

րի ստվերում և տեղորոշման արդյունավետ իրականցման համար հաղորդա-

գրությունների փոխանակումը կատարվում է պարբերաբար: Այս դեպքում 

հաղորդագրությունները կրում են իրենց վրա ժամանակային և տեղային 

նշումներ, որով հստակեցվում է տեղորոշման տեղն ու ժամանակը, որը մեծա-

պես օգնում է կարգավարի աշխատանքը առավել արդյունավետ դարձնելու 

համար: Տեղորոշման սխալանքը չի գերազանցում 100 մ:  
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2) Տրասնպորտային միջոցի ավտոմատ տեղորոշումը. 

Կարգավարի մասնակցությունը տեղորոշման գործընթացում իր մեջ ունի 

սուբյեկտիվ գործոն, որն ապահովելը բարդ և թանկ գործընթաց է, ուստի այն 

ավտոմատացնելու դեպքում կապահովվի օբյեկտիվ և օպերատիվ ստացված 

ինֆորմացիա տրասնպորտային միջոցի տեղի, նրա տեխնիկական վիճակի 

(շարժիչի, արգելակային համակարգի և թափքի աշխատունակության) մասին 

ինֆորմացիա: Ստացման ժամանակն ու պարբերականությունը ենթակա են 

կարգավորման և հեռավար հնարավորություն է ստեղծվում իրականացնելու 

արդյունավետ հսկողություն և տեղորոշում տրասնպորտային միջոցի վիճակի 

և գտնվելու մասին: 

3) Ինֆորմացիայի ավտոմատ ստացում և պահպանումը. 

 Տրանսպորտային միջոցի մասին բոլոր տեղեկությունները ստացվում և 

պահպանվում են համակարգչի կողմից, և կարգավարի անիմջական մասնակ-

ցությունը այս գործընթացում պարտադիր չէ: Ավելին՝ ցանկացած ժամանակ 

կարգավարը կարող է միանալ տեղեկատվական համակարգին և տեղեկանալ 

մինչև տվյալ պահը եղած և սպասվելիք իրադարձություների մասին ինֆորմա-

ցիա:  

4) Էներգիայի փոքր ծախսը. 

Շարժական կապի միջոցն օգտագործում է խիստ ուղղորդված անտեն-

նա, որն անընդհատ հետևում է կապի արբանյակին՝ ծախսելով այդ ընթաց-

քում չնչին էներգիա: Այդպես հնարավոր է առավել ռացիոնալ օգտագործել 

ակումւլյատորի էլեկտրաէներգիան և ստանալ առավել երկարատև կապի ծա-

ռայություն: 

5) Ցածր գինը և բարձր պատասխանատվությունը. 

 Արբանյակային կապը առավել ճշգրիտ և հուսալի կապի միջոցն է բոլոր 

մյուս տեսակների համեմատ: Այս դեպքում, բացի ձայնային կապի տեսակից 

հնարավոր է իրականացնել նաև տեքստային հաղորդագրությամբ կապ, որը 

լրացուցիչ կնվազեցնի կապի վրա կատարվող ծախսերը: Տեքստային ինֆոր-

մացիան կապահովի աշխատակիցների պատասխանատվությունը՝ պայմա-

նավորելով կապի փաստաթղթային ձևաչափը: 

6) Կապի գաղտնիությունը.  

Գաղտնիությունն իրականացվում է լայնաշերտ աղմկանման ազդա-

նշանների կիրառությամբ, որը խիստ ուղղորդված այլ անտենաների կողմից 

որսալու դեպքում անգամ բարդացնում է ինֆորմացիայի որսը և այն ապա-

ծածկագրումը: 
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7) Պարամետրերի հեռավար հսկողությունը.  

Հեռաչափման միջոցով հնարավոր է իրականացնել տրանսպորտային 

միջոցների առանձին ագրեգատների աշխատնունակության մասին սպառիչ 

տեղեկատվություն, որի միջոցով առավել արդյունավետ կդառնան շահագործ-

ման և սպասարկման աշխատանքները՝ նվազեցնելով պարապուրդի ժամա-

նակն ու ֆինանսական ծախսերը: Բացի այդ, բարձր են բեռնափոխադրումնե-

րի անվտանգությունը և կանխարգելումը անթույլատրելի գործողություննե-

րից: 

8) Արտակարգ իրավիճակներում ահազանգումը.  

Արտակարգ իրավիճակներում համակարգը կարող է ահազանգել տեխ-

նիկական խափանման, վթարի կամ արտակարգ այլ իրավիճակի մասին: Դա 

գործի է դրվում մեկ կոճակ սեղմելով: 

Ներկայումս նավիգացիոն համակարգերի պահանջարկը զգալիորեն 

բարձրացել է, և այդ առումով ՀՀ բացառություն չի կազմում, որի համար էլ 

անհրաժեշտ են որակյալ նավիգացիոն քարտեզներ, որոնք կիրառելի կլինեն 

նավիգացիոն համակարգում: Նավիգացիոն համակարգում կիրառվող նավի-

գացիոն քարտեզները ծառայում են քարտեզում պարունակող յուրաքանչյուր 

տարրի վերաբերայլ տեղեկատվության որոնման և տրամադրման, ինչպես 

նաև արբանյակային ընդունիչների միջոցով իրական ժամանակում շարժա-

կան օբյեկտների գտնվելու վայրի որոշման, օբյեկտների ընթացքին հետևելու, 

երթուղու կառուցման, տեղեկատվության տրամադրման և ցուցադրման հա-

մար: Նավիգացիոն քարտեզները կազմում են նավիգացիոն համակարգի 

կարևոր բաղկացուցիչ մասը, ստեղծվում ու վարվում են միայն էլեկտրոնային 

տեսքով: Նավիգացիոն քարտեզները ստեղծվում են բաց հրատարակության 

համար՝ նախատեսված WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինա-

տային համակարգում ստեղծված միասնական քարտեզագրական հիմքի 

վրա: Նավիգացիոն տվյալների բազան համալրվում է քարտեզագրական 

տարրերի վերաբերյալ համապատասխան մարմինների կողմից տրամա-

դրված տվյալների հիման վրա: Նավիգացիոն քարտեզները սահմանված 

կարգով ենթակա են պարբերաբար թարմացման` համապատասխան մար-

մինների կողմից տրամադրված տեղեկատվությունների հիման վրա: Նավի-

գացիոն քարտեզները պետք է ունենան բաց օգտագործման համար նախա-

տեսված քարտեզների բովանդակություն և պարունակեն նավիգացիոն հա-

մակարգին անհրաժեշտ տեղեկատվություն, որում ընդգրկված լինեն ավտո-

ճանապարհների և ճանապարհային սպասարկման տարրերի (տեխսպա-

սարկման կետեր, լցակայաններ, ավտոկանգառներ, առևտրի կենտրոններ, 
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ռեստորաններ, հյուրանոցներ և այլն) վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություն-

ներ: 

Նավիգացիոն քարտեզներում յուրաքանչյուր օբյեկտ պետք է ունենա 

հետևյալ տեղեկատվական բազան. անվանումը, գտնվելու վայրը (երկիրը, 

մարզը, համայնքը). հասցեն, տեսակն ըստ դասակարգչի, լրացուցիչ տեղե-

կատվություն (հեռ., e-mail, ֆաքս և այլն), պայմանական նշանն ըստ դասա-

կարգչի: Նավիգացիոն քարտեզներում ճանապարհային տարրերը պետք է ու-

նենան հետևյալ տեղեկատվական բազան. համարակալումն ըստ միջպետա-

կան, հանրապետական և տեղական նշանակության, երթևեկության հատկա-

նիշները (միակողմանի երթևեկության և արգելված փակուղիների), տրանս-

պորտային որոշակի տեսակների համար տեղեկատվություն սահմանափակ, 

երթևեկության վերաբերյալ, տեղեկատվություն ճանապարհների նշանակու-

թյան (դասակարգման) և տրանսպորտային միջոցների արագության սահմա-

նափակումների վերաբերյալ: 

Տրանսպորտային միջոցների և այլ շարժական օբյեկտների համար նա-

վիգացիոն ծրագրային փաթեթը հնարավորություն է ընձեռում կատարել 

երթևեկության ուղիների օպտիմալ հաշվարկն ու ընտրությունը, ծրագծել ա-

ռավել հարմարավետ երթուղին` միաժամանակ նշելով նավիգացիոն քարտե-

զի վրա: Համակարգի աշխատանքի ընթացքում բոլոր գործողությունները 

պետք է ուղղորդվեն ձայնային հուշումներով (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն 

լեզուներով):  

 

9.6. Էկետրամոբիլների բարձրավոլտ համակարգեր  

 

Էլեկտրամոբիլներում շարժումն ապահովող էլեկտրական էներգիան հա-

ղորդվում է քարշային (բանվորական) կուտակիչ մարտկոցներից: Հաշվի առ-

նելով, որ էլեկտրամոբիլը չի արտանետում շրջակա միջավայրը աղտոտող 

նյութեր, այն համարվում է զրոյական վնասակար արտանետումներով կամ 

էկոլոգիապես մաքուր տասնպորտային միջոց: Էլեկտրական էներգիան կու-

տակվելով մարտկոցներում մատուցվում է էլեկտրաշարժիչներին էլեկտրո-

նային կառավարման հաղորդալալերով: Շարժիչներին հաղորդվում է առավե-

լագույն պտտման մոմենտ անգամ կանգառի ռեժիմում: Ի տարբերություն 

ներքին այրման շարժիչների, այստեղ բացակայում են արագությունների փո-

խանցման տուփը և ցածր արագությունների դեպքում կարող են ապահովել 

առավելագույն արագացումներ: Էլեկտրական շարժիչներն ավելի անաղմուկ 

են, քան բենզինային կամ դիզելային շարժիչներում, գրեթե բացկայում են 

թրթռոցները և չեն արտանետվում վնասակար աղտոտումներ: Հարկ է նշել 
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այս ամենը կատարվում է ավելի քան 90 % օգտակար գործողության գործակ-

ցի պայմաններում, ինչը շատ բարձր ցուցանիշ է:  

Էլեկտրամոբիլի քաշը զգալի նվազում է, երբ բացակայում են մի շարք 

«ծանրակշիռ» հագույցներ, ինչպիսիք են օրինակ՝ ներքին այրման շարժիչը, 

արագությունների փոխանցման տուփը, վառելիքային բաքը և այլն, սակայն 

էլեկտրամոբիլի միայն կուտակիչը բավական մեծ կշիռ ունի և այն զգալի ծան-

րացնում է ամբողջ մեքենան: Այդ պատճառով էլեկտրամոբիլը սովորաբար իր 

քաշով ավելի ծանր է, քան մյուսները: Բացի դա կուտակիչ բարձրացնում է 

նաև էլեկտրամոբիլի արժեքը: 

Նախկինում էլեկետրամոբիլները ունեին մեկ լիցքավորումից հետո վազ-

քի ոչ մեծ երկարություն: Սակայն վերջին ժամանակներս նկատվում է այս 

բնութագրի զգալի աճ ՝ հասնելով մի քանի հարյուր կիլոմետրի: Այդպիսի օրի-

նակներից են՝ Tesla Model S, VW e-Golf, Smart electric drive, Nissan Leaf, 

Renault ZOE, BMW i3. էլեկտրամոբիլները: Վազքի երկարության պահուս-

տային ավելացնելու համար էլեկտրամեքենաներում օգտագործում են լրա-

ցուցիչ ագրեգատներ (նրանք ավելի շուտ ներքին այրման շարժիչներ են), 

որոնք արտադրում են էլեկտրական հոսանք: Նրանց անվանում են «range 

extender»: 

 

9.7. Էլկետրամոբիլի էլեկտրասնուցման բորտ-համակարգի  

էլեկտրական լարումը  

 

Էլեկտրական կամ հիբրիդային մեքենայի հզորությանը ներկայացվող 

պահանջները, որոնք կազմում են 12 կամ 24 Վ չեն պարող ապահովել համար-

ժեք արդյունավետ շահագործում: Այս դեպքում պահանջվում են լարման ա-

վելի մեծ արժեքներ (նկ. 116):  
 

Բարձրավոլտ լարմամբ ավտոմեքենաները դրանք այնպիսի տրանսպոր-

տային միջոցներ են, որոնց շարժաբեր և օժանդակ ագրեգատները կարող են 

աշխատել փոփոխական լարման 30–1000 Վ կամ հաստատուն լարման 60–

Նկ. 116. Էլեկտրականավտոմեքենաների դասակարգումը՝ ըստ մարտկոցի լարման 
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1500 Վ պայմաններում: Սա վերաբերվում էլեկտրական և հիբրիդային ավտո-

մեքնաների մեծ մասին:  

 
Ներկայումս լրիվ հիբրիդային մեքենաների դասին են պատկանում 

Toyota Prius, BMW ActiveHybrid X6 (E72) կամ VW Touareg Hybrid մեքենա-

ները (նկ. 117): Միջին հիբրիդային մեքենաների խմբին են պատկանում BMW 

ActiveHybrid 7 и Mercedes S400 (F04) մակնիշի մեքենաները:  

Յուրաքանչյուր մոդելի մոտ նկատի է առնվել վառելիքի խնայողությունը: 

Նման համեմատության արդյունք բերված է նկ. 117-ում: Վառելքի խնայողու-

թյան համար կարող են կիրառվել որոշ ռեժիմներ:  

 

9.8. Ստարտ-Ստոպ համակարգ 

 

Էներգիայի մշտապես աճող արժեքը և դեպի մթնոլորտ վնասակար ար-

տանետումների իջեցման խստացվող օրենսդրական պահանջները ստիպում 

են վառելիքի խնայման և ավտոմոբիլի շրջակայքում արտածվող գազերի թու-

նավորության իջեցման համար նոր հնարավորություններ փնտրել: Այդ նկա-

տառումներից ելնելով՝ մշակվել է Ստարտ-Ստոպ համակարգը, որն ավտոմո-

բիլի կարճաժամկետ կանգառի դեպքում (լուսաֆորների առաջ կամ առան-

ձին) կարճ ժամանակով անջատում է շարժիչը: Շարժիչի գործի գցումը, ավ-

տոմոբիլի շարժումը շարունակելու համար, կատարվում է առանց վառոցքի 

բանալու օգտագործմամբ: Ստարտ-Ստոպ համակարգը, ծառայում է այն 

շարժիչների համար, երբ առկա են սովորական ստարտեր ու գեներատոր, մե-

խանիկական փոխանցման տուփ կամ DSG:  

Ստարտ-Ստոպ համակարգը BLUE MOTION փաթեթի հիմնական 

տարրն է, որը ծառայում է վառելիքի ծախսի փոքրացման համար: Այն ստաց-

Նկ. 117. Հիբրիդային մեքմենաների դասկարգումը 
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վում է՝ շնորհիվ կանգառի ժամանակ շարժիչի ավտոմատ անջատման և վա-

րորդի ցանկությամբ շարժումը շարունակելու դեպքում ինքնուրույն գործի 

գցմամբ: Ստարտ-Ստոպ համակարգը ավտոմատ ակտիվացվում է այն դեպ-

քում, եթե շարժման սկզբից հետո մոտավորապես 4 վարկյան ավտոմոբիլը 

շարժվում է 3 կմ/ժ-ից բարձր արագությամբ:  

Ստարտ-Ստոպ համակարգի կառավարումը կատարվում է շարժիչի կա-

ռավարման բլոկով, ուստի համապատասխան ֆունկցիաները նախատեսված 

են շարժիչի կառավարման բլոկի ծրագրային ապահովման մեջ: Ստարտ-

Ստոպ համակարգի համար կարևոր է ունենալ ինֆորմացիա ակումուլյատո-

րային մարտկոցի լիցքավորման վիճակի մասին՝ արդյոք այն կարող է ապա-

հովել շարժիչի կրկնակի գործի գցումը: Կատարվում է ակումուլյատորային 

մարդկոցի լիցքավորման վիճակի մշտական համեմատություն՝ շարժիչի բնու-

թագրերի հետ:  

Համակարգն ապահովում է (նկ. 118) լուսացույցի դիմաց կամ խցանման 

պատճառով ավտոմեքենայի կանգառի դեպքում ներքին այրման շարժիչի 

անջատումը:  

 

9.9. Ռեկուպերացիա 

 

Ռեկուպերացիա նշանակում է, որ համակարգը հետ է վերադարձնում է-

ներգիան, որը ծախսվում է ակումուլյատորային մարդկոցը լիցքավորելու վրա 

(նկ. 119): Վառելիքի ծախսը իջնում է: Այս ֆունկցիան անպես է իրացվում, որ 

դանդաղեցման և արգելակման դեպքում գեներատորի լարումն աճում է: Սա 

հանգեցնում է ակումուլյատորային մարդկոցի լրացուցիչ լիցքավորմանը: Բա-

ցի այդ, միևնույն ժամանակ տեղի է ունենում արգելակմանը աջակցում: Ար-

դյունքում ավտոմոբիլի թափառքի դեպքում գեներատորի վրայի բեռնվածքը 

փոքրանում է: 

Նկ. 118. Ստարտ-Ստոպ համակարգ 
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9.10. Անցման ֆունկցիան (Функция форсирования) 

 

Ներքին այրման շարժիչով մեքենայի արագացման փուլում գործող 

պտտող մոմենտները գումարվում են (նկ. 120): Այսպիով հիբրիդային ավտո-

մեքենան կարող է ավելի լավ արագանալ, քան սովորական բանեցմամբ հա-

մարժեք ավտոմեքենան:  

 

Անցման ֆունկցիան կիրառվում է մեքենան տեղից ավելի լավ պոկելու 

համար: Այս հզորությունը արտադրվում է օժանդակ ագրեգատի միջոցով հա-

տուկ այս նպատակի համար: Օրինակ՝ VW Touareg Hybrid մեքենայի համար 

հզորությոնը կարող է հասնել մինչև 34 ԿՎտ:  

 

Նկ. 119 Ռեկուպերացիա 

 

Նկ. 120. Անցման ֆունկցիան /Функция форсирования/ 
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9.11. Շարժաբերի աշխատանքը 

 

Եթե անհրաժեշտ է շարժաբերի (նկ. 121) փոքր հզորություն, օրինակ՝ քա-

ղաքային պայմաններում, ապա որպես շարժաբեր օգտագործվում է միայն 

էլեկտրաշարժիչ: Ներքին այրման շարժիչը անջատվում է, որի արդյունքում 

զգալի խնայվում է վառելիք և նվազեցվում են արտանետումները: Այս տեխնո-

լոգիաների կիրառման ժամանակ ավտոմեքենայում փոխվում են նաև պայ-

մանները, որոնք պետք է հաշվի առնվեն ամենօրյա աշխատանքի դեպքում: 

 

 
  

9.12. Էլեկտրամոբիլի կուտակիչի ուղիղ հովացման համակարգ  

 

Հիբրիդային և էլեկտրամոբիլների շահագործման ամբողջ ընթացքում 

կարևորագույն խնդիր է հանդիսանում կուտակիչի ջերմության հսկողությունը 

և կարգավորում, հովացումը: Դրանք լրջագույն խնդիրն են, որոնց հաջող ըն-

թացքից մեծապես կախված է այս կամ այն մակնիշի մեքենայի շուկայում 

ձեռք բերած հաջողությունը:  

Կուտակիչի սառեցման համար կան մի շարք եղանականեր, որոնք հիմ-

նականում կիրառում են սառցագենտի (ինչպես սառցարաններում) կառուց-

վածը: Սառցագենտի (ՍՆ) գործողության կոնտուրը ներառված են. կոնդեն-

սատոր, գոլորշիացուցիչ և կուտակիչ (կուտակիչի կոնստրուկտիվ տարրեր, 

սառեցնող թիթեղներ և էլեկտրական տաքացուցիչ): Տաքացումն իրականաց-

վում է առանձին, հատուկ փականների միջոցով, որոնց դիրքն ու գործողու-

թյունները ղեկավարվում են ջերմային սենսորների միջոցով: Ուղիղ հովացման 

Նկ. 121. Շարժաբերի աշխատանքը 
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համակարգում սառցագենտում ստացված սառը օդը անմիջապես հաղորդ-

վում է կուտակիչին (նկ. 122): 

 

9.13. Կուտակիչի անուղղակի սառեցման համակարգ 

 

Որքան հզոր են կուտակիչի մարտկոցները, այնքան նպատակահարմար 

է կիրառել հեղուկի և սառցագենտի համակցված կաուցվածքներ: 

Սառեցման ամբողջ համակարգը (նկ. 123) բաժանված է մի քանի մասե-

րի, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի իր մարտկոցը, սառեցնող հեղուկի պոմպը, 

թերմոստատը և փականը: Օդի սառեցման համակարգը ներառված է հատուկ 

ջերմային փոխանակման սարքով (չիլլեր): Սառեցնող հեղուկի բարձրավոլտ 

տաքացուցիչը կուտակիչի մարտկոցների շրջապատի ցածր ջերմաստիճանի 

պայմաններում ապահովում է բավարար ջերմային հսկողություն: Հսկողու-

թյան բոլոր օղակներում կիրառվում են ջերմային սենսորներ, որոնց աշխա-

տանքը համակարգվում է համապատասխան միկրոկոնտրոլերի կողմից: 

Էլեկտրաշարժիչի և ուժային էլեկտրոնիկայի համար սառեցնող հեղուկի 

ջերմաստիճանը ցածր ջերմաստիճանային մարտկոցի միջոցով պահպանում 

է մինչև +600 C: Երկարատև ռեժիմների ապահովման համար անհրաժեշտ է 

Նկ. 122. Էլեկտրամոբիլի կուտակիչի ուղիղ հովացման համակարգ 
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Նկ. 123 Կուտակիչի անուղղակի սառեցման համակարգ 

 

ջերմային ռեժիմների երակարատև և կայուն պահպանում, որի դեպքում ջեր-

մաստիճանը կփոփոխվի +150 C մինչև +300 C սահմաններում: Առավել ցածր 

ջերամստիճանների դեպքում հեղուկը կտաքացվի բարձրավոլտ տաքացուցի-

չով: Եթե ջերամստիճանը չափից շատ է բարձր, ապա այն կսառեցվի ցածր 

ջերմաստիճանային մարտկոցի միջոցով: Եթե դա չունենա զգալի արդյունք, 

ապա սառեցնող հեղուկը լրացուցիչ կսառեցվի չիլերի միջոցով, որը միացված 

է որպես սառեցնող հեղուկի կոնտուր: Սառեցվող օդը անց է կացվում չիլերի 

միջով անցնող սառցագենտով: Ամբողջ սառեցման պրոցեսի ղեկավարումն ի-

րականացվում է ջերմային սենսորներով, թերմոստատով, պոմպով, որոնց հա-

մաձայնեցված աշխատանքը համակարգվում է և իրականացվում միկրո-

կոնտրոլերի միջոցով: 

 

 9.14. Կուտակիչի մարտկոց 

 

Կուտակիչը երկու կողմից տեղադրված է սառեցնող թիթեղների արան-

քում (նկ. 124), ստեղծելով յուրահատուկ ամրակուռ մի մոդուլ: Կուտակիչի ուղ-

ղակի սառեցման ժամանակ սառցագենտը անցնում է սառեցնող թիթեղների 

արանքով: Եթե սառեցման պայմանները բավարար չեն, ապա այստեղ ևս կի-

րառվում է չիլեր՝ որպես սառեցման օժանդակ միջոց: 
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9.15. Լիցքավորման և լիցքաթափման ղեկավարում 

 

Կուտակիչների լիցքաթափման և լիցքավորման համար կիրառում են 

տարբեր համակարգեր, այդ թվում՝ նաև տեխնիկական միջոցներ, որոնք իրա-

կանացնում են նաև ջերմաստիճանի հսկողություն, շահագործման ընթացքը և 

դինամիկան գնահատող, ախտորոշող աշխատանքներ:  

Կուտակիչների ծառայության ժամկետը մեծապես կախված է շահա-

գործման պայմանների պահպանման հետ: Կուտակիչների աշխատանքի 

ջերմային կարգավորմամբ ղեկավարման համակարգերում կանխարգելվում 

են վտանգավոր և անվտանգության համար ծայրահեղ վտանգավոր և անթույ-

լատրելի գերլիցքավորումները, ինչպես նաև հսկում ծայրահեղ ջերմային 

պայմանների ի հայտ գալը: 

Կուտակիչների ծառայության ժամկետը կախված է շահագործման ըն-

թացքում ծայրահեղ պայմանների եզրային արժեքների շրջակայքում շահա-

գործումը: Ջերմակարգավորմամբ կուտակիչների լիցքավորման համակարգե-

րը կանխում են կրիտիկական գերլիցքավորումները կամ չափից ուժեղ լիից-

քավորման իրավիճակները: Միաժամանակ հսկվում են լիցքավորման ընթաց-

քում ջերմային ռեժիմների պահպանումը: Այսպես բացառվում են նաև կուտա-

կիրչների վնասման դեպքերը և հնարավորություն է ստեղծվում իրականացնել 

Նկ. 124. Մարտկոցը՝ հովացնող թիթեղների արանքում 
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շահագործման ամբողջ ընթացքի մասին ինֆորմացիայի պահպանումը: Վեր-

ջինս կարևոր է հետագայում կուտակիչի վիճակը զննելու, ախտորոշելու և հե-

տագա ռեսուրսը գնահատելու համար: Միաժամանակ այս ամենը վարորդը 

կարող է տեղեկանալ անմիջապես կամ հետո՝ հատուկ հաղորդագրության 

ստանալու միջոցով:  

Այսպիսի համակարգն աշխատում է կուտակիչի իրանին ու նրան կից 

միացված սենսորների միջոցով, որոնց աշխատանքը համակարգվում է կոնտ-

րոլերի կողմից: 

Կուտակիչների ունակությունը ներկայումս բավարարում է մեքենայի 

կարճ վազքերի իրականցման համար: Համաձայն Մասաչուսեթսի տեխնոլո-

գիական համալսարանի 2016 թ. ուսումնասիրությունների, ստանդարտ ավ-

տոմեքենաների վազքի երկարությունը բավարարում է բոլոր վազքերի 87 %-ը: 

Սակայն վազքը, էլեկտրամոբիլի արագությունը, շրջակա միջավայրի ջերա-

մաստիճանը և հատկապես ջեռուցման/հովացման համակարգի օգտագործու-

մը զգալի կրճատում են վազքի երկարությունը և միայն լիցքավորման ունա-

կության ավելացմամբ է հնարավոր նման պահանջները բավարարել ու ստա-

նալ էլեկտրամեքենայի շահագործման առավելագույն արդյունավետություն՝ 

մեծացնելով վազքի չափը: 

 

 9.16. Օդորակում 

 

Էլեկտրաշարժաբերները ունենալով համեմատաբար բարձր օ.գ.գ., աշ-

խատանքի ընթացքում շրջակա միջավայր են անջատում քիչ ջերմություն 

կամ ստատիկ ռեժիմում առհասարակ չեն անջատում: Շրջակա միջավայրի 

ցածր ջերամստիճաններում ավտոմեքենայի տաքացման կամ ապակիների 

սառույցը հալեցնելու համար օգտագործում են լրացուցիչ տաքացուցիչներ: 

Այդպիսի տեխնիկական միջոցները ծախսում են զգալի էլեկտրաէներգիա: 

Այս խնդիրները առավել ցայտուն զգացվում են հատկապես ցուրտ եղանա-

կին: Օժանդակ տաքացնող ագրեգատներն ու սարքավորումները, որոնք նե-

րառված են ընդհանուր օդափոխության համակարգում, թեև պարզ են, ար-

դյունավետ, բայց միևնույն ժամանակ շատ էներգոտար են: Դրա համար օգ-

տագործում են էներգոարդյունավետ ջերմային պոմպեր: Դրանք ամռանը կա-

րող են օգտագործվել որպես հովացման համակարգ, իսկ ձմռանը՝ որպես տա-

քացնող: 

Նստատեղերի և պատուհանների տաքացնող համակարգերը ջերմու-

թյունն ուղղում են դեպի տաքացվող հատվածներ և այսպես իջեցվում է ավտո-

մեքենայի սրահում ջերմաստիճանը: 
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Էլեկտրամոբիլները հաճախ են սպասում լիցքավորման կայաններում, 

դա լիցքավորման առանձնահատկություններից է: Այստեղ կարելի է նախա-

պես շարժումը սկսելուց առաջ առաջադրել անհրաժեշտ ջերմաստիճանը, իսկ 

շարժման ընթացքում ծախսել առավել քիչ ջերմություն տաքանալու կամ հո-

վանալու համար: Բացի դա հիմա արդեն կան սմարթֆոնների համար բազմա-

թիվ հավելվածներ, որոնցով կարելի է նախապես ղեկավարել տաքացման-հո-

վացման ռեժիմները: 

 

9.17. Սրահի օդորակում 

 

Սովորական ավտոմեքենաների սրահներում օդորակումը մեխանիկա-

կան շարժաբերի առկայության պատճառով անմիջական կախված է ներքին 

այրման շարժիչի աշխատանքից: «Միկրոհիբրիդային» ավտոմեքենաները, 

որոնք ունեն «Ստարտ-ստոպ» ֆունկցիա, կիրառվում են փոկանիվային 

կոմպրեսորներ: Այստեղից առաջանում է խնդիր՝ մեքենայի կանգնած և շար-

ժիչը միացված վիճակում գտնվելու դեպքում արդեն մի քանի վայրկյանից կլի-

մատիկ սարքավորման գոլորշացուցիչի ելքում ջերաստիճանն աճում է: 

Ջերմաստիճանի աստիճանաբար բարձրացումը, այն հովհարով սրահ 

մատուցելը պահանջում են զգալի ժամանակ: Այս խնդրի լուծումը հետագա-

յում կարող է օգտագործվել կուտակիչների սառեցման համակարգերի նոր 

մշակումներում: 

   
Նկ. 125. Գոլորշացուցիչ-կուտակիչ 
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Գոլորշացուցիչ-կուտակիչը (նկ. 125) կազմված է երկու բլոկից՝ գոլորշա-

ցուցիչից և կուտակիչից: Շարժիչի թողարկման կամ արդեն աշխատող շարժի-

չի դեպքում երկու բլոկով անցնում է սառցագենտ: Այդ ժամանակ գոլորշացու-

ցիչի լատենտային միջավայրը սառեցվում այն աստիճան, որ նա սառչում է: 

Այսպես նա դառնում է սառը օդի, «ցրտի» կուտակիչ: 

Կանգառի ռեժիմում շարժիչը անջատված է և հետևապես կոմպրեսորը չի 

աշխատում: Գոլորշացուցիչով անցնող տաք օդը սառեցվում է և տեղի է ունե-

նում ջերմափոխանակում: Այսպիսի փոխանակումը շարունակվում է այնքան 

ժամանակ, քանի դեռ գոյացած լատենտային միջավայրի չի հալվել: Շարժու-

մը վերսկսելուց այս պրոցեսը սկսում է սկզբից, որի շոնրհիվ մեկ րոպեից ար-

դեն գոլորշացուցիչ-կուտակիչը կարող է նորից սառեցնել օդը: 

Այն ավտոմեքենաները, որոնք չունեն գոլորշացուցիչ-կուտակիչ շատ 

տաք եղանակի ժամանակ ստիպված են քիչ անց գործի դնել հովացնող հա-

մակարգը: Միայն այդպես է հնարավոր հովացնել սրահի ջերամստիճանը: 

Լրիվ հիբրիդային էլեկտրամեքենաներում շարժման պահին ներքին այրման 

շարժիչ գործի է դրված և մնացորդային տաքությունը հեղուկ կոնտուրում բա-

վարարում է (թեկուզ կարճատև սրահի) տաքացման համար: 

 Այս դեպքում օգտագործվում են բարձրավոլտ տաքացուցիչներ, որոնք 

իրենց վրա են վերցնում տաքացման պրոցեսը: 

 

9.18. Կուտակիչների մարտկոցների ջերմակարգավորում 

 

Էլեկտրական և հիբրիդային մեքենաների համար մեծ տեղ է հատկաց-

վում կուտակիչ մարտկոցի հովացմանը: Կուտակիչը պետք արագ և հուսալի, 

անխափան մատուցի զգալի մեծության էլեկտրական հոսանքը: Այդպիսի կու-

տակիչները հիմնականում կառուցված են լինում բարձրավոլտ լիթիում-իո-

նային և նիկել-մետաղհիբրիդ մարտկոցների հիման վրա (նկ. 126): 

Միևնույն ժամանակ գնալով առավել փոքրանում են ավտոմեքենաների 

կուտակիչ մարտկոցների քաշն ու չափսերը: 

Կուտակիչային մարտկոցների օգտագործման ժամանակ անպայման 

պետք է հետևել ջերաստիճանի փոփոխություններին ու թույլատրելի միջա-

կայքերի պահպանմանը: Սկսած +400
 C-ից կուտակիչների ծառայության 

ժամկետը սկսում է կրճատվել, իսկ -100
 C-ից ներքև՝ նվազում է կուտակիչի ու-

նակությունը և ընկնում հզորությունը: Բացի դա, չի թույլատրվում տարբեր 

տարրերի ջերմաստիճանների անթույլատրելի տարբերություններ: 
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Հոսանքի կարճատև պիկային շեղված արժեքները, որոնք առնչվում են 

շատ մեծ հոսանքների հետ, օրինակ՝ ռեկուպերացիայի, առաջ են բերում 

տարրերի ոչ էական տաքացման: Բացի դա, հատկապես տաք եղանակին 

անգամ թույլատրելիության սահմաններում, թեկուզ և վերին սահմաններին 

մոտ ռեժիմներում ջերամստիճանը արագ հասնում է կրիտիկական + 400
 C-ին 

և նորից ստեղծվում է արտակարգ իրավիճակ:  

Մյուս կողմից կուտակիչ-մարտկոցային սարքերի անսովոր ու արագ տա-

քացումը հուշում է, որ կուտակիչը ժամանակավրեպ շարքից դուրս է գալիս: 

Ավտոարտադրողները ձգտում են հասնել կուտակիչների մեկ ծառայության 

ժամկետի լիարժեք սպառման, որը կազմում է մոտ 8-10 տարի: Դրա համար 

կուտակիչների մարտկոցների ժամանակավրեպ ծերանալուն կարելի հակազ-

դել միայն իրականացնելով համապատասխան ջերմակարգավորում: 

Մինչ այժմ կիրառվում են ջերամկարգավորման երեք տարբերակ: 

 

9.19. Հովացման համակարգ-1 

 

Հովացված (օդորակված) օդը վերցվում է ավտոմեքենայի սրահից և օգ-

տագործվում է կուտակիչային մարտկոցների սառեցման համար (նկ. 127): 

Սրահից վերցված օդի ջերմաստիճանը կազմում է 400
°C-ից ցածր, որը բավա-

կան է մարտկոցի հասանելի մակերևույթների վրայով հոսելու համար: Այս 

եղանակն ունի հետևյալ թերությունները. 

 Սառեցման ոչ բավարար արդյունավետությունը: 

Նկ. 126. Կուտակիչների մարտկոցների ջերմակարգավորում 
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Նկ. 127. Հովացման համակարգ-1 

 Սրահից վերցված օդը չի կարելի օգտագործել ջերմաստիճանի հավա-

սարաչափ իջեցման համար: 

 Օդի մատակարարման զգալի ծախսերը: 

 Մեքենայի սրահում հովհարի աշխատանքից կարող են առաջանալ 

աղմուկներ: 

 Օդային անտեսանելի բացակներով կա ուղիղ կապ ուղևորների սրահի 

և կուտակիչի մարտկոցների միջև: Սա նաև անվտանգության լուրջ խնդիր է, 

քանի որ հնարավոր է մարտկոցի գազերի անտեսանելի թափանցումը սրահ: 

 Չի բացառվում մարտկոցի փաթեթներից թունավոր փոշիների սրահ 

թափանցումը: Փոշին կուտակվում է մարտկոցի փաթեթների արանքում և օդի 

խոնավության միջոցով ստեղծում է հաղորդիչ շերտ: Այդ շերտը ժամանակի 

ընթացքում կբերի միջանցիկ հոսանքների առաջացմանը և կուտակիչի շար-

քից դուրս գալուն: 

 Սառեցման ոչ էական արդյունավետությունը: 

 Սրահից վերցված օդը չի կարող օգտագործվել ջերմաստիճանի հա-

վասարաչափ իջեցման համար: 

Այսպիսի վտանգները շրջանցելու համար սրահից վերցվող օդը զտվում է: 

Օդի սառեցմանը այլընտրանք կարող է լինել օդի առանձնացված մինիօդա-

րակումը: 
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9.20. Հովացման համակարգ-2 

 

Ավտոմեքենայում առկա օդարակիչին միացվում է մարտկոցին միացված 

չափող թիթեղ (նկ. 128): Դա իրականացվում է բարձր և ցածր ճնշումների տի-

րույթները զատելու մեթոդով՝ կիրառելով փական: Այսպիսով գոլորշացուցիչը 

և կուտակիչի գոլորշիների թիթեղը միացված են նույն կոնտուրին: Սառցագեն-

տի գոլորշիացնող քանակի կարգավորումը բարդ աշխատանք է: Գոլորշիաց-

ման մակերևույթի կառուցվածքը ստեղծում է կուտակիչի հետ առավելագույն 

կոնտակտային մակերես, որը ջերմափոխանակման համար շատ կարևոր է: 

Դա երաշխավորում է, որ մարտկոցի մակերևույթին ջերամստիճանը չգերա-

զանցի +400
 C-ը:  

Շրջապատի ցածր ջերմաստիճաններում պահանջվում է կուտակիչ 

մարկտոցի ջերմաստիճանի բարձրացում՝ ոչ պակաս + 150 C: Սակայն այս 

դեպքում գոլորշացման թիթեղը չի գործում: Սառը կուտակիչն ունի առավել 

մեծ աշխատունակություն, քան նորմալ ջերաստիճանով կուտակիչը: Սառելու 

ջերաստիճանից ցածր արժեքների դեպքում կուտակիչի լիցքավորումը դառ-

նում է գրեթե անհնար: Դրա համար ձմռանը պետք է էլեկտրամոբիլների հա-

մար նախատեսել թողարկելու և տեղաշարժելու պայմաններ: 

Եթե շարքից դուրս գա գոլորշիացման թիթեղը, ապա այն նորոգել հնարա-

վոր չի լինի և այս դեպքում մնում է այն ամբողջովին հանել և փոխել:  

 

9.21. Օդափոխության համակարգ-3 

 

Մեծ ունակությամբ կուտակիչ մարտկոցների ճիշտ ջերմակարգավորումը 

ունի մեծ նշանակություն: Դրա համար շատ ցածր ջերմաստիճաններում պա-

հանջվում է մարտկոցների լրացուցիչ տաքացում այնպես, որի արդյունքում 

Նկ. 128. Հովացման համակարգ-2 
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կհաստատվի մարտկոցի վրա պահանջվող ջերմաստիճանը: Միայն այս դեպ-

քում է հնարավոր հասնել սահմանված վազքի առավելագույն արդյունքին 

(նկ. 129): 

Այս խնդիրը լուծելու համար տաքացվող մարտկոցը միացվում է երկրոր-

դային փաթույթի կոնտուրին, որը ապահովում է երկարատև և իդեալական 

+15+300
 C աշխատանքային ջերաստիճան: 

Մարտկոցի բլոկում սառեցնող թիթեղի ամբողջ մակերևույթով շրջանառ-

վում է սառեցնող հեղուկը: Ցածր ջերմաստիճաններում իդեալական արժեքին 

հասնելուց սառեցնող հեղուկը կարող է տաքացուցիչի միջոցով արագ տաքա-

նալ: Այս դեպքում, եթե հիբրիդային ֆունկցիաներով աշխատող մարտկոցում 

ջերաստիճանը բարձրանա, ապա տաքացուցիչը կանջատվի: Որից հետո սա-

ռեցնող հեղուկը կսառչի՝ մեքենայի շարժման դիմիացից փչող օդի միջոցով: 

Եթե բարձր ջերմաստիճաններում մարտկոցի հովացման պայմանները 

բավարար չեն, ապա կիրառվում է լրացուցիչ հատուկ հատկացված ջերմա-

փոխանակման սարք: Նրանում կլիմատիկ համակարգի սառցագենտը գոլոր-

շիանում է: Բացի դա մեծ ճշտությամբ հնարավոր է երկրորդային փաթույթից 

ջերմությունը տեղափոխել դեպի գոլորշիացող սառցագենտ: Այսպիսի հա-

տուկ ջերմափոխանակման սարքի շնորհիվ կուտակիչը հնարավոր է պահել 

միշտ ջարմաստիճանային թույլատրելի սահմաններում, այդպես երկարացնել 

ծառայության ժամկետն ու բարձրացնել շահագործման արդյունավետու-

թյունը: 

 

  

Նկ. 129. Հովացման համակարգ-3 
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ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

 

1. Որո՞նք են էլեկտրամոբիլի հիմնական կառուցվածքային տարրերը: 

2. Ո՞րն է ինվերտորի դերը: 

3. Որո՞նք են էլեկտրաշարժիչի հիմնական առավելությունները: 

4. Ի՞նչ տիպի էլեկտրաշարժիչներ են կիրառում ժամանակակից էլեկտ-

րամոբիլներում: 

5. Որո՞նք են հաստատուն հոսանքի մեքենայի առավելությունները: 

6. Որո՞նք են հաստատուն հոսանքի մեքենայի կառուցվածքային տար-

րերը: 

7. Որո՞նք են անխոզանակ հաստատուն հոսանքի շարժիչներ առավելու-

թյունները: 

8. Ինչպե՞ս են միացվում անխոզանակ հաստատուն հոսանքի շարժիչնե-

րի եռաֆազ փաթույթները:  

9. Ո՞րն է սինխրոն մեքենայի առանձնահատկությունը: 

10. Ի՞նչ տեսակի է էլեկտրամոբիլներում կիրառվող սինխրոն մեքենաների 

ռոտորը: 

11. Ո՞րն է ասինխրոն մեքենայի առանձնահատկությունը: 

12. Ասինխրոն մեքենաների ռոտորի ո՞ր տեսակն է գործնականում լայն 

կիրառություն ստացել:  

13. Որո՞նք են հաստատուն մագնիսների ներիքն տեղակայումով սինխ-

րոն մեքենայի առանձնահատկությունները: 

14. Ինչպե՞ս են գործարկում հաստատուն մագնիսների ներքին տեղակա-

յումով սինխրոն մեքենան: 

15. Ինչի՞ վրա է հիմնված կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքը: 

16. Ի՞նչ տեսակի կիսահաղորդչային սարք է դիոդը: 

17. Ինչի՞ համար է օգտագործվում տրանզիստորը: 

18. Ի՞նչ գործողություններ է կատարում հաստատուն հոսանքի փոխա-

կերպիչը: 

19. Որո՞նք են ԱԽՀՀՄ փոխակերպիչի հիմնական բաղկացուցիչ մասերը: 

20. Ի՞նչ եղանակներով են լիցքավորում էլեկտրամոբիլների ակումուլյա-

տորային մարտկոցները: 

21. Ի՞նչ եղանակներ են կիրառում միաֆազ փոփոխական հոսանքը հաս-

տատուն հոոսանքի կերպափոխման համար: 

22. Որո՞նք են սենսորների աշխատանքի հիմնական բնութագիրը:  

23. Ինչպիսի՞ ֆունկցիա են կատարում ջերմային սենսորները հիբրիդա-

յին և էլեկտրական մեքենաների կառուցվածքում: 
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24. Ինչպիսի՞ ջերմաստիճանային չափումներ են իրականացնում սենսոր-

ները հիբրիդային և էլեկտրական մեքենաների կուտակիչի համակարգում: 

25. Որո՞նք են սենսորների ֆոտոսենսորների հիմնական բնութագիրը: 

26. Ֆիզիկական ո՞ր էֆեկտի հիման վրա են գործում ֆոտոէլեկտրոնային 

տվիչները: 

27. Ո՞րն է ֆոտոտրանզիստորին կառավարման հիմնական տիրույթը:  

28. Ինչպիսի՞ մուտք/ելքային բնութագիր ուն ֆոտոտրանզիստորը: 

29. Ինչպիսի՞ առանձնահատկություն ունի օպտոէլեկտրոնային սարքերի 

կիրառությունը հիբրիդային և էլեկտրական մեքենաներում: 

30. Ինչպիսի՞ դեր ունեն ֆոտոէլեկտրական սարքերը հիբրիդային և 

էլեկտրական մեքենաների բարձրավոլտ համակարգի անվտանգ շահագոր-

ծելու գործում: 

31.  Հիբրիդային և էլեկտրական մեքենաների ինչպիսի՞ հանգույցներում 

են կիրառվում ֆոտոէլեկտրական ճանապարհային անջատիչներ և ռելեները:  

32. Որո՞նք են թենզոտվիչների հիմնական գործառույթները:  

33. Ի՞նչ նշանակություն ունի էլեկտրական և հիբրիդային ավտոմեքենա-

ների հոսանքի և մարտկոցների ջերմաստիճանի չափման և հսկման խնդիր-

ները: 

34. Որո՞նք են էլեկտրոնային և մեխանիկական սարքերի որակական չա-

փանիշների տարբերությունը: 

35. Ի՞նչ ֆունկցիա է կատարում էլեկտրոնային ռելեն: 

36. Ո՞րն է թայմերի կիրառության նշանակությունը էլեկտրական և հիբրի-

դային ավտոմեքենաների կառավարման համակարգում: 

37. Ի՞նչ ֆունկցիա է կատրաում տրանզիստորային բանալին էլեկտրա-

կան և հիբրիդային ավտոմեքենաների կառավարման համակարգում:  

38. Ի՞նչ ֆունկցիա է կատարաում միկրոկոնտրոլերը էլեկտրական և 

հիբրիդային ավտոմեքենաների պարամետրերի չափման համակարգում: 

39. Թվարկել միկրոկոնտրոլերների հիմնական գործառույթներից 5 կա-

րևոր ֆունկցիա: 

40. Որո՞նք են էլեկտրական ավտոմեքենայի ղեկային կառավարման 

էլեկտրոնային համակարգերի առանձնահատկությունները:  

41. Ո՞րն է ավտոմեքենայի էլեկտրոնային ինֆորմացիոն բորտ-համա-

կարգերի դերը էլեկտրական և հիբրիդային ավտոմեքենաներում:  

42. Ի՞նչ դերակատարում ունի էլեկտրական և հիբրիդային ավտոմեքենա-

ների նավիգացիոն համակարգերը ժամանակակից տրանսպորտային համա-

կարգում:  
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43. Ինչպիսի՞ լարման արժեքներ կան էլեկտրական և հիբրիդային ավտո-

մեքենաների էլեկտրասնուցման բարձրավոլտ համակարգերում:  

44. Որո՞նք են «ստարտ-ստոպ» համակարգի կարևոր առանձնահատւ-

կությոնը էլեկտրական և հիբրիդային ավտոմեքենաների շահագորշման ըն-

թացքում: 

45. Ի՞նչպես է գործում ռեկուպերացիան էլեկտրական և հիբրիդային ավ-

տոմեքենաների մարտկոցների շահագործման ընթացքում:  

46. Ինչպե՞ս է աշխատում էլեկտրամոբիլի կուտակիչի ուղիղ հովացման 

համակարգը: 

47. Ինչպե՞ս է աշխատում էլեկտրամոբիլի կուտակիչի անուղղակի սառեց-

ման համակարգը: 

48. Ինպիսի՞ շահագործման առանձնահատկություններ ունի էլեկտրամո-

բիլի կուտակիչի մարտկոցը:  

49. Ինչպիսի՞ առանձնահատուկ նշանակություն ունի լիցքավորման և 

լիցքաթափման պրոցեսի ղեկավարումը էլեկտրական և հիբրիդային ավտոմե-

քենաների համար: 

50. Ո՞րն է օդորակիչի առանձնահատուկ դերը էլեկտրական և հիբրի-

դային ավտոմեքենաների համար:  

51. Սրահի օդորակիչի դերը էլեկտրական և հիբրիդային ավտոմեքենանե-

րի մարտկոցի համար: 

52. Ո՞րն է կուտակիչների մարտկոցների ջերմակարգավորման նշանա-

կությունը էլեկտրական և հիբրիդային ավտոմեքենաներում: 

53. Որո՞նք են «Հովացման համակարգ-1» կառուցվածքի առանձնահատ-

կությոնները:  

54. Որո՞նք են «Հովացման համակարգ-2» կառուցվածքի առանձնահատ-

կությոնները:  

55. Որո՞նք են «Հովացման համակարգ-3» կառուցվածքի առանձնահատ-

կությոնները: 
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