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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Թեմայի արդիականությունը: Այսօր, բազմաթիվ տարածաշրջաններ ու 
պետություններ գեոդեզիական տեղային ուսումնասիրությունների, այդ թվում 
երկրակեղևի ժամանակակից շարժերի համար, օգտագործում են GNSS (Global 
Navigation Satellite System) տեխնոլոգիական ցանցեր, որոնցում չափումները 
կատարվում են պարբերական, փողային կամ առցանց մշտադիտարկման 
(մոնիթորինգի) ռեժիմով: Արբանյակային դիտարկումների մեթոդներով գեոդի- 
նամիկական հետազոտություններ կատարելու համար հատուկ ուշադրություն 
է դարձվում գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգերից կազմված 
ցանցի կայանների նախագծմանը: Երկրաշարժերի կանխատեսման խնդիրնե
րի լուծմանը մի փոքր մոտենալու նպատակով GNSS ցանցերի նախագծման 
համար կարևոր նշանակություն ունեն սեյսմաակտիվ գոտիների դեֆորմացիոն 
գործընթացների բնութագրերը:

GNSS կայանների միջոցով որոշված տեղաշարժերի վերաբերյալ տեղե
կատվության վերլուծությունը թույլ է տալիս կազմել երկրակեղևի ժամանակա
կից շարժերի մանրամասն քարտեզը, ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղ
ղաձիգ պարամետրերով:

Գիտական խնդիրների շարքում կարելի է առանձնացնել նաև հետսեյսմիկ 
գործընթացի ռելակսացիոն երևույթների ուսումնասիրումը, երբ ցանցը 
ծածկում է երկրաշարժի ենթարկված գոտու առնվազն կեսը: Վերլուծելով բոլոր 
կայանների վեկտորային շարժը' հնարավոր է բավականին մեծ ճշտությամբ 
արձանագրել ակտիվ խզվածքների տարածական դիրքը, որն իր հերթին 
կօգնի տեղանքում նախագծել և գործարկել կոմբինացված (համակցված) 
սեյսմիկ ցանցեր' համադրելով երկրաշարժագիտական և գեոդեզիական 
ժամանակակից սարքավորումներ: Նոր տեխնոլոգիաների արագ զարգացման 
շնորհիվ, վերջին տարիներին գեոդեզիական նորագույն սարքավորումները 
կարող են աշխատել առցանց ռեժիմում և ժամանակակից ծրագրային փաթեթ
ների ու կապի միջոցների օգնությամբ փոխանցել տեղեկատվությունը համա
կարգչին' անկախ չափումներ իրականացնելու վայրի հեռավորությունից, ինչ
պես նաև անոմալիաների գրանցման դեպքում կատարել ավտոմատ ահազան
գում, ինչը բարձրացնում է կառավարման արդյունավետությունը և անվտան
գության աստիճանը:

Աշխատանքի նպատակը և խնդիրները: Աշխատանքի հիմնական նպա
տակն է ցույց տալ գեոդեզիական գործիքների, մասնավորապես արբանյակա
յին տեխնոլոգիաների կիրառման անհրաժեշտությունը սեյսմիկ ուսումնա
սիրությունների կատարման գործընթացում' ապացուցելով վերջիններիս 
տվյալների հիմնարարության և վստահելիության փաստը: Նշված նպատակին 
հասնելու համար անհրաժեշտ է եղել լուծել հետևյալ խնդիրները.
>  կատարել խզվածքների հակադիր մասերի միմյանց հանդեպ տեղաշարժ-
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ման վեկտորների ուղղությունների ճշգրիտ հաշվարկը' կիրառելով արբան- 
յակային տեխնոլոգիաներ,

>  կատարել վերլուծություն ՀՀ. տարածքում գտնվող սեյսմաակտիվ խզվածք
ների փոխադարձ ազդեցության վերաբերյալ,

>  համատեղ մշտադիտարկումների հիման վրա, աշխարհագրական տեղե
կատվական համակարգերի միջոցով, գեոդինամիկական պոլիգոններում 
կատարել տեղի ունեցած հորիզոնական և ուղղաձիգ տեղաշարժերի տարա
ծաժամանակային վերլուծություններ և մոդելավորում,

>  իրականացնել ՀՀ-ում մշտական գործող բոլոր առկա ռեֆերենց կայանների 
ցանցերի ընդհանուր և պարբերաբար հավասարակշռումներ' լուծելով 
դրանց տարեկան տեղաշարժերի խնդիրները,

>  վերլուծել ՀՀ-ում 2021 թ. փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի 
հետևանքով մշտական գործող ռեֆերենց կայանների հորիզոնական և 
ուղղաձիգ տեղաշարժերը' կոորդինատային տվյալներով և գրաֆիկներով:

Աշխատանքի գիտական նորույթը
> հիմնավորվել է ՀՀ հյուսիսային և արևմտյան սեյսմաակտիվ տարածաշըր- 

ջանների տեղաշարժերի վերահսկման առցանց համակարգի մշակումը 
GNSS համակարգերի ներդրման միջոցով, ելնելով Հայաստանի Հան
րապետության ֆիզիկաաշխարհագրական առանձնահատկություններից,

>  հիմնավորվել է արբանյակային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ չափումների 
արդյունավետության և չափումներից ստացված տվյալների վերլուծության 
վերջնաարդյունքների հավաստիության առավելությունները չափումների 
ավանդական եղանակների նկատմամբ,

>  առաջին անգամ կատարվել է գոյություն ունեցող ակտիվ խզվածքների 
գեոդեզիական մշտադիտարկումների արդյունքում ստացված երկրակեղևի 
տեղաշարժերի տվյալների տարածաժամանակային մոդելավորում,

>  առաջին անգամ իրականացվել է ՀՀ ազգային գեոդեզիական ցանցի 
մշտական գործող 12 ռեֆերենց կայանների ցանցի և ՀՀ Գիտությունների 
Ազգային Ակադեմիայի Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի 6 
GPS կայաններից ստացված տվյալների գիտական վերլուծություն և առա
ջարկվել է նշված 6 կայանները ներառել մշտական գործող ռեֆերենց կա
յանների ցանցի կազմում:
Հետւսզոտությունների մեթոդները: Աշխատանքում օգտագործվել են 

տարբեր ժամանակահատվածների և տարբեր մեթոդներով հավաքագրված 
տվյալների համընդհանուր վերլուծություն: Օգտագործվել են ստատիկ չափում
ներից, առանձին գործող բազային կայաններից, մշտական գործող ռեֆերենց 
կայաններից ստացված տվյալների վերլուծություն' տարբեր միջավայրերում և 
տարբեր համակարգերով: Ստացված արդյունքների գրաֆիկական պատկեր
ման մեթոդաբանությունը թույլ է տվել հստակ ընկալելի դարձնել Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում կատարվող սեյսմիկ գործընթացները:
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Աշխատանքի գործնական նշանակությունը և հնարավոր ներդրումր:
Գեոդեզիական մեթոդների առավելությունը կայանում է նրանում, որ կստեղծ
վի հնարավորություն կատարել տեղաշարժման վեկտորների հաշվարկ մեծ 
տարածությունների վրա և պահպանել ճշտության սանտիմետրային մակար
դակ, ինչպես նաև միասնական համակարգում ստանալ տարածաշրջանի տա
րածաժամանակային մոդելավորումը:

Քաղաքացիական պաշտպանության տեսանկյունից գեոդեզիական ոաում
նասիրությունները հիմք կհանդիսանան արագ արձագանքման և անվտանգ 
միջավայրի ստեղծման համար, քանի որ սեյսմիկ տվյալների առցանց առկա
յությունը ենթադրում է ամենաաննշան անոմալիայի գրանցում:

Ստացված տվյալները կբարձրացնեն դիտարկումների արդյունքների ճըշ- 
տությունն ու արդյունավետությունը' տնտեսելով զգալի ֆինանսական միջոց
ներ ու աշխատանքային ռեսուրսներ:

Պաշտպանության է ներկայացվում.
• ՀՀ տարածքում Երկրի մակերևույթի շարժումների, գեոդինամիկական պո

լիգոններում գեոդեզիական փողային դիտարկումների արդյունքում ստաց
ված տվյալների վերլուծությունը,

• ժամանակակից արբանյակային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գեոդինա- 
միկ գործընթացների դիտարկումների անհրաժեշտության և կարևորու
թյան հիմնավորումը,

• ՀՀ ազգային գեոդեզիական ցանցում ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակա
դեմիայի Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի կողմից տեղա
դրված 6 կայանների ինտեգրման և հավասարակշռման նախնական 
արդյունքները,

• համատեղ մշտադիտարկումների արդյունքների տվյալների հիման վրա 
ստացված տվյալների տարածաժամանակային մոդելավորումը,

• ՀՀ-ում 2021 թ. փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով 
մշտական գործող ռեֆերենց կայանների կոորդինատների հորիզոնական 
և ուղղաձիգ տեղաշարժերի' տարբեր ժամային պարբերականություններով 
(երկրաշարժից 5 օր, 2 ժամ և 10 րոպե առաջ և հետո, ինչպես նաև հենց 
երկրաշարժի գրանցման վայրկյանին) ստացված մշտադիտարկումների 
գրաֆիկների վերլուծությունները:
Հրատարակված աշխատանքները, զեկուցումները: Ատենախոսության 

հիմնական դրույթները հրապարակված են 8 գիտական հոդվածներում: 
Ուսումնասիրությունների արդյունքների վերաբերյալ ներկայացվել են զեկույց
ներ ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալ
սարանի ինժեներական գեոդեզիայի ամբիոնի նիստերում, ճարտարապետու
թյան և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ամենամյա 
միջազգային գիտաժողովում (2020 թ.):

Ատենախոսության կառուցվածքը և ծավալը: Ատենախոսությունը շարա
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դրված է 114 համակարգչային էջերի վրա, բաղկացած է ներածությունից, երեք 
գլխից, եզրակացություններից և առաջարկություններից, 105 անուն օգտա
գործված գրականության ցանկից, ներառում է 11 աղյուսակ և 40 նկար:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՑՈԻՆԸ 

Առաջին գլխում կատարվել է երկրաշարժերի նախադրյալներ հանդիսա
ցող երկրակեղևի դինամիկ գործընթացների և դեֆորմացիոն երևույթների 
ուսումնասիրություններ: Անդրադարձ է կատարվել արբանյակային տեխնոլո
գիաների ինտենսիվ ներդրման շնորհիվ այն ուղղության զարգացմանը, որն 
ուսումնասիրում է Երկրի դինամիկ արձագանքը' տարբեր ուժերի ազդեցու
թյուններին:

Տրվել է երկրաշարժերի դեֆորմացիոն նախանշանների դիտարկումների 
եղանակների նկարագիրը գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգե
րի և գեոդեզիական ավանդական սարքավորումների միջոցով: Երկրաշարժե
րի դեֆորմացիոն նախանշանների դիտարկումները, գեոդեզիական մոնիթո- 
րինգի տվյալների հիման վրա, ապահովում են սեյսմիկ ակտիվ գոտիներում և 
դրանց շուրջը ստեղծված միասնական տարածաժամանակային համակարգե
րում սեյսմիկ սարքավորումների տեղադրման առավել նպատակահարմար և 
նպաստավոր վայրերի ընտրությունը: Գեոդեզիական ավանդական եղանակ
ներով մեթոդի կիրառումը այժմ քիչ նպատակահարմար է' կապված առաջա
ցող ծախսերից, ժամանակահատվածից, եղանակային պայմանների ազդեցու
թյունից և ավտոմատացման գործընթացի անհնարինությունից: Երկրակեղևի 
տեղաշարժերի ուսումնասիրությունների ժամանակ համակարգերի
կիրառմամբ կարող ենք միաժամանակ արձանագրել ինչպես հորիզոնական, 
այնպես էլ ուղղաձիգ ուղղություններով տեղաշարժերը: Այսպիսով, համապար
փակ վերլուծություններ կատարելու համար անհրաժեշտ է համադրել ավան
դական եղանակների և արբանյակային գեոդեզիական եղանակների չափում
ների տվյալները, դրանք մշակել մեկ միասնական հարթակում: Երկրաֆիզի- 
կական խնդիրների լուծման մեծ մասի համար կետի տեղադիրքի հանութա- 
գրումն իրականացվում է օրական մեկ անգամ, իսկ սեյսմիկ կիրառությունների 
դեպքում' դրանք կարելի է և անհրաժեշտ է իրականացնել յուրաքանչյուր 
վայրկյանը մեկ' հաշվի առնելով, որ ժամանակակից սարքավորումները ունեն 
այդ հնարավորությունը:

Ոաումնասիրությունները թույլ են տալիս վստահաբար ասել, որ ունենալով 
տեխնոլոգիաների միջոցով արձանագրված պլանաբարձունքային 

տեղաշարժերը և վերջիններս համատեղելով սեյսմիկ տվյալների հետ, կարելի 
է ստանալ առավել հուսալի համապարփակ արդյունք:

Երկրորդ գլխում նկարագրվել է ՀՀ տարածքի երկրաբանական 
կառուցվածքը և ՀՀ սեյսմաակտիվ խզվածքները: Ուսումնասիրվել են ՀՀ որոշ 
ակտիվ խզվածքների գեոդեզիական չափումները, որոնք իրականացվել են
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չափման տարբեր մեթոդներով, նկարագրվել է ՀՀ ազգային գեոդեզիական 
ցանցի և ՀՀ բարձունքային ցանցի արդի վիճակը, ինչպես նաև 2013 թ. 
Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված մշտական գործող 12 
ռեֆերենց կայաններից կազմված ցանցը (ՄԳՈ-ԿՏ), որը ՀՀ տարածքում 
ակտիվ սեյսմիկ խզվածքների գոտիներում երկրակեղևի ուղղաձիգ և 
հորիզոնական տեղաշարժերի ուսումնասիրման և հայտնաբերման համար 
հանդիսանում է որպես տեխնոլոգիաների ներդրման կարևորագույն
բաղադրիչ: Բերված է կոորդինատների որոշումների ճշգրտության բարձր 
մակարդակի կիրառական նշանակությունը, այն ձեռք է բերվում արբան- 
յակային մեթոդների կիրառման միջոցով, որոնք էլ իրենց հերթին ապահովում 
են տվյալների ստացման մեծ արագություն, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս 
ավելի օպերատիվ և մանրամասն ուսումնասիրել երկրի ընդերքում տեղի 
ունեցող դինամիկ գործընթացները: Ուսումնասիրվել են հանրապետությունում 
երկրակեղևի հորիզոնական և ուղղաձիգ տեղաշարժերի համար կատարված 
տարբեր աշխատանքներ, որի արդյունքում պարզվել է, որ տարբեր 
կառույցներ գործել են իրարից անջատ, սակայն համաշխարհային փորձը ցույց 
է տալիս, որ երկրաշարժերի կանխագուշակման, սեյսմիկ ռիսկերի 
գնահատման աշխատանքները պետք է կատարվեն համատեղ' գեո
դեզիական, երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, սեյսմոլոգիական մասնա
գետների հետ: Այդպիսի աշխատանքների արդյունքում հնարավոր կլինի տե
ղեկատվությունը և վերլուծությունների տվյալներն ինտեգրել և դրանք պահ
պանել մեկ միասնական համակարգում, որտեղ ընդգրկված կլինեն բնակա
վայրերը, գեոդինամիկական պոլիգոնների տարածաշրջանները, երկրակեղևի 
խզվածքները, սեյսմիկ կայանների տեղերը, ՀՀ մշտական գործող ռեֆերենց 
ցանցի կայանների տեղադիրքերը:

Ուսումնասիրվել և վերլուծվել են ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի 2008-2010 թթ. 
ընկած ժամանակահատվածում Մերձերևանյան գեոդինամիկական պոլիգո
նում և 2014-2016 թթ. Սպիտակի գեոդինամիկական պոլիգոնում կատարված 
փողային գեոդեզիական աշխատանքների արդյունքները: Մերձերևանյան 
գեոդինամիկական պոլիգոնում դիտարկումները կատարվել են տարեկան մեկ 
փուլով, որոնք իրականացվել են ընդհատումներով, ինչն էլ թույլ չի տվել 
արձանագրել պոլիգոնում Գառնի բնակավայրի մոտակայքում փողային դի
տարկումների ժամանակահատվածում տեղի ունեցած 5,5 բալանոց երկրա- 
շարժից առաջ և հետո հիմնակետերի տեղաշարժերի դինամիկան: Երկրա
շարժի ազդեցության գնահատման նպատակով, լրացուցիչ դիտարկումների 
իրականացնելու անհրաժեշտությունից ելնելով, օգտագործվել են մարդկային 
և ֆինանսական չնախատեսված ռեսուրսներ, ինչն ազդել է աշխատանքների 
ինքնարժեքի վրա: Կատարված միջոցառումներն որոշ դեպքերում եղել են ոչ 
ստատիկ, իրականացվել են կարճ ժամանակահատվածում, ինչը չէր կարող 
ապահովել երկրակեղևի տեղաշարժերի մշտական դինամիկայի գնահատումը:
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Վերը նշվածն առավել արդյունավետ և առավել ճշգրիտ հնարավոր կլիներ 
իրականացնել մշտական գործող ռեֆերենց կայանների ցանց ունենալու դեպ
քում:

Սպիտակի գեոդինամիկական պոլիգոնում դիտարկումները ևս կատարվել 
են 3 վաղով, չափման արդյունքները հավասարակշռվել են' օգտագործելով 
«  տարածքում 2013 թ. ստեղծված մշտական գործող ռեֆերենց կայանների 
ցանցի տվյալ տարածաշրջանին մոտ գտնվող կայանի դիտարկված տվյալները 
վերափոխելով էնՍևճ ձևաչափի: Սակայն, հարկ է նշել, որ դիտարկման 
ժամանակահատվածում մշտական գործող ռեֆերենց կայանների ցանցը եղել 
է նորաստեղծ, իսկ, ելնելով վերջիններիս որակական հատկանիշների 
բնողծագրերից' աշխատանքի ժամանակագրական տևողություն, կայանների 
աշխատանքային գործունեության ընթացքում տարբեր ազդեցությունների 
ենթարկում, կայանների ապամոնտաժում և վերատեղադրում, ակնհայտ է, որ 
տվյալ ժամանակահատվածում հավաքագրված տվյալները չէին կարող 
ապահովել Սպիտակի գեոդինամիկական պոլիգոնում տեղադրված 
հիմնակետերի հավասարակշռման համար անհրաժեշտ ճշտություն:

Առաջարկված մեթոդաբանությամբ 
վեր լո ւծո ւթյ ո ւնն եր ի ա ր դյ ո ւն ա վետ ո ւթյ ո ւ- 
նը գնահատելու համար իրւսկւսնացվել է 
Սպիտակի և Մերձերևանյան գեոդինա
միկական պոլիգոններում իրականաց
ված փողային գեոդեզիական դիտար
կումների արդյունքների վերլուծություն 
ձրշն1Տ ծրագրւսյին փաթեթով, որով 
հնարավորություն է ստեղծվել միևնույն 
ժամանակ և միևնույն հարթակում ունե
նալ տվյալների բազաները, կետերի դիր
քերը և վերջիններիս տարածաժամանա
կային ւիոփոխողթյունները (նկ. 1):

Մերձերևանյան գեոդինամիկական 
2010 թթ. նկատվել է հյուսիսային հատ
վածների հորիզոնական տեղաշարժ դե
պի հյոաիս-արևեք, կենտրոնական հատ

վածներում' հարավ-արևմուտք, իսկ հարավային հատվածներում հիմնական 
տեղաշարժի վեկտորը հյուսիսային ուղղությամբ է եղել, ինչը թույլ է տալիս 
եզրակացնել, որ ամբողջ պոլիգոնի հյուսիսային և հարավային հատվածներում 
տեղի են ունենում հարստային գործընթացներ, իսկ կենտրոնական մասում' 
գր արենային:

Ուսումնասիրելով Սպիտակի գեոդինամիկական պոլիգոնի փողային դի
տարկումների արդյունքները և իրականացնելով դրանց համապարփակ վեր-
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լուծությունը, ակնհայտ է, որ նշված պոլիգոնի հյուսիս֊արևմտյան հատվածը 
ամբողջությամբ տեղաշարժվում է նույն հյուսիս֊արևմտյան ուղղությամբ մինչև 
50 մմ, կենտրոնական, հարավային և արևմտյան հատվածներում հորիզոնա-

Նկ. 2. Սպիտակի գեոդինամիկական պոլիգոնի 2014-2016 թթ. գեոդեզիական 
փողային դիտարկումների վերլուծությունը

կան տեղաշարժերը փոքր են կամ բացակայում են (նկ. 2): Այսպիսով, համե
մատելով երկու գեոդինամիկական պոլիգոնների հորիզոնական բաղադրիչնե
րով տարածաժամանակային տեղաշարժերի վերլուծությունները, կարելի է 
փաստել, որ երկու պոլիգոններում էլ նկատվում է տեղաշարժեր հյուսիսային և 
հյուսիս֊արևմտյան ուղղությամբ: Նշված երկու տեղամասերում ուղղաձիգ բա
ղադրիչներով նկատվում են և իջեցումներ և բարձրացումներ 30-50 մմ սահ
մաններում:

Նման մոդելավորման և քարտեզագրման արդյունքում ստացված տվյալնե
րի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ, ի տարբերություն գեոդեզիական ավան
դական վերլուծությունների, որտեղ տեղեկատվությունը կետային է, այս դեպ
քում ունենում ենք գեոդինամիկական պոլիգոններում տեղի ունեցած տեղա
շարժերի տարածական պատկերը:

Երրորդ գլխում տրվել է գեոդեզիական մոնիթորինգի մեթոդի և 
գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգերի կիրառման և զարգաց
ման հիմնախնդիրները: Տրվել է «  ԳԼԼԱ Երկրաբանական գիտությունների 
ինստիտուտի 6 կայանների աշխատանքի ընդհանուր նկարագիրը և
ստացված տվյալների համեմատական վերլուծությունը: Նշված կայաններն 
Արուճի 1նՏ կայանի հետ միասին գրեթե ծածկում են ՀՀ. տարածքը, նրանց 
աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալները հնարավորություն են
տալիս որոշելու այդ կայանների տեղադիրքի տեղաշարժերը և ստանալ ՀՀ 
տարածաշրջանի երկրակեղևի դեֆորմացիաները: Նշված կայաններից տվյալ
ների բեռնումն իրականացվում է մեխանիկորեն' երեք ամիսը մեկ անգամ: 
Որոշակի ժամանակահատվածի համար այդ տվյալների հասանելիությունը 
տրված է նկ. 3-ում: Պատկերից հասկանալի է նաև, որ չունենալով առցանց 
վերահսկողական և կառավարման մեխանիզմ, կայանների աշխատանքներում 
տեղի են ունեցել չափումների ընդատումներ, որոնց վերաբերյալ մենք կարո
ղանում ենք իմանալ միայն տվյալները երեք ամիս հետո ներբեռնելու միջոցով:
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Իսկ սա էլ իր հերթին խնդիրներ է առաջացնում տվյալների վերլուծության 
գործընթացում: Ցանցի գլոբալ ռեֆերենց շրջանակը ներկայացնելու համար 
մեր կողմից ներմուծվել են նաև միջազգային GNSS ծառայության 9 IGS կայան-
#  VARD-1

Փ  VANN- ^

֊ 1--1---1-- --- 1-- --- 1-- 1-- 1-- --- 1-- --- 1-- --- 1-- --- 1-- --- 1-- ՚-- 1-- --- 1-- 1-- 1-- --- 1--
8/4/13 11/2/13 1/31/14 5/1/14 7/30/14 10/28/14 1/26/15 4/26/15 7/25/15 10/23/15 1/21Г6 4-20/16 7/19/16 10/17/16

Date

Նկ.Յ. ՀՀ  ԳԱՄ ԵԳԻ-ի 6 GNSS կայանների տվյալների հասանելիությունը

ներ, որոնք ընտրվել են այն սկզբունքով, որ հեռավորությունը Հայաստանից 
չգերազանցի 3000 կմ: Կետերի ընտրության ժամանակ վերլուծվել է յուրա
քանչյուր կայանի տվյալների հասանելիությունը, վերջիններս ընտրվել են այն
պես, որ ապահովեն դիտարկման միատեսակ տվյալներ և չունենան դիտար
կումների մեծ ընդհատումներ: Կայաններից ստացված տվյալները մշակվել և 
հաշվարկվել են Bernese ծրագրային փաթեթով, մշակման առաջին արդյունք
ները եղել են կայանների ամենօրյա կոորդինատները: Կետերի վերջնական 
կոորդինատների և արագությունների գնահատման տվյալները ստանալու 
համար օգտագործել ենք Bernese ADDNEQ2 ծրագրային փաթեթը: Որպես 
վերջնական արդյունք միացնելով օրական արդյունքները ստացվել է կայաննե
րի վերջնական կոորդինատները և արագությունները ITRF2008 գլոբալ ռեֆե
րենց համակարգում (աղ. 1) (նկ. 4):

Անվանումը

ITRF2008 (Ժամանակահատված՝ 2015.01.01)

լայնություն երկայնություն
էլ. բարձ
րություն

( ° )

V
հյուսիս

(մ/տարի)

V
արևելք

(մ/տարի)

V
ուղղաձիգ
(մ/տարի)

BAVR 41.11656910 43.80690880 2134.0501 0.0283 0.0150 -0.0026
виси 44.46394370 26.12574050 143.2592 0.0231 0.0115 0.0002
DRAG 31.59320050 35.39206990 31.8959 0.0222 0.0204 0.0042
HYDE 17.41725990 78.55087040 441.5706 0.0390 0.0388 0.0074

LCHA 40.50761410 44.93193100 1981.6374 0.0286 0.0165 0.0003
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Աղյուսակ 1-ի շարունակությունը
1 2 3 4 5 6 7

NAVR 40.86644340 45.35121680 1473.4304 0.0294 0.0168 -0.0010
POLV 49.60261300 34.54292980 178.3140 0.0222 0.0120 -0.0014
TEHN 35.69728220 51.33409240 1194.5102 0.0245 0.0204 -0.0027
VANN 40.10796450 43.81362650 1053.7035 0.0283 0.0152 0.0009
VARD 40.16852150 45.73619140 1982.0199 0.0293 0.0191 -0.0001
ZECK 43.78839210 41.56506580 1166.2496 0.0249 0.0112 0.0013

Նկ. 4. Կայանների վեկտորային 
տեղաշարժերի քարտեզ ITRF2008 
կոորդինատային համակարգում

Նկ. 5. Կայանների արագությունները 
ETRF2000 կոորդինատային 

համակարգում

Ուսումնասիրելով ՀՀ գործող 6 GPS կայաններից ստացված հորիզոնական 
և ուղղաձիգ արագությունների վեկտորների ուղղությունները և արժեքները, 
ակնհայտ է, որ վերջիններս համահունչ են միջազգային տվյալներին (ITRF) և 
ուսումնասիրվող տարածքի տեղաշարժը համապատասխանում է հյոաիս- 
արևելան ուղղությանը, որը վերագրվում է Արաբական սալի կոնվերգենցիա- 
յով դեպի Եվրասիական սալը: Համաշխարհային ITRF2008-mO գնահատված 
արագությունները Եվրասիական տեկտոնիկ սալիկի շարժման միտման 
բաղադրիչ ունեն և այդ արագությունները չեն արտացոլում կայանների 
ներկայիս տեղային շարժերը: Այս միտումը վերացնելու համար, մեր կողմից 
որոշում կայացվեց Եվրասիական սալիկի հաշվարկված արագությունները 
վերափոխել Եվրոպական ռեֆերենց համակարգով' ETRF2000 (նկ. 5, աղ.2):

Աղյուսակ 2
ՀՀ տարածքի GPS կայանների արագությունները ETRF2000 ԿՀ-ում

Անվանումը
V հյուսիս 
(մ/տարի)

V արևելք 
(մ/տարի)

V ուղղաձիգ 
(մ/տարի)

AIGS 0.0065 0.0019 0.0007
ARUC 0.0055 0.0015 -0.0007
BAVR 0.0043 0.0017 -0.0032
LCHA 0.0061 0.0019 -0.0003
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Աղյուսակ 2-ի շարունակությունը
NAVR 0.0065 0.0027 -0.0016
VANN 0.0046 0.0017 0.0003
YARD 0.0088 0.0025 -0.0006

Ստացված կայանների տեղաշարժման արագությունների արդյունքները
համեմատվել են ՀՀ֊ում երկրակեղևի ձևախատումների ուսումնասիրություն
ներում մեծ ավանդ ունեցող Ա. Կարախանյանի կողմից 2013 թ. կատարված
ուսումնասիրությունների արդյունքների հետ: Արդյունքում ստացված արա
գությունների քարտեզը ներկայացված է նկ. 6-ում:

Նկ. 6-ից երևում է, որ արագու
թյան վեկտորները, որոնք գնահատ
ված են Ա. Կարախանյանի և այլոց
կողմից, մասնավորապես գտնվում
են ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ կողմից տեղա
դրված 6 GPS կայանների հարևա
նությամբ. բացառությամբ YARD
կայանի, որը գտնվում է ՓՍՍ
խզվածքի արևելյան կողմում և եր
կու կայանները, որոնք գտնվում են
ՓՍՍՒս֊ի արևմտյան կողմում: Այս
փաստը կարող է հաստատել նաև
ՓՍՍՒս-ի տեկտոնիկ ակտիվ վիճակը:

Նկ. 6. Համեմատության արդյուն֊ Կատարված ուսումնասիրություն
քում ստացված արագությունների ների ընթացքում անհրաժեշտ ենք

քարտեզ համարել համեմատել նաև ՀՀ  գի
տությունների ազգային ակադեմիայի Երկրաբանական գիտությունների ին
ստիտուտի կողմից ՀՀ տարածքում տեղադրված 6 GPS կայանների ցանցի և
2013 թ-ից Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական գործող 12 ռեֆերենց
կայանների ցանցի (ՄԳՈ-ԿՅ) կայաններից ստացված տպալները:

Ուսումնասիրելով 2013 թ֊ից ՀՀ֊ում 12 մշտական գործող ռեֆերենց կայան
ներից ստացվող ամենօրյա տպալները և դրանք համեմատելով հավասա
րակշռված տվյալների հետ, ստացել ենք կոորդինատների տարբերություն
ները, որոնք գտնվում են միլիմետրերի շրջանակում և դրանց փոփոխություն
ներն ընդհանուր առմամբ 1 սմ֊ից փոքր են (նվազագույն և առավելագույն ար
ժեքների տարբերությունը): Ուղղաձիգ բաղադրիչում փոփոխությունները չեն
գերազանցում 25 մմ: Բոլոր տվյալների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ դի
տարկումների տվյալները համապատասխանում են միմյանց և չեն առաջացրել
որևէ անհամապատասխանություն, իսկ մշակման գործընթացները ճիշտ են:
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Համեմատություններից հանգել ենք այն եզրակացություններին, որ երկու 
աղբյուրներից ստացված տվյալների վերլուծությունները և հաշվարկված 
վեկտորային տեղաշարժերի տվյաները գրեթե նույնն են, ինչն ապացուցում է 
ընտրված մեթոդաբանության հիմնարար լինելու հանգամանքը:

Այսպիսով, ուսումնասիրելով ՀՀ-ում իրարից անկախ գործող 12 ռեֆերենց 
և 6 GPS կայանները, գալիս ենք այն եզրակացության, որ ՄԳՌԿՑ կայանները, 
գտնվելով շենքերի տանիքներին, կարող են հանգեցնել տվյալների ճշտության 
նվազեցմանը' հաշվի առնելով շենքերի սեյսմիկան և կայանների տեղադրման

կոնստրուկցիան: Սեյսմիկ ոաումնասիրու
թյունների համար կարևոր հանգամանք է 
ցանցի կայանների տեղադրման մեթոդա
բանությունը ուստի անհրաժեշտություն է 
առաջանում արդիականացնել և ընդլայնել 
մշտական գործող ռեֆերենց կայանների 
ցանցը' նրա կազմում ներառելով առաջին 
դասի 6 սեյսմիկ կայանները: Այս աշխա
տանքի կատարման արդյունքում ՄԳՌ-ԿՑ-ը 
կմիացվի 6 GPS կայանների հետ, որոնք 
տեղակայված են մայր գրունտի վրա, և 
վերջինիս համար կստեղծվի միասնական 
կառավարման կենտրոն (նկ. 7):

Նկ. 7. Առաջարկվող միավորված 
ՄԳՌԿՅ

ցանցի սխեման և կայանների 
վերածածկույթը

Հետազոտելով կայանների համատեղ աշխատանքի սխեմատիկ պատ
կերը, գալիս ենք այն եզրակացության, որ մոտ գտնվող կայանները կարող են 
իրար փոխարինել ինչպես տեխնիկական խափանումների, այնպես էլ սահմա
նային կայանների տարբեր պատճառներով անջատումների դեպքում: Նման 
դեպքերում առաջարկվում է ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի ARMAVIR, VARDENIS, 
GAVAR, IJEVAN, AKHURYAN, ARTASHAT կայնները փոխարինել ՀՀ ԳԱԱ համա
պատասխանաբար VANN, VARD, NAVRBAVR, AIGS կայաններով:

Նշված աշխատանքների իրականացման դեպքում, ունենալով մշտական 
գործող բոլոր 18 ռեֆերենց կայանների ցանց, անհրաժեշտ կլինի պարբերա
բար կատարել ընդհանուր հավասարակշռումներ, ինչպես նաև տեղադիրքի 
կոորդինատների ճշգրտումներ: Մեր կողմից իրականացվել է նաև ՄԳՌԿՏ-ի 
չափումների որոշակի ժամանակահատվածի հավասարակշռման աշխատանք
ներ, որի արդյունքները օգտագործվել է ՀՀ տարածքում Երևանի տարածա
շրջանում 2021 թվականի փետրվարի 13-ին Երևանի ժամանակով ժամը 15:29- 
ին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետազոտման ժամանակ: Երկրաշարժի
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Էպիկենտրոնը գտնվում էր մայրաքաղաք Երևանից 8 կմ հարավ-արևելք, որի 
աշխարհագրական կոորդինատներն են արևելյան երկայնության 44.54 աստի
ճան և հյուսիսային լայնության 40.11 աստիճան, հիպոկենտրոնի խորությունը 
10 կմ:Դիտարկելով Հ <  Կադաստրի կոմիտեի Երևանին մոտ գտնվող Արմավիր 
մշտական գործող ռեֆերենց կայանի փետրվարի 13-ին Երևանի ժամանակով 
15—֊ից 2 ժամ, 10 րոպե և 1 վ պարբերություններով ստացված կոորդինատ
ների փոփոխությունների հիման վրա կազմված դիագրամները, ակնհայտ է, 
որ շեղումը հատկապես զգալի է աշխարհագրական լայնության և էլիպսոիդալ 
բարձրության կոորդինատների համեմատության դեպքում: 10 րոպեական 
միջակայքով կոորդինատային գծապատկեր-դիագրամում ակնհայտ է, որ 
երկրաշարժին նախորդող և հաջորդող երկուական ժամերին դիտարկվում է 
բավական նկատելի և էական տատանում, այսինքն ունենք կտրուկ կերպով 
դեպի վերև ուղղված կոր (նկ. 8): Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ նախա- 
երկրաշարժային ժամանակահատվածում երկրակեղևի որոշակի զանգվածում 
կուտակված էներգիայի լիցքաթափման հետևանքով տեղի ունեցող ստոր

գետնյա ցնցումների ազդեցությունն ակնհայտ է մշտական գործող ռեֆերենց 
կայանների կոորդինատների որոշման գործընթացում

Նկ. 8. Չափումների յուրաքանչյուր Նկ. 9. Չափումների յուրաքանչյուր 
10-րդ րոպեի տվյալների վերլուծու- 1 վայրկյանի տվյալների վերլուծու

թյուն թյուն
Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ նախաերկրաշարժային ժամանակա

հատվածում երկրակեղևի որոշակի զանգվածում կուտակված էներգիայի լից
քաթափման հետևանքով տեղի ունեցող ստորգետնյա ցնցումների ազդե
ցությունը ակնհայտ է մշտական գործող ռեֆերենց կայանների կոորդինատնե
րի որոշման գործընթացում: Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Հա-
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յաստանի Հանրապետությունը գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտում, ապա 
կայանների կոորդինատային տվյալների զգալի շեղումները հստակ կարող են 
օժանդակել երկրակեղևի հորիզոնական և ուղղաձիգ տեղաշարժերի ոաումնա
սիրությունների ժամանակ: Վերլուծելով վայրկյանային ինտերվալով ստացված 
գրաֆիկները (նկ. 9) 15—֊ին գրանցված երկրաշարժի ժամանակ ակնհայտ 
տեղաշարժ է գրանցվել բոլոր երեք բաղադրիչներով, ինչը կարող է փաստել, 
որ կայանները հավաստի և հուսալի են երկրաշարժերի գրանցման
համար: Մեկ անգամ ևս համոզվելու համար, որ կայանների միջոցով
կարելի է ստանալ իրատեսական պատկեր երկրակեղևի հորիզոնական և 
ուղղաձիգ տեղաշարժերի վերաբերյալ, իրականացվել են նաև ՀՀ Կադաստրի 
կոմիտեի թվով 9 ռեֆերենց կայանների կոորդինատների հավասարակշռված 
տԱւաւների տարբերութւան վերտւծութւուն' երկրաշարժիզ 5 օր առաջ (08.02
12.02. 2021) և 5 օր հետո (14.02-18.02.2021) (նկ. 10): "

Ե Ր Ե Վ Ա Ն Ի  Ե Ր Կ Ր Ա Շ Ա Ր Ժ
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Նկ. 10. ՀՀ ԱԳՅ ՄԳՌԿՑ-ի 9 կայանների դիտարկումների տվյալների 
վերլուծություն 08.02-12.02.2021 և 14.02-18.02.2021 

ժամանակահատվածների համար (մ)
Ըստ ՄԳՌԿՅ-ի 9 կայանների վերլուծույծյան, օրինակ APAR ռեֆերենց 

կայանում ճ և 1 բաղադրիչներով վտվտխու|3յուն չի գրանցվել, իսկ X բաղադ
րիչով գրանցվել է 1 մմ տեղաշարժ, ARMAV կայանում կտվտխություններն են' 3 
մմ տեղաշարժ X ուղղությամբ, V ուղղությամբ տեղաշարժ չկա, իսկ 1 ուղղութ
յամբ նկատվում է իջեցում 1 մմ-ով (նկ. 11):

Նկ. 11. Մշտական գործող ռե
ֆերենց ցանցի տվյալների 

վերլուծություն
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Ամփոփելով վերը նշվածը, կարող ենք արձանագրել, որ 9 ՄԳՌԿՑ կայան
ները երկրաշարժից հետո հորիզոնական բաղադրիչում տեղաշարժվել են հիմ
նականում դեպի հյուսիս-արևելան ուղղությամբ, իսկ կայանների ուղղաձիգ 
բաղադրիչում հիմնականում առկա է բարձրացում, ինչը ևս մեկ անգամ փաս
տում է, որ կայանների միջոցով կատարված մոնիթորինգի արդյունքում
ստացված տվյալները համապատասխանում են միաջազգային ուսումնասիրու
թյունների տվյալներին և Արաբա-Եվրասիական սալերի ուսումնասիրվող տա
րածքի տեղաշարժը համապատասխանում է Արաբական սափ կոնվերգեն- 
ցիայով դեպի Եվրասիական սալը: Այսպիսով, Երևան քաղաքում 13.02.2021 թ. 
տեղի ունեցած երկրաշարժի մոնիթորինգի իրականացումը ռեֆերենց կայան
ների միջոցով ցույց է տալիս, որ 1 վ հաճախականությամբ գրանցված կոոր
դինատների միջոցով հնարավոր է ֆիքսել երկրաշարժի գրանցման ժամա
նակը, ռեֆերենց կայանների միջոցով իրականացնել որոշակի պարբերակա
նությամբ երկրակեղևի տեղաշարժման վեկտորների մոնիթորինգ: Հարկ է 
նշել, որ տվյալ ռեֆերենց կայանները գտնվում են շենքերի տանիքներին, իսկ 
ունենալով մեր կողմից առաջարկված թվով 18 համալիր ռեֆերենց կայան
ներից կազմված ցանց, որի որոշ կայաններ կգտնվեն կոշտ ապարների վրա, 
հնարավոր կլինի ունենալ ավելի ճշգրիտ տվյալների բազա, որոնք կնպաստեն 
սեյսմոակտիվ շրջաններում տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գեոդեզիա
կան մոնիթորինգի զարգացմանը:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՑՈԻՆՆԵՐ

1. Հիմնավորվել է նորագույն արբանյակային և թվային տեխնոլոգիաների կի
րառման միջոցով գեոդինամիկական պոլիգոններում երկրակեղևի դեֆոր- 
մացիոն երևույթների ոաումնասիրությունների արդյունավետության բարձ
րացման գործընթացը:

2. Հիմնավորվել է արբանյակային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ չափումնե
րի արդյունավետության և չափումներից ստացված տվյալների վերլուծու
թյան վերջնաարդյունքների հավաստիության առավելությունները' չափում
ների ավանդական եղանակների նկատմամբ:

3. Առաջին անգամ կատարվել է գեոդինամիկական պոլիգոններում փողային 
և մշտական դիտարկումների հիման վրա միասնական կոորդինատային 
համակարգում տվյալների բազաների ստեղծում, տեղաշարժերի տարածա
ժամանակային վերլուծություն և մոդելավորում:

4. Ստացվել է մայր գրունտի վրա ամրակայված կայանների տեղա
շարժման արագությունները' համաշխարհային 111^2008 ռեֆերենց համա-
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կարգում:
5. Ապահովվել է Եվրասիական սալի հաշվարկված արագությունները

11(^2008 համակարգից անցումը Եվրոպական ռեֆերենց համակարգ 
(£11^2000)' կայանների տեղային շարժերը ուսումնասիրության պա
հին արտացոլելու նպատակով:

6. Կատարվել է նախկինում հետազոտված տեղաշարժման վեկտորների արդ
յունքների համեմատումը կայանների տեղաշարժման արագություն
ների վեկտորներ արդյունքների հետ:

7. Հիմնավորվել են ՀՀ-ում մշտական գործող բոլոր առկա ռեֆերենց կայան
ների ցանցերի ընդհանուր և պարբերաբար հավասարակշռումներ, լուծելով 
դրանց տարեկան տեղաշարժերի խնդիրները:

8. Վերլուծվել են ՀՀ-ում 2021 թ. փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած երկրա
շարժի հետևանքով մշտական գործող ռեֆերենց կայանների հորիզոնա
կան և ուղղաձիգ տեղաշարժերի արժեքները և կազմվել դրանց գրաֆիկը:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Առաջարկվում է օգտագործել գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համա
կարգերի մշտական գործող կայանների ցանցերը սեյսմաակտիվ գոտի- 
ների վերաբերյալ առցանց տեղեկատվություն ունենալու գործընթացում,

2. Առաջարկվում է ՀՀ հյուսիսային և արևմտյան սեյսմոակտիվ շրջանների
վերահսկման առցանց համակարգի մշակում և համակարգերի
ներդրման անհրաժեշտության հիմնավորում' ելնելով տարածքի 
ֆիզիկաաշխարհագրական պայմաններից:

3. Առաջարկվում է իրականացնել ՀՀ ԱԳՏ մշտական գործող ռեֆերենց կա
յանների ցանցի և ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Երկրաբա
նական գիտությունների ինստիտուտի 6 կայանների համակցումը, դրանց 
ընդհանուր հավասարակշռումը, ինչը կնպաստի ինտեգրման արդյունքում 
ստացված ավելի բարձր ճշտություն ունեցող քարտեզագրագեոդեզիական 
տվյալների ստացմանը:

4. Առաջարկվում է կազմակերպել երկրաբանական, գեոֆիզիկական, սեյսմո
լոգիական, գեոտեկտոնական, գեոմորֆոլոգիական, ինչպես նաև գեոդե
զիական տվյալների հավաքագրման անընդհատություն' մոնիթորինգի 
արդյունքների հիման վրա համատեղ իրականացնել երկրակեղևի դեֆոր- 
մացիաների տեղորոշումները:

5. Առաջարկվում է համատեղ մշտադիտարկումների արդյունքների 
տվյալների հիման վրա կազմել խզվածքների եռաչափ մոդելները: 
Ատենախոսության հետազոտությունները և գիտական մշակումներն ունեն

կիրառական նշանակություն և կարող են նպաստել ՀՀ Կառավարության
13.02.2014 թ. № 136-Ն որոշմամբ նախատեսված Հայաստանի Հանրապետու-
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թյան տարածական ավալների տեղեկատվական ենթակաոուցվածքի ձևավոր
ման և տվյալներով համալրման գործընթացին, ապահովել բարձր որակի տե
ղեկատվություն քաղաքացիական պաշտպանության աշխատանքներ իրակա
նացնող կառույցներին, ունենալ լայն կիրառություն շենք շինությունների նա
խագծման և շահագործման ողջ գործընթացում:

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐՈՒՄ

1. Թովմասյան Ս.Վ., Մարգարյան Ա.Ա., Վասիլյան Ա.Լ. Ջրային ռեսուրս
ների համապարփակ կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում // 
ՃՇՀԱՀ տեղեկագիր.- Երևան, 2015, N2 5,- էջ 18-22:
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МАРГАРЯН АНУШ АШОТОВНА

РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ С ^ 8  ТЕХНОЛОГИЙ В 

СЕВЕРНОЙ И ЗАПАДНОЙ СЕЙСМОАКТИВНЫХ РЕГИОНАХ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

РЕЗЮМЕ

Современные спутниковые технологии нашли широкое применение в гео
дезии и картографии РА.

В настоящее время во многих странах широко применяются постоянно 
действующие референц станции (Глобальная навигационная спутнико
вая система), в том числе при геодезических измерениях деформаций земной 
коры в режиме как цикличных, так и онлайн-мониторинга.

Анализ информации, полученной при помощи станций, позволяет
составить подробную карту современных движений земной коры, как горизон
тальных, так и вертикальных. Регистрация пространственного положения 
активных разломов позволит спроектировать и эксплуатировать на местности 
комбинированные сейсмические сети, сочетая современное сейсмическое и 
геодезическое оборудование.

В связи с быстрым развитием новых технологий, в последние годы новей
шее геодезическое оборудование может работать в режиме онлайн - с помощью 
современных пакетов программного обеспечения и средств связи для передачи 
информации на компьютер, независимо от расстояния места измерения. Это 
позволит автоматически оповещать в случае зафиксированных аномалий, что 
увеличит эффективность управления и повысит уровень безопасности.

Полученные в диссертации результаты и их анализ позволяют сделать 
следующие выводы и рекомендации.

В работе обоснован процесс повышения эффективности изучения деформа
ций земной коры на геодинамических полигонах на основе использования 
новейших спутниковых и цифровых технологий.

Обоснованы преимущества и эффективность наблюдений и надежность 
анализа конечных результатов данных, полученных с применением спутнико
вых технологий, относительно результатов наблюдений, полученных 
традиционными методами.
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На основе цикличных наблюдений на гео динамических полигонах с исполь
зованием геоинформационных систем создана база данных в единой системе, а 
также произведен пространственно-временной анализ и моделирование 
смещений земной коры.

Для определения отражения локальных изменений местоположения 01488 
станций во время исследований обеспечено преобразование рассчитанных 
скоростей евразийской плиты из системы 1ТКР2008 в Европейскую систему 
отсчета (ЕТ14Е2000).

Получен сравнительных анализ векторных смещений по результатам ранее 
выполненных наблюдений на геодинамических полигонах и векторный сдвиг 
01488 станций на тот же период.

Выполнен анализ данных, полученных при помощи 01488 станций до и 
после землетрясения в РА 13-го февраля 2021 года.

Определены основные задачи для создания баз данных ЕИС и их анализ, с 
целью получения более точных данных совместного нивелирования и данных 
01488 мониторинга.

Обоснована возможность точного прогнозирования вероятного расположе
ния геологических опасностей (сильные землетрясения, извержения вулканов, 
катастрофические оползни и др.) для проведения комплексных исследований 
активных разломов на основе анализа геологической ситуации на сейсмоактив
ных территориях РА.

Предложено при наличии новейших спутниковых и электронных техноло
гий, а также других технических средств, повышающих надежность данных, 
иметь онлайн-информацию о сейсмически активных зонах.

Обоснована необходимость модернизации постоянно действуюшей рефе- 
ренц сети АгтР08 с целью обновления топографических карт государственно
го масштабного ряда РА, карт административно-территориальных единиц РА, а 
также уточнения кадастровых карт на территориию РА.

Предложено на основе данных результатов совместного мониторинга разра
ботать трехмерную модель разломов на сейсмоактивных территориях РА.

Основные положения и научные разработки будут положены в основу обес
печения требований Постановления Правительства РА от 13.02.2014 г. № 136 с 
целью формирования и развития информационной инфраструктуры простран
ственных данных Республики Армения.
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ANUSH MARGARYAN

DEVELOPMENT AND APPLICATION OF GEODETIC MONITORING 
METHOD USING GNSS TECHNOLOGIES IN THE NORTHERN AND 

WESTERN SEISMOACTIVE REGIONS THE REPUBLIC OF ARMENIA

SUMMARY

The field of geodesy and cartography has been experiencing great technological 
development in recent years at the Republic of Armenia.

Nowadays, many regions and countries use GNSS (Global Navigation Satellite 
System) technology networks for local geodetic surveys, including modem earth 
movements, in which measurements are made in periodic, phased or online 
monitoring mode.

Analysis of information on the movements of GNSS stations allows to compile a 
detailed map of modem movements of the earth, both horizontally and vertically, to 
record the spatial position of active faults, which in turn will help to design, operate 
combined seismic networks on site, combining modem seismic and geodetic 
equipment.

In recent years, with the rapid development of new technologies, the latest 
surveying equipment can work online and transmit information to the computer with 
the help of modem software packages, regardless of the distance from the place of 
measurement. Also in case of anomalies, they can make an automatic alarm, which 
increases management efficiency and security level.

The obtained results and their analysis allow to draw the following conclusions 
and recommendations:

The process of increasing the efficiency of earth deformation studies in 
geodynamic polygons through the use of the latest satellite and digital technologies 
has been substantiated.

The advantages of the measurement efficiency using satellite technologies and 
the advantages of the final data analysis reliability obtained from the measurements 
over the traditional methods have been substantiated.

For the first time in geodynamic polygons, based on phased and permanent 
observations databases, spatial-temporal analysis and modeling of displacements 
have been crated in the same system.

The mobility velocities of the GNSS stations on the main ground in the global 
ITRF2008 reference system were obtained.
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The conversion of the calculated Eurasian tile velocities from the ITRF2008 
system to the European Reference System (ETRF2000) has been ensured to reflect 
the local movements of GNSS stations at the time of the survey.

The results of previously studied displacement vectors were compared with the 
results of velocity vectors of GNSS stations.

General and regular balances of all existing reference station networks operating 
in the Republic of Armenia have been substantiated to solve the problems of their 
annual shifts.

The graph of the horizontal and vertical displacements coordinates of permanent 
reference stations because of the earthquake of February 13, 2021 in Armenia was 
analyzed.

It has been proposed to use the permanent stations networks of global navigation 
satellite systems in the process of having online information on seismically active 
zones.

It was proposed to develop an online system for monitoring the seismoactive 
regions of the north-western part of the Republic of Armenia, to substantiate the need 
for the introduction of GNSS systems based on the physical-geographical conditions 
of the area.

It was proposed to connect the 6 stations of the institute of geological sciences of 
the National Academy of Science of the Republic of Armenia to the network of 
ARMPOS permanent operating reference stations and their general balance, which 
will contribute to obtaining more accurate cartographic and geodetic data obtained as 
a result of integration.

It was proposed to organize the continuation of geological, geophysical, 
seismological, geotectonic, geomorphological, as well as geodetic data collection, to 
jointly determine the geological deformations based on the monitoring results.

It was proposed to compile three-dimensional models of raptures based on the 
results of joint monitoring.

The dissertation research and scientific developments are of great practical 
importance and can contribute to the process of building the RA spatial data 
information infrastructure by the № 136-N decision of RA Government on 
13.02.2014, to provide high quality information to civil protection organizations and 
to be widely used in the entire process of building design and operation.
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