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Ֆակուլտետ՝Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության 

Ամբիոն՝Ընդերքաբանություն և շինարարություն 

Առարկա՝Փայտյա կոնստրուկցիաներ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԿՐԹԱԿԱՆԾՐԱԳԻՐ /առկա/ 

2018/2019 ուս.տարի, 2-րդ կիսամյակ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 

ԹԵՄԱ 1. Ներածություն, Փայտյա կոնստրուկցիաների կիրառումը: Պլաստմասսայե 
կոնստրուկցիաների կիրառումը: Փայտանյութը որպես շին. կոնստրուկցիոն նյութ: 
Փայտանյութի կառուցվածքը, որակը, արատները: Փայտանյութի հատկությունները, 
շինարարական ֆաներ: Փայտի փտումը, այրումը և կորոզիան: 

ԹԵՄԱ 2. Կոնստրուկցիոն պլաստմասսաներ: Ապակեպլաստներ: Փրփրապլաստ, օրգանական ապակի, 
վինիպլաստ: Օդ չթափանցող կտորներ, փայտյա պլաստիկներ: 

ԹԵՄԱ 3. Փայտյա էլեմենտների միացումներ առանց հատուկ կապի: Մետաղե կապերով 
միացություններ: Ծռվող էլեմենտներով, պարույրներով, անուրներով միացություններ: 
Սոսնձային միացություններ: Ֆաներների կտրվածքները սոսնձամետաղական 
միացություններ: 

ԹԵՄԱ 4. Պլաստմասսայե կոնստրուկցիաների միացություններ: Սոսնձային միացություններ: 
Սոսնձամետաղական և եռակցային միացություններ: Պլաստմասսայե եզրափակող 
կոնստրուկցիաներ: Պատի և ծածկի եռաշերտ /խուլ/ պանելներ: 

ԹԵՄԱ 5. Փայտյա վրաքաշեր: Ծածկի վրաքաշեր: Տախտակներով համատարած և կտրատված 
վրաքաշեր: Տախտակներով վրաքաշերի հաշվարկ: Սոսնձաֆաներային վրաքաշեր, նրանց 
հաշվարկը: Միջհարկային վրաքաշեր, պատերի երեսապատում: 

ԹԵՄԱ 6. Հեծաններ և մարդակներ ամբողջական կտրվածքով: Սոսնձված հեծաններ /տախտակներով և 
ֆաներով/: 

ԹԵՄԱ 7. Փայտյա սյուներ: Հաշվարկն ու կոնստրուկտավորումը: Ֆերմաների տեսակները, հաշվարկն 
ու կոնստրուկտավորումը: 

ԹԵՄԱ 8. Փայտյա և պլաստմասսայե թաղանթներ: Փայտյա կոնստրուկցիաների պատրաստումը, 
մոնտաժումը, շահագործումը և ուժեղացումը: 

 
 

Կազմող՝                          Մ.Գ. Գալստյան 

Հաստատված է ամբիոնի 6.02.19թ.  թիվ    նիստում 

Ը և Շ ամբիոնի վ/պ    Տ.Ս. Աղամյան 

 
 
 
 



 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 

Ֆակուլտետ՝Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության 

Ամբիոն՝Ընդերքաբանություն և շինարարություն 

Առարկա՝Սեյսմիկ տեսության հիմունքներ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ /առկա/ 

2018/2019 ուս.տարի, 2-րդ կիսամյակ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 
ԹԵՄԱ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ ԵՎ ՍԵՅՍՄԻԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

1.1. Երկրաշարժի պատճառները, առաջացման մեխանիզմը, նրան ուղեկցող վտանգավոր երևույթները: 

Երկրաշարժի գրանցումը, սեյսմոգրամներ և աքսելերոգրամներ: 

1.2. Սեյսմիկ ալիքները և երկրաշարժի օջախի պարամետրերի որոշումը: 

1.3. Սեյսմիկ ալիքների տարածման արագությունները, նրանց անդրադարձումը և բեկումը: 

Մակերևույթային սեյսմիկ ալիքներ: 

 
ԹԵՄԱ 2. ՍԵՅՍՄԻԿ ՎՏԱՆԳԸ ԵՎ ՌԻՍԿԸ 

2.1. Երկրաշարժի ուժգնությունը, մագնիտուդան և էներգիան։ Ռիխտերի սանդղակը, երկրաշարժերի 

ուժգնության գնահատման սանդղակները (MSK-64,  EMS): 

2.2. Երկրաշարժերի կանխագուշակումը, նրանց նախապատրաստվելը: 

2.3. Երկրագնդի վրա և Հայկական լեռնաշխարհում տեղի ունեցած նշանակալի երկրաշարժերը, 1988թ. 

Սպիտակի երկրաշարժը: 

 
ԹԵՄԱ 3.ՍԵՅՍՄԻԿ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄԸ 

3.1. Գետնի հորիզոնական, ուղղաձիգ և պտտական շարժումներ: 

3.2. Շենքերի և կառուցվածքների սեյսմակայունությունը: 

3.3. Սեյսմիկ գոտիներ։ Գրունտների բնութագրերը և շին. հրապարակի հաշվարկային 

արագացումները: 

3.4. Սեյսմիկ բեռնվածքների որոշման հիմնական դրույթները։ Բեռնվածքների զուգակցման 

գործակիցները, շենքերի և կառուցվածքների հաշվարկային սխեմաները: 

3.5. Հորիզոնական սեյսմիկ բեռնվածքների մեծությունները։ Ազատ տատանումների 

պարբերությունները և ձևերը։ Տատանման բարձր ձևերի ազդեցություններ։ 
3.6. Թույլատրելի վնասվածքների գործակիցները և սահմանային շեղվածքների մեծությունները։ 

Սեյսմիկ բեռնվածքները ըստ շենքերի պատասխանատվության աստիճանի: 

3.7. «Գրունտ-կառուցվածք» փոխազդեցության հաշվառումը։ Ուղղաձիգ և ոլորող սեյսմիկ 

ազդեցություններ։ Սեյմիկ բեռնվածքները առանձին կոնստրուկտիվ տարրերի համար: 

3.8. Բնակելի, հասարակական և արդյունաբերական շենքերի և կառուցվածքների նախագծման 

հիմնական դրույթները։ Հակասեյսմիկ կարաններ, հարկայնություն, եզրաչափեր և բացվածքներ։ 
3.9. Ծածկերին և վերնածածկերին ներկայացվող պահանջներ։ 
3.10. Սանդուխքներ, միջնորմներ, պատշգամբներ։ 
3.11. Երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաների նախագծման առանձնահատկությունները։ Քարե 

շարվածքների տիպերը (I (ա,բ) II-III-IV)  և նրանց առանձնահատկությունները (շարվածքների ընդունված 

ձևերը)։ 
3.12. Քարե շենքերի կառուցապատման առանձնահատկությունները (հարկայնություն, չափսեր, 

պատերի դասավորումը): 

3.13. Երկաթբետոնե հիմնակմախքով շենքեր։ 



3.14. Խոշորապանել և միաձույլ երկաթբետոնյա շենքեր։ 
3.15. Շենքերի և կառուցվածքների հաշվարկը իրական երկրաշարժերի կամ սինթեզված 

աքսելերոգրամների կիրառությամբ։ 
3.16 Սեյսմապաշտպանության ժամանակակից համակարգերը։ 
3.17. Շենքերի և կառուցվածքների վերականգնումը և ուժեղացումը։ 

 
Կազմող՝                             Մ.Գ. Գալստյան 

Հաստատված է ամբիոնի 6.02.19թ.  թիվ   նիստում 

Ը և Շ ամբիոնի  վ/պ Տ.Ս. Աղամյան 


