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ანოტაცია. აღნიშნულია, რომ მომხმარებლები-

სათვის ხარისხიანი ელექტრული ენერგიის მიწო-

დება არის მნიშვნელოვანი ტექნიკური პრობლემა, 

რომლის დადებითად გადაწყვეტა უზრუნველ-

ყოფს მათ მაღალ დონეზე ტექნიკურ-ეკონომიკურ 

ფუნქციონირებას. ამ თვალსაზრისით ელმოწყობი-

ლობათა ტექნიკური დიაგნოსტიკა საშუალებას იძ-

ლევა მათი ტექნიკური მდგომარეობის შეცნობის 

და უწყვეტი მონიტორინგით პროგნოზირდეს გა-

მართული ფუნქციონირების ინტერვალი, რათა თა-

ვიდან იქნეს აცილებული დეფექტების წარმოშობა, 

განვითარება და მოწყობილობის მწყობრიდან გა-

მოსვლა. ხაზგასმულია, რომ ტექნიკური დიაგ-

ნოსტიკა მოიცავს ტექნიკური სისტემის შესახებ 

დიაგნოსტიკური ინფორმაციის მოპოვების და შე-

ფასების მეთოდებს, დიაგნოსტიკურ მოდელებს და 

გადაწყვეტილებების მიღების ალგორითმებს, მისი 

მიზანია ტექნიკური სისტემის საიმედოობის და 

რესურსის ამაღლება, პრაქტიკულად არის საიმე-

დოობის თეორიის შემადგენელი ნაწილი. მისი უმ-

ნიშვნელოვანესი მაჩვენებელია ტექნიკური სისტე-

მის ფუნქციონირების მტყუანობის შეფასება. ტექ-

ნიკური დიაგნოსტიკა დეფექტების და გაუმარ-

თაობების ადრეული აღმოჩენით უზრუნველყოფს 

ტექნიკური სისტემის საიმედო და ეფექტურ ექსპ-

ლუატაციას.  

 

საკვანძო სიტყვები: გამზომი გარდამსახი; დე-

ფექტები; ელექტრული მოწყობილობა; მტყუანობის 

ადგილი; ობიექტი; საიმედო ფუნქციონირება; ტექ-

ნიკური დიაგნოსტიკა; ტექნიკური სისტემა. 

 
 

შესავალი 

ელექტრული მოწყობილობა ფართო ცნებაა 

და მოიცავს სამრეწველო, სატრასპორტო, სამშე-

ნებლო, სასოფლო და საყოფაცხოვრებო დანიშ-
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ნულობის მანქანა-დანადგარებს, მოწყობილობებს 

ელექტრული ენერგიის გენერაციის, გადაცემის, 

განაწილებისა და მოხმარებისათვის, ე.ი. ნების-

მიერ მანქანა-მოწყობილობას, რომელიც გამოიმუ-

შავებს ან მოიხმარს ელექტრულ ენერგიას. ელე-

ქტრომოწყობილობების ერთობლიობა არის ქვეყ-

ნის ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი ტექნიკური 

ბაზა და მისი გამართული გრძელვადიანი და 

საიმედო ფუნქციონირება დიდწილად განსაზღვ-

რავს ქვეყნის ეკონომიკის ეფექტურობას, საზოგა-

დოებრივი ცხობრების მაღალ სტანდარტს. 

ელექტრომოწყობილობის მუშაობის საიმედო-

ობისადმი განსაკუთრებული მოთხოვნები განპი-

რობებულია იმ გარემოებით, რომ მათი მწყობრი-

დან გამოსვლა არღვევს ურთიერთდაკავშირებულ 

საწარმოო ციკლებს, სრულად ან ნაწილობრივ 

აჩერებს ტექნოლოგიურ პროცესებსა და მექანიზ-

მებს. შედეგად, დიდია ეკონომოკისადმი მიყენე-

ბული ზარალი, განპირობებული არამარტო მწყო-

ბრიდან გამოსული მოწყობილობების რემონტით 

ან მათი შეცვლით, ასევე წუნით და საწარმოო, 

სატრანსპორტო თუ სხვა პროცესის შეჩერებით. 

ამავე დროს ელექტრული ენერგიის მიწოდების 

თუნდაც ხანმოკლე შეწყვეტა თანამედროვე საზო-

გადოებაში სრულიად მიუღებელია და აღიქმება 

როგორც ფორს-მაჟორული სიტუაცია.  

  

ძირითადი ნაწილი 

სადღეისოდ, ელექტრულ მოწყობილობათა მუ-

შაობის ავარიული რეჟიმებისაგან დაცვის ძირითა-

დი საშუალებებია ფართოდ გავრცელებული მეტ-

წილად მოძველებული მოწყობილობები: დნობადი 

მცველები, სხვადასხვა ტიპის ავტომატური ამომ-

რთველები, თბური რელეები და სხვა. დაცვის აღ-

ნიშნული საშუალებებით შეუძლებელია დეფექტე-

ბის (ხარვეზის) აღმოჩენა მათი წარმოშობის ად-

რეულ სტადიაზე, ვერ უზრუნვერლყოფენ ელექტ-

რული ენერგიის სათანადო ხარისხის დაცვას და 

ფაქტიურად რეაგირებენ მხოლოდ მოწყობილობის 

მწყობრიდან გამოსვლის ფაქტზე.  

ელექტრულ მოწყობილობებს, მიუხედავად მა-

თი მრავალსახეობისა, აქვთ საერთო თავის დანიშ-

ნულებით კონსტრუქციული სისტემები და კვან-

ძები: კორპუსი, დენგამტარი ნაწილები, ელექტრუ-

ლი იზოლაცია, გრაგნილები, მაგნიტოგამტარი, 

ელექტრული შეერთებები, კაბელები, სალტეები, 

გამტარები, დამიწება, სარელეო დაცვა, მართვისა 

და სიგნალიზაციის საშუალებები, სტატორი, რო-

ტორი, საკისრები, შეზეთვის, ვენტილაციისა და 

გაგრილების სისტემები, საკომუტაციო სისტემა და 

სხვა. კვანძებისა და სისტემების დანიშნულების 

მსგავსება განსაზღვრავს საერთო დეფექტების არ-

სებობას, გამოვლენილს მოწყობილობის შემოწმე-

ბისა და გამოცდების შედეგად. 

ელექტრულ მოწყობილობათა მტყუანობის ძი-

რითადი ნაწილი დაკავშირებულია ელექტრული 

იზოლაციის დაზიანებასთან მისი ელექტრული 

სიმტკიცის შესუსტებით. იზოლაციის დაზიანების 

ძირითადი მიზეზებია დაბერება, ექსპლუატაციის 

პირობების დარღვევა, დეფექტები, წარმოქმნილი 

დამზადების, ტრანსპორტირების, მონტაჟის ან რე-

მონტის დროს, აგრეთვე მექანიკური დაზიანება, 

ელექტრულ მანქანებსა და აპარატებში ხვიათა შო-

რის მოკლედ ჩართვა და სხვა. ელექტრულ მოწ-

ყობილობათა გამართული მუშაობისათვის საჭირო 

ტექნიკური საშუალებებით და შესაბამისი საზომი 
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ხელსაწყოებით აღჭურვილია მხოლოდ ის საწარ-

მოები, სადაც არსებობს შესაბამისი ელექტროტექ-

ნიკური სამსახურები, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც შე-

უძლებელია იზოლაციის მდგომარეობის ზუსტი 

შეფასება, მოწყობილობის მტყუანობის მიზეზების 

დადგენა და არსებული დეფექტების მოძიება. 

ელექტრულ მოწყობილობათა გამართული ფუნ-

ქციონირების ინტერვალების საიმედო პროგნო-

ზირება შესაძლებელია ძირითადი პარამეტრების 

გაზომვების პროცესების სისტემატური უწყვეტი 

მონიტორინგით, მიღებული შედეგების ანალიზით 

და მათზე დაფუძნებული დასკვნების გაკეთებით, 

რაც ლიტერატურაში იწოდება, როგორც ტექნიკური 

დიაგნოსტიკა. ის არის მეცნიერების შედარებით 

ახალი დარგი, წარმოშობილი ტექნიკის მოთხოვნი-

ლებების შესაბამისად, არის მეცნიერება ტექნიკური 

სისტემების მდგომარეობის შეცნობის შესახებ და 

მოიცავს პრობლემათა ფართო წრეს, დაკავში-

რებულს დიაგნოსტიკური ინფორმაციის მოპოვე-

ბასა და შეფასებასთან. ამავე დროს ტექნიკური დი-

აგნოსტიკა არის ელექტრული მოწყობილობის ტექ-

ნიკური ექსპლუატაციის მნიშვნელოვანი თეორიუ-

ლი ბაზა, რომელიც ხელს უწყოფს მოწყობილობის 

გამოყენების ეფექტურობის ამაღლებას. 

დიაგნოსტიკა ბერძნული სიტყვაა და რაიმეს 

(ტექნიკური საშუალება, ცოცხალი ორგანიზმი და 

სხვა) შეცნობას, განსაზღვრას ნიშნავს. შესაბამისად, 

ტექნიკური დიაგნოსტიკა შეისწავლის ტექნიკური 

სისტემის შესახებ დიაგნოსტიკური ინფორმაციის 

მოპოვების და შეფასების მეთოდებს, დიაგნოსტი-

კურ მოდელებს და გადაწყვეტილებების მიღების 

ალგორითმებს, მისი მიზანია ტექნიკური სისტემის 

საიმედოობის და რესურსის ამაღლება, პრაქტიკუ-

ლად არის საიმედოობის თეორიის შემადგენელი 

ნაწილი. მისი უმნიშვნელოვანესი მაჩვენებელია 

ტექნიკური სისტემის ფუნქციონირების მტყუანო-

ბის შეფასება. ტექნიკური დიაგნოსტიკა დეფექტე-

ბის და გაუმართაობების ადრეული აღმოჩენით 

უზრუნველყოფს ტექნიკური სისტემის საიმედო 

და ეფექტურ ექსპლუატაციას. 

დიაგნოსტირების პროცესში, ჩვეულებრივ, ნამ-

ზადს, მოწყობილობას, ტექნიკურ სისტემას ესმება 

დიაგნოზი, ე.ი. განისაზღვრება ტექნიკური მდგო-

მარეობა ხარვეზების (თუ არსებობს) სახეობისა და 

ადგილმდებარეობის მითითებით.დიაგნოსტირება 

არის სადიაგნოსტიკო ობიექტის კვლევის პროცესი, 

რომლის შედეგია დადგინდეს:  

• ობიექტი გამართულია; 

• ობიექტის გამართული მუშაობის დროის ინ-

ტერვალის პროგნოზი; 

• ობიექტი არა მუშა მდგომარეობაშია ანუ 

არის რაიმე სახის გაუმართაობა. 

ამგვარად, დიაგნოსტიკა მოიცავს თეორიულ 

საკითხებს და მისი ორგანიზაციის პროცესის მე-

თოდებს, აგრეთვე დიაგნოზის საშუალებათა შექმ-

ნის პრინციპებს. ტექნიკურ დიაგნოსტიკა განი-

ხილავს სამი სახის ამოცანას: 

• დიაგნოზის ამოცანა – დროის მოცემულ მო-

მენტში ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობის გან-

საზღვრა 

• პროგნოზის ამოცანა – როგორი იქნება დრო-

ის მომავალ ინტერვალში ობიექტის ტექნიკური 

მდგომარეობა 

• გენეზისის ამოცანა – ობიექტის მდგომარეო-

ბა, რომელიც მას ჰქონდა დროის რაღაც მომენტი-

სათვის წარსულში. ეს ამოცანა წარმოიქმნება, რო-
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დესაც საჭიროა ობიექტის ავარიის მიზეზის დად-

გენა, როდესაც ობიექტის ახლანდელი მდგომა-

რეობა განსხვავებულია ავარიის მომენტში მისი 

მდგომარეობისაგან. 

ტექნიკური დიაგნოსტიკის ძირითადი დანიშ-

ნულებაა ნამზადის საიმედოობისა და რესურსის 

ამაღლება დეფექტების წარმოშობის ადრეულ სტა-

დიაზე აღმოჩენით და ტექნიკური მომსახურების 

პროცესის ოპტიმიზაციის გზით. რთული მოწყო-

ბილობების ტექნიკური დიაგნოსტიკა არის სისტე-

მა, რომელიც უნდა შეიცავდეს ინფორმაციულ, 

ტექნიკურ და მათემატიკურ უზრუნველყოფას: 

• ინფორმაციული უზრუნველყოფა მოიცავს 

დიაგნოსტიკური ინფორმაციის მოძიების, შენახვი-

სა და სისტემატიზაციის საშუალებებს. ინფორმა-

ციული უზრუნველყოფა შეიცავს ტექნიკური ცნო-

ბების შევსებად მასივს; 

• ტექნიკური უზრუნველყოფა არის ინფორმა-

ციის მოპოვებისა და დამუშავების მოწყობილო-

ბათა ერთობლიობას (კომპიუტერები, სადიაგნოს-

ტიკო ხელსაწყოები, გამზომი გარდამსახები, სიგ-

ნალიზატორები და სხვა); 

• მათემატიკური უზრუნველყოფა შეიცავს 

შეცნობის პროგრამებს და ალგორითმებს. 

დიაგნოსტიკური ინფორმაცია მრავალმხრივია 

და შეიძლება შეიცავდეს ელექტრული მოწყობი-

ლობების შემთხვევაში ელექტრული იზოლაციის 

პარამეტრებს, შესაბამისი ელექტრული წრედის პა-

რამეტრებს, მოწყობილობის მუშაობის რეჟიმის და-

მახასიათებელ სიდიდეებს, ვიბრაციის და აკუსტი-

კური რხევების პარამეტრებს, სპექტრალურ მახა-

სიათებლებს და სხვა. 

ასევე, ძალზედ მრავალფეროვანია დიაგნოსტი-

კის ტექნიკური უზრუნველყოფა რომელიც მოი-

ცავს მხოლოდ ელექტრული მოწყობილობების დი-

აგნოსტირების დროს უამრავ საზომ ხელსაწყოებსა 

და კომპლექსებს, გამზომ გარდამსახებს და მათი 

გამოყენების მეთოდებს და საშუალებებს. მათ შო-

რის უნდა აღინიშნოს თანამედროვე კონტროლის 

მეთოდები: გრიგალური დენებით, მაგნიტური, 

აკუსტიკური, ოპტიკური, რადიოტალღური, უკონ-

ტაქტო თერმომეტრიის და სხვა. 

დიაგნოსტიკის მათემატიკური უზრუნველყოფა 

გულისხმობს სადიაგნოსტიკო ობიექტის მოდელის 

შექმნას და მისი ალგორითმის ჩამოყალიბებას შეც-

ნობის ნიშნების სტატისტიკური მეთოდების გამო-

ყენებით; საკონტროლო პარამეტრების რაოდენო-

ბის მინიმიზაციას; მტყუანობის ადგილის მოძიე-

ბის მეთოდის გამოყენებას, ხისტად და მოქნილად 

მიმდევრობითი, სანახევროდ დაყოფების პროგრა-

მების გამოყენებას. 

 ელექტრული მოწყობილობები შემადგენლო-

ბით, ფუნქციური დანიშნულობით თუ სხვა რაიმე 

მახასიათებლით ძალზედ მრავალფეროვანია. მათ-

გან პრაქტიკული თვალსაზრისით უფრო მეტი ყუ-

რადღება ეთმობა მბრუნავი ცვლადი დენის ელექტ-

რული მანქანების-გენერატორების და ძრავების, 

ძალური და საზომი ტრანსფორმატორების, საჰაე-

რო და საკაბელო ხაზების, საკომუტაციო გამანაწი-

ლებელი მოწყობილობების ტექნიკური დიაგნოს-

ტიკის საკითხებს. 

დღეისათვის ცნობილია ელექტრულ მოწყობი-

ლობათა დიაგნოსტიკის მრავალი მეთოდი. მათ 

შორისაა:  
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 მეთოდი, დამყარებული მოწყობილობის 

ელექტრული პარამეტრებისა და მუშაობის რეჟი-

მებისათვის დამახასიათებელი ელექტრული სი-

დიდეების (ძაბვა, დენი, სიმძლავრეები), გაზომვასა 

და მიღებული შედეგების ანალიზზე; 

 მეთოდი, დამყარებული ელმოწყობილობის 

ელექტრული იზოლაციის პარამეტრების გაზომვა-

ზე, იზოლაციაში მიმდინარე ნაწილობრივი გან-

მუხტვის პროცესების ანალიზზე [1,2,3] აგრეთვე, 

ტრანსფორმატორის ზეთის ქიმიური ანალიზის შე-

დეგებზე, ვინაიდან ზეთიან გარემოში მოწყობი-

ლობის რაიმე დაზიანება შეიძლება იყოს ზეთის 

ქიმიური შედგენილობის ცვლილების მიზეზი. გა-

ზური ჩანართების წარმოქმნა, ზეთის ქიმიური 

შემადგენლობისა და გაზების კონცენტრაციის 

ცვლილება ცალსახად არის ზეთიანი მოწყობილო-

ბის დეფექტის ინდიკატორი; 

 მეთოდები, დამყარებული მბრუნავ ელექტ-

რულ მანქანებში ელექტრო-მაგნიტური ძალების 

მოქმედებით გამოწვეულ მოვლენებზე, რომლის 

შედეგია მანქანის ვიბრაცია. ამ, მოწყობილობებისა 

და მისი ცალკეული ელემენტების ვიბრაციის პარა-

მეტრების გაზომვა და ანალიზი არის ტექნიკური 

დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი დარგის – ვიბროდიაგ-

ნოსტიკის ძირითადი საგანი [4,5].  

 მეთოდები, დამყარებული მომუშავე მოწყო-

ბილობის მიერ წარმოქმნილი აკუსტიკური რხევე-

ბის ანალიზზე; 

 მეთოდები, დაფუძნებული მოწყობილობის 

ელექტრომაგნიტური და ტემპერატორული ველე-

ბის ანალიზზე, ტეპლოვიზორული კონტროლის გა-

მოყენებაზე, რომლის დროსაც მიუხედავად სადიაგ-

ნოსტიკო ობიექტთან უშუალო შეხების შეუძლებ-

ლობისა, განისაზღვრება სადიაგნოსტიკო ობიექტის 

ტექნიკური მდგომარეობა ცალკეული კვანძების 

ტემპერატურული რეჟიმის გათვალისწინებით; 

 მეთოდები, დამყარებული ლაზერული ტექ-

ნიკის, ულტრაბგერითი და გრიგალური დენებით 

საკვლები აპარატურის გამოყენებაზე და სხვა.  

  

დასკვნა 

დასკვნის სახით შეიძლება აღინიშნოს, რომ სა-

დღეისოდ ელმოწყობილობათა ტექნიკური დიაგ-

ნოსტიკისათვის ყველაზე ფართო გავრცელება პოვა 

ელექტრულ იზოლაციაში ნაწილობრივი განმუხტ-

ვების აქტიურობის შეფასების და ვიბროდიაგნოს-

ტიკის მეთოდებმა, როგორც მეთოდურად და აპა-

რატურული საშუალებებით ყველაზე აღჭურვილმა 

მეთოდებმა რაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის მსო-

ფლიოში წამყვან ფირმებს ea (electrical assets) 

technology, SCHENCK, ПВФ «ВИБРО-ЦЕНТР». ამ 

კომპანიების მიერ წარმოებული გამზომი გარდამ-

სახები, ვიბროსაზომი მობილური და სტაციონა-

რული საზომი კომპლექსები, სარეგისტრაციო აპა-

რატურა და ანალიზატორები ფართოდ გამოიყე-

ნება პრაქტიკაში. 
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Abstract. It is noted that the supply of high-quality electric energy to consumers is a significant technical 

problem, the positive solution of which will ensure its technical and economic functioning at a high level. In this 

connection, technical diagnostics of electrical equipment allows to analyze and monitor their technical condition 

in order to predict the time duration of proper functioning in order to avoid occurrence of defects, their 

development and failure of electrical equipment. It is highlighted that the technical diagnostics includes 

diagnostics information, diagnostic models and algorithms for decision making, which aim to increase the 

reliability and resources of the technical system, practically constitutive part of reliability theory. Its most 

important indicator is the assessment of the functioning of the technical system. Technical diagnostics provides 

early detection of defects and by early detection of malfunctions ensures reliable and efficient operation of the 

technical system. Resume:  
 

Key words: Defects; electric device; impurity spot; measuring converter; object; technical diagnostics; 

technical system; reliable functionality. 



ენერგია – Energy – Энергия 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ 

www.shromebi.gtu.ge 107  №4 (514), 2019 

UDC 621.311 

SCOPUS CODE 2105 

 

При технической диагностике электрооборудования 

 

Шота Немсадзе Департамент электротехники и электроники, Грузинский технический 

университет, Грузия, 0160, Тбилиси, ул. М. Костава, 75 

E-mail: sh-nemsadze@mail.ru 

 
 
Рецензенты: 

Т.Кохреидзе, порофессор, доктор технических наук факультета энергетики и телекомуникации ГТУ 

E-mail: Kthamaz@gmail.com 

Д.Турдзеладзе, ассоц.профессор факультета энергетики и телекомуникации ГТУ 

E-mail: Turdzeladze59@gmail.com 

 
 

Аннотация. Отмечается, что поставка высококачественной электрической энергии потребителям явля-

ется серьезной технической проблемой, положительное решение которой обеспечит их техническое и 

экономическое функционирование на высоком уровне. В связи с этим техническая диагностика электро-

оборудования позволяет анализировать и контролировать их техническое состояние для прогноза интервала 

времени надежного функционирования, чтобы избежать возникновения дефектов их развития и выхода из 

строя электрооборудования. Подчеркнуто, что техническая диагностика включает в себя диагностическую 

информацию, диагностические модели и алгоритмы принятия решений, целью которых является по-

вышение надежности и ресурса технической системы, практически составной части теории надежности. 

Его наиболее важным показателем является оценка функционирования технической системы. Техническая 

диагностика обеспечивает раннее обнаружение дефектов, а раннее выявление неисправностей обеспечивает 

надежную и эффективную работу технической системы. 
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