
 
«ԷԼԵԿՏՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ 

ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆՄԱՆԱԿՈՒՄ» ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳԻՐ 

 
Մասնագիտություն՝ 

Ռադիոֆիզիկա 

 

Ուսուցման ձևը՝ 
Առկա 

 

Տևողությունը՝ 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ կրթական ծրագրով ուսանողի ուսումնառության նորմատիվ 

ժամկետը երկու տարի է: 

 

Ուսման վարձի չափը՝ 

Վճարովի հիմունքներով սովորող ուսանողի ուսման վարձը յուրաքանչյուր 

ուսումնական տարվա համար կազմում է` 500.000 ՀՀ դրամ: 

 

Շնորհվող որակավորումը՝ 

Ֆիզիկայի մագիստրոս 

 
Ծրագրի նպատակը. 
 • պատրաստել ռադիոֆիզիկական երևույթների և էլեկտրոնային 

հեռահաղորդակցական սարքերի համակարգչային մոդելավորման և  նմանակման 

ժամանակակից մեթոդներին տիրապետող որակյալ կադրեր՝ ունակ ներդնելու իրենց  

գիտելիքները հիմնարար և կիրառական ոլորտներում, 

• ուսանողներին տրամադրել գիտելիք և հմտություններ ռադիոֆիզիկական 

խնդիրների համակարգչային մեդելավորման և նախագծման սկզբունքների և դրանց 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

• ուսանողների մեջ զարգացնել մասնագիտական ամբողջական նախագծերի 

իրականացման հմտություններ: 

 

 

Կրթական վերջնարդյունքները 



Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Ա1. Տարբերակել և համակարգել ԳԲՀ տիրույթի հիմնական հաճախային տիրույթներն 

ու կիրառելիության սահմանները և դրանց նշանակությունը քաղաքացիական և 

ռազմական նպատակների տեսանկյունից, 

Ա2. ձևակերպել ենթամիլիմետրային, տերահերցային և օպտիկական տիրույթներում 

էլեկտրամագնիսական ալիքների գեներացման, տարածման և դետեկտման 

առանձ¬նահատկությունները, հիմնախնդիրները, մատնանշել դրանց լուծման ուղիները, 

Ա3. ներկայացնել հիմնական կոմպոզիտային և անիզոտրոպ հաղորդականությամբ 

նյութերի տեսակներն ու առանձնահատկությունները միկրոալիքային և ՏՀց տի-

րույթ¬ներում և նրանցում ընթացող ֆիզիկական ու քիմիական երևույթների 

առանձ¬նահատկությունները, 

Ա4. լուսաբանել նյութի հետ սպեկտրի մետրային, սանտիմետրային և միլիմետրային 

տիրույթներում էլեկտրամագնիսական ալիքների փոխազդեցության 

առանձնահատկությունները և գիտության ու տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում 

դրանց կիրառման հնարավորությունները,  

Ա5. բացատրել տարբեր նյութերի կողմից ռադիոալիքների կլանման և ճառագայթման 

մեխանիզմները և առանձնահատկությունները, ռադիոտիրույթի աղբյուրների 

(գե¬նե¬րատորներ, ճառագայթիչ անտենաներ, ռեզոնատորներ և այլն), և ընդունիչների 

(դիոդներ, ընդունիչ անտենաներ, ալիքատարներ և այլն) գործողության սկզբունք¬ները, 

տարբեր ալիքի երկարության մազերների և ֆոտոընդունիչների աշխա¬տանքի 

սկզբունքը և առանձնահատկությունները, 

Ա6. ներկայացնել կապի ժամանակակից համակարգերում օգտագործվող և 

նախատեսվող արձանագրությունները և ալգորիթմները, 

Ա7. դասակարգել ինֆորմացիայի մշակման և հաղորդման տեսական հիմունքները, 

կոդավորման և մոդուլման եղանակները,  

Ա8. սահմանել նանոմասշտաբներում ընթացող էլեկտրամագնիսական, 

միկրոմեխանիկական և օպտիկական երևույթները, տեխնոլոգիական 

սահմանափակումները և մեխանիզմները: 

 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

Շրջանավրտները հնարավորություն ունեն շարունակելու կրթությունը ինչպես նույն 

ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում, այնպես էլ այլ բուհերի և գիտահետազոտական 

ինստիտուտների ասպիրանտուրաներում։ 

  

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

Ընդհանուր դասընթացներ 
Օտար լեզու-1 

Օտար լեզու-2 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 



Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 

Մասնագիտական դասընթացներ 
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 

Ռադիոալիքային հեռազննում և հեռակառավարում 

Միկրոալիքային և տերահերցային ֆիզիկա 

Մասնագիտացման դասընթացներ  
Պարտադիր 

Կիրառական Էլեկտրադիմանիկա 

Ավտոմատ ղեկավարում և կայունության տեսություն 

Նանոչափական համակարգերի մոդելավորում 

Օպտոէլեկտրոնիկա և ֆոտոնիկա 

Արտաքին ուժադաշտերում լիցքերի շարժման և ճառագայթման մոդելավորում 

Նանոչափային երևույթներ 

Կամընտրական 
Մեքենայական ուսուցում 

Թվային մեթոդները քվանտային ֆիզիկայում 

Լիցքավորված ռելյատիվիստական մասնիկների ճառագայթումը միջավայրերում 

Բաղադրյալ նյութերի էլեկտադինամիկա 

Սպասարկող համակարգերի տեսությունը և մոդելավորումը 

Էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությամբ կենասասենսորներ 

Ընդհանրական ծրագրավորում և մոդելավորում 

Թվային համակարգերի ծրագրավորում FPGA ինտեգրված շղթաների ծրագրավորման 

Verilog լեզուն 

Նանոպլազմոնիկա 

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 
Գիտական սեմինար 

Մասնագիտական պրակտիկա 

Մագիստրոսական թեզ 

 

Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

Ուսանողները կարող են անցնել պրակտիկա հետևյալ կազմակերպություններում 

• ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և 

• էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ 

• «Նեյշնլ Ինսթրումենթս» ՓԲԸ-ի 

• հայկական մասնաճյուղ 

•  Ինստիգեյթ ՓԲԸ 

• Բջջային կապի օպերատորներ 

• («ՄՏՍ Հայաստան», Տելեկոմ Արմենիա, UCOM) 

• «ՎԵԲ» ՍՊԸ 

• Սինոփսիս Արմենիա ընկերություն 

• ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն 

• Շիրակ տեքնոլոջի ընկերություն 



• ՓՈՒԼ ՍՊԸ 

• Եվ այլն ... 

 

Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը՝ 

Բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության հիմունքներ 

1. Կոմպլեքս ամպլիտուդների եղանակ։ Կոմպլեքս դիմադրություն և նրա մեկնաբանումը 

(ռեակտիվ դիմադրություններ): Ակտիվ և ռեակտիվ հզորություն։ 

2. Սպեկտրալ վերլուծություն /պարբերական և ոչ պարբերական ազդանշանների 

դեպքերում/: Ազդանշանի սպեկտրալ լայնություն: 

3. Քառաբևեռների հաճախային և ժամանակային բնութագեը․ Կոմպլեքս փոխանցման 

գործակից, ացումային ֆունկցիա։ 

4. Դիֆերենցող և ինտեգրող RC, RL շղթաներ:  

5. Հաջորդական և զուգահեռ տատանողական կոնտուրներ: Լարումների և հոսանքների 

ռեզոնանս:  

6. Կապված կոնտուրներ, համաձայնեցնող տրանսֆորմատոր։ 

7. Երկար գծեր, ալիքային պարամետրեր: Հեռագրային հավասարումը: Անդրադարձումը 

երկար գծերում, կանգուն ալիքներ:  

8. Սպեկտրի ձևափոխությունը ոչ գծային շղթաներում. ուղղում, հաճախության 

փոխակերպում, մոդուլում, դետեկտում:  

9. Մոդուլման տեսակները: Ամպլիտուդամոդուլված ազդանշանի սպեկտրը: 

10. Ուժեղացուցիչներ: Հետադարձ կապ: Հետադարձ կապի ազդեցությունը ուժեղացուցչի 

պարամետրերի վրա: 

11. Գեներատորներ: Գրգռման փափուկ և կոշտ ռեժիմներ: Գեներատորի ինքնագրգռման 

պայմանը: 

 

Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն 

12. Մաքսվելի հավասարումների դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքը միջավայրերում: 

13. Ուշացող պոտենցիալներ: 

14. Դիպոլային ճառագայթման էներգիան:  

15. Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը համասեռ անսահմանափակ 

դիէլեկտրիկներում: 

16. Մոնոքրոմատիկ հարթ ալիք: Ալիքի բևեռացումը: 

17. Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը անսահմանափակ համասեռ հաղորդչում: 

18. Դիսպերսիայի և կլանման էլեկտրոնային տեսությունը: 

 

Ֆիզիկական էլեկտրոնիկա 

19. Էլեկտրոնային էմիսիա: Տեսակներն ու առանձնահատկությունները: 

20. Անդրադարձչային կլիստրոն: Աշխատանքի սկզբունքը:  

21. Հետադարձ ալիքի լամպ: 

22. Մագնետրոններ, աշխատանքի սկզբունքը: 

Ռադիոէլեկտրոնային սխեմատեխնիկա 

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

24. Տրամաբանական տարրեր կոմպլիմենտար ՄՕԿ սխեմաների հիման վրա: 

25. Ազդանշանների թվային մշակում: Թվային ֆիլտրեր (ալգորիթմը, ֆուկցիոնալ սխեման, 

փոխանցման գործակիցը և հաճախային բնութագրերը): 



ԳԲՀ Էլեկտրադինամիկա 

26. Ուղղանկյունաձև ալիքատարներ: E և H տիպի ալիքներ: Ալիքի փուլային և խմբային 

արագություններ:  

27. Ալիքի երկարությունը ալիքատարում: Կրիտիկական ալիքի երկարություն: 

28. Ծավալային ռեզոնատորներ: Սեփական հաճախություն: Բարորակություն: 

29. Դանդաղեցնող համակարգեր: Նրանց տեսակները և աշխատանքի  սկզբունքները: 

 Պինդմարմնային էլեկտրոնիկա 

30. Կիսահաղորդիչներ: Գոտիական տեսություն: Ֆերմիի մակարդակ: Սեփական և 

խառնուրդային  կիսահաղորդիչներ:  

31. Հոլի էֆեկտ: 

32. p – n անցում: 

33. Մետաղ – կիսահաղորդիչ կոնտակտ:  

34. Թունելային դիոդ: Աշխատանքի սկզբունքը ՎԱԲ-ը: 

35. Մեկուսացած փականով դաշտային տրանզիստորներ: 

  Ալիքային պրոցեսների տեսություն 

36. Էլեկտրամագնիսական ալիքների անդրադարձումը և բեկումը իրական և իդեալական 

միջավայրերի բաժանման սահմանին: 

37. Լեոնտովիչի մոտավոր եզրային պայմանները: 

38. Ալիքային փաթեթի տարածումը դիսպերսող միջավայրում: 

Քվանտային  ռադիոֆիզիկիա 

39. Ստիպողական և սպոնտան անցումներ: Էյնշտեյնի գործակիցներ: Ճառագայթման գծի 

լայնություն: Համասեռ և անհամասեռ լայնացում: 

40. Ճառագայթման կլանում և ուժեղացում: Ակտիվ միջավայրեր: Հագեցում: 

41. Քվանտային գեներատորներ: Բաց ռեզոնատոր և նրա բարորակությունը: Գեներատորի 

ինքնագրգռման պայմանը:  

42. Գեներացման ռեժիմներ: Մոդերի սինքրոնացում: Գերկարճ իմպուլսների գեներացում:  

Վիճակագրկաան ռադիոֆիզիկա 

43. Պատահական պրոցեսի հզորության սպեկտրալ խտությունը և նրա կապը  կորելյացիոն 

ֆունկցիայի հետ (Վիներ-Խինչինի թեորեմը): Սպիտակ աղմուկ: 

44. Պատահական պրոցեսի անցումը գծային համակարգերով:  

45. Ջերմային աղմուկ, Նայքվիստի բանաձևը: Կոտորակային աղմուկ, Շոտկիի բանաձևը: 

46. Ազդանշանի զտումը աղմուկից: Օպտիմալ գծային ֆիլտրեր: 

Թվային կապի հիմունքներ 

47. Անալոգային ազդանշանների թվայնացում. Նայքվիստի չափանիշ: 

48. Թվային մոդուլման եղանակները (ASK, FSK, PSK, APSK/QAM) 

49. Շենոնի թեորեմ, Շենոնի սահման: Կոդավոորում (բլոկային, փաթույթային): 

50. Անտենաներ (ալեհավաքներ և ալեարձակներ), նրանց հիմնական պարամետրերը: 

Փուլավորված անտենային  համակարգեր: 
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