
 

 

 

 

 

 

 

 

«ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ  ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝ Ֆիզիկա 

 Ուսուցման ձևը՝ առկա  

 Տևողությունը՝ 2 տարի 

 Ուսման վարձի չափը՝ 500.000 ՀՀ դրամ  

 Շնորհվող որակավորումը՝ Ֆիզիկայի մագիստրոս 

 

Ծրագիրը նպատակները  

 Փորձարարական միջուկային ֆիզիկայի, արագացուցչային տեխնիկայի և ատոմային 

էներգետիկայի հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիք և իմացություն: 

 Միջուկային ֆիզիկայի, արագացուցչային տեխնիկայի և ատոմային էներգետիկայի 

բնագավառներում ուսումնասիրվող պրոցեսների մոդելավորման վերաբերյալ գիտելիք և 

իմացություն, ինչպես նաև գործնական հմտություններ՝ դրանց նախագծման, մշակման, ինչպես 

նաև օպտիմալ աշխատանքային ռեժիմի ստացման վերաբերյալ  

 Տվյալ ոլորտին առնչվող տվյալներիստացման, համակարգելու և վերլուծելու 

ունակություն:  

 Գիտամեթոդական, գիտամանկավարժական աշխատանքներ, ինչպես նաև 

մանկավարժական աշխատանք ԲՈՒՀ-երի ուսումնական ծրագրերով կատարելու 

հմտություն, շարունակել ուսումն ասպիրանտուրայում: 

 Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները  

 Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ 

կլինի.  

1. նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները և 

փոխազդեցությունները ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները: 

Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ արագացուցչային 

ժամանակակից գիտափորձերը ,  

2. ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի 

աշխատանքի մոդելավորման մեթոդները: Բացատրել միջուկային ռեակտորների 

կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները, 

արագացուցիչով ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:  

 



3. ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների, միջուկային 

թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման մասին: 

Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:  

4. նկարագրել բնության հիմնարար փոխազդեցությունների տեսակները և դրանց 

նկարագրող տեսությունները (քվանտային էլեկտրադինամիկա, թույլ 

փոխազդեցությունների և ուժեղ փոխազդեցությունների տեսություններ): 

5. ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային     

պատկերացումները: Նկարագրել մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ 

բախումների ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների 

բախումների ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները: 

6. ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի 

գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման 

մեթոդները: Քննարկել փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և 

մասնիկների նույնացման տեխնիկան:  

7. լուսաբանել ժամանակակից գիտափորձերում օգտագործվող բարձր էներգիաների 

լիցքավորված մասնիկների և ֆոտոնային փնջերի ձևավորման ֆիզիկան: Ցույց տալ 

գիտության մեջ և տեխնոլոգիաներում արագացված լիցքավորված մասնիկների փնջերի 

և սինքրոտրոնային ինտենսիվ ճառագայթման կիրառությունները:  

 Գործնական մասնագիտական կարողություններ. Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն 

ունակ կլինի. 

1. միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և միջուկային 

ֆիզիկայի կիրառական տարբեր ոլորտներում կատարել չափումներ, մշակել և 

վերլուծել չափումների արդյունքները:  

2. կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, 

ճառագայթման հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ և 

հետազոտություններ կատարելու համար:  

3. կատարել միջուկային ռեակտորների մոդելավորում, ջերմադինամիկական և հիդրո-

գազադինամիկական պրոցեսների հաշվարկներ, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի 

գիտափորձերում կատարել հետազոտություններ և պրոցեսների մոդելավորման 

աշխատանքներ :  

4. հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի 

պարամետրերը` տեխնոլոգիական, կիրառական կամ գիտական խնդիրների 

լուծման նպատակով:  

5. օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային, 

ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում 

ուսումնասիրություններ կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ 

տվյալներն օգտագործել սեփական հետազոտություններում:  



6. մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ 

գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել 

տեսական կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել 

առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:  

7. օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն 

ցուցաբերելու նախաձեռնություն ` տվյալ ոլորտում հետազոտությունների 

նպատակասլաց կազմակերպման և աշխատանքների արդյունավետության 

բարձրացման համար:  

 Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ. Այս ծրագրի ավարտին 

ուսանողն ունակ կլինի.  

1. կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ միջուկային, ռեակտորների և բարձր 

էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում:  

2. ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ 

յունավետ պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:  

3. կիրառելով ստացած գիտելիքներն ու մասնագիտական կարողությունները 

առաջարկել լուծումներ նոր էներգետիկ համակարգերի վերաբերյալ և այն համադրել 

ատոմային էլեկտրակայանների հետ:  

4. պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի 

ոլորտում, քննարկել հետազոտությունների արդյունքները և հետևություններ անել: 

           

  Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները՝  ասպիրանտուրա 

             

 

Պրակտիկա  

 Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝ 

 Գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել ուսանողի մասնագիտական 

հմտությունները և փորձառությունը, մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույն 

աշխատելու կարողությունները 

Իրականացվում է հետևյալ սկզբունքներով. ստորև նշված կազմակերպություններից մեկում ՝ 

ուսանողի ընտրությամբ.  

Կազմակերպությունների ցանկ. 

1. ԵՊՀ 

2. CANDLE Սինխրոտրոն ճառագայթման հետազոտությունների կենտրոն 

3. Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան Ազգային գիտական լաբորատորիա (ԵրՖԻ)    

4. Հայկական ատոմային էլեկտրակայան (ՀԱԷԿ) 

 

  Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները. 

  «Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա » ծրագրի շրջանավարտները կարող են 

աշխատանքի անցնել Միջուկային ֆիզիկայի և ատոմային էներգետիկայի ոլորտի Հայաստանի 



հանրապետության և արտասահմանյան երկրների ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով տվյալ 

ձեռնարկության հաստիքացուցակով գործող համապատասխան պաշտոններ, հիմնարար և 

կիրառական հետազոտություններ իրականացնող ինստիտուտներում`  փորձարարական 

հետազոտություններ կատարող գիտաշխատող (կրտսեր , ավագ, առաջատար և այլն ),  

ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորման ոլորտում հետազոտություններ կատարող 

գիտաշխատող (կրտսեր , ավագ , առաջատար և այլն ), փորձարարական հետազոտությունների 

արդյունքների մշակմամբ զբաղվող գիտաշխատող, վերլուծաբան: Որոշակի ուղղվածությամբ 

հետազոտական թեմատիկ ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանումների կամ խմբերի 

ղեկավար, ատոմային էներգետիկայի ոլորտի այլ ձեռնարկություններում`  Ատոմային 

էներգիայի արտադրության մեջ զբաղված ճարտարագետ,  Ռեակտորային արտադրամասի 

հերթապահ և պետ,  Ճառագայթային անվտանգության և ռիսկերի գնահատման մասնագետ,  

Շրջակա միջավայրի ռադիոակտիվ աղտոտվածության և ճառագայթային մոնիթորինգի 

հարցերով զբաղվող մասնագետ, մասնագետների պատրաստման բնագավառում՝  դասախոս , 

ասիստենտ, ավագ դպրոցներում` ուսուցիչ, մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատու: 

Հնարավոր աշխատավայրերն են` ԵՊՀ Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնը,  CANDLE 

հետազոտական կենտրոնը,  ‘’Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան Հայաստանի ազգային լաբորատորիա ‘’ 

հիմնադրամը,  ‘’Հայատոմ’’ Փակ բաժնետիրական ընկերություն գիտահետազոտական 

կենտրոնը,  Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը,  Հայաստանի պետական 

ճարտարագիտական համալսարանը,  հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ      

իրականացնող պետական և մասնավոր այլձեռնարկություններ,  

բնականգիտություններիուղղվածությամբ ավագ դպրոցներ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

1.   Նյութական կետի դինամիկա: Նյուտոնի օրենքները: Գալիլեյի հարաբերականության 

սկզբունքը: Հաշվարկի ոչ իներցյալ համակարգեր: Համարժեքության սկզբունք, ծանր և 

իներտ զանգվածների հավասարությունը (Էտվեշի փորձը): Կենտրոնախույս և 

կորիոլիսյան ուժեր: Ֆուկոյի ճոճանակ: 

2.    Էներգիայի, իմպուլսի և իմպուլսի մոմենտի պահպանման օրենքները: Դրանց կապը 

տարածության և ժամանակի հատկությունների հետ: 

3.     Պինդ մարմնի դինամիկա: Իներցիայի մոմենտի տենզոր: Պտտական շարժման 

կինետիկ էներգիա: Պինդ մարմնի իմպուլսի մոմենտ: Էյլերյան անկյուններ: 

Ֆիզիկական ճոճանակ: 

4.    Առաձգական մարմիններ: Առաձգական լարումներ: Առաձգական դեֆորմացիայի 

էներգիա: Իզոտոպ մարմինների առաձգական հաստատուններ և կապը դրանց միջև: 

Իրական մարմինների առաձգական հատկությունները (առաձգականության սահման, 

պլաստիկ դեֆորմացիաներ): 

5.    Փոքր միաչափ տատանումներ: Հարկադրական տատանումներ: Մարող տատա-

նումներ: Հարկադրական տատանումներ շփման առկայությամբ: Ռեզոնանս: Մեծ 

թվով ազատության աստիճաններ ունեցող համակարգի տատանումներ: Նորմալ 

տատանումներ և սեփական հաճախություններ:  

6.  Փոքրագույն գործողության սկզբունքը մեխանիկայում: Լագրանժի հավասարումներ: 

Ազատ մասնիկի Լագրանժի ֆունկցիա: Մասնիկների համակարգի Լագրանժի 

ֆունկցիա: Վիճակի նկարագրումը կոորդինատներով և իմպուլսներով: Համիլտոնի 

ֆունկցիա: Համիլտոնի հավասարումները: Համիլտոն-Յակոբիի հավասարում: 

Պուասոնի դասական փակագծեր:  

7. Երկու մարմինների խնդիրը դասական մեխանիկայում: Բերված զանգված: Շարժում 

կենտրոնահամաչափ դաշտում: Կեպլերի խնդիրը:  

8. Մասնիկների առաձգական և ոչ առաձգական բախումները: Ցրման արդյունարար 

դիֆերենցիալ և լրիվ կտրվածքներ: Ռեզերֆորդի բանաձևը: 

9. Վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական դրույթները: Փուլային տարածություն: 

Մակրոսկոպական համակարգի միկրոսկոպական նկարագրումը: Բաշխման 

ֆունկցիա: Վիճակագրական միջինացում: Վիճակագրական անկախություն: Լիուվիլի 

օրենքը (փուլային ծավալի պահպանման թեորեմը): 

10. Միկրոկանոնական բաշխում: Գիբսի կանոնական բաշխում: Գիբսի բաշխումը 

փոփոխական թվով մասնիկների համակարգի համար: 

11. Իդեալական գազ: Մաքսվելի բաշխում: Մասնիկների բաշխումն ըստ արագության 

բացարձակ արժեքների: Բոլցմանի բաշխում: Ամենահավանական, միջին քառա-

կուսային, միջին (թվաբանական) արագություններ: Հավասարաբաշխման օրենք: 

Իդեալական գազն արտաքին դաշտում: Բոլցմանի օրենքը և բարոմետրական բանաձև: 

12. Տեղափոխման երևույթները գազերում: Բախումների թիվ, ազատ վազքի միջին 

երկարություն: Ցրման արդյունարար կտրվածք: Դիֆուզիան, ներքին շփումը և 

ջերմահաղորդականությունը գազերում: Բրոունյան շարժում: Կապը դիֆուզիայի 

գործակցի և շարժունության միջև: Երևույթներ նոսր գազերում: Խոր վակուումի 

ստացման և չափման եղանակները:  



13. Բոլցմանի կինետիկական հավասարումը և նրա պարզագույն լուծումները: 

Բոլցմանի “H – թեորեմը”: 

14. Թերմոդինամիկա: Համակարգի ներքին էներգիա: Ջերմություն և աշխատանք: 

Իդեալական գազի ջերմունակության տեսությունը (միատոմ և բազմատոմ գազ): 

Թերմոդինամիկայի I օրենքը: Էնտրոպիա: Ադիաբատ պրոցես Ջերմունակությունը 

տարբեր պրոցեսների դեպքում: Էնտրոպիայի աճի օրենքը: Թերմոդինամիկայի II 

օրենքը (Թոմսոնի և Կլաուզիուսի ձևակերպումները): Թերմոդինամիկայի III օրենքը 

(Նեռնստի թեորեմ): 

15. Թերմոդինամիկական պոտենցիալներ: Քիմիական պոտենցիալ: Թերմոդինամի-

կական մեծությունների կախումը մասնիկների թվից: Կապը ջերմունակությունների 

միջև: Թերմոդինամիկական անհավասարություններ:  Թերմոդինամիկական 

համակարգի կայունության պայմանները: Լե-Շատելյե-Բրաունի սկզբունքը: Ազատ 

էներգիայի հաշվարկը: Իդեալական գազի թերմոդինամիկական պոտենցիալները: 

16. Իրական գազ: Վան-դեր-Վաալսի հավասարումը: Ջոուլ-Թոմսոնի երևույթը և 

գազերի հեղուկացումը: Թերմոդինամիկական մեծությունների կախումը մասնիկների 

թվից: Քիմիական պոտենցիալ: Ֆազերի հավասարակշռության պայմանները: Անցման 

ջերմություն: Կլապեյրոն-Կլաուզիուսի հավասարումը: Կրիտիկական կետ: I և II սեռի 

ֆազային անցումներ: 

17. Ֆլուկտուացիաների տեսություն: Փոքր ֆլուկտուացիաներ: Գաուսի բաշխում: 

Հիմնական թերմոդինամիկական մեծությունների ֆլուկտուացիաները 

(ջերմաստիճան, ծավալ, ճնշում, մասնիկների թիվ և այլն): 

18. Քվանտային վիճակագրություն: Ֆերմի-Դիրակի և Բոզե-էյնշտեյնի բաշխումները: 

Այլասերված ֆերմի-գազ: Էլեկտրոնային գազը մետաղներում: Բոզե-էյնշտեյնյան 

կոնդենսացիա: Ջերմային ճառագայթում: Պլանկի բանաձևը: Բացարձակ սև մարմին: 

Կիրխհոֆի օրենքը: Ստեֆան-Բոլցմանի օրենքը: Վինի շեղման օրենքը: 

19. Պինդ մարմին: Բյուրեղային և ամորֆ մարմիններ: Կապի տեսակները պինդ մար-

միններում (վանդերվաալսյան, իոնային, կովալենտ, մետաղական): Պինդ մարմնի 

ջերմունակության դասական տեսությունը: Պինդ մարմնի ջերմունակության 

Էյնշտեյնի և Դեբայի տեսությունները: 

20. Պինդ մարմնի գոտիական տեսության հիմնական պատկերացումները: Բլոխի 

թեորեմը: Էներգիական գոտիներ: Մետաղներ, մեկուսիչներ, կիսահաղորդիչներ: 

Կիսահաղորդիչների էլեկտրոնային և խոռոչային հաղորդականությունը: 

21. Էլեկտրաստատիկ դաշտ: Գաուսի թեորեմը: Էլեկտրաստատիկ պոտենցիալ: 

Սահմանային պայմանները հաղորդիչների մակերևույթի վրա: Էլեկտրաունակություն: 

Կոնդենսատորներ: Էլեկտրաստատիկ դաշտի էներգիա: 

22. Դիէլեկտրիկներն էլեկտրաստատիկ դաշտում: Դիէլեկտրիկների բևեռացումը: 

Գաուսի թեորեմը դիէլեկտրիկների համար: Բևեռացվելիություն և դիէլեկտրական 

թափանցելիություն: Էլեկտրական ինդուկցիայի վեկտոր: Սահմանային պայման 

ինդուկցիայի նորմալ բաղադրիչի համար: Մաքսվելի IV հավասարումը: 

Դիէլեկտրիկների բևեռացման մեխանիզմները՝ ոչ բևեռային և բևեռային 

դիէլեկտրիկների բևեռացումը: Գաղափար պիեզո-, պիրո- և  սեգնետոէլեկտրականու-

թյան մասին: 



23. Հոսանքների փոխազդեցությունը: Բիո-Սավար-Լապլասի օրենքը: Հոսանքի մագնի-

սական դաշտ: Լորենցի ուժ: 

24. Դիա-, պարա-, և ֆեռոմագնիսականություն: Ատոմների մագնիսական հատկու-

թյունները: Դիամագնիսականության “դասական” տեսությունը: Պարամագնիսա-

կանության Լանժևենի տեսությունը: Գիրոմագնիսական երևույթներ: 

Ֆեռոմագնիսականության Վեյսի տեսությունը: 

25. Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը, Ֆարադեյի օրենքը: Լենցի կանոնը: 

Էլեկտրամագնիսական մակածման օրենքը դիֆերենցիալ տեսքով: Մաքսվելի II 

հավասարումը: Հաղորդալարերի ինդուկտիվությունը: Ինդուկտիվություն   և 

փոխադարձ ինդուկտիվություն: Հոսանքի մագնիսական էներգիա: Մագնիսական 

դաշտի էներգիայի խտություն: 

26. Լիցքավորված մասնիկի շարժումը հաստատուն համասեռ էլեկտրական և մագնի-

սական դաշտերում: Էլեկտրական և մագնիսական հոսընթաց (դրեյֆ): Ադիաբատական 

ինվարիանտ, ղեկավարվող ջերմամիջուկային ռեակցիայի պրոբլեմը: Արագացուցիչներ: 

27. Տատանողական կոնտուրի հավասարումը: Ազատ և մարող տատանումները 

կոնտուրում: Բալիստիկ գալվանոմետր: Հարկադրական տատանումներ: Ռեզոնանս: 

Անցումային պրոցեսներ: Ունակային և ինդուկտիվ դիմադրություններ: Օհմի օրենքը 

փոփոխական հոսանքի շղթայի համար: Կիրխհոֆի կանոնները փոփոխական հոսանքի 

համար: Ինքնատատանումներ: 

28. Շեղման հոսանք: Մաքսվելի հավասարումների համակարգն ինտեգրալ և դիֆե-

րենցիալ տեսքով: Լիցքի պահպանման օրենքը: Նյութական հավասարումներ: 

Սահմանային պայմաններ:  

29. Ալիքային հավասարում: Հարթ էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Շարժվող կետային 

լիցքի ճառագայթումը: Գաղափար չերենկովյան, անցումային և արգելակային 

ճառագայթումների մասին: Գաղափար էլեկտրամագնիսական ալիքի ճնշման և 

իմպուլսի մասին:  

30. Իոնացումը  և վերամիավորումը գազերում: Իոնների շարժունություն: Ինքնուրույն 

և ոչ ինքնուրույն պարպումներ: Էլեկտրոնա-իոնային և իոնային սարքեր, դրանց 

կիրառությունները: 

31. Էլեկտրամագնիսական դաշտի ինվարիանտները: 

32. Լույսի արագությունը և նրա չափման մեթոդները: Ֆիզոյի և Մայքելսոնի փորձերը: 

Հարաբերականության հատուկ տեսության կանխադրույթները: Լորենցի ձևա-

փոխություններ: Արագությունների գումարման ռելյատիվիստական օրենքը: 

Ինտերվալ և սեփական ժամանակ: Ֆիզիական օրենքների ինվարիանտությունը 

Լորենցի ձևափոխությունների նկատմամբ:  

33. Ազատ ռելյատիվիստական մասնիկի Լագրանժի և Համիլտոնի ֆունկցիաները: 

Ռելյատիվիստական մասնիկի իմպուլս, էներգիա և զանգված: Ռելյատիվիստական 

մասնիկի շարժման հավասարումը: 

34. Քառաչափ պոտենցիալ: Էլեկտրամագնիսական դաշտի թենզոր և դաշտի E


 և H


 

լարվածություններ:  

35. Քառաչափ հոսանք: Լիցքի պահպանման օրենքը քառաչափ տեսքով:  

36. Մաքսվելի հավասարումների ռելյատիվիստական - ինվարիանտ ձևակերպումը: 

Էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի ձևափոխության օրենքը:  



37. Դոպլերի երևույթ: 

38. Ջերմային ճառագայթում: Բացարձակ սև մարմին: Ջերմային ճառագայթման 

օրենքները /Կիրխհոֆ, Ստեֆան-Բոլցման/:  

39. Բացարձակ սև մարմնի ճառագայթման սպեկտրային խտությունը: Վինի շեղման 

օրենքը: Քվանտային հիպոթեզ և Պլանկի հաստատուն: Պլանկի բանաձև: 

40. Ֆոտոէֆեկտ: Ֆոտոէֆեկտի օրենքները: Էյնշտեյնի բանաձևը և ֆոտոէֆեկտի 

կարմիր սահմանը: 

41. Հարթ և սֆերիկ ալիքներ: Էլեկտրամագնիսական ալիքի հատկությունները 

(լայնականություն, օրթոգոնալություն և համափուլություն):  

42. Լույսի բևեռացում: Լուսային ալիքների էներգիան, հզորությունը: Ալիքների վերա-

դրում: Կանգուն ալիքներ: 

43. Ինտերֆերենցիա: Յունգի ինտերֆերաչափ: Տարածական և ժամանակային կոհե-

րենտություն: Լույսի դիֆրակցիայի երևույթը: Ֆրենելի և Ֆրաունհոֆերի դիֆրակցիան: 

Դֆրակցիոն ցանց:  

44. Ճառագայթումը և կլանումը ֆիզիկայում: Բալմերի բանաձևը: Սպոնտան և 

հարկադրական անցումներ: Էյնշտեյնի գործակիցներ: Անհավասարակշիռ 

ճառագայթում: Լյումինեսցենցիա: Երկ-, եռա- և քառամակարդակ համակարգեր: 

Օպտիկական մղում և բնակեցվածության ինվերսիա: Լույսի ուժեղացում: 

Օպտիկական քվանտային ուժեղացուցիչներ: 

45. Դասական հակադարձ կապ /ռեզոնատորներ/: Ռեզոնատորի մոդեր: 

Օպտիկական քվանտային գեներատորներ /լազերներ/: Լազերի ինքնագրգռման 

պայմանը: Ազատ գեներացիա և բարորակության մոդուլյացիա: Լազերային 

ճառագայթման հատկությունները` մոնոքրոմատիկություն, ուղղորդվածություն և 

կոհերենտություն:  

46. Լույսի դիսպերսիա: Լույսի դիսպերսիայի էլեկտրոնային տեսություն: Նորմալ և 

անոմալ դիսպերսիա: 

47. Բևեռացման հարթության պտտումը: Բնական օպտիկական ակտիվություն: 

Բևեռացման հարթության պտտումը մագնիսական դաշտում: Ֆարադեյի երևույթը:  

48. Միջավայրի իզոտրոպությունը և անիզոտրոպությունը: Միառանցք և երկառանցք 

բյուրեղներ: Լույսի տարածումը միառանցք բյուրեղներում: Երկբեկում: Արհեստական 

անիզոտրոպություն: Քերի երևույթ: 

49. Լույսի բեկման և անդրադարձման երևույթները և նրանց օրենքները: Լույսի բեկ-

ման և անդրադարձման էներգետիկական բնութագրերը: Ֆրենելի բանաձևերը: 

Բրյուստերի օրենք: Լրիվ ներքին անդրադարձման երևույթը: Լուսատարներ: 

50. Ներատոմական դաշտերը և նրանց մեծության կարգը: Անհարմոնիկ տատանակի 

մոդելը ոչ գծային օպտիկայում: Ոչ գծային ընկալունակություններ: Հիմնական ոչ 

գծային օպտիկական երևույթներ. երկրորդ հարմոնիկի գեներացիա: Կոհերենտության 

երկարություն: Սինքրոնության պայման:  

51. Ատոմի մոլորակային մոդելը: Բորի կանխադրույթները: Ֆրանկի և Հերցի փոր-

ձերը: Ատոմի իոնացման էներգիա, նրա պարբերականությունը: Գրգռված ատոմների 

ճառագայթումը:  

52. Ինքնաբերական ճառագայթման օրինաչափությունները: Կյանքի միջին 

տևողություն, նրա փորձնական որոշումը: Հարկադրական ճառագայթման 



առանձնահատկությունները: Էյնշտեյնի գործակիցներ, կապը դրանց և միջավայրի 

մակրոսկոպական պարամետրերի միջև: 

53. Ալկալիական մետաղների սպեկտրային օրինաչափություններ: Սպեկտրային 

գծերի դուպլետականություն: Ուլենբեկի և Գաուդսմիթի վարկածը, էլեկտրոնի սպին, 

սպինային քվանտային թիվ, նրա հնարավոր արժեքները: 

54. Էլեկտրոնի ուղեծրային մագնիսական մոմենտ: Բորի մագնետոն: Մագնիսական 

դիպոլի վարքն անհամասեռ մագնիսական դաշտում՝ Շտերնի և Գերլախի փորձը: 

Մագնիսական մոմենտների չափման ժամանակակից մեթոդները:  

55. Զեեմանի նորմալ երևույթ: Լորենցի տեսությունը և քվանտային տեսությամբ 

երևույթի մեկնաբանումը, սպեկտրային գծերի բևեռացվածությունը: Զեեմանի անոմալ 

երևույթ. ուժեղ և թույլ դաշտեր: Լանդեի բազմապատկիչ, այլասերման վերացումը 

ուժեղ և թույլ դաշտերում:  

56. Պաշեն-Բաքի երևույթը: Ատոմների և մոլեկուլների բևեռացվածությունը: Շտարկի 

երևույթ: էլեկտրական ռեզոնանս: 

57. Ռենտգենյան ճառագայթում: Անընդհատ սպեկտր: Կարճալիքային սահման: 

Գծային (բնութագրական) սպեկտր, սպեկտրային սերիաներ: Մոզլիի օրենքը:   

58. Ռենտգենյան ճառագայթման անցումը նյութական միջավայրով: Ռենտգենյան 

ճառագայթների կլանման սպեկտրներ: Կոմպտոնի երևույթ:  

59. Ռենտգենյան ճառագայթների դիֆրակցիան: Լաուեի և Բրեգի բանաձևերը:     

60. Մենդելեևի պարբերական համակարգը և դրա մեկնաբանումն ըստ քվանտային 

մեխանիկայի: Վիճակների թիվը s, p, d և f վիճակներում: Վիճակների թիվը գլխավոր 

քվանտային թվի տվյալ արժեքի դեպքում: Բացառություններ 4s-3d, 5s-4d և 6s-5d 

վիճակների համար: Քիմիական տարրերի դասակարգումն ըստ էլեկտրոնային 

կառուցվածքի (իներտ գազեր, ալկալի մետաղներ, ազնիվ մետաղներ, հալոգեններ, 

անցումային մետաղներ): 

61. Դը Բրոյլի ալիք, դը Բրոյլի ալիքի երկարությունը: Դևիսոնի և Ջերմերի, Թոմսոնի և 

Տարտակովսկու փորձերը էլեկտրոնների դիֆրակցիայի վերաբերյալ: Գաղափար 

ալիքային ֆունկցիայի մասին: Վերադրման սկզբունք:  

62. Ալիքային ֆունկցիայի օրթոնորմավորումը: Օպերատորներ, նրանց օգնությամբ 

միջինների հաշվարկը: Սեփական ֆունկցիաների և սեփական արժեքների պրոբլեմ: 

Ստանդարտ պայմաններ: Անորոշությունների առնչություններ: 

Համապատասխանության սկզբունք:  

63. Շրյոդինգերի հավասարումը: Միաչափ ներդաշնակ տատանակ, էներգիայի մակար-

դակները և ալիքային ֆունկցիաները: Մասնիկի անցումը պոտենցիալային արգելքով: 

Թունելային անցում և վերարգելքային անդրադարձում:  

64. Ջրածնանման ատոմների էներգիայի մակարդակները և ալիքային ֆունկցիաները: 

Այլասերում ըստ ուղեծրային ու մագնիսական թվերի և դրա պատճառները: Ջրածնի 

ատոմի սպեկտրի նուրբ կառուցվածքը, սպին-ուղեծրային փոխազդեցություն: 

65. Հելիումանման ատոմների որակական տեսությունը: Պարա- և օրթո-հելիում:  

66. Ցրման խնդրի դրվածքը քվանտային մեխանիկայում: Ցրման ամպլիտուդ, ցրման 

դիֆերենցիալ կտրվածք: 



67. Նույնականության սկզբունք: Միատեսակ մասնիկներից բաղկացած համակարգի 

ալիքային ֆունկցիայի համաչափությունը և դրա կապը մասնիկների սպինի հետ: Ֆեր-

միոններ և բոզոններ: Պաուլիի սկզբունք: 

68. Փորձարարական տվյալներ միջուկում էլեկտրոնների գոյության անհնարինու-

թյան մասին, միջուկի նեյտրոնապրոտոնային կառուցվածքը: Միջուկային ուժերի 

հատկությունները:  - մեզոնները որպես միջուկային փոխազդեցություն կրող 

քվանտներ: Միջուկի զանգված և կապի էներգիա,  Վայցզեկերի կիսափորձնական 

բանաձևը: Միջուկի կայունության պայմանները: 

69. Միջուկի կաթիլային և անկախ մասնիկային մոդելներ, դրանց առանձնահատկու-

թյունները և կիրառման տիրույթները: Միջուկի թաղանթային մոդել: Մոգական թվեր 

և միջուկների սպինները  թաղանթային մոդելում: Ընդհանրացված թաղանթային 

մոդել, նուկլոնների միամասնիկ և կոլեկտիվ շարժումները:  

70. Ռադիոակտիվություն: Միջուկների կայունության պայմանները   ,, տրո-

հումների նկատմամբ: Ռադիոակտիվ տրոհուման վիճակագրական օրենքները: 

Ռադիոակտիվ տրոհումների շղթաներ, դարավոր հավասարակշռության 

հավասարում: 

71. Ատոմային միջուկների (- ռադիոակտիվություն՝ տրոհման մեխանիզմը, 

թունելային անցում, (-տրոհման էներգիական սպեկտրը, երկարավազ և նուրբ 

սպեկտրով (-մասնիկներ: (-ռադիոակտիվություն և էլեկտրոնների k - գրավում: Էներ-

գիական սպեկտրի  տեսքը: Պահպանման օրենքները (-տրոհումներում և նեյտրինոյի 

գոյության ապացույցը: WZ ,0  միջանկյալ բոզոնների դերը (-տրոհման 

մեխանիզմներում: (-ճառագայթում, միջուկներում (-անցումների մուլտիպոլությունը, 

ջոկման կանոններ:  

72. Միջուկների ինքնաբերական և հարկադրական բաժանում: Բաժանման մեխա-

նիզմը (շեմ, կրիտիկական էներգիա, բաժանման հաշվեկշիռ, նեյտրոնների 

բազմացման գործակից): Շղթայական ռեակցիաներ, արագընթաց և ղեկավարվող 

պրոցեսներ: Ռեակտորներ:  

73. Միջուկային ռեակցիաներ: Պահպանման օրենքները ռեակցիաներում: Ռեակցիա-

ների մոդելներ (Բորի, օպտիկական, Գլաուբերի, հեղեղագոլորշացման): Սինթեզման 

և տրանսուրանային տարրերի ստացման ռեակցիաներ: Ռեզոնանսային պրոցեսներ՝ 

Մյոսբաուերի երևույթ, Բրեյթ-Վիգների բանաձևը ռեզոնանսային պրոցեսների համար:  

74. Տարրական մասնիկների հիմնական հատկությունները: Լեպտոններ և հադ-

րոններ: Մասնիկներ և հակամասնիկներ: Մեզոնային և բարիոնային մուլտիպլիտներ: 

Հիմնարար փոխազդեցություններ տարրական մասնիկների ֆիզիկայում: 

75. Քվարկային մոդելի ներմուծման անհրաժեշտությունը: Քվարկներ և գլյուոններ, 

դրանց հատկությունները և փոխազդեցությունները: Հադրոնների քվարկային կառուց-

վածքը: Մեզոնային և բարիոնային մուլտիպլետները քվարկային մոդելում:  
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