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ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ექსტრემალურად დაბალი 

სიხშირის გამოსხივების კვლევითი ქსელის (ELFTSU Net) პროექტი ხორციელდება   STEM 

საგანმანათლებლო მიდგომის გამოყენებით. STEM - Science Technology Engineering Mathematics 

წარმოადგენს თანამედროვე საგანმანათლებლო მიდგომას, რომლის განვითარებასა და 

დანერგვასაც ცდილობენ მრავალ წამყვან უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში მთელს 

მსოფლიოში [1].  

როგორც სახელწოდებიდანაც ჩანს ის აერთიანებს მეცნიერების, ტექნოლოგიების, 

ინჟინერიისა და მათემატიკის ერთობლივ სისტემურ გამოყენებას სწავლა-სწავლების პროცესში. 

STEM მიდგომა გაჩნდა საინჟინრო საქმიანობის განხორციელების გამოცდილებიდან, როგორც 

ახალი რეალობის შექმნის საუკეთესო ალგორითმი. ამიტომაც ის განსაკუთრებით აქტუალური 

და ეფექტურია საინჟინრო სპეციალობებისათვის და განსაკუთრებით ელექტრული და 

ელექტრონული ინჟინერიისთვის, რომელიც წვდება თანამედროვე ყოფისა და კულტურის 

პრაქტიკულად ყველა დარგს. 

STEM სწავლების მიდგომა აპრობირებულ იქნა და ხორციელდება თსუ-ს ელექტრული 

და ელექტრონული ინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული ელექტრონიკის 

სასწავლო კურსების მოდულში. ამ მიდგომის გამოყენების ერთერთ მაგალითს წარმოადგენს  

ELFTSU Net პროექტიც  [2-4]. ამ პროექტის სამეცნიერო ამოცანაა ექსტრემალურად 

დაბალსიხშირიანი მიმღები სადგურების ქსელის შექმნა მიწისძვრების პროგნოზირების 

ამოცანისთვის. პროექტის ფარგლებში კონკრეტული აქტუალური სამეცნიერო ამოცანის 

გარშემო ხდება მისი გადაჭრისთვის საჭირო კვლევითი ინსტრუმენტარის შექმნა ახალი 

ტექნოლოგიების ათვისებით, საინჟინრო გადაწყვეტილებების ძიებითა და ყველა ეტაპზე 

მათემატიკური გამოთვლებისა და მოდელირების გამოყენებით.   

STEM მიდგომა წარმოადგენს საინჟინრო ამოცანების სისტემური მიდგომებით გადაჭრის 

ბუნებრივ შედეგს. მისი განხორციელებისას ჩვენ ვიყენებთ მიზანსწრაფული სისტემებისა და 

იდეალიზირებული პროექტირების კონცეფციებს [5-6].  

ELFTSU Net პროექტის სამეცნიერო ამოცანის განხორციელების ფარგლებში წარმოიშვა 

მრავალი ქვეამოცანა. ზოგიერთ საინჟინრო-კვლევით ამოცანაში დასახულია არსებული 

ტექნიკური პროტოტიპების გაუმჯობესება. მოგვყავს ამ ამოცანების არასრული ჩამონათვალი. 

ზოგი მათგანი უკვე გადაჭრილია, ზოგიც ახლა ხორციელდება: 

o ექსპედიცია და გაზომვები პირველი სადგურების სავარაუდო ადგილებში;  

o სამეცნიერო კონცეფციის ექსპერიმენტული შემოწმება და ლაბორატორიული მოდელის 

შექმნა; 

o ზედაბალხმაურიანი გამძლიერებლის კონსტრუირება, პროექტირება, გამოკვლევა და 

აწყობა; 

o მიმღები აპარატურის საწარმოო ნიმუშის გამზადება; 



o სადგურის ავტონომიური ენერგო სისტემის დაპროექტება;  

o სადგურის მართვის ბლოკის შექმნა; 

o მონაცემთა მიღებისა და გადაცემის ბლოკის შექმნა; 

o მიმღები ანტენის გათვლა.  

პროექტის განხორციელებაში ჩართული იყვნენ სხვადასხვა საფეხურზე მყოფი სტუდენტები 

ექსპედიციდან დაწყებული დღევანდელ დღემდე.  

ELFTSU Net პროექტი ვითარდება როგორც საერთაშორისო სტუდენტური ინიციატივა. მასში 

მონაწილეობას, სწავლა-სწავლების მეთოდურ მიდგომებსა და ტექნიკურ დოკუმენტაციას 

ვთავაზობთ საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და თურქეთის ყველა დაინტერესებულ 

უნივერსიტეტს.  
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