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I.  è³¹Çáï»ËÝÇÏ³ÛÇ ¨ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ 

 

1. Սպեկտրալ վերլուծություն /պարբերական և ոչ պարբերական ազդանշանների 

դեպքերում/:  

2. Հաջորդական և զուգահեռ տատանողական կոնտուրներ: Լարումների և հոսանքների 

ռեզոնանս:  

3. Երկար գծեր, ալիքային պարամետրեր: Անդրադարձումը գծերում, կանգուն ալիքներ:  

4. Մոդուլման տեսակները: Ամպլիտուդամոդուլված և հաճախաամոդուլված 

ազդանշանները և դրանց սպեկտրները: 

5. Ամպլիտուդամոդուլված ազդանշանների դետեկտումը: 

6. Գեներատորներ: Գրգռման փափուկ և կոշտ ռեժիմներ: 

 

II.  ¾É»Ïïñ³¹ÇÝ³ÙÇÏ³ ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï»ëáõÃÛáõÝ 

 

1. Մաքսվելի հավասարումները և դրանց ֆիզիկական մեկնաբանությունները: 

2. Էլեկտրամագնիսական դաշտի պոտենցիալները:  Լորենցի պայմանը: 

3. Ուշացող պոտենցիալներ: 

4. Դիպոլային ճառագայթումը և դրա բնութագրերը:  

5. Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը համասեռ անսահմանափակ 

դիէլեկտրիկներում: 

6. Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը հաղորդիչ միջավայրում: 
 

 

III. Ð»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ 

 

1. Ինֆորմացիայի ներկայացումը թվային տեսքով: Դիսկրետացում, Նայքվիստի 

չափանիշ. քվանտացում, քվանտացման աղմուկներ: 

2. Թվային մոդուլման եղանակները: 

3. Միջսիմվոլային վերադրում, Նայքվիստի իդեալական զտիչ, Նայքվիստի իմպուլսներ, 

բարձրացված կոսինուսոիդալ զտիչ: 

4. Թվային ազդանշանների վերծանում, մաքսիմալ ճշմարտանմանության չափանիշ: 

Բիթի սխալի հավանականություն: 

5. Բազմամակարդակ (սիմվոլային) ազդանշաններ: Ձևավորման և ընդունման 

առնանձնահատկությունները: 

6. Լայնացված սպեկտրով ազդանշաններ: Սպեկտրի լայնացման հիմնական 

եղանակները: 
 
 

 IV. è³¹Çá ¨ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ 

 

1. Ռադիոհաղորդիչ համակարգեր: 

2. Ռադիոընդունիչ համակարգեր: 

3. Հեռուստաազդանշանի ձևավորումը: 



4. Հեռուստապատկերի ստացումը: 

 

V.ØáµÇÉ Ï³åÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ 

 

1. Բջջային կառուցվածքը. կլաստերներ: Հաճախականային պլան: Հաճախությունների 

վերաօգտագործման սկզբունքը: 

2. Ռադիոինտերֆեյս, ժամանակային կառուցվածքը: Կադրերի կառուցվածքն ու տիպերը: 

3. Բջջային կապի ունակությունը: Էռլանգի մոդելները: 

 

 

VI.  ÆÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ï»ëáõÃÛáõÝ ¨ Ïá¹³íáñáõÙ  

 

1. Էնտրոպիայի և ինֆորմացիայի փոխհարաբերակցությունը. Էնտրոպիայի 

հասկացությունը որպես անորոշության չափանիշ: 

2. Տվյալների խտացման եղանակներ: Խտացում առանց կորուստների: 

 

 

VII.  è³¹Çá¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ëË»Ù³ï»ËÝÇÏ³ 

 

1. Օպերացիոն ուժեղացուցիչներով շղթաներ (չշրջող և շրջող ուժեղացուցիչներ): 

2. Համարժեք գեներատորի մեթոդ, հաշվարկման կարգը, բնութագրերը: 

3. Անցումային պրոցեսները էլեկտրական շղթաներում: 

 

VIII.  äÇÝ¹Ù³ñÙÝ³ÛÇÝ ¿É»ÏïñáÝÇÏ³ 

 

1. Ֆերմիի մակարդակը, դրա կախումը ջերմաստիճանից չայլասերված դոնորային 

կիսահաղորդչում: 

2. Մետաղ – կիսահաղորդիչ կոնտակտ: Շոտկիի դիոդ: 

3. p – n  անցում: 

4. Թունելային դիոդ: Աշխատանքի սկզբունքը, ՎԱԲ-ը: 

5. Մեկուսացած փականով դաշտային տրանզիստորներ: 
 

 

IX. øí³Ýï³ÛÇÝ ¿É»ÏïñáÝÇÏ³ 

 

1. Լազերային ճառագայթման առանձնահատկությունները: 

2. Ստիպողական և սպոնտան անցումներ: Էյնշտեյնի գործակիցներ: Բնակեցվածության 

ինվերսիա: Կլանում և ուժեղացում:  

3. Քվանտային գեներատորներ: Բաց ռեզոնատոր և նրա բարորակությունը: 

Ինքնագրգռման պայմանը:  

4. Ճառագայթման գեներացումը մի քանի մոդերի վրա: Մոդերի սինքրոնացում:  

 

 

X.  ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý é³¹ÇáýÇ½ÇÏ³ 

 



1. Պատահական պրոցեսի հզորության սպեկտրալ խտությունը և դրա կապը  

կորելյացիոն ֆունկցիայի հետ:  

2. Ազդանշանի զտումը աղմուկից: Օպտիմալ զտիչներ: 

3. Ջերմային աղմուկ: Նայքվիստի բանաձևը, նրա կիրառելիության սահմանները: 

4. Կոտորակային աղմուկ: Շոտկիի բանաձև: 


