
 
 «ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳԻՐ

 

Մասնագիտություն 

Ռադիտեխնիկա և կապ 

 

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՝ 

Ճարտարագիտության  մագիստրոս 

 
Ծրագրի նպատակը. 
• ուսանողին ծանոթացնել հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման 

բնագավառներում արդի գիտության և տեխնիկայի նվաճումներին և ուղենշել դրանց 

զարգացման հեռանկարները: Ուսուցանել աղմկակայուն կոդավորման եղանակները և 

իրականացման միջոցները, ծանոթացնել ինֆորմացիայի հաղորդման տեսական 

հիմունքներին, կոդավորման և մոդուլացման եղանակներին:  

• Ծանոթացնել ինֆորմացիայի հաղորդման և մշակման օպտիկական 

համակարգերի առանձնահատկություններին։ Ծանոթացնել տվյալների փոխանցման 

ժամանակակից համակարգերի կառուցման սկզբունքներին, համակարգչային ցանցերի 

կառուցման, շահագործման և կառավարման հիմնական սկզբունքներին:  

 



• Ներկայացնել հեռահաղորդակցության ոլորտում առավել հաճախ հանդիպող 

ազդանշանների վիճակագրական մշակման արդի մեթոդներին: Ծանոթացնել 

ժամանակակից թվային հեռահաղորդակցական կապի համակարգերին: Ներկայացնել 

հեռահաղորդակցական համանակարգերուն անտենաների կառուցվածքներն ու 

հիմնական բնութագրերը, տեղորոշման համակարգերի աշխատանքային 

առանձնահատկությունները: 

 

Կրթական վերջնարդյունքները. 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա1. ներկայացնելու կապի ժամանակակից համակարգերը, ֆիզիկական 

մակարդակում աշխատանքի սկզբունքները, դրանց առանձնահատ-կությունները, 

ինչպես նաև հեռահաղորդակցական կապի համակարգերի զարգացման 

հեռանկարները.  

Ա2. բացատրելու ժամանակակից կապի համակարգերում ազդանշանների թվային և 

վիճակագրական մշակման գործընթացները, ֆիզիկական հիմունքները և անհրաժեշտ 

մաթեմաթիկական ձևափոխությունների հաջորդականությունը. 

Ա3. տիրապետելու տվյալների փոխանցման ժամանակակից համակարգերի 

կառուցման սկզբունքներին, համակարգչային ցանցերի կառուցման, շահագործման և 

կառավարման հիմնական սկզբունքներին. 

Ա4. պարզաբանելու հեռահաղորդակացական համակարգերի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները և ազդանշանների մշակման արդի եղանակները, 

կծանոթանա անլար (բջջային կապ, WI-FI, WI-MAX, LTE և այլն) և լարային 

(օպտիկամալուխային կապ) կապի համակարգերում առկա հիմնախնդիրներին, դրանց 

լուծման ուղիներին.  

Ա5. ներկայացնելու աղմկակայուն կոդավորման եղանակները, դրանց կիրառման 

ոլորտները առավելություններ/թերությունները, յուրացնելու շարժական և 

արբանյակային կապում կիրառվող անտենաների կառուցվածքներն ու հիմնական 

բնութագրերը. 

Ա6. ձևակերպելու հեռահաղորդակցության ոլորտում առավել հաճախ հանդիպող 

ազդանշանների վիճակագրական մշակման արդի մեթոդները.  

Ա7. յուրացնելու աղմուկների ֆոնի վրա ռադիոլոկացիոն ու ռադիոջերմային 

ազդանշանների հայտնաբերման ու գրանցման սկզբունքները, ռադիոլոկացիոն ու 

ռադիոջերմային  ազդանշանների մեջ կոդավորված ինֆորմացիայի արտազատման 

խնդրի լուծման առանձնահատկություններն ու հնարավորությունները. 

Ա8. պատկերացնելու տերահերցային ալիքների ձևավորման, տարածման և 

գրանցման արդի եղանակները, քվանտային հեռահաղորդակցության և կոդավորոման 

հիմնական սկզբունքները, ինչպես նաև նանոմասնիկների և նանոչափական 

համակարգերի  ստեղծման, հետազոտման եղանակները և հեռահաղորդակցության 

ոլորտում հնարավոր կիրառման ուղղությունները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 



Բ1.  կիրառելու ազդանշանների մշակման թվային մեթոդները կապի համակարգում 

ազդանշանի անխափան ընդունման նպատակով. գնահատելու տրված կապի 

համակարգի թողունակությունը, ակնկալվող որակի մակարդակը (BER-ի գնահատում). 

Բ2.  մշակելու  հեռահաղորդակցական համակարգերում աղմուկների և ոչ ցանկալի 

վերադրումների դեմ պայքարի եղանակներ և դրանք իրականացնող հիմնական 

հանգույցներ. 

Բ3.  կատարելու հաղորդիչ/ընդունիչ զտիչների բնութագրերի օպտիմալ ընտրություն, 

ապահովել միջսիմվոլային և միջկանալային վերադրումների դեմ պայքարող 

հանգույցների (էկվալայզերների, զտիչների) ճիշտ համաձայնեցում.   

Բ4.  իրականացնելու անլար կապի համակարգերի աշխատանքը գնհատելու 

նպատակով ալիքային պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում  

հաղորդիչ/ընդունիչ  հանգույցների ճիշտ նախագծման նպատակով. կիրառելու 

աղմկակայուն կոդավորման եղանակները կապի համակարգի որակը և սպեկտրալ 

էեֆեկտիվությունը բարելավելու համար. 

Բ5.  կիրառելու համակարգչային մոդելավորման և նմանակման ծրագրային 

փաթեթներ (MatLab/Simulink, Labview) հեռահաղորդակցական համակարգերի 

հանգույցների  նախագծման և պահանջվող որակի ապահովման պարզաբանման 

փուլերում. 

Բ6. աշխատելու ռադիոհաճախային տիրույթում հեռազննումն ու հեռակառավարումն 

իրականացնող սարքերի հետ գիտենալով դրանց գործողության սկզբունքները.   

Բ7. տիրապետելու հեռահաողրդակացական համակարգերի կառուցման բյուջեի 

հաշվարկման և եկամուտների գնահատման հմտություններին, ինչպես նաև 

ինտերնետային գովազդի տեղադրում, կառավարում (ներառյալ խափանում) և այլ տիպի 

ցանցային ծառայությունների մատուցում և հեռակառավարում: 

 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու 

գիտելիքները գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ.  

Գ2. պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, վերլուծելու և ներկայացնելու 

հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր. 

Գ3. աշխատելու հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն, պահպանելու 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

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 

 

Ընդհանուր դասընթացներ  



Օտար լեզու-1 

Օտար լեզու-2 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 

Մասնագիտական դասընթացներ 

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 

Ժամանակակից կապի համակարգեր  

Ազդանշանների թվային մշակում 

Անտենաներ և անտենային ցանցեր 

Աղմկակայուն կոդավորում 

Օպտիկական կապի համակարգեր  

Տվյալների փոխանցման ցանցեր 

Հեռահաղորդակցության թվային  համակարգեր 

Ազդանշանների վիճակագրական վերլուծություն 

Արդի կիրառական էլեկտրադինամիկայի հիմունքներ 

Հեռահաղորդակցական բիզնես և ռեսուրսների կառավարում 

Նանոչափային համակարգեր 

Տեղեկատվական անվտանգություն 

Ալիքային պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում 

Ազդանշանների մշակման մաթեմատիկական մեթոդներ 

Տեղորոշման ԳԲՀ եղանակներ 

Տերահերցային տիրույթի համակարգեր 

Արբանյակային կապ և նավիգացիա 

 

Հետազոտական կառուցամաս 

Գիտական սեմինար 

Մասնագիտական պրակտիկա 

Մագիստրոսական թեզ 

 

Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

Ուսանողների պրկտիկան կարող է անցկացվել National Instruments և ՀՀ ՏՏ ոլորտի այլ 

ձեռնարկություններում, ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի, կապի, ֆիզիկական 

հետազոտությունների ինստիտուտներում: 

 

 

Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը ՝ 

 

Բանավոր 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության հիմունքներ 

1. Սպեկտրալ վերլուծություն /պարբերական և ոչ պարբերական ազդանշանների 

դեպքերում/: Ազդանշանի սպեկտրալ լայնություն: 

2. Դիֆերենցող և ինտեգրող RC, RL շղթաներ:  

3. Հաջորդական և զուգահեռ տատանողական կոնտուրներ: Լարումների և հոսանքների 

ռեզոնանս:  

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

երկար գծերում, կանգուն ալիքներ:  

5. Սպեկտրի ձևափոխությունը ոչ գծային շղթաներում. ուղղում, հաճախության 

փոխակերպում, մոդուլում, դետեկտում:  

6. Մոդուլման տեսակները: Ամպլիտուդամոդուլված ազդանշանի սպեկտրը: 

7. Ուժեղացուցիչներ: Հետադարձ կապ: Հետադարձ կապի ազդեցությունը ուժեղացուցչի 

պարամետրերի վրա: 

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

պայմանը: 

 

Հեռահաղորդակցության հիմունքներ 

9. Ինֆորմացիայի ներկայացումը թվային տեսքով: Դիսկրետացում, Նայքվիստի չափանիշ. 

քվանտացում, քվանտացման աղմուկներ:  

10. Թվային մոդուլման եղանակները:  

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

բարձրացված կոսինուսոիդալ զտիչ:  

12. Թվային ազդանշանների վերծանում, մաքսիմալ ճշմարտանմանության չափանիշ: Բիթի 

սխալի հավանականություն:  

13. Բազմամակարդակ (սիմվոլային) ազդանշաններ: Ձևավորման և ընդունման 

առնանձնահատկությունները:  

14. Լայնացված սպեկտրով ազդանշաններ: Սպեկտրի լայնացման հիմնական եղանակները:  

 

Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն 

15. Մաքսվելի հավասարումների դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքը միջավայրերում: 

16. Ուշացող պոտենցիալներ: 

17. Դիպոլային ճառագայթման էներգիան:  

18. Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը համասեռ անսահմանափակ 

դիէլեկտրիկներում: 

19. Մոնոքրոմատիկ հարթ ալիք: Ալիքի բևեռացումը: 

20. Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը անսահմանափակ համասեռ հաղորդչում: 

 

Ռադիոէլեկտրոնային սխեմատեխնիկա 

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

22. Տրամաբանական տարրեր կոմպլիմենտար ՄՕԿ սխեմաների հիման վրա: 



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

փոխանցման գործակիցը և հաճախային բնութագրերը): 

 

Ռադիո և հեռուստատեսության հիմունքներ 

24. Ռադիոհաղորդիչ համակարգեր:  

25. Ռադիոընդունիչ համակարգեր:  

26. Հեռուստաազդանշանի ձևավորումը:  

27. Հեռուստապատկերի ստացումը: 

 

Մոբիլ կապի համակարգեր 

28. Բջջային կառուցվածքը. կլաստերներ: Հաճախականային պլան: Հաճախությունների 

վերաօգտագործման սկզբունքը:  

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

30. Բջջային կապի ունակությունը: Էռլանգի մոդելները:  

 

 

Ինֆորմացիայի տեսություն և կոդավորում 

31. Էնտրոպիայի և ինֆորմացիայի փոխհարաբերակցությունը. Էնտրոպիայի 

հասկացությունը որպես անորոշության չափանիշ:  

32. Տվյալների խտացման եղանակներ: Խտացում առանց կորուստների:  

 

ԳԲՀ Էլեկտրադինամիկա 

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

արագություններ:  

34. Ալիքի երկարությունը ալիքատարում: Կրիտիկական ալիքի երկարություն: 

35. Ծավալային ռեզոնատորներ: Սեփական հաճախություն: Բարորակություն: 

 

 Պինդմարմնային էլեկտրոնիկա 

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

խառնուրդային  կիսահաղորդիչներ:  

37. Հոլի էֆեկտ: 

38. p – n անցում: 

39. Մետաղ – կիսահաղորդիչ կոնտակտ:  

40. Թունելային դիոդ: Աշխատանքի սկզբունքը ՎԱԲ-ը: 

41. Մեկուսացած փականով դաշտային տրանզիստորներ: 

 

Քվանտային  ռադիոֆիզիկիա 

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

լայնություն: Համասեռ և անհամասեռ լայնացում: 

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

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

ինքնագրգռման պայմանը:  



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

           

Վիճակագրկաան ռադիոֆիզիկա 

46. Պատահական պրոցեսի հզորության սպեկտրալ խտությունը և նրա կապը  կորելյացիոն 

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

47. Պատահական պրոցեսի անցումը գծային համակարգերով:  

48. Ջերմային աղմուկ, Նայքվիստի բանաձևը:  

49. Կոտորակային աղմուկ, Շոտկիի բանաձևը: 

50. Ազդանշանի զտումը աղմուկից: Օպտիմալ գծային ֆիլտրեր: 
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