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                  Curriculum Vitae 
 

 

 

 

 
 

 
 

1.  

გვარი:  ნატრიაშვილი სახელი: თამაზი 
 

 
 

 
მისამართი: 0194, თბილისი, ფანასკერტელის ქ. 

№ 17, ბ. 45 

დაბადების თარიღი: 
09.05.1950 

    

მოქალაქეობა: ქართველი ელ.ფოსტა: t_natriashvili@yahoo.com 
 

 
 

 
ბინის ტელეფონი: +995 32 2 36 29 17 მობილური ტელ.: +995 599 22 24 20 

    

 

2. განათლება და სამეცნიერო წოდებები 
უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების (უსდ) დასახელება, 

ფაკულტეტი, სპეციალობა, კვალიფიკაცია, 

   ჩარიცხვის და დამთავრების წლები: 

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მექანიკა-მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტი, სპეციალობა - „შიგაწვის ძრავები“,  კვალიფიკაცია - ინჟინერ-

მექანიკოსი, 1967-1972 წწ.  

პროფესორი, 2011წლიდან.  

 

3. სამეცნიერო ან აკადემიური ხარისხი 

დაცვის  წელი სადისერტაციო თემის დასახელება 

1983 წ. 
„ტურბოჩაბერვის მქონე სატრაქტორო დიზელის ეფექტურობის ამაღლება სასიმაღლო 

პირობებში“. ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი. 

2003 წ. 

„მაღალმთიან პირობებში მომუშავე ფორსირებული საავტოტრაქტორო დიზელების 

მახასიათებლების სრულყოფის მეთოდებისა და საშუალებების დამუშავება“. ტექნიკის 

მეცნიერებათა დოქტორი. 

 

4. სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული საქმიანობის შედეგები - იხ. დანართი 1. 
 

 

5. სამსახურეობრივი გამოცდილება 

 

 

წლები დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა 

2006 - დღემდე სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. დირექტორი 

1995 - 2006 
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის რაფიელ დვალის სახელობის 

მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო ნაწილში. 

1991-1995 
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის რაფიელ დვალის სახელობის 

მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.  განყოფილების ხელმძღვანელი. 

1984-1990 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. უფროსი 

მეცნიერი თანამშრომელი. 

1974-1984 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. უმცროსი 

მეცნიერი თანამშრომელი. 

1972-1974 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. უფროსი 

ტექნიკოსი. 

mailto:t_natriashvili@yahoo.com
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5.1 პედაგოგიური მოღვაწეობა 

 

5.2. საზღვარგარეთ საქმიანობა 

 

6. დისერტაციების ხელმძღვანელობა და ოპონირება - 5 საკანდიდატო დისერტაციისა და 5 აკადემიური 

დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად დაცული დისერტაციის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 2 

დოქტორანტისა და მაგისტრანტის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი (იხ. დანართი 2). მრავალი დისერტაციის 

ოპონენტი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი.   
 

7. სამეცნიერო ინტერესების სფერო 

 
8. სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და დამსახურება 

 

8.1.  პუბლიკაციები:  გამოქვეყნებულია 160-ზე მეტი  სამეცნიერო ნაშრომი,მათ შორის: 

 

- მონოგრაფიები - გამოქვეყნებულია 4 მონოგრაფია (იხ. დანართი 3). 

 

- სამეცნიერო სტატიები - სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნებულია 100-ზე მეტი სამეცნიერო 

სტატია (იხ. დანართი 4). 

 

- სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური საშუალებები და 

ლიტერატურა - გამოქვეყნებულია ორი დამხმარე სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლის 

სტუდენტებისათვის. (იხ. დანართი 5) 

 

- კონფერენციებში მონაწილეობა - სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებულ სამეცნიერო-ტექნიკურ 

კონფერენციებზე და კონგრესებზე წაკითხულია 50-მდე სამეცნიერო მოხსენება (იხ. დანართი 6). 

 

- გამოგონებები (საავტორო მოწმობები ან პატენტები) – 11 გამოგონებისა და პატენტის ავტორი (იხ. 

დანართი 7). 
 

9. ენების ცოდნა 
მშობლიური ენა: ქართული  

   

უცხოური ენა: ფრანგული - კარგად.  

უცხოური ენა: რუსული - კარგად.  

უცხოური ენა: ინგლისური - ლექსიკონის დახმარებით.  
 

 

წლები დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა 

2011 - დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მოწვეული პროფესორი. 

1985-1991 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ლექტორი. 

წლები  

1991 ისრაელი, ვეიცმანის ინსტიტუტი. 

1988-1991 საფრანგეთი, პარიზის პიერ და მარი კიურიების უნივერსიტეტი (უნივერსიტეტი პარიზი - 6). 

1986-1988 უნგრეთი, ინსტიტუტი „აუტოკუტი“. 

 

საავტომობილო ძრავების სიმძლავრის, ეკონომიური და ეკოლოგიური მაჩვენებლების კვლევა და გაუმჯობესება. 

საავტომობილო ძრავებზე ალტერნატიული საწვავების გამოყენება. 

ახალი ტექნოლოგიური მანქანების დამუშავება. 

სამანქანო სისტემების დინამიკური პროცესების კვლევა. 

მყარი სხეულების დარტყმითი პროცესების შესწავლა. 

რობოტიზებული სისტემების დამუშავება. 

ენერგიის არატრადიციული წყაროების გამოყენება. 
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10. ოჯახური მდგომარეობა 
დაოჯახებული - მეუღლე, 2 შვილი 
 

11.  სხვა აქტივობები     

დასახელება ინფორმაცია 

სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის 

გამოცდილება    
სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალების „Problems of Mechanics“, „Georgian 

Scientific News“, „ნოვაციის“ და ბელორუსიის მეცნიერებათა აკადემიის 

ჟურნალის „Двигатели внутренного сгорания“ რედკოლეგიების  წევრი. 
კონფერენციების საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრობა 
მრავალი საერთაშორისო კონფერენციებისა და ღონისძიებების 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, სექციის თავმჯდომარე,  “IFToMM” - ის 

უკრაინის ეროვნული კომიტეტის სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციების 

საერთაშორისო პროგრამული კომიტეტის მუდმივი წევრი. 
ჯილდოები (ეროვნული/ 

სახელმწიფო/დარგობრივი  პრემია, 

ორდენი, მედალი  და სხვ.) 

საქართველოს ეროვნული პრემია მეცნიერებასა და ტექნიკაში - 2011 წ.. 

საქართველოს მეცნიერებათა  ეროვნული აკადემიის სიგელი 

„მანქანათმშენებლობის დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის“-2017წ.                                                                                                                                                                                        
ლექციების კურსის წაკითხვა 

უცხოეთის უმაღლეს 

სასწავლებლებში 

ლექციების კურსი „საავტოტრაქტორო ძრავას მუშაობა მაღალმთიან 

პირობებში“ - საფრანგეთში: პარიზის, ტულუზისა და მარსელის 

სამეცნიერო კვლევით ცენტრებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში. 
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

შედეგების კომერციალიზაცია, 

დანერგვა 

საბჭოთა კავშირში - შიგაწვის ძრავების დარგში კვლევათა შედეგები 

დაინერგა მინსკისა (ბელორუსია) და ხარკოვის (უკრაინა) სატრაქტორო 

ქარხნებში, ქუთაისისა და ნაბერეჟნიე ჩელნის (რუსეთი) საავტომობილო 

ქარხნებში 1980-1991 წწ.. 

საქართველოში - ბუნებრივ აირზე მომუშავე საავტომობილო ძრავის კვების 

სისტემები დაინერგა ქ. თბილისის სხვადასხვა ავტოსაწარმოში 1994-97 წწ., 

მონაწილეობა საბრძოლო მანქანის „დიდგორის“, მისი მოდიფიკაციებისა 

და სხვა საბრძოლო მანქანებისა და იარაღების დამუშავებაში 2011წ.-

დღემდე. 
სხვა აქტივობა, მიღწევა, 

კვალიფიკაცია, გამოცდილება და 

დამსახურება 

1992-93 წწ., საქართველოს შეიარაღებული ძალების 22-ე ბრიგადა. ომში 

დაზიანებული ტანკებისა და სხვა საბრძოლო მანქანების რემონტი და 

აღდგენა. 

1998-2005 წწ., სტანდარტიზაციის დარგობრივი კომიტეტის 

„ავტომობილები და საავტომობილო  მრეწველობის  პროდუქცია“ 

თავმჯდომარე. 
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დანართი 1 

 

სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული საქმიანობის შედეგები 

 

კვლევის/სამუშაოს 

სახე 

(გრანტი, პროექტი, 

ხელშეკრულება და 

სხვა, მათ შორის 

პირადი 

ინიციატივით 

შესრულებული) 

წწ. თემის/სამუშაოს დასახელება 

პოზიცია 

(ხელმძღვანელი/მენეჯერი/ 

ძირითადი 

შემსრულებელი) 

სამეცნიერო 

პროექტი 
1970-1973 

მაღალმთიან პირობებში მომუშვე 

კარბურატორიანი ძრავას რეგულირებადი 

აირტურბინული ჩაბერვის კვლევა და ძრავაზე 

არარეგულირებადი ჩაბერვის სისტემის დაყვანა 

შემსრულებელი 

სამეცნიერო 

პროექტი 
1974-1976 

რეგულირებადი აირტურბინული სისტემის მქონე 

ავტოსატრაქტორო ძრავების   კვლევა  მაღალმთიან 

პირობებში მუშაობის დროს   

ძირითადი 

შემსრულებელი 

სამეცნიერო 

პროექტი 
1977-1980 

კარბურატორიანი  ძრავებისათვის 

აირტურბინული ჩაბერვის ავტომატური 

რეგულირების სისტემების გაუმჯობესების გზების 

კვლევა 

ძირითადი 

შემსრულებელი 

სამეცნიერო 

პროექტი 
1982-1985 

მაღალმთიან პირობებში ტურბოჩაბერვიანი 

სატრანსპორტო დიზელის ჰაერის შუალედური 

გაგრილების სისტემის დამუშავება და კვლევა 

ძირითადი 

შემსრულებელი 

სამეცნიერო 

პროექტი 
1987-1990 

მაფოკუსირებელი კოლექტორისა და ენერგიის 

მანქანური გარდამქმნელის მქონე მცირე 

სიმძლავრის ავტონომიური მზის ენერგეტიკული 

მოწყობილობების დამუშავება და დამზადება 

ხელმძღვანელი 

სამეცნიერო 

პროექტი 
1987-1989 

ტურბოჩაბერვიანი  ЯМЗ-КАЗ -642 დიზელის 

მაღალმთიან პირობებში ექსპლუატაციისას  

ჩასაბერი ჰაერის გაგრილების სისტემის 

სრულყოფა 

ხელმძღვანელი 

სამეცნიერო 

პროექტი 
1989-1993 

ადიაბატური დიზელის გამონაბოლქვი აირების 

ენერგიით მომუშავე მოცულობითი გაფართოების 

როტაციულ-ფრთიანი მანქანის კვლევა და დაყვანა 

ხელმძღვანელი 

სამეცნიერო 

პროექტი 
1990-1992 

ქუთაისის საავტომობილო ქარხანაში 

დამუშავებული დიზელების საექსპლუატაციო 

მაჩვენებლების გაუმჯობესება არასტანდარტულ 

ატმოსფერულ პირობებში სამუშაოდ 

ხელმძღვანელი 

სამეცნიერო 

პროექტი 
1994-1995 

ალტერნატულ საწვავზე მომუშავე შიგაწვის ძრავას 

სათბობმიმწოდებელი აპარატურის დამუშავება და 

კვლევა 

ხელმძღვანელი 

სამეცნიერო 

პროექტი 
1995-1997 

სატრანსპორტო დიზელის მუშა პროცესის 

გაუმჯობესება ნარევწარმოქმნის სრულყოფის 

გზით ბუნებრივ აირზე მუშაობის დროს 

ხელმძღვანელი 

სამეცნიერო 

პროექტი 
1997-1998 

გაზბალონიანი ავტომობილების აირის დაბალი 

წნევის რედუქტორის დამუშავება და კვლევა 
ხელმძღვანელი 

სამეცნიერო 

პროექტი 
1998-2000 

გაზზე მომუშვე შიგაწვის ძრავას მუშა პროცესის 

და სათბობმიმწოდებელი აპარატურის სრულყოფა 
ხელმძღვანელი 

სამეცნიერო 

პროექტი 
2003-2004 

ავტომობილის სამუხრუჭო დინამიკის გრაფო-

ანალიზურიკვლევის მეთოდი ახალი ძრავული 

მუხრუჭ-შემნელებლით 

ხელმძღვანელი 
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სამეცნიერო 

პროექტი 
2003-2005 

შიგაწვის ძრავას შეწოვის ტრაქტის მათემატიკური 

მოდელირება 
ხელმძღვანელი 

სამეცნიერო 

პროექტები 

2006-

დღემდე 

პრიორიტეტული პრობლემის „ინოვაციური 

ტექნოლოგიების დამუშავება 

მანქანთმშენებლობასა და სატრანსპორტო 

საშუალებებში“ 

კოორდინატორი 

 

 

 

საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 

 
საქართველოს 

მეცნიერებათა ერ. 

აკადემიის 

საგრანტო პროექტი 

1997-1999 
გაზზე მომუშავე შიგაწვის ძრავას მუშა პროცესისა 

და სათბობმიმწოდებელი აპარატურის სრულყოფა 
ხელმძღვანელი 

საქართველოს 

მეცნიერებათა ერ. 

აკადემიის 

საგრანტო პროექტი 

2000-2001 შიგაწვის ძრავას სამუშაო პროცესის გაუმჯობესება ხელმძღვანელი 

საქართველოს 

მეცნიერებათა ერ. 

აკადემიის 

საგრანტო პროექტი 

2002-2003 
საავტომობილო პროდუქციაზე სახელმწიფო 

სტანდარტების შემუშავება 
შემსრულებელი 

საქართველოს 

მეცნიერებათა ერ. 

აკადემიის 

საგრანტო პროექტი 

2004-2005 
საავტომობილო პროდუქციაზე სახელმწიფო 

სტანდარტების შემუშავება 
ხელმძღვანელი 

შოთა რუსთაველის 

ერ. სამეცნიერო 

ფონდი, საგრანტო 

პროექტი  

AR/136/3-160/13 

2014-2015 
ელექტრო ძრავა-ბორბალის კვლევა და დამუშავება 

სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 
ხელმძღვანელი 

შოთა რუსთაველის 

ერ. სამეცნიერო 

ფონდი, საგრანტო 

პროექტი  FR/241/3-

170/14 

2015-2017 

დიზელის მაღალი ეკოლოგიური მაჩვენებლების 

მისაღებად ახალი ალტერნატიული წვის პროცესის 

მოდელირება და კვლევა ნავიე-სტოქსის 

სამგანზომილებიანი არასტაციონალური 

განტოლების გამოყენებით 

შემსრულებელი 

შოთა რუსთაველის 

ერ. სამეცნიერო 

ფონდი, საგრანტო 

პროექტი  #217020 

2017-2018 

ძვირფასი ლითონებისაგან თავისუფალი 

ინოვაციური საავტომობილო კატალიზატორის 

საწარმოო გამოცდა და ოპტიმიზაცია 

ხელმძღვანელი 
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დანართი 2 

 

 

დისერტაციების ხელმძღვანელობა და ოპონირება 
 

 

წლები 
დაცული დისერტაციების, სამაგისტრო (საკვალიფიკაციო) ნაშრომების 

ხელმძღვანელობა, კონსულტანტობა 

2005 წ. 

09.12 

ს. შარაშენიძე - „რკინიგზის რეფრეჟერატორული ვაგონის დიზელის ძრავას მრუდხარა-

ბარბაცა მექანიზმის დინამიკური დატვირთვების შემცირება შეერთებაში ღრეჩოების 

ოპტიმიზირებით“ 

ტ.მ.კ. სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

2006 წ.  

16.06 

პ. დოლიძე - „თავისუფალდგუშიანი ძრავა-კომპრესორის მუშა პროცესის მაჩვენებლების 

სრულყოფა კომპრესორში ჰაერის სინქრონული გადაცემის გამოყენებით“ 

ტ.მ.კ. სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

2006 წ. 

17.02 

ნ. დიასამიძე - „ბენზინზე მომუშავე საავტომობილო ძრავების სიმძლავრითი, საწვავ-

ეკონომიური და ეკოლოგიური მაჩვენებლების ამაღლება აირგანაწილების ფაზების 

ოპტიმიზირებით“ 

ტ.მ.კ. სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

2007 წ. 

30.11 

ნ. დვალიშვილი - „დიზელის კონვერტირება ოპტიმიზირებულ კონსტრუქციულ და 

საექსპლუატაციო მაჩვენებლიან აირდიზელად ელექტროგენერატორის დანადგარის 

შემადგენლობაში სამუშაოდ“ 

ტ.მ.კ. სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

2007 წ.  

თ. აფხაზავა - „შიგანარევწარმოქმნიანი აირდიზელის კვების სისტემის სრულყოფა და 

მისი ეკოლოგიური ეფექტუნარიანობის კომპლექსური შეფასება“ 

ტ.მ.კ. სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

2009 წ.  

27.03 

ფ. მშვილდაძე - „სატრასპორტო დიზელის მუშა პროცესის კვლევა და საექსპლუატაციო 

მახასიათებლების გაუმჯობესება მაღალმთიან პირობებში მუშაობის დროს“ 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

2009 წ. 

რ. კენკიშვილი - „აიროვან საწვავზე მომუშავე შიგაწვის ძრავების საწვავმიმწოდებელი 

აპარატურის კვლევა და სრულყოფა“ 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

2013 წ.  

31.07  

პ. ბეჟანიშვილი - „საქალაქო პირობებში ავტობუსების საექსპლუატაციო თვისებების 

გაუმჯობესება“ 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

2014 წ. 

მ. ბეგიაშვილი - „ავტომობილის ძრავით დამუხრუჭების ეფექტიანობის ამაღლება 

აირგანაწილების მექანიზმის სრულყოფით“ 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

2018 წ. 

მ. ღლონტი - „საავტომობილო დიზელის ეკოლოგიურობის ამაღლების შესაძლებლობის 

კვლევა წვის პროცესის მოდელირებით“. 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

ამჟამად 
ნ. ბაშალეიშვილი - დოქტორანტი - „რთულ საექსპლუატაციო პირობებში ტვირთის 

უსაფრთხოდ გადასატანი მობილური მანქანის დამუშავება“ 

ამჟამად 
გ. ჩაგელიშვილი - დოქტორანტი - „მცირეგაბარიტიანი სპეციალური დანიშნულების 

მობილური მანქანის დამუშავება და კვლევა“ 
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დანართი 3 

მონოგრაფიები 

წლები  

2010 

რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია. მყარი სხეულების დარტყმითი 

ურთიერთქმედების პარამეტრების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდები. 

(მონოგრაფია), „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2010, 230 გვ.; 

2011 

რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია. სამანქანო სისტემების დინამიკური 

პროცესების ოპტიმიზაცია (მონოგრაფია). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 2011, 373 გვ. 

2016 
В.И. Клдиашвили, Т.М. Натриашвили, С.А. Мебония. „Расчеты асинхронных двигателей 

при перемотке“. Тбилиси, 2016 г. стр. 216. 

2017 
Т.М. Натриашвили, С.А. Мебония 

Методы расчета ударных нагрузок в тяжелонагруженных машинах. Тбилиси, 

2018, стр. 235 
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დანართი 4 

სამეცნიერო სტატიები 

 წლები  

1 1977 

НатриашвилиТ.М., Кордзадзе Б.И., Гвинианидзе И. Влияние охлаждения 

наддувочного воздуха на работу дизеля Д-249Т в высотных условиях. Сб. 

«Механика машин», Изд-во «Мецниереба»,Тбилиси, 1977, ст. 134-142;                       

2 1977 

Джебашвили И.Я.,Кордзадзе Б.И., Гвинианидзе И., НатриашвилиТ.М. 

Влияние температуры  атмосферного воздуха на работу тракторного Д-240Т 

с турбонаддувом в высотных  условиях.   Сб. «Механика машин», Изд-во 

«Мецниереба»,Тбилиси, 1977,                     ст.142-151; 

3 1978 

НатриашвилиТ.М., Гвинианидзе И. Влияние величины сечения 

безлопаточного направляющего аппарата турбины на работу дизеля Д-240Т 

в различных климатических условиях. Сб. «Механика машин», Изд-во 

«Мецниереба»,Тбилиси, 1978, ст.32-42   

4 1978 

Джебашвили И.Я.,Кордзадзе Б.И., НатриашвилиТ.М. Влияние высотных и 

температурных условий работы дизеля с турбонаддувом Д-240Т на его к.п.д. и 

удельный расход топлива. Сб. «Механика машин», Изд-во «Мецниереба»,Тбилиси, 

1978, ст.23-31; 

5 * 1978 

НатриашвилиТ.М., Каминский В. , Каминский М. Кордзадзе Б.И, 

Гвинианидзе И.  Выбор оптимальных параметров системы наддува 

форсированных тракторных дизелей при эксплуатации в высокогорных 

условиях. Труды НАТИ,вып. 258, Москва, 1978, ст. 61-66; 

6 1980 

НатриашвилиТ.М., Кордзадзе Б.И.  Исследование влияния атмосферных 

условий на активное тепловыделение и показатели работы дизеля. Сб. 

«Механика машин», Изд-во «Мецниереба»,Тбилиси, 1980, ст.158-166; 

7 1983 

НатриашвилиТ.М. Методика и результаты расчёта оптимальной системы 

наддува для дизеля  работающего в высокогорие.  Труды, ГПИ №13(270), 

Тбилиси, 1983, ст. 43-48; 

8 1984 

НатриашвилиТ.М. Уточнение формул пересчёта мощности для тракторных 

дизелей с турбонаддувом. Сб. «Механика машин», Изд-во 

«Мецниереба»,Тбилиси, 1983, ст. 34-42; 

9 1984 

НатриашвилиТ.М., Кордзадзе Б.И., Кулкова И. Г., Аладашвили М. 

Сравнительное исследование работы дизеля 44Н 12/14  турбонаддувом 

ТКР-11 и ТКР-7 в условиях высокогория.   Сб. «Механика машин», Изд-во 

«Мецниереба»,Тбилиси, 1984, ст.49-53; 

10 * 1997 

НатриашвилиТ.М. К  возможности улучшения работы дизелей с  наддувом в 

высокогорных условиях. Georgian Engineering News, #4, Tbilisi, 1997, p.83-

85; 

11 * 1997 
НатриашвилиТ.М. Исследование форсированных автотракторных 

двигателей при различных режимах нагрузки высокогорных  условиях.  
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Georgian Engineering News, #4, Tbilisi, 1997, p.78-82; 

12 * 1998 

T. Natriashvili, B. Kordzadze, I. Djebashvili. Fonctionement des moteurs diesel 

rapides turbo-suralimentes en altitude a regime variable. Entropie, #148, Paris, 

1989, p. 77-78; 

13 2001 

თ. ნატრიაშვილი, ფ. მშვილდაძე. საწვავის შეფრქვევის ოპტიმალური 

კუთხე ფორსირებული დიზელისათვის სასიმაღლო პირობებში მუშაობის 

დროს. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის შრომათა კრებული 

„აგრარული მეცნიერების პრობლემები“, 2001, გვ.174-177; 

14 2001 

თ. ნატრიაშვილი, ფ. მშვილდაძე. ზღვის დონიდან სიმაღლის გავლენა 

საწვავის თვითაალების დაყოვნების პერიოდზე. საქართველოს აგრარული 

უნივერსიეტის შრომათა კრებული „აგრარული მეცნიერების 

პრობლემები“, 2001, გვ. 169-173; 

15 * 2001 
A. MandJgaladze, T. Natriashvili. Calculation of the tree-dimensional twisted 

flow. Georgian Engineering News, Publ. GFID, #1, Tbilisi, 2001, p.33-36; 

16 * 2003 
A. MandJgaladze, T. Natriashvili. Result of the design experimental investigation 

of the tree-dimensional gas flow in a diesel cylinder.   Georgian Engineering 

News, Publ. GFID, #1, Tbilisi, 2001, p.37-39; 

17 2003 

Адамия Р. Ш., Манджгаладзе А.А., Натриашвили Т. М. Расчёт и  

усовершенствование конструкции разветвленных участков газовоздушного 

тракта (ГВТ) дизеля. Труды Кутаисского научного центра АН Грузии, №7, 

Кутаиси, 2003, ст. 5-12; 

18 2004 

ა. ბიკაშვილი, პ. დოლიძე, თ. ნატრიაშვილი. თავისუფალდგუშიანი ძრავა-

კომპრესორის დგუშების რგოლების ხახუნით გამოწვეული ძალების 

ანგარიში. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები ტ. IX,  „მეცნიერება“, 

ქუთაისი, 2004, გვ.  21-26; 

19 2004 

ა. ბიკაშვილი, პ. დოლიძე, თ. ნატრიაშვილი. შიგაწვის ძრავას აირწვის 

ტრაქტის პროცესთა მათემატიკური აპროქსიმაციის საწყის განტოლებათა 

სისტემა. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები ტ. IX, „მეცნიერება“,  

ქუთაისი, 2004, გვ.  27-33; 

20 * 2004 

T. Natriashvili , R. Kenkishvili.  Measuring System to Improve Ecological Indexes 

of Internal Combustion Engines.  Georgian Engineering News, Publ. GFID, #3, 

Tbilisi, 2004, p.145-150; 

21 * 2004 
G. Badrishvili,  T. Natriashvili.  Complex System of Monitoring. Georgian 

Engineering News, Publ. GFID, #3, Tbilisi, 2004, p. 150-153; 

22 2005 

Диасамидзе Н., Натриашвили Т., Джавахишвили Д., Зурабишвили Л.   

Исследование влияния фаз открытия и закрытия впускных клапанов на 

показатели двигателя «москвич-311.10»,  «ტრანსპორტი», №1-2,თბილისი, 

2005, გვ. 22-23; 

23 2005 

Диасамидзе Н., Натриашвили Т.,  Иосебидзе Д., Джавахишвили Д., 

Разработки математических  моделей  повышенных мощностных топливо-

экономических и экологических показателей оптимизацией фаз 
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газораспределения. «ტრანსპორტი», №3 (19), თბილისი, 2005, გვ.10-13; 

24 2005 

Натриашвили Т., Бикашвили А., Мшвилдадзе Ф.  Некоторые вопросы 

математического моделирования газодинамических процессов в ДВС. 

Труды Кутаиского научного центра, том XV, Кутаиси, 2005, ст. 37-39; 

25 * 2006 

Диасамидзе Н., Натриашвили Т., Джавахишвили Д., Зурабишвили Л. 

Влияние фаз газораспределения  на токсические и мощностно-

экономические показатели двигателя.  «Проблемы механики», №1(22), 

Тбилиси, 2006, ст.165-170;       

26 * 2006 

Ципурия Г.,Апхазава Т., Натриашвили Т., Гелашвили О., Двалишвили Н. 

Целесообразность, проблемы  и пути использования газового топлива на 

автомобильном транспорте.  «Проблемы механики», № 1(22), Тбилиси, 2006, 

ст.165-170; 

27 2006 

Двалишвили Н., Натриашвили Т., Гелашвили О. Влияние конструктивных 

параметров на показателей газодизеля с комбинированным  

смесеобразованием. «Транспорт», № 2, Тбилиси, 2006, ст. 24-25; 

28 2006 

Двалишвили Н., Натриашвили Т., Гелашвили О. Оценка эффективности 

конвертирования дизеля в газодизель с комбинированным  

смесеобразованием по нагрузочной характеристике.   «Транспорт», № 2, 

Тбилиси, 2006, ст. 25-26; 

29 2006 

Двалишвили Н., Натриашвили Т., Гелашвили О. Исследование возможности 

снижения тепломеханической нагруженности газодизеля, «Транспорт», № 

2, Тбилиси, 2006, ст. 27-28; 

30 2006 

ა. ბიკაშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ფ. მშვილდაძე. შიგაწვის ძრავას 

ცილინდრებში მიმდინარე პროცესთა მათემატიკური ასახვა. ქუთაისის 

სამეცნიერო ცენტრის შრომები, ტ. XVI, ქუთაისი, 2006, გვ. 19-25; 

31 * 2006 

R. Adamia, A. Milnikov, T. Natriashvili. The oscillation beatings in machines and 

their preventing methods, ” Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 4(25), 2006, p.9-

16 

32 * 2006 

R. Adamia, A. Milnikov, T. Natriashvili. On the problem of optimization of 

transient processes in mechanic systems by the method of integral criterion. 

”Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 4(25), 2006, p.43-46; 

33 * 2007 

Мучаидзе  А.Н., Мгебришвили Х. А., Натриашвили Т. М., Резонансные 

колебания регулятора транспортного дизеля без воздействия на его 

скоростной режим, «Проблемы механики», №1(22), Тбилиси, 2007, ст. 39-43; 

34 2007 

Кордзадзе Б.И., Натриашвили Т. М., Бадришвили Г. Н. Экспериментальное 

исследование работы двигателя с воспламенением от сжатия  на природном 

газе. Грузинский  автомобильно-дорожный институт, Труды № 3, 

Тбилиси,2007, ст. 155-159; 

35 * 2008 

T. Natriashvili, B.  Kordzadze, R. Demetrashvili. Maintenance of principle indices 

of the turbo-supercharged diesel operation under high altitude conditions. ” 

Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 4(33), 2008, p.29-34; 
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36 * 2008 

B.  Kordzadze, T. Natriashvili. Thermodynamic research of joint operation of the 

diesel engine and free turbo-compressor under high altitude conditions. ” 

Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 4(33), 2008, p.47-52;   

37 * 2008 
A. Muchaidze, T. Natriashvili. On one reason of disturbance of ecological purity 

of the automobile. ” Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 4(33), 2008, p.57-61; 

38 2008 

Адамия Р. Ш., Мебония С. А., Натриашвили Т. М. Анализ динамических 

явлении в главной линии прошивного стана с учётом зазоров в соединениях 

её элементов.   „Новация“, Кутаиси,  № 2, 2008,  ст.7-13; 

39 * 2008 

V. Zviadauri, G. Tumanishvili, T. Natriashvili. Influence of spatial resonant 

oscillations of the vibratory machine working organ on the technological load 

behavior. Institute of Mechanics RTU Rare attractors and rare phenomena in 

nonlinear dynamics,  Riga, RTU, 2008, p. 127-130 

40 * 2008 

R. Adamia, T. Natriashvili. On the method of dynamical loads restriction and 

quality raising of the metal produce of high speed rolling mills.                                             

HUTNIK 1, Zakopane, 2008, p. 9-11; 

41 * 2008 

R. Adamia, S. Mebonia, T. Natriashvili. Elaboration of the mode and device for 

combined process of drawing and dressing of shapes and tubes of small cross 

sections.             HUTNIK 1, Zakopane, 2008, p. 11-13; 

42 2009 

რ. ადამია, ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი.  ავტომატური მილსაგლინავი 

დგანის რაციონალური სქემის შერმუშავება. „მეცნიერება და 

ტექნოლოგიები“, თბილისი, , №1-3, 2009, გვ. 52-59; 

43 * 2009 

R. Adamia, S. Mebonia, T. Natriashvili. Investigation of influence of tangential 

resistance of the system mandrel-rod of the broaching mill of kinematics of 

breaching process of work piece. ”Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 3(36), 

2009, p.24-29; 

44 * 2009 

T. Natriashvili, D. Iosebidze, O. Gelashvili.  Elaboration of the model of logistical  

system. “Ecological safety of automobiles-diesel oil properties”.  ”Problems of 

Mechanics”, Tbilisi, № 4(37), 2009, p.32-42; 

45 2009 

Джавахишвили Д. Н., Кенкишвили Р. А., Натриашвили Т. М.  Исследование 

возможносстей снижения концентрации окислов азота в отработавших газах 

путем регулирования процесса газообмена в двигателях внутреннего 

сгорания. «Транспорт и машиностроение», № 4, Тбилиси, 2009, ст. 108-115; 

46  2009 

Натриашвили Т. М., Кенкишвили Р. А. Разработка системы питания для 

автомобильных дизелей, работающих на газодизельном цикле. «Транспорт 

и машиностроение», №4,  Тбилиси, 2009, ст. 103-108; 

47 * 2010 

Kordzadze, T. Natriashvili, R. Demetrashvili. Study of the Automobile Braking 

Dynamics in the Gaze of Braking by the high-effective Motor Brake. ” Problems 

of Mechanics”,       Tbilisi, № 3(40), 2010, p.72-77. 

48 * 2010 
T. Natriashvili, M.Glonti,  R. Qavtaradze, Z. Qavtaradze, A. Zelencov. Solutions of some 

Problems of improvement of Ecological Characteristics of the Diesel Engine converted 
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in the Gas Engine.  “Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 1(38), 2010, p.13-28 

49 2010 

რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია. დარტყმის ძალოვანი ფუნქციის 

განსაზღვრა სხეულის დეფორმაციული მოდელების გათვალისწინებით.  

„ნოვაცია“, ქუთაისი,  №7, 2010,  გვ. 11-21; 

50 2010 

რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია. სხეულების დარტყმითი 

ურთიერთქმედების ძალების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდები 

ფენომენოლოგიური მოდელების გათვალისწინებით. „ნოვაცია“, ქუთაისი,  №7, 

2010, გვ. 29-37; 

51 2010 

რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია. მყარი სხეულების დარტყმითი 

დატვირთვების ტიპის და პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდები.  

„ნოვაცია“, ქუთაისი,  № 7, 2010, გვ. 22-28 

52 2010 

ჯ. ჯავახიშვილი, დ. ნიჟარაძე,  თ. ნატრიაშვილი. ქაფბეტონის 

დასამზადებელი დანადგარების კონსტრუქციული თავისებურებები.  

„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, , № 1-3, 2010, გვ. 62-65; 

53 2010 
ა. ნოზაძე, თ. ნატრიაშვილი. ტრანსპორტი და გარემოს ეკოლოგია. 

„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, , № 7-9, 2010, გვ. 67-75; 

54 2010 
რ. კენკიშვილი , მ. ღლონტი, თ. ნატრიაშვილი. ზღვის ტალღების ენერგიის 

გამოყენების პერსპექტივები. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, 

№ 7-9, 2010, გვ.45-48; 

55 * 2010 

Адамия Р. Ш., Мебония С. А., Натриашвили Т. М., Деметрадзе Д. Т. 

Определение параметров совмещонного процесса волочение-правка труб. 

«Georgian engineering  news», Tbilisi,2010, p. 54-57; 

56 2010 

რ. კენკიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, დ. ნიჟარაძე. შიგაწვის ძრავას გაზით 

კვების სისტემის მთავარი მადოზირებელი მოწყობილობის დამუშვება და 

გაანგარიშების მეთოდიკა. „ნოვაცია“, ქუთაისი,  № 6, 2010, გვ. 11-15; 

57 2010 

რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. ჩაგელიშვილი. სამანქანო სისტემების  

გარდამავალი პროცესების მათემატიკური  და ფიზიკური მოდელირება 

მსგავსების კრიტერიუმების გამოყენებით. სტუ-ს საიუბილეო შრომათა 

კრებული „გამოყენებითი მექანიკა“, თბილისი, 2010, გვ. 111-118; 

58 2011 

Натриашвили Т. М.,  Мебония С. А. Теоретическое исследование работы 
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p. 45-49; 

70 * 2014 

T. Natriashvili, S. Mebonia, M. Glonti, M. Mikautadze, “The new scheme of the 

pipe-rolling unit for receiving seamless hot-rolled pipes”,” Problems of 
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Натриашвили Т. М., Кавтарадзе Р. З., Глонти М. Г. „Моделирование процесса 
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საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“ (გრიფით 
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vibratory machine working member. Mechanics of Machines, Mechanisms and 

Materials, № 1 (38), Belarus, Minsk, pp. 21-26 

94  2017 

გ. თუმანიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ვ. ზვიადაური, მ. თედოშვილი. 

სპეცთემა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“ 

(გრიფით საიდუმლო)  № 1, გვ. 5-16. 
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თ. ნატრიაშვილი, ჯ. ანელი, ლ. შამანაური, გ. ბასილაია. სპეცთემა. 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“ (გრიფით 

საიდუმლო)  № 1, გვ. 17-37; 
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თ. ნატრიაშვილი, ჯ. ანელი, ლ. შამანაური, ა. ხვადაგიანი. სპეცთემა. 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“ (გრიფით 

საიდუმლო)  № 2, გვ. 108-117; 

97* 2018 

Р. З. Кавтарадзе,Т. М. Натриашвили, М. Г. Глонти, Э. В. Бахрамов. 

Частично-гомогенное сгорание традиционных и альтернативных топлив в 

дизелях, Способы гомогенизации сгорания. Международный научно-

технический журнал ≪Транспорт на альтернативном топливе≫, Часть I. 
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98* 2018 

Р. З. Кавтарадзе,Т. М. Натриашвили, М. Г. Глонти, Э. В. Бахрамов. 
Частично-гомогенное сгорание традиционных и альтернативных топлив в 
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технический журнал ≪Транспорт на альтернативном топливе≫, Часть II 
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