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Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն 

 

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. Մոնոքրոմատիկ հարթ ալիք: Ալիքի բևեռացումը: 

7. Էլեկտրամագնիսական ալիքները հաղորդիչ միջավայրում: 

8. Դիսպերսիայի և կլանման էլեկտրոնային տեսությունը: 

 

 

Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության հիմունքներ 

 

9. Գծային շղթաներ: Կոմպլեքս դիմադրություն և դրա մեկնաբանումը (ակտիվ և 

ռեակտիվ դիմադրություններ): 

10. Սպեկտրալ վերլուծություն (պարբերական և ոչ պարբերական ազդանշանների 

դեպքերում): Ազդանշանի սպեկտրալ լայնություն: 

11. Հաջորդական և զուգահեռ տատանողական կոնտուրներ: Լարումների և 

հոսանքների ռեզոնանս:  

12. Երկար գծեր, ալիքային պարամետրեր: Անդրադարձումը երկար գծերում, 

կանգուն ալիքներ:  

13. Սպեկտրի ձևափոխությունը ոչ գծային շղթաներում (ուղղում, հաճախության 

բազմապատկում):  

14. Մոդուլման տեսակները: Ամպլիտուդային և հաճախային մոդուլացված 

ազդանշանները և դրանց սպեկտորները: 
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15. Հետադարձ կապի ազդեցությունը ուժեղացուցչի պարամետրերի վրա: 

Ուժեղացուցիչի ինքնագրգռման պայմանը: 

16. Գեներատորներ: Գրգռման փափուկ և կոշտ ռեժիմներ: LC - գեներատորի 

ինքնագրգռման պայմանը:  

17. Ամպլիտուդային մոդուլված ազդանշանների դետեկտումը: 

 

Ֆիզիկական էլեկտրոնիկա 

 

18. Էլեկտրոնային էմիսիա, էլեկտրական դաշտի ազեցությունը այդ երևույթի վրա:  

19. Անդրադարձչային կլիստրոն: Աշխատանքի սկզբունքը: Էլեկտրոնային հոսքի 

մոդուլումը և էլեկտրոնների խմբավորումն ըստ արագությունների: 

20. Մագնետրոններ, աշխատանքի սկզբունքը: 

 

Ռադիոէլեկտրոնային սխեմատեխնիկա 

 

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

22. Համարժեք գեներատորի մեթոդ, հաշվարկման կարգը, բնութագրերը: 

23. Անցումային պրոցեսները էլեկտրական շղթաներում: 

24. Թվային ինֆորմացիայի փոխանցման ազդանշաններ, կոդի հասկացությունը: 

25. Կոդի հասկացություն, զուգահեռ և հաջորդական կոդի ձևավորում: 

26. Ազդանշանների թվային մշակում: Թվային ֆիլտրեր (ալգորիթմը, ֆուկցիոնալ 

սխեման, փոխանցման գործակիցը և հաճախային բնութագրերը): 

27. Տրամաբանական տարրեր կոմպլիմենտար մետաղ – օքսիդ – կիսահաղորդիչ 

կառուցվածքների հիման վրա: 

28. Թվային սարքերի հիմնական հանգույցներ՝ տրիգերներ, գրանցիչներ, հաշվիչներ: 
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ՄԻԿՐՈԱԼԻՔԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱ 

29. Ուղղանկյուն ալիքատարներ: E և H տիպի ալիքներ: Ալիքի փուլային և խմբային 

արագություններ: Կրիտիկական ալիքի երկարություն: 

30. Կլոր ալիքատարներ: Ալիքի տիպերը կլոր ալիքատարում: 

31. Ծավալային ռեզոնատորներ: Սեփական հաճախություն: Բարորակություն: 

32. Դանդաղեցնող համակարգեր: Նրանց տեսակները և աշխատանքի 

 սկզբունքները: 

 

 Պինդմարմնային էլեկտրոնիկա 

 

33. Ֆերմիի մակարդակը, դրա կախումը ջերմաստիճանից չայլասերված դոնորային 

կիսահաղորդչում: 

34. Հոլի էֆեկտ: 

35. Մետաղ – կիսահաղորդիչ կոնտակտ: Շոտկիի դիոդ: 

36.  p – n  անցում: 

37. Թունելային դիոդ: Աշխատանքի սկզբունքը և ՎԱԲ-ը: 

38. Մեկուսացած փականով դաշտային տրանզիստորներ: 

 

 

  Ալիքային պրոցեսների տեսություն 

 

39. Ձայնային ալիքները իրական հեղուկներում և գազերում: 

40. Էլեկտրամագնիսական ալիքների բեկումը իրական և իդեալական միջավայրերի 

բաժանման սահմանին: 

41. Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը երկրաչափական օպտիկայի 

մոտավորությամբ: 

42. Ալիքային փաթեթի տարածումը դիսպերսող միջավայրում: 
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ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ  ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԻԱ 

 

43. Լազերային ճառագայթման առանձնահատկությունները: 

44. Ստիպողական և սպոնտան անցումներ: Էյնշտեյնի գործակիցներ: Ճառագայթման 

           գծի լայնություն:  

45. Ճառագայթման կլանում և ուժեղացում: Ակտիվ միջավայր: Բնակեցվածության 

ինվերսիա: 

46. Քվանտային գեներատորներ: Բաց ռեզոնատոր և նրա բարորակությունը:  

          Ինքնագրգռման պայմանը:  

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

          Իմպուլսի տևողությունն ու հաջորդման պարբերությունը մոդերի սինքրոնացման   

         ռեժիմում: 

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԿԱԱՆ ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱ 

 

48. Պատահական պրոցեսի հզորության սպեկտրալ խտությունը և դրա կապը  

     կորելյացիոն ֆունկցիայի հետ:  

49. Պատահական  ազդանշանի անցումը գծային համակարգերով:  

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

51. Կոտորակային աղմուկ: Շոտկիի բանաձևը, նրա կիրառելիության սահմանները: 

52. Ազդանշանի զտումը աղմուկից: Օպտիմալ զտիչներ: 


