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ՀՀ-ում գոր ծող փոր ձա գի տա կան կենտ րոն նե րում կա տար վող դա տաավ տո տեխ նի կա կան 
փոր ձաքն նութ յուն նե րում կի րառ վող մե թո դա կան մո տե ցում նե րը շատ հա ճախ բե րում են վա-
րորդ նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի վեր լու ծութ յան և գ նա հատ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ա ռու-
մով սխալ հետ ևութ յուն նե րի:

Սույն հոդ վա ծում ներ կա յաց վել են դա տաավ տո տեխ նի կա կան փոր ձաքն նութ յան ո լոր տում 
կի րա ռա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ո րոշ մե թո դա կան մո տե ցում ներ՝ նպա տակ 
հե տապն դե լով տվյալ ո լոր տում փոր ձա գի տա կան, նա խաքն նա կան և դա տա կան մար մին նե րին 
նույն հար թութ յու նում ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի մեկ նա բան ման 
և  ըմբռն ման ա ռու մով ճիշտ ու ղե նիշ ներ կա յաց նել: Ի րա կա նաց վել է նաև ավ տոտ րանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի վեր լու ծութ յան և գ նա հատ ման ա ռանձ նա հատ կու-
թ յուն նե րը վրաեր թե րի ժա մա նակ:

Բա նա լի բա ռեր. դա տաավ տո տեխ նի կա կան փոր ձաքն նութ յուն, ընդ հա նուր տե սա նե լիու-
թյուն, ան բա վա րար տե սա նե լիութ յուն, քննչա կան փոր ձա րա րութ յուն, վրաերթ, ճա նա պար հատ-
րանս պոր տա յին պա տա հար:

Դա տաավ տո տեխ նի կա կան փոր ձաքն նութ յու նը մեծ նշա նա կութ յուն ու նի ճա նա պար հա-
տրանս պոր տա յին պա տա հար նե րի դեպ քե րում նա խաքն նա կան և դա տա կան մար մին նե րի կող-
մից կա տար վող օբ յեկ տիվ և բազ մա կող մա նի վեր լու ծութ յան գոր ծըն թա ցում: Ավ տո տեխ նի կա կան 
բնա գա վա ռի փոր ձա գետն ան բա վա րար տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րում՝ կա տա րե լով վա րոր դի 
գոր ծո ղութ յուն նե րի վեր լու ծութ յուն՝ որ պես ե լա կե տա յին տվյալ ու նե նա լով վա րոր դի նստա տե ղի 
բարձ րութ յու նից ու նե ցած ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան հե ռա վո րութ յու նը, հաշ վար կա յին բա նաձ-
ևով պարզ ված ա րա գութ յան պայ ման նե րում հետև յալ պա հանջն է ա ռա ջադ րում վա րոր դին, այն 
է՝ տվյալ տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րում ի՞նչ թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յամբ պետք 
է վեր ջինս ավ տո մե քե նան վա րեր: Իսկ մյուս կող մից էլ՝ տվյալ պայ ման նե րի հա մար ստաց ված 
թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան կան գառ ման ճա նա պար հը պար զե լով, ստա նում է 
մի մե ծութ յուն, որն ա վե լի մեծ է, քան վա րոր դի ու նե ցած ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան հե ռա վո-
րութ յու նը: Այ սինքն՝ ավ տո տեխ նիկ փոր ձա գե տը մի կող մից պա հանջ է ա ռա ջադ րում վա րոր դին, 
ո րի հա մա ձայն վեր ջի նիս նստա տե ղի բարձ րութ յու նից ու նե ցած ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան 
հե ռա վո րութ յան, նա պետք է ավ տո մե քե նան վա րեր թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն՝ X կմ/ժ ա րա-
գութ յամբ, սա կայն մյուս կող մից կա տա րում է հետ ևութ յուն այն է՝ X կմ/ժ ա րա գութ յամբ վա րե լու 
դեպ քում վեր ջինս չէր կա րող ու նե նալ տվյալ վրաեր թը կան խե լու տեխ նի կա կան հնա րա վո րու-

Թղթակցական հասցեն՝ Դավիթ Աշոտի Դալլաքյան, ՃՏՊ հանգամանքների, տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական վիճակի և տրանսպորտահետքաբանական փորձաքննությունների բաժնի 
պետ, ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ, ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24, e-mail: 
d.dallakyan@nbe.am

https://doi.org/10.53587/25792865-2021.6-62

mailto:d.dallakyan@nbe.am


Տ Ե ԽՆ Ի Կ ԱԿ ԱՆ  Գ Ի  Տ Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ Ն Ե Ր

 ԴՓՔՀՀ • 2021 • 6 • AJFEC   |   63

թ յուն, ին չը և տեխ նի կա կան տե սա կե տից ան հիմն է:
Փոր ձա գի տա կան պրակ տի կա յում ՃՏՊ-ի ու սումն ա սի րութ յան ըն թաց քում վա րոր դի ռեակ-

ցիա յի ժա մա նա կի տար բե րակ ված ար ժեք նե րի օգ տա գոր ծու մը՝ կախ ված ճա նա պար հատ րանս-
պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րից, կապ ված է ճա նա պար հի (վեր ջի նիս տար րե րի) ընդ-
հա նուր տե սա նե լիութ յան և խո չըն դո տի (վտան գի հայտ նա բեր ման պա հին) տե սա նե լիութ յան 
հաս կա ցութ յուն նե րի և  ար ժեք նե րի միջև տար բե րութ յան անհ րա ժեշ տութ յան հետ, մաս նա վո-
րա պես՝ հարկ է տար բե րա կել հետև յալ հաս կա ցութ յուն նե րը.

  Ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յուն. տրանս պոր տա յին մի ջո ցի առջ ևից նրա շարժ ման 
ուղղութ յամբ հե ռա վո րութ յունն է, ո րով սկսում են տար բեր վել ճա նա պար հա յին նշան նե րը (երթ-
ևե կե լի հատ վա ծի սահ մա նը, գծանշ ման գծե րը, նշան նե րը և  այլն) և լու սա վոր ման սար քե րով 
նշված խո չըն դոտ նե րը [1, հոդ ված 2-ում օգ տա գործ վող հիմն ա կան հաս կա ցութ յուն ներ]: 

Հս տակ (կոնկ րետ) տե սա նե լիութ յուն. տրանս պոր տա յին մի ջո ցի առջ ևից հե ռա վո րութ յունն 
է այն շարժ ման ուղ ղութ յամբ, ո րի դեպ քում վա րոր դի նստա տե ղից խո չըն դո տը կա րող է ո րոշ վել 
իր բնո րոշ հատ կա նիշ նե րով: Այ սինքն, անհ րա ժեշտ չէ ճա նա չել ամ բողջ օբ յեկ տը: Բա վա կան 
է հաս տա տել օբ յեկ տի հա տուկ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը` դրա նույ նա կա նաց ման հա մար: 

Ճա նա պար հի տե սա նե լիութ յան տի րույ թը կախ ված է դրա պա րա մետ րե րից, լու սա վո րութ յու-
նից և մթ նո լոր տա յին պայ ման նե րից: Ճա նա պար հի վրա չպետք է լի նեն խո չըն դոտ ներ, ո րոնք 
վա րոր դը չի կա րող նա խա պես հայտ նա բե րել խո չըն դո տի լու սա վո րութ յան մա կար դա կով ո րոշ-
ված   հե ռա վո րութ յան վրա: Այս դեպ քում խոս քը գնում է հաս տա տուն խո չըն դո տի մա սին, քա նի 
որ շարժ վող խո չըն դո տի վտան գը գնա հատ վում է դրա ար տա քին տես քի անս պա սե լիութ յամբ 
այն ժա մա նա կում, ո րը միշտ չէ, որ կախ ված է ճա նա պար հի լու սա վո րութ յան աս տի ճա նից: 
Տե սա նե լիութ յան մի ջա կայ քը, ինչ պես ընդ հա նուր, այն պես էլ՝ հստակ (կոնկ րետ), օ րի նակ, հա-
մա ձայն Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան ի րա վա կան կար գա վոր ման նոր մե րի խոր հուրդ է տրվում 
յու րա քանչ յուր ան գամ ո րո շել քննչա կան փոր ձա րա րութ յուն կա տա րե լով [2]: 

Վա րոր դը, որ պես կա նոն, պետք է շարժ վի ճա նա պար հի տե սա նե լիութ յա նը հա մա պա տաս-
խան ընտր ված ա րա գութ յամբ, իսկ երբ տե սա դաշ տում հայտն վում է խո չըն դոտ և/ կամ վտանգ, 
վեր ջի նիս ա ռա ջա ցու մը միշտ անս պա սե լի է դառ նում վա րոր դի հա մար: Հետ ևա բար, ան բա-
վա րար տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րում, խո չըն դո տի և/ կամ վտան գի ա ռա ջաց ման դեպ քում, 
հստակ (կոնկ րետ) տե սա նե լիութ յա նը հա մա պա տաս խան ա րա գութ յամբ վա րե լու պա րա գա յում 
դեպ քում, ըստ մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան, փոր ձա գե տին խոր հուրդ է տրվում վերց նել վա-
րոր դի ռեակ ցիա յի (ար ձա գան քի) ժա մա նա կը, ըստ ի րա վի ճա կի տար բե րակ ված՝ 0.6 վայրկ յան 
ժա մա նա կի հա մա պա տաս խան մի ջին ա ճով, ե թե ա ռար կան և/ կամ վտան գը հա զիվ է նկա տե լի 
[2, էջ 15-17]: Վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա նա կը խո չըն դո տի և/ կամ վտան գի հայտ նա բեր ման 
պա հին մի ջին դա սի վա րոր դի հա մար հա մա պա տաս խա նում է տար բե րակ ված ստան դարտ 
ար ձա գանք ման ռեակ ցիա յի ժա մա նա կին, ո րը տար բեր հե ղի նակ նե րի մե թո դա կան ձեռ նարկ-
նե րում հաշ վարկ ված է տար բեր ի րա վի ճակ նե րի հա մար: Վա րոր դի ռեակ ցիա յի տար բե րակ ված 
ժա մա նակ նե րի կի րա ռու մը (վա րոր դի ռեակ ցիա յի ար ձա գանք նե րը) փոր ձա գի տա կան   պրակ տի-
կա յում բարձ րաց նում է ավ տո տեխ նի կա կան փոր ձաքն նութ յան արդ յունք նե րի օբ յեկ տի վու թյունն 
ու հու սա լիութ յու նը տար բեր ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րում: 
Այս տեղ հարկ է նշել, որ ներ կա յումս ՀՀ-ում դա տաավ տո տեխ նի կա կան փոր ձաքն նութ յուն ներ 
ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սութ յուն ու նե ցող ավ տո տեխ նի կա կան բնա գա վա ռի փոր ձա գետ նե րի 
կող մից կի րառ վում են Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում հաս տատ ված և կի րա ռե լի կար գա վո րիչ 
վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա նակ նե րը՝ տար բեր ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան 
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պայ ման նե րում, ո րոնք սա կայն տար բեր վում են այլ երկր նե րի նմա նա տիպ կար գա վո րիչ ցու-
ցա նիշ նե րից [3]: Ա վե լին, գի շե րա յին պայ ման նե րում տե ղի ու նե ցած պա տա հար նե րի դեպ քում 
վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա նա կը ընտ րե լիս, երբ խո չըն դո տը և/ կամ վտան գը գրե թե նկա տե-
լի չէ (օ րի նակ, հան դի պա կաց երթ ևե կող տրանս պոր տա յին մի ջո ցի լու սար ձակ նե րի հե ռա հար 
լույ սե րից կու րա նա լու, խո չըն դո տի և/ կամ վտան գի ոչ ճիշտ ընտր ված գույ նը, ին չը նպաս տում 
է դրա միա ձուլ մա նը շրջա պա տի հետ) ճա նա պար հի վրա, կամ՝ ճա նա պար հի ան բա վա րար 
լու սա վո րութ յան դեպ քում տվյալ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րին 
հա մա պա տաս խա նող վա րոր դի ռեակ ցիա յի ընտր ված ժա մա նա կին ա վե լաց վում է լրա ցու ցիչ 
0.6 վայրկ յան: Օ րի նակ, երբ վա րոր դին կու րաց նում է հան դի պա կաց ուղ ղութ յամբ երթ ևե կող 
տրանս պոր տա յին մի ջո ցի հե ռա հար լու սար ձակ նե րը (միաց ված լի նե լու պատ ճա ռով նման է 
արևի լույ սի շո ղե րից կու րա նա լուն), վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա նա կին ա վե լաց վում է նվա զա-
գույն ռեակ ցիա յի ար ժե քը, իսկ ընդ հա նուր ռեակ ցիան տվյալ դեպ քում կազ մում է 0.8 վայրկ յան, 
ին չը բխում է նաև ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի պա հանջ նե րից, մաս նա վո րա-
պես՝ ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կան նո նե րի 129-րդ կե տի հետև յալ պա հան ջի տե սանկ-
յու նից, այն է. «Շ լա նա լու դեպ քում վա րոր դը պետք է միաց նի վթա րա յին լու սա յին ազ դան շա նը 
և չ փո խե լով երթ ևե կութ յան գո տին, ի ջեց նի ա րա գութ յու նը, իսկ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
կանգ նի» [4, 129-րդ կետ]: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, ե թե ան բա վա րար տե սա նե լիութ յան (մթութ յան) պայ ման նե րում տե ղի է 
ու նե ցել ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հար և կան ա պա ցույց ներ, որ վա րոր դի կող մից 
ե ղել է տե սա նե լիութ յան կո րուստ (կու րութ յուն), ա պա կի րառ վում է վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա-
նա կի այլ ժա մա նա կա մի ջոց: Դա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ երբ վա րոր դը կու րա նում է, 
սկզբում տե ղի է ու նե նում աչ քե րի թեթև հար մա րե ցում, իսկ հան դի պա կաց, հե ռա հար լույ սե րը 
միաց ված տրանս պոր տա յին մի ջո ցի անց նե լուց հե տո՝ աչ քե րի մթութ յան հար մա րե ցում: Կու-
րա նա լու դեպ քում վա րորդն ա ռա ջին վայրկ յան նե րին ընդ հան րա պես ո չինչ չի տես նում: Մութ 
հար մար վո ղա կա նութ յան ժա մա նա կը, ո րի ըն թաց քում վե րա կանգն վում է պատ կե րաց նե լու 
ու նա կութ յու նը, տա տան վում է 3 վայրկ յա նից 40 վրկյան նե րի սահ ման նե րում: Փոր ձա գի տա-
կան   պրակ տի կա յում պա հանջ վող նվա զա գույն ժա մա նա կը 3 վայրկ յանն է: Տվ յալ 3 վայրկ յան 
տևո ղութ յամբ ռեակ ցիա յի ժա մա նա կա հատ վա ծը կա րող է կի րառ վել, օ րի նակ՝ վա րոր դի բարդ 
ի րա վի ճա կում տվյալ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հա րի տեխ նի կա կան հնա րա վո-
րութ յան հար ցը պար զե լիս: 

Բարդ ի րա վի ճակն այն ի րա վի ճակն է, ո րը բնու թագր վում է վա րոր դի կող մից գնա հատ-
ված, ի տար բե րութ յուն պարզ ի րա վի ճակ նե րի, ին չը սո վո րա կա նից ա վե լի հա ճախ ստի պում 
է ար գե լակ ման կամ մանև րե լու դի մե լու: Պարզ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան 
պայ ման նե րում վա րոր դը, ու շա դիր հետ ևե լով առջ ևում տի րող ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին 
ի րադ րութ յա նը՝ որ ևէ խո չըն դոտ և/ կամ վտանգ չի տես նում իր երթ ևե կութ յան հա մար և բ նա կա-
նա բար նույն պի սիք չի ստեղ ծում ճա նա պար հի այլ մաս նա կից նե րի հա մար: Պարզ ճա նա պար-
հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րում, ի տար բե րութ յուն բարդ ի րադ րութ յուն նե րի, 
երթ ևե կութ յան հա մար վտան գի ա ռա ջա ցու մը, ո րին պետք է ար ձա գան քի տրանս պոր տա յին 
մի ջո ցի վա րոր դը, սե փա կան տե սանկ յու նից կապ ված չէ իր տե սա դաշ տում հա վա նա կան խո-
չըն դո տի և/ կամ վտան գի ա ռա ջաց ման հետ: Ըստ այդմ, պարզ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին 
ի րադ րութ յան պայ ման նե րում, վա րոր դի գոր ծո ղութ յուն նե րի ռեակ ցիա յի ժա մա նա կն ա վե լի քիչ 
է, քան այն բարդ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րում խո չըն դո տի 
և/ կամ վտան գի հայտն վե լու պա հին ար ձա գան քե լիս: Ե թե ավ տո տեխ նի կա կան բնա գա վա ռի  
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 փոր ձա գե տը պետք է գնա հա տի տրանս պոր տա յին մի ջո ցի ա րա գութ յան ընտ րութ յան հա-
մա պա տաս խա նե լիութ յու նը` հա մա ձայն տվյալ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան 
պայ ման նե րում ճա նա պար հի տար րե րի տե սա նե լիութ յան մի ջա կայ քի կամ առջ ևից ըն թա ցող 
տրանս պոր տա յին մի ջո ցի հե ռա վո րութ յան պայ ման նե րի, նա պետք է վերց նի վա րոր դի հնա-
րա վոր նվա զա գույն ռեակ ցիա յի 0.3 վայրկ յան ժա մա նա կը, քա նի որ փոր ձա գե տը պատ ճառ 
չու նի բա ցա ռե լու այն հնա րա վո րութ յու նը, որ այդ ըն թաց քում վա րոր դը կա րող է ար ձա գան քել 
ճա նա պար հի և դ րա տար րե րի տե սա նե լիութ յան փո փո խութ յա նը կամ առջ ևից ըն թա ցող տրանս-
պոր տա յին մի ջո ցի ար գե լակ մա նը: Ինչ պես եր ևում է վե րը նշված և դա տաավ տո տեխ նի կա կան 
փոր ձաքն նութ յուն նե րում կի րառ վող մե թո դա կան մո տեց ման, խո չըն դո տի առ կա յութ յամբ երթ-
ևե կութ յան ժա մա նակ վա րոր դի հա մար վտան գի հա վա նա կա նութ յունն այս տեղ նույ նիսկ չի էլ 
դի տարկ վում: Հետ ևա բար, վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա նա կի՝ 0.3 վայրկ յա նը, ավ տո տեխ նի կա-
կան բնա գա վա ռի փոր ձա գե տը կա րող է օգ տա գոր ծել միայն տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր-
դի կող մից ընտր ված հնա րա վոր ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յու նը գնա հա տե լու ճա նա պար հա յին 
տար րե րի տե սա նե լիութ յամբ՝ ա ռանց որ ևէ խո չըն դո տի և/ կամ վտան գի հա վա նա կա նութ յան, 
ինչ պես նաև հա մըն թաց երթ ևե կող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի միջև ե ղած միջ տա րա ծութ յան 
հե ռա վո րութ յու նը հաշ վար կե լիս, ե թե առջ ևից ըն թա ցող տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րո դը որ ևէ 
պա հի չի դի մել կտրուկ ար գե լակ ման, և տեխ նի կա կան տե սա կե տից չի կա րող օգ տա գործ վել 
ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հար նե րի դեպ քում վա րոր դի տվյալ պա տա հա րը կան խե-
լու տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լու և ճա նա պար հի տվյալ հատ վա ծում տե ղա շար ժի 
թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան տե սա նե լիութ յան տե սանկ յու նից:

Հարկ է նշել, որ վա րոր դի ռեակ ցիա յի նվա զա գույն ժա մա նա կա հատ վա ծը` 0.3 վայրկ յա նը, 
հա մա պա տաս խա նում է սի մուլ յա տո րի վրա վա րոր դի պարզ զգա յա կան-շար ժիչ ռեակ ցիա յի 
ժա մա նա կի մի ջին ար ժե քին: Որ պես կա նոն, ճա նա պար հի ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան հե ռա-
վո րութ յունն ա վե լի մեծ է, քան վա րոր դի նստա ղե ղի բարձ րութ յու նից խո չըն դո տը կամ վտան գը 
հայտ նա բե րե լու տե սա նե լիութ յան հե ռա վո րութ յու նը: Ե թե   ճա նա պար հի ընդ հա նուր տե սա նե-
լիութ յան վերաբերյալ տեղեկատվություն փոր ձաքն նութ յանն ա ռա ջադր ված չէ, ա պա փոր ձա-
գետն ըստ դեպ քի վայ րի ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րի, վա րոր դի 
ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան հե ռա վո րութ յու նը՝ ըստ վեր ջի նիս նստա տե ղի բարձ րութ յան, կա րող 
է ըն դու նել որ պես մի ջին «ստան դար տա յին» նոր մե րի տե սա նե լիութ յա նը հա մա պա տաս խան՝ 
100-150 մետր, տրանս պոր տա յին մի ջո ցի հե ռա հար լույ սե րը միաց ված պայ ման նե րում վա րե-
լիս և 30-50 մետր՝ մո տա կա լու սար ձակ ներ միաց ված վի ճա կում վա րե լիս: Իսկ ընդ հա նուր 
տե սա նե լիութ յու նը հստակ ո րո շե լու հա մար դեպ քի վայ րում՝ վթա րի հան գա մանք նե րին մոտ 
պայ ման նե րում անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել քննչա կան փոր ձա րա րութ յուն, որ պես զի տվյալ 
պայ ման նե րում հստակ պարզ վի նշված հան գա ման քը:

Վ թա րի մե խա նիզ մին և շարժ ման ա րա գութ յա նը վե րա բե րող գոր ծի հան գա մանք նե րի ուսում-
նա սիր ման ըն թաց քում շատ հա ճախ հարկ է լի նում ավ տո տեխ նիկ փոր ձա գե տի կող մից պար զել 
տրանս պոր տա յին մի ջո ցի շարժ ման ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յու նը` ըստ ճա նա պար հա յին տար-
րե րի տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րի: Այս դեպ քում փոր ձա գե տը պետք է դի տար կի տրանս պոր-
տա յին մի ջո ցի վա րոր դի կող մից ընտր ված ա րա գութ յան և վեր ջի նիս նստա տե ղի բարձ րութ յու-
նից ու նե ցած ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան տե սանկ յու նից՝ բա ցա ռե լով խո չըն դոտ նե րը և/ կամ 
վտան գը, ո րոնք կա րող են հան կար ծա կի հայտն վել ճա նա պար հին, այլ ճա նա պար հի տար րե րի 
տե սա նե լիութ յան ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան մա սին (գծան շան ներ, նշան ներ և  այլն): Ան բա վա-
րար տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րում թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յու նը հաշ վարկ վում 
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է այն պայ ման նե րի հա մար, ո րոնց դեպ քում վա րոր դը հնա րա վո րութ յուն ու նի դան դա ղեց նե-
լու կամ կան գա ռե լու իր վա րած տրանս պոր տա յին մի ջո ցը, ե թե ճա նա պար հա յին տար րե րի 
տե սա նե լիութ յու նը հան կար ծա կի ան հե տա նա կամ տե ղի ու նե նա երթ ևե կութ յան ի րա վի ճա կի 
փո փո խութ յուն: Սո վո րա բար ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յու նը հաշ վարկ վում է օր վա մութ ժա մա-
նա կի պայ ման նե րի հա մար, քա նի որ ցե րե կը տե սա նե լիութ յան սահ մա նը ան սահ մա նա փակ է: 
Տ րանս պոր տա յին մի ջո ցի շարժ ման ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յու նը հաշ վար կե լիս՝ ճա նա պար հի 
տար րե րի տե սա նե լիութ յան հե ռա վո րութ յու նը (ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յուն) պետք է հա վա սար 
կամ փոքր լի նի տրանս պոր տա յին մի ջո ցի կան գառ ման տա րա ծութ յու նից: Սո վո րա բար ճա նա-
պար հի տար րե րի տե սա նե լիութ յու նը հա վա սար է ճա նա պար հի ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յա նը 
և հաշ վարկ վում է հետև յալ բա նաձ ևով [5].

   (1)

վրկ.,

որտեղ`

 վրկ` տրանսպորտային միջոցի վարորդի ռեակցիայի ժամանակն է տվյալ ճանապար-
հատրանսպորտային իրադրության համար,

 վրկ` տրանսպորտային միջոցի արգելակման համակարգի գործելու հապաղման 
ժամանակն է,

 վրկ` տրանսպորտային միջոցի դանդաղեցման աճի ժամանակն է առկա պայմանների 
համար,

 մ/վրկ2` տրանսպորտային միջոցի կայունացված նորմատիվային դանդաղեցումն է 
առկա պայմանների համար,

 մետր՝ տրանսպորտային միջոցի վարորդի նստատեղի բարձրությունից ճանապար-
հային ծածկույթի վիճակին համապատասխանող ընդհանուր տեսանելիության հեռավորությունն 
է՝ արտահայտված մետրերով:

Ի տարբերություն վերը նշված առավելագույն արագության պարզման, փորձագիտական   
պրակտիկայում դիտարկվում է նաև տրանսպորտային միջոցի շարժման անվտանգ արա-
գությունը՝ տվյալ ճանապարհին խոչընդոտի և/կամ վտանգի ու օդերևութաբանական պայ-
ման ների՝ հստակ (կոնկրետ) տեսանելիության ի հայտ գալու պատճառով: 

Տրանսպորտային միջոցի անվտանգ արագության որոշում՝ ըստ խոչընդոտի 
և/կամ վտագի առաջացման և հստակ (կոնկրետ) տեսանելիության պայ-
ման ների: 

Տվյալ ճանապարհատրանսպորտային և օդերևութաբանական պայմաններում հստակ (կոնկ-
րետ) տեսանելիության հեռավորությունը պարզելու համար պետք է հավասարեցնել տվյալ տրանս-
պորտային միջոցի կանգառման հեռավորությունը հստակ (կոնկրետ) տեսանելիությանը և ստաց-
ված արտահայտությունը լուծել պահանջվող արագության նկատմամբ հետևյալ բանաձևով [2].
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    (2)

  

(պարամետրերի արժեքները և դրանց բացատրությունները բերված են վերևում):

Շատ հա ճախ լի նում են ի րա վի ճակ ներ, երբ ավ տո տեխ նի կա կան բնա գա վա ռի փոր ձա գետն 
ան բա վա րար տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րում կա տա րե լով վա րոր դի գոր ծո ղութ յուն նե րի վեր լու-
ծութ յուն, ու նե նա լով որ պես ե լա կե տա յին տվյալ՝ վա րոր դի նստա տե ղի բարձ րութ յու նից ու նե ցած 
ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան հե ռա վո րութ յու նը, վե րը բեր ված հաշ վար կա յին բա նաձ ևով պա-
հանջ է ա ռա ջադ րում վա րոր դին՝ թե տվյալ տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րում ինչ ա ռա վե լա գույն 
ա րա գութ յամբ պետք է վեր ջինս ավ տո մե քե նան վա րի, մյուս կող մից էլ՝ տվյալ պայ ման նե րի հա-
մար ստաց ված թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան կան գառ ման ճա նա պար հը պար զե լով, 
ստա նում է մի մե ծութ յուն, որն ա վե լի մեծ է, քան վա րոր դի ու նե ցած ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան 
հե ռա վո րութ յու նը, ին չը տեխ նի կա կան տե սա կե տից ան հիմն է: Նշ վա ծը հաս տա տե լու նպա տա-
կով անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել փոր ձա գի տա կան պրակ տի կա յից մեկ օ րի նակ: 

Այս պես, ա ռա ջադր վել է հետև յալ հար ցը. վա րոր դը երթ ևե կե լով ան բա վա րար տե սա նե լիու-
թյան պայ ման նե րում 70 կմ/ժ ա րա գութ յամբ և  ու նե նա լով 17,9 մետր ընդ հա նուր տե սա նե լիութ-
յուն, հետ ևա բար հե տիոտ նին (վտան գը) հայտ նա բե րե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լով ևս 17,9 
մետր հե ռա վո րութ յուն, արդ յո՞ք վեր ջի նիս կող մից ընտր ված 70 կմ/ժ ա րա գութ յու նը հա մա պա-
տաս խա նում է տվյալ պայ ման նե րի հա մար վա րոր դի նստա տե ղի բարձ րութ յու նից ու նե ցած 17,9 
մետր ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յա նը: 

Փոր ձաքն նութ յուն ի րա կա նաց նող ավ տո տեխ նիկ փոր ձա գե տը տվյալ պայ ման նե րում պար-
զել է ավ տո մե քե նա յի վա րոր դի՝ երթ ևե կութ յան ուղ ղութ յամբ տրանս պոր տա յին մի ջո ցի մո տա կա 
լույ սե րով 17,9 մետր տե սա նե լիութ յա նը և ճա նա պար հա յին ծած կույ թի վի ճա կին հա մա պա տաս-
խա նող` իր վա րած ավ տո մե քե նա յի ըն թաց քի ա րա գութ յան թույ լատ րե լի մե ծութ յու նը. 

   (3)

վրկ.

 մ/վրկ2

որտեղ`
 վրկ` ավտոմեքենայի վարորդի ռեակցիայի ժամանակն է տվյալ 

ճանապարհատրանսպորտային իրադրության համար,
 վրկ` ավտոմեքենայի արգելակման համակարգի գործելու հապաղման նորմատիվային 

ժամանակն է,
 վրկ` ավտոմեքենայի դանդաղեցման աճի նորմատիվային ժամանակն է առկա 



Տ Ե ԽՆ Ի Կ ԱԿ ԱՆ  Գ Ի  Տ Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ Ն Ե Ր

68 |   ԴՓՔՀՀ • 2021 • 6 • АЖСЭК  

պայմանների համար,
 մ/վրկ2` ավտոմեքենայի կայունացված նորմատիվային դանդաղեցումն է առկա 

պայմանների համար:
 մ/վրկ2` ավտոմեքենայի կայունացված նորմատիվային դանդաղեցման մեծությունն է 

հորիզոնական, ասֆալտապատ, սառցապատ ճանապարհի վրա,
 վայրէջքի աստիճան` ճանապարհի երկայնական թեքության, 

 % մեծության աստիճանային համարժեքն է.
 մ/վրկ2` ազատ անկման արագացումն է (ֆիզիկական հաստատուն է):

 Ս տաց վում է, որ վա րոր դի տե սա նե լիութ յա նը հա մա պա տաս խա նող ավ տո մե քե նա յի 
ըն թաց քի ա րա գութ յան թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն մե ծութ յու նն ըստ փոր ձա գե տի կա տար-
ված հաշ վար կի կազ մում է շուրջ 22,5 կմ/ժ: Մինչ դեռ, ըստ ավ տո մե քե նա յի վա րոր դի հայտ-
նած տվյալ նե րի՝ մինչ պա տա հա րա յին երթ ևե կութ յան ըն թաց քում նա ավ տո մե քե նան վա րե լիս 
է ե ղել 70 կմ/ժ ա րա գութ յամբ: Հե տև ա բար, տվյալ պայ ման նե րում ավ տո մե քե նա յի վա րոր դը, 
ավ տո մե քե նան վա րե լով մո տա կա լույ սե րով, 17,9 մետր տե սա նե լիութ յա նը և ճա նա պար հա յին 
ծած կույ թի վի ճա կին հա մա պա տաս խա նող թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան շուրջ 22,5 
կմ/ժ մե ծութ յու նը գե րա զան ցող շուրջ 70 կմ/ժ ա րա գու թյամբ, թույլ է տվել ՃԵԿ-ի 65-րդ հետև յալ 
պա հան ջին հա կա սող գոր ծո ղութ յուն ներ. « Վա րոր դը տրանս պոր տա յին մի ջո ցը պետք է վա րի 
սահ ման ված ա րա գութ յու նը չգե րա զան ցող ա րա գութ յամբ՝ հաշ վի առ նե լով ... ճա նա պար հա յին 
և  օ դեր ևու թա բա նա կան պայ ման նե րը, մաս նա վո րա պես, ճա նա պար հա յին ծած կույ թի վի ճակն 
ու տե սա նե լիութ յու նը երթ ևե կութ յան ուղ ղութ յամբ» [4, 65-րդ կետ]:

 Նշ ված հան գա մանքն, այ սինքն ավ տո մե քե նա յի վա րոր դի՝ ՃԵԿ-ի 65-րդ կե տի պա հան ջին 
հա կա սող գոր ծո ղութ յան և տե ղի ու նե ցած վրաեր թի ա ռա ջաց ման միջև պատ ճա ռա կան կա պին 
փոր ձա գետն անդ րա դարձ է կա տա րել հետև յալ կերպ. «Ա ռա ջադր ված և քն նարկ ման են թա կա 
տվյալ պայ ման նե րում ավ տո մե քե նա յի վա րոր դը, երթ ևե կութ յան անվ տան գու թյունն ա պա հո վե-
լու ա ռու մով, տեխ նի կա կան տե սա կե տից պետք է ավ տո մե քե նան վա րեր առ կա պայ ման նե րում 
տե սա նե լիու թյա նը և ճա նա պար հա րի ծած կույ թի վի ճա կին հա մա պա տաս խա նող, թույ լատ րե լի 
ա ռա վե լա գույ նը չգե րա զան ցող ա րա գութ յամբ և  այդ պա րա գա յում իր երթ ևե կութ յան ու ղե մա սում 
գտնվող հե տիոտ նին հայտ նա բե րե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լու պա հից սկսած` այ սինքն իր 
երթ ևե կութ յան հա մար վտան գը հայտ նա բե րե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լու պա հից սկսած, 
երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու և տվ յալ վրաեր թը կան խե լու նպա տա կով, տեխ-
նի կա կան տե սա կե տից պետք է ժա մա նա կին կա տար ված ար գե լա կու մով կանգ նեց ներ իր ավ տո-
մե քե նան` մինչև հե տիոտ նի գտնվե լու տե ղին հաս նե լը»: Այ սինքն, ա ռա ջադր ված պայ ման նե րում 
ավ տո մե քե նա յի վա րոր դը երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու և տվ յալ պա տա հա րը 
կան խե լու նպա տա կով տեխ նի կա կան տե սա կե տից պետք է ղե կա վար վեր ՃԵԿ-ի 67-րդ կե տի 
հետև յալ պա հան ջով. «Երթ ևե կութ յան հա մար խո չըն դոտ կամ վտանգ ա ռա ջա նա լու դեպ քում, 
ո րը վա րորդն ի վի ճա կի էր հայտ նա բե րել, նա պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կի ա րա գութ յունն 
ի ջեց նե լու` ընդ հուպ մինչև տրանս պոր տա յին մի ջո ցը կանգ նեց նե լը …» [4, 67-րդ կետ]:

 Այ սինքն, թե՛ ավ տո մե քե նա յի լապ տեր նե րի մո տա կա լույ սե րի ա պա հո ված տե սա նե լիու-
թ յան ի րա կան հե ռա վո րութ յու նը և թե՛ ավ տո մե քե նա յի վա րոր դի երթ ևե կութ յան հա մար վտան-
գը հայտ նա բե րե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լու պա հին վեր ջի նիս ավ տո մե քե նա յից մինչև իր 
երթ ևե կե լի ու ղե մա սում գտնվող հե տիոտ նի միջև հե ռա վո րութ յու նը կազ մել է 17,9 մետր:

Հետ ևա բար, ա ռա ջադր ված տվ յալ նե րի հա մա ձայն՝ պա տա հա րի հան գա մանք նե րում հե-
տիոտ նը ավ տո մե քե նա յի վա րոր դի կող մից, ավ տո մե քե նա յի սրա հից են թա կա է ե ղել հայտ նա-
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բեր ման 17,9 մետր (պարզ վել է քննչա կան փոր ձա րա րութ յամբ) հե ռա վո րութ յու նից, երբ վեր ջինս 
հնա րա վո րութ յուն է ու նե ցել հայտ նա բե րե լու իր երթ ևե կութ յան ու ղե մա սում գտնվող հե տիոտ նին: 
Այժմ, պար զե լու հա մար, թե տվյալ պայ ման նե րում տե սա նե լիութ յա նը հա մա պա տաս խա նող թույ-
լատ րե լի ա ռա վե լա գույ նը գե րա զան ցող՝ 70 կմ/ժ ա րա գութ յամբ ավ տո մե քե նան վա րե լու ա ռու մով 
ավ տո մե քե նա յի վա րոր դի կող մից թույլ տրված ՃԵԿ-ի 65-րդ կե տի պա հան ջին հա կա սող գոր-
ծո ղութ յու նը գտնվում է արդ յոք տվյալ վրաեր թի ա ռա ջաց ման հետ պատ ճա ռա կան կա պի մեջ, 
թե՝ ոչ, այ սինքն, թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յամբ ավ տո մե քե նան վա րե լու դեպ քում 
ավ տո մե քե նա յի վա րոր դը կու նե նա՞ր արդ յոք իր եր թևե կութ յան հա մար վտանգն ա ռա ջա նա լու` 
իր երթ ևե կութ յան ու ղե մա սում գտնվող հե տիոտ նին հայտ նա բե րե լու պա հից սկսած մինչև դրան 
հաս նե լը ժա մա նա կին կա տար ված ար գե լա կու մով իր ավ տո մե քե նան կանգ նեց նե լու, այ սինքն՝ 
ՃԵԿ-ի 67-րդ կե տի նշված պա հան ջը չխախ տե լու և տվ յալ վրաեր թը կան խե լու տեխ նի կա կան 
հնա րա վո րութ յուն: Փոր ձա գե տը ո րո շել է, թե փոր ձաքն նութ յան շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված 
և քնն չա կան փոր ձա րա րութ յամբ պարզ ված 17,9 մետր տե սա նե լիութ յա ն հե ռա վո րութ յա նը հա-
մա պա տաս խա նող, թույ լատ րե լի՝ շուրջ 22,5 կմ/ժ ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յամբ ավ տո մե քե նան 
վա րե լու դեպ քում վա րոր դին ա ռա ջադր ված ճա նա պար հա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րում իր 
ավ տո մե քե նան կանգ նեց նե լու հա մար, տեխ նի կա կան տե սա կե տից, որ քա՞ն տա րա ծութ յուն է 
անհ րա ժեշտ ե ղել [5].

 
 (4)

(պարամետրերի արժեքները և դրանց բացատրությունները բերված են վերևում)

որտեղ` 
 կմ/ժ` տեսանելիությանը և ճանապարհի ծածկույթի վիճակին համապատասխանող 

թույլատրելի ա ռա վե լագույն արագության վերը հաշվարկված մեծությունն է:
Ս տաց վում է, որ ավ տո տեխ նիկ փոր ձա գե տի կող մից՝ հա մա ձայն վեր ջի նիս կող մից կա-

տար ված վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րի ավ տո մե քե նա յի լապ տեր նե րի մո տա կա լույ սի ի րա կան 
տե սա նե լիութ յան 17,9 մետր հե ռա վո րութ յա նը տեխ նի կա պես հա մա պա տաս խա նող թույ լատ-
րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան մե ծութ յու նը հաշ վար կա յին ե ղա նա կով ստաց վել է 22,5 կմ/ժ, 
ընդ ո րում՝ թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան ո րոշ ման կի րառ ված բա նաձ ևում վա րոր դի 
ռեակ ցիա յի ժա մա նա կը փոր ձա գե տի կող մից ըն դուն վել է 0,3 վայրկ յան, իսկ տվյալ պայ ման-
նե րում՝ թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն՝ 22,5 կմ/ժ ա րա գութ յամբ ըն թա ցող ավ տո մե քե նան կտրուկ 
ար գե լակ մամբ կանգ նեց նե լու հա մար փոր ձա գե տի կող մից կա տար ված հաշ վարկ նե րով ստաց վել 
է 23,4 մետր տա րա ծութ յուն: Ընդ ո րում, նույն դեպ քի վե րա բեր յալ կա տար ված վեր ջին հաշ վար-
կում վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա նա կը փոր ձա գե տի կող մից ըն դուն վել է 1,2 վայրկ յան: 

Ս տաց վում է, որ նույն դեպ քով, մի կող մից՝ ռեակ ցիա յի 0,3 վայրկ յան մե ծութ յու նը կի րա ռե-
լով, վա րոր դին պա հանջ է ա ռա ջադր վում անվ տանգ երթ ևե կե լու հա մար իր տրանս պոր տա յին 
մի ջո ցը վա րել տե սա նե լիութ յա նը և ճա նա պար հի վի ճա կին հա մա պա տաս խա նող 22,5 կմ/ժ ա րա-
գութ յամբ, իսկ մյուս կող մից՝ իր երթ ևե կե լի ու ղե մա սում, ի րա կան տե սա նե լիութ յան և հե տիոտ-
նին հայտ նա բե րե լու 17,9 մետր տա րա ծութ յան պայ ման նե րում, նույն վա րոր դի ռեակ ցիա յի 1,2 
վայրկ յան մե ծութ յու նը կի րա ռե լով, ավ տո մե քե նան կտրուկ ար գե լակ մամբ կանգ նեց նե լու հա մար 
հաշ վարկ վել է 23,4 մետր տա րա ծութ յուն, որն էլ տեխ նի կա կան տե սա կե տից ան հիմն է՝ պայ մա-
նա վոր ված նույն վա րոր դի վե րա բեր յալ միև նույն ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան 
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պայ ման նե րում եր կու (թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան և  ար գե լակ ման ճա նա պար հի) 
հաշ վարկ նե րում ռեակ ցիա յի տար բեր՝ 0,3 վ. և 1,2 վ. մե ծութ յուն նե րի կի րա ռու մը:

Այս պի սով, կա րող ենք փաս տել, որ ան բա վա րար տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րում վա րոր դի 
գոր ծո ղութ յուն նե րը գնա հա տե լիս ավ տո տեխ նի կա կան բնա գա վա ռի փոր ձա գետն ավ տո մե քե-
նա յի ա րա գութ յու նը հաշ վե լիս պետք է հաշ վի առ նի այն հան գա ման քը, որ վա րոր դի ու նե ցած 
ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յամբ թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան ո րոշ ման կի րառ ված 
բա նաձ ևում վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա նա կը փոր ձա գե տի կող մից անհ րա ժեշտ է ըն դու նել 
տվյալ պայ ման նե րի հա մար վա րոր դի ռեակ ցիա յի մե ծութ յու նը, այլ ոչ՝ 0,3 վայրկ յան մե ծութ յու-
նը: Հետ ևա բար փոր ձա գե տի կող մից հաշ վարկ ված թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան 
կան գառ ման ու ղին չի կա րող եր բեք մեծ լի նել վեր ջի նիս նտա տե ղի բարձ րութ յու նից ու նե ցած 
ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան մե ծութ յու նից:
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЙСТВИЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ НАЕЗДАХ НА ПЕШЕХОДОВ В 

УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ

Даллакян Д.А.
В статье исследуются методологические подходы, реализуемые при проведении судебных 

автотранспортно-технических экспертиз в действующих экспертных организациях 
Республики Армения, с точки зрения анализа и оценки особенностей действий водителей, 
которые зачастую приводят к ошибочным экспертным заключениям.

В данной статье прoанализированы некоторые методологические подходы проведения 
прикладных исследований в области судебных автотранспортно-технических экспертиз, с 
целью предоставления экспертным, следственным и судебным органам корректного руко-
водства с точки зрения толкования и понимания правил дорожного движения. Также, в 
соответствии с имеющимися исходными данными и для того, чтобы проверить точность 
выбранного сравнительного метода по изучению полученных результатов исследований, 
проведены анализ и оценка особенностей действий водителей автотранспортных средств 



Տ Ե ԽՆ Ի Կ ԱԿ ԱՆ  Գ Ի  Տ Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ Ն Ե Ր

 ԴՓՔՀՀ • 2021 • 6 • AJFEC   |   71

при наездах на пешеходов в условиях влияния фактора ограниченной видимости.
Ключевые слова: судебная автотранспортно-техническая экспертиза, общая видимость, 

недостаточная видимость, следственный эксперимент, наезд, дорожно-транспортное 
происшествие.

ANALYSIS AND EVALUATION OF PECULIARITIES OF ACTIONS OF DRIVERS 
OF VEHICLES IN PEDESTRIAN ACCIDENTS  IN 

POOR VISIBILITY CONDITIONS

Dallakyan. D.
The article examines the methodological approaches implemented in carrying out forensic auto-

technical  expertise in existing expert organizations in the Republic of Armenia, from the point of 
view of analyzing and assessing the features of the actions of drivers, which often lead to erroneous 
expert conclusions.

This article provides an analysis of some methodological approaches to applied research in 
the field of forensic auto-technical  expertise, with the aim of providing expert, investigative and 
judicial bodies with correct guidance in terms of interpretation and understanding of traffic rules. 
Also, in accordance with the available initial data and in order to verify the accuracy of the chosen 
comparative method for studying the obtained research results, an analysis and assessment of the 
features of the actions of vehicle drivers when colliding with pedestrians were carried out in the 
context of the influence of the factor of poor visibility.

Key words: forensic auto-technical  expertise, general visibility, poor visibility, road accide
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