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Ե.05.01 – ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐ  

 

1. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ 

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՒ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ   

Ժամանակակից ավտոտրանսպորտային միջոցների, ճանապարհային, 

շինարարական  և լեռնային մեքենաների դասակարգումը և դրանց ներկայացվող 

հիմնական պահանջները, հարմարադասման սխեմաների առանձնահատկությունները և 

վերլուծությունը: Համակցված ուժային ագրեգատների կառուցվածքային և շահագործման 

առանձնահատկությունները: 

Ներքին այրման շարժիչների դասակարգումը և դրանց ներկայացվող հիմնական 

պահանջները: Բենզինային շարժիչի աշխատանքի վրա ազդող հիմնական գործոնները։ 

Վառելախառնուրդի կազմը: Շարժիչի բեռնվածությունը: Սեղմման աստիճանը: Շարժիչի 

պտուտաթվերը: Այրման խցի ձևը և մոմառի կառուցվածքը, վառելիքի ներարկման 

համակարգը: Դետոնացում: 

Դիզելային շարժիչի աշխատանքի վրա ազդող հիմնական գործոնները, 

պտուտաթվերը, բեռնվածությունը, սեղմման աստիճանը, վառելիքի ներարկման 

անկյունը, վառելախառնուրդի կազմը, աշխատանքը բնութագրող պարամետրերը և 

բնութագրերը, ինդիկատորային հզորությունը, արդյունավետ հզորությունը,  միջին 

արդյունավետ ճնշումը, ինդիկատորային ՕԳԳ-ն և վառելիքի տեսակարար 

ինդիկատորային ծախսը, ջերմային հաշվեկշիռը, արտաքին արագային բնութագիրը, 

բեռնվածքային բնութագիրը, կարգավորչային բնութագիրը: 

Ավտոմոբիլների և ճանապարհային, շինարարական մեքենաների շարժիչների 

աշխատանքի բնապահպանական ցուցանիշները: 

Շարժահաղորդակներ. շարժահաղորդակների (տրանսմիսիա) դասակարգումը, 

դրանց ներկայացվող պահանջները և հիմնական բնութագրերը, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: Ավտոմատ և կիսաավտոմատ շարժահաղորդակներ (CVT, 

Honda Civik, Multitronic Audi, SH-AWD, Instant Traction)։  

Ղեկային վարման դասակարգումը, դրանց ներկայացվող պահանջները և 

հիմնական բնութագրերը, կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Ղեկային 

վարման ուժեղարարներ (PAS, PPS), էլեկտրական ուժեղարարներ (EPAS): Արգելակային 

համակարգերի դասակարգումը, դրանց ներկայացվող պահանջները և հիմնական 

բնութագրերը, կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Հակաբլոկավորման 

համակարգեր (ABS), դիֆերենցիալի բլոկավորման էլեկտրոնային համակարգեր (EDS): 

Կուրսային կայունության համակարգեր (ESP) և հակատեղապտույտային համակարգեր 

(ASR): 
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Կախոցներ։ Կախոցների դասակարգումը, դրանց ներկայացվող պահանջները և 

հիմնական բնութագրերը, կառուցվածքային առանձնահատկություններն ու դրանց 

համեմատական վերլուծությունը (Mac. Pherson, Quadrakink, ADS, Magneride): 

Թափքերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանց ներկայացվող 

պահանջները: Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների թափքերի հիմնական տեսակները և 

դասակարգումն ըստ թափքի գաբարիտային չափերի: Ավտոմեքենաների և 

ճանապարհային, շինարարական, լեռնային մեքենաների դողերի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները, մակնշումը, բնութագրերը:  

Մասնագիտացված շարժակազմ նշանակությունը, դասակարգումը, բնութագրերը և 

դրանց ներկայացվող պահանջները: Ավտոգնացքների հարմարադասման 

առանձնահատկությունները: Ավտոգնացքների կառավարման համակարգերի 

առանձնահատկությունները:  

 

 

2. ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՒ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ  ԱԿՏԻՎ ԵՎ ՊԱՍԻՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ  

Ավտոտրանսպորտային միջոցների, ճանապարհային, շինարարական  և լեռնային 

մեքենաների ակտիվ անվտանգության համակարգը, հիմնական տարրերը: Ներքին 

այրման շարժիչների և շարժահաղորդակների բնութագրերը, դրանց ազդեցությունը 

ակտիվ անվտանգության վրա: Ղեկային վարման համակարգը որպես ակտիվ 

անվտանգության համակարգի հիմնական տարր: Շրջադարձի մոմենտի վրա ազդման 

համակարգ: Կուրսային կայունության պահպանման էլեկտրոնային  համակարգ: 

Կողաշրջումը կանխարգելող համակարգ: Ղեկի շտկման օժանդակ համակարգ: 

Ավտոգնացքի կայունացման ֆունկցիա: 

Հակաբլոկավորող համակարգ: Արգելակային ուժերի էլեկտրոնային կարգավորիչ: 

Արգելակման կայունացված ընդլայնված համակարգ:  

Տրանսպորտային միջոցների և ճանապարհային, շինարարական  և լեռնային 

մեքենաների կախոցը որպես ակտիվ անվտանգության ապահովման տարր: Կախոցների 

համեմատական վերլուծությունը ավտոմեքենայի ակտիվ անվտանգության ապահովման 

տեսանկյունից: Տրանսպորտային միջոցի անվտանգության կառավարման էլեկտրոնային 

համակարգերը, էլեկտրասարքավորումները, տեղեկատվական համակարգերը: 

Լրացուցիչ նախազգուշացնող և պահպանող համակարգերը: 

Ավտոտրանսպորտային միջոցի և ճանապարհային, շինարարական  և լեռնային 

մեքենաների պասիվ անվտանգության բնորոշումը: Պասիվ անվտանգության 

համակարգը: Մարդու վնասվածքները ճանապարհատրանսպորտային պատահարների 

ժամանակ: Բախումների տեսակները ճանապարհատրանսպորտային պատահարների 

ժամանակ: Տրանսպորտային միջոցի արտաքին վնասվածքները: 
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Ավտոմեքենաների փորձարկումները հարվածի դեպքում: Ավտոմեքենաների 

ստենդային փորձարկումները: Փորձարկումներն ըստ կողաշրջման: Փորձարկման 

տեսակներն ըստ բախման: Բախման գործընթացի հետազոտությունը, բախման ֆազերը, 

հարվածի գիծը,  բախման ժամանակ առաջացող էներգիան: Ճանապարհի պասիվ 

անվտանգության բնորոշումը և բնութագրերը:  

Մարդու գործոնի հաշվառումը անվտանգության համակարգերում։ Ավտոմեքենայի 

թափքի անվտանգությունը: Անվտանգ բախարգել: Դռների անվտանգ փականներ: 

Անվտանգության գոտիներ, բարձիկներ, անվտանգ նստատեղեր, ղեկային սյուն, 

ղեկանիվ: 

 

 

3. ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ, ՏՐԱԿՏՈՐԻ ԵՎ , ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՒ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Ավտոմեքենայի, տրակտորի և ճանապարհային, շինարարական  ու լեռնային 

մեքենաների տեխնիկաշահագործական բնութագրերը և դրանց գնահատման 

ցուցանիշները: Առաձգական դողի հարթ շարժումը կոշտ ճանապարհով: Անիվի 

կինեմատիկան և ուժային բնութագրերը, կցումը հենման մակերևույթի հետ, շարժման 

դիմադրությունը: Պնևմատիկ դողի լարվածությունը և դեֆորմացիան ճանապարհի հետ 

կցման ժամանակ: Դողի գլորման ժամանակ առաջացող դինամիկ երևույթները: Անիվը 

կայունացնող մոմենտները: 

Թրթուրավոր շրջագծի ընդհանուր կինեմատիկան: Օղակավոր թրթուրի 

կինեմատիկայի յուրահատկությունները: Թրթուրի շարժման  անհամաչափության 

գործակիցը: Թրթուրավոր շրջագծի ստատիկան և կինեմատիկան: Թրթուրի ստատիկ 

ձգվածությունը: Օղակավոր թրթուրի հետին ճյուղի դինամիկան: Թրթուրավոր շրջագծի 

ճյուղերի ձգումը, դինամիկական բնութագրերը: 

 Անիվի աշխատանքը դեֆորմացվող գրունտի վրա։ Գրունտների դասակարգումը և 

մեխանիկական հատկությունները: Առաձգական դողի շարժումը գրունտի վրա։ 

Շարժման դիմադրությունը, դողի կցումը և տեղապտույտը գրունտի վրա: Թրթուրի 

փոխազդեցությունը գրունտի հետ: Թրթուրի ճնշումը հենարանային մակերևույթի վրա: 

Թրթուրի կցումը գրունտի հետ, կցման գործակիցը: Թրթուրի տեղապտույտը։ Հզորության 

կորուստը տեղապտույտի ժամանակ: Թրթուրի և դողի փոխազդեցության 

յուրահատկությունները ձյան և ավազի հետ: 

Ավտոմեքենայի, տրակտորի և ճանապարհային, շինարարական  ու լեռնային 

մեքենաների ուղղագիծ շարժումը, շարժման դիմադրությունը: Էներգիայի կորուստը 

շարժման ժամանակ: Էներգիայի կորուստն անիվում: Ավտոմեքենայի ուղղագիծ 

շարժման հավասարումն ընդհանուր դեպքի համար, քարշային և դինամիկ 

բնութագրերը, ավտոմեքենայի և տրակտորի արագացումը, թափառքի ժամանակը և 
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ճանապարհը: Տարբեր տիպերի մեխանիկական, հիդրոդինամիկական, էլեկտրական 

շարժահաղորդակներով ավտոմեքենաների թափառքի գործընթացը: 

Լրիվ շարժաբերով ավտոմեքենաների, ճանապարհային, շինարարական  և 

լեռնային մեքենաների ուժերի և մոմենտների բաշխումն անիվների վրա: Հզորության 

շրջապտույտի երևույթը: Դինամիկական  երևույթներն ավտոմեքենաներիև 

ճանապարհային, շինարարական  ու լեռնային մեքենաների շարժահաղորդակում և դրա 

բեռնավորումը տեղից շարժվելիս և թափառքի ժամանակ: 

Արգելակման դինամիկական մոդելը: Արգելակման ցուցանիշների հաշվարկի 

մեթոդները: Արգելակման արդյունավետությունը և դրա գնահատման մեթոդները: 

Արգելակման ուժի բաշխվածությունն ավտոմեքենայի անիվների վրա: Քարշակով և 

կիսաքարշակով ավտոմեքենաների արգելակման առանձհատկությունները:  

Ընթացքի սահունությունը և դրա գնահատումը: Ընթացքի սահունության 

ապահովման պահանջները և նորմերը: Ավտոմեքենաների ընթացքի սահունության 

գնահատման հաշվարկային սխեմաները: Կախոցի աշխատանքի տատանողական 

համակարգերի դինամիկական մոդելները և դրանց հետազոտումը:  

Ավտոմեքենայի և ճանապարհային, շինարարական  ու լեռնային մեքենաների 

կորագիծ շարժումը. կառավարումը և կայունությունը, շրջադարձի կինեմատիկան և 

ձևերը։ Քարշակով և կիսաքարշակով ավտոմեքենաների շրջադարձի կինեմատիկայի 

առանձնահատկությունները: Առաձգական դողի գլորումը կորագիծ հետագծով, 

կողատարման երևույթը, կողատարման վրա ազդող գործոնները: Կորագծով շարժվող 

անվի վրա ազդող ուժերը: Բազմասռնանի ավտոմեքենաների կորագիծ շարժման 

հավասարումը: Ավտոգնացքի կորագիծ շարժման հավասարումը: Կողային 

հակազդումների և քարշային պայմանների բաշխումն անիվներով: Հզորության 

շրջապտույտի երևույթը շրջադարձի ժամանակ: Թրթուրավոր մեքենայի շրջադարձը, 

շրջադարձման դիմադրությունը: Թրթուրի երկայնքով ճնշման բաշխման ազդեցությունը 

շրջադարձի դիմադրության վրա: Պասիվ թրթուրային քարշակի շրջադարձը, մասնակի 

կողատարմամբ շրջադարձ: Ավտոմեքենայի կորագիծ շարժման հավասարումը: 

Ավտոմեքենայի, տրակտորի և ճանապարհային, շինարարական  ու լեռնային 

մեքենաների լայնական և երկայնական կայունությունը, կայունությունն ըստ 

կողասահքի: Շարժումը սարալանջով: Դինամիկական կայունությունը շրջման  

ժամանակ: Կայունությունն արգելակման ժամանակ: Կառավարման գնահատման 

մեթոդները: Առաձգական դողի կողատարում: Ղեկավարվող անիվների 

ինքնատատանումները: Կախոցի կինեմատիկայի ազդեցությունը կառավարման և 

կայունության վրա: Կուրսային կայունություն, դրա գնահատման մեթոդները: 

Աէրոդինամիկական կայունություն: Հետագծից շեղող արտաքին խոտորիչ 

ազդեցությունները: 

Ավտոմեքենաների, տրակտորների և ճանապարհային, շինարարական  ու 

լեռնային մեքենաների վառելիքային շահավետության գնահատման մեթոդները: 
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Կառուցվածքային և շահագործական գործոնների ազդեցությունը վառելիքային 

շահավետության վրա: Վառելիքային շահավետության լավացման ուղիները: 

Ավտոմեքենաների, տրակտորների և ճանապարհային, շինարարական  ու 

լեռնային մեքենաների անցանելիությունը կոշտ և դեֆորմացվող մակերևույթներով, 

գնահատման մեթոդները, ցուցանիշները: Տարբեր կառուցվածքային և շահագործական 

գործոնների ազդեցությունն անցանելիության վրա, խոչընդոտների հաղթահարումը: 

 

 

4. ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ, ՏՐԱԿՏՈՐԻ ԵՎ , ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՒ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ  ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿ 

Ավտոմեքենայի,տրակտորի, ճանապարհային, շինարարական  ու լեռնային 

մեքենաների զարգացման հիմնական միտումները, շահագործման 

առանձնահատկությունները, նախագծման հիմունքները: Տնտեսական 

արդյունավետության գնահատման հիմունքներն ավտոմեքենաների և տրակտորների 

նախագծման ընթացքում: Որակի և հուսալիության ցուցանիշների գնահատումը 

նախագծման ընթացքում:  

Ավտոմեքենայի, տրակտորի, ճանապարհային, շինարարական  ու լեռնային 

մեքենաների  ընդհանուր հարմարադասումը. բազային մոդելները, շարժիչի հիմնական 

պարամետրերի և առանձին մեխանիզմների ընտրությունը, մեխանիզմների ընդհանուր 

հարմարադասումը, մեխանիզմների աշխատանքային պայմանների վերլուծումը: 

Հանգույցների տեղադրման առանձնահատկությունները: Կառուցվածքի հաշվարկի 

մեթոդներ: Խոտորիչ ազդեցությունների բնութագրերը և աղբյուրները: Բեռնվածքների 

գնահատումը:  

Շարժահաղորդակի նշանակությունը և դրան ներկայացվող հիմնական 

պահանջները, տարբեր տիպերի գնահատումը: Ավտոմեքենայի,տրակտորի, 

ճանապարհային, շինարարական  ու լեռնային մեքենաների շարժահաղորդակների 

զարգացման հիմնական միտումները: Հիդրոմեխանիկական և էլեկտրական 

շարժահաղորդակներ: Շարժահաղորդակի դինամիկական հաշվարկի հիմունքները: 

Ավտոմեքենային և տրակտորային շարժահաղորդակների տիպային դինամիկական 

մոդելները, ոլորման համակարգի պարամետրերի որոշումը, ազատ գլորման ձևի և 

հաճախականության որոշումը: Ոլորման համակարգի հաշվարկի մեթոդը: 

Թրթռամարիչներ, թրթռամարիչների տեղակայումը: Անցումային գործընթացներ: 

Շարժահաղորդակների շփահանգույցները, դրանց կառուցվածքին ներկայացվող 

հիմնական պահանջները, հուսալի աշխատանքը բնորոշող պարամետրերը և դրանց 

հաշվարկը: Շփահանգույցների մեքենամասերի պատրաստման ժամանակ կիրառվող 

նյութերը: Հիմնական և բաշխիչ փոխանցման տուփերը և դրանց հաշվարկը: 

Մոլորակային փոխանցումների կինեմատիկական և ուժային վերլուծությունը: 
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Փոխանցման տուփերի հուսալիությունը, քսայուղերի ընտրությունը, պատրաստման 

ժամանակ կիրառվող նյութերը:  

Կարդանային փոխանցումների կառուցվածքային առանձնահատկությունները և 

հաշվարկը։  

Կողային գանձիչի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, հիմնական 

պահանջները և հաշվարկը: Հիդրոդինամիկական, հիդրոծավալային շարժաբերների 

կառուցվածքը և հաշվարկը։ Էլեկտրական շարժիչ-անիվների կառուցվածքները և 

հաշվարկը: 

Տանող կամրջակների կառուցվածքային առանձնահատկությունները և հաշվարկը:  

Արգելակային համակարգի հաշվարկի մեթոդիկան: Արգելակային համակարգերի 

համեմատական գնահատումը: Արգելակային շարժաբերի ստատիկական և 

դինամիկական բնութագրերը: Արգելակային ուժերի կարգավորիչների բնութագրերը: 

Հակաշրջափակող սարքերի հաշվարկը: Ուժեղարարով արգելակային համակարգի 

փոխանցման ֆունկցիաները և դինամիկական հատկությունները: Սկավառակային, 

ժապավենային և թմբուկավոր արգելակների բեռնվածքների որոշումը և հիմնական 

պարամետրերի հաշվարկը: 

Թրթուրավոր տեխնիկայի շրջադարձի մեխանիզմներին ներկայացվող 

պահանջները և հաշվարկը: Շրջադարձի մեխանիզմների կինեմատիկական սխեմաների 

վերլուծությունը: 

Ղեկային վարման համակարգ, դրա հարմարադասման սխեման և գնահատման 

մեթոդները: Ղեկային շարժաբերի կինեմատիկայի ազդեցությունն ավտոմեքենայի և 

տրակտորի շահագործական ցուցանիշների վրա: Ղեկային շարժաբերի հաշվարկը: 

Ուժեղարարով ղեկային վարման համակարգի փոխանցման ֆունկցիաները և 

դինամիկական հատկությունները: Ղեկային վարման համակարգի հուսալիությունը:  

Ավտոմեքենաների,տրակտորների, ճանապարհային, շինարարական  ու լեռնային 

մեքենաների կախոցի հարմարադասման սխեմաները, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները և հիմնական պահանջները։ Կախոցի հիմնական պարա-

մետրերի հաշվարկը, երկարակեցության գնահատումը:  

Թրթուրավոր շարժումը,  դինամիկական բեռնվածքները և հաշվարկը։ Թրթուրավոր 

շարժասարքի երկարակեցության բարձրացման միջոցառումները: 

Ավտոմեքենայի,տրակտորի, ճանապարհային, շինարարական  ու լեռնային 

մեքենաների կրող համակարգերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և 

հաշվարկը։ Վերջավոր տարրերի մեթոդը կրող համակարգերի հաշվարկի համար, 

ծրագրային միջոցների կիրառումը կրող համակարգերի հաշվարկի ու նախագծման 

ժամանակ:  

Գեղարվեստական նախագծում: 

 

5. ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ, ՏՐԱԿՏՈՐԻ ԵՎ , ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՒ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ  ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ 
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Փորձարկման տեսակները և խնդիրները, փորձարարական հետազոտությունների 

մեթոդները: Որակի և հուսալիության գնահատումը։ Փորձնական տվյալների մշակումը, 

սխալների գնահատումը: Գիտափորձի ռազմավարությունը: Փորձարկման աշխատանքի 

հիմնական փուլերը և գնահատման չափանիշները: Գիտափորձի պլանավորման 

մաթեմատիկական մեթոդները: Հետազոտման արդյունքների մշակումն ու 

վերլուծությունը: Փորձնական հետազոտությունների գրանցող սարքեր և չափումներ: 

Ճանապարհային և լաբորատոր փորձարկումների տեսակները: Համեմատական 

փորձարկումների մեթոդները:  

 

6. ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ, ՏՐԱԿՏՈՐԻ ԵՎ , ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՒ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

Ավտոմեքենայի,տրակտորի, ճանապարհային, շինարարական  ու լեռնային 

մեքենաների հիմնական տեխնիկաշահագործական հատկանիշները,տեխնիկական 

շահագործման հիմունքները, շահագործման ժամանակ պատահական մեծությունների 

բաշխման օրենքները:  Տեխնիկական շահագործման նորմատիվների որոշման 

մեթոդները: Տեխնիկական շահագործման նշանակությունը բնապահպանական 

անվտանգության ապահովման համար: Ավտոտրանսպորտային միջոցների 

տեխնիկական շահագործման տեղեկատվական ապահովումը: 

Ավտոմեքենայի,տրակտորի, ճանապարհային, շինարարական  ու լեռնային 

մեքենաների տեխնիկական շահագործման նորմատիվները և ցուցանիշները,  

տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման համակարգը: Տեխնիկական 

սպասարկման պարբերականությունը։ Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման 

աշխատատարությունների որոշումը: 

 

7. ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ, ՏՐԱԿՏՈՐԻ ԵՎ , ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՒ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ  ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

Ավտոմեքենայի,տրակտորի, ճանապարհային, շինարարական  ու լեռնային 

մեքենաների հիմնական անսարքությունների բնութագրումը և դրանց բացահայտման 

մեթոդները: Ներքին այրման շարժիչների հիմնական անսարքությունները, 

արատորոշումը, անսարքությունների վերացումը։ Բենզինային շարժիչների սնման 

համակարգի անսարքությունները, արատորոշումը, անսարքությունների վերացումը: 

Վառելիքի ներարկման համակարգի անսարքությունները, արատորոշումը, անսարքու-

թյունների վերացումը: Դիզելային շարժիչների սնման համակարգի անսարքությունները, 

արատորոշումը, անսարքությունների վերացումը: Շարժահաղորդակի ագրեգատների 

հիմնական անսարքությունները, արատորոշումը, անսարքությունների վերացումը: 
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Ավտոմատ կցորդչի անսարքությունները, արատորոշումը, անսարքությունների վե-

րացումը: Ավտոմատ փոխանցման տուփերի անսարքությունները, արատորոշումը, ան-

սարքությունների վերացումը:  

 Ավտոմեքենայի,տրակտորի, ճանապարհային, շինարարական  ու լեռնային 

մեքենաների ղեկավարվող անիվների դիրքերի անկյունների ստուգումը և 

կարգավորումը: Ղեկային վարման հաղորդակի հիմնական անսարքությունները, 

արատորոշումը, անսարքությունների վերացումը: Ղեկային մեխանիզմների 

արատորոշումը, հիմնական անսարքությունների վերացումը: Արգելակման համակարգի 

անսարքությունները, արատորոշումը, անսարքությունների վերացումը: Արգելակների 

հիդրավլիկական և պնևմատիկական հաղորդակների արատորոշումը, անսարքու-

թյունների վերացումը: Կախոցների հիմնական անսարքությունները, դրանց 

արատորոշումը և վերացումը: Ավտոմեքենայի,տրակտորի, ճանապարհային, 

շինարարական  ու լեռնային մեքենաների անսարքությունների արատորոշիչ կոդերը: 

 

 

 

 

                                       ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Բազիկյան Ն.Ա. Ավտոմոբիլներ և տրակտորներ. Շահագործական հատկանիշների 

տեսություն: Բուհական դասագիրք: - Երևան: ՀԱԱՀ, 2015 – 270 էջ: 

2. Մանասարյան Գ.Հ. Ներքին այրման շարժիչների տեսություն և դինամիկայի 

հիմունքներ: Դասագիրք, ՀԱՊՀ. – Երևան: Ճարտարագետ, 2016,- 212 էջ: 

3. Մուսայելյան Գ.Վ. Ավտոմոբիլի ավտոմատացում և կառավարման օժանդակ 

համակարգեր: Ուսումնական ձեռնարկ։ - Երևան: Ճարտարագետ, 2015.- 170 էջ: 

4. Չիբուխչյան Ս.Ս., Հարությունյան Հ.Լ., Սահակյան Կ.Վ. Վառելիքի ներարկումով 

սնման համակարգեր: Կառուցվածքը, հիմնական անսարքությունները, արատորո-

շումը: Ուսումնական ձեռնարկ: - Երևան: Ճարտարագետ, 2007. -76 էջ. 

5. Ջհանգուլյան Է.Հ.  Ճանապարհային մեքենաներ: ՈՒսումնական ձեռնարկ 

տեխնիկական բուհերի ուսանողների համար: ՀՊՃՀ, Երևան, 2001թ., 143 էջ: 

6. Սարգսյան Մ.Գ. Ճանապարհային ինքընթաց գլդոններ: Մաս 1: 

Ճանապարհային հարթ գրտնանիվներով գլդոններ: Ուսումնական ձեռնարկ: 

ՀՊՃՀ-Եր,Ճարատարագետ, 2012թ-124էջ: 

7. Սարգսյան Մ.Գ. Ռոտորային ջարդիչների կառուցվածքային և 

տեխնոլոգիական պարամետրերի հաշվարկ: -Եր.: Ճարտարագետ., 2009.-52 էջ: 

8. Ջհանգուլյան Է.Հ. Հողափոր մեքենաներ: ՈՒսումնական ձեռնարկ: ՀՊՃՀ, 

Երևան, 2006թ., 240 էջ: 
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9. Հովնանյան Ռ.Ա. Հիդրոհաղորդակ և պնևմոհիդրոսարքավորումներ: Եր.: 

Ճարտարագետ, 2009.-208 էջ: 

10. Мартынов В.Д., Алешин Н.И., Морозов Б.П. Строительные машины и 

монтажное оборудование.-M.: Maшиностроение, 1990.-352с. 

11. Автомобильные двигатели с турбонаддувом. - М.: ЭКОЛИТ, 2011.-336 с. 

12. Графкина М.В., Михайлов В.А., Иванов К.С. Экология и экологическая безопасность 
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