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Ուղևորատար ավտոմոբիլային փոխադրումների գործնական պա-
րապմունքների, լաբորատոր և կուրսային աշխատանքների կատա-
րում: Ուսումնական ձեռնարկ միջին մասնագիտական կրթության 
ուսանողների համար /Ա. Պ. Հովհաննիսյան, - Եր.: Կրթության ազգա-
յին ինստիտուտ: 2014, էջ 184: 

 
Ուսումնական ձեռնարկում տրված են՝ 
• ընդհանուր դրույթներ ճանապարհային երթևեկության (ՃԵ) և ուղևորատար 

ավտոմոբիլային փոխադրումների (ՈՒԱՓ) մասին, 
• մեթոդական ցուցումներ ՈՒԱՓ լաբորատոր աշխատանքների կատարման, 
• վարորդների աշխատանքի և հանգստի կազմակերպման գրաֆովերլուծա-

կան եղանակը, 
• ավտոբուսների աշխատանքի չվացուցակի կազմման եղանակը, 
• կոնկրետ երթուղում ուղևորափոխադրումների մակարդակը բարձրացնելու 

նպատակով ուսումնասիրվել է ուղևորափոխադրումների առկա վիճակը, ուսում-
նասիրությունների հիման վրա ընտրվել է երթուղում աշխատելու համար շարժա-
կազմի օպտիմալ տարբերակը, 

• ուղևորափոխադրումները կազմակերպելու, կառավարելու և իրականացնե-
լու նպատակով անհրաժեշտ խնդիրները լուծելու համար բերվել են հիմնական 
բանաձևերը, լուծվել են տիպային խնդիրներ և առաջադրվել  խնդիրներ ինքնու-
րույն լուծելու համար: 

Գիրքը կարող է օգտակար լինել ՈՒԱՓ կազմակերպող մասնագետների և ղե-
կավարների, նշված մասնագիտության գծով բուհերի ուսանողների և մագիստ-
րանտների համար: 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Տրանսպորտը երկրի տնտեսության կարևորագույն բնագավառներից 
մեկն է: Ներկայումս տնտեսության հետագա զարգացումն անհնար է 
պատկերացնել առանց լավ կարգաբերված տրանսպորտային սպասարկ-
ման: Նրա հստակ գործունեությամբ և հուսալիությամբ են էապես պայմա-
նավորված արտադրական, շինարարական և գյուղատնտեսական ձեռ-
նարկությունների աշխատանքի պարբերականությունը, մարդկանց տրա-
մադրությունն ու աշխատունակությունը: 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտը (ուղևորատար և բեռնատար) Հայաս-
տանի Հանրապետության միասնական տրանսպորտային համակարգի 
բաղկացուցիչ մասն է: 

Հայաստանի միասնական տրանսպորտային համակարգում ուղևորա-
տար ավտոմոբիլային տրանսպորտը բնակչության սպասարկման ոլոր-
տում առաջնակարգ տեղ է զբաղեցնում: Այդ պատճառով §Ուղևորատար 
ավտոմոբիլային փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում¦ առար-
կայի նշանակությունն ավտոմոբիլային տրանսպորտը շահագործող մաս-
նագետների պատրաստման գործում շատ կարևոր է:  

Դասընթացի հիմնական խնդիրն է՝ պատրաստել ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի շահագործման համար լայն պրոֆիլի մասնագետներ, 
որոնք կարող են կիրառել ստացված գիտելիքներն ու կարողությունները 
քաղաքային, մերձքաղաքային գոտիների և գյուղական վայրերի բնակչու-
թյան տրանսպորտային սպասարկման բարելավման և զարգացման, նյու-
թական և աշխատանքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման 
հետ կապված խնդիրներն ինքնուրույն լուծելու համար: 

Ուսումնական ձեռնարկում շարադրված են նշված խնդիրների լուծ-
ման եղանակները: 
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ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ  
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ  

 
Գաբարիտային չափերը և զանգվածն ավտոմոբիլի կարևոր տեխնի-

կաշահագործական հատկանիշներից են. 
• միայնակ ավտոմոբիլի համար առավելագույն երկարությունը Lա 

=12մ, կցորդով կամ կիսակցորդով ավտոմոբիլի համար Lա.գ =20 մ, երկու և 
ավելի կցորդով ավտոգնացքի համար Lա.գ =24 մ, 

• բոլոր տեսակի ավտոմոբիլների և ավտոգնացքների համար առա-
վելագույն բարձրությունը բեռի հետ միասին H = 3,8 մ, իսկ առավելագույն 
լայնությունը՝ B = 2,65 մ: 

Ավտոմոբիլի զանգվածային բնութագիրն իր մեջ ընդգրկում է . 
• ավտոմոբիլի չոր զանգվածը՝ Gչ չլցավորված ավտոմոբիլի զանգ-

վածն է՝ առանց գործիքների, պահեստային անիվի և վարորդի, 
• հանդերձված զանգվածը՝ Gհ , լրիվ լցավորված ավտոմոբիլի զանգ-

վածն է՝ պահեստային անիվով, գործիքներով և վարորդով, 
• լրիվ զանգավծը Gլ , ավտոմոբիլի հանդերձված և ուղևորների հաշ-

վարկային Gուղ զանգվածների գումարն է՝ Gլ = Gհ + Gուղ , 
• զանգավծային բնութագիրը գնահատում են հանդերձված զանգ-

վածի Ñη  գործակցով՝  

h
h

G
q

η =  

• Շարժակազմի շահագործական հատկանիշները՝ ըստ նշանակու-
թյան տրանսպորտային միջոցների կոմերցիոն շահագործական կազմա-
կերպման համար էական բնութագրերի ամբողջությունն է: 

Ուղևորատար ավտոմոբիլի հիմնական շահագործական հատկանիշը 
նրա ուղևորատարողությունն է, որը կախված է կառուցվածքահատակա-
գծային լուծումներից և ուղևորների նստատեղերի համար սրահի հատա-
կի մակերեսի նորմերից ու կանգնած ուղևորների համար նախատեսված 
տեղերից: 

Ավտոբուսների համար կառուցվածքահատակագծային լուծումը որո-
շում է նրանց ընդհանուր հարմարադասումը և հատկանիշները: Վագո-
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նային հարմարադասումը ճանաչված է ամենանպատակահարմարը, որն 
ապահովում է գաբարիտի օգտագործման գործակցի բարձր արժեքը:  

Ուղևորատարողությունը և դինամիկական հատկանիշները որոշում 
են շարժակազմի փոխադրաունակությունը, որը բնութագրվում է միավոր 
ժամանակում փոխադրվող ուղևորների թվով կամ շահագործական միջին 
պայմաններում հնարավոր ուղևորաշրջանառությամբ: 

Ավտոբուսների տեղերի քանակը ներառում է նաև կանգնած երթևե-
կելու համար նախատեսված տեղերը: 

Անվանական ուղևորատարողությունը սահմանում է արտադրող 
գործարանը: Քաղաքային ավտոբուսների համար անվանական ուղևորա-
տարողությունը որոշվում է qան = qնստ+qկանգ (1 մ2 մակերեսի վրա 5 ուղևոր) 
ուղևորների թվով: 

Մերձքաղաքային ավտբուսների համար 1 մ2 մակերեսի վրա թույլա-
տրվում է կանգնած երթևեկել 3 ուղևոր: 

Միջքաղաքային ավտոբուսների համար ուղևորատարողությունը 
հաշվում են ըստ նստատեղերի: 

Արագության հատկանիշները գնահատվում են հետևյալ ցուցանիշնե-
րով՝ տեխնիկակական արագություն, առավելագույն արագություն, թա-
փառքի ինտենսիվություն և դինամիկական գործոն: 

Տեխնիկական արագությունը Vտ պայմանական միջին արագությունն 
է շարժման ժամանակ: 

Տեխնիկական արագությունը կախված է շարժակազմի կառուցվածքից, 
նրա տեխնիկական վիճակից, ուղևորատարողության օգտագործման աստի-
ճանից, ճանապարհային պայմաններից, տրանսպորտային հոսքերի ինտեն-
սիվությունից, վարորդի որակավորումից, փոխադրումների կազմակերպու-
մից: Տեխնիկական արգության բարձրացումն ուղևորների տեղափոխման 
կազմակերպման կարևորագույն խնդիրներից մեկն է: 

Ավտոմոբիլի առավելագույն արագությունը պայմանավորում է նրա 
արագային հնարավորությունների սահմանը: Հաշվարկային եղանակով 
ստացված տվյալները սովորաբար պարունակում են որոշ անճշտություն-
ներ: Առավել ճշգրիտ տվյալները կարելի է ստանալ փորձնական եղանակով: 
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• Թափառքի ինտենսիվությունը բնութագրում է ավտոմոբիլի արագ 
տեղից պոկվելու և թափառքի հնարավորությունը, որն ունի հատուկ նշա-
նակություն քաղաքային պայմաններում շարժվելիս: 

• Դինամիկական գործոնն ավելորդ քարշային ուժի և ավտոմոբիլի 
ծանրության ուժի հարաբերությունն է կամ տեսակարար ավելորդ քար-
շային ուժը: 

• Վառելիքային շահավետությունը բնութագրում է ավտոմոբիլի վա-
ռելիքի նվազագույն ծախսերով փոխադրումներ կատարելու հնարավո-
րությունը: 

• Ավտոմոբիլի տնտեսական բնութագիրը ցույց է տալիս վառելիքի 
ծախսը 100 կմ վազքի համար՝ կախված շարժման արագությունից և ճա-
նապարհի դիմադրության գործակցից: Այն կարելի է կառուցել ինչպես 
վերլուծական, այնպես էլ փորձնական եղանակով: 

• Ակտիվ անվտանգությունը  ավտոմոբիլի ճանապարհատրանս-
պորտային պատահարների ծագման հավանականությունը նվազեցնելու 
հատկանիշն է: 

• Պասիվ անվտանգությունը ավտոմոբիլի ՃՏՊ հետևանքների ծան-
րությունը պակասեցնելու հատկանիշն է, որը դրսևորվում է այն ժամա-
նակ, երբ վարորդն այլևս հնարավորություն չունի կանխելու պատահարը 
(գագաթնակետային փուլ): Պասիվ անվտանգությունը բաժանվում է երկու 
խմբի՝ ներքին և արտաքին: 

• Ներքին պասիվ անվտանգությունը բնութագրում է տրանսպոր-
տային միջոցի կառուցվածքային հնարավորությունները, որոնցով պահ-
պանվում են վարորդի և տրանսպորտային միջոցի ներսում գտնվող 
ուղևորների կյանքը և մեծանում է նրանց վնասվածքանվտանգությունը: 

• Արտաքին պասիվ անվտանգությունը նվազեցնում է ՃՏՊ հե-
տևանքների ծանրության աստիճանը երթևեկության այլ մասնակիցների 
համար (հետիոտն, հեծանվորդ և այլն): 

• Հետվթարային անվտանգությունն այն հատկանիշն է, որը նվազեց-
նում է ՃՏՊ – ից անմիջապես հետո հնարավոր հետևանքների ծանրությունը 
(հրդեհ, այլ մասնակիցների՝ հեծանվորդի, հետիոտնի վրաերթ և այլն): 
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• Բնապահպանական անվտանգությունը տրանսպորտային միջոցի 
այն հատկանիշն է, որով նվազում է տրանսպորտային միջոցի վնասակար 
ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և երթևեկության մասնակիցների վրա: 

• Փոխադրումների էներգատարությունն էնեգիայի քանակն է, որը 
ծախսվում է կոնկրետ ավտոմոբիլով փոխադրումների իրականացման 
համար: 

• Ուղևորների փոխադրման տեխնոլոգիա ասելով հասկանում են՝ 
տրանսպորտային սպասարկման եղանակի ամբողջություն, փոխադրման 
գործընթացի կազմակերպում և իրագործում, շարժակազմի և գծային կա-
ռույցների օգտագործման ձևեր, ինչպես նաև գիտական ճյուղ, որն ուսում-
նասիրում է դրանց համապատասխան օրինաչափությունները: 

• Ավտոբուսային փոխադրումների տեխնոլոգիան նախատեսված է 
երթուղիներում շարժակազմի աշխատանքի ռացիոնալ կազմակերպման 
համար՝ օգտագործելով տեխնիկական, տնտեսական, շահագործական, 
կազմակերպչական և փոխադրման գործընթացի այլ օրինաչափություն-
ներ, փոխադրումների պահանջարկը լրիվ և ժամանակին ապահովելու 
նպատակով, պահպանելով գործող օրենսդրական նորմերը, որոնք սահ-
մանում են ճանապարհային երթևեկության անվտանգության, ուղևորների 
տրանսպորտային սպասարկման որակի, անձնակազմի հանգստի և աշ-
խատանքի ռեժիմի պահանջները:  

• Ուղևորափոխադրումների տրանսպորտային գործընթացի նպա-
տակը ուղևորների տեղափոխումն է, ինչն ընդգրկում է տոմսերի վա-
ճառքն ու ուղևորահոսքերի ձևավորումը, ուղևորների նստեցումը, փոխա-
դրումը և իջեցումը, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցի մատուցումը: 

• Տրանսպորտային գործընթացի բոլորաշրջանն ընդգրկում է ավտո-
բուսի երթևեկությունը կանգառմեջում, պարապուրդը միջանկյալ և վեր-
ջին կանգառներում (փաստորեն պտույտի ժամանակը): 

• Շարժակազմի ընդհանուր վազքի օգտագործման աստիճանը գնա-
հատվում է վազքի օգտագործման գործակցով՝ β – ով: 

• Ավտոմոբիլային փոխադրումներում գործածվում է §ուղևորների 
երթևեկության միջին հեռավորություն¦ lեմ հասկացությունը, որը որոշ-
վում է ուղևորահոսքերի հետազոտման արդյունքում: Ուղևորների երթևե-
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կության միջին հեռավորությունը հավասար է նրանց բոլոր երթերի միջին 
թվաբանականին: 

• Ուղևորատարողության օգտագործման աստիճանը բնութագրվում է 
լցավորման գործակցով՝ տարբերվում են համապատասխանաբար ստատի-
կական և դինամիկական գործակիցներ: 

• Ուղևորափոխման գործակիցը ցույց է տալիս, ուղևորների այն քա-
նակը, որը փոխադրվում է ավտոբուսով՝ ուղերթի ժամանակ մեկ ուղևորի 
տեղում: 

• Ավտոբուսի արտադրողականությունը՝ միավոր ժամանակում փո-
խադրված ուղևորների թիվն է՝ ուղ. կամ կատարված տրանսպորտային 
աշխատանքը՝ ուղ. կմ:  

• Տաքսի մեքենայի արտադրողականությունը որոշվում է մեկ ժամ աշ-
խատանքի եկամտով: Այսինքն՝ վճարովի վազքից և վճարովի պարապուր-
դից ստացված գումարով: 

• Շարժակազմի հավաքակայան ասելով՝ հասկանում ենք տրանս-
պորտային միջոցների խումբը (ավտոմոբիլներ, կցորդներ, կիսակցորդ-
ներ), որոնք միավորված են որպես կազմակերպական (ԱՏԿ, ավտոշարա-
սյուն, ջոկատ և այլն) կամ միայն ընդհանուր խնդիրներ լուծելու համար: 

• Շարժակազմի հավաքակայանի՝ օգտագործման գործակիցը ցույց է 
տալիս, թե ավտոմոբիլների ընդհանուր թվի որ մասն է օգտագործվում 
գծում աշխատելու համար: 

• Հավաքակայանի՝ տեխնիկական պատրաստ վիճակում գտնվող 
ավտոմոբիլների թիվը, բնութագրում է տեխնիկական պատրաստակա-
նության գործակցով: 

• Ավտոմոբիլի աշխատանքի տևողությունը գծում (կարգավորում) 
որոշվում է՝ ավտոմոբիլը ԱՏԿ վերադառնալու ժամանակի և դուրս գալու 
ժամանակի տարբերությամբ, դրանից հանած ընդհատումները աշխա-
տանքում (ճաշի ընդմիջում, պարապուրդ և այլն), որոնք նշվում են ճանա-
պարհային թերթում: 

• Երթուղային ցանցի ձևավորման համար որոշող գործոններն են 
ուղևորահոսքերի ուղղությունը, բաշխվածությունը սպասարկվող շրջանի 
տարածքում և հզորությունը: 
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• Ուղևորահոսքերի հզորություն կոչվում է որոշակի ժամանակում 
երթուղու կամ բնակավայրի ամբողջ տրանսպորտային ցանցի որոշակի 
կտրվածքով մեկ ուղղությամբ անցնող ուղևորների թիվը: 

Ուղևորահոսքերի ուսումնասիրությունների գոյություն ունեցող եղա-
նակները կարելի է դասակարգել ըստ մի շարք հատկանիշների՝ ժամա-
նակի տևողության, որն իր հերթին լինում է մեկանգամյա և կանոնավոր,  

• ըստ տրանսպորտային ցանցի ընդգրկման լայնության զանազան-
վում են՝ համատած և ընտրովի հետազոտություններ, 

Ըստ տեսակի՝ հետազոտությունները կարող են լինել. 
• անկետային, հաշվետու-վիճակագրական, բնական և ավտոմա-

տացված: 
Բնական եղանակը՝ կտրոնային, աղյուսակային, տևողական, ուրվա-

պատկերային, հարցումային: 
Ավտոմատացված եղանակը՝ կոնտակտային, ոչ կոնտակտային, ան-

ուղղակի, կոմբինացված: 
Ավտոբուսային երթուղիները լինում են՝ ճոճանակային և օղակաձև: 
• Ճոճանակային կոչվում է այն երթուղին, որի շարժակազմի ընթաց-

քի ճանապարհն ուղիղ և հակառակ ուղղություններով անցնում է միևնույն 
ուղեգծով: 

• Օղակաձև կոչվում է այնպիսի երթուղին, որի ընթանալու ճանա-
պարհը կազմում է փակ կոնտուր: 

Երթուղիներն ըստ դասավորության սպասարկվող շրջանի տարածքի 
վրա՝ բաժանվում են. 

• Տրամագծային, շառավղային, կիսատրամագծային, օղակաձև, տան-
գենցիալ և արտաթիռ: 

• Կանգառային կետերը բաժանվում են՝ վերջինների (երթուղու սկիզբը 
և վերջը) և միջանկյալների: 

• Միջանկյալներն իրենց հերթին կարող են լինել՝ մշտական, ժամա-
նակավոր: 

• Կանգառամեջ կոչվում է երթուղու տեղամաս երկու հարևան կան-
գառների միջև: Քաղաքային պայմաններում lկ.մ = 300 – 700 մ, մերձքաղա-
քայինում՝ 700 – 1500 մ: 
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• Յուրաքանչյուր երթուղու, ավտոկայանի և ավտոկայարանի համար 
կազմում են տեղեկաթերթ (անձնագիր): 

• Երթուղի կոչվում է փոխադրումներ կատարելու ժամանակ շար-
ժակազմի կանոնավորված ընթացքի ճանապարհը: 

• Ուղևորների սպասարկման ավանդական ձևը նախատեսում է 
ուղևորափոխանակում բոլոր կանգառային կետերում: 

• Համակցված երթևեկության ռեժիմի դեպքում սովորական հաղոր-
դակցության հետ միասին նախատեսվում է՝ արագընթաց, ճեպընթաց, կի-
սաճեպընթաց և կարճեցված ուղերթեր: 

Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար հասարակական տրանս-
պորտն աշխատում է չվացուցակով, որը հիմնվում է հաստատված, նպա-
տակահարմար, ընդունելի և իրականացնելի երթևեկության արագու-
թյունների նորմի և կանգառներում պարապուրդների ժամանակի վրա: 

Ավտոբուսների երթուղային չվացուցակն իրենից ներկայացնում է հիմ-
նական փաստաթուղթ շահագործական բաժնի համար, որի հիման վրա 
կազմակերպում են շահագործական և տեխնիկական բոլոր ծառայություն-
ների աշխատանքները (այդ մասին մանրամասն գրված է պարագրաֆում): 

• Ավտոբուսների պահեստավորում ասելով հասկանում են կազմա-
կերպչատեխնիկական միջոցառումների ամբողջություն, որն ուղղված է 
կատարվող ուղերթերի բաժնի բարձրացմանը (երթևեկության չվացուցա-
կով նախատեսվածների թվից) և փոխադրումների տնտեսապես նպատա-
կահարմար հուսալիության ապահովմանը: Կախված օգտագործման մա-
կարդակից ավտոբուսների պաշարը բաժանում են երկու խմբի՝ ներհավա-
քակայանային և գծային: 

• Տրանսպորտային միջոցների վարորդներից, որպես տրանսպոր-
տային գործընթացի անմիջական մասնակիցների, հիմնականում կախ-
ված է փոխադրումների որակը և հուսալիությունը, երթևեկության ան-
վտանգությունը: 

• Երթուղային համակարգերը կարելի է ներկայացնել երեք մասերից 
կազմված մոդելով՝ տոպոլոգիական սխեմայի, երթուղիների թվարկումով 
և ուղևորահոսքերի մատրիցայով: 

Տրանսպորտի ամեն մի տեսակ կարելի է գնահատել երեք գործոննե-
րով՝ տնտեսական, տեխնիկական և շահագործական: 
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• Շարժման միջակայք են անվանում երթուղու որոշակի կետով մե-
կը մյուսին հաջորդող երկու ավտոբուսների անցնելու միջև ընկած ժամա-
նակահատվածը, րոպե: 

• Շարժման հաճախականությունը երթուղու որոշակի կետով մեկ 
ժամվա ընթացքում անցնող ավտոբուսների թիվն է, ավտ/ժ: 

• Ուղևորահոսքի անհավասարաչափության գործակիցը՝ η – ն որոշ-
վում է որոշակի ժամանակահատվածում ուղևորահոսքի առավելագույն 
հզորության max և այդ նույն ժամանակահատվածում ուղևորահոսքի մի-
ջին հզորության Qմիջ հարաբերությամբ: 

• Տեղաշարժում են անվանում մարդկանց տեղափոխումը մեկնման 
վայրի դռնից մինչև նշանակման վայրի դուռը: 

• Շարժունակությունը՝ մեկ մարդու կողմից կատարված երթերի 
թիվն է՝ միավոր ժամանակում (որպես կանոն այդ միավորը տարին է): 

• Տեղաշարժումը ուղևորի՝ տրանսպորտային միջոց մտնելու պահից 
մինչև դրանից դուրս գալու պահը կրում է երթևեկություն անվանումը 
(ուղևորություն, երթ):  
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ 
 

Գործնական պարապմունքների նպատակն է՝ օգնել ուսանողներին 
գործնականում կիրառել ստացած տեսական գիտելիքները: Գործնական 
պարապմունքների թեմաները խմբավորվում են առանձին բաժինների: 
Յուրաքանչյուր բաժնի համար շարդրված են անհրաժեշտ տեսական նյու-
թեր: Ներկայացված են տիպային խնդիրներ և դրանց լուծման օրինակնե-
րը, ինչպես նաև ինքնուրույն լուծելու համար տարբեր խնդրիներ և համա-
պատասխան թեստային հարցեր: 

Գործնական պարապմունքների թեմաներն են. 
• Ավտոմոբիլների աշխատանքների տեխնիկատնտեսական ցուցա-

նիշները: 
• Ավտոմոբիլային երթուղիների աշխատանքի պլանավորումը: 
• Փոխադրումների կազմակերպումը և ավտոբուսի երթևեկության 

կարգավարական կառավարումը: 
 
1. ԵՐԹՈՒՂԻՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
 

1.1. Պայմանական նշանակումները և խնդիրները լուծելու հիմնական 
բանաձևերը 

 
• Երթուղու երկարությունը՝ lե, կմ, 
• երթուղում միջանկյալ կանգառային կետերի թիվը՝ nմ.կ, 
• կանգառամեջի միջին երկարությունը՝ 

lկ.մ = lե /nմ.կ , կմ(1.1) 
• կարճեցված երթուղու երկարությունը՝  

 lկ.է = Vշ · tպ.կ, 1/2 · 60  (1.2) 
որտեղ tպ.կ – ն պտույտի ժամանակն է, կրճատված ուշացման չափով, 

ժամ, 
• երթուղով երթևեկելու ժամանակը՝ tշ, րոպե (ժամ), 
• միջանկյալ կանգառում կանգնելու միջին ժամանակը՝ tմ.կ, րոպե, 
• վերջին կանգառնրում կանգնելու ժամանակը՝ tվ.կ, րոպե, 
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• տեխնիկական արագությունը՝ 
 Vտ = lե / tշ , կմ/ժ (1.3) 

• հաղորդակցական արագությունը՝  
 Vհ = lե / tշ + tմ.կ · nմ.կ, կմ/ժ( 1.4) 

• շահագործական արագությունը՝  
 Vշ = lե / tշ + tմ.կ · nմ.կ + tվ.կ, կմ/ժ (1.5) 

• պտույտի ժամանակը երթուղում՝ tպտ. , ժ (րոպե), 

• . . .»
. 60 60

Ù Ï Ù Ï í Ï
åï

ß

t n tl
t

t
⋅

= + + , ժ (րոպե) 

 կամ .»
. 60

í Ï
åï

Ñ

tl
t

V
= + կամ »

. 2åï
ß

l
t t

V
= = ուղ. (1.6) 

• Փոխադրվող ուղևորների թիվը՝ Q, ուղևոր, 
• Փոխադրման ժամանակ կատարվող աշխատանքը P ուղևորա-կմ, 
• ուղևորների երթևեկության միջին հնարավորությունը՝ 

lե.մ = P/Q, կմ(1.7) 
• պտույտի ընթացքում ուղևորափոխման գործակիցը, η, 
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Ù
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(1.8) 

• երթուղում ժամային ուղևորահոսքը Qժ, ուղևոր, 

 »

Å
Å

P
Q

l
=

 
(1.9) 

• ավտոբուսի ուղևորատարությունը (նստած) 

 
max

60
Q

q
Ι=

 
(1.10) 

• ավտոբուսի անվանական ուղևորատարությունը (նստած և կանգ-
նած) qան  
 qան = qնս + qկ (1.11) 

• երթուղում ավտոբուսների թիվը՝ Ա, ավտ., 
• շարժման միջակայքը I, րոպե 

 I = tպտ /Ա = 1/Ահ (1.12) 
• շարժման հաճախականությունը՝ Ահ, ավտ/ժ, 

 Ահ = Ա/tպտ = 1/I( 1.13) 
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• ավտոբուսի պտույտների թիվը մեկ օրում,  
                                                    Z = Tե /tպտ,                                           (1.4) 
• զրոյական վազքի ժամանակը՝ tզ, րոպե 
• զրոյական վազքի երկարությունը՝ lզ , կմ, 
• ուղևորատարողության օգտագործման գործակից (ստատիկական 

լցավորման գործակից), γլց (γստ), 
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(1.15) 

• դինամիկական՝  
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• ավտոբուսը ԱՏԿ դուրս գալու ժամը՝ Tդ , ժամ, 
• ավտոբուսը ԱՏԿ վերադառնալու ժամը՝ Tվ , ժամ, 
• ավտոբուսը կարգագրում գտնվելու ժամանակը՝ Tկ = Tդ – Tվ ,ժամ, 
• ավտոբուսը երթուղում աշխատելու ժամանակը՝ Tե , ժամ, 
 Tե = Tկ – lզ / Vտ = Tկ - tզ  (1.17) 

• օրական միջին լցավորման գործակիցը՝ ûÙ
Éóγ , 

 ÷
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η

=   (1.18) 

• ավտոբուսի ընդհանուր վազքը՝ 
 Lը = lուղ + lզ + lթ , կմ (1.19) 
• ուղևորներով վազքի օգտագործման գործակիցը՝ β, 

 ½

áõÕ áõÕ

Á áõÕ Ã

l l
L l l l

β = =
+ +

 
(1.20) 

• ուղևորներով ընդհանուր վազքը՝  

 áõÕ áõÕl Z l= ⋅∑  (1.21) 

• պտույտների թիվը՝  
 Z = Tե /tպտ (1.22) 
• ավտոբուսի արտադրողականությունը՝ WQ , ուղևոր/օp 
 WQ = q · ηուփ · γլց · Z   (1.23) 
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• ավտոբուսի արտադրողականությունը ուղևորա-կմ օրվա ընթաց-
քում (տրանսպորտի աշխատանքը)  

 Wp = q · η · γլց · Z · lեմ  (1.24) 
• երթուղային գործակից՝  

 » » ÷K L L=∑ ∑  (1.25) 

որտեղ ÷L∑ - ն փողոցների ընդհանուր երկարությունն է, որոնցով 

անցնում են երթուղայինները,  

»L∑  - ն երթուղիների ընդհանուր երկարությունն է, կմ, 

• տրանսպորտային ցանցի խտությունը՝ yխ , կմ/կմ2 , 
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(1.26) 

• երթուղում ավտոբուսների թիվը՝ Աե , ավտ., 
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(1.27) 

 
1.2. Տիպային խնդիրների լուծում 

 
• Խնդիր. 15 կմ երկարության երթուղին ունի 24 կանգառ, կանգնելու 

միջին ժամանակը կանգառում 15 վրկ. է: Ծայրային կանգառներից յուրա-
քանչյուրում կանգնելու ժամանակը 3 րոպե է: Որոշել օրվա ընթացքում 
մեկ ավտոբուսով տեղափոխված ուղևորների քանակը: Ավտոբուսի ան-
վանական ուղևորատարությունը՝ qան = 80 ուղ, Tկ = 14 ժ, γլց = 0,86, Vտ = 30 
կմ/ժ, lեմ =6 կմ: 

Ավտոբուսի օրական արտադրողականությունը որոշվում է՝ 

 
op

QW = qան · γլց · ηուփ · Zպտ , ուղևոր (1.28) 

Պտույտների քանակը որոշվում է՝  
 Zպտ = Tե / tպտ (1.29) 
Պտույտի ժամանակի տևողությունը՝  

 

. .»
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3600 60

Ù Ï í Ï
åï
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n t tl
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V
⋅ ⋅

= + + ժամ (1.30) 

Ուղևորափոխման գործակիցը որոշվում է՝  
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ηուփ = lե / lեմ = 15/6 = 2,5(1.31) 
Այսպիսով՝  

15 24 15 2 3
0,74

30 3600 60åït ⋅ ⋅= + + = , ժամ, 

 Zպտ = 14/0,74 = 20 պտ, ηուփ = 15/6 = 2,5 (1.32) 

Օրական արտադրողականությունը՝ op
QW = 80·0,86·2,5·20=3440 ուղևոր: 

• Խնդիր. Երթուղում երթևեկության հաճախականության պլանա-
վորված մեծացումը 8 –10 ավտ/ժ հանգեցրեց ուղևորահոսքի 15 % - ով մե-
ծացմանը: Ինչպե՞ս կփոխվի ավտոբուսների լցավորման միջին մակար-
դակը: 

Ավտոբուսի լցավորման աստիճանը կարելի է որոշել՝ Q/ Ահ = qան · γլց : 
Ավտոբուսների լցավորման Q/Ահ = qան · γլց մակարդակը մինչև երթևե-

կության հաճախականության մեծացումը հաշվարկվում է՝  
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(1.33) 

Հաճախականության մեծացումից հետո՝  

 

2
2

³ 2²Éó
Ý Ñ

Q
q

γ =
⋅  

(1.34) 

Լցավորման γլց փոփոխությունը որոշվում է γլց2/γլց1 հարաբերությունից 

2 2 ³ 1

1 1 ³ 2

²
²

Éó Ý Ñ

Éó Ý Ñ

Q q
Q q

γ
γ

= ⋅ ⋅  

Հաշվի առնելով, որ Q2/Q1 = 1,15, Ահ2/Ահ1 = 10 / 8 = 1,25, կստանանք  
γլց2 / γլց1 = 1,15/1,25 = 0,92: 

Հետևապես տեղի է ունեցել ավտոբուսի լցավորման միջին մակարդակի 
8 % - ով իջեցում: 

• Խնդիր. Քաղաքային 15 կմ երկարության շառավղային երթուղին 
սպասարկվում է q = 110 ուղևորատարություն ունեցող ավտոբուսներով: 
Ուղևորների երթևեկության միջին հեռավորությունը՝ lե.մ = 3 կմ, միջանկյալ 
կանգառների թիվը՝ nմ.կ = 18, յուրաքանչյուր միջանկյալ կանգառում կանգ-
նելու ժամանակ tմ.կ = 30 վրկ, վերջինում 3 րոպե, տեխնիկական արագու-
թյունը՝ Vտ = 24 կմ/ժ: Լցավորման գործակիցը՝ γլց = 0,8, զրոյական վազքը՝ 
lզ = 12 կմ, կարգագրում գտնվելու ժամանակը՝ Tկ = 14 ժ, ուղևորափոխման 
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գործակիցը՝ ηուփ = 2,5: Ուղևորատար ԱՏԿ ծրագրում են ավտոբուսները 
փոխարինել հոդակապված ավտոբուսներով՝ q = 180 ուղևոր, մնացած ցու-
ցանիշները չեն փոխվում: 

Որոշել՝ քանի ավտոբուս կազատվի, եթե ավտոբուսային փոխադրա-
միջոցների օրական ծավալը կազմում է 75000 ուղևոր: 

Ավտոբուսի մեկ ուղերթի վրա ծախսած ժամանակը՝ 

»
. .

15 18 0,5 3
24 3600 60áõÕ Ù Ï Ù Ï í

ï

l
t n t t

V
⋅= + ⋅ + = + +  

tուղ = 49,5 րոպե = 0,827 ժամ 
Երթուղում ավտոբուսի աշխատանքի ժամանակը՝  

Tե = Tկ – tվ = Tկ – lզ/Vտ = 14 – 12/24 = 13,57: 
Ավտոբուսների ուղերթների թիվը՝ Zուղ = Tե / tուղ = 13,5/0,82 = 16: 
Ավտոբուսների օրական արտադրողականությունը՝ 

²QW = Zուղ · qավ · γլց · ηուփ = 16 · 110 · 0,8 · 2,5 = 3520 

¹
16 180 0,8 2,5 5760

ÑáQW = ⋅ ⋅ ⋅ = ուղ 

Ավտոբուսների պահանջվող թիվը՝ 

²

²

»

75000
² 21

3520
Ñ

Q

Q
W

= = =  ավտոբուս, 

¹»

75000
² 13

5760Ñá
= = հոդ. ավտ. 

կազատվի 21 – 13 = 8 ավտոբուս: 
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1.3. Խնդիրներ ինքնուրույն լուծելու համար 
 
Խնդիր 1.1. Որոշել ավտոբուսի ժամային արտադրողականությունը 

ուղևորներով և ուղևորա-կիլոմետրերով, եթե օրվա ընթացքում տեղափո-
խել է 2800 ուղևոր, lեմ = 3,2 կմ, Zպտ = 28, tպտ = 0,5 ժամ: 

Խնդիր 1.2. Որոշել տեխնիկական և հաղորդակցական արագություննե-
րը: Եթե հայտնի է, որ Vշ = 20 կմ/ժ, tպտ = 0,8 ժ, nմ.կ = 24, tմ.կ = 30 վրկ, tվ.կ = 6 ր: 

Խնդիր 1.3. Շահագործական արագությունը փոխվում է 20 – ից մինչև 
25 կմ/ժ, որքանո՞վ կկրճատվի յուրաքանչյուր ուղերթի տևողությունը և 
որքանո՞վ ավելի ուղերթ կկատարի յուրաքանչյուր ավտոբուս օրվա ըն-
թացքում, եթե Tկ = 17 ժ, lե = 15 կմ: 

Խնդիր 1.4. Երթուղով օրվա ընթացքում փոխադրվում է 2500 ուղևոր: 
Երթուղին սպասարկում են 9 ավտոբուս՝ qան = 45 ուղ, γլց = 0,9, ηուփ = 3, Tկ = 
15 ժ: Որոշել պտույտի տևողությունը: 

Խնդիր 1.5. Միջքաղաքային երթուղով 6 ավտոբուս օրվա ընթացքում 
փոխադրեց 1400 ուղևոր: lե = 220 կմ, Vշ = 30 կմ/ժ, γլց = 0,8, lմիջ = 80 կմ, Tկ = 
15 ժ: Որոշել ավտոբուսի ուղևորատարողությունը: 

Խնդիր 1.6. Միջքաղաքային երթուղին սպասարկում է 8 ավտոբուս՝ 
q=33 ուղևոր, I = 2 ժ, Vշ = 25 կմ/ժ: Որոշել երթուղու երկարությունը: 

Խնդիր 1.7. Երթևեկության միջակայքը 10–ից կրճատվեց մինչև 6 րոպե: 
Որքանո՞վ կմեծանա գիծ բացթողնվող ավտոբուսների թիվը, եթե մինչև եր-
թևեկության միջակայքի կրճատումը երթուղում աշխատում էր 9 ավտոբուս, 
tպտ = 1.52 ժամ: 

Խնդիր 1.8. Երթևեկության միջակայքը 8 – ից կրճատվեց մինչև 6 րո-
պե: Երթուղում աշխատում էր 10 ավտոբուս, qան = 62 ուղևոր, որոնք օրվա 
ընթացքում փոխադրում են 62000 ուղևոր, ηուփ = 3,8, γլց = 1,2, Tկ = 16 ժ:  

Ինչպե՞ս կփոխվի ավտոբուսների γլց : 
Խնդիր 1.9. Կանգառային կետերի թիվը 14 – ից իջեցվեց մինչև 8: Քանի՞ 

ավտոբուս կազատվի, որպեսզի պահպանվի 10 րոպե միջակայքը: lե = 12 կմ,  
Vտ = 24 կմ/ժ, tմ.կ = 0,5 րոպե, tվ.կ = 3 րոպե:  
Խնդիր 1.10. Քաղաքային օղակաձև երթուղու երկարությունը 15 կմ է: 

Երթուղում աշխատում է 9 ավտոբուս qան = 80 ուղևոր, I = 10 րոպե, tվ.կ = 6 
րոպե: Որոշել տեխնիկական և շահագործական արագությունները: 
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Խնդիր 1.11. 8 կմ երկարության երթուղում ավտոբուսների աշխա-
տանքի տևողությունը 15 – ից դարձրին 18 ժամ: Քանի՞ ուղերթ ավելի կկա-
տարեն ավտոբուսներն օրվա ընթացքում, եթե Vշ = 18 կմ/ժ, երթուղում աշ-
խատում են 6 ավտոբուս: 

Խնդիր 1.12. 200 կմ երկարության երթուղում հաղորդակցական արա-
գությունը 30-ից աճեց մինչև 35 կմ/ժ: Որքանո՞վ կկրճատվի tպտ, եթե tվ.կ=30 
րոպե: 

Խնդիր 1.13. tմ.կ 2 – ից կրճատվեց մինչև 1,5 րոպե, tվ.կ 10 – ից մինչև 6 
րոպե: Ինչպե՞ս կփոխվի երթևեկության միջակայքը 12 կմ երկարության 
երթուղում: Երթուղում աշխատւմ է 6 ավտոբուս՝ qան = 80 ուղևոր, Vտ = 24 
կմ/ժ, nմ.կ = 8: 

Խնդիր 1.14. Խաչմերուկներում ավտոբուսների անցման առավելու-
թյան ապահովումը նրանց տեխնիկական արագությունը բարձրացրեց 
մինչև 27 կմ/ժ: Արդյունքում որոշվեց 27 կմ երկարության երթուղում երաշ-
խավորել ավտոբուսի լցավորման 0,5 – ից ոչ բարձր մակարդակ: Հնարա-
վո՞ր է դա, արդյոք, եթե մինչև արագության մեծացումը γլց = 0,65 ÷  0,7: Եր-
թուղում պտույտի տևողությունը՝ tպտ = 100 րոպե, իսկ մեկ պտույտի պա-
րապուրդների տևողությունը կազմում է 30 %:  

Խնդիր 1.15. Երթուղում ավտոբուսների աշխատանքի ցուցանիշներն 
ըստ տարբերակների բերված են աղ. 1.1 – ում: Որոշել ավտոբուսի ուղեր-
թի՝ tուղ և պտույտի՝ tպտ ժամանակը: 

 

Աղյուսակ 1.1 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lե , կմ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Vտ , կմ/ժ 19,5 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

nմ.կ , ր 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 
 

Ծանոթություն 1. Ավտոբուսի պարապուրդը յուրաքանչյուր միջանկ-
յալ կանգառում tմ.կ = 0,5 րոպե, վերջիններում՝ 5-ական րոպե: 

2. Երթուղու երկարությունը 11-ից մինչև 20-րդ տարբերակը ներառյալ 
ընդունել 20 կմ, իսկ 21-ից մինչև 30՝ 9 կմ: Մնացած ցուցանիշները վերցնել 
աղ. 1.1 այն սյունակներից, որոնք համապատասխանում են իրենց տարբե-
րակների վերջին թվանշաններին: 
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Խնդիր 1.16. Քաղաքային երթուղու երկարության lե , տեխնիկական 
արագության Vտ, ըստ տարբերակների, ինչպես նաև միջանկյալ կանգառ-
ների թվի nմ.կ , դրանցում պարապուրդի ժամանակի tմ.կ և վերջին կանգառ-
ներում tվ մասին տվյալները բերված են խնդիր 1.13–ում: Զրոյական վազքը 
մինչև երկու վերջին կանգառներ lզ և ավտոբուսը կարգագրում գտնվելու 
ժամանակը Tկ, ըստ տարբերակների բերված են աղ.1.2–ում: Որոշել եր-
թուղում աշխատելու ժամանակը Tե, ինչպես նաև հաղորդակցական և շա-
հագործական արագությունները:  

Աղյուսակ 1.2 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lզ , կմ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Tկ , ժ 8,5 9 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 

 

Ծանոթություն 1. lզ-ը 11-ից մինչև 20 տարբերակի համար ընդունել 13 
կմ, իսկ 21-ից մինչև 30՝ 14 կմ, Tկ համապատասխանաբար 14 և 15 ժ: 

2. 1.15 և 1.16 խնդիրների լուծման արդյունքներով որոշել ավտոբուսի 
ուղերթի թիվը աշխատանքային օրվա համար: 

Խնդիր 1.17. Ավտոբուսի տեխնիկական արագության տվյալները բեր-
ված են աղ. 1 – ում, զրոյական վազքի տվյալները՝ աղ. 2 – ում և նրան կից ծա-
նոթությունում: Որոշել ըստ տարբերակների հավաքակայանից ավտոբուս-
ների դուրս գալու ժամանակը՝ 1 – ից մինչև 10 – րդ համարը, եթե դրանց աշ-
խատանք սկսելու ժամանակը Tսկիզ երթուղում հետևյալն են՝ ավտոբուսների 
ելքերի հաջորդականությունը ըստ համարների: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tսկիզբ , ժ 600 612 625 632 648 700 715 720 740 750 

 

Խնդիր 1.18. Մերձքաղաքային երթուղում, որի տվյալներն ըստ տար-
բերակների բերված են աղ. 1.3–ում, աշխատում են ավտոբուսներ՝ qան=43 
ուղ: Գտնել ավտոբուսի տեխնիկակական արագությունը:  
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Աղյուսակ 1.3 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lե , կմ 20 22 24 26 27 28 29 31 32 33 
Vշ , կմ/ժ 18 20 22 24 26 28 30 19 21 23 

nմ.կ , ր 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

Ծանոթություն 1. Ավտոբուսի պարապուրդը վերջին կանգառներում 
կազմում է 9 րոպե, միջանկյալներում tմ.կ–մեկական րոպե: 

2. Երթուղու երկարությունը 11–ից մինչև 20 տարբերակների համար 
ընդունել 23 կմ, իսկ 21–ից միչև 30–25 կմ, մնացած տվյալները վերցնել աղ. 
1.3–ի այն սյունակներից, որոնք համապատասխանում են իրենց տարբե-
րակի վերջին թվանշաններին: 

Խնդիր 1.19. Քաղաքային տանգենցիալ երթուղում աշխատող 110 տե-
ղանոց ավտոբուսի աշխատանքի ցուցանիշները բերված են աղ. 1.4 – ում: 
Որոշել ավտոբուսի ուղևորատարության ստատիկակական՝ γստ և դինա-
միկական՝ γդ օգտագործման գործակիցները:  

 

Աղյուսակ 1.4 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Z,ուղերթ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Q, ուղ 1900 1980 2020 2060 2280 2260 2320 2400 2600 2050 
lեմ , կմ 3 3,5 4 4,5 5 6 6,5 7 7 7,5 
lե , կմ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Ծանոթություն: Փոխադրված ուղևորների թիվը 11 – ից մինչև 20 տար-
բերակների համար՝ 1800 ուղ, իսկ 21–ից մինչև 30՝ 1920 ուղևոր. խնդրի 
լուծման համար մնացած տվյալները վերցնել աղ. 1.4–ի այն սյունակնե-
րից, որոնք համապատասխանում են յուրաքանչյուր տարբերակի վերջին 
թվանշանին: 

Խնդիր 1.20. Քաղաքային շառավղային երթուղու տվյալները, ուր աշ-
խատում են q = 180 տեղանոց ավտոբուսներ, ըստ տարբերակի բերված են 
աղ. 1.5 – ում: Որոշել երթուղում ուղևորափոխման ηուփ գործակիցը:  
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Աղյուսակ 1.5 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Z, ուղ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Q, ուղ 1800 1900 2000 2200 2350 2420 2610 2730 2800 2940 
γլց 0,7 0,72 0,75 0,77 0,78 0,79 0,8 0,81 0,82 0,83 
 

Ծանոթություն: Ուղևորների թիվն ըստ տարբերակների՝ 11–ից մինչև 
20, ընդունել 3000, իսկ 21–ից մինչև 30՝ 3200: Մնացած տվյալները վերցնել 
աղ. 1.5–ի այն սյունակներից, որոնք համապատասխանում են իրենց 
տարբերակի վերջին թվանշանին: 

Խնդիր 1.21. Քաղաքային ավտոբուսային երթուղում կատարված հե-
տազոտություններից պարզվեց, որ հնարավոր է կրճատել մի քանի միջ-
անկյալ կանգառներ և մեծացնել ավտոբուսի շահագործական արագու-
թյունը՝ Vշ, 16–ից մինչև 18 կմ/ժ:  

Որքանով կաճի q=74 ուղևորատարության ավտոբուսի արտադրողա-
կանությունն այդ երթուղում, եթե նրա աշխատանքի ցուցանիշներն ըստ 
տարբերակների բերված են աղ. 1.6–ում: 

 

Աղյուսակ 1.6 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ηուփ 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 
lե, կմ 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

 

Ծանոթություն 1. Երթուղում աշխատանքի ժամանակ բոլոր տարբե-
րակների համար ընդունել 11,5 ժ: 

2. 11 – 20 տարբերակների համար ընդունել ηուփ = 2,8, իսկ 21 – 30՝ ηուփ 
= 2,9 համապատասխանաբար երթուղու երկարությունը՝ 7 և 17 կմ: 

3. Լցավորման գործակիցը վերցնել աղ. 1.5–ից: 
Խնդիր 1.22. 1.15 և 1.16 խնդիրների տվյալներով և նրանց ծանոթու-

թյուններով որոշել օրվա համար վազքի օգտագործման գործակիցը β, եթե 
հայտնի է, որ երթուղում միջանկյալ կանգառների թիվը և նրա երկարու-
թյունը հետևյալն են. 
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Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

nմ.կ 5 6 7 9 10 11 12 13 10 9 
lե, կմ 6 8 10 12 14 16 18 20 9 10 

 

Ծանոթություն: 11 տարբերակների համար միջանկյալ կանգառների 
և երթուղու երկարությունը lե վերցնել իր տարբերակի վերջին թվանշանին 
համապատասխանող սյունակից: 

Խնդիր 1.23. Ավտոբուսը ԱՏԿ դուրս է գալիս ժամը 617 – ին և պետք է 
վերադառնա 2224 – ին: Ընդմիջումը օրվա ընթացքում կազմում է 37,05 րո-
պե: Որոշել ավտոբուսի կարգագրում գտնվելու ժամանակը: 

Խնդիր 1.24. 41 ուղևորատարությամբ ավտոբուսը աշխատում է միջ-
քաղաքային երթուղում, փոխադրել է Q=328 ուղ. ուղիղ և հակառակ ուղ-
ղություններով: Նրա աշխատանքների ցուցանիշներն ըստ տարբերակնե-
րի բերված են աղ. 1.7–ում: 

 

Աղյուսակ 1.7 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lե , կմ 60 70 80 90 100 120 130 140 150 160 
lզ , կմ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
nմիջ 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 

Vտ , կմ/ժ 50 45 55 60 65 70 57 59 62 63 
 

Ծանոթություն 1. Յուրաքանչյուր միջանկյալ կանգառում կանգնելու 
ժամանակ 9–ական րոպե, վերջում 27 րոպե: Ուղերթի ընթացքում ուղևորա-
փոխման գործակիցը՝ ηուփ=2, լցավորման գործակիցը γլց=1: 

2. 11 – 20 տարբերակների համար lե = 65, իսկ 21 – 30 ՝ 95 կմ: Մնացած 
տվյալները վերցնել աղ. 1.7 այն սյունակներից, որոնք համապատասխա-
նում են իրենց տարբերակի վերջին թվանշանին: 

3. Զրոյական վազքի համար Vտ տեխնիկական արագությունն ընդու-
նել 25 կմ/ժ: Որոշել կարգագրում գտնվելու ավտոբուսի ժամանակը: 

Խնդիր 1. 25. Քաղաքային տանգենցիալ երթուղու մասին ցուցանիշները  
q = 180 ուղևորատարության ավտոբուսի համար ըստ տարբերակի բեր-
ված են աղ. 1.8 – ում:  
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Աղյուսակ 1.8 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lե , կմ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 12,5 
Vտ , կմ/ժ 15 16 17 18 19 18,5 17,5 16,5 15,5 19,5 

Tե, ժ 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 
 

Որոշել ուղևորների սպասարկման որակի այնպիսի ցուցանիշ, ինչ-
պիսին լրացուցիչ ուղերթի թիվն է Z, որը կկատարի ավտոբուսը օրվա ըն-
թացքում, եթե ուղերթի ժամանակը կրճատվի 6 րոպեով: 

 

Ծանոթություն: 11 – 20 տարբերակների համար երթուղու երկարու-
թյունը 

lե = 8 կմ, իսկ 21 – 30՝ 11.5 կմ, համապատասխանաբար շահագործա-
կան արագությունը 14 և 20 կմ/ժ, կարգագրում գտնվելու ժամանակը Tկ = 
9,3 և 11.3 ժ: 

Խնդիր 1.26. Քաղաքային շառավղային երթուղում ավտոբուսի աշխա-
տանքային տվյալներն ըստ տարբերակների բերված են աղ. 1.9 – ում: 

 

Աղյուսակ 1.9 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tե , ժ 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 
lե , կմ 14 13 12 11 10 9 9,5 10,5 11,5 15 

β 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,93 0,81 0,79 0,77 
Vշ , կմ 16 17 18 19 20 19,5 18,5 17,5 16,5 15,5 

 

Որոշել ավտոբուսի միջին օրական վազքը lմ.օվ կմ – ով: 
 

Ծանոթություն: 11 – 20 տարբերակների համար երթուղու երկարու-
թյունը՝ 

lե = 8 կմ, իսկ 21 – 30՝ 12,6 կմ, հաշվարկի համար անհրաժեշտ տվյալ-
ները վերցնել աղ. 1.9 այն սյունակներից, որոնք համապատասխանում են 
իրենց տարբերակների վերջին թվանշանին: 

Խնդիր 1.27. 200 ուղևորատարողությամբ ավտոբուսն աշխատում է 
քաղաքային շառավղային երթուղում: Նրա աշխատանքի ցուցանիշներն 
ըստ տարբերակների բերված են աղ. 1.10 – ում: Որոշել ավտոբուսի ար-
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տադրողականությունը ուղևորներով WQ և ուղևորակիլոմետրով WP աշ-
խատանքային օրվա համար: 

Աղյուսակ 1.10 
 

Ցուցանիշներ Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lե , կմ 7 9 11 13 8 10 12 14 15 16 
γլց 0.8 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 

Tկ, կմ 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 
Lօլ , կմ 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 
ηուփ 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2 2.3 
nմ.կ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Vտ, կմ 20 21 22 23 24 25 26 27 20.5 21.5 
 

Ծանոթություն: Միջանկյալ կանգառներից յուրաքանչյուրում կանգնելու 
ժամանակը tմ.կ = 1 րոպե, վերջում՝ 3 րոպե: 11 – 20 տարբերակների համար՝ 

lե = 6 կմ, իսկ 21 – 30՝ 17 կմ, մնացած տվյալները վերցնել աղ. 1.10 այն 
սյունակներից, որոնք համապատասխանում են իրենց տարբերակների 
վերջին թվանշաններին: 

Խնդիր 1.28. Ըստ աղ 1. 11 – ում բերված տվյալների, որոշել q = 80 
ուղևորատարությամբ մերձքաղաքային գոտում աշխատելու համար ավ-
տոբուսների թիվը Ամք , եթե հայտնի է՝ 

 

Աղյուսակ 1.11 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q , ³
ûñ
í  1800 1900 1960 1860 1700 1710 1960 2030 2090 2150 

γլց 0,88 0,8 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,9 
lե, կմ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Vշ, կմ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Tե, ժ 9 9.5 10 8.5 10.5 11 11.5 12 12.5 13 

 

Ծանոթություն: Ավտոբուսի ուղևորատարությունը q = 66 ուղ, ուղևո-
րափոխման գործակիցը ηուփ = 1,5: Փոխադրված ուղևորների թիվն ըստ 
տարբերակների՝ 11 – 20՝ ընդունել 2000 ուղ, իսկ 21 – 30՝ 2220 ուղ, մնացած 
տվյալները վերցնել աղ. 1.11 այն սյունակներից, որոնք համապատասխա-
նում են իրենց տարբերակների վերջին թվանշանին: 
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Խնդիր 1.29. Միջքաղաքային երթուղում ուղևորահոսքը օրական կազ-
մում է Q = 1180 ուղևոր: Նրանց փոխադրման համար q = 52 ուղևորատա-
րությամբ քանի՞ ավտոբուս կպահանջվի: Ավտոբուսի աշխատանքի ցու-
ցանիշները բերված են աղ. 1.12 – ում: 

Աղյուսակ 1.12 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lե , կմ 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 
Vտ , կմ/ժ 50 52 54 56 58 60 62 64 66 61 

Tե, ժ 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5 14 
 

Ծանոթություն 1. Ավտոբուսը վերջին կանգառում գտնվելու ժամա-
նակ tվ = 1ժ, միջանկյալ կանգառների թիվը nմ.կ = 3, յուրաքանչյուր կանգնե-
լու ժամանակը tմ.կ = 12 րոպե, ուղևորափոխման գործակիցը ηուփ = 1,3, 
լցավորման գործակիցը γլց = 1,0: 

2. 11 – 20 տարբերակների համար երթուղու երկարությունը` lե = 220 
կմ, իսկ 21 – 30՝ 250 կմ: Մնացած ցուցանիշները վերցնել աղ. 1.12 այն սյու-
նակներից, որոնք համապատասխանում են իրենց տարբերակի վերջին 
թվանշանին: 

Խնդիր 1.30. Որոշել ավտոբուսային շարասյան փոխադրաունակու-
թյունը՝ Q, եթե շարասյունը կազմված է q = 110 և q = 180 ուղևորատարու-
թյամբ ավտոբուսներից (աշխատանքային օրերը 30), ավտոբուսների աշ-
խատանքային ցուցանիշները բերված են աղ. 1.13 – ում:  

 

Աղյուսակ 1.13 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lե , կմ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Vշ , կմ/ժ 14 15 16 17 18 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 

γլց 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.93 
Tե, ժ 9 9.2 9.5 9.7 10 10.3 10.7 11 11.5 12 

q = 180 50 48 44 42 40 38 36 34 32 16 
q = 110 50 52 56 58 60 62 64 66 68 54 

 

Ծանոթություն 1. Հավաքակայանի գիծ բաց թողնման գործակիցը բո-
լոր տարբերակների համար՝ 0,75, ուղևորափոխման գործակիցը ηուփ = 2: 



 

28 

 

2. 11 – 20 տարբերակների համար ընդունել երթուղու երկարությունը 
lե = 20 կմ, իսկ 21 – 30՝ 9 կմ մնացած տվյալները վերցնել աղ. 1.13 այն ցու-
ցանիշներից, որոնք համապատասխանում են ընտրված տարբերակների 
վերջին թվանշաններին: 

Խնդիր 1.31. Աղյուսակ 1.14 – ում բերված տվյալներով ըստ տարբե-
րակների որոշել հետիոտնի ոտքով երթևեկելու միջին հեռավորությունը 
lուվ բնակվելու վայրից մինչև ավտոբուսային երթուղու կանգառային կետ, 
և երթուղային գործակիցը Kե , ինչպես նաև տրանսպորտային ցանցի 
խտությունը yխ: 

Ծանոթություն: 11 – 20 տարբերակների համար ÷ 75l =∑ կմ, իսկ 21 – 

30՝ 105 կմ, մնացած ցուցանիշները վերցնել աղ. 1.14 այն սյունակներից, 
որոնք համապատասխանում են ընտրած տարբերակների թվանշաններից: 

 

Աղյուսակ 1.14 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

∑lփ , կմ 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 
∑lե , կմ 75 85 95 105 110 120 130 140 150 160 

lկմ, մ 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 
F, կմ 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 
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2. ԱՎՏՈԲՈՒՍՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ  
ԵՐԹՈՒՂՈՒՄ 

 
Ավտոբուսների աշխատանքը երթուղում կազմակերպում են հիմնվե-

լով ուղևորահոսքի ձևավորման և բաշխվածության, պտույտի ժամանակի 
բաղադրամասերի ժամնակաչափման ուսումնասիրությունների տվյալնե-
րի վրա: Դրանց հիման վրա հաշվարկում են շարժման միջակայքը և հա-
ճախականությունը կազմում են ավտոբուսների աշխատանքի չվացուցա-
կը և ընտրում վարորդների աշխատանքի արդյունավետ տարբերակը: 

 
2.1. Պայմանական նշանակումները և խնդիրները լուծելու 

 համար հիմնական բանաձևերը 
 

• Ուղևորահոսքը ամենածանրաբեռնված կանգառամեջումը՝ Qmax, ուղ/ժ, 
• երթուղով ուղևորահոսքի անհավասարաչափ բաշխվածության 

գործակիցը՝ Kե.ա , 
• ուղևորահոսքի ներժամային անհավասարաչափության գործակի-

ցը՝ Kն.ժ, 
• հետիոտնի արագությունը՝ Vհետ = (4 - 5) կմ/ժ, 
• ուղևորը մեկնման վայրի կանգառին մոտենալու նշանակման վայրի 

կանգառից նպատակակետ հասնելու ժամանակի միջին ծախսը՝ tքայլ, րոպե  
 tքայլ = lհետ/Vհետ (2.1) 

• ուղևորն ավտոբուսին սպասելու միջին ժամանակը՝ tսպ , րոպե, 

 
 t

2ëå Ù
I K= , րոպե (2.2) 

Kմ – ավտոբուսին սպասելու ժամանակի տևողության մեծացման գործա-
կից, կախված ավտոբուսների անհավասարաչափ ժամանման հետ, K = 1,3 

• ուղևորը տրանսպորտային միջոցով երթևեկելու միջին ժամանակը՝ 

 

»60 Ù
ïñ

Ñ

l
t

V
= , րոպե (2.3) 

• ավտոբուսների երթևեկության խտությունը՝ Խա , ավտ/կմ 
 Խա = Ա/lե  (2.4) 
• մնացած անհրաժեշտ բանաձևերը բերված են առաջին բաժնում ում: 
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2.2. Տիպային խնդիրների լուծում 
 

• Խնդիր. Որոշել q = 80 ուղևորատարությամբ ավտոբուսների ան-
հրաժեշտ քանակությունն ուղևորահոսքի անկման ժամերին քաղաքային 
երթուղում աշխատելու համար: Եթե lե = 18 կմ, Qմիջ = 200 ուղ, Kա.ե = 1.20, 
Kա.ժ = 1,10, Vշ = 20 կմ/ժ, 

Լուծում՝  

Աե = »
60 60å

ß

t l
I V
⋅ ⋅

=
Ι ⋅

 

Անհրաժեշտ շարժման միջակայքը որոշվում է՝ 

³60 60 80
17

200 1.3 1.1
Ýq

Q
⋅ ⋅Ι = = ≈

⋅ ⋅
 րոպե: 

Սակայն քաղաքում առավելագույն շարժման միջակայքը չպետք է 
մեծ լինի 15 րոպեից: Հետևապես ավտոբուսներների նվազագույն քանակը  

Աե =
60 18

3,6
15 20

⋅ =
⋅

,  

ընդունում ենք՝ Աե = 4 ավտ 
Ավտոբուսների թվի կլորացման արդյունքում կփոփոխվի շարժման 

միջակայքը՝  

60 18
13.5

20 4
⋅Ι = =
⋅

րոպե 

• Խնդիր.  24 կմ երկարություն ունեցող քաղաքային երթուղում աշ-
խատում է 8 ավտոբուս, Vշ = 20 կմ/ժ: Ինչպե՞ս կփոփոխվի ուղևորի կողմից 
ծախսված ժամանակը, եթե պտույտի ժամանակը կրճատվի 4%, ի հաշիվ 
տեխնիկական արագության բարձրացման և միաժամանակ նվազեցնելով 
ավտոբուսների թիվը 1 – ով: ηուփ = 6, tվ.կ = 0,05tպ, (ուղևորի երթևեկության 
միջին հեռավորությունը համարվում է անփոփոխ, Ky = 1,2):  

Տրանսպորտին սպասելու ժամանակը՝ .
»2 2²

åï
ï ë y y

t
t K KΙ= =  

Որոշել տրանսպորտին սպասելու ժամանակը՝ մինչև ավտոբուսի եր-
թևեկության գրաֆիկի փոփոխությունը և դրանից հետո. 
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Տրանսպորտով երթևեկելու ժամանակը որոշվում է՝  
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Երթևեկության վրա ծախսված ժամանակի միջին կորուստը կկազմի՝ 
∆t = (6,42 + 10,95) – (5,85 + 11,40) = 0,12 րոպե 

Հաշվարկների արդյունքները վկայում են այն մասին, որ երթևեկու-
թյան պլանի փոփոխությունն էականորեն չի ազդի ուղևորի կողմից 
ծախսված ժամանակի վրա: 

Խնդիր. Քաղաքային տրամագծային երթուղու երկարությունը lե = 18 կմ, 
միջանկյալ կանգառների թիվը nմ.կ = 27, յուրաքանչյուրում կանգնելու ժամա-
նակը tմ.կ = 0.5 րոպե, վերջին կանգառում tվ.կ = 3 րոպե, տեխնիկական արա-
գությունը Vտ = 25 կմ/ժ: Գագաթնակետային ժամին առավելագույն ուղևորա-
հոսքը Qmax = 1800 ուղ: Երթուղին սպասրկվում է q = 120 ուղևորատարու-
թյամբ ավտոբուսներով, լցավորման գործակիցը γլց = 1: Որոշել երթուղում 
ավտոբուսների երթևեկության հաճախականությունը Ահ և միջակայքը I: 
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Լուծում՝  
Գագաթնակետային ժամին երթևեկության հաճախականությունը՝ 

Ահ = max 1800
15

120 1Éó

Q
q γ

= =
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Ուղերթի ժամանակը՝  
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Պտույտի ժամանակը՝ tպ = 2tպ = 2 · 60 = 2 ժ = 120 րոպե 
Ավտոբուսների թիվն երթուղում՝ Աե = tպ · Ահ = 2 · 15 = 30 ավտ 
Գագաթնակետային ժամին շարժման միջակայքը՝ 

I = tպ / Աե = 120/30 = 4 րոպե 
 

2.3 Խնդիրներ ինքնուրույն լուծելու համար 
 

Խնդիր 2.1. Բավարա՞ր է արդյոք q = 25 (80) ուղևորատարությամբ 8 
ավտոբուսը ժամը 1000 – ից մինչև 1100 ուղևորներին սպասարկելու հա-
մար, եթե միջինում ուղևորների կողմից կատարվում է ժամում 900 ուղևո-
րություն 4,5 կմ հեռավորության վրա, lե = 22,5 կմ, Vշ = 18 կմ/ժ, Kն.ե = 1,50, 
Kն.ժ = 1,05:  

 
Խնդիր 2.2. Ինչպիսի հաճախականությամբ է թույլատրելի կազմա-

կերպել  
q = 180 ուղևորատարությամբ ավտոբուսների երթևեկությունը 16 կմ 

երկարությամբ քաղաքային երթուղում, եթե Qmax = 818 ուղ, tպ = 40 րոպե,  
Kն.ե = 1,30, Kն.ժ = 1,07: 
Խնդիր 2.3. Քանի՞ ավտոբուս է պետք բաց թողնել 12 կմ երկարության 

երթուղի, որպեսզի յուրացվի148 ուղ/ժ ուղևորահոսքը tպ = 0,57, Kն.ե = 1,10,  
Kն.ժ = 1.10: 
Խնդիր 2.4. Երթուղում պտույտի ժամանակը tպ = 48 րոպե է, tվ = 3 րոպե, 
Qmax=420 ուղ/ժ: Աշխատում են 6 ավտոբուս՝ յուրաքանչյուր ուղերթում 

տեղափոխելով միջին հաշվով 100 ուղևոր: Հաշվարկել ուղևորների ժա-
մանակի միջին ծախսերը սպասման և երթևեկության համար: 
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Խնդիր 2.5. Տրամագծային երթուղում, որի երկարությունը 15 կմ է, աշ-
խատում է 12 ավտոբուս, tպ = 60 րոպե, tվ = 5 րոպե, ηուղ = 5: Ինչպե՞ս կփոխ-
վի ուղևորների սպասարկման մակարդակը, շահագործական արագու-
թյունը 3 կմ/ժ մեծացնելու դեպքում: 

Խնդիր 2.6. Շառավղային երթուղին, որի երկարությունը 24 կմ է, սպա-
սարկում են 16 ավտոբուս, Vտ = 36 կմ/ժ, Vh = 24 կմ/ժ, վերջին կանգառներում 
ավտոբուսի կանգնելու ժամանակը յուրաքանչյուրում 2 րոպե է, ηուփ=4: Ավ-
տոբուսների խաչմերուկների անցման գերակայության ապահովումը 4 րո-
պեով տնտեսում է պտույտի ժամանակը: Կարո՞ղ է, արդյոք, 14 ավտոբուս 
աշխատելով երթևեկության նոր գրաֆիկով ապահովել ուղևորներին նախ-
կինից ցածր սպասարկման մակարդակով: 

Խնդիր 2.7. Ուղևորների տեսանկյունից ռացիոնա՞լ է արդյոք 8 ավտոբուսը՝  
q = 25 (80), Vտ = 30 կմ/ժ, tմ.կ = 30 վրկ փոխարինել 8 ավտոբուսով՝ q = 25 (80),  
Vտ = 33 կմ/ժ, tմ.կ = 40 վրկ: Մերձքաղաքային 45 կմ երկարության եր-

թուղում  
lմիջ = 9 կմ, tվ = 8 ր, կանգառամեջերի միջին երկարությունը lկ.մ = 1,5 կմ:  
Խնդիր 2.8. Քաղաքային արագային երթուղին սպասարկում է 15 ավ-

տոբուս q = 25 (62): Երթուղու երկարությունը 36 կմ, հաղորդակցական 
արագությունը:  

Vտ = 21 կմ/ժ, tվ = 8 րոպե: Երթուղում կանգառամեջերի երկարություն-
ները մոտավորապես հավասար են: Հաշվարկել տրանսպորտային սպա-
սարկման որակական մակարդակը դիտարկման թերթիկի տվյալների 
համաձայն (մեկ պտույտի տվյալները):  

 

N կանգառային կետերը 1 2 3 4 5 6 7 1 
բարձրացող ուղևոր 30 20 0 - 50 20 10 - 

իջնող ուղևոր - 10 5 35 - 10 10 60 
 

Խնդիր 2.9. 32 կմ երկարությամբ երթուղում ուղևորահոսքի 30% աճը 
բերեց q = 25 (80) 1ր ավտոբուսի փոխարինմանը 9՝ q = 22 (85) ավտոբու-
սով: Արդյունքում ուղևորահոսքի ներհոսումը հասավ նախկինի 50% - ին: 
Պահանջվեց լրացուցիչ 3 ավտոբուս: Արդյունքում ուղևորահոսքը կազմեց 
7000 ուղ/ժ, իսկ լցավորման գործակիցը՝ γլց = 0,6: Հաշվարկել ուղևորների 
որակի սպասարկման սկզբնական հատաչափերը երթուղում, եթե պտույ-
տի ժամանակը մնացել է նույնը:  
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Խնդիր 2.10. 20 կմ երկարության քաղաքային տրամագծային երթու-
ղում աշխատում է 10 ավտոբուս: Պտույտի ժամանակը 90 րոպե է, tվ = 6 
րոպե, ηուփ =6: Վարորդների բրիգադը պարտավորվել է երթևեկության կա-
նոնավորությունը բարձրացնել մինչև 90%, որը թույլ կտա միջակայքերի 
միջին քառակուսային շեղումը 4 – ից դարձնել 2 րոպե, իսկ ծայրային 
կանգառներում պարապուրդի ժամանակը մինչև 4 րոպե10 – ի փոխարեն 
աշխատելով 9 ավտոբուս: Արդյոք դա չի՞ բերի ուղևորների սպասարկման 
որակի իջեցմանը: 

Խնդիր 2.11. Ուղևորների տրանսպորտ նստելու և նրանով երթևեկելու 
ժամանակի ծախսերը 21 – ից մինչև 19 րոպե իջեցնելու համար, որոշված 
է երթուղի 6 – ի փոխարեն բաց թողել 12 ավտոբուս, lե = 30 կմ, tզ = 6 րոպե: 
Ինչպիսի՞ն է ուղևորի երթևեկման միջին հեռավորությունը: 

Խնդիր 2.12. 18 կմ երկարության երթուղում աշխատում է 10 ավտոբուս,  
tպտ = 60 րոպե, tվ.կ = 6 րոպե: Որքանո՞վ պետք է մեծացնել շահագործական 
արագությունը երթուղում, որպեսզի ուղևորների սպասումը և երթևեկման 
վրա 18 րոպեի փոխարեն ծախսվի 15 րոպե: 

Խնդիր 2.13. 18 կմ երկարության երթուղում աշխատում է 8 ավտո-
բուս: Երթուղում շահագործական արագությունը 18 կմ/ժ է, հաղորդակ-
ցական արագությունը 20 կմ/ժ, տեխնիկականը՝ 30 կմ/ժ: Ճանապարհի 
շահագործական պայմանների վատացման պատճառով տեխնիկական 
արագությունը իջել է մինչև 24 կմ/ժ: Քանի՞ ավտոբուս պետք է ավելացնել, 
որպեսզի ուղևորների սպասարկման մակարդակի իջեցումը հատուցվի, 
եթե ηուփ = 1,5: 

Խնդիր 2.14. Երթուղում աշխատում է 4 ավտոբուս: Ինչպե՞ս կփոխվի 
ուղևորի ժամանակի ծախսը, եթե շահագործական արագությունը մեծաց-
վի 7 % և միաժամանակ հանվի մեկ ավտոբուս, ηուփ = 4, tվ = 0,06tպտ: 

Խնդիր 2.15. 25 կմ երկարության շառավղային երթուղում ուղևորա-
հոսքի 20% - ով մեծացումը պահանջեց եղած 8 ավտոբուսին ավելացնել 
ևս 2 ավտոբուս: Պտույտի ժամանակ շարժման տևողությունը 60 րոպե է, 
իսկ ընդհանուր ժամանակը 75 րոպե, tվ.կ = 5 րոպե: Հաշվել ուղևորների 
կողմից շարժման վրա ծախսված ժամանակը մինչև միջոցառումը և հետո, 
եթե ուղևորափոխման գործակիցը պտույտի ընթացքում ηուփ = 4: 
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Խնդիր 2.16. Ամբողջ երկարությամբ կայուն և միանման ուղևորահոսքով 
տանգենցիալ երթուղում իրացնում է 12 ավտոբուս, q = 25 (80) ուղևորատա-
րողությամբ: Երթուղու երկարությունը 24 կմ է, tպտ = 90 րոպե, tվ.կ = 6 րոպե: 
Ճանապարհի նորոգման պատճառով երթուղու տեղամասում սարքավոր-
ված է շրջանցում, որը 2 կմ-ով երկարացնում է երթուղին և պտույտի ժամա-
նակն ավելանում է 4 րոպեով: Այդ դեպքում ուղևորափոխման գործակիցը 
գործնականում չի փոփոխվում՝ ηուփ = 5: Կարող է ուղևորների սպասարկման 
որակի իջեցումը կոմպենսացվի ևս մեկ ավտոբուսի ավելացմամբ: 

Խնդիր 2.17. Ավտոբուսների երթևեկության գերակայությունը թույլ 
տվեց նրանց տեխնիկական արագությունը 20 կմ – ից մեծացնել մինչև 25 
կմ/ժ: Ինչպես կփոխվեն ուղևորների ժամանակի ծախսերը, եթե lե = 15 կմ, 
իսկ շարժման ժամանակը համապատասխանում է պտույտի ժամանակի 
75 %-ին, tվ.կ = 3 րոպե:  

Խնդիր 2.18. Կատարել շարժակազմի ընտրություն և պահանջվող քա-
նակի հաշվարկ ուղևորահոսքի հետազոտման տվյալներով. 

 

Երևան երթուղու երկարությունը 20 կմ 
երթուղի N 50 պտույտի ժամանակը 60 րոպե 

երթուղու տեսակը Օղակաձև, արագային, դիտարկման 
ժամանակը 9 – 10 ժամ  

N կանգառային կետերը 1 2 3 4 5 6 7 8 = 1 
բարձրացող ուղևոր 50 130 95 120 70 15 120 - 

իջնող ուղևոր - 15 80 160 135 110 5 95 
 

Խնդիր 2.19. 4 մարդ/ժ ինտենսիվությամբ ստուգողական կետ պլանա-
վորված է q = 25 (80) ուղևորատարությամբ ավտոբուսների ժամանում՝ 10 
ավտ/ժ հաճախականությամբ: Ավտոբուսների ժամանման փաստացի 
գրաֆիկն է.  

 

7 702 715 721 724 736 748 752 755 759 
 

Հաշվել ուղևորների ավտոբուս նստելու սպասման միջին ժամանակը, 
եթե լցավորման գործակիցը γլց նախորդ կանգառի կանգառամեջում 0,98 է, 
ուղևորների ժամանումը հսկիչ կետ 0, qան = 130 ուղևոր: 

Խնդիր 2. 20. 35 կմ երկարության երթուղում աշխատում է 20 ավտոբուս  
Vհ = 24 կմ/ժ, Vշ = 24 կմ/ժ, ηուփ = 7: Քաղաքային երթուղում երթևեկու-

թյան ինտենսիվությունը բարձրացնելու շնորհիվ երթուղում տեխնիկա-
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կան արագությունը 32 կմ/ժ – ից իջավ մինչև 28 կմ/ժ: Կարելի՞ է, արդյոք, 5 
լրացուցիչ ավտոբուսի ավելացմամբ կոմպենսացնել սպասարկման որա-
կի վատացումը: 

Խնդիր 2. 21. 2.1 աղյուսակի տվյալներով որոշել ավտոբուսի՝ երթու-
ղում աշխատելու համար թույլատրելի ուղևորատարությունը qթ: 

 

Աղյուսակ 2.1 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Qmax, ուղ 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 
Vշ, կմ/ժ 16 17 18 19 20 21 16,5 17,5 18,5 19,5 

Աե 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 
lե , կմ 6 7 5 5 6 5 6 7 8 9 

 

Ծանոթություն: 11 – 20 տարբերակների համար՝ Vշ = 15,5 կմ/ժ, 21 – 30՝  
Vշ = 15,5 կմ/ժ, մնացած տվյալները վերցնել 2.1 աղյուսակի իրենց տար-

բերակների վերջին թվանշաններին համապատասխանող սյունակներից: 
Խնդիր 2.22. 2.2 աղյուսակի տվյալներով, ըստ տարբերակների որոշել, 

թե քանի ավտոբուս պետք է աշխատի երթուղում:  
 

Աղյուսակ 2.2 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lե , կմ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Vշ, կմ/ժ 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 
Ահ ավտ/ժ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Ծանոթություն: 11–20 տարբերակների համար երթուղու երկարությունը՝ 
lե = 10,5 կմ, իսկ 21 – 30՝ lե = 20 կմ, համապատասխանաբար Ահ = 7 և 

16 ավտ/ժ, իսկ շահագործական արագությունը Vշ վերցնել աղ. 2.2 այն 
սյունակներից, որոնք համապատասխանում են իրենց տարբերակների 
վերջին թվանշաններին:  

Խնդիր 2.23. 2.22 խնդրի տվյալներով որոշել երթուղում երթևեկության 
միջակայքը I: 

Խնդիր 2.24. Քաղաքային տրամագծային երթուղին սպասարկում են 
q=120 ուղևորատարությամբ ավտոբուսներ: Որոշվել է գագաթնակետային 
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ժամերին ավելացնել շարժման հաճախականությունը Ահ = 2 ավտ/ժ: Ինչ-
պե՞ս կփոփոխվի սպասարկման որակի ցուցանիշ շարժման միջակայքը I: 
Qmax ուղևորահոսքի մասին երթուղու ամենածանրաբեռնված տեղամասե-
րի համար բերված են ստորև: 

 

Ցուցա-
նիշ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Qmax, ուղ 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 1560 1680 
 

Ծանոթություն 1. Երթուղու երկարության lե, շահագործական արա-
գության Vշ մասին տվյալները վերցնել 2.21 խնդրի աղ. 2.2 և նրա ծանո-
թությունից, լցավորման գործակիցը γլց=1: 

2. 11–20 տարբերակների համար ուղևորահոսքը վերցնել ըստ այն 
սյունակների, որոնք համապատասխանում են իրենց տարբերակների վեր-
ջին թվանշաններին: 

Խնդիր 2.25. Նոր միկրոշրջանի կառուցապատման կապակցությամբ 
երթուղու երկարությունը որոշված է ավելացնել 6 կմ աղ. 2.2 – ում բերված 
տվյալների համեմատ: Քանի՞ ավտոբուս պետք է ավելացնել երթուղում, 
որպեսզի պահպանել այդ աղյուսակում նշված շարժման հաճախականու-
թյունը Ահ և դրանով իսկ բարելավել ուղևորների սպասարկման որակը: 

Խնդիր 2.26. Օգտագործելով 2.21 և 2.25 խնդիրների տվյալները և լուծ-
ման արդյունքները՝ որոշել երթևեկության խտության Խե փոփոխությունը 
երթուղում: 

Խնդիր 2.27. Որոշել կարճեցված երթուղու երկարությունը lե.կ , որտեղ 
պետք է ուղարկել վերջին կանգառ նշված ժամից ստորև բերված չափով ուշա-
ցած ավտոբուսը, նրան երթևեկության չվացուցակ ներգրավելու համար: 

  

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Վերջին կանգառ ժամանելուց ուշանալու չափը, րոպե 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Ծանոթություն: 11 – 30 տարբերակների համար ուշացման ժամանա-
կը ընտրել այն սյունակներից, որոնք համապատասխանում են իրենց 
տարբերակների վերջին թվանշաններին: Հիմնական տարբերակների 
տվյալները՝ երթուղու երկարությունը lե և շահագործական արագությունը 
Vշ վերցնել աղ. 2.2 – ից:  
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Խնդիր 2. 28. Երթուղում գագաթնակետային ժամին ուղևորահոսքը Qmax 
և շարժման միջակայքը I ըստ տարբերակների ներկայացված են ստորև` 

 

Աղյուսակ 2.3 
 

Տարբե-
րակները 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Qmax ուղ 600 700 800 900 950 1050 1000 1100 1200 1300 
I, րոպե 13 12 11 14 15 16 17 18 19 20 
Տարբե-
րակները 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

I, րոպե 3 2 4 3 5 4 3 5 6 5 
Տարբե-
րակները 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

I, րոպե 9 8 7 6 5 4 7 6 5 4 
 

Որոշել՝ ինչ տիպի ուղևորատարությամբ ավտոբուս է նպատակա-
հարմար շահագործել երթուղում: 

 

Ծանոթություն: 11 – 20 տարբերակների համար՝ Qmax = 1400 ուղևոր, 
21 – 30 տարբերակների համար՝ Qmax = 1150 ուղևոր: 

 

Խնդիր 2.29. Միջքաղաքային երթուղում, որի տվյալները բերված են 
աղ. 2.4 –ում, ավտոբուսի շարժման սահմանված միջակայքը I = 2 ժ: Որո-
շել Vշ, Vհ և Vտ: 

 

Աղյուսակ 2.4 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lե , կմ 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 
nմ.կ 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 

Ահ ավտ/ժ 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 
 

Ծանոթություն 1. 11–20 տարբերակների համար՝ lե=90 կմ, իսկ 21–30՝ 
95 կմ/ժ. մնացած տվյալները վերցնել աղ. 2.4-ի այն սյունակներից, որոնք 
համապատասխանում են իրենց տարբերակների վերջին թվանշաններին:  

2. Միջանկյալ կանգառում ավտոբուսի պարապուրդի ժամանակը 9 
րոպե, իսկ վերջինում 1–10 տարբերակների համար 1,5 ժ է: Իսկ 11–30 
տարբերակների համար վերցնել ստորև բերված տվյալներից: 
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Տարբե-
րակները 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

tմ.կ 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 1,8 1,7 3,6 3,5 
Տարբե-
րակները 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

tմ.կ 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 1,5 1,4 1,3 3,2 3,1 

Խնդիր 2. 30. Կազմել միջքաղաքային երթուղում աշխատող ավտո-
բուսների մեկնման չվացուցակն ըստ վերջին կանգառի, եթե երթուղում 
աշխատում են՝  

q = 26 ուղևորատարությամբ ավտոբուսներ:  
Աղյուսակ 2.5 

 

Ուղևորահոսքը ըստ օրվա 
ժամանակամիջոցի  

Վարորդների աշխատանքային օրերը 
1 2 3 4 5 

6 - 9 208 156 182 234 182 
9 - 12 78 78 130 104 104 

12 - 15 104 130 78 156 78 
15 - 18 130 104 104 78 156 

Խնդիր 2.31. Նկար 2.1 –ում ցույց է տրված ավտոբուսային բրիգադի աշ-
խատանքի գրաֆիկը, որն աշխատում է աշխատանքի կազմակերպման կա-
ռուցողական համակարգով: Այդ գրաֆիկի համար համապատասխան հաշ-
վարկներ, եթե ավտոբուսը պետք է գծում աշխատի ամսվա բոլոր օրերը (30 
օր): Աշխատաժամանակի հաշվեկշիռը յուրաքանչյուր վարորդի համար 
ամսվա կտրվածքով 175 ժ է, իսկ հերթափոխի տևողությունը 8,8 ժամ: 

 

Վարորդ-
ներ 

Վարորդների աշխատանքային օրերը 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 – ին հեր-
թափոխ 

А А Б Б В В А А Б Б 

2 –րդ հեր-
թափոխ 

Б В В А А Б В В В А 

Հանգստյան 
օրերը 

В Б А В Б А В Б А В 

 
 
 
 

А, Б, В – վարորդները 
նկ. 2.1. Ավտոբուսային բրիգադի աշխատանքի մոտավոր գրաֆիկը 
Խնդիր 2.32. 2.31 խնդրին համանման հաշվել և կառուցել գրաֆիկ, 

զույգած եղանակով աշխատող երկու վարորդների համար, որոնցից յու-
րաքանչյուրը պետք է հերթափոխի ընթացքում աշխատանքի 11,7 ժամ: 
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3. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԱՎՏՈԲՈՒՍՆԵՐԻ 
ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 
Կարգավարական կառավարման նպատակն է՝ շարժակազմի օգտա-

գործման արդյունավետության բարձրացումը և ուղևորների տրանսպոր-
տային սպասարկման որակի նորմատիվ մակարդակի վրա պահպանու-
մը: Կարգավարական կառավարման մեջ առանձնացվում են` կազմակեր-
պական, պլանավորման, վերահսկման, կարգավորման կոորդինացման, 
լուծումների և վերլուծության կատարման տիպային կառավարչական 
գործընթացները: 

Կարգավարական կառավարումն ուղղված է երթևեկության նախա-
պես մշակված պլանի կատարմանը և նրա օպերատիվ ճշտմանը փոխա-
դրումներում առաջացող շեղումների և պահանջների տատանմանը հա-
մապատասխան: 

Կարգավարական կառավարումը ստորաբաժանվում է` ներհավա-
քակայանային և գծային: Ավտոմոբիլային ուղևորատար փոխադրումների 
ներհավաքակայանային կարգավորումն իրականացում է ԱՏԿ-ի շահա-
գործական բաժնի կարգավարական խումբը, որը լուծում է հետևյալ 
խնդիրները. շարժակազմի գիծ բաց թողնման ուղեփաստաթղթերի նա-
խապատրաստում, գծից վերադառնալուց հետո այդ փաստթղթերի ընդու-
նում և սկզբնական մշակում, գիծ բաց թողնելուց առաջ շարժակազմի լրա-
կազմում, կարգագրին համապատասխան շարժակամի գիծ բաց թողնում, 
ԱՏԿ–ի շարժակազմի պահուստի արդյունավետ օգտագործում, ավտոմո-
բիլ տաքսիներով փոխադրման նախնական պատվերների ընդունում և 
կատարում, շարժակազմի գիծ առաքման ու գծում նրա աշխատանքի վեր-
լուծություն, հաշվետու փաստաթղթերի ձևակերպում: 

Գծային կարգավարումն իրականացվում է շարժակազմը գծում 
գտնվելու ընթացքում (ԱՏԿ-ի սահմնային դորս), և նրա խնդիրներն են՝ 
ավտոբուսների երթևեկության չվացուցակի կատարման ապահովումը և 
ուղերթերի կանոնավորության հաշվումը, գծում աշխատանքի վերահսկու-
մը, երթևեկության վիճակի, փոխադրումների և ուղևորահոսքերի պայման-
ների մասին օպերատիվորեն հավաքվող տեղեկությունների հիման վրա 
շարժակազմի երթևեկության կարգավորումը, խախտված երթևեկության 
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վերականգնումը, գծում ավտոբուսների տեխնիկական օգնության կազ-
մակերպումը, ՃՏՊ–ի դեպքում միջոցառումների ձեռնարկումը, երթևեկու-
թյան մասին ուղևորներին օպերատիվ տեղեկատվությունը, գծային կար-
գավորական ծառայության ենթակայության տակ գտնվող շարժակազմի 
պահուստի արդյունավետ օգտագործումը, ավտոմոբիլ տաքսիներով փո-
խադրման շտապ և ընթացիկ պատվերների ընդունումը և կատարումը, 
ըստ կարգավորական տեղամասերի միջքաղաքային և միջազգային ավ-
տոբուսների երթևեկության վերահսկում և ավտոբուսներում ազատ տե-
ղերի առկայության մասին տեղեկությունների փոխանցում, գծում աշխա-
տանքի կոորդինացիոն ուղևորատար տրանսպորտի մյուս տեսակների 
հետ, ուղևորների կողմից մոռացված ուղեբեռների ժամանակավոր պահ-
պանում, գործունեության արդյունքների վերլուծություն և հաշվելու փաս-
տաթղթերի ձևակերպում: 

Կարգավարական ծառայության գործունեության կարևորագույն ուղղու-
թյունը երթևեկության խախտումների հետևանքների նախազգուշացումը և 
վերացումն է: Սա հատկապես արդիական է երթուղային փոխադրումների 
համար: Խախտումներն առավել հաճախ կատարվում են քաղաքային ուղևո-
րատար տրանսպորտի (ՔՈՒՏ-ի) աշխատանքում՝ կապված քաղաքում 
տրանսպորտային միջոցների և երթուղիների համակենտրոնացման հետ: 

Երթևեկության խախտման տակ հասկանում են այն իրավիճակը, որն 
առաջանում է փոխադրական գործընթացի փաստացի և պլանային բնու-
թագրերի անհամապատասխանության պատճառով, ինչը հանգեցնում է 
ուղևորների տրանսպորտային սպասարկման որակի նվազեցմանը: Ըստ 
աստիճանի՝ խախտումները լինում են՝ համակարգային, տեղական և ընդ-
հարումներով:  

Համակարգային խախտումները հանգեցնում են երթևեկության լրիվ 
կանգառին և սպասարկման դադարեցմանը: Դրանք առաջանում են տա-
րերային աղետների, քաղաքային ուղևորատար էլեկտրատրանսպորտի, 
էներգամատակարարման ցանցի վթարների և այլ պատճառներով:  

Տեղական խախտումները հանգեցնում են երթևեկության մասնակի 
սահմանափակմանը: Օրինակ՝ տեղական խախտում կլինի երթևեկու-
թյան չվացուցակը չկատարելը՝ երթուղում շատ շարժակազմի մի մասի 
բացակայության հետևանքով: 
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Երթուղում կարճաժամկետ (որպես կանոն ինքնավերացվող) ընդհա-
տում կոչվում է տրանսպորտային համակարգի աշխատունակության մաս-
նակի կորուստը: Ընդհարման օրինակ է ծառայում ճանապարհի <<խցա-
նումների>> գոյացման դեպքում երթևեկության խառնվածքի գոյացումը: 

Երթևեկության խախտման ավելի հաճախ հանդիպող պատճառնե-
րից են շարժակազմի գիծ թերբացթողումը, գծից շարժակազմի անժամա-
նակ դուրս բերումը կլիմայական կամ ճանապարհային պայմանների 
չնախատեսված և զգալի փոփոխությունները, երթևեկության նախատես-
ված չվացուցակից պատահական շեղումները, երթուղու ստուգիչ կետերով 
անցման ժամանակից, պատվերներով ավտոմոբիլ տաքսիների մատուց-
ման ուշացումները: Թերբացթողումը և երթուղուց դուրս գալը բերում են 
ուղերթերի չկատարմանը, ինչն անդրադառնում է միջքաղաքային և մի-
ջազգային, ինչպես նաև մի շարք մերձքաղաքային երթուղիներում 
ուղևորների սպասարկմանը: Միջքաղաքային և միջազգային հաղորդակ-
ցություններում այդ խախտումները բերում են փոխադրողի կողմից 
ուղևորների փոխադրման պայմանների խախտմանը: Ներքաղաքային 
հաղորդակցություններում թերբացթողումը և դուրս գալը նույնպես հան-
գեցնում են լուրջ հետևանքների: Թերբացթողնման նախազգուշացման 
պարտականությունը դրված է ներքաղաքային կարգավորի վրա: 

Ընդհանուր դեպքում շեղումներն աճում են երթուղու սկզբնական կե-
տից վերջնակետ շարժմանը զուգընթաց: Ստուգիչ կետ ժամանման շեղ-
ման մեծությունը բնութագրում են միջին քառակուսային շեղումով:  

 
3.1. Պայմանական նշանակումները և խնդիրներ լուծելու հիմնական 

բանաձևեր 
 

• Երթևեկության կանոնավորությունը՝ Rե, % 
Rե = Zփ – Zկ.խ/Zչվ 

• Երթևեկության կանոնավորության խախտումով ուղերթերի թիվը՝ Zկ.խ 
• Փաստացի կատարված ուղերթերի թիվը՝ Zփ 
• Չվացուցակով նախատեսված ուղերթերի թիվը՝ Zչվ 
• Գումարային եկամուտներն  ավտոբուսների աշխատանքից՝ օրա-

կան, ամսական, ցանկացած ժամանակահատվածում՝ Ե∑, դրամ, 
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Ե∑ = QծTդ.ե = PTուղ.կմ, դրամ 
Դե – դրույքաչափը երթուղում, դրամ, 
Դուղ.կմ – դրույքաչափը մեկ ուղ. – կմ,  
• վառելիքի ծախսի նորման 100 կմ վազքի համար G100, α, 
• դրույքաչափային տեղամասերի թիվը՝ nդ.տ,  

nդ.տ = lե / lկ.մ 
• ամբողջ վազքի համար վառելիքի ընդհանուր ծախսը, G∑, α, լիտր, 

GΣ
100 .

100
û íG l⋅

=  

• վառելիքի օրական ծախսը՝ Gօր, α, լիտր, 
Gօր = Lօր · g/100 

g – վառելիքի տեսակարար ծախսը, g = g / կվտ ⋅ ժ 
• դրույքաչափը մեկ ուղևորի հաշվով – երթևեկության համար միջին 

հավասարակշռված վճարը, եուղ, դրամ, 
• եկամուտներ ուղևորներ փոխադրելուց՝ Եուղ, դրամ, 

Եուղ = Q · g/100, դրամ,  
• եկամուտը մեկ ուղևորատեղի հաշվով  

եուղ.կ = Եուղ · 100/Ա · qան, դրամ, 
 

• եկամուտը մեկ ուղերթի հաշվով, եուղրեթ 
Եուղերթ = qան · եուղ.կմ 

• ավտոբուսի մեկ կմ վազքից եկամուտը՝ Եկմ = եուղերթ/∑lե: 
 
Ուղերթի կատարման գործակից՝ 

αու.կ = zփ/zպլ: 
• Աշխատաժամանակի ամսական հաշվեկշիռը՝ B = 173 (±10)ժ,  

B = Oա · Tհ = Oա ·(tե + tլ + tն.ե + tզր) 
Tհ – հերթափոխի տևողականությունն է, ժամ,  
tե - վարորդի աշխատանքի տևողությունը երթուղում, ժամ, 
tլ – վարորդի լրացուցիչ աշխատաժամանակը պատվերով, ժամ, 
tն.ե – նախապատրաստական եզրափակիչ ժամանակը, րոպե, 
tզր – զրոյական վազքի ժամանակը, րոպե, 
Oա – ամսական աշխատանքային օրերի թիվը: 
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3.2. Տիպային խնդիրների լուծում 
 

Խնդիր. Հաշվել N7 երուղում օրվա համար եկամուտների պլանի կա-
տարման տոկոսը, եթե ուղերթերի կատարման գործակիցը երթուղում կազ-
մել է 0,85, իսկ ԱՏԿ – ի եկամուտների պլանը գերակատարվել է 10% -ով. 

αե.գ = եփ/եպլ · 100 = 0.85/1.1 ·100 = 93.5%: 
Ըստ եկամուտների՝ երթուղում պլանը կատարվել է 93,5 % - ով: 
Խնդիր. Կազմել երթուղու սկզբնական կետից ավտոբուսների ուղևոր-

ման չվացուցակը 600 – ից մինչև 1200 ժամանակահատվածի համար, եթե 
tպտ = 60 րոպե: 

Երթևեկության պահանջվող հաճախականությունը՝  
600 – 800 Ահ = 6 ավտ/ժ 
800 - 1200 Ահ = 3 ավտ/ժ 

Ընդմիջման սկիզբը 900 – ին, վերջին կանգառում: Չվացուցակը կազմ-
վում է աղյուսակային ձևով. 

 
1 600 700 800 900 1000 ճաշ 1140 
2 610 710 - - - - - 
3 620 720 820 920 ճաշ 1100 1200 
4 630 730 830 940 1040 - - 
5 640 740 840 ճաշ 1020 1120 1220 
6 650 750 - - - - - 

 
Խնդիր. Քաղաքային տանգենցիալ երթուղին սպասարկում են q=75 

ուղևորատարությամբ ավտոբուսներ: Երթուղու երկարությունը lե =12 կմ, 
Vտ=24 կմ/ժ, ηուղ=2, γ=1: Միջանկյալ կանգառների թիվը nմ.կ=10, tմ.կ=1րոպե, 
tվ.կ=2 րոպե (յուրաքանչյուրում), G100=18,8 լիտր: Ավտոբուսի աշխատանքի 
տևողությունը գծում Tկ =17 ժ, զրոյական վազքը օրական lզ = 6 կմ: Երթու-
ղում սահմանված է միասնական դրույք՝ 100 դրամ, կազմել վարորդների 
բրիգադի օրական առաջադրանքը, որի համար որոշել միջին օրական 
վազքը Lմ.օ, ավտոբուսի արտադրողականությունը WQ ուղևորներով և WP 
ուղևորա-կմ, վառելիքի ենթադրվող ծախս՝ G∑, ինչպես նաև օրական եկա-
մուտը դրամով: 
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Լուծում: Ավտոբուսի միջին օրական վազքը Lմ.օ = Lուղ. + lզ : 

»
. .

12 10 1 2
24 60 60áõÕ í Ï Ù Ï

ï

l
t t t

V
⋅= + + = + +  

tուղ = 0,7 ժ = 42 րոպե 
Երթուղում ավտոբուսի աշխատանքի ժամանակը՝ 

Tե = Tկ – tզ = 17 – 6/24 = 16,75 ժ 

Ուղերթերի թիվը՝ » 16.75
24

0.7áõÕ
áõÕ

T
Z

t
= = =  

Ուղևորներով միջին օրական վազքը՝ lուղ = Zուղ · lե = 24 · 12 = 288 կմ, 
օրական միջին վազքը՝ Lօ.մ = lուղ + 6 = 294 կմ: 

Ավտոբուսի արտադրողականությունը՝  
WQ = q · γլց · ηուղ · Zուղ = 24 · 75 · 2 · 1 = 3600 ուղևոր: 

Ուղևորի երթևեկության միջին հեռավորությունը՝  
lեմ = lե/ηուղ = 12/2 = 6 կմ: 

Ավտոբուսի արտադրողականությունը ուղևոր – կմ  
Եօր = WQ · lմ = 3600 · 6 = 21600 

Երթուղում օրական եկամուտի պլանը՝ 
եօր = WQ · lմ = 3600 · 100 = 360000 դրամ 

Վառելիքի ծախսը երթուղում՝ ըստ նորմայի  
G∑ = G100 · Lօ.մ /100 = 18,8 · 294/100 = 55 լ 

 
3.3. Խնդիրներ ինքնուրույն լուծելու համար 

 

Խնդիր 3.1. Ուղերթերթից հայտնի է, որ մեկնման ժամանակ ավտոմո-
բիլն ունեցել է 120լ վառելիք, վերադարձի ժամանակ 70լ, gտ = 40լ: Կան-
գառների համար ծախսերի նորման ավելացված է 10 % - ով: Մեկնման 
ժամանակ արագաչափի ցուցմունքը 20,450 կմ էր, վերադարձի ժամանակ 
20,660 կմ: Որոշել տնտեսումը կամ գերծախսը: 

Խնդիր 3.2. 10 կմ երկարությամբ երթուղում վարորդը օրվա ընթաց-
քում կատարում է 18 ուղերթ, Vշ = 20 կմ/ժ: Որոշել վարորդի աշխատան-
քային ժամանակի ամսական հաշվեկշիռը աշխատանքի կազմակերպման 
կառուցողական ձևի դեպքում: 
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Խնդիր 3.3. 20կմ երկարությամբ երթուղում աշխատում է q = 25 (80) 
ուղևորատարությամբ ավտոբուս, Vշ = 25 կմ/ժ: Օրական միջին վազքը եր-
թուղում կազմում է 215 կմ: Ժամանակը զրոյական վազքի tզ = 40 րոպե: 
Որոշել վարորդի աշխատանքային ժամանակի ամսական հաշվեկշիռը, 
որն աշխատում է աշխատանքի կազմակերպման զույգած ձևով: 

Խնդիր 3.4. 12 կմ երկարությամբ երթուղին սպասարկում է 15 ավտո-
բուս՝ q=26 ուղևորատարությամբ, γլց=0.83, ηուփ=3.83, nմ.կ=18, tմ.կ=30 վրկ, 
tվ.կ=3րոպե,  

Vտ=24 կմ/ժ աշխատանքային օրերը Oա=30, ուղերթերի իրականաց-
ման գործակիցը αու.կ=0,88, Tե=16 ժամ հերթափոխի տևողությունը Tհ.տ=0,1 
ժամ: Մեկ ուղևորի փոխադրման վարձը 100 դրամ: Եկամուտը երթուղում 
կազմում է 7800 դրամ: Որոշել մուտքի պլանի կատարման տոկոսը երթու-
ղում ամսվա համար: 

Խնդիր 3.5. Ավտոբուսի, որի q = 25 (80), օրական մուտքը կազմեց 
19200 դրամ, եուղ = 100 դրամ, lեմ = 3,5 կմ: Որոշել Qօր, Pօր: 

Խնդիր 3.6. Կազմել ավտոբուսների երթևեկության ամփոփիչ չվացու-
ցակը 500 – 1200 ժամանակահատվածի համար, եթե tուղ = 30 րոպե: Ճաշի 
ընդմիջման սկիզբը 930 – ից՝ վերջին կանգառում, tվ.կ = 2 ÷ 5 րոպե: Երթևե-
կության պահանջվող հաճախականությունը՝ 

500 – 700 Ահ = 2 ավտ/ժ 
700 – 730 Ահ = 6 ավտ/ժ 
730 – 830 Ահ = 4 ավտ/ժ 
830 - 1200 Ահ = 3 ավտ/ժ 

Խնդիր 3.7. Կազմել ավտոբուսների երթևեկության ամփոփիչ չվացուցա-
կը 530 – 1200 ժամանակահատվածի համար, tպտ = 80 րոպե: Ճաշի ընդմիջումը 
կազմակերպել 900 - 1130 ժամանակահատվածի համար, tվ.կ = 3 - 6 րոպե: 

Երթևեկության պահանջվող հաճախականությունը՝ 
530 – 630 Ահ = 3 ավտ/ժ 
630 – 830 Ահ = 5 ավտ/ժ 

  830 – 1200 Ահ = 3 ավտ/ժ 
Խնդիր 3.8. 15 կմ երկարությամբ երթուղում աշխատում է q = 32 (62) 

ուղևորատարողությամբ ավտոբուս, Vշ = 18 կմ/ժ, γլց = 0.82, ηուփ = 4,2, lե = 8 
կմ, Tե = 16,6 ժամ, Oա = 30, αու.կ = 0,9:  
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Երթուղում ուղեվարձը սահմանված է 100 դրամ: Որոշել Lընդ, Qօր, Pօր, 
և Եամս: 

Խնդիր 3.9. Ավտոբուսի, որի q = 25 (80) ուղևորատարողությամբ, 
ուղերթից հայտնի է, որ մեկնման ժամանակն է 530, վերադարձի ժամանա-
կը 2230, tընդ = 1 ժ: Արագաչափի ցուցմունքը՝ մեկնելիս 20580, վերադարձի-
նը՝ 20770 կմ: Մեկնման պահին վառելիքի պաշարը 150լ, վերադարձինը՝ 
96,6 լ: Լցակայանում տրվել է 50լ, gտ = 55լ: Որոշել Tե ,Gօր, Lընդ: 

Խնդիր 3.10. 15 կմ երկարությամբ երթուղում ավտոբուսն օրական կա-
տարում է 13 ուղերթ, Vշ = 15 կմ/ժ: Որոշել վարորդի աշխատանքային ժա-
մանակի ամսական հաշվեկշիռը, եթե նա աշխատում է աշխատանքի 
կազմակերպման զույգած ձևով: 

Խնդիր 3.11. Մերձքաղաքային երթուղում աշխատում են q = 66 ուղևո-
րատարության ավտոբուսներ, γլց = 0.75, ηուփ = 2.5: Երթուղում դրույքաչափը 
Tուղ.կմ = 20 դրամ 1 ուղևոր/կմ համար: Որոշել ըստ տարբերակների դրամա-
մուտքի պլանը Եդմ և վառելիքի G∑ ծախսը, եթե հայտնի են աղ. 3.1 – ում բեր-
ված տվյալները:  

 

Աղյուսակ 3.1 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lե , կմ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Աե 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Vհ , կմ/ժ 22 23 24 25 26 27 21 20 18 19 
Tե , ժ 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 12 

 
Ծանոթություն 1. Զրոյական վազքն ընդունել lզ = 8 կմ, վերջին կանգա-

ռում պարապուրդը tվ = 12 րոպե: 
2. 11–20 տարբերակների համար երթուղու երկարությունը lե=15 կմ, իսկ 

21–30 տարբերակների համար 17 կմ, ավտոբուսների թիվը համապատաս-
խանաբար 6 և 7: Մնացած բոլոր ցուցանիշները վերցնել աղ. 3.1 այն սյունից, 
որը համապատասխանում է իր տարբերակի վերջին թվանշանին: 
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3. Վառելիքի ծախսի նորման 100 կմ վազքի համար G100 = 40լ: 
  
 
 3.2 6.4 3.3 
 3.1 6.5 
  
   3.0 3.5 
 
 
 

Նկ. 3.1. Մերձքաղաքային երթուղու սխեմա (թվերը կետերի միջև եղած 
հեռավորություններն են՝ կմ - ով) 

 
Խնդիր 3.12. Ըստ 3.11 խնդրի պայմանների և լուծման արդյունքների 

որոշել՝ ինչպիսի՞ն պետք է լինի միասնական դրույքաչափը Դմ.լ երթու-
ղում, ինչպես նաև դրույքաչափային տեղամասերի թիվը nդ, եթե կանգառ-
ների միջև եղած հեռավորությունը lկ.մ = 3,3 կմ: 

Խնդիր 3.13. Միջին օրական դրամական մուտքը Դմ երթուղում, ըստ 
տարբերակների, մեկ ավտոբուսի համար հետևյալն է. 

 
Տարբե-
րակները 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Դմ 15000 15500 16000 16500 17000 17500 18000 18500 19000 19500 
Տարբե-
րակները 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Դմ 20000 20500 21000 21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500 
Տարբե-
րակները 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Դմ 25000 25500 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 

Որոշել՝ քանի՞ ուղևոր պետք է տեղափոխի ավտոբուսն օրվա ընթաց-
քում, եթե երթուղում սահմանված է միասնական դրույքաչափ 100 դրամ: 

Խնդիր 3.14. Նկար 3.1 – ում պատկերված է 29 կմ երթուղու սխեման և 
կանգառային կետերի միջև հեռավորությունները: Երթուղում մեկ ուղևորա – 
կմ դրույքաչափ Դուղ.կմ = 20 դրամ մեկ ուղևոր - կմ: Կատարել երթուղու դրույ-
քավորում և կազմել ուղևորների ուղեվարձի աղյուսակը: 

կայան 

  դպրոց գործարան 

շրջադարձ 

ամառանոց 
Ավան 

մանկապարտեզ 
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Խնդիր 3.15. Կազմել քաղաքային շառավղային երթուղում աշխատող 
q=120 տեղանոց ավտոբուսն սպասարկող վարորդների բրիգադի դրամա-
դրույքային ամսական պլանը, եթե ηուփ = 3, γլց = 0.75 և շարժակազմի հա-
վաքակայանի գիծ բացթոցման գործակիցը α = 0,75: Այդ գործակիցներն 
ընդհանուր են բոլոր տարբերակների համար, ինչպես նաև հայտնի են 
աղ. 3.2 – ում բերված հետևյալ գործակիցները: 

 

Աղյուսակ 3.2 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lե , կմ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Vշ , կմ/ժ 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 

Tե , ժ 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 
 

Ծանոթություն: Երթուղում սահմանված է միասնական Դմ.ե դրույքա-
չափ: Խնդրի լուծման ըմթացքում պետք է որոշել WQ մեկ օրվա և ամսվա 
համար, 11 – 20 տարբերակների համար lե = 6,5 կմ, 21 – 30՝ lե = 16,5 կմ: 
Մնացած ցուցանիշները վերցնում են աղ. 21 այն սյունակներից, որոնք 
համապատասխանում են իրենց տարբերակի վերջին թվանշանին: 

Խնդիր 3.16. Երթուղում աշխատում են 10 ավտոբուս, պտույտի ժա-
մանակը կազմում է 60 րոպե: Տեխնիկական անսարքության հետևանքով 
ժամը 12 – 13-ը երթուղուց դուրս եկավ 2 ավտոբուս: 

Սահմանել արդյունավետ երթևեկության միջակայք, որը կվերա-
կանգնի երթևեկության կանոնավորությունը: 

Խնդիր 3.17. Երթուղու վերջին կանգառում կարգավարական մատյա-
նում ժամը 650 – ից մինչև 815 ամրագրված ավտոբուսների ժամանման 
փաստացի պահը՝ չվացուցակի համեմատ. 

 

Ժամանման 
պահը 

            

Ըստ 
չվացուցակի 

650 700 720 730 740 745 750 755 800 807 811 815 

Փաստացի 652 705 721 735 741 749 752 757 801 812 813 816 
 

Որոշել տոկոսներով երթևեկության կանոնավորության մակարդակը 
R նշված ժամանակին: 
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Խնդիր 3.18. Հաշվել` որքանով կբարձրանա կանոնավորությունը եր-
թուղում, եթե ստուգիչ կետերից մեկում տեղադրված ռադիոսարքը, որը 
ապահովում է ռադիոկապը կարգավորական կետի հետ, ամրագրել է ավ-
տոբուսների անցման հետևյալ ժամանակները. 

 

Հսկիչ կետերն անցման ժամանակը ըստ չվացուցակի 1201 1210 1217 
Փաստացի առանց ռադիոսարքի 1204 1206 1221 

Նույնը ռադիոսարքով 1202 1211 1219 
Ըստ չվացուցակի 1225 1235 1245 1255 

Փաստացի առանց ռադիոսարքի 1222 1229 1244 1259 
Նույնը ռադիոսարքով 1223 1234 1244 1256 

 

Խնդիր 3.19. Մշակել q = 25(80) ուղևորատարությամբ ավտոբուսի ուղե-
թերթը, եթե tմեկ. = 5ժ 50 րոպե, tվերադ = 21ժ 35 րոպե, tհանգ = 2ժ 10 րոպե: Արա-
գաչափի ցուցմունքը մեկնելիս՝ 35410 կմ, վառելիքի մնացորդը բաքում 80լ, 
լցավորելիս տրվել է 100 լ, վերադարձին վառելիքի մնացորդը` 40լ, արա-
գաչափի ցուցմունքը` 35740 կմ: Որոշել Lօ.մ, Vշ, վառելիքի ծախսի նորման 
G∑ և փաստացի ծախսը Gփ, եթե G100 = 40լ: Վառելիքի ծախսի նորման որո-
շելիս հաշվի առնել 10% ավելացումը հաճախակի կանգառների համար: 

Խնդիր 3.20. Միջքաղաքային երթուղում աշխատող q = 20 տեղանոց 
ավտոբուսի օրական Եօր = 30000 դրամ: Երթուղում գործում է տարիֆ` 10 
դրամ 1 ուղևորա – կմ-ի համար, ηուփ = 2: Որոշել պլանի կատարումը տո-
կոսով, եթե հայտնի է ըստ տարբերակների երթուղում ավտոբուսների 
աշխատանքի ցուցանիշները (աղ. 3.3) 

 

Աղյուսակ 3.3 
 

Ցուցա-
նիշներ 

Տարբերակները 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lե , կմ 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 
Vշ , կմ/ժ 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Tե , ժ 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 
 

Ծանոթություն: 1. 11 – 20 տարբերակների համար lե = 85 կմ, իսկ 21 – 30՝  
lե = 65 կմ, մնացած ցուցանիշները աղ. 3.3 այն սյունակներից, որոնք 

համընկնում են իրենց տարբերակի վերջին թվանշանին: 
2. Դրամական եկամուտների պլանը որոշելու համար անհրաժեշտ է 

սկզբում որոշել WQ, WP` համապատասխան բանաձևով: 
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II ԲԱԺԻՆ 
 
 
 

ՈՒՂԵՎՈՐԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ 
ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ 

 
 
 

Լաբորատոր աշխատանքների կատարման  
մեթոդական ցուցումներ 
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Մեթոդական ցուցումների նպատակն ավտոմոբիլային տրանսպորտով 
ուղևորների փոխադրման կազմակերպման հիմնական եղանակներին ծա-
նոթացումն է: 

Մեթոդական ցուցումներն ընդգրկում են դասընթացի հետազոտման 
հետևյալ թեմաները. 

• Քաղաքային ավտոբուսային երթուղու համալիր հետազոտում: 
• Ուղևորահոսքերի վերլուծություն, երթուղու ցուցանիշների հաշ-

վարկը և պլանավորումը: 
• Երթուղում ավտոբուսի երթևեկության կազմակերպումը: 
• Միջքաղաքային երթուղում ավտոբուսների երթևեկության կազ-

մակերպումը: 
• Շարժակազմի ռացիոնալ տիպի ընտրություն: 
• Երթուղում ավտոբուսների կանոնավոր երթևեկության հսկողու-

թյուն և գնահատում: 
• Ուղևորի երթևեկության վրա ծախսված ժամանակի հաշվարկ: 
Լաբորատոր աշխատանքի նպատակը տնտեսական գիտելիքների ամ-

րապնդումը և ուղևորներին ավտոբուսային տրանսպորտով փոխադրելու 
գործնական հմտությունների ձեռքբերումն է: 
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Լաբորատոր աշխատանք №1 
 

Քաղաքային ավտոբուսային երթուղու համալիր հետազոտում 
 

Նպատակը. ծանոթացում քաղաքային ավտոբուսային երթուղում տեղե-
կությունների հավաքման եղանակներին, գործնական հմտությունների ձեռք 
բերում ուղևորահոսքերի հետազոտման հաշվեաղյուսակային և աչքաչա-
փային եղանակների, ինչպես նաև փոխադրման գործընթացի մասնակիցնե-
րի՝ ուղևորների ավտոբուսների ժամանակային հարաչափերի մասին: 

Անցկացման տեղը. իրական ավտոբուսային երթուղի կամ իրական 
փոխադրման գործընթացի տեսագրությունը երթուղում: 

 
Հիմնական եզրույթները(տերմինները) և սահմանումները 

 
Ուղևորահոսք (ուղևոր/ժ, ուղևոր/օր և այլն) - միավոր ժամանակում 

փոխադրված ուղևորների քանակն է երթուղում: 
Ուղևորների հարաբերակցությունը. բնակչության տրանսպորտային 

կապերի իրական պահանջարկն` է որևէ երկու կանգառային կետերի միջև: 
Ուղևորահոսքերի հետազոտումը կարող է իրականացվել մի քանի 

եղանակներով. 
Անկետային եղանակը կիրառվում է քաղաքի (միկրոշրջանի) տրանս-

պորտային ցանցի հեռանկարային զարգացման հարցը լուծելիս: Այդ եղա-
նակը նախատեսում է բնակչության (կամ ուղևորների) հարցում՝ երթևեկու-
թյան ուղղության, նպատակի և ժամանակի մասին: Հարցման եղանակները 
և ձևերը` կախված նպատակից և հետազոտությունների մասշտաբներից, 
կարող են լինել տարբեր: Այդ եղանակով հետազոտումը հատուկ պատրաս-
տականություն է պահանջում: Այն բարդ և աշխատատար է. պահանջում է 
մեծ թվով մարդկանց ներգրավում և ոչ միշտ է տալիս սպառիչ տվյալներ: 
Սակայն հետազոտման այդ եղանակը միակն է տրանսպորտային ցանցեր 
չունեցող շրջանների համար: 

Տալոնային հետազոտման եղանակը հիմնված է հաշվետարների կող-
մից յուրաքանչյուր ուղևորի տրանսպորտ բարձրանալը և իջնելը գրանցե-
լու վրա: Նա թույլ է տալիս անմիջապես որոշել փոխադարձ հաղորդակց-
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վող ուղևորների թիվը: Այդ եղանակը կազմակերպչական տեսանկյունից 
ամենաբարդն ու թանկ արժեցողն է: Եղանակի էությունը հետևյալն է. 
մուտքի դռան մոտ գտնվող հաշվետարը յուրաքանչյուր բարձրացող 
ուղևորին կտրոն է տալիս, իր մոտ նշելով կանգառային կետի անվանումը 
և բաժանած կտրոնների թիվը: Ելքի դռան մոտ հաշվետարը իջնողներից 
վերցնում է կտրոնները և տեսակավորում  ըստ կանգառային կետերի: Այդ 
եղանակի թերությունը աշխատատարությունն է, կարող են դիտվել նաև 
անճշտություններ որոշ ուղևորների կողմից կտրոնները չվերադարձնելու 
դեպքում (հատկապես գագաթնակետային ժամերին): 

Տոմսային եղանակը հիմնված է վաճառված տոմսերի վիճակագրու-
թյան մշակման հաշվետու տվյալների վրա: Սակայն այդ եղանակը հաշվի 
չի առնում այն ուղևորներին, ովքեր անվճար կամ մշտական տոմսերով են 
երթևեկում: Այդ եղանակը հատուկ պատրաստություն չի պահանջում: 
Հիմնականում կիրառվում է մերձքաղաքային և միջքաղաքային երթուղի-
ներում, որտեղ տոմսերի վաճառքը պարտադիր է: 

Աղյուսակային եղանակը կիրառվում է ուղևորահոսքերի միանգամյա 
հետազոտման համար և պահանջում է ամենաքիչ ծախսեր՝ ստացված 
տվյալների բարձր ճշտության դեպքում: Եղանակը հիմնված է հաշվետար-
ների գրանցման վրա: Ուղևորների գրանցումը կարող է կատարվել հաշ-
վետարների կողմից ինչպես ավտոբուսի սրահում, այնպես էլ երթուղու 
կանգառներում: 

Աչքաչափային եղանակն  ավելի հասարակ և մատչելի է: Այն հիմնված 
է ուղևորահոսքի տեսողական դիտարկումների վրա, ինչպես հատուկ 
հսկիչների, այնպես էլ տոմսավաճառների կամ վարորդների կողմից: Ուղևո-
րատարողության գնահատման համար կիրառվում է միավորային սանդ-
ղակ՝ աչքաչափային հետազոտման այսպես կոչված «ուրվապատկերային» 
ձևը: Հաշվետարն «աչքաչափով» գնահատում է ուղևորներով ավտոբուսի 
լցավորումը և համապատասխան միավորներ  նշանակում (աղ. 1.1): 

Լրացված ձևերի մշակումը բալային գնահատականների վերծանումն 
է և ըստ դրանց ուղևորների թվի որոշումը: 

Աչքաչափային եղանակի թերությունը ավտոբուսների լցավորման 
մակարդակի բարձրացումն է: Առավելությունը՝ տեղեկություններ ստա-
նալու համար զգալի ծախսերի բացակայությունը: 
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Աղյուսակ 1.1 
 

Ավտոբուսի սրահի լցավորման տեսողական գնահատականները և 
դրանց համապատասխան՝ ավտոբուսի սրահի լցավորման մակարդակը 

 

Գնահա-
տականը 

Ավտոբուսի սրահի լցավորումը 
Լցավորման 
գործակից 

1 Զբաղեցված են նստատեղերի մոտ 50% 0.1 
2 Զբաղեցված են նստատեղերի 50% մինչև 100% 0.25 

3 
Զբաղեցված են բոլոր նստատեղերը և մինչև 30% կանգնած 
երթևեկելու տեղերը 

0.5 

4 
Զբաղեցված են բոլոր նստատեղերը և 30% մինչև 70% կանգ-
նած երթևեկելու տեղերը 

0.7 

5 Ավտոբուսը լրիվ լցված է և, բայց դեռ կարող են բարձրանալ 1.0 

6 
Ավտոբուսը գերբեռնված է. նկատվում են բարձրանալուց 
հրաժարվողներ 

1.2 

 

Տեղեկությունների հավաքում՝ ավտոբուսի ժամանման ժամանակի, 
կանգնելու և ուղևորվելու մասին, կատարվում է կանգառային կետերում, 
և հետագայում օգտագործվում է ժամանակային և արագային բնութագրե-
րի հաշվարկի և ավտոբուսի երթևեկության հսկողության համար: 

 
Մեթոդական ցուցումներ 

 
Ուղևորահոսքերի հետազոտման արդյունքների գործնական կիրառ-

ման համար լաբորատոր աշխատանքը ենթադրվում է կատարել իրական 
ավտոբուսային երթուղում՝ աղյուսակային և աչքաչափային եղանակնե-
րով, հաշվետարներին տեղակայելով կանգառային կետերում (հետազոտ-
ման համար աղյուսակի օրինակ է տրված հավելված 1-ում): 

Այլընտրանքային է լաբորատոր պայմաններում ըստ տեսագրու-
թյունների հետազոտությունների տարբերակը: Տեսագրությունները կա-
տարվում են հետազոտվող երթուղում և նախապատրաստված ցուցա-
գրումների համար: 

Հաշվետարների նվազագույն թիվը` Nհաշ, որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ 
 Nհ=Nկկ*N*1.05,  (1.1) 

որտեղ Nկկ-ը երթուղում ուղիղ և հակառակ ուղղությամբ կանգառային 
կետերի թիվն է, 
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N-ը մեկ կանգառային կետում հաշվետարների թիվն է (սովորաբար 
2-3 մարդ), 

1.05-ը հաշվետարների թվի 5% պաշարը հաշվի առնող գործակիցն է: 
Ավտոբուսը կանգառ ժամանելիս արձանագրությունում գրանցում են. 
• ավտոբուսի գրանցման համարը, 
• ավտոբուսը կանգառային կետ գալու ժամանակը` դռների բացման 

պահը, 
• իջնող և նստող ուղևորների թիվը (բոլոր դռների գումարայինը) 
• կանգառային կետում ավտոբուսի կանգնելու ժամանակը, 
• ավտոբուսը ուղևորվելիս տեսողականորեն գնահատում են լցավո-

րումը 6 միավորանոց սանդղակով` համաձային աղ.1-ի: 
 

Առաջադրանք 
 

1. Կատարել ուղևորահոսքերի հետազոտում իրական ավտոբուսա-
յին երթուղում աղյուսակային և աչքաչափային եղանակով: 

2. Լրացնել երթուղու հետազոտման արձանագրությունը` ըստ կան-
գառային կետերի: 
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Լաբորատոր աշխատանք № 2 
 

Ուղևորահոսքերի վերլուծություն, երթուղու ցուցանիշների 
հաշվարկ և պլանավորում 

 
Նպատակը - ծանոթացում քաղաքային ավտոբուսային երթուղում 

ուղևորահոսքերի վիճակագրական հետազոտություների արդյունքների 
մշակման եղանակին: Հմտությունների ձեռք բերում ուղևորատար փոխադ-
րումների քանակական հիմնական չափիչների հաշվարկի վերաբերյալ: 

Աշխատանքի կատարման տեղը. «Ավտոմոբիլային փոխադրումների» 
լաբորատորիա: 

 
Հիմնական տերմինները և սահմանումները 

 
Կանգառային կետի ուղևորափոխում (ուղևոր/ժ, ուղևոր/օր). կանգա-

ռային կետում տրանսպորտային միջոցներ նստող և իջնող ուղևորների 
ընդհանուր քանակը միավոր ժամանակում: 

Ուղևորաշրջանառություն (տրանսպորտային աշխատանքի ծավալ) 
(ուղկմ/ժ, ուղկմ/օր և այլն). միավոր ժամանակում կատարած ուղևոր/կիլո-
մետրերի քանակը: Տարբերում են ուղևորաշրջանառություն` ըստ երթուղու 
տեղամասերի և գումարային երթուղային ուղևորաշրջանառություն: 

Ուղևորի երթևեկության միջին հեռավորությունը (կմ) . երթուղում բո-
լոր ուղևորների հարաբերակցությունների միջին մեծությունը միավոր 
ժամանակում: 

Ուղևորահոսքերի հետազոտությունների նյութերը երթուղում ավտո-
բուսների աշխատանքի պլանավորման հիմնական տեղեկություններն են: 
Տեղեկատվության մշակումը և ցուցանիշների հաշվարկը կատարվում են 
որոշակի հաջորդականությամբ: Տարբերում են՝ ուղևորահոսք, ըստ եր-
թուղու տեղամասերի, և գումարային ուղևորահոսք երթուղում (ուղևորա-
փոխադրումների ծավալը): 

Կանոնավոր փոխադրումների երթուղու հետազոտման արձանագրու-
թյան հիման վրա (հավելված 1) կազմվում է ամփոփագիր (աղ. 2.1), որտեղ 
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գրանցվում է հետազոտվող ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր կանգա-
ռային կետում տրանսպորտ նստող և իջնող ուղևորների ընդհանուր քանակը: 

Հաշվարկում են կանգառային կետի գումարային ուղևորափոխումը, 
յուրաքանչյուր կանգառամեջում փոխադրվող ուղևորների թիվը, յուրա-
քանչյուր կանգառամեջի երկարությունը, լցավորումը աչքաչափային 
հաշվարկի արդյունքով (աղյ. 1.1): 

Երթուղու հիմնական ցուցանիշներն են՝ 
1) Ժամային ուղևորահոսքը (Qժ, ուղևոր), 

 
Å ³

1 1

 Q =
N N

μ ñÓ ÇçÝ
i i

Q Q
= =

=∑ ∑ ,  (2.1) 

որտեղ i-ն կանգառային կետի համարն է,  
N-ը երթուղու կանգառային կետերի ընդհանուր թիվը, 
Qբարձ, Qիջավ -ը համապատասխան կանգառային կետերում շարժա-

կազմ բարձրացող և իջնող ուղևորների թիվն է, ուղևոր: 
2) Ուղևորաշրջանառությունն ըստ երթուղու տեղամասերի (Pj ուղկմ) 

և երթուղու ժամային ուղևորաշրջանառությունը (Pժ ուղկմ) որոշվում են 
ներքոհիշյալ բանաձևով՝ 

 Pj = Qj *li,  (2.2) 
որտեղ Qj-ն ուղևորահոսքն է,  
N-ը` երթուղու j տեղամասը: 

 
∑

1

1=

N

j
jÅ P=P  (2.3) 

որտեղ lj -ն երթուղու j-րդ տեղամասի երկարությունն է, կմ: 
3) Ուղևորահոսքի անհավասարաչափության գործակիցն ըստ երթու-

ղու տեղամասերի՝ 

  (2.4) 

որտեղ Qmax -ն ուղևորահոսքն է երթուղու ամենածանրաբեռնված տե-
ղամասում, ուղևոր, 

Qմիջ-ը միջին ուղևորահոսքն է, ուղևոր: 

 

1

ÙÇç
1
1

 Q =
N

j
j

N

Q
−

=
−

∑
 

(2.5) 

Ուղևորի երթևեկության միջին հեռավորությունը, կմ. 
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   (2.6) 

4) Ուղևորափոխման գործակից. 

  (2.7) 

5) Ավտոբուսի լցման միջին գործակից. 

  (2.8) 

որտեղ QԱ-ն մեկ ավտոբուսի կողմից մեկ ժամում փոխադրված 
ուղևորների միջին թիվն է, ուղևոր, 

q*-ը` ավտոբուսի անվանական ուղևորատարությունը, ուղևոր: 

  (2.9) 

որտեղ Ահփ-ն ավտոբուսի երթևեկության հաճախականությունն է, 
ավտ/ժ: 

6) Ավտոբուսային երթուղու պլանավորվող ժամային եկամուտն է, 
դրամ: 

  (2.11) 

որտեղ S-ը փոխադրման ինքնարժեքն է, դրամ/ուղ.կմ: 
 

Մեթոդական ցուցումներ 
 

Աշխատանքը կատարվում է բրիգադային եղանակով: Յուրաքանչյուր 
բրիգադ կազմված է 2-3 մարդուց: Բրիգադը ստանում է ելակետային տվ-
յալներ` կանոնավոր փոխադրումներով երթուղու հետազոտման արձա-
նագրության ձևով (հավելված 1): 

Հետազոտության արդյունքների մշակումն իրականացվում է հետև-
յալ հաջորդականությամբ. 

1) Երթուղու յուրաքանչյուր կանգառային կետի համար, հետազոտ-
ման ժամանակահատվածում, հաշվում են ավտոբուսներ նստող և իջնող 
ուղևորների քանակը: 

2) Իրականացվում է ավտոբուսի սրահի լցավորվածության աչքաչա-
փային եղանակով հետազոտությունների արդյունքներով, ինչպես նաև 
երթուղու տեղամասում ուղևորալարվածությունները` համաձայն աղ. 1.1: 

3) Հաշվարկվում է կանգառային կետի ուղևորափոխումը. 
   (2.12) 
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4) Կանգառամեջն անցած ուղևորների թիվը հաշվարկվում է հետևյալ 
հաջորդականությամբ. 

• առաջին կանգառամեջն անցած ուղևորների թիվն ընդունվում է 
հավասար երթուղու սկզբնական կանգառում նստած ուղևորների թվին, 

• երկրորդ կանգառամեջում ընդունվում է հավասար առաջին կանգա-
ռամեջում անցած ուղևորների և երկրորդ կանգառային կետում բարձրացած 
ուղևորների գումարից հանած նույն կանգառում իջած ուղևորների թիվը, 

  (2.13) 

որտեղ` j-ն երթուղու սխեմայի տեղամասի համարն է, 
Qj-1=Qբարձ, Q2-3=Q1-2-Qիջած 2 + Qբարձր. 2 և այլն: 

5) Յուրաքանչյուր բրիգադ իր տվյալներն է մտցնում հանրագումարային 
ամփոփիչի (աղ. 2.1) բրիգադի տարբերակին համապատասխանող տողում: 

 

Աղյուսակ 2.1 
 

№ 
ԿԿ 

Բարձր. 
ուղ. 
թիվը, 

Qբարձ. ուղ. 

Իջած 
ուղ. 
թիվը, 
Qիջ. ուղ. 

ԿԿ 
ուղևո-
րափո-
խումը, 
Пi, 

ուղևոր 

Ե
րթ

ու
ղո

ւ տ
եղ

ա
մա

ս Ուղևորա-
հոսքը` ըստ 
երթուղու 

տեղամասի, 
Qij, ուղևոր 

Տեղամա- 
սերի եր-
կարու-
թյունը, 
lij, կմ 

Ուղևորա-
շրջանառու-
թյունը` ըստ 
երթուղու տե-

ղամասի 
Pij, ուղ. կմ 

    
1    

1-2      2    

2-3      
3    

3-4      
... ... 

... 

n-
1-n 

     
n    

Արդ-
յունք 

Qժ Qժ - - - - lերթ. Pժ Pժ 
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6) Ստացված տվյալներով հաշվարկվում են ժամային ուղևորահոս-
քը` Qժ, ինչպես նաև ուղևորահոսքը` Qj, և ուղևորաշրջանառությունը` 
ըստ երթուղու տեղամասերի: 

7) Հաշվարկների արդյունքներով կառուցում են կանգառային կետերի 
ուղևորափոխումներ (նկ. 2.1) և ըստ ուղևորահոսքերի (նկ.2.2) էպյուրնե-
րը` ըստ երթուղու տեղամասերի: 

8) Հետագա մշակումը ենթադրում է նախորդ գլխում բերված երթու-
ղու հիմնական ցուցանիշների հաշվարկ: 

 

 
 

Նկ. 2.1. Կանգառային կետերի ուղևորափոխման էպյուր 

Qբարձ 

Qիջնող

կանգառային 
կետեր 
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Նկ. 2.2. Ըստ երթուղու տեղամասերի ուղևորահոսքերի էպյուր 
 

Առաջադրանք 
 

1. Կազմել ուղևորահոսքերի ամփոփագիրն ըստ երթուղու (աղ.2.1), 
2. Կառուցել երթուղու սխեման (մասշտաբով) սխեմայի վրա նշել 

կանգառամեջերի երկարությունը և կանգառային կետերի համարները, 
3. Կառուցել կանգառային կետերի ուղևորափոխման և ըստ երթու-

ղու տեղամասերի ուղևորահոսքերի էպյուրները (նկ. 2.1, նկ. 2.2), 
4. Հաշվել երթուղու հիմնական ցուցանիշները (2.1-2.11) բանաձևերով, 
5. Եզրակացություններ անել աշխատանքի արդյունքներով: 

 

Qուղ/ժամ 

երթուղու տեղամասերը

Q
j ո

ւղ
/ժ
ա
մ 
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Լաբորատոր աշխատանք №3 
 

Երթուղում ավտոբուսի երթևեկության կազմակերպումը 
 

Նպատակը` ծանոթանալ արագությունների նորմավորման եղանակ-
ներին, ձեռք բերել արագությունների նորմավորման և ավտոբուսների եր-
թևեկության ռեժիմների կազմավորման գործնական հմտություններ: 

Աշխատանքի կատարման տեղը` ամբիոնի ‹‹ավտոմոբիլային փոխա-
դրումների›› լաբորատորիա: 

Հիմնական տերմինները և սահմանումները` Երթևեկության ժամա-
նակ կանգառամեջում երթուղու տեղամասը, ավտոբուսի անցնելու ժա-
մանակը: 

Ուղերթի պտույտի ժամանակը. ժամանակ, որի ընթացքում ավտոբու-
սը լրիվ պտույտ է կատարում երթուղում: 

Ուղերթի պտույտի ժամանակը կարող է հաշվարկվել որպես երթու-
ղին անցնելու ժամանակահատվածների գումար` շարժման tշ, կանգառա-
յին կետերում կանգնելու tմկ և վերջին կանգառում կանգնելու tվկ կանգնելու 
ժամանակահատվածների գումար. 

tպտ = ∑ tշ+∑ tմկ+ ∑ tվկ: (3.1) 
Տեխնիկական արագությունը` Vտ, որոշվում է ըստ երթուղու տեղամա-

սերի` որպես տրանսպորտային միջոցի վազքի և անցած ժամանակի հարա-
բերության, հաշվի առած ուշացումները` կախված ճանապարհային պայ-
մաններից, բացառությամբ կանգառային կետերում կանգնելու ժամանակի: 

Vտi=lեi/tշi,(3.2) 
որտեղ lեi-ն երթուղու i-րդ կանգառամեջի (տեղամասի) երկարու-

թյունն է, կմ 
tշi-ն` երթուղու i-րդ կանգառամեջն (տեղամասը) անցնելու ժամանա-

կը, ժամ 
Միջին տեխնիկական արագություն (Vմիջ.տ.).  որոշվում է ըստ ամբողջ 

երթուղու. 
Vմիջ. տ=lե/∑tշ ,կմ/ժամ (3.3) 
որտեղ lե-ն երթուղու երկարությունն է, կմ, 
∑tշ -ն` երթուղով երթևեկելու ժամանակը, ժամ: 
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Հաղորդակցական արագություն (Vհ). երթուղու երկարության հարա-
բերությունն է կանգառային կետերում կանգնելու և երթևեկելու ժամա-
նակների գումարին. 
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=

+∑ ∑  
կմ/ժամ (3.4) 

Շահագործական արագություն (Vշ). երթուղու երկարության հարաբե-
րությունն է պտույտի ժամանակին. 
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կմ/ժամ (3.5) 

Անհրաժեշտ է հիշել արագությունների հարաբերակցության մասին՝ 
Vտ>Vհ>Vշ: 

Արագությունների նորմավորման նպատակն է՝ հաշվի առնելով ավ-
տոբուսների օպտիմալ շահագործումը՝ գտնել ուղևորներին ամենակարճ 
ժամկետում տեղ հասցնելու և ավտոբուսի կանոնավոր երթևեկության մի-
ջև հաշվեկշիռը, երթևեկության անվտանգության ապահովումը, իրակա-
նացնել ավտոբուսների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների և վարորդ-
ների աշխատանքի արտադրողականության օպտիմալ օգտագործումը: 

Առաջարկվող եղանակը երթևեկության տարբեր պայմանների համար 
հնարավորություն է նախատեսում օպտիմալ հաղորդակցության արա-
գության` Vհ, հսկիչ կետերը և ամբողջ երթուղին անցնելու ժամանակի 
թույլատրելի նորմերից շեղումների որոշումը: 

 
Մեթոդական ցուցումներ 

 
Աշխատանքը կատարվում է բրիգադային եղանակով: Յուրաքանչյուր 

բրիգադ կազմված է 2-3 մարդուց: Բրիգադը ելակետային տվյալներ է 
ստանում կանոնավոր փոխադրումների իրականացվող երթուղու հետա-
զոտությունների արձանագրությունների ձևով (հավելված 1): 

Արագությունների նորմավորումն իրականացվում է 2 փուլով. 
• առաջին փուլում նորմավորվում են հիմնական ժամանակային 

բնութագրերը,  
• երկրորդում՝ արագային բնութագրերը: 
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Մեթոդիկան նախատեսում է ձեռքի ժամանակաչափման եղանակ, թիվ 
1 լաբորատոր աշխատանքում կատարված չափումների արդյունքներով: 

Նորմավորման ենթակա հիմնական ժամանակային մեծությունն 
ուղերթի պտույտի ժամանակն է (3.1): Այդ մեծությունը նորմավորելու հա-
մար անհրաժեշտ է նորմավորել նրա բաղադրամասերը: 

Ժամանակային բնութագրերի նորմավորման եղանակը նախատեսում 
է հետևյալ հաջորդականությունը. կանոնավոր փոխադրումներով երթուղու 
(հավելված 1) հետազոտման հիման վրա ընտրում են կանգառային կետե-
րում կանգնելու ժամանակին համապատասխան տվյալներ: 

Տվյալները ռանգավորում են ըստ աճի: 
Այնուհետև տվյալների զանգվածից հեռացվում են մեկ նվազագույն և 

մեկ առավելագույն մեծություն: 
Նոր զանգվածում ընտրվում է մեկ նվազագույն և մեկ առավելագույն 

մեծություն, որոնք օգտագործվում են հետագա հաշվարկի համար: 
Կախված երթուղու բարդությունից՝ կանգառային կետերում կանգնե-

լու ժամանակի նորմավորման համար ընտրում են երկու ռեժիմներից մե-
կը ‹‹կոշտը›› կամ ‹‹խնայողը››: 

Կանգառային կետերում նորմավորված պարապուրդի ժամանակի 
հաշվարկը՝ կախված ընտրված ռեժիմից, կատարվում է ըստ բանաձևի. 

 

  (3.6) 
 

որտեղ  և կանգառային կետերում կանգնելու նվազա-
գույն և առավելագույն ժամանակն է: 

Հաշվարկների արդյունքները գրանցվում են աղյուս. 3.1-ում: 
Ավտոբուսի երթևեկության ժամանակը կանգառամեջերում նրա կող-

մից երկու հարևան կետերն անցնելու ժամանակի տարբերությունն է: Եր-
թևեկության ժամանակի նորմավորման համար բրիգադը օգտագործում է 
իրեն և հարևան կանգառային կետի արձանագրությունների տվյալները 
միաժամանակ: Հերթով յուրաքանչյուր շարժակազմի համար երկու ար-
ձանագրությունում գտնում են նրա երթևեկելու ժամանակները, և որոշ-
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վում է կանգառամեջում երթևեկելու ժամանակը: Այդպիսով հավաքվում է 
երթուղով երթևեկելու ժամանակ տվյալների զանգվածը: 

Երթևեկության նորմավորման ժամանակ հաշվարկը կատարվում է 
կանգառային կետում կանգնելու ժամանակի հաշվարկին համանմանորեն. 

 

                         (3.7) 
 

որտեղ համեմատաբար հարմարավետ պայմաններով 
երթուղով երթևեկելու նվազագույն և առավելագույն ժամանակն է: 

Հաշվարկների արդյունքները գրանցվում են աղյուս. 3.1-ում: 
Ծանուցում. հաշվարկների արդյունքներն անհրաժեշտ է կլորացնել 

մինչև ամբողջ թիվ` կլորացման օրենքով: 
Վերջնական կանգառներում կանգնելու ժամանակն ընտրվում է ելնե-

լով երթուղու բարդությունից և կազմում է 3...5 րոպե յուրաքանչյուրում: 
 

Աղյուսակ 3.1 
 

Ավտոբուսային երթուղու ժամանակային և արագային բնութագրերի 
նորմավորում 

 

№ 
ԿԿ 

Կանգառային կետում 
կանգնելու ժամանակը, վրկ.

Երթուղու տեղամասով 
երթևեկելու ժամանակը, րոպե 

Երթուղու տե-
ղամասի երկա-
րությունը, կմ 

Vտ, 
կմ/ժ 

tmin tmax tն tmin tmax tն 
1    

   
l1-2 

 
2 
 

   

   
l2-3 

 
... 

   

   
... 

 
n-1 

   

   
l(n-1)-n 

 
n    
∑ - - ∑tմ.կ. - - ∑tշ lերթ Vտ.միջ. 
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Բանաձև (3.1)-ով որոշվում է պտույտի ժամանակը երթուղում: 
Ստացված տվյալներով որոշվում է ավտոբուսների Ա թիվը երթուղում. 

  (3.8) 
որտեղ Qmaxtպտ երթուղու ամենածանրաբեռնված տեղամասում ուղևո-

րահոսքի մեծությունն է, ուղևոր (տվյալները վերցվում է թիվ 2 լաբորա-
տոր աշխատանքից), 

q-ն ավտոբուսի ուղևորատարողությունն է (քաղաքային և մերձքա-
ղաքային պայմանների համար հաշվի է առնվում կանգնած երթևեկողնե-
րի թիվը), ուղևոր, 

-ն շարժակազմի լցման գործակիցն է (գագաթնակետային ժամերի 
համար q=1): 

Երթուղում ավտոբուսի շարժման հաշվարկային միջակայքը. 

  (3.9) 
Երթուղում երթևեկության հաշվարկային հաճախականությունն է 

ավ/ժամ (միավ/ժամ): 

  (3.10) 
Արագային բնութագրի նորմավորումն ըստ երթուղու տեղամասերի 

կատարվում է տեխնիկական արագության մեծության որոշմամբ` (3.2) 
բանաձևով: Տեխնիկական արագության միջին մեծությունը որոշվում է 
(3.3) բանաձևով: 

Այնուհետև որոշվում են երթուղում հաղորդակցական արագության 
մեծությունը (3.4) և շահագործական արագությունը (3.5): 
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Առաջադրանք 
 

1. Կատարել երթուղու ժամանակային և արագային բնութագրերի 
նորմավորում: 

2. Հաշվել երթուղում Vտ, Vհ, Vշ, ինչպես նաև Ա,  , Ահ պլանային մեծու-
թյունները: 

3. Կառուցել ավտոբուսի երթևեկության Vտ արագությունների էպյու-
րը (նկ. 3.1) և վերլուծել այն, 

4. Կառուցել երթուղում ավտոբուսի երթևեկության գրաֆիկը, ‹‹եր-
թուղի - ժամանակ›› կոորդինատներով (նկ. 3.2): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Նկ. 3.1. Քաղաքային երթուղում արագությունների էպյուրը 
 

Vտ1 

կանգառային կետեր

V1-2 

V2-3 

V3-4 

V4-5 

Vtcp

V(n-1)-n
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Նկ. 3.2. Երթուղում ավտոբուսների երթևեկության գրաֆիկի օրերը` ‹‹ժամանակ - 

երթուղի›› կոորդինատներով 
 

Լաբորատոր աշխատանք №4 
 

Միջքաղաքային երթուղում ավտոբուսների երթևեկության 
կազմակերպումը 

 
Աշխատանքի նպատակը. յուրացնել կանոնավոր փոխադրումներով 

միջքաղաքային ավտոբուսային երթուղիներում ժամանակային և արա-
գային բնութագրերի նորմավորման մեթոդներն, գործնական հմտություն-
ներ ձեռք բերել՝ նորմավորում անցկացնելու համար: 

Աշխատանքի կատարման տեղը` ‹‹Փ և ՃԵԿ›› լաբորատորիա: 
Հիմնական տերմինները և սահմանումները 
Միջքաղաքայիններին դասվում են կանոնավոր փոխադրումներով 

ավտոբուսային երթուղիները, որոնք կապում են իրարից 50 կմ ավելի հե-
ռավորություն ունեցող բնակավայրեր: 

Միջքաղաքային փոխադրումների հիմնական ցուցանիշներն են՝ արա-
գությունը և հաղորդակցության կանոնավորությունը երթևեկության ան-
վտանգության ապահովման պայմաններում: Այդ դեպքում մեծ նշանակու-
թյուն ունի երթևեկության արագությունների ճիշտ նորմավորումը:  

lկմ 

t, րոպե 
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Երթևեկության արագությունների նորմավորմանը պետք է նախորդեն 
երթուղու ընտրությունը, կանգառային կետերի որոշումը և շարժակազմի 
տիպի ընտրությունը, որոնք պետք է շահագործվեն որոշակի պայմաննե-
րում: Անվտանգության ապահովման պայմաններում թույլատրելի արագու-
թյունը կախված է մի շարք գործոններից, որոնք պետք է հաշվի առնվեն նոր-
մավորման աշխատանքները կատարելիս: Այդպիսի գործոններին վերաբե-
րում են` ավտոբուսների տեխնիկաշահագործական ցուցանիշները, ճանա-
պարհի երկրաչափական հարաչափերը և նրա տեխնիկական վիճակը, 
տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ինտենսիվությունը ճանա-
պարհի վրա, երթևեկության գործող պայմանները, օդերևութաբանական 
պայմանները և օրվա ժամանակը, երթևեկության արագության նվազեցումը 
պահանջող յուրահատուկ պայմանների առկայությունը (բնակավայրեր, եր-
կաթուղային անցումներ և այլն): 

Երթևեկության արագությունների նախնական հաշվարկը կատար-
վում է միայն I, II, III տեխնիկական կարգի ճանապարհների համար: 

 
Երթուղու բնութագրերի կազմում 

 
Երթուղու բնութագրերը կազմելիս պետք է որոշել նրա այն փուլերը, 

ըստ որոնց կատարվելու է երթևեկության արագությունների հաշվարկը: 
Դրա համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր փուլի համար ունենալ նախնա-
կան տվյալներ: Որպես երթուղու փուլ ընդունվում է երկու հարևան կանգա-
ռային կետերի միջև տեղամասը, որն ամբողջ երկարությամբ ունի միևնույն 
ճանապարհային պայմանները (երթևեկելի մասի լայնությունը, ճանապար-
հային ծածկույթի տիպ և վիճակ, երթևեկության ինտենսիվություն): 

Այդպիսի տեղեկություններ ստանալու համար կատարվում են ուսում-
նասիրություններ` ըստ փաստաթղթերի և ճանապարհաշահագործական 
կազմակերպության նյութերի, և անմիջական երթուղու մայրուղու պայման-
ների հետազոտում: 

Ճանապարհային պայմանների հետազոտության արդյունքներով կազմ-
վում է երթուղու բնութագիրը, որին պատկանում են հետևյալ տվյալները. 

• ճանապարհային ծածկույթի տիպը և որակը, 
• ճանապարհի տեխնիկական կարգը, 
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• ճանապարհի երթևեկելի մասի և ճամփեզրի լայնությունը, 
• տրանսպորտային միջոցների միջին օրական ինտենսիվությունը 

երկու ուղղությամբ, 
• փուլի երկարությունը (հեռավորությունը սկզբնական կանգառա-

յին կետից մինչև վերջինը), 
• քաղաքի կամ բնակավայրի երկարությունը (փուլի սկիզբը) ավտո-

կայանից մինչև նրա վերջը, 
• քաղաքի կամ բնակավայրի (փուլի վերջ) սկզբից մինչև ավտոկայան 

եղած հեռավորությունը, 
• քաղաքների և բնակավայրերի թիվը (անջատ), որոնք տեղակայված են 

սկզբնական և վերջնական կանգառային կետերի միջև (ավտոկայանների), 
• քաղաքների և բնակավայրերի ընդհանուր երկարությունը (անջատ), 
• բնակավայրերից դուրս ճանապարհի երկարությունը, 
• բոլոր տիպի երկաթուղային անցումների թիվը, 
• բնակավայրերից դուրս երթևեկության համար վտանգավոր տե-

ղամասերի թիվը, 
• երկարատև վերելքների թիվը, որակը և երկարությունը, 
• պայմանական խումբը, որին պատկանում է ճանապարհը, 
• համապատասխան երթուղու բնութագրերի` կազմվում է ‹‹երթու-

ղում ճանապարհային պայմանների ամփոփիչ աղյուսակ›› (աղյ. 4.4): 
Երթևեկության կտրուկ փոխվող ինտենսիվություն ունեցող ճանա-

պարհի տեղամասերի, ինչպես նաև երկու ուղղությամբ տարբեր քանա-
կով վերելքներ և վայրէջքներ ունեցող երթուղիների համար կազմվում է 
երթուղու երկու սխեմա, և յուրաքանչյուր ուղղության համար առանձին 
նորմավորվում է երթևեկության արագությունը: 

Երթևեկության արագությունների տարբեր նորմավորում իրակա-
նացվում է նաև այն դեպքում, երբ ավտոբուսները երթևեկում են երթուղու 
տարբեր տեղամասերով մեկ և մյուս ուղղությամբ, օրինակ. վերջին կետ 
մտնելիս և դրանից դուրս գալիս: 

Եթե ճանապարհային պայմանները երկու ուղղությամբ մոտավորա-
պես միատեսակ են, կազմվում է երթուղու միայն մեկ սխեմա այն ուղղու-
թյան համար, որն ունի մեծ թվով ճանապարհային նշաններ կամ երթևե-
կության մեծ ինտենսիվություն: Արագությունների հաշվարկը կատար-
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վում է մեկ սխեմայով պայմանական երկու ուղղության համար և հետա-
գայում ճշտվում է փորձնական ուղերթերի և երթուղին շահագործելու 
պրակտիկայի հիման վրա: 

 

Երթևեկության արագությունների նախնական հաշվարկ 
Յուրաքանչյուր փուլում երթևեկության արագության հաշվարկի հա-

մար անհրաժեշտ է որոշել երկու մեծություն. երթուղու երկարությունը և 
երթևեկության անվտանգության ապահովման պայմաններում երթուղին 
անցնելու ժամանակը: 

Երթուղով ավտոբուսի երթևեկության ժամանակը որոշվում է երկու 
բաղադրիչով. հիմնական (Tհիմ րոպե) և լրացուցիչ (Tլր րոպե) ժամանակ. 
                                                  Tփ = Tհիմ + Tլր                                                                                   (4.1) 

Հիմնականի տակ հասկացվում է այն ժամանակը, որն անհրաժեշտ է 
տրված հեռավորությունը հաշվարկային միջին արագությամբ անցնելու 
համար: Հիմնական ժամանակը կազմված է երեք մեծությունից. բնակա-
վայրից դուրս երթևեկելու ժամանակը, բնակավայրով անցնելու ժամանա-
կը և քաղաքներով անցնելու ժամանակը. 

 Tհիմ=∑tբդ+∑tբն+∑tքաղ,  (4.2) 
որտեղ tբդ , tբն , tքաղ -ն համապատասխանաբար բնակավայրից դուրս, 

բնակավայրով և քաղաքներով անցնելու ժամանակն է, րոպե 
Լրացուցիչ ժամանակը (հավելում) այն է, որն անհրաժեշտ է վտան-

գավոր տեղերը ցածր արագությամբ անցնելու համար: Գումարվում է 
հիմնական ժամանակին: Այդպիսի տեղերին կարող են դասվել` 

• բնակավայրերից դուրս ճանապարհի տեղամասերը, ճանապար-
հային նշաններով նշված, 

• երկաթուղային անցումները, 
• լուսացույցներով անցումները, 
• բնակավայրերից դուրս կանգառները, 
• երկարաձիգ վերելքների հաղթահարումը, որտեղ ավտոբուսը քար-

շային հատկանիշների անբավարարության պատճառով չի կարողանում 
ապահովել երթևեկության հաշվարկային միջին արագությունը` նախատես-
ված համեմատաբար հարթ ճանապարհի համար: 

Լրացուցիչ ժամանակը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 
Tլր= tննnնն+ tվnվ+ tակnակ+ tլnլ+ tեգnեգ, (4.3) 
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որտեղ tնն, tվ, tակ, tլ, tեգ -ն ժամանակի հավելումներն են համապատասխա-
նաբար՝ նախազգուշացնող նշաններով տեղամասերի վերելքների, արհես-
տական կառույցների, լուսացույցների, երկաթուղային գծանցներն անցնելու 
ժամանակի համար, րոպե, 

nնն, nվ, nակ, nլ, nեգ -ը փուլում թիվն է, համապատասխանաբար նախա-
զգուշացնող նշաններով տեղամասերի վերելքների, արհեստական կա-
ռույցների, լուսացույցների, երկաթուղային գծանցների: 

Նորմավորման գործընթացը կատարվում է առանձին հերթով ուղիղ և 
հակառակ ուղղության համար: 

Ժամանակաչափային հետազոտությունների արդյունքով որոշվում է 
երթուղում ավտոբուսի հաշվարկային արագությունը: 

Հաշվարկների ստուգման համար անհրաժեշտ է կատարել փորձնա-
կան ուղերթեր, որոնք թույլ են տալիս հաշվի առնել յուրաքանչյուր փուլի 
առանձնահատկությունները և երթևեկության արագությունների նվազեց-
ման վրա ազդող լրացուցիչ գործոնները: 

Երթևեկության արագության նախնական հաշվարկների մեջ մտնելու 
և յուրաքանչյուր փուլ անցնելու համար անհրաժեշտ ժամանակի վերջնա-
կան հաստատումից հետո որոշվում է ավտոբուսի երթևեկության միջին 
տեխնիկական արագությունը յուրաքանչյուր փուլում և երթուղում ամ-
բողջությամբ: 

 

Մեթոդական ցուցումներ 
 

Լաբորատոր աշխատանքը կատարվում է 2-3 մարդուց կազմված բրի-
գադով: Յուրաքանչյուր բրիգադին տրվում է երթուղու որոշակի տեղամաս 
(հավելված 2): Սխեմայի վերևի աջ անկյունում նշված է փուլի հերթական 
համարը: 

Համապատասխան բերված մեթոդիկայի՝ բրիգադը որոշում է ավտո-
բուսի երթևեկության հիմնական և լրացուցիչ ժամանակը յուրաքանչյուր 
փուլի համար: 

1) Երթևեկության հիմնական ժամանակն ըստ փուլի հաշվելու համար 
անհրաժեշտ է նրան բաժանել տեղամասերի` հետևյալ հատկանիշներով. 

ա) երթևեկություն` բնակավայրից դուրս, 
բ) երթևեկություն` մինչև 60 հազ. բնակչություն ունեցող բնակավայրով, 
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գ) երթևեկություն` 60 հազ. ավելի բնակչություն ունեցող քաղաքներով: 
Յուրաքանչյուր տեղամասով երթևեկելու ժամանակը որոշվում է տե-

ղամասի երկարության և նրանով անցնող հաշվարկային արագության 
հարաբերությամբ. 

 t = l/Vտ (4.4) 
Հաշվարկային արագության մեծությունը բնակավայրից դուրս կախ-

ված է նրա պայմանական խմբից: 
Այս կամ այն խմբին պատկանելությունը կախված է երկու հարաչա-

փերի համակցումից, երթևեկելի մասի ընդհանուր լայնությունից` Hեմ, և 
ավտոմոբիլների երթևեկության ինտենսիվությունից` N: Երթևեկության 
ինտենսիվության մեծությունը և ըստ փուլերի երթևեկության համար գոր-
ծող լայնությունը ցույց է տրված սխեմայում: 

Երթևեկելի մասի ընդհանուր լայնությունը որոշվում է հետևյալ բա-
նաձևով. 

 Hեմ = 2*B*n (4.5) 
որտեղ B-ն գոտու լայնությունն է, մ, 
n-ը` մեկ ուղղությամբ գոտիների թիվը: 
Երթուղում՝ սահմանված միջին արագությունից ցածր արագությամբ 

երթևեկելու տեղամասերի առկայության դեպքում դրանցով անցման ժա-
մանակը հաշվարկվում է առանձին, որից հետո հաշվարկվում է ընդհա-
նուր ժամանակը: 

Աղյուսակ 4.1 
 

Ավտոմոբիլային ճանապարհների պայմանական խմբերը 
 

Ճանապարհի 
խումբը 

Երթևեկելի մասի ընդհանուր 
լայնությունը, մ 

Երթևեկության 
ինտենսիվությունը հազ.ավտ/օր 

1 
7 - 11.5 Մինչև 4 

12 և ավելի Մինչև 6 

2 

5.5 – 6.5 Մինչև 2 

7 – 11.5 4 –ից բարձր 

12 և ավելի 6-ից բարձր 

3 
5.5 – 6.5 2-ից բարձր 

Ոչ պակաս 6 Մինչև 1 
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Աղյուսակ 4.2 
 

Տարբեր պայմաններում ավտոբուսներին առաջարկվող երթևեկության 
հաշվարկային արագության մեծությունը 

 

Երթևեկության պայմանները 
Հաշվարկային 

արագությունը, կմ/ժ 

1-ին խմբի ավտոճանապարհ 85 

2-րդ խմբի ավտոճանապարհ 80 

3-րդ խմբի ավտոճանապարհ 70 

Բնակավայրեր 60 

60 հազարից ավել բնակչություն ունեցող քաղաքներ 30 
 

2) Երթևեկության լրացուցիչ ժամանակը փուլում որոշվում է հավել-
ման տեսքով հիմնական ժամանակին, անհրաժեշտ բարձր անվտանգու-
թյան տեղամասերը հաղթահարելու համար, որոնք արագության նվազե-
ցում են պահանջում: 

Բարձր բարդության տեղամասերի կարգի և քանակի որոշումն իրա-
կանացվում է՝ համապատասխան սխեմայի վրա նշված նշանների: Այդ 
դեպքում նշանի տակի սլաքը ցույց է տալիս նրա ազդման ուղղության, 
իսկ սլաքի վրայի թվանշանը՝ նշանների քանակը: Արագության նվազե-
ցում պահանջող տեղամասերով երթևեկելու ժամանակի հավելումները 
բերված են աղ. 4.3-ում: 

 



 

76 

 

Աղյուսակ 4.3 
 

Բարձր վտանգավորության տեղամասերը հաղթահարելու համար 
հավելման ժամանակի նորմատիվային մեծությունները 

 

Արագությունների նվազեցման պայմանները 
Մեկ գործարքի համար 

ժամանակը, րոպե 

Նախազգուշացնող 
նշաններ 

I խմբի 
ավտոճանապարհ 

0.6 

II և III խմբի 
ավտոճանապարհ 

0.5 

Վերելք 
թեքություն 4 % 0.4 

թեքություն 6 % 0.6 

Կամուրջ , ուղեկամուրջ 0.4 

Լուսացույց 1.0 

Ե/գ կամ տրանսպորտային անցատեղ մեկ 
մակարդակի վրա 

1.0 
 

Լրացուցիչ երթևեկության ժամանակը հաշվարկվում է ըստ (4.3) բանա-
ձևի: Փուլն անցնելու ընդհանուր ժամանակը հաշվարկվում է (4.1) բանաձևով: 

Ստացված տվյալներով որոշվում է տեխնիկական արագության մե-
ծությունը` ըստ փուլի. 

 Vտ = lփ/Vփտ , կմ/ժ  (4.6) 
որտեղ lփ - ն փուլի երկարությունն է, կմ: 
Հաշվարկը կատարվում է առանձին ուղիղ և հակառակ ուղղությամբ 

(ըստ սխեմայի ձախից-աջ-ուղիղ ուղղությանը, աջից-ձախ`հակառակ): 
Բոլոր տվյալները գրանցվում են «Ճանապարհային պայմանների ամ-

փոփիչ աղյուսակ»-ում (աղյուս. 4.4): 
Հաշվարկվում է երթուղու երկարությունը ուղիղ և հակառակ ուղղու-

թյուններով. 
 lե = ∑ lփտ: կմ  (4.7) 
Երթևեկության ժամանակը ուղիղ (հակառակ) ուղղությամբ՝ 
 Tշ = ∑ Tփտ: րոպե  (4.8) 
Յուրաքանչյուր ուղղության համար միջին տեխնիկական արագու-

թյունը` ըստ ուղղությունների. 

  (4.9) 
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Աղյուսակ 4.4 
 

Միջքաղաքային ավտոբուսային երթուղու ճանապարհային պայմանների 
ամփոփիչ աղյուսակ 
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Առաջադրանք 
 

1. Ճանապարհի պայմանական խմբի որոշում: 
2. Հաշվել ավտոբուսի` ըստ փուլի երթևեկելու հիմնական ժամանակը: 
3. Հաշվել ավտոբուսի` ըստ փուլի երթևեկելու լրացուցիչ ժամանակը: 
4. Որոշել Tփտ , Lփ , Vփտ : 
5. Կազմել «ճանապարհային պայմանների ամփոփիչ աղյուսակ», 
6. Որոշել lե , Tպտ , Vտմիջ: 
7. Կառուցել երթուղով ավտոբուսների երթևեկության գրաֆիկները 

(նկ. 4.1) և տեխնիկական արագության՝ ըստ երթուղու տեղամասերի (նկ. 
4.2) ուղիղ և հակառակ ուղղություններով: 
Եզրակացություններ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 4.1. Երթուղով ավտոբուսների երթևեկության գրաֆիկի օրինակ 

L, կմ 

T, ժամ 
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Նկ. 4.2. Ավտոբուսների երթևեկության տեխնիկական արագության 
էպյուրը 

 
 

Vտեխ, կմ/ժ 

V1 

V

V3 

V4 

Vtcp 

Vn 

1 2 3 4 5 n-1 n 
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Լաբորատոր աշխատանք №5 
 

Շարժակազմի ռացիոնալ տիպի ընտրություն 
 
Նպատակը. կանոնավոր փոխադրումներով ավտոբուսային երթուղի-

ների համար օպտիմալ տիպի շարժակազմերի ընտրության եղանակների 
յուրացում: 

Աշխատանքի կատարման տեղը. «ավտոմոբիլային փոխադրումների» 
լաբորատորիա: 

 
Հիմնական տեղեկություններ տեսական դասընթացից 

 
Բնակչության որակյալ տրանսպորտային սպասարկում իրականաց-

նելու գլխավոր խնդիրներից մեկը շարժակամի օպտիմալ տիպի ընտրու-
թյունն է: 

Տվյալ աշխատանքում շարժակազմի օպտիմալ տիպ ասելով հասկա-
նում են բնակչության տրանսպորտային պահանջները բարձր որակով 
ապահովող մոդելը: 

Գոյություն ունի շարժակազմի օպտիմալ տիպի ըտրության մի քանի 
եղանակ: Դրանցից մեկը որակաչափական վերլուծության եղանակն է 
(метод квалиметрического анализа): 

Որակաչափություն (Квалиметрия). գիտության բնագավառ, որն 
ուսումնասիրում, իրականացնում է արտադրանքի, առարկաների և գործ-
ընթացների (այսինքն` իրական աշխարհի օբյեկտների) որակի քանակա-
կան գնահատման եղանակները: 

Օբյեկտի որակը բացահայտվում է նրա հատկություններով. այդ պատ-
ճառով որակը գնահատելու համար անհրաժեշտ է որոշել այն հատկություն-
ների ցուցակը, որոնց համախումբը բավարար չափով բնութագրում է նրան, 
և գնահատել կամ չափել այդ հատկությունների թվական մեծությունը: Իրա-
կանացնելով այդ հատկությունների ամբողջական գնահատում` անհրա-
ժեշտ է համադրել ստացված տվյալներն ուրիշ օբյեկտների նմանատիպ 
բնութագրերի հետ: Ստացված արդյունքների վերլուծությունը թույլ կտա բա-
ցահայտել օպտիմալ օբյեկտը: 
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Դրված խնդիրը լուծելու համար օգտագործվում է որակի ցուցանիշ-
ների փորձագիտական գնահատման եղանակը: Այս կամ այն ցուցանիշ-
ների նշանակությունը որոշելու համար իրականացնում են կարգավո-
րում` փորձագիտական գնահատումով: Փորձագիտության օբյեկտները 
ուղևորատար տրանսպորտի շարժակազմի հատկանիշներն են (բնութա-
գրերը), հետո` ցուցանիշները: Փորձագետները ցուցանիշների իմաստա-
վորությունը գնահատում են որոշակի սանդղակով: Այդ տեսակի ռանգա-
վորում հանդիսնում է ABC վերլուծությունը. գնահատման ցուցանիշների 
վերլուծում` երեք կարգով խմբավորելով. 

A - առավել արժեքավորները, 
B - արժեքավորները, 
C - նվազագույն արժեքավորները: 
Փորձագետները, միմյանցից անկախ, որոշում են ցուցանիշների ցու-

ցակը` X1….Xm, այսինքն՝ բոլոր փորձագետները որոշում են միևնույն X 
ցուցանիշի կրկնությունների թիվը: Ամենաշատ կրկնվող ցուցանիշները 
վերաբերում են A կարգին: B կարգին վերաբերում են քիչ հանդիպող ցու-
ցանիշները, C կարգին` չկրկնվող ցուցանիշները: Դրանք բացառվում են 
հետագա դիտարկումների արդյունքներով: 

A B C - վերլուծության արդյունքներով ցուցանիշներին շնորհում են 
ռանգեր: A կարգին շնորհում են բարձրագույն ռանգ` R=1; B կարգին դաս-
ված ցուցանիշներին շնորհում են ռանգ` 0.6-0.8 (աղյ. 5.1): 

 

Աղյուսակ 5.1 
 

Ցուցանիշների ռանգավորման օրինակ 
 

Կարգ 
Ցուցանիշների 

կրկնության թիվը 
Որակի գնահատման ցուցանիշ Ռանգ 

 
A 

4 X1 1 
4 X2 1 

  
B 

3 X3 0.8 
3 X4 0.8 
2 X5 0.6 

 

Յուրաքանչյուր Xi ցուցանիշի համար որոշվում է նրա Yi արժեքների 
հավաքածուն՝ ավտոբուսների ընտրված մոդելների համար: 
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Հաջորդ փուլում հաշվարկվում են ցուցանիշների օպտիմալ արժեքնե-
րը` գերակայության եղանակով: Յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար որոշ-
վում է Yjէ „փուլային” (ամենալավ) արժեքը, որն ընդունված է որպես միա-
վոր: Այնուհետև կատարվում է Yi ցուցանիշների մնացած արժեքների վե-
րահաշվարկ «էտալոնայինի» համեմատ: Դա արվում է հետևյալ ձևով. եթե 
ցուցանիշը անհրաժեշտ է մինիմալացնել, ապա «էտալոնի» թվային արժե-
քը հերթով բաժանվում է տվյալ ցուցանիշի բոլոր արժեքների վրա 
 Yj´= Yjէ/ Yj,  (5.1) 

որտեղ Yj´ - ցուցանիշը հարաբերական արժեքն է: 
Եթե անհրաժեշտ է ցուցանիշը մաքսիմալացնել, ապա տվյալ ցուցա-

նիշի բոլոր արժեքները բաժանվում են „էտալոնայինի” արժեքին. 
 Yj´= Yj/ Yjէ  (5.2) 
Ծանուցում. որակական ցուցանիշները (օրինակ, բնապահպանական 

դասը) գնահատվում է կարգի սանդղակով, որտեղ ցուցանիշի մեծությու-
նը համապատասխանում է թվին, որը շնորհվում է համապատասխան 
որոշակի կարգին (օրինակ, եվրո 1=1, եվրո 2=2 և այլն): 

Հաջորդ փուլը ենթադրում է ցուցանիշների հարաբերական մեծու-
թյունների ճշտում: Դրա համար նախորդ փուլում ստացված արժեքները 
բազմապատկվում են ռանգների արժեքով. 

 Yijk=Yj´·Ri  (5.3) 
Վերջին փուլն ավտոբուսի օպտիմալ տիպի ընտրությունն է: Դրա հա-

մար կատարվում է որակի գումարային մակարդակի հաշվարկ. 
 Qj=ΣYijk  (5.4) 
Այդ գնահատականի առավելագույն արժեքը համապատասխանում է 

ավտոբուսի օպտիմալ մոդելին: 
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Մեթոդական ցուցում 
 

Աշխատանքը կատարվում է բրիգադային եղանակով: Յուրաքանչյուր 
բրիգադ կազմված է 2-3 մարդուց: Բրիգադը ելակետային տվյալներ է 
ստանում կանոնավոր փոխադրումների երթուղու տեխնիկաշահագործա-
կան ցուցանիշների հետ՝ 

• ըստ երթուղու տեղամասերի, ուղևորալարվածությունը, ուղ., 
• պտույտի ժամանակը երթուղում, րոպե: 
Առավելագույն ուղևորահոսքի հիման վրա հաշվարկվում և որոշվում է 

ավտոբուսի ուղևորատարությունը` q, ամենահամապատասխանը տրված 
երթուղու համար. 

  (5.5) 

որտեղ Qmax-ը գագաթնակետային ժամին երթուղու ամենածանրա-
բեռնված ուղղություններից մեկում ուղևորալարվածությունն է, ուղևոր,  

I-ն ավտոբուսի շարժման միջակայքն է (ընտրվում է ուսանողի կող-
մից` 5-15 միջակայքից), րոպե, 

γլց – ավտոբուսի լցման գործակիցը գագաթնակետային ժամին ընտ-
րում է ուսանողը (0.9-1.0), 

Որոշվում է անհրաժեշտ ավտոբուսների թիվը, ընտրված ուղևորա-
տարողության համար. 

                                                                                            (5.6) 

որտեղ tպր-ը ավտոբուսի պտույտի ժամանակն է երթուղում, րոպե: 
Ընտրված ուղևորատարողության դասի համար ավտոբուսների տե-

ղեկատուից ընտրվում է մինչև 5 մոդել տրանսպորտային միջոց: 
Հաջորդ փուլը որակի գնահատման ցուցանիշների ընտրությունն է: 

Ցուցանիշների ընտրությունը կատարվում է յուրաքանչյուր բրիգադի կող-
մից: Գնահատման ցուցանիշներն ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, 
որ տրանսպորտային միջոցի որակի ցուցանիշը նրա այն հատկություն-
ներն են (բնութագրերը), որոնք ազդեցություն են թողնում. 

• տրանսպորտային միջոցի արդյունավետություն, 
• սպասարկման որակի` ուղևորների տեսանկյունից, 
• փոխադրման ինքնարժեքի, 
•  հասարակության և շրջակա միջավայրի վրա: 
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Բացի այդ, պետք է նկատի ունենալ, որ ահրաժեշտ է լինելու գտնել բա-
ցահայտված գնահատման ցուցանիշների մեծությունը` տրանսպորտային 
միջոցների ընտրված մոդելների համար: 

Օրինակ, որպես գնահատման ցուցանիշներ կարող են ընտրվել շար-
ժակազմի հետևյալ հատկանիշները (բնութագրերը).  

• շուկայական արժեքը, դրամ, 
• վառելիքի ծախսը, լ./100կմ, 
• տրանսպորտային միջոցի ռեսուրսը (շարժիչի, ամրաշրջանակի, 

թափքի, փոխհաղորդակի), 
• շարժիչ բնապահպանական դաս, 
• ցածր հատակի առկայությունը և ուրիշներ: 
Բրիգադը ռանգավորում է գնահատման ցուցանիշներից կազմված 

ցուցակն ըստ A,B,C նշանակության: Առաջարկվում է ցուցանիշները ռան-
գավորել այնպես, որ A և B տարակարգերի գումարային մեծություննե-
րում ընդգրկվեն 5-ից ոչ պակաս ցուցանիշներ: 

Ընտրված մոդելների համար կազմվում է աղյուսակ, որտեղ մտցվում 
են ընտրված ցուցանիշները, դրանց թվական մեծությունները (տեղեկա-
գրից) և ռանգը (աղյ. 5.2): 

 

Աղյուսակ 5.2 
 

Ցուցանիշների տեղեկատու տվյալները 
 

Ցուցանիշներ Տարակարգ Ռանգ Մոդել 1 Մոդել 2 _ _ Մոդել n 
X1 A 1 Y11 Y12 _ _ Y1n 

X2 A 1 Y21 Y22 _ _ Y2n 

X3 B 0.8 Y31 Y32 _ _ Y3n 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Xm B 0.6 Ym1 Ym2 _ _ Ymn 

 

Հաշվարկների արդյունքները հարաբերական միավորներով գրանց-
վում են աղյուս. 5.3-ում: Ցուցանիշների ճշտված արդյունքները, հաշվի 
առնելով դրանց ռանգը, գրանցվում են աղյուս. 5.4-ում: 

Աղյուսակի տվյալներով եզրակացություն է արվում տրանսպորտա-
յին միջոցի մոդելի օպտիմալության մասին: 

 



 

85 

 

Աղյուսակ 5.3 
 

Ցուցանիշների համեմատական մեծությունը 
 

Ցուցանիշներ Տարակարգ Ռանգ Մոդել 1 Մոդել 2 _ _ Մոդել n 
X1 A 1 Y11´ Y12´ _ _ Y1n´ 

X2 A 1 Y21´ Y22´ _ _ Y2n´ 

X3 B 0.8 Y31´ Y32´ _ _ Y3n´ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Xm B 0.6 Ym1´ Ym2´ _ _ Ymn´ 

 

Աղյուսակ 5.4 
Ցուցանիշների հանրագումարային մեծությունները 

 

Ցուցանիշներ Տարակարգ Ռանգ Մոդել 1 Մոդել 2 _ _ Մոդել n 
X1 A 1 Y11k Y12k _ _ Y1nk 

X2 A 1 Y21k Y22k _ _ Y2nk 

X3 B 0.8 Y31k Y32k _ _ Y3nk 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Xm B 0.6 Ym1k Ym2k _ _ Ymnk 

Σ _ _ _ _ Q1 Q2  Qn 

 
Առաջադրանք 

 

1. ընտրել տրանսպորտային միջոցի ուղևորատարողության դասը 
կանոնավոր փոխադրումներով երթուղին սպասարկելու համար, 

2. ըստ տեղեկագրքի ընտրել մինչև 5 մոդելի տրանսպորտային մի-
ջոցներ` որոշակի դասի ուղևորատարողության, 

3. կանոնավոր փոխադրումներով երթուղու համար որոշել ցուցա-
նիշները, 

4. կատարել ABC վերլուծություն և շարժակազմի որակի ցուցանիշ-
ների ռանգավորում, 

5. կատարել ընտրված տրանսպորտային միջոցների մոդելների որա-
կի ինտեգրալային գնահատման հաշվարկ, 

6. կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնելու համար ընտրել 
տրանսպորտային միջոցի օպտիմալ մոդել: 
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Լաբորատոր աշխատանք №6 
 

Երթուղում ավտոբուսների կանոնավոր երթևեկության հսկողություն և 
գնահատում 

 

Նպատակը` ծանոթացում երթուղում ավտոբուսների կանոնավոր եր-
թևեկության հսկողության եղանակների հետ և գործնական հմտություն-
ների ձեռքբերում: 

Աշխատանքի կատարման տեղը` իրական ավտոբուսային երթուղի և 
«Ավտոբուսային փոխադրումներ» լաբորատորիա: 

 

Հիմնական դրույթները և սահմանումները 
 

Շարժման միջակայքը. մեկ ուղղությամբ իրար հետևից շարժվող 
տրանսպորտային միջոցների միջև ժամանակի միջակայքը, րոպե. 

   (6.1) 

որտեղ tպտ - ն պտույտի ժամանակն է, ժամ, 
Ա - ն երթուղում ավտոբուսների թիվն է, միավ.: 
Շարժման հաճախականությունը. երթուղու որոշակի կետով մեկ 

ժամվա ընթացքում անցնող ավտոբուսների թիվն է միավ./ժ. 

   (6.2) 

Ավտոբուսային երթևեկությունը համարվում է կանոնավոր, եթե 
դրանց մեկնումն ու ժամանումն իրականացվում են ճիշտ չվացուցակով: 

Երթևեկության կանոնավորությունը ավտոբուսների աշխատանքի 
որակական ցուցանիշն է: 

Ոչ կանոնավոր երթևեկությունն անդրադառնում է կանգառներում 
ավտոբուսներին սպասելու ժամանակի վրա, այդ պատճառով կարճ հե-
ռավորությունների վրա ուղևորները չեն օգտվում ավտոբուսներից: Ոչ 
կանոնավոր երթևեկությունն ազդում է ավտոբուսների անհավասարա-
չափ բեռնվածության, ինչպես նաև փոխադրումների ինքնարժեքի վրա: 

Ավտոբուսների երթևեկության կանոնավորության խախտման հիմ-
նական պատճառներն են` չվացուցակով նախատեսված ուղերթի ժամա-
նակի անհամապատասխանությունը երթևեկության իրական պայմաննե-
րին, կամ ավտոբուսների ոչ լրիվ գիծ բաց թողնումը, գծում ավտոբուսնե-
րի պարապուրդները տեխնիկական պատճառներով, փողոցային երթևե-
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կության խցանումները, վարորդի կողմից ավտոբուսը ղեկավարելու կար-
գի խախտումը: 

Ավտոբուսային երթուղիների համար սահմանված են չվացուցակից 
հետևյալ թույլատրելի շեղումները ∆թույլ քաղաքային երթուղիների համար 
± 2 րոպե, մերձքաղաքային` ± 3 րոպե, միջքաղաքայինի`± 5 րոպե: 

 

Մեթոդական ցուցումներ 
 

Աշխատանքը կատարվում է բրիգադային եղանակով: Յուրաքանչյուր 
բրիգադում 2-3 մարդ: Բրիգադը ելակետային տվյալներն ստանում է կա-
նոնավոր փոխադրումներով երթուղու հետազոտման արձանագրության 
ձևով (հավելված 1): 

Օգտվելով երթուղում ավտոբուսների երթևեկության §բացարձակ¦ 
կանոնավորության հաշվի եղանակից, որոշակի ժամանակահատվածում 
որոշում են շարժման իրական միջակայքերը, ստացված տվյալների 
զանգվածները մշակում են մաթեմատիկական վիճակագրության եղանա-
կով, կառուցում են իրական միջակայքերի բաշխվածության հիստոգրամը 
(սյունակավոր դիագրամը), որոշում են կանոնավորության գնահատման 
ցուցանիշները: 

Մեկը մյուսին հետևող երկու տրանսպորտային միջոցների կանգառա-
յին կետին մոտենալու ժամանակների տարբերությունը որոշում է փաստա-
ցի միջակայքը: Տեղեկությունների մշակումը կատարվում է հետևյալ ձևով. 
ըստ կանոնավոր փոխադրումների երթուղու հետազոտությունների արձա-
նագրության (հավելված 1) որոշվում է փաստացի միջակայքերի մեծություն-
ները, որոնց բաժանում են կարգերի ամենափոքրից մինչև ամենամեծը: 
Տվյալների զանգվածի բաժանման հիման վրա կառուցում են աղյուս. 6.1-ը: 

Յուրաքանչյուր բրիգադ համապատասխան կարգի սյունակներում 
գրանցում է փաստացի միջակայքերի առկայությունը և համապատասխան 
կարգում միջակայքերի մեծությունների թիվը: Հաշվարկում են յուրաքան-
չյուր կարգում ընդհանուր դիտարկումներ թիվը: Ստացված տվյալների հի-
ման վրա հաշվարկվում է միջակայքերի հավանականությունը: 

                                                                                           (6.3) 

Հավանականության հաշվարկի արդյունքներով կառուցվում է հիս-
տոգրամ (նկ. 6.1): 
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Աղյուսակ 6.1 
 

Փաստացի միջակայքերի բաշխումն ըստ կարգերի 
 

Հարաչափերը 
Փաստացի միջակայքերը Iփ, րոպե Գումարը 

. . . Imin Imin+1 … Ii … Imax 

Միջակայքերի փաստացի 
առկայությունը կարգում 

IIII IIIII 
II 

… IIIII 
IIIII 
IIIII 
IIII 

… III … 

Դիտարկումների քանակը 
կարգում, Ni 

N1min N1min+1 … N1i … 
N1m 

ax 
ΣNi 

Միջակայքերի շեղումների 
հավանականությունը, Pi 

P1 P2 … Pi … Pk 1 

 Բերված ժամանակի 
սպասման գործակիցը Kփ i 

Kփ1 Kփ2 … Kփi … Kփk … 

Բերված հավանականութ. Pi P11 P21 … Pi1 … Pk1 … 
 

Երթևեկության կանոնավորությունը գնահատելու համար անհրա-
ժեշտ է ընտրել «հաշվարկի կետը», որոշել պլանային շարժման միջակայ-
քը երթուղում: Միջակայքը կարելի է որոշել, եթե իմանանք ավտոբուսի 
շարժման հաճախականությունը երթուղում. 

   (6.4) 

Հիստոգրամի մակերեսը սահմանափակված է պլանային միջակայքի 
թույլատրելի շեղումների մեծություններով, որոշել ավտոբուսի երթևեկու-
թյան «բացարձակ» կանոնավորությունը` Rբաց (նկ. 6.1, II գոտի): 

   (6.5) 

որտեղ 1-∆թուլ., 1+∆թուլ պլանային միջակայքի թույլատրելի շեղումներն 
են, րոպե: 
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Նկ. 6.1. Կարգերում միջակայքի բաշխման հիստոգրամ 
 

- կարգում փաստացի միջակայքերի հավանականությունը,  
- կարգում ուղևորների սպասելու ժամանակը: 
Հիստոգրամի մակերեսը սահմանափակված նվազագույն փաստացի 

միջակայքը Imin և ներքին թույլատրելի I-∆թուլ.-1 շեղումով, կորոշի <<միջա-
կայքի նվազեցման>> ցուցանիշը (Rմնց, I գոտի)` 

  (6.6) 

Հիստոգրամի մակերեսը սահմանափակված առավելագույն փաստա-
ցի միջակայքի Imin մեծությամբ և «վերին թույլատրելի» I+∆թուլ.+1 շեղումով, 
կորոշի «միջակայքը գերազանցող» ցուցանիշը Rմ.գ.ց (III գոտի): 

   (6.7) 

Այսպիսով, յուրաքանչյուր գոտու մակերեսը հարաբերական միավոր-
ներով կարող է բնութագրել ավտոբուսների երթևեկության կանոնավո-
րությունը: Ակնհայտ է, որ II գոտու գնահատականը պետք է ձգտի 1-ի, 
իսկ I և III գոտիներինը` 0-ի: 

Ավտոբուսների երթևեկության կանոնավորությունը չապահովելու 
հետևանքով, ուղևորների ժամանակի կորուստը հաշվելու համար, ան-
հրաժեշտ է իրականացնել այդ գնահատականների վերահաշվարկ` հա-

Imin, րոպե Imax, րոպե 

Հա
վա

նա
կա

նո
ւթ

յո
ւն
ը 

Iպլ - ∆թուլ Iպլ + ∆թուլ

I գոտի II գոտի III 

0 
Imin Imax
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մապատասխան ուղևորների սպասելու Kուս գործակցի փոփոխության` 
կախված ավտոբուսի ժամանումից. 

   (6.8) 

որտեղ ±∆i - ն պլանային միջակայքից ավտոբուսի փաստացի շեղումն 
է, րոպե,  

Այդ դեպքում հիստոգրամի յուրաքանչյուր կարգի համար հավանա-
կանության բերված մեծությունը (հաճախականությունը) կորոշվի որպես. 

   (6.9) 
Լրացուցիչ սպասելու ժամանակի գնահատականը կընդունի հետևյալ 

տեսքը. 

  (6.10) 

∆Rսպ մեծությունն արտացոլում է ուղևորների կողմից սպասելու վրա 
ծախսված իրական լրացուցիչ ժամանակը: Դա կարող է ընդունվել որպես 
երթևեկության կանոնավորության ցուցանիշ: 

 

Առաջադրանք 
 

1. Որոշել երթուղում ավտոբուսների երթևեկության փաստացի մի-
ջակայքերի մեծությունը: 

2. Տվյալների զանգվածը բաժանել կարգերի և որոշել դիտարկումների 
թիվը կարգում և միջակայքի ներգրավվածության հավանականությունը 
կարգում: 

3. Կառուցել միջակայքի բաշխման հիստոգրամը (նկ. 5.1): 
4. Հաշվել երթուղում ավտոբուսների երթևեկության պլանային մի-

ջակայքը. 
5. Իրականացնել երթուղում ավտոբուսների երթևեկության կանոնա-

վորության գնահատում: 
6. Կատարել ուղևորների կողմից ժամանակի լրացուցիչ կորուստնե-

րի գնահատում: 
7. Նշել երթուղում ավտոբուսների կանոնավոր երթևեկության ապա-

հովման ուղիները, նախօրոք բացահայտել սպասարկվող երթուղում կա-
նոնավորության չապահովման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները: 
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Լաբորատոր աշխատանք № 7 
 

Ուղևորի երթևեկության վրա ծախսված ժամանակի հաշվարկ 
 

Նպատակը . ուսումնասիրել քաղաքային պայմաններում ուղևորների 
տեղաշարժերի ժամանակի բաղադրիչների հետազոտման և հաշվարկի 
եղանակները:  

Աշխատաքնի կատարման տեղը.- բնական հետազոտությունները 
կատարվում են իրական երթուղում, որից օգտվում է ուսանողը: Հաշվարկ-
ները կատարվում են ամբիոնի «Ավտոմոբիլային փոխադրումներ» լաբո-
րատորիայում: 

 
Հիմնական հասկացություններ տեսական դասընթացից 

 
Տեղաշարժում. մարդկանց տեղափոխումն է մեկնելու վայրի դռնից 

մինչև ժամանման վայրի դուռ: 
Տեղաշարժումների դժվարությունը. տեղաշարժումների վրա ծախս-

վող ժամանակը: 
Շինարարական նորմերը կանոնակարգում են քաղաքների պլանա-

վորումը և կառուցապատումը, նորմավորում ներքաղաքային հաղորդակ-
ցություններում ուղևորի կողմից երթևեկության վրա ծախսված առավելա-
գույն ժամանակը` տարբերակված ըստ բնակավայրերի որոշակի մարդա-
շատության: 

Ուղևորի կողմից մինչև ժամանման վայր երթևեկելու վրա ծախսված 
ընդհանուր ժամանակը կազմում է. 

 Tե=Σtհետ. i+Σ(tսպ.j+ tշ.j)+ Σtտ.փ i , ժամ (7.1) 
որտեղ Σtհետ. i - ուղևորի կողմից տրանսպորտի տեսակի կանգառային 

կետին մոտենալու ժամանակն է (t=1) և վերջին կանգառից նպատակա-
կետ գնալու ժամանակը (t=2), 

Σ tսպ.j - i -րդ տրանսպորտային միջոցին սպասելու ժամանակը, րոպե, 
Σ tշ.j - i -րդ տրանսպորտային միջոցով երթևեկելու ժամանակն է, րոպե, 
Σtտ.փI - ժամանակի ծախսն է տրանսպորտային միջոցը փոխելու վրա 

(տարբեր երթուղիներով): 
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Հետիոտնի կողմից ոտքով կանգառին մոտենալու վրա ծախսված ժա-
մանակը որոշվում է. 

 tհետ.=60 ℓհետ/Vհետ,  (7.2) 
որտեղ ℓհետ - մեկնման կետից (ՄԿ) մինչև կանգառային կետը (ԿԿ) 

կամ մինչև նշանակման կետը (ՆԿ)եղած հեռավորությունն է, կմ, 
Vհետ. - հետիոտնի միջին արագությունն է, կմ/ժ: 
Ոտքով մոտենալու lհետ. հեռավորությունը կարելի է որոշել` ելնելով 

հետևյալ սխեմայից (նկ. 7): 
Ուղևորի կողմից ոտքով անցնելու ուղին կարելի է ներկայացնել, որպես. 
 lհետ.=Kը*· Kոու* · ℓ0,  (7.3) 
որտեղ Kը - կանգառային կետն ընտրելու գործակից (Kը=1), եթե գնում 

ենք մոտակա կանգառային կետը (ԿԿ), և Kը*=1.2 - հակառակ դեպքում: 
Kոու - ԿԿ մոտենալու ոչ ուղղայնության գործակիցը, 
ℓ0 - մեկնման կետից մինչև կանգառային կետը եղած հեռավորությու-

նը ուղիղ գծով (օդում) 

   (7.4) 
ℓ1 հեռավորությունը կախված է տրանսպորտային (երթուղային) ցան-

ցի խտությունից և որոշվում է էմպիրիկ բանաձևով. 

   (7.5) 

որտեղ 3σտց - տրանսպորտային ցանցի խտությունն է կմ/կմ2, որոշ-
վում է 

   (7.6) 

որտեղ ΣLտա - տարածքում (ռեգիոնում) տրանսպորտային ցանցի ար-
տերիայի ընդհանուր երկաությունն է, կմ, 

Sո - դիտարկվող տարածքի մակերեսն է, կմ2: 
- հեռավորությունը կախված է կանգառամեջի երկարությունից և 

ընդհանուր տեսքով հավասար է զրոյից մինչև : Այդպիսով, միջին ար-

ժեքը կկազմի.  

    (7.7) 
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Ոտքով տեղաշարժվելու ժամանակը. 

   (7.8) 

 
Նկ. 7.1 Հետիոտնի` կանգառային կետին ոտքով մոտենալու սխեմա 

 
 - կանգառամեջի երկարությունը (կանգառների միջև հեռավորու-

թյունը), 
 - հեռավորությունը ուղևորի ՄԿ դռնից մինչև երթուղու մայրուղին, 
- հեռավորությունը մայրուղու երկայնքով մինչև տրանսպորի տի-

պի կանգառային կետը, 
Iօդ - ՄԿ մինչև ԿԿ ուղիղ գծով (օդային) հեռավորությունը: 
Տրանսպորտային միջոցի տիպին սպասելու ժամանակն ընդհանուր 

տեսքով որոշվում է երեք գործոնով. երթուղում երթևեկության միջակայ-
քով, վարորդների կողմից երթևեկության չվացուցակի ճշգրիտ պահպա-
նումը, տրանսպորտային միջոցում ազատ տեղերի առկայությամբ. 

   (7.9) 

որտեղ I -երթուղով շարժակազմի շարժման պլանային միջակայքն է,  
σ2 - միջին քառակուսային շեղումն է շարժման պլանային միջակայքի 

մեծությունից , 

ԿԿ ԿԿ 

ԿԿ ԿԿ Iկմ 

ՄԿ

Iօդ 
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Pմերժ - շարժակազմի գերլցվածության պատճառով ուղևորին տրանս-
պորտ բարձրանալ մերժելու հավանականությունն է: 

Միջակայքի պահպանման և գերլցվածության պատճառով մերժում 
չլինելու դեպքում շարժակազմին սպասելու ժամանակը հավասար է. 

   (7.10) 

Շարժակազմը ամրակայված չվացուցակի համաձայն շարժվելու 
դեպքում, որը հայտնի է ուղևորին, սպասելու ժամանակը՝ 

tսպ= tպշ, 
որտեղ tպշ - կանգառային կետը եկած ուղևորի ժամանակի պաշարը 

մինչև ամրակայված/ֆիքսֆած/ ժամանակ տրանսպորտային միջոցի ժա-
մանումը: 

Տրանսպորտային միջոցով երթևեկելու վրա ծախսած ժամանակը. 

    (7.12) 

որտեղ Vհ - հաղորդակցման արագությունն է, կմ/ժամ, 
- փոխադրամիջոցով երթևեկելու տարածությունն է, կմ, որը հա-

վասար է կանգառամեջի  երկարությունների գումարին. 

   (7.13) 

Հաղորդակցման արագությունը կախված է շարժակազմի դինամիկա-
կան որակներից, տրանսպորտային հոսքերի խտությունից, ճանապար-
հային երթևեկության կազմակերպման համակարգից և այլն: 

Տրանսպորտը փոխելու համար ծախսվող ժամանակը որոշվում է՝ 
կախված տրանսպորտը փոխելու թվից և յուրաքանչյուրի համար ծախս-
վող ժամանակից: Ընդհանուր ձևով այդ ծախսերը որոշվում են որպես. 

 Σtտփ=tiտվ · Nտվ   (7.14) 
որտեղ tտփ - մեկ տրանսպորտափոխուման վրա ծախսվող միջին ժա-

մանակն է, վրկ, 
Nտփ - տրանսպորտափոխումների թիվն է: 
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Մեթոդական ցուցումներ 
 

Յուրաքանչյուր ուսանող կատարում է իրական հետազոտություննե-
րի իր տարբերակը և իր շարժման ժամանակի հաշվարկը: Այս աշխա-
տանքում տարբերակը ուսանողի ցանկացած տեղաշարժն է (օրինակ, 
բնակության վայրից մինչև ուսման վայրը կատարած տեղաշարժը): 

Ուսանողը նկարագրում է իր անցած ճանապարհը՝ հատկապես 
ուշադրություն դարձնելով ժամանակահատվածների բաժանվող տեղերի 
եզրային կետին: Այդպիսի սահման է տրանսպորտային միջոցների կան-
գառման կետը, որը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ. 
 
                    ՄԿ          կկ1                          կկ2                         կկ3                           կկ4           ՆԿ 

  
 Ե1(N)  Ե2(N) 

 

Նկ. 7.2 Ուղևորի հաղորդակցման սխեմա 
 
Ե1(N) - առաջին երթուղու (համարը, տեսքը), Ե2(N) - երկրորդ երթուղի 

(համարը, տեսքը), կկ(N) - կանգառման կետերը, ՄԿ - ուղևորման (մեկնման) 
կետ, ՆԿ - նշանակման կետ: 

Ուսանողը պետք է կատարի տեղաշարժման ժամանակաչափումն 
ըստ ժամանակահատվածների (ոչ պակաս 5 ժամանակահատված): 

Տվյալները գրանցվում են 7.1 աղյուսակի ձևով: 
 

Աղյուսակ 7.1 
 

Ժամանակաչափումների արդյունքները 
 

Ուղևորի տեղաշարժման բաղադրիչները 1 2 3 4 5 Միջին արժեքը 
1.Հետիոտն մոտեցում ՄԿ - ից կկ-ին       
2. Տրանսպորտի սպասում       
3.Երթևեկության փոխադրամիջոցով       
4. . . . . . . . . . .        
5. . . . . . . . . . .       
. . . . . . . . . . . .       
N. Հետիոտնի մոտեցում կկ -ից նկ       
Ընդամենը       
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Ժամանակաչափական աշխատանքների հաշվարման վերջնական 
արդյունք է համարվում տեղաշարժի ընդհանուր ժամանակը` : 

Այնուհետև պետք է որոշել իր տեղաշարժի վրա ծախսված  - տե-

սական ժամանակի մեծությունը, որի համար անհրաժեշտ է ինքնուրույն 
որոշել իր «լեգենդի» համար ցուցանիշները (առանձին նորմատիվ մեծու-
թյունների արժեքները տես աղյուս. 7.2-ում): 

 
Առաջադրանք 

 
1. Կատարել ժամանակաչափում և փորձնականորեն հաշվել երթևե-

կության վրա ծախսված ժամանակը: 
2. Որոշել ցուցանիշները և տեսականորեն հաշվել երթևեկության 

վրա ծախսված ժամանակը: 
3. Երթուղի - ժամանակ կոորդինատային համակարգում կառուցել 

երթևեկության վրա ծախսված ժամանակի (փորձնական և տեսական) 
գրաֆիկները: 

4. Վերլուծել գրաֆիկների անհամընկնելիությունը և պարզել չհամ-
ընկնելու պատճառը: 

 
                               Tերթ փ                                                              Tերթ տ 

 
Նկ. 7.3. Երթևեկության վրա ծախսված ժամանակի գրաֆիկների կառուցման 

օրինակ 
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Աղյուսակ 7.2 
 

Տեղաշարժման տեսական ժամանակի հաշվարկման տեղեկատվական 
ցուցանիշները 

 

Ցուցանիշը 
Նորմատիվ 
արժեքը  

Անվանումը 
Նշանա-
կումը 

Չափի 
միավոր 

1 
Կանգառման կետի ընտրության 
գործակիցը 

K - 
1-մոտակա Ուկ 

1.2 հեռու Ուկ 

2 
Մոտեցման ոչ ուղղարկայնության 
գործակից 

Kոչ. ու - 1.3 

3.1 
Երթուղային կանգառումների եր-
կարությունը (ավտ., տրամվ., տրոլ.) 

lկկ - 0.7 

3.2 
Մետրոյի կանգառումների երկա-
րությունը 

լկկմ կմ 1.9 

4.1 
Հետիոտնի տեղաշարժի արագու-
թյունը 

Vհետ կմ 5 

4.2 
Ավտոբուսային հաղորդակցման եր-
թուղիների արագությունը 

Vհաղ.ու կմ/ժամ 15 

4.3 
Տրոլեյբուսային հաղորդակցման 
երթուղ. արագությունը 

Vհաղտբ կմ/ժամ 16 

4.4 
Տրամվայի հաղորդակցման երթուղ. 
Արագությունը 

Vհաղտր կմ/ժամ 14 

4.5 
Երթուղային հաղորդակցման եր-
թուղ. արագությունը 

Vհաղերկ կմ/ժամ 42 

4.6 Մետրոյի երթևեկ. արագությունը Vհացմ կմ/ժամ 42 

4.7 
Երթուղային տաքսի, կիսաճեպն-
թաց ավտոբուս 

Vհաղտ. ճեպ կմ/ժամ 25 

5 
Մեկ տրանսպորտափոխման միջին 
տևողությունը 

t1 տփ. րոպե 5 
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Հավելված 1 
Հետազոտման արձանագրության կանոնավոր փոխադրումներով 

երթուղի 
 
Ավտոբուսային երթուղու համարը և անվանումը ________________ 
Կանգառային կետերի անվանումը _________________ 
Հաշվետարի ազգանունը 
Ավտոբուսի մակնիշը _____________ ուղղությունը ________________ 
 

N 

Շա
րժ

ա
կա

զմ
ի 

մի
ա
վո

ր 

Կ
ա
նգ

ա
ռա

յի
ն 
կե

տ
 

գա
լո
ւ ժ

ա
մա

նա
կը

 

Իջ
նո

ղ 
ու
ղև

որ
նե

րի
 

թի
վը

 

Բ
ա
րձ

րա
ցո

ղ 
ու
ղև

որ
նե

րի
 թ
իվ

ը 

Կ
Կ

 ա
վտ

. կ
ա
նգ

ն.
 

ժա
մը

, վ
րկ

 

Լց
մա

ն 
տ
ես

ող
ա
կա

ն 
գն

ա
հա

տ
ու
մը

 

1       
2       
...       

Ընդամենը      
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III ԲԱԺԻՆ 
 
 

ՈՒՂԵՎՈՐԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ 
ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  
 
 

ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ 
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 

ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
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Մեթոդական ցուցումներում ներկայացված են կուրսային աշխա-
տանքների (նախագծերի) առաջադրանքներ, ուղևորատար ավտոբուսա-
յին փոխադրումներ կազմակերպելու և կառավարելու համար: 

Շարադրված է շարժակազմի օպտիմալ տիպի ընտրության նոր եղա-
նակ: Օգտվելով գրաֆովերլուծական եղանակից կազմակերպվել են վա-
րորդների աշխատանքի և հանգստի ռեժիմները, կազմվել է ավտոբուսների 
աշխատանքի չվացուցակը: 

Մեթոդական ցուցումները կարող են օգտակար լինել փոխադրումներ 
կազմակերպող մասնագետների և ղեկավարների, նշված մասնագիտու-
թյամբ սովորող ուսանողների և մագիստրանտների համար: 

 
3.ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Առաջադրանքի տարբերակն ընտրվում է ըստ սովորողի ստուգողա-

կան գրքույկի համարի վերջին երեք թվանշանի: 
Օրինակ, ստուգողական գրքույկի համարն է՝ 135.462, տարբերակի 

համապատասխան համարը՝ 462: 
Ըստ առաջին թվանշանի (տվյալ դեպքում 4-ի) որոշվում է ուղևորա-

հոսքի առավելագույն մեծությունը Qmax (աղ. 3.1): 
Ըստ երկրորդ թվանշանի (տվյալ դեպքում 6-ի) որոշվում է ուղևորա-

հոսքի անհավասարաչափության գործակիցը ηան (աղ. 3.2): 
Ըստ երրորդ թվանշանի (տվյալ դեպքում 8-ի) որոշվում է երթուղու 

ցուցանիշները (աղ. 3.3): 
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3.1. ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 
 

Կուրսային աշխատանքը (ԿԱ) կատարելու համար անհրաժեշտ ելա-
կետային տվյալները բերված են աղ. 3.1 – 3.3 – ում 

 

Աղյուսակ 3.1 
 

Ուղևորահոսքի հզորությունը գագաթնակետային ժամին 
 

Qmax N տարբերակ Qmax N տարբերակ 
1000 1 500 6 
900 2 1400 7 
800 3 1300 8 
700 4 1200 9 
600 5 1100 10 

 
Աղյուսակ 3.2 – ում տրված ուղևորահոսքերի անհավասարաչափու-

թյան գործակիցների մեծություններն ըստ օրվա յուրաքանչյուր ժամի. 
որոշվում են հետևյալ բանաձևով՝ 

 ηան = Qժամ/Qmax ⇒  Qժամ = ηան · Qmax  (3.1) 
որտեղ Qժամ ուղևորահոսքն է օրվա i – րդ ժամին: 
Վարորդների հանգստի տևողությունն ըստ նորմատիվների կազմում է 

0,5–2 ժամ: 
Վարորդներին հանգիստ տրամադրելու նորմատիվային ժամանակը՝ 

ոչ շուտ 2 և ոչ ուշ 4 ժամ, աշխատանքը գծում սկսելուց հետո (որպես բա-
ցառություն 5 ժամից ոչ ուշ):  
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Աղյուսակ 3.2 
 

Ուղևորահոսքերի անհավասարաչափության գործակիցներն ըստ օրվա 
ժամերի 

 
Օրվա 
ժամե-
րը 

Տարբերակի համարը 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5-6 
6-7 
7-8 
8-9 

9-10 
10-11 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
21-22 
22-23 
23-24 
24-01 

0.4 
1.0 
0.9 
0.8 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.3 
0.5 
0.6 
0.95 
0.9 
0.9 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 

0.5 
0.9 
1.0 
0.85 
0.45 
0.4 
0.3 
0.2 
0.3 
0.4 
0.7 
0.9 
0.95 
0.8 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 

0.3 
1.0 
1.0 
0.7 
0.6 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 
0.6 
0.8 

0.95 
0.8 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 

0.4 
0.75 
1.0 
0.9 
0.6 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.5 
0.9 
1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 

0.3 
0.8 
1.0 
0.9 
0.6 
0.5 
0.3 
0.3 
0.5 
0.6 
0.7 
0.95 
0.9 
0.6 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 

0.2 
0.95 
1.0 
0.9 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.5 
0.6 
0.6 
0.8 
0.9 
1.0 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 

0.4 
1.0 
1.0 
0.7 
0.6 
0.4 
0.3 
0.3 
0.4 
0.6 
0.6 
0.8 
0.95 
0.9 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 

0.4 
0.9 
1.0 
0.9 
0.6 
0.5 
0.2 
0.3 
0.6 
0.7 
0.6 
0.95 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.45 
0.3 
0.2 
0.1 

0.4 
0.8 
1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.3 
0.3 
0.5 
0.6 
0.6 
0.8 
0.95 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 

0.45 
0.8 
1.0 
0.9 
0.5 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 
0.5 
0.6 
0.7 
0.95 
0.8 
0.5 
0.4 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 

 
Առանց հանգիստ տրամադրելու աշխատանքի տևողությունը չպետք 

է գերազանցի 4 – 5 ժամը:  
Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ վարորդի օրական գումարային 

աշխատաժամերի մեջ հաշվի է առնվում նաև բուժզննման, ավտոմոբիլի 
նախնական և եզրափակիչ տեխնիկական զննման tբ.զ + tն.լ և զրոյական 
վազքի վրա ծախսված tզ ժամանակը: 

Եթե վարորդին օրվա ընթացքում երկու անգամ են աշխատեցնում (հույժ 
անհրաժեշտության դեպքում), ապա լրացուցիչ հանգիստ պետք է տան 2 
ժամ: 
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Աղյուսակ 3.3 
 

Երթուղու ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշները Տարբերակներ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Միջանկյալ կանգառների 
թիվը 

16 
 

18 
 

20 22 
 

24 
 

26 
 

28 30 
 

32 
 

34 
 

Երթուղու երկարությունը, կմ
 

10 
 

11 12 
 

14 15 
 

17 
 

19 
 

20 
 

21 22 
 

Տեխնիկական արագություն,
կմ/ժամ 

15 
 

17 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

25 27 
 

28 
 

Ավտոբուսների դեֆիցիտու-
թյան գործակիցը 

0.9 
 

0.91
 

0.92
 

0.93 0.94
 

0.95 0.96 0.97 0.98 1 
 

Զրոյական վազքը, կմ 
 

10 
 

9 
 

8 7 
 

6 5 
 

4 
 

11 
 

12 13 
 

Միջանկյալ կանգառներում 
կանգնելու ժամանակը, վրկ 
 

20 
 

19 
 

17 
 

18 15 14 
 

12 10 
 

8 6 
 

Վերջին կանգառներում 
կանգնելու ժամանակը, րոպ 

5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 

 

Որպես կուրսային նախագծի (ԿՆ) թեմա առաջարկվում է որոշակի 
երթուղում ուղևորափոխադրումների մակարդակի բարելավում:  

Բացառված չէ, որ այդպիսի թեմա տրվի նաև որպես ավարտական 
աշխատանք:  

Այդ դեպքում ելակետային տվյալներն են. 
• երթուղու երկարությունը և սխեման,  
• սկզբի (վերջի) կանգառների անվանումը, 
• երթուղում աշխատանքն սկսելու և ավարտելու ժամը: 
Մնացած անհրաժեշտ տվյալները ստանում են ուսումնասիրելով 

նշված երթուղում ուղևորափոխադրման կազմակերպման առկա վիճակը: 
Ուսումնասիրությունների արդյունքով պարզում են. 
• ուղևորահոսքի օրական ծավալը, 
• առավելագույն՝ ուղևորահոսքի մեծությունը գագաթնակետային ժա-

մին, երթուղին սպասարկող շարժակազմի տիպը, ուղևորատարությունը և 
քանակը, 
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• միջանկյալ կանգառների թիվը և տեղերը, այդ կանգառներում ուղևո-
րափոխման մեծությունը և կանգնելու ժամանակը, 

• երթևեկության անվտանգությունն ապահովող բոլոր միջոցները (ճա-
նապարհային երթևեկության կանոնակարգով նախատեսված): 

Առաջադրանքում անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրված լինել 
լրացուցիչ տեղեկություններ` 

• երթուղին երկարացնելու կամ կարճացնելու մասին տեղեկություն` 
կապված երթուղու շարունակունակության վրա ուղևորագոյացող կետեր 
առաջանալու հետ (նոր բնակելի շենքեր, արտադրական ձեռնարկություն-
ներ կամ եղած ուղևորագոյացող կետերի վերացման հետ): 

 

3.2. Ավտոբուսի տիպի ընտրության գրաֆովերլուծական եղանակը 
 

Տրված երթուղում ուղևորափոխադրումների մակարդակը բարձրաց-
նել հնարավոր է մի շարք միջոցառումներով` 

• ճանապարհային պայմանների բարելավում, 
• փոխադրումների օպտիմալ կազմակերպում, 
• տվյալ շահագործական պայմաններին և ուղևորահոսքի ծավալին 

համապատասխանող շարժակազմի ընտրություն: 
Եթե երթուղին սպասարկվում է միկրոավտոբուսներով, հաշվի առնե-

լով, որ գագաթնակետային ժամին երթուղում աշխատող բոլոր միկրոավ-
տոբուսները պետք է լինեն գծում, ժամային առավելագույն ուղևորահոսքը 
որոշում են հետևյալ բանաձևով` 

 Qmax = q · n ·ηուփ, ուղ/ժ  (3.2) 
որտեղ` q - միկրոավտոբուսի ուղևորատարությունն է, ուղևոր, 
n - երթուղում աշխատող միկրոավտոբուսների առավելագույն թիվն է, 
ηուփ - երթուղում ուղևորափոխման գործակիցն է: 
Եթե ավտոբուսները փոխարինվեն միկրոավտոբուսներով,ապա պետք 

է հաշվի առնել, որ ավտոբուսային ուղևորափոխադրումների դեպքում որոշ 
կարգի ուղևորներ անվճար երթևեկելու իրավունք ունեն (հաշմանդամներ, 
համակարգի աշխատողներ, վճարելու հնարավորություն չունեցողներ), 
ապա ստացված գումարային հզորությանն ավելացնում են նրա (7 - 10%) 
չափով, կախված քաղաքի (բնակավայրի բնակչության սոցիալական կազ-
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մից): Արդյունքում ստանում են ժամային առավելագույն գումարային ուղևո-
րահոսքը`  

 max max(1 0,1)Q Q= +∑ , ուղ/ժ (3.3) 

Եթե ուղևորափոխադրումների մակարդակը բարձրացնելու համար 
շարժակազմի տիպը փոխելու անհրաժեշտություն չկա, ապա պարզապես 
գծում աշխատող շարժակազմը փոխարինում են նույն տիպի, բայց ավելի 
բարձր քարշաարագային հատկանիշներ և հարմարավետություն ունեցող 
և տվյալ պայմաններում աշխատելու համար նախատեսված տրանսպոր-
տային միջոցներով: 

Քանի որ ոչ մի տարբերություն չկա հետագա հաշվարկի մեթոդիկայի 
մեջ, նշված 2 դեպքում էլ ԿԱ և ԿՆ ուղևորափոխադրումներն օպտիմալ 
կազմակերպելու համար, օգտվելով մասնագիտական գրականությունում 
առկա ուղևորահոսքի և ավտոբուսի ուղևորատարության առաջարկվող 
կապից (աղ.3.1 և աղ. 3.4), համեմատության համար ընտրում ենք միևնույն 
կարգի և շահագործական պայմաններում շահագործելու համար երկու` 
մեկը մյուսից 10 - 15% տարբեր ուղևորատարությամբ ավտոբուս, պայմա-
նական անվանենք փոքր և մեծ ավտոբուս: 

 

Աղյուսակ 3.4 
 

Q ուղևոր ժամ ավտոբուսի տեսակը ուղևորատարողությունը 
մինչև 1000 փոքր 40 
1000 - 1800 միջին 60 
1800 - 2600 մեծ 80 
2600 - 3800 մեծ 160 

3800 և ավելի հատուկ մեծ 160 
 

Ավտոբուսի տիպն ըստ ուղևորատարության ընտրում են կապված 
ուղևորահոսքերի չափերից, քանի որ դրանից են անմիջականորեն կախ-
ված ավտոբուսի արտադրողականությունը և բնակչությանը սպասարկե-
լու հարմարավետության պայմանները, երթևեկության վրա ծախսված 
ժամանակը, ինչպես նաև փոխադրումների ինքնարժեքը:  

Ավտոբուսի լցավորվածության թույլատրելի նորման գագաթնակե-
տային ժամին համարված է սրահի նստոցներով չզբաղեցված մակերեսի 
1 մ2 հաշվով 5 մարդ (5 մարդ/մ2): 

 



 

106 

 

Աղյուսակ 3.5 
 

Քաղաքային ավտոբուսների տիպերը 
 

Ավտոբուսի մակնիշը և 
մոդելը 

նստատեղերի թիվը q, 
ուղևոր 

ուղևորատարությունը qան 

ГАЗ - 3221 13 13 
КАВЗ - 32441 22 22 
ПАЗ - 3205 23 35 
АКА - 5225 28 72 
ЛиАЗ - 5256 30 85 
Икарус - 263 20 87 
Икарус - 415 17 76 
ЛАЗ - А183 28 90 
МАЗ - 103 21 70 

Scania - 33 93 
nnLink   

Икарус - 283 29 139 
Икарус 36 123 

ЛиАз - 6242 32 124 
ЛАЗ - A291 40 121 
АКА - 6226 41 122 

 

Եղանակի հետագա շարադրումն իրականացնենք կոնկրետ խնդիր 
լուծելով: 

Խնդիր: Ուղևորափոխադրումների կազմակերպման մակարդակի 
բարելավումը թիվ N - րդ քաղաքային երթուղում: 

Ելակետային տվյալներ 
• Երթուղու սխեման,  
• սկբնական A և վերջին B կանգառը, 
• երթուղու երկարությունը` մեկ ուղղությամբ 17 կմ, երկու ուղղու-

թյամբ (ուղիղ և հակառակ) 34 կմ, 
• երթուղում աշխատանքը սկսվում է 600, վերջանում 2400 , 
• միջանկյալ կանգառների թիվը 25 (50 երկու ուղղությամբ): 
Կուրսային նախագիծը կատարելու համար տարվա տարբեր ամիսնե-

րին, շաբաթվա օրերին և օրվա տարբեր ժամերին, ուսումնասիրել են երթու-
ղում երթևեկության կազմակերպման առկա վիճակը, արդյունքում պարզվել 
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է` ներկայումս երթուղում ուղևորափոխադրումներ իրականացվում են 25 
հատ ГАЗ - 3221 մակնիշի, q = 13 ուղևորատարությամբ միկրոավտոբուս: 

Ուսումնասիրությունների ժամանակ պարզվել է նաև, որ երթուղում 
ուղևորափոխման գործակից ηուփ = 2 : 

Հետևապես գագաթնակետային ժամին առավելագույն ուղևորահոսքը 
հավասար է` 

 Qmax = qան · 25 · ηուփ = 25 · 13 · 2,0 ≈ 750 ուղ/ժ  (3.4) 
Տրված երթուղում ուղևորափոխադրումների մակարդակը և երթևե-

կության անվտանգությունը բարձրացնելու, մթնոլորտային օդի աղտո-
տումը և աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու, մայրուղիների թողունակու-
թյունը բարձրացնելու, վառելիքի ծախսը կրճատելու նպատակով առա-
ջարկվել է միկրոավտոբուսները փոխարինել քաղաքային պայմաններում 
աշխատելու համար նախատեսցած, միևնույն կարգի, տարբեր ուղևորա-
տարողությամբ ավտոբուսներով` Богдан А092 և ПАЗ – 4234 (աղ. 3.1):  

Ընտրված ավտոբուսների տեխնիկաշահագործական տվյալները բեր-
ված են աղ. 3.6 - ում: 

 

Աղյուսակ 3.6 
 

Տվյալներ Богдан А092 ПАЗ 4234 
Գինը, դրամ 20 350 000 14245000 

Երկարություն/ լայնություն/ 
բարձրություն, մ 

7430/2380/2850 8165/2500/2960 

Լրիվ զանգվածը, կգ 8230 9485 
Վառելիքի տեսակը Դիզել Դիզել 

Վառելիքի ծախսը քաղաքում, լիտր 26,5 2,5 
Առավելագույնարագությունը V, կմ/ժ 105 90 

Ուղևորատարությունը (առանց 
վարորդի ) ուղևոր 

43 (22) 50 (31) 

Հզորությունը,  կՎտ (ձիաուժ) 89(121) 100 (136) 

Առավելագույն պտտող մոմենտը M, նմ 500 460 

 
Միկրոավտոբուսներն ավտոբուսներով փոխարինելուց հետո ժամա-

յին առավելագույն ուղևորահոսքը (այդ մասին նշվել է) ընդունվել է Qmax = 
800 ուղ/ժ պայմանականորեն ПАЗ – 4234 մակնիշի ավտոբուսը անվանել 
են մեծ, իսկ Богдан – АО92 – ը փոքր ավտոբուս: 
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3.3. Ավտոբուսների թվի և շարժման միջակայքի որոշումը 
 

Ավտոբուսների թիվը երթուղում 3.6 բանաձևով որոշելու համար ան-
հրաժեշտ է որոշել tպտ պտույտի tպտ բանաձևով: 

Պտույտի ժամանակը որոշելու համար անհրաժեշտ է իմանալ շար-
ժակազմի տեխնիկական արագությունը Vտ և միջանկյալ ու վերջին կան-
գառներում կանգնելու գումարային ժամանակը՝ 

• ընտրված ավտոբուսների տեխնիկական արագությունը որոշելու 
համար Երևանի տարբեր ավտոբուսային երթուղիներում տարբեր ամիս-
ներին և օրերին (այդ թվում օրվա տարբեր ժամերին) երթևեկել են նմա-
նատիպ ավտոբուսներով, ուսումնասիրությունների արդյունքում տա-
տանվում է Vտ = 25 – 30 կմ/ժ, ընդունել են Vտ = 28 կմ/ժ: 

Վերջին կանգառներում կանգնելու ժամանակը, հաշվի առնելով եր-
թուղու երկարությունը և լարվածությունը, ընդունել են յուրաքանչյուրում 
6 րոպե, գումարայինը՝ 12 րոպե:  

• Միջանկյալ կանգառներում կանգնելու գումարային ժամանակը 
ընդունել են tմ.կ = 8 րոպե (հաշվի առնելով կանգառներում ուղևորափոխ-
ման մեծությունը և այլ խանգարող հանգամանքները): 

Ավտոբուսի լցավորման գործակիցը ընդունել են γլց = 1: 
Այդպիսով պտույտի ժամանակը՝ 

34 12 8
1.54

28 60 60 60åït = + + ≈
⋅

ժամ ≈ 92 րոպե 

գագաթնակետային ժամին ПАЗ – 4234 ավտոբուսների թիվը՝ 

 Աmax = 
800 1,54 12
50 2 1

⋅ ≈
⋅ ⋅

ավտ  (3.5) 

Շարժման հաճախականությունը՝ I = 1,54/12 = 8 րոպե, 

Богдан А092 համար՝ Աmax = 
800 1,54 14

43 2
⋅ ≈
⋅

ավտ, Imin = 1,54/14 = 7 րոպե: 

Ուղևորահոսքի մեծութոյւնը՝ ժամը 600 - 700 հավասար է 
Q5-7 = 800 ⋅ 0,575 = 450 ուղ, 

Նույն օրինաչափությամբ որոշվել է ավտոբուսների թիվը, ուղևորա-
հոսքի մեծությունը և շարժման միջակայքը օրվա բոլոր ժամերի համար 
արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 3.7 – ում: 
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Աղյուսակ 3.7 
 

Օրվա 
ժամերը 

Ուղևորա-
հոսքերի 
անհավա-
սարաչա- 
փության 

գործակիցը 
ըստ օրվա 
ժամերի 

Ուղևորա-
հոսքերի 
մեծությու-
նը ըստ օր-
վա ժամե-
րի, QI 

ուղևոր 

Մեծ ուղևորատա-
րողության ավտո-

բուսներ 

Փոքր ուղևորատա-
րողության ավտոբուս-

ներ 
 

Թիվը 
Աiմ 

 
Շարժման 
միջակայք 

I , րոպե 

 
Թիվը 
Աiփ 

 
Շարժման 
միջակայք 

I , րոպե 

6-7 0.575 450 7 13 8 12 

7-8 1 800 12(11) 8 14(13) 7 
8-9 1 800 12(11) 8 14(13) 7 

9-10 0.9 720 11 8 13 7 
10-11 0.5 400 6 15 7 13 
11-12 0.5 400 6(7) 15 7 13 
12-13 0.35 280 4 23(18) 5 18 
13-14 0.45 320 5 18 6 15 
14-15 0.575 460 7 13 8 12 
15-16 0.7 560 9 10 10 9 
16-17 1 800 12(11) 8 14 7 
17-18 0.9 720 11(10) 8 13 7 
18-19 0.8 640 10 9 11 8 
19-20 0.5 400 6 15 7 13 
20-21 0.5 400 6(7) 15 7 13 
21-22 0.4 320 5 18 6 15 
22-23 0.3 240 4(5) 23(18) 4(5) 23(18) 
23-24 0.2 160 3(5) 31(18) 3(5) 31(18) 

  8880     

 
Աղյուսակ 3.7 – ի տվյալների հիման վրա, նախապես ընտրելով մասշ-

տաբը, 100 ուղևորի համար 15 մմ, իսկ մեկ ժամի համար 5 մմ, կառուցել 
են նոմոգրամ մեծ (նկ. 3.1) և փոքր (նկ. 3.2) ավտոբուսների համար: 
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Նկ. 3.1. Երթուղում ПАЗ – 4234 ավտոբուսների անհրաժեշտ թվի որոշման 

նոմոգրամ 

 
Նկ. 3.2. Երթուղում Богдан A092 ավտոբուսների անհրաժեշտ թվի որոշման 

նոմոգրամ 
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Կոորդինատային T – Q առանցքների վրա ցույց է տրված տվյալ եր-
թուղում ուղևորահոսքերի էպյուրն ըստ օրվա ժամերի: 

Էպյուրից վերև, որոշակի հեռավորության վրա (հեռավորությունը 
նշանակություն չունի՝ ընտրում են հարմարությունից ելնելով), աղյուսա-
կի ձևով ներկայացված է ավտոբուսների թիվը և դրանց համապատաս-
խանող շարժման միջակայքը րոպեներով: 

Նոմոգրամից օգտվում են հետևյալ ձևով՝ առավելագույն ուղևորա-
հոսքին (նկ. 3.1) համապատասխան ուղղաձիգը շարունակում են մինչև T 
ժամային առանցքի վրա աշխատանքի սկզբին համապատասխանող կե-
տից տարված (տվյալ դեպքում ժամը 6 - ից) հորիզոնականի հետ հատվե-
լը 0 կետում: Այդ կետը միացնում են ավտոբուսի առավելագույն թվին հա-
մապատսախանող վանդակի հետ: Այդ 2 ճառագայթների հատման կետը 
նշանակենք P1 – ով:  

Ենթադրենք` անհրաժեշտ է ժամը 10 - 11 – ի համար ընտրել ավտո-
բուսների թիվը և շարժման միջակայքը: Էպյուրի վրա ժամերին համա-
պատասխանող ուղևորահոսքից ուղղահայաց են իջեցնում 6 – 0 հորիզո-
նականի վրա: Հատման O1 կետով և P1 կետով տանում են ճառագայթ մին-
չև հատվելը աղյուսակի վանդակի հետ, որում նշված է ավտոբուսների 
թիվը և դրան համապատասխանող շարժման միջակայքը Ա = 9 ավտ, I = 
10 րոպե q1 ուղևորատարության դեպքում: 

Եթե առավելագույն ուղևորահոսքի մեծությունը փոփոխվի, այսինքն` 
նրան համապատասխանի Ա = 7 ավտ, I = 13 րոպե, ապա Օ կետը կմիաց-
նենք այդ վանդակի հետ, կստանանք 2 ճառագայթների հատման P2 կետը, 
որին կհամապատասխանի q2 ուղևորատարությամբ ավտոբուս: Նույն 
օրինաչափությամբ կառուցում ենք Богдан – А092 ավտոբուսի համար: 

Նոմոգրամի օգնությամբ կարելի է որոշել նաև ավտոբուսների ուղևո-
րատարությունը: Անվանական ուղևորատարության առանցքի 6 – 5 աս-
տիճանավորումն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով՝ 
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3.4. Երթուղում ավտոբուսների օրական գումարային աշխատաժամերի 
որոշումը  

 
Աղյուսակ 3.5 – ում ներկայացված տվյալների հիման վրա ավտոբուս-

ների օրական գումարային աշխատաժամերը որոշելու համար (նախօրոք 
ընտրելով մասշտաբը) Ա – T կոորդինատային համակարգում կառուցում 
են առավելագույնի դիագրամները՝ մեծ ավտոբուսինը նկ. 3.3, փոքրի հա-
մար նկ. 3.5: 

 
Նկ.3.3. Առավելագույնի դիագրամ( ПАЗ – 4234 մակնիշի ավտոբուսի համար) 

 
Նկ.3.5. Առավելագույնի դիագրամ (Богдан – А092 մակնիշի ավտոբուսի համար) 
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Առավելագույնի դիագրամը կառուցելուց հետո կատարում են գիծ 
բաց թողնելու համար անհրաժեշտ ավտոբուսների թվի ճշտում, քանի որ 
ԱՏԿ միշտ չէ, որ կարողանում է գիծ բաց թողնել հաշվարկային անհրա-
ժեշտ թվով ավտոբուսներ: 

ԱՏԿ – ի հնարավորությունները հաշվի են առնվում դիֆիցիտության 
ηդիֆ գործակցով: 

 ηդեֆ = Ափ / Ահ → Ափ = ηդիֆ ⋅ Ահ  (3.7) 
Դիֆիցիտության գործակիցը տրվում է ղեկավարի կողմից կամ հաշ-

վարկվում է նշված բանաձևով: Տվյալ դեպքում տրված է ηդիֆ = 0,91: Հե-
տևապես գագաթնակետային ժամին կարող են գիծ բաց թողնել՝ 

ПАЗ 4234 մակնիշի ավտոբուս՝ Ափ = 12 ⋅ 0,91 = 11 ավտ 
Богдан – А092 մակնիշի՝ Ափ = 14 ⋅ 0,91 = 13 ավտ 

Ավտոբուսների առավելագույն թիվը ճշտելուց հետո դրանց թիվը 
ցույց տվող Ա առանցքի վրայի այդ թվին համապատասխանող գծից (կետ 
11 նկ. 3.4 և կետ 13 նկ. 3.6) տանում են հորիզոնական, որի վրա գրվում է 
առավելագույնի գիծ: Հետագա հաշվարկի համար օգտագործում են 
ճշտված թիվը: 

Եթե դիֆիցիտության գործակիցը տրված չէ (ηեիֆ = 1), հաշվարկային 
եղանակով ստացված տվյալները մնում են ուժի մեջ: 

Ավտոբուսների աշխատանքի չվացուցակը կազմելու համար կարևոր 
ցուցանիշ է շարժման միջակայքի մեծությունը, որ պարտադիր պետք է լի-
նի ամբողջ թիվ, նույն և շարժման հաճախականությունը: 
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Նկ. 3.4 ПАЗ – 4234 մակնիշի ավտոբուսի ճշտված առավելագույնի դիագրամը 
 

 
 

Նկ. 3.6 Богдан – А092 մակնիշի ավտոբուսի ճշտված առավելագույնի դիագրամը  
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Առավելագույն շարժման միջակայքը սահմանվում է քաղաքի (բնա-
կավայրի) իրավասու մարմնի կողմից, քանի որ առավելագույն շարժման 
միջակայքից է կախված ավտոբուսների Աmin նվազագույն թիվը՝ ուղևորա-
հոսքերի անկման ժամերին (հատկապես ժամը 2100 – ից հետո): 

 Imax = tպտ/Աmin  (3.8) 
• Եթե տվյալ բնակավայրում սահմանված է շարժման միջակայքի 

առավելագույն մեծությունը Imax, այսինքն` ավտոբուսների Աmin նվազագույն 
թիվը, ապա հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում սահմանված թիվը: Իսկ 
եթե այդպիսի սահմանափակում չկա, հիմք է ընդունվում հաշվարկով 
ստացված Աmin նվազագույն թիվը: Շարժման միջակայքի առավելագույն 
թույլատրելի մեծությունը սահմանում են 15–20 րոպե: Դիտարկվող օրինա-
կում ավտոբուսների նվազագույն թիվը սահմանված է Աmin=5 ավտոբուս: Հե-
տևապես անկախ նրանից, թե հաշվարկի արդյունքում Աmin ինչի է հավա-
սար, առավելագույնի դիագրամի վրա (նկ. 3.4 և նկ. 3.6) 5–ին համապատաս-
խանող կետից տարված է հորիզոնական, և հետագա հաշվարկի ժամանակ 
օգտվում են այդ մեծությունից: Տարված հորիզոնականի վրա գրվում է նվա-
զագույնի գիծ:  

Եթե նվազագույնի գծի և հաշվարկային եղանակով ստացված ավտո-
բուսների թվի միջև կան դատարկ վանդակներ, այդ վանդակները նշում 
են ⊕ նշանով, և տվյալ ավտոբուսի օրական աշխատաժամերին գումա-
րում են նշված մեքենաժամերը (նկ. 3.4 և նկ. 3.6): 

Քանի որ օրվա ընթացքում բոլոր ավտոբուսները պարտադիր կատա-
րում են զրոյական վազք, ընդունել են, որ մեկ վերջին կանգառից սկսում 
են աշխատանքը, մյուսում՝ վերջացնում:  

Տվյալ դեպքում մեկ վերջնական կանգառից մինչև ԱՏԿ 7 կմ է, մյուսից 14 
կմ, յուրաքանչյուր ավտոբուսի օրական գումարային զրոյական վազքը 
կկազմի 21կմ:  

Հետևապես ПАЗ – 4234 ավտոբուսների օրական զրոյական մեքենա/ժա-
մերի թիվը կկազմի 8 մեքենա/ժամ, իսկ Богдан – А092 ավտոբուսներինը՝ 
8.5 մեքենաժամ:  

Բացի այդ, ինչպես երևում է նկ. 3.4 - ից և նկ. 3.6 – ից, օրվա ընթացքում 
ուղևորահոսքերի անկման ժամերին նվազում է գծում աշխատող ավտոբուս-
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ների թիվը (նկ. 3.4 և նկ. 3.6): Անհրաժեշտություն է առաջանում կազմակեր-
պել ազատված ավտոբուսների միջհերթափոխային հանգիստը: 

Այդ դեպքում, եթե ազատված ավտոբուսները զննման և տեխսպասարկ-
ման կարիք չունեն, դրանց կարելի է կանգնեցնել վերջին կանգառներից 
մեկում, իհարկե, եթե չեն խանգարում ընդհանուր երթևեկությանը: 

Ընդունել են, որ յուրաքանչյուր տիպի ավտոբուսից օրվա ընթացքում 
4 – ը ուղարկելու են ԱՏԿ զննման և տեխսպասարկման: Այսինքն` յուրա-
քանչյուր տիպի ավտոբուսների գումարային զրոյական վազքը կկազմի. 

ПАЗ – 4234 11 21 4 21 315L = ⋅ + ⋅ =å
½ կմ, 

Богдан – А092 13 21 4 21 357L = ⋅ + ⋅ =½
μ կմ 

Երկու տիպի ավտոբուսներից լավագույն տարբերակն ընտրելու 
նպատակով, օգտվելով համապատասխան առավելագույնի դիագրամից, 
հաշվել են (դիագրամի վանդակների թիվը) օրական գումարային աշխա-
տանքները յուրաքանչյուր տիպի ավտոբուսների համար՝ 

ПАЗ – 4234՝ 138 մեքենա/ժամ (նկ. 3.4), 
Богдан – А092՝ 156 մեքենա/ժամ (նկ. 3.6): 
Ստացված գումարային մեքենա/ժամերի թիվը բաժանել են պտույտի 

ժամանակի վրա, ստացել են յուրաքանչյուր տիպի ավտոբուսների օրա-
կան գումարային պտույտների թիվը՝ 

ПАЗ – 4234՝ 138:1,54 = 90 պտույտ, 
Богдан – А092՝ 156:1.54 ≈ 101 պտույտ:  
Ստացված պտույտների թիվը բազմապատկել են երթուղու երկարու-

թյամբ և դրան գումարել գումարային զրոյական վազքի մեծությունը. որո-
շել յուրաքանչյուր տիպի ավտոբուսների դրական գումարային վազքը: 
Ստացված թիվը բազմապատկել են 300 – ով՝ ստացել յուրաքանչյուր տիպի 
ավտոբուսների տարեկան գումարային վազքը. 

 ПАЗ – 4234՝ LΣ = [(90 ⋅ 34) + 315] ⋅ 300 = 1012500 կմ (3.9) 
Богдан – А092՝ LΣ = [(101 ⋅ 34) + 357] ⋅ 300 = 1147500 կմ: 

Հայաստանի Հանրապետությունում գիծ բաց թողնման գործակիցն 
ընդունված է αգ.բ.գ = 0,8, հետևապես տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր 
ավտոբուս կաշխատի՝  

 Qշ = 365 ⋅ 0,8 = 300 օր  (3.10) 
այսինքն յուրաքանչյուր ավտոբուս աշխատելու է 300 օր: 



 

117 

 

Համաձայն աղ. 3.5 – ի տվյալների` օրական պետք է փոխադրեն 8880 
ուղևոր, հետևապես տարեկան կփոխադրվի՝ 8800 ⋅ 300 = 2664000 ուղևոր: 

 
3.5. Ուղևորափոխադրումների ինքնարժեքի հաշվարկ 

 
Հաշվարկի համար անհրաժեշտ մի քանի տվյալների նորմատիվային 

մեծությունները տրված են աղ. 3.6 – ում, մնացած տվյալները ստանում են 
տրված երթուղում ուղևորափոխադրումների կազմակերպման առկա վի-
ճակի ուսումնասիրությունների հիման վրա: Տրված երթուղում ուղևորա-
փոխադրումներն արդյունավետ կազմակերպելու և իրականացնելու հա-
մար անհրաժեշտ է վերը նշված երկու տիպի շարժակազմից ընտրել լա-
վագույն տարբերակը:  

Ինչպես երևում է աղ. 3.7 – ում բերված ցուցանիշներից, փոխադրում-
ների ինքնարժեքը որոշվում է երկու տեսակ ծախսերի գումարով՝ հաս-
տատուն և փոփոխական: Քանի որ հաստատուն ծախսերը հիմնականում 
հաստատագրված են, ապա շարժակազմի լավագույն տարբերակն ընտրե-
լու համար նպատակահարմար է համեմատել յուրաքանչյուր շարժակազ-
մը շահագործելու համար անհրաժեշտ փոփոխական ծախսերի և փոխա-
դրվող ուղևորների թվի հարաբերությունը՝ որոշակի ժամանակահատվա-
ծի համար (տվյալ դեպքում մեկ տարվա համար): Տրված երթուղում արդ-
յունավետ կլինի այն շարժակազմի շահագործումը, որի համար այդ հա-
րաբերությունը կլինի փոքր: 

 

Աղյուսակ 3.6  
 

Շարժակազմի տեխնիկաշահագործման ցուցանիշները 
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Աղյուսակ 3.7 
 

Փոխադրման ինքնարժեքի հոդվածը` ըստ ծախսի տեսակի 
 

N 
 

Ինքնարժեքի հոդվածները Ծախսերը 

Հաստատուն փոփոխական 

1 Վարորդների աշխատավարձը +  
2 Վառելիքի արժեքը  + 
3 Քսայուղերի արժեքը  + 
4 Դողերի հետ կապված ծախսերը  + 
5 Ամորտիզացիոն հատկացումները +  
6 Ակումուլյատորային մարտկոցների 

համար պահանջվող ծախսերը 
 + 

7 Գույքահարկը +  
8 Վերադիր ծախսեր + + 

Ընդամենը 1+5+7+8x1 2+3+4+6+8(1-x1) 
Ընդհանուր ծախսեր  

 
3.6. Շահագործական ծախսերի հաշվարկը 

 

1.Վառելանյութի պահանջարկի հաշվարկը 
 

Ընտրված շարժակազմի համար վառելանյութի ծախսի գծային նոր-

ման կազմում է` SQ
μ  լիտր/100 կմ (շահագործման առաջին կարգի պայ-

մաններում): 
Այդ նորմային պետք է ավելացնել` 
1.բարձրադիր տեղանքում շահագործելու դեպքում մինչև 10% (յուրա-

քանչյուր 1000մ բարձրության համար), 
2.Ճանապարհի երկայնական թեքության համար` յուրաքանչյուր 1% 

թեքությանը 6.67%, 
3.Ամեն մի 100 տկմ-ի համար վառելիքի ծախսի ավելացումը կազմում 

է` բենզինով աշխատող ավտոմոբիլների համար 2լ, դիզելային վառելիքով 
աշխատողների համար` 1.3լ, 

4.Մայրուղային փոխադրումների ժամանակ վառելիքի ծախսը նվա-
զում է մինչև 15% չափով: 
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Հետևաբար, եթե այդ հավելումների (բացառությամբ` կետ 3-ի) և նվա-
զեցումների ընդհանուր քանակը նշանակենք H1, ապա գծային ծախսի 
փաստացի նորման կկազամի`  

 QS1= SQ
μ + H1  (3.11) 

Սրան պետք է ավելացնել նաև յուրաքանչյուր 100 տկմ տրանսպորտա-
յին աշխատանքի համար նախատեսված նորման (կետ 3): Այն կկազմի` 

 H2 = P / 100 ⋅ 1.3  (3.12) 
Երթուղում օրական փոխադրվում է Qօր = 8880 ուղևոր (տես աղ. 3.5): 
Ուղևորների միջին քաշն ընդունենք Gուղ = 70 կգ: Մեկ ուղևորի երթևե-

կության միջին հեռավորությունը lեմ = (3,5 – 4,5) կմ, ընդունենք 4 կմ 
8880 70 4 2486, 4

1000
P ⋅= ⋅ = տկմ 

• ПАЗ – 4334 մակնիշի մեկ ավտոբուսի համար՝  

2
2486, 41,3 1,3 3

100 100 11
PH = ⋅ = ⋅ ≈

⋅
լիտր: 

• Богдан – А092 մակնիշի ավտոբուսի համար՝ 

2
2486, 4 1,31,3 2,5

100 1000 13
⋅= ⋅ = =

⋅
PH լիտր: 

 
3.7. ПАЗ 4234 մակնիշի ավտոբուսի համար 

 
1. Վառելիքի ծախսի հաշվարկը՝ 

 
1

5
27,5 27,5 28,8 29

100
μ

S SQ Q H= + = + ⋅ = ≈ լիտր  (3.13) 

Հաշվի առնելով ներհավաքակայանային ծախսերը (այն ընդունվում է 
ընդհանուր ծախսի 1%-ը)` կստանանք.  
     Qվ = 1.01(Լընդ ⋅ QS1/100+H2) = 1.01(1012500 ⋅ 29 /100+3) = 296561 լիտր (3.14) 

Եթե 1լ վառելիքի արժեքը նշանակենք Цվ = 470 դրամ, կստանանք վա-
ռելիքի համար պահանջվող գումարի չափը`  

 Cվ=Цվ ⋅ Qվ = 470 ⋅ 296561 = 139383670 դրամ (3.15) 
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2. Քսայուղերի պահանջարկի հաշվարկը 
Քսայուղերի պահանջարկը որոշվում է վառելիքի պահանջարկի հի-

ման վրա (տես աղ. 3.7): 
Եթե 100 լիտր վառելիքի հաշվով անհրաժեշտ է Xi լ .(կգ) քսայուղ, 

ապա քսայուղի ընդհանուր քանակը, ըստ հաշվետու ժամանակաշրջա-
նում կատարած վազքի, կլինի ` 

 Qքս = Lընդ ⋅X1 / 100 լ (3.16) 
Եթե 1 լ (կգ) քսայուղի արժեքը կազմում է Ц քս , ապա կպահանջվի ` 
 Cքս = Qքս ⋅ Ц քս, դրամ (3.17) 
• Շարժիչային յուղ: 

Qշ.յ. = Qվ ⋅ Xi / 100 = 296561 ⋅ 4 / 100 = 11862 լիտր 
(3.18) 

C շ.յ. = Q շ.յ. ⋅ Ц շ.յ. =11862 ⋅ 1950 = 23130900 դրամ 
• Տրանսմիսիոն յուղ: 

Qտ.յ. = Qվ ⋅ Xi / 100 = 296561 ⋅ 0.4 / 100 = 1186 լիտր 
(3.19) 

C տ.յ. = Q տ.յ. ⋅ Ц տ.յ. =1186 ⋅ 2000 = 2372000 դրամ 
• Հատուկ յուղ: 

Qհ.յ. = Qվ ⋅ Xi / 100 = 296561 ⋅ 0.1 / 100 = 296 լիտր 
(3.20) 

C h.յ. = Q h.յ. ⋅ Ц h.յ. = 296 ⋅ 1200 = 355200 դրամ 
• Պլաստիկ քսուկներ : 

Qպ.ք.. = Qվ ⋅ Xi / 100 = 296561 ⋅ 0.3 / 100 = 890 կգ 
 C պ.ք. = Qպ.ք ⋅ Цպ.ք . = 890 ⋅ 1200 = 1068000 դրամ (3.21) 

C քս.լրիվ = 26926100 դրամ 
3.Դողերի պահանջարկի հաշվարկը 
Դողերի անհրաժեշտ քանակը` տրված աշխատանքը կատարելու 

համար, կարելի է հաշվել հետևյալ բանաձևով` 
 Зդող = Lընդ ⋅ nդ / Lհ = 1012500 ⋅ 6 / 80000 = 76 (3.22) 
որտեղ nդ-ն դողերի ընդհանուր քանակն է շարժակազմի միավորի 

վրա (առանց պահեստային դողի), 
Lընդ - ը տարեկան ընդհանուր վազքն է, կմ, 
LH - ը դողի երաշխավորված վազքի նորման է, կմ: 
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Ընդունելով 1 դողի արժեքը Цդ = 100000 դրամ, կստանանք` 

 
1C¹ = Цդ ⋅ Зդող =100000 ⋅ 76 = 7593750 դրամ  (3.23) 

Դողերի վերականգնման համար հատկացումները կատարվում են 
յուրաքանչյուր 1000 կմ վազքի հաշվով՝ ըստ LH – նորմայի. 

1 դողի համար H1= Цդ / LH = 100000 /80000 = 1.25 
Դողի մեկ լրակազմի (կոմպլեկտի) համար  

1H¹ = nդ ⋅ Hդ = 6 ⋅ 1.26 = 7.5 դրամ: 

Յուրաքանչյուր 1000 կմ-ի համար` 

 
2C¹ = Lընդ ⋅ 1H¹  = 1012500 ⋅ 7.5 / 1000 = 7593.75 դրամ  (3.24) 

Հետևաբար դողերի հետ կապված ծախսերը կլինեն` 

C¹  = 1C¹ + 2C¹ = 7593750 + 7593,75 = 7601343 դրամ: 

4.Ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվարկը 
Ամորտիզացիոն մասհանումները կատարվում են` ելնելով հիմնա-

կան միջոցների հաշվեկշռային (սկզբնական) կամ վերականգնման արժե-
քից` ըստ համապատասխան նորմաների (AH): ՀՀ-ում այդ AH տարեկան 
նորման, շարժակազմի համա, կազմում է մինչև 20%: Հետևաբար ամոր-
տիզացիոն մասհանումը տարվա համար կլինի` 

Աա.մ =Աշ ⋅ Цակ ⋅ AH = 11 ⋅ 1424500 ⋅ 10 /100 = 15669500 դրամ 
Աա.մ = 15669500 դրամ  

5.Ակումուլյատորային մարտկոցների համար պահանջվող ծախսերի 
հաշվարկը 

Ակումուլյատորային մարտկոցների անհրաժեշտ քանակը որոշվում է 
հետևյալ բանաձևով` 

 Nակ = Աշ ⋅ nակ ⋅ 12 / 24 = 11 ⋅ 1 ⋅ 12 / 24 ≈ 6 (3.25) 
որտեղ nակ մեկ ավտոմեքենայի վրա տեղադրվող ակումուլյատորնե-

րի քանակն է, 24 - ը ակումուլյատորների ծառայության ժամկետը` ամիս-
ներով, 12-ը հաշվետու ժամանկաշրջանի ամիսները: 

Աշ – շահագործվող ավտոբուսների թիվն է, Աշ = 11: 
Եթե մեկ մարտկոցի գինը նշանակենք Цակ = 29000, ապա կստանանք 

ակումուլյատորների համար պահանջվող ծախսերը, որոնք որոշվում են 
հետևյալ բանաձևով. 

Cակ = Nակ ⋅ Цակ = 6 ⋅ 29000 = 174000 դրամ (3.26) 



 

122 

 

3.8. Богдан մակնիշի ավտոբուսի համար 
 

1. Վառելիքի ծախսի հաշվարկը 

 1 1 26,5 26,55 /100 28S SQ Q H= + = + ≈μ լիտր (3.27) 

H2 = 2,5 լիրտ 
Հաշվի առնելով ներհավաքակայանային ծախսերը (այն ընդունվում է 

ընդհանուր ծախսի 1%-ը)` կստանանք.  
Qվ = 1.01(Լընդ ⋅ QS1/100+H2) = 1.01(1147500 ⋅ 28 /100 + 2.5)  

 Qվ = 324513 լիտր (3.28) 
Եթե 1լ վառելիքի արժեքը նշանակենք Цվ = 470, կստանանք վառելիքի 

համար պահանջվող գումարի չափը`  
 Cվ=Цվ ⋅ Qվ = 470 ⋅ 324513 = 152521110 դրամ (3.29) 
2. Քսայուղերի պահանջարկի հաշվարկը 
• Շարժիչի յուղ. 
 Qշ.յ. = Qվ ⋅ Xi / 100 = 324513 ⋅ 4 / 100 = 12980 լիտր (3.30) 

C շ.յ. = Q շ.յ. ⋅ Ц շ.յ. =12980 ⋅ 1950 = 25311000 դրամ 
• Տրանսմիսիոն յուղեր. 

Qտ.յ. = Qվ ⋅ Xi / 100 =324513 ⋅ 0.4 / 100 = 1298 լիտր 
(3.31) 

C տ.յ. = Q տ.յ. ⋅ Ц տ.յ. =1298 ⋅ 2000 = 2596000 դրամ 
• Հատուկ յուղ. 

Qհ.յ. = Qվ ⋅ Xi / 100 = 324513 ⋅ 0.1 / 100 = 324 լիտր 
(3.32) 

C h.յ. = Q h.յ. ⋅ Ц h.յ. = 324 ⋅ 1200 = 388800 դրամ 
• Պլաստիկ քսուկներ. 

Qպ.ք.. = Qվ ⋅ Xi / 100 = 324513 ⋅ 0.3 / 100 = 973 կգ 
      C պ.ք. = Qպ.ք ⋅ Цպ.ք . = 973 ⋅ 1200 = 1167600 դրամ           (3.33) 

C քս.լրիվ = 29463400 դրամ 
3. Դողերի պահանջարկի հաշվարկը 
Դողերի անհրաժեշտ քանակը` տրված աշխատանքը կատարելու 

համար, կարելի է հաշվել հետևյալ բանաձևով` 
 Зդող = Lընդ ⋅ nդ / LH = 1147500 ⋅ 6 / 80000 = 86 (3.34) 
Ընդունելով 1 դողի արժեքը Цդ դրամ` կստանանք 
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1C¹ = Ц1 ⋅ Зդող =89000 ⋅ 86 = 7654000 դրամ (3.35) 

Դողերի վերականգնման համար հատկացումները կատարվում են 
յուրաքանչյուր 1000 կմ վազքի հաշվով ` ըստ LH – նորմայի` 

 1 դողի համար H1= Цդ / LH =89000 /80000 = 1.11 (3.36) 
Դողի մեկ լրակազմի (կոմպլեկտի) համար`  

 
1H¹ = nդ ⋅ Hդ = 6 ⋅ 1.11 = 6.66 դրամ  (3.37) 

Յուրաքանչյուր 1000 կմ-ի համար` 

 
2C¹  = Lընդ ⋅ 1H¹  =1147500 ⋅ 6.66 / 1000 = 7642 դրամ (3.38) 

Հետևաբար դողերի համար կապված ծախսերը կլինեն` 

 C¹  = 1C¹ + 2C¹ = 7654000 + 7642 = 7661642 դրամ (3.39) 

4. Ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվարկը 
Ամորտիզացիոն մասհանումները կատարվում են` ելնելով հիմնա-

կան միջոցների հաշվեկշռային (սկզբնական) կամ վերականգնման արժե-
քից` ըստ համապատասխան նորմաների (AH): ՀՀ-ում այդ AH տարեկան 
նորման, շարժակազմի համար, կազմում է մինչև 20%: Հետևաբար ամոր-
տիզացիոն մասհանումը տարվա համար կլինի` 

Աա.մ = Աշ ⋅ Цակ ⋅ AH = 13 ⋅ 20350000 ⋅ 10 /100 = 2645550 դրամ 
5. Ակումուլյատորային մարտկոցների համար պահանջվող ծախսերի 

հաշվարկը 
Ակումուլյատորային մարտկոցների անհրաժեշտ քանակը որոշվում է 

հետևյալ բանաձևով. 
 Nակ = Աշ ⋅ nակ ⋅ 12 / 24 = 13 ⋅ 1 ⋅ 12 / 24 ≈ 7 (3.48) 
Որտեղ nակ-ը մեկ ավտոմեքենայի վրա տեղադրվող ակումուլյատոր-

ների քանակն է, 24-ը ակումուլյատորների ծառայության ժամկետն ամիս-
ներով, 12-ը հաշվետու ժամանկաշրջանի ամիսներն են: 

Եթե 1 մարտկոցի գինը նշանակենք Цակ, ապա կստանանք ակումու-
լյատորների համար պահանջվող ծախսերը, որոնք որոշվում են հետևյալ 
բանաձևով՝ 

 Cակ = Nակ ⋅ Цակ = 7 ⋅ 35500 = 248500 դրամ (3.49) 
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3.9. Շարժակազմի լավագույն տարբերակի ընտրությունը 
 
Տրված երթուղում ուղևորափոխադրումներն արդյունավետ կազմա-

կերպելու և իրականացնելու համար ընտրված երկու տիպի շարժակազ-
մերից՝ ПАЗ - 4234 և Богдан – А092, յուրաքանչյուրի համար մեկ տարվա 
կտրվածքով կատարված բոլոր տեսակի փոփոխական ծախսերի և ամոր-
տիզացիոն հաշվարկի արդյունքը բերված է ստորև.  

ПАЗ–4234, C∑=Cվ+Cքս+Cանվ+Cամ+Cակ=139383670+26926100+7604343+ 
+15669500+74000=189757613 դրամ, 
Богдан–А092, C∑=Cվ+Cքս+Cանվ+Cամ+Cակ=152521110+29463400+7661612+ 

+26455500+248500=216101651 դրամ: 
Նշված գումարային ծախսերից մեկ ուղևորի փոխադրման ինքնարժե-

քը կազմում է՝ 

ПАЗ – 4234 → 
189757613 71, 27
8880 300

C = =
⋅

å
áõÕ դրամ, 

Богдан – А092 → 
216101651 81,1
8880 300

C = =
⋅

μ
áõÕ դրամ: 

Քանի որ 71,27C =å
áõÕ < 81,1C =μ

áõÕ , ապա ընտրած երկու տիպի շար-

ժակազմից նպատակահարմար է տրված երթուղում շահագործել ПАЗ – 
4234 մակնիշի ավտոբուս: 

 
3.10. Վարորդների և ավտոբուսների աշխատանքի ռացիոնալ 

կազմակերպումը գրաֆովերլուծական եղանակով 
 

Գրաֆովերլուծական եղանակի նպատակն է` երթուղում ավտոբուս-
ների և վարորդների աշխատանքի անհրաժեշտ նվազագույն ռեժիմների 
հավաքածուի որոշումը՝ հասնելով ընդհանուր մեքենա - ժամերի նվազա-
գույն ծախսերին: Այս եղանակի դեպքում ելակետային տվյալը ավտոբուս-
ների անհրաժեշտ քանակի դիագրամն է` ըստ օրվա ժամերի (առավելա-
գույնի դիագրամ): Տվյալ դեպքում ПАЗ – 4234 ավտոբուսի համար կառուց-
ված առավելագույնի դիագրամը (նկ. 3.4): Ընդհանրապես պետական հիմ-
նարկներում ամեն տարի տարվա սկզբին հիմնարկի ղեկավարությունը 
կոլեկտիվ պայմանագիր է կնքում աշխատավորների հետ: Պայմանագիրը 
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ղեկավարության կողմից ստորագրում է հիմնարկի ղեկավարը, իսկ աշ-
խատողների կողմից՝ հիմնարկի արհմիության նախագահը: Պայմանա-
գրում նշվում են ամսական աշխատանքային օրերի թիվը, աշխատանքը 
սկսելու և վերջացնելու, ճաշի ընդմիջման տևողության, հերթափոխերի, 
արձակուրդների ժամանակը և այլ կարգի տվյալներ: Բոլոր վարորդների 
համար միատեսակ աշխատանքի գրաֆիկի պայմաններում ըստ հերթա-
փոխի գիծ դուրս գալու դասակարգումը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

 

α
α++ + − ⋅ Δ

Δ = − −
Δ

» ½
max² 2(² )

T t t t
t

  (3.50) 

որտեղ tզ – ն օրվա ընթացքում բոլոր ավտոբուսների գումարային զրո-
յական վազքի մեքենաժամերի թիվն է, որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

½
½ max

21 232
² 11 8

28 28ï

l
t

V
= ⋅ = ⋅ = ≈  

որտեղ t+ - ը նվազագույնի գիծը տանելուց հետո ավելացված մեքենա- 
ժամ թիվն է, նշված են <+> նշանով (նկ. 3.4 և նկ. 3.8), t+ = 4  

Δt – ն վարորդի օրական աշխատանքի միջին տևողությունն է: Տվյալ 
դեպքում (նկ. 3.8) Δt հավասար է  

min max 4 21/ 28 8 21/ 28 4.75 8.75
6.75

2 2 2
t t

t
+ + + + +Δ = = = =  

6,75tΔ = , ժամ 
Ավելի ճիշտ կլինի ընդունել հավասար կոլեկտիվ պայմանագրով ըն-

տրվածին, 
α - որոշվում է առավոտյան և երեկոյան գագաթնակետային ժամերին 

առավելագույն թվով շարժակազմերի տարբերությանը, տվյալ դեպքում α=0:  
Եթե`  
• ΔԱ > 0, երեք հերթ աշխատանքի դուրս եկող ավտոբուսների թիվն է, 
• Δt < 0, մեկ հերթ աշխատանքի դուրս եկող ավտոբուսների թիվն է, 
• ΔԱ = 0, երկու հերթ աշխատանքի դուրս եկող ավտոբուսների թիվն է: 
Տվյալ դեպքում՝ 

138 8 4 0 6,75 150
² 2(11 0) 22 0

6,75 6.75
+ + − ⋅Δ = − ⋅ = − ≈  

Քանի որ ΔԱ = 0, բոլոր ավտոբուսներն աշխատում են երկու հերթ: 
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Ավտոբուսների աշխատանքի տևողությունն ըստ դիագրամի որոշվում 
է հորիզոնական վանդակների թվով: Ավտոբուսների աշխատանքի տևո-
ղության հավասարեցման նպատակով բացառվում է վանդակների հորի-
զոնական տեղափոխում, ինչը կառաջացնի դիագրամի երկրաչափական 
ձևի խզում: 

Ի տարբերություն վերը նշվածի` տարբեր ելքերի աշխատանքի տևո-
ղությունը հավասարեցնելու նպատակով և հնարավորինս չավելացնելով 
մեքենա–ժամերի թիվը՝ օգտվում են դիագրամի առանձին տարրերի (վան-
դակներով պատկերված մեքենա-ժամերի կամ նրանց հետ կապված սեկ-
ցիաների) ցանկացած ուղղաձիգ տեղափոխումից` բացառելով տեղա-
փոխման ընթացքում դիագրամի երկրաչափական ձևում խզումների 
առաջացումը: 

Ինչպես երևում է դիագրամից (3.5), երթուղում աշխատանքը սկսում 
են ժամը 6-ից՝ 7 ավտոբուս (1-7), մնացած 4-ը աշխատանքը սկսում են 
ժամը 7-ից:  

Դիագրամից պարզ է նաև, որ 11 ավտոբուսից 4–ին գծում հանգիստ տա-
լը նպատակահարմար չէ, կգնան ԱՏԿ միջհերթափոխ հանգստի (տեխսպա-
սարկման, զննման): 

Մնացած 7 ելքերի վարորդների հանգստի համար պահեստավորվել 
են անհրաժեշտ թվով մեքենա-ժամեր: Առաջին հերթին 1-5 ելքերի համար 
ժամը 1000 - 1100 պահեստավորել են հինգ մեքենա-ժամ, մեկական ժամ 
հանգիստ յուրաքանչյուր վարորդին, նշված են 2 թվանշանով:  

Իսկ 6-7 –րդ ելքերի համար պահեստավորել են մեկ մեքենա-ժամ (ժամը 
9-10 սյունակի և 11–րդ ելքի հատման վանդակը) կես ժամ ընդմիջում յու-
րաքանչյուր վարորդին, նշված է 1 թվանշանով: 

Այդ երկու ելքի աշխատաժամերը հավասարեցնելու համար 7–րդ ել-
քին ավելացրել են մեկ մեքենա-ժամ աշխատանք, ժամը 11-12 սյունակի և 
7-րդ ելքի հատման վանդակը նշված է + նշանով: 

Առաջին հերթին աշխատանքի դուրս եկած 1-5 ավտոբուսների վա-
րորդները հանգստանում են ժամը 1000 -1100 –ը, իսկ նրանց փոխարեն 
գծում աշխատում են 7-11-րդ ավտոբուսները: Առաջին հերթի 5 վարորդ-
ների հերթափոխը տեղի է ունենում ժամը 1500 –ին գծում (նշված է գծիկնե-
րով, նկ. 3.9): 
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 Իսկ առաջին հերթին աշխատանքի դուրս եկած 6-7-րդ վարորդներն 
աշխատում են կեսական ժամ ընդմիջումով և վերջացնում են աշխատան-
քը ժամը 1200 – ին: Ավտոբուսները (6 և 7) միջհերթափոխային ժամանա-
կահատվածը (մինչև ժամը 1500) կանգնում են վերջին կանգառներից մե-
կում: Ժամը 1500 – ին նոր վարորդներ են աշխատանքի դուրս գալիս այդ 
ավտոբուսներով:  

8–11–րդ ելքի ավտոբուսների վարորդներն աշխատանքը սկսում են 
ժամը 700 – ին, աշխատում են մինչև ժամը 1100 –ը և գնում են ԱՏԿ՝ զննման 
ու տեխսպասարկման (նկ. 3.9): 

Երկրորդ հերթին 8-9-րդ ելքի ավտոբուսները գիծ են դուրս գալիս ժա-
մը 1400 : Իսկ 10-11–րդ ելքերի ավտոբուսներ՝ ժամը 1600 – ին: 

Երկրորդ հերթ աշխատանքի դուրս եկող վարորդների համար հան-
գստի ժամերի հատկացումը սկսում են աջից – ձախ:  

Երկրորդ հերթ (ժամը 1500 - ին) աշխատանքի դուրս եկող վարորդնե-
րի հանգստի համար պահեստավորել են 5 մեքենա-ժամ (19-20 սյունակի 
և 7-11-րդ տողերի հատման վանդակները նշված են 2 թվանշանով): Յու-
րաքանչյուր վարորդ մեկ ժամ հանգստանալուց հետո գիծ է դուրս եկել 
ժամը 2000, աշխատանքը վերջացրել 2400: 

Որպեսզի հնարավորինս մեծ թվով ավտոբուսներ աշխատեն նույն ռե-
ժիմով՝ նկ. 3.4 դիագրամի ժամը 14–15 սյունակի և 6–7–րդ տողերի հատ-
ման կետերի վանդակները բարձրացրել են վերև՝ մինչև 8 և 9 տողերի հետ 
հատվելը:  

Բացի այդ, 7-րդ տողի և 20-21 սյունակի հատման կետում ավելացրել 
են մեկ մեքենա-ժամ, նշված է + նշանով:  

Արդյունքում ստացվել է. 6 և 7–րդ ելքի ավտոբուսները 1–ին և 2–րդ 
հերթ աշխատում են նույն ռեժիմով, նույն ռեժիմով 2 – րդ հերթին աշխա-
տում են 8 և 9 –րդ ելքի ավտոբուսները:  

Երկրորդ հերթ գիծ դուրս եկող 8-9-րդ ելքերի վարորդների հանգստի 
համար պահեստավորել են մեկ մեքենա-ժամ 17-18 սյունակի և 11-րդ տո-
ղի հատման կետում, նշված է 1 թվանշանով: Իսկ 6-7-րդ ելքերի վարորդ-
ների հանգստի համար պահեստավորել են մեկ մեքենա-ժամ 18-19-րդ 
սյունակի և 10-րդ տողի հատման կետում, նշված է 2 թվանշանով: 
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Որպեսզի 11-րդ ելքի երկրորդ հերթ աշխատանքում խզում չառաջա-
նա, այդ տողի և 18-19 սյունակի հատման կետում ավելացրել են մեկ մե-
քենա-ժամ աշխատանք, նշված է ± նշանով: 

Վարորդի հանգստի համար ժամերի հատկացումը ներկայացված է նկ. 
3.8 – ում, իսկ աշխատանքի հանգստի և հերթափոխի ռեժիմները նկ. 3.9 –ում: 

 

 
 

Նկ. 3.8. Վարորդների հանգստի համար անհրաժեշտ մեքենա–ժամերի 
հատկացումը 
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Նկ. 3.9. Վարորդների աշխատանքի հանգստի և հերթափոխի ժամերը 
 
Այսպիսով` գրաֆովերլուծական եղանակի հաշվարկով ստացվել է 

ելքերի հետևյալ դիագրամը՝ 
• Երկհերթ ընդմիջումով (երկու հերթի համար) և հերթափոխով 

գծում – հինգ ելք (1 – 5 տողերը), 
• Երկհերթ ընդմիջումներով (երկու հերթի համար) գծում և միջհեր-

թափոխային հանգստի վերջին կանգառներում – երկու ելք (6-7 տողերը), 
• Երկհերթ` առանց ընդմիջման, միջհերթափոխային հանգստի և 

հերթափոխ հավաքակայանում – երկու ելք (10-11 տողերը), 
• Երկհերթ` առանց ընդմիջման առաջին հերթին, միջհերթափոխա-

յին հանգստի հավաքակայանում և ընդմիջումով երկրորդ հերթին – երկու 
ելք (8-9 տողերը): 
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Աղյուսակ 3.8 
 

Երթուղում ավտոբուսների աշխատանքի տեխնիկատնտեսական 
ցուցանիշները 

 
Առավելա-
գույնի դիա-
գրամի սյու-
նակների 
համարը 

Ընդմիջումների տևողությունը Ելքի աշխատանքի  
տևողությունը 

Առաջին 
հերթի 

Միջհերթա
-փոխային 

Երկրորդ 
հերթի 

1 1 - 1 4,375+4+4+4,375=16.750 
2 1 - 1 4,375+4+4+4,375=16.750 
3 1 - 1 4,375+4+4+4,375=16.750 
4 1 - 1 4,375+4+4+4,375=16.750 
5 1 - 1 4,375+4+4+4,375=16.750 
6 0,5 3 0,5 3.875+2+3.5+2.375=11.750 
7 0,5 3 0,5 3.375+2.5+3+2.875=11.750 
8 Չկա 3 0,5 4.750+3.875+2.375=1.0 
9 - 3 0,5 4.750+3.875+2.375=1.0 

10 - 5 Չկա 4.750+4.750=9.5 
11 - 5 - 4.750+4.750=9.5 

 
3.11.Ավտոբուսային բրիգադների աշխատանքի կազմակերպման  

ձևի որոշումը 
 

Ավտոբուսների աշխատանքի ստացված բոլոր ռեժիմների համար 
անհրաժեշտ է մշակել ավտոբուսային բրիգադների աշխատանքի ձևը: 

Ամսական աշխատանքային օրերի ընդհանուր թիվը որոշվում է հե-
տևյալ բանաձևով՝ 

³
. .

176
26

6.75ß
Ñ Ù

BO
T

= = ≈ օր: 

Այդ թվում Oաշ/Oօր հարաբերությունը, որտեղ Oօր – ն ամսական օրա-
ցույցային օրերի թիվն է, հիմք է հանդիսանալու վարորդական բրիգադնե-
րի աշխատանքի գրաֆիկի կազմման, այսինքն՝ 26/30=0.86: 
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Եթե աշխատանքային շաբաթն ընդունենք միավոր, ապա այդ միավո-
րի 0,86 մասը վարորդը կաշխատի, իսկ 0,14 մասը կհանգստանա 
0,86/0,14=6: Ստացվում է 6 օր պետք է աշխատի 1 օր հանգստանա: 

Քանի որ ամսական աշխատաժամերը կազմում են 176 ժամ, հետևա-
պես վարորդը պետք է աշխատի տարբեր հերթափոխերում: 

Երթուղում ավտոբուսների աշխատանքի արդյունքը ներկայացված է 
տեխնիկա-տնտեսական ցուցանիշի աղյուսակի ձևով (աղ.): 

Քանի որ վարորդները 6 օր աշխատելու և մեկ օր հանգստանալու են, 
նպատակահարմար է նրանց աշխատանքը կազմակերպել կրկնակիացված 
ձևով: 

 
Աղյուսակ 3.9 

 

Ավտոբուսները վարորդներին ամրագրելու կրկնակիացված տարբերակը 
 

Ավտոբուսները վա-
րորդներին ամրագ-
րելու համակարգը 
կրկնակիացված 

Հերթափոխի միջին 
տևողությունը, ժամ 

7(6) 

2 վարորդին ամ-
րագրվում է 1 ավ-
տոբուս, 3 զույգ 
վարորդներին 1 
փոխարինող 

Վարորդը աշխա-
տում է 

առավոտվա կամ 
երեկոյան հերթ: 
Ավտոբուսը օգ-
տագործվում է 2 

հերթ 

 



 

132 

 

Աղյուսակ 3.10 
 

Ավտոբուսների վարորդների հերթափոխային տիպային գրաֆիկ 
կրկնակիացված համակարգ 
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3.12.Ավտոբուսի երթևեկության ամփոփիչ երթուղային  
չվացուցակի մշակումը (ԱԵԱՉՄ) 

 

Չվացուցակն անհրաժեշտ է կազմել երթուղում աշխատող բոլոր ավ-
տոբուսների և ամբողջ օրվա համար: 

Սակայն մասնագիտական բաժինը կամ ամբիոնն իր հայեցողու-
թյամբ, հատկապես կուրսային աշխատանքների, ինչու չէ նաև կուրսային 
նախագծերի համար կարող է թույլատրել՝ չվացուցակը կազմել գծում աշ-
խատող բոլոր ավտոբուսների, բայց օրվա որոշակի ժամանակահատվա-
ծի համար:  

Ավարտական (դիպլոմային) աշխատանքների դեպքում պարտադիր 
չվացուցակը պետք է կազմվի ամբողջ օրվա համար: 

Չվացուցակն իր մեջ ընդգրկում է տեղեկություններ՝ շարժակազմի 
գիծ դուրս գալու, վերջին կանգառներ ժամանելու և դրանցից մեկնելու, 
ինչպես նաև ԱՏԿ վերադառնալու ժամանակի մասին: 

Յուրաքանչյուր երթուղի պայմանականորեն ունի երկու վերջին կան-
գառ – A և B: 

Չվացուցակի բլանկն իրենից ներկայացնում է աղյուսակ, որի տողերը 
հանդիսանում են “ելքերը”, իսկ “սյունակները”՝ ուղերթի համարները: 

Տողը կազմված է հետևյալ բջիջներից. 
1. Ելքի համարը, 
2. ԱՏԿ դուրս գալու ժամանակը, 
3. Սկզբնական կետը: 
Տողի հաջորդ վանդակներն իրենցից ներկայցնում են տվյալ ելքի եր-

թևեկության չվացուցակը: Յուրաքանչյուր վանդակ բաժանված է 4 քառա-
կուսիների: Վանդակի առաջին քառակուսում նշված է ժամանման ժամա-
նակը, երկրորդում՝ մեկնումը, վանդակի առաջին սյունակում – A կետի 
համար, երկրորդում՝ - B կետի համար: 

Այդպիսի <<քառավանդակ>> պարունակող յուրաքանչյուրը համա-
պատասխանաբար համարակալված է: 

Երթևեկության չվացուցակը կազմվում է օրվա յուրաքանչյուր ժամի 
համար: Դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ հետևյալ տեղեկությունները՝ 

Աեi – I ժամին աշխատող ավտոբուսների թիվը, միավոր, 
I – ավտոբուսների շարժման միջակայքը I – րդ ժամին, րոպե, 
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tուղ (AB)(BA) – ուղերթի ժամանակը ուղիղ և հակառակ ուղղությունով, 
րոպե: 

Չվացուցակի կազմման տեխնոլոգիան իրականացվում է ըստ <<ուղ-
ղաձիգ>>և ըստ <<հորիզոնական>> ուղղությունների. ըստ <<ուղղաձիգ>>-
ի իրականացվում է անհրաժեշտ քանակությամբ ավտոբուսների բաց թո-
ղում, պլանային միջակայքի միջոցով: Ըստ <<հորիզոնականի>> հաշ-
վարկվում է վերջին կետեր ժամանելու ժամանակը, ուղերթի ժամանակին 
մեկնելու ժամանակն ավելացնելու ճանապարհով: 

Չվացուցակը կազմելիս չափանիշ է հանդիսանում շարժման պլանա-
յին միջակայքի անվերապահորեն պահպանում: Շարժման միջակայքը 
պետք է լինի ամբողջ թիվ: Եթե հաշվարկային միջակայքը ամբողջ թիվ չէ, 
մտցվում է <<լողացող>> միջակայք: Ճշտվում է վերջին կանգառում կանգ-
նելու ժամանակը, ԱՏԿ նոր ավտոբուս գալու պահին և այլն: 

Այլ կերպ՝ շարժման միջակայքը պահպանվում է ի հաշիվ վերջին 
կանգառներում կանգնելու և ճաշի ժամանակի հաշվին: 

Չվացուցակի տարբերակը ներկայացված է աղ. 3.10 –ում: 
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3.13 Ամփոփիչ երթուղային չվացուցակ (տարբերակ) 
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ԱՎՏՈԲՈւՍՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐԸ ԵՐԹՈւՂՈւՄ 
 
Երթուղում ավտոբուսների աշխատանքի արդյունքները բերված են 

տեխնիկա-տնտեսական ցուցանիշների աղյուսակի ձևով (աղ. 3.11): 
Ավտոբուսների օրական աշխատանքի ամփոփագիր:  

 

Աղյուսակ 3.11 
 

հ/հ Ցուցանիշների անվանումը Չափման 
միավորները 

Թվական 
արժեքները 

1 Երթուղու երկարությունը, lե կմ 34 
2 Ուղերթի պտույտի ժամանակը, tպ  ժամ 1,53 
3 Շահագործական արագությունը, Vշ կմ/ժ 22.6 
4 Ընդհանուր կարգագրային ժամանակը, այդ 

թվում 
Երթուղային ∑Աժ 

Զրոյական վազքի վրա ∑tզ 
Վարորդների նախապատրաստական-
եզրափակիչ ժամանակը ∑tն.ե. 

 
ժ/օր  
ժ/օր 
ժ/օր 

 
 
 

11 
 
 

3.7 
5 Օրվա ընթացքում պարապուրդի 

մաքսիմալ ժամանակը 
ժ/օր - 

6 Ընդհանուր վազքը, այդ թվում 
Երթուղում ∑Lե 
Զրոյական ∑Lզ 

կմ  
կմ  
կմ 

3375 
3060 
315 

7 Վազքի օգտագործման գործակիցը, β - 0.9 
8 Ավտոբուսների ուղերթի թիվը, Zուղ  90 
9 Երթուղում աշխատող ավտ. թիվը, Աե  11 

10 Ավտոբուսների տիպը և 
ուղևորատարողությունը 

միավ. ПАЗ 4234 
50(31) 

11 Օրվա ընթացքում փոխադրված 
ուղևորների ծավալը                                            

ուղևոր 8880 

12 Լցավորման գործակիցը, γմ.հավ. -  
13 Երթուղում աշխատող վարորդների թիվը, 

Ավ 
- 28 

14 Մեկ ավտոբուսի 
արտադրողականությունը, Wու.օ 

ուղ/օր 808 
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4.Դիտարկենք գրաֆիկական եղանակով շարժակազմի և 
վարորդների աշխատանքի օպտիմալ կազմակերպման ևս մի քանի 

տարբերակ 
 

Խնդիր. Հաշվել շարժակազմի պահանջարկը x-րդ երթուղու համար, 
որի համար որպես ելակետային տվյալներ են հանդիսանում q=80 ուղևոր, 
Kնժ=1.3, Kհ=0.95, T=1, Qmax=1800 ուղևոր, lեմ=4.5 կմ, tպտ=0.6 - 0.8 ժամ, V=20 

կմ/ժ : 
Հաշվարկի արդյունքները բերված են աղ. 4.1-ում: 
Ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից, շարժակազմի պտույտի ժա-

մանակը՝ tպտ, ըստ օրվա ժամերի փոփոխվում է զգալի սահմաններում: Աղ-
յուսակի մեջ փակագծերում նշված են ավտոբուսների ճշտված թվերը: 

Ստացված տվյալների հիման վրա կառուցում ենք առավելագույնի 

դիագրամը (նկ. 4.1), որտեղ 23=Ñ

max² միավոր: Հաշվի առնելով դեֆիցի-

տության գործակիցը` ստացել ենք 2088.02388.0maxmax =⋅=⋅= Ñ²²  միա-

վոր: Այս թվին համապատասխանող կետից տանում ենք հորիզոնական և 
դիագրամը սահմանափակում վերևից: 

Հետագա հաշվարկների ժամանակ այդ հորիզոնականից վերև գտն-
վող ավտոբուսներն այլևս հաշվի չեն առնվում: 

Դիագրամի վրա ցույց է տրվում նաև ավտոբուսների նվազագույն 
թվին համապատասխանող հորիզոնականը. 

Աmin= 3
54

6020 =⋅
.

.
 միավոր: 

Եթե ավտոբուսների նվազագույն թվին համապատասխանող գծից 
ներքև և դիագրամի եզրագծից վերև կան ազատ վանդակներ, ապա այդ 
վանդակներին համապատասխանող մեքենա-ժամերի թիվը պետք է 
մտցվի ընդհանուր մեքենա-ժամերի թվի մեջ, նկարում դրանք նշված են 
□+□ նշանով: 

Նվազագույնի գիծը հաշվի չի առնվում, եթե այն լրիվ գտնվում է դիա-
գրամի եզրագծից ներս: 

Ինչպես երևում է գրաֆիկից, տրանսպորտային միջոցների պահան-
ջարկը երթուղում օրվա ընթացքում փոփոխվում է զգալի միջակայքում: 
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Այսպիսի դեպքերում տրանսպորտային միջոցները բաշխելիս սխալ 
կլինի ղեկավարվել միայն նորմատիվային ուղևորատարողության ցուցա-
նիշով առանց սահմանափակում մտցնելու ըստ առավելագույն թույլա-
տրելի միջակայքի: Քաղաքային բնակիչներին, որոնք օրվա ընթացքում 
տեղաշարժվում են ոչ մեծ հեռավորությունների վրա, չի կարող բավարա-
րել մեծ միջակայքը, քանի որ այդ դեպքում տրանսպորտային միջոցները 
չեն կատարի իրենց հիմնական դերը` ժամանակի տնտեսումը և քաղա-
քացիների տրանսպորտային հոգնածության նվազեցումը: Հետևաբար 
անհրաժեշտություն է առաջանում սահմանել որոշակի կանոններ, որոնք 
կանոնակարգում են երթուղում նվազագույն շարժակազմի թիվը՝ կախ-
ված առավելագույն թույլատրելի միջակայքից, անկախ ուղևորահոսքի 
հզորությունից: 

Տվյալ դեպքում tպտ = 0.75 ժամ, նախատեսելով միջակայքը ուղևորահոս-
քի ամենամեծ անկման ժամին (23-ից մինչև 01ժամ) կկազմի 0.75 : 3 = 
0.25ժամ: 

Ճշտված դիագրամի վանդակների թիվն անմիջապես երթուղում որո-
շում է անհրաժեշտ տրանսպորտային աշխատանքի ծավալը մեքենա-ժա-
մերով: 

Ստացված ծավալին անհրաժեշտ է ավելացնել զրոյական ուղերթերի 
վրա ծախսված մեքենա-ժամերի ընդհանուր գումարը: 

Մեր օրինակում մեկ շարժակազմի զրոյական վազքի (մեկնելու և վերա-
դառնալու) համար նախատեսված է 1 ժամ, ինչը 20 միավորի համար (նկա-
տի ունենք, որ առայժմ հայտնի չէ, թե արդյոք գիծ բաց թողած մեքենաները 
կարո՞ղ են օրվա ընթացքում մեկնել հավաքակայան): Այդ դեպքում ընդհա-
նուր մեքենա-ժամերի թիվը երթուղում հաշվարկի սկզբում կկազմի. 

7+13+20+19+10+10+11+11+10+9+13+20+20+20 
+17+11+11+7+3+3=241+20=265 մեքենա-ժամ: 

Ստացված մեքենա-ժամերի գումարն ընդգրկում է Tե=241 մեքենա-
ժամ տրանսպորտային աշխատանքի ծավալը, հաշված առավելագույնի 
գծով սահմանափակումը և t+ = 4 լրացուցիչ մեքենա-ժամը, որն առաջացել 
է □min□ գծով սահմանափակելով, ինչպես նաև tզ=20 մեքենա-ժամը, որը 
ծախսվում է զրոյական ուղերթների վրա: 
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Դիտարկենք գրաֆովերլուծական հաշվարկի ամենաբնորոշ տարբե-
րակները առավելագույնի դիագրամի օրինակի հիման վրա (նկ. 4.1): 

Առաջին տարբերակ. վարորդներն աշխատում են շաբաթական 6 օր, 
հերթափոխի միջին տևողությամբ (t = 6,83 ժամ): 

Ելակետային տվյալներ. 
Առավելագույնի դիագրամը 
Աmax= 20 միավոր, q = 80 ուղևոր, lեմ = 4,5կմ, Vշահ = 20 կմ/ժամ, 
 t պտ= 0,6 - 0,8 ժամ, (t = 6,83 ժամ,(tmin = 3,0ժամ, (tmax = 9,5 ժամ 
T ե= 241մեքենա-ժամ, tզ= 20 մեքենա-ժամ, t t= 4 մեքենա-ժամ, 
(t1 = 0,6 ժ) և (t2 = 0,5 ժ) առաջին և երկրորդ հերթափոխի վարորդների 

ընդմիջման նվազագույն տևողությունը: 
 

Աղյուսակ 4.1 
 

 
շարունակությունը 

 
 

Բոլոր վարորդների համար միատեսակ աշխատանքի գրաֆիկի պայ-
մաններում ըստ հերթափոխի գիծ դուրս գալու դասակարգումը որոշում 
են հետևյալ բանաձևով. 

 (Ա( )  -(2-
t

t -t
max α

α
²

Δ
Δ++ +½» tT

 
(4.1) 

որտեղ՝ (Ա(ն շարժակազմի թիվն է, եթե. 
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(Ա(( երեք հերթ աշխատանքի դուրս եկող ավտոբուսների թիվն է, 
(Ա(( մեկ հերթ աշխատանքի դուրս եկող ավտոբուսների թիվն է, 
(Ա(( երկու հերթ աշխատանքի դուրս եկող ավտոբուսների թիվն է: 
(-ն ելքերի թիվն է, որը որոշվում է առավոտյան և երեկոյան գագաթ-

նակետային ժամանակահատվածների առավելագույն թվով շարժակազ-
մերի տարբերությամբ. մեր օրինակում՝ 

(Ա( 10202
836

0420241 −≈−−Δ⋅−++
)(

.

t
: 

Այսպիսով, չնայած օրվա առաջին և երկրորդ կեսերում գագաթնակե-
տային ժամերին հավասար թվով շարժակազմի անհրաժեշտությանը՝ 
ստեղծվում է մեկ հերթափոխի ելքի օբյեկտիվ պահանջ: Պարզ է, որ դրա հա-
մար պետք է նախատեսել դիագրամի վրա ամենափոքր թվով աշխատան-
քային վանդակներ ունեցող տողը, այսինքն` տվյալ դեպքում 20-րդ տողը: 
Մնացած 19 ելքերը պետք է աշխատեն երկու հերթափոխի ռեժիմում: 

Դիագրամի վրա առանձնացնենք ընդմիջումների և վարորդների 
հանգստի, ինչպես նաև շարժակազմի ցերեկային տեխնիկական ստուգա-
տեսի և պարապուրդի գոտիները <<միջգագաթնակետային>> և <<հետգա-
գաթնակետային>> ժամանակահատվածում (նկ. 4.2): 

Շարժակազմի ելքերի պարապուրդի համար նախատեսված գոտու 
մակերեսը կախված է՝ պարապուրդի տևողությունից, ելքերի թվից, որոնք 
ունեն պարապուրդ, առավոտյան ելքի դինամիկայից, երթուղում շարժա-
կազմի պտույտի ժամանակից, <<միջգագաթնակետային>> և <<հետգա-
գաթնակետային>> գոտիներից, որոնք դասավորված են առավելագույնի 
դիագրամի եզրագծից բարձր, մինչև “max” գիծը, շարժակազմի տեխնիկա-
կան ստուգատեսի տեխնոլոգիայից, վարորդի աշխատանքը սկսելուց 
մինչև ընդմիջման սկիզբը թույլատրելի առավելագույն և նվազագույն ժա-
մանակի տևողությունից: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ դիագրամը կառուցում են ժամային ցանցում` 
անկախ այս կամ այն երթուղում շարժակազմի պտույտի ժամանակից: 
Ըստ այդմ՝ երթուղիներում, որտեղ պտույտի ժամանակը կամ վարորդի 
ընդմիջման տևողությունը գերազանցում է 1ժ, անհրաժեշտ է մտցնել 
սահմանափակում այդպիսի ժամանակահատվածի նվազագույն անհրա-

ժեշտ տևողության համար T 0
min   
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T 0
min = tպտ+2(t1,2+2tmin, ( ∗ ) 

որտեղ՝ tmin - երթուղում նվազագույն միջակայքն է, ժամ: 

 
Նկ. 4.1. Առավելագույնի դիագրամ 

 
Եթե պարզվի, որ նախապես սահմանված ( t1 և ( t2 գոտիները, որոնք 

դիագրամի վրա նրբագծված են, ի վիճակի չեն ընդգրկել (*) բանաձևով 
հաշված նվազագույն անհրաժեշտ մակերեսը համապատասխան եզրա-
ձևով, անհրաժեշտ է կրճատել ( t1 և ( t2 միջև նվազագույն սահմանները: 
Հակառակ դեպքում կպահանջվի վերանայել ընդմիջումների կազմա-
կերպման սկզբունքը: Օրինակ՝ մտցնել փոխարինող:  

Հայտնի է, որ տվյալ փուլում 20 հերթից, առավոտյան մեկ հերթն աշ-
խատում է (20-րդ տողը) առանց ընդմիջման: 

Շարժակազմի ցերեկային դիտարկումների տեխնոլոգիան ենթա-
դրում է <<միջգագաթնակետային>> ժամերին հավաքակայան ուղարկել 
գիծ բաց թողած շարժակազմի ընդհանուր թվի մեկ երրորդը, այսինքն` 
տվյալ դեպքում յոթ շարժակազմ: Միջգագաթնակետային գոտու նախնա-
կան դիտարկումը ցույց է տալիս, որ այդպիսի հնարավորություններ կան: 
Ցերեկային ժամերին կարելի է ուղարկել հավաքակայան 9 ելքեր (12-20 



 

142 

 

տողերը): Ուղարկել հավաքակայան 10 և 11 ելքերը նպատակահարմար չէ 
պարապուրդի աննշան տևողության պատճառով: 

Շարժակազմը դիտարկումների համար հավաքակայան է ուղարկվում 
առավոտյան <<գագաթնակետային>> ժամից անմիջապես հետո՝ տվյալ դեպ-
քում ժամը 9-ից: Ակնհայտ է, որ առաջինն աշխատանքի դուրս եկածները, 
որոնք պետք է ուղարկվեն հավաքակայան, ընդմիջումից չեն օգտվի, քանի 
որ աշխատանքի տևողությունը՝ ներառյալ զրոյական վազքը, կկազմի 5 ժամ:  

Ընդունենք, որ առավոտյան առաջին հերթին դուրս եկած մեքենաներից 
4-ը օրվա ընթացքում գնալու է հավաքակայան տեխնիկական դիտարկում-
ների: Մնացած 16 վարորդներն ընդմիջում են ստանալու, այսինքն` 16•0.6(10 
մեքենա-ժամ մենք պետք է պահեստավորենք առաջին հերթափոխի ընդմի-
ջումների համար: Հաշվի առնելով առավոտյան գիծ բաց թողնելու դինամի-
կան` բաշխենք այդ մակերեսը: 

Երթուղում աշխատանքը սկսում են ժամը 5-ից 7 ավտոբուս, որոնցից 
չորսը ժամը 9-ից հետո ուղարկելու ենք հավաքակայան, այսինքն` նրանք 
ընդմիջում չեն ստանալու: Այդ խմբի 3 վարորդների համար պետք է ընդ-
միջում նախատեսենք 3-4 ժամ աշխատելուց հետո` ներառյալ զրոյական 
վազքը 0.5 ժ., ինչը նշանակում է պահեստավորել 2 մեքենա-ժամ (ժամը 8-
ից մինչև 9-ը ընկած ժամանակահատվածում): 

Իրականում այդ ժամանակահատվածում հնարավորություն կա պա-
հեստավորել 1 մեքենա-ժամ, այդ պատճառով մյուս մեքենա-ժամը պահես-
տավորում ենք ժամը 9-ից 10-ը ժամանակահատվածում: Նշանակենք մեքե-
նա-ժամեր ամեն մի գիծ բաց թողնման աստիճանի համար թվային նշաննե-
րով (նկ. 4.2 1.2.3. վանդակները): 

Առավոտյան գիծ դուրս եկողների 2-րդ աստիճանն ընդգրկում է վեց 
ելք (8-13 տողերը) և ժամը 9-ից մինչև 10-ը պահանջվում է առանձնացնել 
4 մեքենա-ժամ միջգագաթնակետային մակերեսի վրա, ինչը մեր դեպքում 
կարելի է կատարել` հաշվի առնելով երթուղում պտույտի ժամանակի 
կարճատևությունը: Առավելագույնի դիագրամի վրա տվյալ բաշխումը 
նշված է 2-ով: 

 Վերջապես առավոտյան գիծ դուրս եկողների երրորդ աստիճանը 
նույնպես ընդգրկում է վեց ելք (14-19 տողերը), որոնց համար հատկաց-
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նում ենք 4 մեքենա-ժամ, (ժամը 10-ից մինչև 11-ը ժամանակահատվածում 
առավելագույնի դիագրամի վրա այդպիսի բաշխումը նշված է 3-ով): 

 

 
Նկ. 4.2. Վարորդների ընդմիջումների համար անհրաժեշտ մեքենա-ժամերի 

հատկացումը 
 
Վարորդների ընդմիջման գոտին (առաջին և երկրորդ հերթ) հավա-

սար է 
 Ը1(Ը2) = Աmax(0.5-1.0) ժամ  (4.2) 
Կատարված հաշվարկների արդյունքում ձևավորվել է ելքերի պարա-

պուրդի որոշակի ժամաքանակ (մակերես), որը վարորդներին հնարավո-
րություն կտա հանգստանալու և սնվելու <<միջգագաթնակետային>> ժա-
մերին: Դրա հետ միասին այդ մակերեսի եզրաձևը հնարավորություն է 
ընձեռում առաջնահերթ հավաքակայան ուղարկել ոչ թե չորս, այլ հինգ 
մեքենա (16-20 տողեր): Այստեղից երևում է, որ ամեն մի ելքի փաստացի 
պարապուրդի ժամանակը կայանում (սկզբի կամ վերջի), ժամը 8-ից մին-
չև 11-ը, կկազմի 10 : 15 =0.66 ժամ տրված 0.6 ժամի փոխարեն: 

Եթե միաժամանակ պարապուրդում գտնվող մեքենաների թիվը 
խիստ սահմանափակված է, անհրաժեշտ է կրճատել հերթափոխերը, 
որոնք ընդմիջում են ստանում կայաններում, ավելի շատ ելքեր ուղարկե-
լով հավաքակայան՝ ընդարձակել կայաններում ընդմիջման գոտիները: 
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Երեկոյան հերթի վարորդների համար ընդմիջումները բաշխվում են 
նույն ձևով, բայց առավելագույնի դիագրամի եզրագիծը դիտարկվում է 
հակառակ կարգով` աջից ձախ` սկսած դիագրամի վերջին վանդակից: 
Համաձայն կատարված բաշխման, աշխատանքի տևողությունը հանգս-
տից և ճաշից հետո, երկրորդ և երրորդ աստիճանի աշխատանքի դուրս 
եկածների համար կլինի 2.5 ( 3.0 ժամ, քանի որ այդպիսի բաշխում ժամը 
18 մինչև 19-ը հնարավոր չէ: 

Ինչ վերաբերում է վերջին` չորրորդ աստիճանի ելքին (տող 20), ապա 
նրանց ձևականորեն կարելի է ընդմիջում տալ ժամը 1500-ից մինչև 1600: 

Այդպիսի լուծման նպատակահարմարությունը վիճելի է, քանի որ 
այդ դեպքում կստացվի հերթափոխի ընթացքում ընդմիջման ժամանակի 
անհավասարաչափ բաշխում (աշխատանքի տևողությունը ընդմիջումից 
հետո 4.5 ժ. ընդհանուր աշխատանքի տևողության 6.83 ժամի դեպքում): 
Ստացված իրավիճակում հնարավոր է այլ տարբերակ երեկոյան հերթա-
փոխի աշխատանքի վեց ելքերի համար, ինչը պետք է համաձայնեցվի 
արհկոմի հետ. 

Երեկոյան հերթափոխի ելքերի համար (14 – 19 տողեր) սահմանել 
կրճատված աշխատանքի տևողությունը 5 -5.5 ժամ. առանց նրանց ընդմի-
ջում և հանգիստ տալու, աշխատանքը վերջացնել 2030-ին: Այս խմբի աշ-
խատանքի տևողությունն առավոտյան հերթափոխի համար, հաշվի առ-
նելով ընդմիջումները, 8 - 8.5 ժ: Առավոտյան և երեկոյան հերթափոխերը, 
մեկը մյուսին հաջորդելով, թույլ կտան հավասարակշռել վարորդների 
աշխատանքային ամսական ժամանակը: 

Հերթափոխերի աշխատանքի տևողությունը որոշվում է գրաֆիկա-
կան կառուցումների օգնությամբ, ինչը հնարավորություն է տալիս 
բաշխել ընդմիջումները ելքերի աշխատանքում (հավաքակայանում և կա-
յաններում), ինչպես նաև թույլատրելի սահմաններում հավասարեցնել 
առանձին խմբերի ելքի աշխատանքի տևողությունը: 

Այդ նպատակների համար պատկերի մի մասը, որն ընդգրկում է ցերե-
կային <<գագաթնակետային>> գոտին (բացառելով տող 20), օգտվելով հայե-
լային անդրադարձման եղանակից, անհրաժեշտ է տեղափոխել առավելա-
գույնների դիագրամի հիմքի վրա: Պատկերի մակերեսները, որոնք նախա-
տեսում են ընդմիջումներ՝ վարորդների աշխատանքում նրանց հանգստի և 
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սնվելու համար, անհրաժեշտ է ապակազմավորել ըստ նախապես որոշված 
ելքերի խմբերի, ինչպես ցույց է տրված նկ. 4.3-ում սև ուղղանկյուններով:  

Ելքերի աշխատանքում ընդմիջումները, որոնք անցկացվում են հա-
վաքակայանում, նշված են ուղղաձիգ նրբագծերով, իսկ կայաններում 
բրիգադների հերթափոխների միջև պարապուրդները՝ հորիզոնական 
նրբագծերով: 

Երկու հերթափոխի վարորդների ընդմիջման ժամերի գոտիների տե-
ղավարումը և հավաքակայանում կամ կայաններում պարապուրդ ունե-
ցող ելքերի թիվը վերջնականապես որոշելուց հետո անհրաժեշտություն է 
առաջանում ճշտել նախօրոք սահմանված հերթայնությունը: Դա բացա-
տրվում է նրանով, որ զրոյական ուղերթի համար նախատեսված 20 մեքե-
նա-ժամի փոխարեն կատարված գործողությունների հետևանքով ստաց-
վել է 29 մեքենա-ժամ: 

Այդպիսի կորուստները հատուցելու համար անհրաժեշտ է մեկ հերթ 
ելքը (տող 20) համարել երկհերթ, այսինքն` երկու վարորդների հերթերը 
կրճատված տևողությամբ՝ 3 և 5 ժամ: 

Հնարավոր է նաև բաշխման այլ հնարավոր ենթատարբերակ, որը 
պահանջում է ուրիշ գրաֆիկական կառուցում, նախատեսում է խմբերում 
մինչև յոթ ելքեր, որոնց վարորդները երեկոյան (14–20 տողերը) և առա-
վոտյան (1-5 տողերը, նկ. 4.4) չեն օգտվում ընդմիջումից: 

Եթե դիագրամի վրա չկա միահերթ աշխատանք, երթուղում մեքենա – 
ժամերի աշխատանքը պահպանելու դեպքում, հերթափոխերի քանակը 
մեծանում է՝ երկհերթ ամենատևական ելքը երեք հերթով փոխարինելու 
հաշվին, որի մեկ կամ երկու հերթն ընթանում է կրճատված աշխատաժա-
մանակով: 

Գրաֆովերլուծական կառուցումը (նկ. 4.3) ավարտվում է ելքերի աշ-
խատանքի տևողության հավասարեցումով: Վերջին մեքենա-ժամ ելքի 
աշխատանքը (տող 7) անհրաժեշտ է տեղափոխել ուղղագծով մեկ վան-
դակ վերև, դրանով իսկ մյուս ելքին (տող 8) ավելացնելով 1 մեքենա-ժամ 
աշխատանք: Այդ գործողությունը նշված է նկարում՝ հաստ եզրագծով: 
Դրանից հետո որոշվում է ամեն մի մուտքի տողի աշխատանքի տևողու-
թյունը (աղ. 5.6): 
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Հերթափոխի և ելքի աշխատանքի տևողությունների ստացված տվյալ-
ների դիտարկումը ցույց է տալիս, որ երկրորդ հերթ ելքի տևողությունը (տո-
ղեր 1, 2 և 3) մինչև երեկոյան ընդմիջումն սկսվելը հավասար է 5.5–6 ժամ (նե-
րառյալ զրոյական ուղերթը): Դրա հետ միասին այդ ելքերի ընդմիջման ժա-
մերի ավելի վաղ նախատեսելը (ժամը 20-ից մինչև 21-ը), կհանգեցնի աշխա-
տանքի տևողության աճին՝ մինչև 6 ժամ 14-19 տողերի խմբի երկու ելքերի 
համար, որոնք 2-րդ հերթին ընդհանրապես ընդմիջում չունեն: 

Երթուղում շարժակազմի աշխատանքի կազմակերպման պրակտի-
կայում պատահում են դեպքեր, երբ երեկոյան ժամերին մեծ ուղևորահոս-
քերի պատճառով հնարավոր չի լինում ընդմիջում տալ նախատեսված 
չափով (տվյալ դեպքում 0.5–0.6 ժամ): Այդպիսի դեպքերում մտցվում է եր-
կարացված կայանում (սկզբում կամ վերջում, տվյալ դեպքում 0.25-0.3 ժ), 
որը մտնում է վարորդի աշխատաժամերի մեջ: 

Երկհերթ ելքերի համար նախընտրելի հերթափոխի ժամանակը ցույց 
է տրված նկ. 9-ում և 10-ում կետագծերով:  

Անհրաժեշտ է նշել, որ երթուղում երեք հերթ ելքի առկայության դեպ-
քում հանգստի և սնվելու համար նախատեսված ընդմիջումների թիվը յու-
րաքանչյուր ելքի համար չի գերազանցում երկուսը: Դա բացատրվում է նրա-
նով, որ երեք հերթ ելքերի հերթափոխից մեկն ունի 5 ժամ կարգի կարճաց-
ված աշխատանքային տևողություն: 

Այսպիսով՝ գրաֆոանալիտիկ հաշվարկի առաջին տարբերակով ստաց-
վել է ելքերի ընդլայնված դասակարգում. 

- երկհերթ ընդմիջումով հավաքակայանում հերթափոխերի միջև 
առանց առաջին հերթի ճաշի ընդմիջման՝ չորս ելք (1 - 4 տողերը), 

- երկհերթ ընդմիջումով հավաքակայանում հերթափոխերի միջև, ճա-
շի ընդմիջումով, երկու հերթի համար՝ չորս ելք ( 5 - 8 տողեր), 

- երկհերթ ընդմիջումով կայաններում հերթափոխերի միջև, ճաշի 
ընդմիջումով, երկու հերթի համար՝ երկու ելք ( 9 և 10 տողերը), 

- երկհերթ առանց ընդմիջման հերթափոխերի միջև, ճաշի ընդմիջու-
մով, երկու հերթի համար՝ երեք ելք ( 11 – 13 տողերը), 
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Աղյուսակ 4.2 
 

 
 

Գրաֆովերլուծական հաշվարկի երկրորդ տարբերակը երթուղու վա-
րորդների համար նախատեսում է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ (եր-
կու իրար հաջորդող հանգստյան օրերի դեպքում): Այդ տարբերակի հա-
մար ելակետային տվյալները մնում են նույնը, բացառությամբ բրիգադի 
միջին աշխատանքային տևողության, (t=8.2ժ, պահպանելով նախօրոք ըն-
դունած (tmin և (tmax արժեքները: 

Երթուղի դուրս գալու հերթափոխայնության որոշումը, բոլոր վա-
րորդների համար, աշխատանքի գրաֆիկի միևնույն պայմանի դեպքում, 
իրականացվում է (4.1) բանաձևով՝ 

(Ա( 7202
2,8

120241 =⋅−++ : 

Առավելագույնի դիագրամի վրա գիծ դուրս եկածների համար հատկաց-
նում ենք ընդմիջումների գոտի հավաքակայաններում և կայաններում: 

Առավելագույնի դիագրամի միջգագաթնակետային գոտու վերլուծու-
թյունը ցույց է տալիս, որ հավաքակայանում հնարավորություն կա ընդ-
միջումով (14 – 20 տողեր) հատկացնել յոթ միահերթ ելք: Դրա հետ միա-
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սին անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ նախօրոք որոշված տրանսպորտա-
յին աշխատանքի ծավալի մեծացումը 7 մեքենա-ժամով հանգեցնում է մեկ 
հերթի ավելացման անհրաժեշտության, ինչի հետևանքով զրոյական մե-
քենա-ժամերը կաճեն 20-ից մինչև 27 ժամ: Առաջին հերթի բրիգադների 
ճաշի ընդմիջման գոտու ձևավորումն իրականացվում է առաջին և երկ-
րորդ խմբի աստիճանների համար: Քանի որ երրորդ աստիճանի ելքերը 
մեկհերթափոխային են, ապա հավաքակայանում ընդմիջման ու կայան-
ներում պարապուրդի անհրաժեշտություն չկա (նկ. 4.5): 

Երեկոյան հերթափոխի բրիգադների ճաշի ընդմիջման ձևավորումը 
համապատասխանաբար իրականացվում է դիագրամի առաջին երեք աս-
տիճաններով` աջից ձախ դիտարկումով հանելով չորրորդ աստիճանը: 

Հերթափոխի աշխատանքի տևողության նախնական գնահատականը 
ցույց է տվել, որ երեկոյան հերթի ելքերի համար (1 – 3 տողեր) ճաշի ընդ-
միջման նվազագույն ժամանակը պետք է լինի 1 ժամ: Այս դեպքում նպա-
տակահարմար է նշված ելքերի ընդմիջումները կազմակերպել երթուղում 
(սկզբի կամ վերջին կանգառում): Նշված երկու պայմանների իրականաց-
ման դեպքում դիտարկված երեք ելքերից յուրաքանչյուրի աշխատանքի 
տևողությունը կկազմի 9.5 ժամ: 

Երեք մեքենա-ժամ պարապուրդի միաժամանակյա հատկացումը երե-
կոյան հերթափոխում հնարավոր է երկրորդ և երրորդ աստիճանի վարորդ-
ների համար՝ կրճատելով ճաշի ընդմիջման տևողությունը: Առավելագույնի 
դիագրամի վանդակների պահեստավորումը կազմում է 4 մեքենա-ժամ (նկ. 
4.5-ում նշված են 2 և 3): Այդ ժամանակի ընթացքում հնարավոր է ճաշի ընդ-
միջում տրամադրել երեկոյան հերթափոխի 10 ելքերի համար (4–13 տողե-
րը): Նշված խմբի համար վարորդների ճաշի ընդմիջումը 4 : 10 = 0.4 ժամ, 
ինչը, համաձայն գործող օրենսդրության, պետք է վարձատրվի: 
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Նկ. 4.3. Գրաֆովերլուծական հաշվարկի արդյունքը (հիմնական տարբերակ) 

 

 
Նկ. 4.4. Գրաֆովերլուծական հաշվարկի արդյունքը (ենթատարբերակ) 
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Նկ. 4.5. Վարորդների ընդմիջումների համար անհրաժեշտ մեքենա-ժամերի 

հատկացումը 
 

 
Նկ. 4.6. Գրաֆովերլուծական հաշվարկի արդյունքը (տարբերակ) 

 

Ռեժիմի դասակարգումը և ելքերի աշխատանքի տևողությունը որոշ-
վում է հայելային արտացոլման եղանակով: Գրաֆիկական կառուցումնե-
րը բերված են նկ. 4.6-ում: Միջգագաթնակետային գոտու մասը, որը մնա-
ցել է մեկ հերթափոխ ընդմիջումով հավաքակայանում առանձնացնելու և 
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վարորդների առավոտյան ճաշի ընդմիջումը հատկացնելուց հետո, տե-
ղափոխվում է դիագրամի հիմքի վրա, իսկ 4–7 տողերի վերջին չորս վան-
դակները տեղափոխվում են դեպի վերևի հերթափոխի գիծը: Այդ գործո-
ղություններով հնարավորին չափով հավասարեցվում է երկհերթափոխ 
ելքերի աշխատանքի տևողությունը: 

Գրաֆովերլուծական հաշվարկի տարբերակի վերջնական դիտարկ-
ման համար կազմենք հերթափոխի աշխատանքի և ելքերի տևողություն: 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, աշխատանքի ամենաերկար տևողու-
թյունը երրորդ տողի վրա է: Որպեսզի վերացնենք նորմայից ավելի աշ-
խատելը, նպատակահարմար է այդ ելքը դարձնել երեք հերթ և վերաբաշ-
խել երեկոյան ընդմիջումները: 

2. Առավելագույնի դիագրամը պատկերված է նկ. 4.7-ում: Հաշվարկա-
յին ավտոբուսների թիվը Աn=31, իսկ Ափ=28: Վարորդների ընդմիջման հա-
մար նախատեսված մեքենա-ժամերը ցույց են տրված նկ. 4.8-ում: Գրա ֆո-
վերլուծական հաշվարկի արդյունքում ստացված աշխատանքային ռե-
ժիմները պատկերված են նկ 4.9-ում: 

 
 

Նկ. 4.7. Առավելագույնի դիագրամ 
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4.8.Վարորդների ընդմիջումների համար անհրաժեշտ մեքենա-ժամերի 

հատկացումը 
 

 
Նկ. 4.9. Գրա ֆովերլուծական հաշվարկի արդյունքը (տարբերակ) 
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5.Երթևեկության չվացուցակի կազմումը 
 

Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար հասարակական տրանս-
պորտն աշխատում է չվացուցակով, որը հիմնվում է հաստատված, նպա-
տակահարմար, ընդունելի և իրականացնելի երթևեկության արագություն-
ների նորմայի և կանգառներում պարապուրդների ժամանակի վրա: Չվա-
ցուցակով աշխատելու առանձնահատկությունը վարորդի կողմից ինքնա-
կամ ուղերթի և պտույտի ժամանակի փոփոխման բացակայությունն է: Եր-
թուղով շարժվելու անբավարար ժամանակը առաջացնում է աշխատանքի 
անկանոնություն և անվտանգության նվազեցում, իսկ ավելորդ ժամանակը 
ցածրացնում է ավտոբուսի աշխատանքի արտադրողականությունը և մե-
ծացնում է ուղևորների կողմից երթևեկելու վրա ծախսված ժամանակը: 

Երթուղում ավտոբուսների թվի, երթուղու մայրուղու ուրվագծի, ուղեր-
թերի իրականացման նորմաների, վարորդների աշխատանքի կազմակերպ-
ման օգտագործվող համակարգերի փոփոխությունները, ինչպես նաև ավ-
տոբուսների համակցված երթևեկության կազմակերպման տարբերակների 
փոփոխությունը և հատուկ ուղերթեր մտցնելը հաշվի առնելու համար ամեն 
տարի երթուղային չվացուցակը ճշտվում է: 

Ավտոբուսների երթուղային չվացուցակն իրենից ներկայացնում է հիմ-
նական փաստաթուղթ շահագործական բաժնի համար, որի հիման վրա 
կազմակերպվում են շահագործական և տեխնիկական բոլոր ծառայություն-
ների աշխատանքները:  

Ճիշտ կազմված չվացուցակը պետք է ապահովի ուղևորների կողմից 
ավտոբուսին սպասելու և երթևեկելու ամենաքիչ ժամանակը, բոլոր կան-
գառներում նորմալ լցավորումը, ամբողջ աշխատանքի ընթացքում բարձր 
կարգավորված երթևեկում, հաղորդակցական բարձր արագություն պահ-
պանելով երթևեկության անվտանգությունը, ավտոբուսների արդյունավետ 
շահագործումը, վարորդների աշխատանքի նորմալ ռեժիմը, հանգույցային 
կանգառներից շարժվելիս համաձայնեցված միջակայք, տրանսպորտային 
ձեռնարկությունների պլանային ցուցանիշների կատարում: 

Կապված ուղևորահոսքերի զգալի տատանումներից ըստ տարվա 
ժամանակների և շաբաթվա օրերի չվացուցակը կազմում են տարվա գար-
նանաամառային և աշնանաձմեռային ժամանակահատվածների, ինչպես 
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նաև առանձին աշխատանքային, շաբաթ և կիրակի օրերի համար: Բացի 
այդ, հատկապես մերձքաղաքային և միջքաղաքային երթուղիների համար, 
կազմում են հատուկ չվացուցակ նախատոնական և տոնական օրերի 
համար, տոնավաճառների և մասսայական միջոցառումների դեպքում: 
Յուրաքանչյուր երթուղում ավտոբուսների աշխատանքի սկիզբը և վերջը 
որոշվում է ըստ տեղական պայմանների՝ հաշվի առնելով փոխադրումների 
պահանջարկը:  

Չվացուցակի հիմնական տեսակը ամփոփագիր-երթուղային է՝  ամեն 
մի երթուղու համար աղյուսակատիպ կամ ոչ հաճախ գրաֆիկական (միջ-
քաղաքային երթուղիներ) ձևով: Երթուղային չվացուցակը պարունակում է 
վերջին կանգառների անվանումը, տվյալներ երթուղու երկարության մասին, 
չվացուցակը ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը, շարժակազմի տեսակի և քանա-
կի մասին տվյալներ, երթևեկությունը սկսելու և վերջանալու մասին տեղե-
կություններ, վարորդների աշխատանքի, ընդունված ռեժիմի մասին տեղե-
կություն, ըստ շարժման ժամանակահատվածի ուղերթի տարբերակված 
նորմատիվային ժամանակը: Չվացուցակով նախատեսվում է աշխատանքն 
սկսել երկու վերջին կանգառներից: Չվացուցակում ամեն մի երթուղի դուրս 
եկող ավտոբուսի համար պետք է նշված լինեն ԱՏԿ-ից դուրս գալու ժամա-
նակը, զրոյական վազքը, աշխատանքը սկսելու և վերջացնելու կետը, հեր-
թափոխի տևողությունը և թիվը, ուղերթների քանակը, վերջնական կետեր 
ժամանելու և դրանցից դուրս գալու ժամանակը,ԱՏԿ վերադառնալու ժամա-
նակը: ՈՒղերթների անհրաժեշտ թիվը, հաճախականությունը և շարժման 
միջակայքերը հաշվում են համաձայն ժամանակաչափական դիտարկում-
ների արդյունքների և ուղևորահոսքերի բաշխվածության՝ ըստ առանձին 
գագաթնակետային ժամերի, ուղևորահոսքերի անկման ժամերի և հերթա-
պահ երթևեկության ժամերի: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում գագաթ-
նակետային ժամերին անհրաժեշտ ուղերթների թվի որոշմանը, հաշվի առ-
նելով ավտոբուսի նորմալ լցավորումը ( )1=γÉó  և ուղևորների պատշաճ 

սպասարկումը: 
Երթուղային չվացուցակի հիման վրա կազմում են ամեն մի ելքի հա-

մար ավտոբուսային կամ աշխատանքային չվացուցակ: Չվացուցակում 
նշում են ԱՏԿ-ից դուրս գալու և աշխատանքը սկսելու առաջին կետը 
հասնելու ժամանակը, հերթափոխի տևողությունը, ընդմիջման և պարա-
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պուրդի ժամանակը (եթե այդպիսին կա), ամեն մի ուղերթի համար հսկիչ 
կետերի անվանումները և դրանցով անցնելու ժամանակը: Աշխատանքա-
յին չվացուցակը տրվում է վարորդին համապատասխան գիծ դուրս գալու 
համարի երթուղում՝ շարժման կարգավորվածությունը հսկելու համար: 

Յուրաքանչյուր հսկիչ կետի համար կազմվում է հաստատուն (կար-
գավարային) չվացուցակ աղյուսակի ձևով, որտեղ ըստ ուղղաձիգի նշում 
են ավտոբուսների բոլոր ուղերթները, իսկ ըստ հորիզոնականի` ամեն մի 
ուղերթի համար գալու և գնալու ժամանակը: Չվացուցակը գտնվում է 
կենտրոնական կարգավարային ծառայությունում կամ հսկիչ կետերի 
գծային կարգավարների մոտ, որպեսզի նրանք հետևեն շարժման կարգա-
վորվածությանը: 

Հաստատունի տարատեսակը հանդիսանում է ուղևորների համար 
տեղեկատու չվացուցակ կանգառային և վերջին կետերում: Միջանկյալ 
կետերի տեղեկատու չվացուցակներում նշվում են միայն գալու ժամանա-
կը, իսկ վերջին կետերում ավտոբուսների գալու և ճանապարհվելու ժա-
մանակը: 

Կախված ավտոբուսի պտույտի ժամանակի բազմապատիկությունից 
և օրվա ժամանակից` շարժման գրաֆիկը կարող է լինել կայուն և սահող: 
Կայուն գրաֆիկ ստացվում է այն դեպքում, երբ ավտոբուսի պտույտի ժա-
մանակը բազմապատիկ է օրվա ժամանակին: Եթե պտույտի ժամանակը 
բազմապատիկ չէ օրվա ժամանակին, և վերջին կանգառներում պարա-
պուրդի փոփոխարկման հնարավորություն չկա, ապա ստացվում է շարժ-
ման սահող գրաֆիկ: Ամեն մի հաջորդ օրվա համար առաջանցման կամ 
ուշացման ժամանակը որոշվում է պտույտի ժամանակը 24-ի բաժանելուց 
հետո ստացված մնացորդով: 

Չվացուցակը հաստավում է. երթուղայինը - ԱՏԿ տնօրենի, ավտոբու-
սայինը -շահագործման բաժնի պետի, իսկ կարգագրայինը` կենտրոնաց-
ված կարգագրային ծառայության պետի կամ ԱՏԿ շահագործման բաժնի 
պետի կողմից: Չվացուցակը չեղյալ է հայտարարվում ընդունված կարգով՝ 
տարերային աղետների, ճանապարհների և փողոցների փակելու դեպ-
քում: Երթուղային չվացուցակի բնագիրը պահվում է ավտոբուսային եր-
թուղիների տեղեկագրերում, իսկ աշխատողներին օգտագործման համար 
տալիս են պատճենները: 



 

156 

 

Չվացուցակը կազմում են շահագործման բաժնի չվացուցակ կազմող-
ների խմբի տեխնիկներն ու ճարտարագետները` օգտվելով քաղաքային 
երթուղիներում ավտոբուսների երթևեկության չվացուցակի կազմման վե-
րաբերյալ ծԼԼԸՁ-ի կողմից մշակված եղանակից: Քաղաքում մի քանի փո-
խադրողների առկայության դեպքում չվացուցակը կարող է կազմվել 
կենտրոնացված ձևով: 

Գործնականում կիրառվում են երթուղային չվացուցակ կազմելու հե-
տևյալ եղանակները. գրաֆիկական, աղյուսակային, զարդակաղապարա-
յին և ավտոմատացված: 

Չվացուցակի կազմման գրաֆիկական եղանակը հիմնականում կի-
րառվում է փոքր քաղաքներում և երթուղում՝ աննշան (մինչև վեց) թվով 
ավտոբուսների աշխատանքի դեպքում: 

Չվացուցակի գրաֆիկական արտացոլումն են շարժման գրաֆիկները, 
որոնք լիարժեք պատկերացում են տալիս երթուղում ավտոբուսների 
շարժման մասին: Դրանք կազմվում են միջքաղաքային և որոշ մերձքա-
ղաքային երթուղիների համար, զգալի հեռավորությունների վրա փոխա-
դրումներ իրականացնելիս:  

Շարժման ամփոփագիր գրաֆիկը բոլոր ավտոբուսների համար 
կոնկրետ երթուղում (նկ. 5.1), այն արտադրական օղակների աշխատան-
քի պլանն է, որոնք սպասարկում են երթուղին: 

 
Նկ. 5.1. Ավտոբուսների երթևեկության ամփոփագիր գրա ի ֆկի ֆրագմենտ 
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Եղանակը հիմնված է ճանապարհ - ժամանակ կոորդինատային համա-
կարգում ավտոբուսի երթևեկության գրաֆիկի կառուցման վրա (նկ. 5.2):  
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Նկ. 5.2. Ավտոբուսների երթևեկության չվացուցակի կազման գրա ֆիկական 

եղանակ 
 

-ավտոբուսի երթուղի բաց թողնելը, -ավտոբուսը երթուղուց հա-
նելը, թվերով նշանակված են ավտոբուսների երթևեկության գրա ֆիկների 
պայմանական համարները, -ուղերթը վերջացնելուց հետո պա-
րապուրդի ժամանակը, ելքի աշխատանքում նախատեսված ներհերթա-
փոխային ընդմիջման ժամանակը: 

Ավտոբուսի երթևեկության արագությունը համապատասխանում է 
գծի թեքությանը: Գրաֆիկն օրվա տարբեր ժամերի համար ապահովում է 
շարժման միջակայքի ակներևությունը և հասարակ է օգտվելու համար: 
Մեծ թվով ելքերի դեպքում օրվա ընթացքում դժվարանում է նրանց աշ-
խատանքի հսկումը: Չվացուցակը գործնականում օգտագործելու համար 
պահանջվում է գրաֆիկական ձևից աղյուսակայինի փոխելը: Խորհուրդ է 
տրվում ելքերի աշխատանքը պատկերել տարբեր գույների գծերով: Որ-
պես կանոն, ոչ մեծ թվով ավտոբուսների դեպքում, չի պահանջվում վա-
րորդների աշխատանքի կազմակերպման նպատակահարմար ձևերի 
նախնական հաշվարկ: 

Չվացուցակի կազմման ավտոմատացված եղանակը հիմնված է ան-
հրաժեշտ հաշվարկներ կատարելու և չվացուցակը ձևակերպելու համար 
համակարգչի օգտագործման վրա: Տարբեր հիմնարկությունների կողմից 
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մշակված են չվացուցակը համակարգչի օգնությամբ հաշվելու ծրագրեր, 
որոնք տարբերվում են խնդիրների դրվածքներով, օգտագործվող տեխնոլո-
գիական սահմանափակումների թվարկումով, հաշվարկների ավտոմա-
տացման մակարդակով: Ամենագործառնական հնարավորություններ է 
տրամադրում Գ.Ա. Վարելեպուլոյի ղեկավարությամբ մշակված ալգորիթ-
մը, որը նախատեսում է մեծ թվով ելքերի և վարորդների աշխատանքի 
կազմակերպման ռեժիմների օգտագործումը: Չվացուցակի որակի չափա-
նիշ է ընդունված ավտոբուսների երթևեկության միջակայքերի հավասա-
րաչափությունը: Հաշվարկից առաջ հատուկ ձևաթղթի վրա նախապատ-
րաստում են երթուղու տեղեկատվական քարտեզը, որը պարունակում է 
հինգ խումբ տվյալներ. ընդհանուր տեսակի տեղեկացում (երթուղու հա-
մարը, նրա երկարությունը, տարվա ժամանակը և շաբաթվա օրը, ըստ 
հերթափոխի ճաշի ընդմիջում տրամադրելու ժամանակը, վերջին կան-
գառներում կանգնելու ժամանակը), ըստ օրվա ժամերի և երթուղու տե-
ղամասերի ուղերթի ժամանակի տարբերակված նորմաները, ըստ երթու-
ղու վերջնական կանգառների զրոյական ուղերթի ժամանակի նորման, 
գրաֆովերլուծական հաշվարկների արդյունքները, երթևեկությունը բա-
ցելու և փակելու ժամանակը: Համակարգիչը տալիս է ոչ միայն երթուղա-
յին չվացուցակը, այլև ավտոբուսային և կարգավարային չվացուցակների 
համակազմը: Ավտոմատացված եղանակի թերությունը - բարդ դեպքե-
րում չվացուցակը ձեռքով ճշտելու անհրաժեշտությունն է: 

Չվացուցակ կազմող տեխնիկն օգտագործում է հետևյալ եղանակները. 
• ավտոբուսը գիծ մտցնել` հաշվի առնելով զրոյական ուղերթի ժա-

մանակը և աշխատանքը սկսելու թույլատրելի կետը: Երթևեկությունը 
սկսելով երկու վերջնական կանգառներից, հերթագայում են նրանցում 
ավտոբուսների ուղղությունը, պահպանելով հետադարձ ուղերթերի եր-
թևեկության միջակայքերի հավասարաչափությունը, 

• վարորդին ճաշի ընդմիջում տրամադրել գագաթնակետային 
ժամերը վերջանալուց հետո՝ պահպանելով վարորդի աշխատանքի թույ-
լատրելի ռեժիմը, 

• ավտոբուսին միջհերթափոխային ընդմիջում (պարապուրդ) տրա-
մադրել միջգագաթնակետային ժամերին` պահպանելով միջերթուղային 
ընդմիջման թույլատրելի տևողությունը, 
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• երթուղուց ավտոբուսի հանելն իրականացնում են հերթափոխի 
աշխատանքը վերջացնելուց հետո` պահպանելով հերթափոխի թույլա-
տրելի տևողությունը, 

• ավտոբուսը գիծ վերադարձնել վարորդի ընդմիջման կամ միջհեր-
թափոխային պարապուրդի ժամանակը լրանալուց հետո` հաշվի առնե-
լով երթուղում նրա անհրաժեշտության ծագման պահի ժամանակը, 

• ավտոբուսը արագընթաց, ճեպընթաց կամ կարճացված ուղերթ 
ուղարկելը՝ պլանավորվում է ուղևորահոսքի առկայության դեպքում` 
հաշվի առնելով 4.8 բաժնում նշված ցուցումները, 

• ավտոբուսը գիծ մտցնելիս (գծից հանելիս) երթևեկության միջա-
կայքի հավասարեցումը կատարվում է` երթուղում աշխատող երկու ավ-
տոբուսների ուղարկման միջև դրանց գիծ բաց թողնելով: Դա հարմար է 
աշխատող ավտոբուսների թիվը կրկնապատկելու դեպքում: Այս դեպքում 
փոխում են աշխատող ավտոբուսների պարապուրդի տևողությունը, որի 
հաշվին չվացուցակում ստեղծում են <<պատուհան>>՝ նոր ուղարկվող 
ավտոբուսը աշխատանքի մեջ մտցնելու համար, 

• տարբեր ելքերի գագաթնակետային ժամերի համար հսկիչ սյունա-
կը կազմվում է այնպես, որպեսզի ավտոբուսները երթևեկեն ըստ ժամա-
նակի հավասար միջակայքերից հետո: Ավելի վաղ (ուշ) ուղերթերը նշանա-
կում են` ժամանակային առանցքով հսկիչ սյունակից դեպի ձախ (դեպի 
աջ) տեղաշարժլով: 

Յուրաքանչյուր երթուղում դրսևորվում է յուրահատուկ գործոնների 
գործունեությունը, այդ պատճառով չի կարելի բոլոր հնարավոր իրավի-
ճակների համար տալ համապիտանի հանձնարարություններ: Դրա հետ 
միասին անհրաժեշտ է պահպանել որոշակի կանոններ, որոնց ելքերի 
տարբեր համակցությունների դեպքում օգնում են խուսափել անլուծելի 
հակասություններից. 

1. Չվացուցակի կազմման դժվարությունը որոշվում է ելքերի թվով և 
ըստ օրվա ժամերի նրանց պահանջարկի անհավասարությամբ, երթուղին 
սպասարկող փոխադրողների թվով, երթուղում օգտագործվող տարբեր 
ուղևորատարողությամբ ավտոբուսների թվով, արագընթաց, ճեպընթաց, 
կարճացված կամ հատուկ ուղերթերի առկայությամբ, մեկ կամ երկու վերջ-
նական կանգառներից, ինչպես նաև երթուղու միջանկյալ կանգառներից ավ-
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տոբուսը աշխատանքի մեջ մտցնելու հնարավորությամբ, ճաշի ընդմիջում 
տրամադրելը և միջհերթափոխային պարապուրդի ուղարկելը մեկ կամ եր-
կու վերջնական կանգառներից հետո, ժամանակահատվածների թվով, 
որոնց ընթացքում փոփոխվում է ուղերթերի կատարման ժամանակը: 

2. Գրաֆիկի մեջ ավտոբուսների միահերթ ելքերը մտցվում են առա-
վելապես այն դեպքում, երբ մտցվել են ավտոբուսի երեք և երկհերթ ելքեր: 
Դա ապահովում է երեկոյան գագաթնակետային ժամերին համապա-
տասխան ավտոբուսների նորմալ աշխատանքը: 

3. Միջհերթափոխային ընդմիջման (պարապուրդների) ելքերի թիվը 
հաշվում են գրաֆովերլուծական եղանակով: 

4. Ուղերթ ուղարկելիս տարբեր տիպի և տևողության ելքերը հավա-
սարաչափ հերթափոխում են: Նպատակահարմար չէ իրար հետևից բաց 
թողնել միատիպ ելքի ավտոբուսներ: 

5. Ավտոբուսները երթուղի բաց թողնելու հաջորդականությամբ նշա-
նակվում են ճաշի ընդմիջումները և միջհերթափոխային ընդմիջման 
ուղարկելը (ինչքան ավտոբուսը շուտ է գիծ բաց թողնվել, այնքան շուտ է 
նշանակվում ճաշի ընդմիջումը): 

6. Ավտոբուսները միջհերթափոխային ընդմիջման ուղարկվում են, 
երբ համապատասխան ելքերի ավտոբուսների համարյա կեսն արդեն 
ուղարկվել է ճաշի ընդմիջման: 

7. Ավտոբուսները ճաշի ընդմիջման կամ միջհերթափոխային ընդ-
միջման ուղարկելուն հաջորդում է ուրիշ ելքերի աշխատանքի շարունա-
կությունը: 

8. Երթուղուց իրար հետևից երկու ավտոբուս հանելու դեպքում, 
առաջին ելքի համար նախատեսում են ճաշի ընդմիջում, հաջորդն 
ուղարկում են միջհերթափոխային ընդմիջման: 

9. Ընդմիջման ավարտից հետո ավտոբուսը գիծ վերադառնալիս ցան-
կալի է պահպանել ելքերի սկզբնական հերթագայությունը: 

10. Ճաշի ընդմիջումը պետք է լինի տևական այն ավտոբուսների վա-
րորդների համար, որոնք ավելի վաղ են հանվել երթևեկությունից: 

11. Կրճատված տևողությամբ և առանց ճաշի ընդմիջման միահերթ 
աշխատանքային ռեժիմը կցում են ավելի ուշ ելքերին:  



 

161 

 

12. Աշխատանքի ժամանակ միջհերթափոխային ընդմիջումով երեք 
և երկհերթ ավտոբուսներն անհրաժեշտ է երթուղի բաց թողնել հնարավո-
րինս շուտ: 

13. Ելքերին աշխատանքի կազմակերպման որոշակի ձևերը պետք է 
կցել հնարավորինս ուշ, երբ առաջանում է դրա անհրաժեշտությունը: 

14. Վարորդի աշխատանքային օրվա տևողությունը կարգավորում 
են` երթուղում ուղերթի ժամանակին հավասար քայլով: Այդ պատճառով 
երեք և երկհերթ ելքերի վարորդների հերթափոխի պահը որոշում են ելքի 
աշխատանքի ընդհանուր տևողության որոշակիացումից հետո: 

Երթևեկության չվացուցակը կազմելուց հետո որոշում են՝ ավտոբուս-
ների աշխատանքի տևողությունը յուրաքանչյուր ելքի համար և գումա-
րայինը` ըստ երթուղու, ուղերթերի թիվը և յուրաքանչյուր ելքի օրական 
վազքը, և գումարայինն ըստ երթուղու, ավտոբուսների վարորդների աշ-
խատանքի ժամանակը (յուրաքանչյուրինը և գումարայինը), վարորդի աշ-
խատանքի կազմակերպման տեսակների զուգակցումը և օգտագործվող 
համակարգերի թիվը, ըստ օրվա ժամանակահատվածների և ամբողջ օր-
վա համար երթուղում շահագործական արագությունը, ավտոբուսների 
միջհերթափոխային ընդմիջումների ժամանակը, զրոյական ուղերթերի և 
լցավորման վազքը: Նշված ցուցանիշները գրանցվում են երթևեկության 
չվացուցակի բլանկի հանրագումարային սյունակներում: Երթևեկության 
չվացուցակի մասին ուղևորներին տեղյակ պետք է պահել: 

Արտասահմանյան պրակտիկայում, որպես կանոն, ավտոբուսները 
կցված չեն վարորդներին: Դա հնարավորություն է տալիս հերթափոխի 
ընթացքում վարորդներին մեկ շարժակազմից տեղափոխել մյուսը, վա-
րորդի աշխատանքը սահմանված նորմաներից նվազագույն շեղման 
նպատակով, ինչպես նաև փոխարինելով բրիգադներին հանգիստ տրա-
մադրել, առանց գծում շարժակազմի պարապուրդի: Աշխատանքի այս 
ձևը հնարավորություն է տալիս ավտոբուսների և վարոդների համար 
առանձին չվացուցակ ձևավորել: Այդպիսի գրաֆիկների մշակումը շատ 
ավելի պարզ է, քան, երբ ավտոբուսները կցվում են վարորդներին: 

Երթուղային ցանցի համատեղվող տեղամասերով ավտոբուսների եր-
թևեկության հավասարաչափությունն ապահովելու համար տարբեր եր-
թուղիների երթևեկության չվացուցակները համաձայնեցվում են: Համա-
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ձայնեցում նշանակում է երթուղային ցանցի համատեղված տեղամասերի 
սահմանում՝ գտնվող կանգառներին տարբեր երթուղիների ավտոբուսնե-
րի մոտենալու ժամանակի հավասարաչափ տարակենտրոնացում: Ավտո-
բուսների երթևեկության չվացուցակի համաձայնեցման պայմանի ընտըր-
ման և ապահովվման եղանակով հիմնավորված է չվացուցակի համաձայ-
նեցման նպատակահարմարությունը 6≥I  րոպե երթևեկության միջա-
կայքի և երթուղային ցանցի համատեղված տեղամասի L  երկարության 
դեպքում. 106 −=I րոպե և 1000800 −=L  մետր, 2010 −=I  րոպե և 

15001000 −=L  մետր, 20fI րոպե և 1500fL  մետրից: 
Երթևեկության չվացուցակը համաձայնեցնում են, եթե համաձայնեցվող 

երթուղիներում երթևեկության միջակայքերը հավասար են կամ նրանցից 
փոքրի բազմապատիկն է, ինչպես նաև, եթե համատեղվող երթուղիներում 
ուղերթի պտույտի ժամանակի տարբերությունը հավասար է կամ երթևեկու-
թյան միջակայքերի փոքրի բազմապատիկն է: Ավելի նպատակահարմար է 
չվացուցակի համաձայնեցումը կատարել խոշոր ուղևորակլանող օբյեկտի 
մոտ տեղակայված ընդհանուր վերջնական կանգառ ունեցող երթուղիների 
համար, օրինակ, գործարար կենտրոնի` մետրոպոլիտենի կայանի մոտ: 

Եթե ունենք երթուղային ցանցի համատեղ տեղամասով անցնող եր-
կուսից ավելի երթուղիներ, համաձայնեցումը կատարում են հաջորդա-
կան, սկզբում մեծ և, հնարավոր է՝ հավասար երթևեկության միջակայք 
ունեցող, ամենամեծ համատեղվող տեղամասերով երթուղիների զույգի 
համար, այնուհետև դիտարկում են հաջորդ երթուղիները: Քաղաքային 
երթուղիներում ավտոբուսների երթևեկության չվացուցակների համա-
ձայնեցումը 5-25% կրճատում է ուղևորների կողմից երթուղային ցանցի 
համատեղվող տեղամասերում տրանսպորտային միջոցին սպասելու ժա-
մանակը: 
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5.1.Վարորդներին ներկայացվող պահանջները և նրանց  
աշխատանքի կազմակերպումը 

 
Տրանսպորտային միջոցների վարորդներից՝ որպես տրանսպորտային 

գործընթացի անմիջական մասնակիցների, հիմնականում կախված են փո-
խադրումների որակը, հուսալիությունը և երթևեկության անվտանգությունը: 
Վարորդի աշխատանքը կապված է մեծ նյարդային և ֆիզիկական բեռնվա-
ծությունների հետ, որոնք պայմանավորված են անընդհատ փոփոխվող ճա-
նապարհային իրադրություններով, շարժման ինտենսիվությամբ, հաճախա-
կի կանգառներով, զգալի ուղևորափոխումով և այլն: Կախված դրանից, ժա-
մանակակից պայմաններում զգալի աճում են պահանջները, որոնք ներկա-
յացվում են մարդու հոգեբանական վիճակին. դրա տարրերն են՝ ընկալումը, 
ուշադրությունը, հիշողությունը, զգացմունքը և կամքը: Այդ հատկանիշների 
ցանկացած խախտումը կարող է լինել սխալ գործողությունների աղբյուր, 
որոնք համարվում են ՃՏՊ (ճանապարհատրանսպորտային պատահար) 
պատճառներ: ՃՏՊ-ի պատճառը շատ դեպքերում (90-95%) մարդն է (վարորդ 
կամ հետիոտն): Պայքարը վթարայնության դեմ՝ ամենից առաջ պայքար է 
մարդու սխալ գործողությունների դեմ ավտոմոբիլը կառավարելու ժամա-
նակ (ինչու չէ` նաև հետիոտնի սխալ գործողությունների դեմ): Վարորդի 
սխալ գործողությունների պատճառները կարող են լինել տարբեր՝ անկար-
գապահությունը, սահմանափակ հոգեբանաֆիզիոլոգիական հնավորու-
թյունները կամ թերիմացությունը, ինչը բացահայտվում է հենց բարդ վթա-
րային իրավիճակումներում: 

Վարորդի աշխատանքի թափը կախված է շարժման արագությունից: 
Քաղաքային ինտենսիվ երթևեկության պայմաններում վարորդը մեքենան 
վարելու ժամանակ 1կմ ճանապարհի վրա կատարում է 40-50 գործողու-
թյուն: Դա նշանակում է, որ 40 կմ/ժ արագությամբ երթևեկելու ժամանակ 
մեկ գործողությանն ընկնում է 1.8-2.25 վայրկյան, 80կմ//ժ դեպքում 0.9-1.225 
վրկ.: Հետևապես վարորդի աշխատանքն առանձին պարբերաշրջաննե-
րում ընթանում է ժամանակի սղության պայմաններում: Այդպիսի դեպ-
քում մեծ նշանակություն ունեն զգացողական ռեակցիաները կամ մարդու 
պատասխան գործողությունը գրգռիչներին: Ավտոմոբիլը բարձր արագու-
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թյուններով և քաղաքային երթևեկության պայմաններում վարելը պա-
հանջում է հատուկ հմտություն: 

Վարորդի մասնագիտական գործունեության գծով մարդու ընդունա-
կությունները հիմնականում որոշվում են հետևյալ հատկություններով. 
լավ զարգացած ֆիզիկականով, դիմացկունությամբ, ճարպկությամբ և 
շարժման լավ կոորդինացումով, զգացողության օրգանների բարձր զար-
գացման աստիճանով (տեսողություն, լսողություն և մկանային լսողու-
թյուն), զգացողական արձագանքի արագությամբ և ճշտությամբ, շարժ-
ման արագության ու տարածքային հարաբերության արագ և ճիշտ որո-
շումով, փոխանցումների փոխման արագությամբ և ուշադրության կայու-
նությամբ, լավ տեսողական հիշողությամբ, պատրաստականության 
բարձր աստիճանով, վճռականությամբ, համարձակությամբ, համառու-
թյամբ, հակում տեխնիկայի նկատմամբ, տեխնիկական մտածողությամբ, 
վարորդի մասնագիտական աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրությամբ, 
զգացմունքային կայունությամբ, ինքնատիրապետումով, կարգապահու-
թյամբ, հնարամտությամբ և նախաձեռնողությամբ: 

Այդ պատճառով այն անձինք, ովքեր ցանկանում են վարորդի որակա-
վորում ստանալ, անցնում են հատուկ բժշկական զննում, հինգ տարի հետո` 
վերազննում: Ավտոբուսներ վարելու թույլատրում են Ը կարգի վարորդնե-
րին: Բոլոր վարորդները պարտավոր են անցնել նախաուղերթային բժշկա-
կան ստուգում, ենթարկվել արտաքին ստուգման: Չափում են երակազարկը, 
անհրաժեշտության դեպքում` ճնշումը և ջերմությունը: Ալկոհոլի առկայու-
թյունն արտաշնչվող օդով որոշում են այն դեպքում, երբ նկատվում են ալկո-
հոլային թունավորում. աչքերի փայլ, երեսի կարմրություն, շատախոսու-
թյուն, ծուռումուռ շարժում, արագացած երակազարկ: Ստուգումից հետո 
ուղեթերթում նշում է կատարվում վարորդին գիծ թողնելու վերաբերյալ: Մեկ 
վարորդի զննումը տևում է 3-5 րոպե: Վարորդները, որոնց մոտ հայտնաբեր-
վել են առողջական վիճակի շեղում կամ հարբածության նշաններ, ուղարկ-
վում են բժշկի մոտ: Վերջին դեպքում կազմվում է ակտ, որը ուղարկում են 
ղեկավարությանը` խախտողին պատժելու համար: 

Վարորդների աշխատանքի կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ 
է խստիվ պահպանել վարորդների աշխատանքի և հանգստի հաստատ-
ված կարգը, որը նորմավորված է ավտոմոբիլների վարորդների աշխա-
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տանքի և հանգստի ժամանակին համապատասխան դրույթով, ինչպես 
նաև առավոտյան, ցերեկային և երեկոյան աշխատանքի հերթերի կանո-
նավոր հերթագայումը: Ավտոբուսների վարորդների աշխատանքի հիմ-
նական ռեժիմները բերված են աղ. 5.1 և 5.2–ում: Նորմավորված աշխա-
տանքի տևողությունը չպետք է գերազանցի շաբաթական 41 ժամը: ԱՏԿ-
ում կազմակերպում են ամենօրյա կամ ամսական աշխատանքային ժա-
մանակի հաշվառում:  

Ամենօրյա հաշվառումը կատարում են այն դեպքում, եթե վարորդնե-
րը ամեն օր աշխատում են հավասարաժամ հերթափոխում: Հաստատ-
ված աշխատանքային օրվա տևողությունից ավելի աշխատելու դեպքում 
(7ժ 6 աշխատանքային օրյա և 8ժ 12 րոպե հնգօրյա աշխատանքային շա-
բաթի դեպքում), ավելցուկային ժամերը չեն կարող փոխհատուցվել ուրիշ 
օրերին պակաս աշխատելով, և հակառակը: 

Աշխատանքային ժամերի գումարային հաշվառումը կատարվում է 
ամսական աշխատանքի արդյունքներով: Բայց ԱՏԿ-ում հաճախ հնարա-
վոր չի լինում ճիշտ հաստատել նորմավորված աշխատանքային օրվա 
տևողությունը, քանի որ գծում գտնվելու ժամանակը կարող է լինել տար-
բեր` շատ կամ քիչ հաստատվածից: Սակայն ամսվա ընթացքում աշխա-
տանքային ժամերի ընդհանուր քանակը չպետք է գերազանցի ամսական 
 ֆոնդը 174,6 ժամ, որը որոշվում է աշխատանքային օրվա նորմավորվող 
տևողության և տվյալ ամսվա աշխատանքային օրերի արտադրյալով: 

Մեկ հերթափոխի տևողությունը չպետք է գերազանցի 10 ժամը, այդ 
թվում ավտոբուսը կառավարելու ժամանակը` ոչ ավել 9 ժամից: Եթե վա-
րորդների աշխատանքը քաղաքային երթուղիներում կազմակերպվում է 
հերթափոխ բաժանելով և երկու անգամ աշխատանքի դուրս գալով (մեկ 
օրվա ընթացքում), ապա բացի ճաշի ընդմիջումից, պետք է նախատեսվի 
երկու ժամ հանգիստ: Աշխատանքի ժամանակի Tաշխ մեջ մտնում են՝ նոր-
մայով հաստատված նախապատրաստական-եզրափակիչ ժամանակը` 
Tն-ե (մեկ հերթափոխում 0.3 ժամ), նախաուղերթային բժշկական զննման 
ժամանակ Tբ-զ (մինչև 5 րոպեն մեկ վարորդին), գծում աշխատելու ժամա-
նակը Tգ-ա, պարապուրդի ժամանակը տեխնիկական և կազմակերպչա-
կան պատճառներով Tտ.կ.  

 Tաշխ = Tն-ե+ Tբ-զ+ Tգ-ա+ Tտ.կ.  (5.1) 
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Բացի աշխատանքային ժամանակից, նախատեսվում է ընդմիջում ճա-
շին, ամենօրյա, շաբաթական, տոնական, հանգիստներ և կարճ աշխատան-
քային օր նախատոնական օրերին, տարեկան արձակուրդ: Ճաշի ժամը նա-
խատեսվում է հերթափոխի կեսին աշխատանքը սկսելու պահից հետո 4-5 
ժամից ոչ ուշ: Հերթափոխերի երկու մասերի միջև ընդմիջումը աշխատան-
քային ժամանակի մեջ չի մտնում: Ընդմիջումների թիվը կախված է հերթա-
փոխի տևողությունից: Եթե հերթափոխի տևողությունը 6 ժամից փոքր է, 
ապա ճաշի ընդմիջման փոխարեն կարող է տրամադրվել կարճատև ընդմի-
ջում հանգստի համար մինչև 20 րոպե տևողությամբ: Երկարատև հերթափո-
խի դեպքում (ավելի քան 8 ժամ) կարող են տրամադրել 2 ճաշի ընդմիջում: 
Գծում հերթափոխի ժամանակը նախատեսում են 15 րոպեից ոչ պակաս: 
Ամենօրյա հանգստի տևողությունը նախատեսվում է նախորդ աշխատան-
քային օրվա տևողության կրկնապատիկից ոչ պակաս, հակառակ դեպքում` 
կարող է առաջանալ գերհոգնածություն: Հոգնածությունն աշխատունակու-
թյան անկման օրինաչափ ընթացքն է գործունեության հետևանքով: Եթե 
հոգնածությունը կատարվում է անբավարար հանգստի հետևանքով, առա-
ջանում է գերհոգնածություն: Տարբեր մարդիկ տարբեր ձևով են տանում 
գերհոգնածությունը, դա պետք է նկատի ունենալ վարորդների աշխատանքի 
կազմակերպման համակարգն ընտրելիս: 

Վարորդների աշխատանքի կազմակերպման համակարգը (ՎԱԿՀ) 
անվանում են համալիր միջոցառումները, որոնք ապահովում են նրանց 
արդյունավետ տեղաբաշխումը և ժամանակի կանոնակարգումը, երթու-
ղում հերթափոխությունը և հանգստի ժամանակը: Հիմնականում բնութա-
գրելով երթուղային չվացուցակի որակը` վարորդների աշխատանքի կազ-
մակերպման համակարգը (ՎԱԿՀ) էական ազդեցություն է թողնում բնակ-
չության տրանսպորտային սպասարկման մակարդակի վրա: Չվացուցա-
կում առկա տարբեր տևողության ելքերը, հերթափոխությունը, ինչպես 
նաև հերթափոխը երկու մասի բաժանող ելքերը անհրաժեշտություն են 
առաջացնում տարբեր ՎԱԿՀ օգտագործելու, որոնք տարբերվում են ըստ 
վարորդների և ելքերի աշխատանքային ժամանակի ֆոնդի բաշխվածու-
թյամբ: Երթուղային չվացուցակում տարբեր տևողության և հերթափոխու-
թյան ելքերի առկայությունը պահանջում է միևնույն երթուղում աշխա-
տող վարորդների աշխատանքը կազմակերպելու համար օգտագործել 
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տարբեր համակարգեր: Վարորդների աշխատանքի պլանավորումը իրա-
կանացվում է գրաֆիկների օգնությամբ, որոնք կազմվում են աղյուսակնե-
րի ձևով` նրանց աշխատանքը կապելով ամրագրված ելքերի ամենօրյա 
ապահովման հետ: 

Երթուղում որակյալ աշխատանք ապահովելու համար անհրաժեշտ է 
վարորդների աշխատանքի կազմակերպման տարբեր համակարգերով 
նրանց ամրակցվող ելքերի սահմանված զուգորդում, քանի որ աշխա-
տանքի կազմակերպման միևնույն համակարգի օգտագործումը երթու-
ղում աշխատող բոլոր վարորդների համար խնդրին բավարար լուծում չի 
տալիս: Վարորդների աշխատանքի և հանգստի համար հավասար պայ-
մաններ է ապահովում տարբեր հերթափոխերի աշխատանքի դուրս գա-
լու հերթագայումը: Վարորդների հերթափոխության տիպային գրաֆիկ-
ները, տարբեր համակարգերով նրանց ավտոբուսներ ամրագրելու հա-
մար (աղ. 5.1), ապահովում են ըստ տևողության տարբեր աշխատանքա-
յին բոլորաշրջաններ: Լրիվ բոլորաշրջանը Բ, որի ընթացքում ամեն մի 
վարորդ աշխատում է հավասար թվով, անգամ տարբեր ելքերի և հերթա-
փոխերի դեպքում և մնացած վարորդների հետ ունի հավասար թվով 
հանգստի օրեր, որոշվում է հետևյալ պայմանից. 

 Բ =Վ (Ամհ.ե + Աեհ.ե + Oգծ.չ) Ա.Հգ,  (5.2) 
որտեղ` Վ-ն վարորդների թիվն է, որոնք ամրագրված են դիտարկվող 

ավտոբուսների խմբին, մարդ, 
Ամհ.ե-ն ամրագրված խմբում մեկ օրվա ընթացքում մեկ ավտոբուսի 

հաշվով միահերթ ելքերի ավտոբուսների թիվն է, միավոր, 
Աեհ.ե-ն նույն երկհերթ ելքերի թիվն է, միավոր (եռհերթ ավտոբուսների 

համար` եռհերթ ելքերի թիվն է), 
Օգծ.չ-ն խմբի ավտոբուսները գծում չաշխատելու օրերի թիվն է, մեկ 

ավտոմոբիլ-օր հաշվով, միավոր,  
Ա-ն ամրագրված խմբում ավտոբուսների թիվն է, միավոր, 
Հգ-ն հաշվարկային գործակից է հավասար 1-ի, եթե (Ամհ.ե+Աեհ.ե+Օգծ.չ) 

գումարը ամբողջ թիվ է, իսկ եթե ամբողջ թիվ չէ, ապա ընտրում են այն-
պիսի ամենափոքր ամբողջ թիվ, որով բազմապատկելիս յուրաքանչյուր 
գումարելի դառնում է ամբողջ թիվ: 
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Օրինակ` երկուսուկես համակարգի համար Բ=5(0+1+0)x2x1=10oր, 
իսկ կրկնակի համակարգի համար Բ=2 (0+6+1)=14օր: 

Վարորդների ոչ աշխատանքային օրերը ստորաբաժանվում են հան-
գստի (ամեն շաբաթվա հանգստի օրեր), որոնց ընթացքում վարորդները 
կարող են ներգրավվել արտաժամյա աշխատանքի միայն բացառիկ դեպ-
քերում և լրացուցիչ հանգստի օրեր՝ կապված միջհերթափոխության ընդ-
միջումների հետ (այդպիսի օրերին վարորդները կարող են ներգրավվել 
արտաժամյա աշխատանքի): Վերջին դեպքում բոլորաշրջանի տևողու-
թյունը կարող է լինել հաշվարկայինից 2-3 անգամ ավելի: Հերթափոխու-
թյան գրաֆիկները պետք է ապահովեն բոլորաշրջանի տևողությունը՝ մեկ 
ամսից ոչ ավելի: 

Փաստորեն պահանջվում է ավելի մեծ թվով առավոտյան հերթափոխ, 
քան թե երեկոյան: Բացի այդ, առավոտյան հերթափոխերն ավելի երկա-
րատև են երեկոյանների համեմատ: Դրան հասնում են հերթափոխության 
տիպային գրաֆիկների վերափոխումով: Վերափոխված գրաֆիկներում 
ավտոբուսների մի մասի համար նախատեսում են պարբերաբար գիծ 
դուրս գալ միայն առաջին հերթին, փոփոխում են մեկ ելքի հերթափոխերի 
տևողությունը: Այդ խմբերում ավտոբուսների թիվը հասնում է մինչև 5-ի, 
իսկ նրանց ամրագրված վարորդների թիվը մինչև 7-ի: 

Հերթափոխության գրաֆիկներում և կարգագրերում մշտապես շտկում-
ներ են արվում վարորդների արձակուրդների, հիվանդությունների և այլ 
պատճառներով: Այդպիսի դեպքերում համապատասխան ելքերի և աշխա-
տանքային հերթափոխի համար նշանակում են ուրիշ վարորդի, որը տվյալ 
օրը լրացուցիչ հանգստանում է (աղ. 3.10-ում <<Հ>> տառով) կամ չի աշխա-
տում իրեն ամրագրված ավտոբուսի նորոգման պատճառով: Հերթափոխու-
թյան գրաֆիկները և վարորդների աշխատանքի կարգագրերը կարող են 
մշակվել ավտոմատացված աշխատանքային տեղերում: Կարգագրերը ձևա-
կերպում են աղյուսակի ձևով` նշելով վարորդի ազգանունը և հաշվետախ-
տակային համարը, աշխատանքի դուրս գալու ժամանակը և հերթափոխի 
տևողությունը: 
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Աղյուսակ 5.1 
 

Ավտոբուսները վարորդներին ամրագրելու հիմնական տարբերակները 
 
 

Ավտոբուս-
ները վա-
րորդներին 
ամրագրելու 
համակարգը 

Հերթափո-
խի միջին 
տևողու-
թյունը, 
ժամ 

Ավտոբուսները 
վարորդներին ամրա-
գրելու տարբերակ 

Ամրագրելու տարբերակի 
առանձնահատկությունները 

միայնակ 7(6) 1 վարորդին ամրագր-
վում է 1ավտոբուս 

Ավտոբուսի վարորդը աշխա-
տում է ամեն օր մեկ հերթ: 

մեկուկես 8,5 3 վարորդներին ամրա-
գրվում է 2 ավտոբուս 

Վարորդները 2օր աշխատում 
են նույն հերթին, 3-րդ օրը` 

հանգիստ: Ավտոբուսն աշխա-
տում է 1հերթ: 

կրկնակի 7(6) 2 վարորդին ամրագր-
վում է 1ավտոբուս: 3 
զույգ վարորդներին` 1 

փոխարինող  

Վարորդն աշխատում է առա-
վոտյան կամ երեկոյան հերթ. 
ավտոբուսը օգտագործվում է 

2հերթ: 
զույգած 11,3 2 վարորդին ամրագր-

վում է 1 ավտոբուս 
Վարորդն աշխատում է 

օրընդմեջ՝ 1հերթ: Ավտոբուսն 
օգտագործվում է ամեն օր: 

երկուսուկես 7,1 5 վարորդին 
ամրագրվում է 2ավտ-

ոբուս 

Վարորդը 4 օր աշխատում է 1 
հերթ` առավոտյան կամ երեկո-
յան, հետո տեղի է ունենում 

հերթի հերթագայում: 
Ավտոբուսն ամեն օր աշխա-

տում է 2 հերթ: 
կառուցողա-

կան 
7,5 – 10,5 3 վարորդին 

ամրագրվում է 1ավտո-
բուս 

Վարորդը 2 օր աշխատում է 
առավոտվա կամ երեկոյան 
հերթ, III օրը հանգիստ, հետո 

տեղի է ունենում հերթի հերթա-
գայում: Ավտոբուսն ամեն օր 

աշխատում է 2 հերթ: 
եռակի 8,73 6վարորդին ամրագ-

րվում է 3ավտոբուս 
Վարորդը 1օր աշխատում է 

առավոտյան, հաջորդ օրը երե-
կոյան, 3-րդ օրը` հանգիստ, և 
նույն հաջորդականությունը 

կրկնվում է: 
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Ծանուցում: Փակագծերում տվյալները բերված են նախահանգստյան 
և նախատոնական օրերի համար: 

Վարորդների ամսական գումարային աշխատանքային ժամանակի 
հաշվառումը կատարում են ըստ ավտոբուսների ուղերթերի: Առանձին 
հաշվի են առնում ընթացիկ ամսում ամեն մի վարորդի նորմայից ավել 
աշխատած ժամանակը: 

Ձեռնարկության աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման 
հիմնական ուղղություններից մեկը աշխատանքի կազմակերպման բրիգա-
դային ձևն է: Բրիգադները կարող են լինել մասնագիտացված–մեկ մասնա-
գիտության աշխատողներից (վարորդներ) և համալիր–տարբեր մասնագի-
տության աշխատողներից` վարորդներ, նորոգողներ, գանձապահներ, 
հսկիչներ, որոնք իրականացնում են համալիր տեխնոլոգիապես տարասեռ, 
բայց ուղևորներին սպասարկելու փոխկապակցված աշխատանքներ: Կախ-
ված արտադրության պայմաններից և ծավալներից` կապալային բրիգադը 
կարող է լինել հերթափոխային (մեկ հերթի աշխատանք) և միջանցիկ, երբ 
բրիգադի կազմի մեջ ընդգրկված են բոլոր հերթափոխերի աշխատողները: 
Հիմնականը համալիր միջանցիկ բրիգադն է, որն աշխատում է միացյալ 
կարգագրով և վերջնական արդյունքների վճարումով, քանի որ հենց այդպի-
սի բրիգադներում է հնարավոր կազմակերպչական աշխատանքների բարե-
լավումը, կարգապահության ամրապնդումը, փոխադարձ պահանջարկը և 
ընկերական փոխօգնությունը: 

Բրիգադների և վարչակարգի փոխհարաբերությունները սահման-
վում են բրիգադի կոլեկտիվի կողմից ուղևորներին սպասարկելու կապալ 
պայմանագրերով: Պայմանագիրը քննարկվում է բրիգադի ժողովում և 
ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: Կապալային բրիգադը ղեկավա-
րում է կազմակերպչական ընդունակություններով օժտված և բրիգադի 
անդամների կողմից հարգված բրիգադիրը: Բրիգադիրը մասնագիտու-
թյան հետ միասին պետք է իմանա աշխատանքի տեխնոլոգիան, կազմա-
կերպումը և վճարման կարգը, որն օգտագործվում է բրիգադում, ուղևոր-
ներին ապահովելու որակի պահանջները, տեխնոլոգիական սարքա-
վորումների շահագործման փոխադրումների կանոնները, աշխատանքի 
պաշտպանության և հակահրդեհային անվտանգության հրահանգները: 
Բրիգադի ժողովում կարող է ընտրվել բրիգադի խորհուրդը: Բրիգադի 
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կողմից կապալի պլանը կատարելուց հավելագրում է խրախուսվում, որի 
չափերը կախված են աշխատանքին մասնակցելու գործակցից: 

Հերթափոխի տևողության հաշվարկի օրինակ` երկուսուկես ձևով 
աշխատանքի կազմակերպման դեպքում: 

Վարորդի ամսական աշխատանքի հաշվեկշիռը ≈ 174,0 ժամ, պետք է 
լինի, ապա(5 x 174,0) / (30 x 4) ≈ 7,1 ժամ: 

Ավտոբուսների վարորդների աշխատանքի հերթափոխային տիպա-
յին գրաֆիկները բերված ն աղ. 5.2-ում: 

 

Աղյուսակ 5.2 
 

Ավտոբուսների վարորդների հերթափոխային տիպային գրաֆիկներ 
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Աղյուսակ 5.2-ի շարունակությունը 
 

 
 
Ծանուցում. 1. ավտոբուսը և վարորդը աշխատում են առաջին հերթ, 

2.ավտոբուսը և վարորդն աշխատում են երկրորդ հերթ, Հ-վարորդի հան-
գստի օրը, ԼՀ-վարորդի լրացուցիչ օրը հերթափոխների միջև, ՎԱ–վա-
րորդի աշխատանքային օրը (հերթափոխը նշանակվում է ըստ անհրա-
ժեշտության), Ա-վարորդի աշխատանքային օրը առաջին ավտոբուսի 
վրա, Ե-վարորդի աշխատանքային օրը երկրորդ ավտոբուսի վրա: 

Զուգակցված համակարգի դեպքում աշխատանքի բոլորաշրջանի 
տևողությունը՝ 2(6 հաշվի առած հերթագայումը), իսկ երկուսուկես համա-
կարգի դեպքում՝ 10 (20 հաշվի առած հերթագայումը և հանգստի լրացու-
ցիչ օրերը): 
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Ընդհանուր հասկացություններ ճանապարհային երթևեկության մասին 
 

Ճանապարհը և ճանապարհային երթևեկությունը  
 

• Տրանսպորտը (լատիներեն transporto-փոխադրում եմ) ուղևորների 
և բեռների փոխադրում իրականացնող տնտեսական համալիր է: Ըստ 
փոխադրումների օբյեկտի՝ տարբերում են ուղևորատար և բեռանատար 
տրանսպորտ 

• ավտոմոբիլ՝ ճանապարհով մարդկանց կամ բեռներ փոխադրելու 
կամ բեռներ փոխադրելու համար օգտագործվող տրանսպորտային միջո-
ցի քարշակման համար նախատեսված մեխանիկական տրանսպորտա-
յին միջոց է: Այս հասկացությունն իր մեջ ներառում է տրոլեյբուսները, այ-
սինքն՝ էլեկտրահաղորդիչով միացված ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային 
միջոցները: Հասկացությունն իր մեջ չի ներառում այնպիսի տրանսպոր-
տային միջոցներ, ինչպիսիք են՝ գյուղատնտեսական տրակտորները, 
որոնց օգտագործումը ճանապարհով մարդկանց կամ բեռներ փոխադրե-
լու կամ բեռներ փոխադրելու համար օգտագործվող տրանսպորտային 
միջոցի քարշակման համար հանդիսանում է լրացուցիչ գործառույթ 

• բնակավայար՝ կառուցապատ տարածք, որի մուտքն ու ելքը նշված 
են բնակավայրի ճանապարհային նշաններով, 

• երթևեկելի մաս՝ ճանապաչհի տարր՝ նախատեսված ոչ ռելսա-
գնաց տրնսպորտային միջոցների երթևեկության համար 

• երթևեկության գոտի՝ երթևեկելի մասի գծանշված կամ չգծանշված 
երկայնական գոտի, որի լայնությունը բավարար է տրանսպորտային մի-
ջոցների մեկ շարքով երթևեկության համար 

• ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց՝ կանգառի կե-
տեր (կանգառներ) ունեցող երթուղիներով շարժվող ուղևորներ և (կամ) 
ուղեբեռներ տեղափոխող տրանսպորտային միջոց (տրամվայ, տրոլեբուս, 
ավտոբուս) 

• թույլատրելի առավելագույն զանգված՝ վարորդով, ուղևորներով և 
բեռով բեռնված, լրակազմված ու լիցքավորված տրանսպորտային միջոցի 
զանգված, որն արտադրող կազմակերպությունը սահմանել է որպես առա-
վելագույն թույլատրելի: Որպես մեկ ամբողջություն՝ շարժվող տրանսպոր-
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տային միջոցների միակցված շարժակազմի թույլատրելի առավելագույն 
զանգված է համարվում դրա կազմում գտնվող բոլոր տրանսպորտային մի-
ջոցների թույլատրելի առավելագուն զանգվածների գումարը  

• խաչմերուկ՝ միևնույն մակարդակի վրա ճանապարհների հատման, 
միացման կամ անջատման տարածք, ներառյալ՝ այդպիսի հատումով, միա-
ցումով, անջատումով առաջացած տարածքը, որը պայմանականորեն սահ-
մանազատված է այդ ճանապարհների երթևեկելի մասերի հատման, միաց-
ման կամ անջատման տիրույթում առկա կորացումների համապատասխա-
նաբար հակադիր սկզբնակետերը միացնող երևակայական գծերով. Մերձա-
կա տարածքից ելքը ճանապարհ խաչմերուկ չի համարվում 

• կազմակերպված հետիոտնային շարասյուն՝ համատեղ, մեկ ուղ-
ղությամբ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանապարհով շարժվող 
մարդկանց խումբ 

• կանգառ՝ մինչև 5 րոպե կամ ուղևորի նստելու, իջնելու և (կամ) 
տրանսպորտային միջոցը բեռնելու, բեռնաթափելու համար անհրաժեշտ 
ժամանակով տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը 

• կայանում՝ 5 րոպեից ավելի տրանսպորտային միջոցն անշարժ վի-
ճակի բերելը, բացառությամբ ճանապարհային երթևեկության այլ մաս-
նակցի կամ որևէ արգելքի հետ ընդհարումը կանխելու, ուղևորի նստելու, 
իջնելու և (կամ) տրանսպորտային միջոցը բեռնելու, բեռնաթափելու, ինչ-
պես նաև օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերի 

• կարգավորող՝ ճանապարհային երթևկությունը կարգավորելու 
իրավասություն ունեցող և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այդ 
կարգավորումն իրականացնող անձ 

• կողնակ՝ տրանսպորտային միջոցի կանգառի, հեծանվորդի և հե-
տիոտնի երթևեկության, ճանապարհի վերանորոգման ժամանակ շինա-
նյութերի տեղադրման կամ օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերի 
համար նախատեսված, երթևեկելի մասին հարող, դրանից ծածկույթի տե-
սակով տարբերվող կամ համապատասխան գծանշումով առանձնացված 
ճանապարհի տարր  

• կցորդ (կիսակցորդ)՝ շարժիչով չկահավորված տրանսպորտային 
միջոց, որը նախատեսված է մեխանիկական տրանսպորտային միջոցով 
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շարժման մեջ դրվելու և դրա կազմում որպես մեկ ամբողջություն երթևե-
կելու համար 

• հարկադրված կանգառ՝ տրանսպորտային միջոցի անսարքության, 
վարորդի (ուղևորի) ֆիզիկական և (կամ) հոգեկան վիճակով և (կամ) բեռի 
փոխադրմամբ պայմանավորված՝ վտանգի կամ ճանապարհին ի հայտ 
եկած այլ խոչընդոտի պատճառով տրանսպորտային միջոցն անշարժ վի-
ճակի բերելը 

• հեծանիվ՝ առնվազն 2 անիվ ունեցող և դրա վրա գնվող մարդու 
մկանային ուժով, մասնավորապես ոտնակի կամ բռնակի օգնությամբ 
շարժման մեջ դրվող տրանսպորտային միջոց, բացառությամբ հաշման-
դամային սայլակի 

• հետիոտն՝ տրանսպորտային միջոցից դուրս՝ ճանապարհի վրա 
գտնվող անձ, բացառությամբ ճանապարհի վրա աշխատանքներ իրակա-
նացնելու իրավասություն ունեցող և օրենսդրությամբ սահմանված կար-
գով այդ աշխատանքներն իրականացնող անձի: Հետիոտնին հավասա-
րեցվում է առանց շարժիչի հաշմանդամային սայլակով տեղաշարժվող, 
հեծանիվ, մոպեդ, մոտոցիկլ տանող կամ բեռնասայլակ, սահնակ, մանկա-
սայլակ կամ հաշմանդամային սայլակ քաշող (հրող) անձը, ինչպես նաև 
շարժիչով հաշմանդամային սայլակով հետիոտնի արագությամբ շարժ-
վող հաշմանդամը:  

• հետիոտնային անցում՝ ճանապարհային նշաններով և (կամ) գծա-
նշումներով նշված և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հետիոտների 
տեղաշարժվելու համար նախատեսված երթևեկելի մասի առանձնացված 
հատված 

• ճանապարհ՝ առնվազն մեկ երթևեկելի մաս ունեցող, իսկ առկայու-
թյան դեպքում նաև տրամվայի գծեր, մայթեր, կողնակներ և բաժանարար 
գոտիներ ներառող և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրանսպորտա-
յին միջոցների երթևեկության համար օգտագործվող կահավորված կամ 
հարմարեցված հողային գոտի կամ արհեստական կառույցի մակերես 

•  ճանապարհային երթևեկություն՝ տրանսպորտային միջոցով կամ 
առանց դրա ճանապարհով մարդկանց տեղաշարժման և (կամ) բեռների 
փոխադրման ընթացքում առաջացող հասարակական հարաբերություննե-
րի համակարգ 
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• ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն՝ ճանապարհա-
տրանսպորտային պատահարներից երթևեկության մասնակիցների պաշտ-
պանվածության վիճակ 

• ճանապարհատրանսպորտային պատահար՝ ճանապարհով 
տրանսպորտային միջոցի շարժման ընթացքում և դրա մասնակցությամբ 
առաջացած դեպք, որի հետևանքով զոհվել կամ վիրավորվել են մարդիկ 
կամ վնասվել են տրանսպորտային միջոցներ, բեռներ, կառույցներ կամ 
պատճառվել է այլ նյութական վնաս 

• ճանապարհային երթևեկության մասնակից (այսուհետ՝ երթևեկու-
թյան մասնակից)՝ ճանապարհային երթևեկությանն անմիջականորեն 
մասնակցող անձ՝ վարորդ, հետիոտն, ուղևոր 

• մայթ՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հետիոտնի տեղա-
շարժվելու համար նախատեսված երթևեկելի մասին հարող կամ դրանից 
որևէ եղանակով առանձնացված ճանապարհի տարր 

• միջազգային երթևեկություն՝ այլ երկրում գրանցված և անընդմեջ 
կամ մինչև երկու ամսվա ընդմիջումով և մինչև մեկ տարվա ընթացքում 
Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող տրանսպորտային միջոցի եր-
թևեկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 

• մոպեդ՝ մինչև 50սմ3 բանվորական ծավալի շարժիչով և միչև 50 կի-
լոմետր–ժամ առավելագույն արագությամբ երկանիվ կամ եռանիվ տրանս-
պորտային միջոց: Մոպեդին են հավասարեցվում նաև կախովի շարժիչով 
հեծանիվը և համարժեք տեխնիկական բնութագրեր ունեցող այլ տրանս-
պորտային միջոցը 

• մոտոցիկլետ՝ կողային կցորդով կամ առանց դրա երկանիվ մեխա-
նիկական տրանսպորտային միջոց: Մոտոցիկլետին են հավասարեցվում 
նաև լրակազմված և լցավորված վիճակում առանց վարորդի, բեռի և 
ուղևորների՝ մինչև 400 կգ զանգվածով եռանիվ մեխանիկական տրանս-
պորտային միջոցները, ինչպես նաև մոտոսահնակները (ձյունագնացները) 

• ոչ սթափ վիճակ՝ ալկոհոլային խմիչքի, թմրամիջոցների կամ հոգե-
մետ նյութերի օգտագործմամբ պայմանավորված՝ մարդու ֆիզիկական և 
(կամ) հոգեկան վիճակ, որի դեպքում տրանսպորտային միջոց վարելն 
առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն 
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• վարորդ՝ տրանսպորտային միջոցը ղեկավարող անձ. վարորդին է 
հավասարեցվում նաև վարել սովորեցնողը, ինչպես նաև ճանապարհով 
բեռնակիր և (կամ) հեծկան կենդանիներ կամ անասուններ քշող անձը 

• տրանսպորտային միջոց՝ ճանապարհով մարդ, բեռ կամ վրան տե-
ղադրված սարքավորում փոխադրելու համար նախատեսված սարք 

• ուղևոր՝ տրանսպորտային միջոցի սրահում (խցիկում) կամ տրանս-
պորտային միջոցի վրա գտնվող, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցը 
նստող (բարձրացող) ու դրանից դուրս եկող (իջնող) անձ՝ բացառությամբ 
վարորդի և վարել սովորեցնողի 

• օրվա մութ ժամանակ՝ արեգակնային լուսավորության բացակայու-
թյան ժամանակահատվածը 

• ավտոբուս՝ ուղևորների համար նախատեսված 8-ից ավելի նստա-
տեղ ունեցող, իր կառուցվածքով և կահավորվածությամբ ուղևորների և 
ուղեբեռի անվտանգ և հարմարավետ փոխադրման համար նախատեսված 
ավտոմոբիլ 

• բաժանարար գոտի՝ ճանապարհի հարակից երթևեկելի մասերը բա-
ժանող, կառուցվածքորեն և (կամ) համապատասխան գծանշումով առանձ-
նացված տարր, որը նախատեսված չէ տրանսպորտային միջոցների և հե-
տիոտների երթևեկության կամ կանգառի համար 

• բեռնատար ավտոմոբիլ՝ իր կառուցվածքով և կահավորվածությամբ 
բեռների փոխադրման համար նախատեսված ավտոմոբիլ 

• զոհված՝ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով 
մահացած անձ 

• ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի կանգառի 
կետ՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի երթուղու որո-
շակի հատվածում ուղևորների նստեցման-իջեցման համար նախատես-
ված և համապատասխան համապատասխան ճանապարհային նշաննե-
րով կահավորված վայր 

• թեթև մարդատար ավտոմոբիլ՝ ուղևորների համար նախատեսված 
8-ից ոչ ավելի նստատեղ ունեցող, իր կառուցվածքով և կահավորվածու-
թյամբ ուղևորների և ուղեբեռի անվտանգ և հարմարավետ փոխադրման 
համար նախատեսված ավտոմոբիլ  
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• վիրավոր՝ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով 
մարմնական վնասվածք ստացած անձ, ինչով պայմանավորվում է նրա հե-
տագա հոսպիտալացումը կամ ամբուլատոր բուժման անհրաժեշտությունը 

Բոլոր ավտոմոբիլները ստորաբաժանվում են տրանսպորտայինների՝ 
ուղևորներ կամ բեռներ տեղափոխելու համար և հատուկ նշաններով՝ 
շտապ օգնություն, հրշեջ և այլն: 

Ուղևորատարներն իրենց հերթին բաժանվում են ավտոբուսների և թե-
թև մարդատար ավտոմոբիլների: 

Երեք հիմնական տարատեսակներից՝ ավտոբուս, բեռնատար և թեթև 
մարդատար, յուրաքանչյուրը ստորաբաժանվում է ըստ կառուցվածքային 
սխեմայի, թափքի տեսակի, փոխադրումների տեսակի, օգտագործվող շար-
ժիչի տիպի և անցանելիության: 

Ուղևորատարուղությունը ավտոբուսների և թեթև մարդատար ավտո-
մոբիլների միջև տարբերության չափանիշն է: Ճանապարհային երթևեկու-
թյան վերաբերյալ միջազգային պայմանագիրը սահմանել է, որ ավտոբու-
սին պատկանում են ուղևորների համար 8 և ավելի նստատեղ ունեցող 
ուղևորատար ավտոմոբիլները: Այդ սահմանման հետևանքն այն է, ավտո-
բուսների վարորդներն իրենց վարորդական վկայականում պետք է նշում 
ունենան D կարգի տրանսպորտային միջոցները վարելու թույլտվության 
վերաբերյալ, ինչը ենթադրում է ավելի բարձր որակավորում և աշխատան-
քային փորձի առկայություն, այն դեպքում, երբ թեթև մարդատար ավտոմո-
բիլ վարելու համար պահանջվում է B կարգ: 

Ըստ թափքի տեսքի՝ ավտոբուսները լինում են՝ ծածկոցային և վագո-
նային, ըստ տեղակայված շարժիչի առջևի դասավորության՝ հետև դասա-
վորության և ավտոբուսի հատակի տակ: 

Ըստ փոխադրումների տեսակի, նշանակության և շահագործման պայ-
մանների՝ ավտոբուսները կարող են լինել՝ քաղաքային, մերձքաղաքային, 
միջքաղաքային, տուրիստական, էքսկուրսիոն, դպրոցական: 

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլներն ըստ կառուցվածքային սխեմայի 
ստորաբաժանվում են՝ դասական հարմարադասումով ավտոմոբիլների 
(շարժիչի առջևի դասավորությամբ ու հետևի տանող կամրջակով, շարժիչի 
առջևի դասավորությամբ ու առջևի տանող կամրջակով և շարժիչի հետին 
դասավորությամբ ավտոմոբիլների): 
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Ըստ թափքի տեսակի՝ կարող են լինել՝ կուպե (երկու դռնով ծածկած 
թափք), սեդան (չորս դռնով), ունիվերսալ կամ կոմբի (հինգ, հազվագյու՝ 
երեք դռնով, որոնցից մեկը հետին դասավորությամբ), լիմուզին (միջնա-
պատով), կոբրիոլետ (բացվող վերնամասով), ֆայտոն (թափքի և դռների 
հանվող վերնամասերով): 

ԽՍՀՄ-ում թեթև մարդատար մեքենաների համար որպես հիմնական 
չափանիշ օգտագործում էին շարժիչի ծավալը (լիտրաժը), ինչը չի համա-
պատասխանում միևնույն մակնիշի թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վրա 
տարբեր ծավալի և հզորության ագրեգատների տեղադրման ժամանակա-
կից պրակտիկային: Ներկայումս օգտագործում են արևմտաեվրոպական 
դասակարգումը, որի համաձայն թեթև մարդատար ավտոմոբիլները տար-
բերվում են ըստ գաբարիտների, թափքի և ամրաշրջանակի կառուցվածքի 
առանձնահատկությունների: 

Ըստ օգտագործվող շարժիչների՝ կարող են լինել՝ կարբյուրատորային, 
դիզելային, գազով աշխատող, գազատուրբինային և էլեկտրական շարժի-
չով ավտոմոբիլներ: 

Ըստ անցանելիության՝ ավտոմոբիլները կարող են լինել՝ ճանապար-
հային (սահմանափակ անցանելիությամբ), բարելավված և բարձր անցնե-
լիությամբ՝ ծանր ճանապարհային և ճանապարհազուրկ պայմաններում 
աշխատելու համար: 
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