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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում․ 
«Միկրոսխեմատեխնիկա» դասընթացը կարևորվում է ռադիոֆիզիկայի բնագավառում 

մասնագետների պատրաստման գործընթացում, ներառված է «055102.00.6 

Ռադիոֆիզիկա» կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Հատուկ մասնագիտական և 

կամընտրական դասընթացներ» կրթամասում, որպես կամընտրական դասընթաց: 

Համակարգչային էքսպերիմենտները ֆիզիկայում դերը ժամանակակից մասնագետների 

պատրաստման գործում կայանում է նրանում, որ խորաես ուսումնասիրվում են 

հիմնական ֆիզիկական հասկացողությունները և օրինաչափությունները, և դրանց 

հնարավոր ուսումնասիրումը նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:  

2. Դասընթացի նպատակը և խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ժամանակակից 

համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ ֆիզիկական պրոցեսների 

մոդելավորման համար անհրաժեշտ հմտությունների և գիտելիքների 

ձևավորումը։ Առարկայի ծրագիրը ներառում է տարբեր պրոցեսների 

մոդելավորման ուսումնասիրություն, ինչպես նաև դրանց վիզուալ 

ներկայացման եղանակների քննարկում: 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են ուսանողների մոտ ձևավորել առաջադրված 

նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորումը, նրանց ինքնուորույն-

ստեղծագործական աշխատանքի խթանումը։ 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/ 

Համակարգչով աշխատելու հմտություն, Windows  համակարգով աշխատելու 

հմտություն, համակարգչային սենյակում անվտանգության կանոննորի պահպանման 

իմացություն, ֆիզիկական խնդիրների մաթեմատիկական մոդելավորման 

իրականացման կարողություն։ 

Դասընթացները՝  Ինֆորմատիկա, Մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդներ, 

վիճակագրական ռադիոֆիզիկա, Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքներ, 

Էլեկտրամագնիսականություն, Մոլեկուլային ֆիզիկա, Օպտիկական երևույթների 

ֆիզիկա, Ատոմային ֆիզիկա, Գծային հանրահաշիվ, Վերլուծական 

երկրաչափություն։  

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը1  և 

կոմպետենցիաները․ 
«Անալիտիկ քիմիա» դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի 

ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

Պետք է գիտենա. 

1. ժամանակակից միկրոսխեմաների աշխատանքի օրինաչափությունները, 

միկրոսխեմաների ավտոմատացված նախագծման եղանակները, 

2. ժամանակակից միկրոսխեմաների աշխատանքի օրինաչափությունները, 

                                                           
1 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf
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Պետք է կարողանա. 
 միկրոսխեմաների ավտոմատացված նախագծման եղանակներին, 

 տրամաբանական ծրագրավորելի և ոչ ծրագրավորելի սխեմաների գործառման 

կանոններին: 
 

Պետք է տիրապետի. 
 գնահատել տրամաբանական ծրագրավորելի և ոչ ծրագրավորելի սխեմաների 

գործառման կանոնները և կատարել անհրաժեշտ միկրոսխեմաների ընտրություն, 

 կիրառել որոշ միկրոսխեմաներ տարբեր պրակտիկ սխեմաներում: 

 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

ԳԿ7 տարրական համակարգչային գիտելիքներ; 

ԳԿ8 տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն (տարբեր աղբյուրներից 

տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու ունակություն), 

ԳԿ9 խնդիրների լուծում, 

ԳԿ10 որոշումների ընդունում: 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի 

միջև կապերի իմացություն, 

ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

ԱԿ9 դրսևորեն ժամանակակից խոր գիտելիքներ մասնագիտական ոլորտում 

(նորագույն տեսությունների, դրանց մեկնաբանությունների, մեթոդների և 

եղանակների իմացություն), 

ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան 

մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները, 

ԱԿ14 տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող 

կոմպետենցիաներին:  
 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների. 
Արդի աշխարհում ֆիզիկայի գիտափոձերի իրականացումը չի սահմանափակվում 

իրական պայմաններում իրականացվող փորձերի արդյունքերի ստացմամբ, դրանց 
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բարձր արժեքի, որոշ դեպքերում էլ երկարյին պայմաններում իրագործման 

անհնարինության պատճառով, ուստի լայնորեն կիրառվում է պահանջվող 

պայմաններին բավարարող համակարգչային գիտափորձի կատարումը, որի 

արդյունքներն էլ համեմատում են ռեալ երևույթի դիտումների արդյունքում 

կատարված հաշվարկների հետ։   

 
 

6. Դասընթացի ծավալը, ուսումնական աշխատանքի տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
կրեդիտ/ ժամ 3 կրեդիտ/90 ժամ 

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 10  

Գործնական աշխատանք -  

Սեմինար պարապմունք -  

Լաբորատոր աշխատանք 18  

Ինքնուրույն աշխատանք 32  

Ընդամենը 60  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 
ստուգարք  

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները․  

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, 

հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ 

համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել 

կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի 

առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել 

գիտական գրականության ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ 

պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը 

պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի 

նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է 

լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 
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 Լաբորատոր աշխատանքները նպաստում են տեսական նյութի առավել լավ 

յուրացմանը և ամրապնդմանը: Լաբորատոր աշխատանքները նպատակ ունեն 

ամրապնդելու ուսումնասիրվող թեմաների տեսական դրույթները, ուսանողներին 

ուսուցանելու փորձարարական հետազոտությունների մեթոդները, հաղորդելու 

ինքնուրույն վերլուծության, տվյալների ամփոփման, լաբորատոր սարքավորումների, 

համակարգիչների, սարքերի, էլեկտրոնային ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ և 

հմտություններ: Լաբորատոր աշխատանքն անցկացման համար ուսանողը 

պարտավոր է ուսումնասիրել թեմային վերաբերող տեսական նյութը 

(դասախոսւոթյուն,  համապատասխան գրականություն) և  փորձի, հետազոտության 

մեթոդոլոգիան։  Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողը իրականացնում է փորձը, 

հետազոտությունը, գրանցում է արդյունքները և կատարում (գրանցում) 

համապատասխան եզրակացություն: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են2՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, 

ձեռնարկներ և այլն): 

 Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ գործունեության 

կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը 

զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը վերաբերող տարբեր հարցերի 

վերլուծության կարողությունը: 

 Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական կամ խաղային 

համատեղ գործունեության տեսակ է, սովորող-գործընկերների միջև, որոնք ունեն 

ընդհանուր նպատակ և համաձայնեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման 

կամ որոշակի արդյունքի ձևակերպման: 

 Հարցի նախապատրաստման մոդել –կամավորության սկզբունքով ընտրված 

ուսանողն իր նախընտրած հակիրճ ձևով նախապատրաստում է տվյալ առարկայից 

քննության կամ ստուգարքի հարցերի իր պատասխանների փաթեթը: Քննությունից 

(ստուգարքից) 1 շաբաթ առաջ նա հանձնում է փաթեթը դասախոսին, որը ստուգում է 

այդ նյութերը և որոշում դրանց համապատասխանությունը տվյալ առարկայի 

բովանդակությանը: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ 

ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնական նյութի յուրացման 

աստիճանն ուսանողների կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներն են՝ դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-

քննարկում, գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական 

աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, ուսուցում գործողությամբ (action learning), 

իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն, նախագծի կատարում, առաջադրված խնդրի 

քննարկում, մաթեմատիկական մոդելավորում, միևնույն խնդրի բազմակողմանի 

                                                           
2 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
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ուսումնասիրություն, լուծման տարբեր եղանակների որոնում։ 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են՝ թիմային քննարկում,  իրադրությունների 

վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, աղյուսակների և 

դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում, 

խնդրում պարամետրերի փոփոխության ժամանակ գրաֆիկների փոփոխության 

ուսումնասիրություն։  
 

 

 



 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և թեմաների. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի 

ժամաքանակն ըստ տեսակների 

Դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո

ւթ
յո

ւն
 

Լ
ա

բո
ր

ա
տ

ո
ր

 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

1.  Ինֆորմացիայի մշակման մեթոդներ:  2  2 

2.  Ընդհանուր թողարկիչով կասկադի աշխատանքի ուսումնասիրությունը գծային ուժեղացման 

ռեժիմում ֆիքսված հաճախականությամբ: 
 4  

3.  Էլեկտրոնային սխեմաների ակտիվ տարրերի բնութագրերը   2 

4.  Թվային ինտեգրալ սխեմաներ:  2  2 

5.  Թվային ազդանշաններ   4 

6.  Տարբեր բեռների հաճախականության գոտում գծային ուժեղացման ռեժիմում ընդհանուր 

թողարկիչով ուժեղացուցիչի աստիճանի աշխատանքի ուսումնասիրություն 
 4  

7.  Տարրական տրամաբանական սխեմաներ:  2  2 

8.  Ուժեղացուցիչի աստիճանի հետազոտություն ոչ գծային ուժեղացման ռեժիմում  4  

9.  Ուժեղացուցիչներ   2 

10.  Գործառնական ուժեղացուցիչներ   2 

11.  Անալոգ ինտեգրալ սխեմաներ:  2  2 

12.  Ամպլիտուդի մոդուլատոր  4  

13.  Միկրոսխեմաների մեքենայական նախագծում: 2  2 

14.  Ամպլիտուդային դեմոդուլյատոր  2  

15.  Ոչ գծային էլեկտրոնային սխեմաներ և միկրոսխեմաների սարքեր   4 

16.  Ոչ գծային ռեզոնանսային ուժեղացում և հաճախականության բազմապատկում   4 
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17.  Ռադիոազդանշաններ և ոչ գծային սպեկտրի փոխարկիչներ   2 

18.  Հարմոնիկ տատանումների գեներատորներ   2 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10 18 32 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1.  Анатолий Черепанов: Микросхемотехника. Учебник, ИНФРА-М,  2020 

2.  Վ. Մ. Հարությունյան - Միկրոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքներ, ԵՊՀ հրատ.  1995 

3.  Վ. Մ. Հարությունյան, Մ. Ռ. Միքայելյան - Թվային միկրոէլեկտրոնիկա (պրակտիկում), ԵՊՀ հրատ. 1982 

4.  Н. А. Аваев, Ю. Е. Наумов, В. Т. Фролкин – Основы микроэлектроники, Изд. Радио и связь, М. 1991 

5.  Գասպարյան Ֆ. Վ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ, 

ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն,  
2011 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Н. Ашкрофт, Н. Мермин – Физика твердого тела, перевод с англ., М., издательство “Мир”, том 1, 2 1979 

2. Ս. Գ. Կալաշնիկով, Վ. Լ. Բոնչ-Բրուեվիչ- "Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա" "Լույս" Երևան,.: 1988 

Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ (ՀՏՊ)/ Էլեկտրոնային աղբյուրներ (ԷԱ) 

1. https://www.computer-museum.ru/books/radio/mrb0994.pdf  

 

https://www.computer-museum.ru/books/radio/mrb0994.pdf
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12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 
 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն3 

1.  
Ինֆորմացիայի մշակման մեթոդներ:  

Ինֆորմացիայի մշակման անալոգային և 

թվային մեթոդներ Թվային և անալոգային 

ՄԻՍ-եր: 

2 

ընթացիկ ՊԳ 1, ՊԳ 2, ԼԳ 1, ԼԳ 2, ՀՌ 1 

2.  Թվային ինտեգրալ սխեմաներ:  
Բուլյան հանրահաշիվը որպես թվային 

սխեմատեխնիկայի հիմք: 

2 ընթացիկ ՊԳ 1, ԼԳ 2, ՀՌ 1 

3.  Տարրական տրամաբանական 

սխեմաներ:  

Միկրոպրոցեսորի կառուցման հիմնական 

գաղափարները: 

2 
ընթացիկ ՊԳ 1, ԼԳ 2, ՀՌ 1 

4.  Անալոգ ինտեգրալ սխեմաներ:  
Անալոգաթվային և թվաանալոգային 

փոխակերպիչներ: 

2 ընթացիկ ՊԳ 1, ԼԳ 2, ՀՌ 1 

5.  Միկրոսխեմաների մեքենայական 

նախագծում: 
Միկրոսխեմաների մեքենայական 

նախագծում: 

2 ընթացիկ ՊԳ 3, ՊԳ 2, ԼԳ 1 

 

12.2. Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 

Ժ
ա

մ
ա

քա
ն

ա
կ

 

Ստուգման ձևը 

Գ
ր

ա
կ

ա
ն

ո
ւթ

յո
ւն

 

1.  
Ընդհանուր թողարկիչով կասկադի աշխատանքի 

ուսումնասիրությունը գծային ուժեղացման 

Ընդհանուր թողարկիչով 

կասկադի աշխատանքի 
4 

գնահատվում է լաբորատոր աշխատանքի 

կատարման կարողություններն ու հմտու-

ՊԳ1 – 3 

ԼԳ 1 

                                                           
3 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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ռեժիմում ֆիքսված հաճախականությամբ: ուսումնասիրությունը 

գծային ուժեղացման 

ռեժիմում ֆիքսված 

հաճախականությամբ: 

թյունները, աշխատանքի հիմնավոր 

բանավոր վերլուծությունը 

2.  

Տարբեր բեռների հաճախականության գոտում 

գծային ուժեղացման ռեժիմում ընդհանուր 

թողարկիչով ուժեղացուցիչի աստիճանի 

աշխատանքի ուսումնասիրություն 

Տարբեր բեռների 

հաճախականության 

գոտում գծային ուժեղացման 

ռեժիմում ընդհանուր 

թողարկիչով ուժեղացուցիչի 

աստիճանի աշխատանքի 

ուսումնասիրություն 

4 

գնահատվում է լաբորատոր աշխատանքի 

կատարման կարողություններն ու հմտու-

թյունները, աշխատանքի հիմնավոր 

բանավոր վերլուծությունը 

ՊԳ1 – 3 

ԼԳ 1 

3.  
Ուժեղացուցիչի աստիճանի հետազոտություն ոչ 

գծային ուժեղացման ռեժիմում 

Ամպլիտուդի մոդուլատոր, 

աշխատանքի սկզբունքները, 

կառուցվածքը, տեսակները, 

կիրառույան ոլորտները 

4 

գնահատվում է լաբորատոր աշխատանքի 

կատարման կարողություններն ու հմտու-

թյունները, աշխատանքի հիմնավոր 

բանավոր վերլուծությունը 

ՊԳ1 – 3 

ԼԳ 1 

4.  Ամպլիտուդի մոդուլատոր 

Ամպլիտուդի մոդուլատոր, 

աշխատանքի սկզբունքները, 

կառուցվածքը, տեսակները, 

կիրառույան ոլորտները 

4 

գնահատվում է լաբորատոր աշխատանքի 

կատարման կարողություններն ու հմտու-

թյունները, աշխատանքի հիմնավոր 

բանավոր վերլուծությունը 

ՊԳ1 – 3 

ԼԳ 1 

5.  Ամպլիտուդային դեմոդուլյատոր 

Ամպլիտուդի մոդուլատոր, 

աշխատանքի սկզբունքները, 

կառուցվածքը, տեսակները, 

կիրառույան ոլորտները 

2 

գնահատվում է լաբորատոր աշխատանքի 

կատարման կարողություններն ու հմտու-

թյունները, աշխատանքի հիմնավոր 

բանավոր վերլուծությունը 

ՊԳ1 – 3 

ԼԳ 1 
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12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը4 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն5 

1.  Էլեկտրոնային սխեմաների 

ակտիվ տարրերի 

բնութագրերը 

Դիոդներ, դրանց տեսակները և 

շահագործման եղանակները: 

Երկբևեռ տրանզիստորներ, 

դրանց ընթացիկ-լարման 

բնութագրերը, աշխատանքային 

ռեժիմները և ֆիզիկական 

պարամետրերը: Համարժեք 

սխեմաներ, տրանզիստորների 

միացման երեք տարբերակ և 

ամենապարզ ուժեղացման 

փուլը, երկբևեռ 

տրանզիստորների h 

պարամետրերը: 

Ռեֆերատ 

Համապատասխան 

թեմայի 

գործնական 

աշխատանքից 

հետո 1 շաբաթվա 

ընթացքում 

Ընթացիկ ստուգում 

ՊԳ 1, ՊԳ 2, ՀՌ 2 

2.  Ուժեղացուցիչներ Ուժեղացուցիչների հիմնական 

բնութագրերը. 

Էլեկտրամատակարարման 

սխեմաներ, ուժեղացման 

փուլերի աշխատանքային կետի 

հաստատում և կայունացում: 

Փոքր ազդանշանային 

ուժեղացուցիչների հաշվարկ: 

Ռեզիստորի կասկադ երկբևեռ 

տրանզիստորի վրա: 

ռեզոնանսային ուժեղացուցիչ:  

Ռեֆերատ 

Համապատասխան 

թեմայի 

գործնական 

աշխատանքից 

հետո 1 շաբաթվա 

ընթացքում 

Ընթացիկ ստուգում 

ՊԳ 1, ԼԳ 1, ՀՌ 2 

                                                           
4 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
5 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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3.  Գործառնական 

ուժեղացուցիչներ 

դիֆերենցիալ ուժեղացուցիչ: 

Գործառնական 

ուժեղացուցիչների 

բնութագրերը, սխեմայի 

իրականացման սկզբունքը և 

օպերատիվ ուժեղացուցիչների 

հիմնական կիրառությունները 

(ինվերտվող և չշրջվող 

ուժեղացուցիչներ, 

ազդանշանային 

գործողություններ, ակտիվ 

զտիչներ): 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

Համապատասխան 

թեմայի 

գործնական 

աշխատանքից 

հետո 1 շաբաթվա 

ընթացքում 

Ընթացիկ ստուգում 

ՊԳ 2, ԼԳ 2, ՀՌ 2 

4.  Ոչ գծային էլեկտրոնային 

սխեմաներ և 

միկրոսխեմաների սարքեր 

Ոչ գծային սխեմաների 

վերլուծության մեթոդներ. Ոչ 

գծային սխեմաներ ակտիվ 

տարրերի վրա, տարբեր դասերի 

աշխատանքային ռեժիմներ, 

սպեկտրի փոխակերպում: 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

Համապատասխան 

թեմայի 

գործնական 

աշխատանքից 

հետո 1 շաբաթվա 

ընթացքում 

Ընթացիկ ստուգում 

ՊԳ 2, ԼԳ 1, ՀՌ 2 

5.  Ոչ գծային ռեզոնանսային 

ուժեղացում և 

հաճախականության 

բազմապատկում 

Էլեկտրաէներգիայի 

ուժեղացուցիչներ, դրանց 

աշխատանքի դասերը և 

բնութագրերը: Ռեֆերատ 

Համապատասխան 

թեմայի 

գործնական 

աշխատանքից 

հետո 1 շաբաթվա 

ընթացքում 

Ընթացիկ ստուգում 

ՊԳ 2, ԼԳ 1, ՀՌ 2 

6.  Ռադիոազդանշաններ և ոչ 

գծային սպեկտրի 

փոխարկիչներ 

Ուղղիչներ. Ամպլիտուդային 

մոդուլատորներ և 

ամպլիտուդային դետեկտորներ: 

Անկյունային մոդուլյացիայով 

ազդանշաններ. 

Հաճախականության 

բազմապատկիչներ, 

համաժամանակյա դետեկտոր, 

հաճախականության և փուլային 

մոդուլատորներ և 

դետեկտորներ, խառնիչներ: 

Ռեֆերատ 

Համապատասխան 

թեմայի 

գործնական 

աշխատանքից 

հետո 1 շաբաթվա 

ընթացքում 

Ընթացիկ ստուգում 

ՊԳ 2, ԼԳ 1, ՀՌ 2 
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7.  Հարմոնիկ 

տատանումների 

գեներատորներ 

Հարմոնիկ տատանումների 

գեներատորների բնորոշ 

սխեմաներ. Բլոկային դիագրամ, 

ինքնագրգռման պայմաններ, 

Լամերիի դիագրամ, փափուկ և 

կոշտ աշխատանքի ռեժիմներ: 

Ինքնասիլլատոր դիֆերենցիալ 

հավասարում, ամպլիտուդների 

դանդաղ փոփոխման մեթոդ։ 

Ռեֆերատ 

Համապատասխան 

թեմայի 

գործնական 

աշխատանքից 

հետո 1 շաբաթվա 

ընթացքում 

Ընթացիկ ստուգում 

ՊԳ 2, ԼԳ 1, ՀՌ 2 

8.  Թվային ազդանշաններ Անալոգային ազդանշանը 

թվայինի վերածելու 

սկզբունքները. Սահմանափակ 

սպեկտրի ազդանշաններ և 

Կոտելնիկովի թեորեմ. 

Ազդանշանների դիսկրետացում, 

քվանտացում և կոդավորում: 

Ռեֆերատ 

Համապատասխան 

թեմայի 

գործնական 

աշխատանքից 

հետո 1 շաբաթվա 

ընթացքում 

Ընթացիկ ստուգում 

ՊԳ 2, ԼԳ 1, ՀՌ 2 

 
 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 
Համակարգչային լսարան, յուրաքանչյուր ուսանողի համար անհատական 

համակարգչի ապահովմամբ։ 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ  

Համակարգչային ծրագրեր Excel, Mathlab 

Այլ  

 



 

14. Գնահատում 
Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական 

նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային 

գործընթաց, ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, 

խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ 

ստուգումների (ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական 

գործընթացի այլ բաղադրիչների հաշվառում հետադարձ կապի 

արդյունավետ  մեխանիզմների ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ 

ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն 

գործող կարգի6։ 

 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման 

միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) 

հաշվառում և գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված 

բաղադրիչների արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար 

գնահատականի ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավոր։ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 
Դասընթացն ամփոփվում է ստուգարքով։  

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և 

մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

                                                           
6«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների ստուգման, 

գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից 30.06.2022թ.), 

https://new.vsu.am/karg/2022/%D4%B3%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3.pdf
https://new.vsu.am/karg/2022/%D4%B3%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3.pdf
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14.3 Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

1. Երկու փոփոխականների անջատման ֆունկցիաներ: 

2. Տրամաբանության հանրահաշվի օրենքներ: 

3. Թվային տեղեկատվության ներկայացման ծածկագրեր. 

4. SNDF-ի կոմբինացիոն սխեմաների սինթեզ: 

5. Տրամաբանական սխեմաների բնութագրերը և պարամետրերը: 

6. Հիմնական տրամաբանական տարրեր: 

7. CMOS-ի հիմնական տրամաբանական տարրերը: 

8. Կոդավորիչներ, աշխատանքի սկզբունքը և սինթեզը: 

9. Ապակոդավորիչներ, աշխատանքի սկզբունքը և սինթեզը: 

10. Մուլտիպլեքսատորներ, աշխատանքի և սինթեզի սկզբունքը. 

11. Դեմուլտիպլեքսատորներ, աշխատանքի և սինթեզի սկզբունքը. 

12. Կիսավելիչներ և գումարիչներ, գործողության և սինթեզի սկզբունք: 

13. Տասնորդական գումարիչ, գործողության և սինթեզի սկզբունք: 

14. RS տրիգերներ, գործողության և սինթեզի սկզբունքը: 

15. JK - ձգաններ, գործողության և սինթեզի սկզբունք: 

16. Հերթափոխային ռեգիստրներ, գործողության և սինթեզի սկզբունքը: 

17. Զուգահեռ գրանցամատյաններ, գործողության և սինթեզի սկզբունքը: 

18. Սինխրոն հաշվիչներ, գործողության և սինթեզի սկզբունքը: 

19. Շրջելի հաշվիչներ, գործողության և սինթեզի սկզբունքը: 

20. Հաշվառումներ կամայական հաշվելու գործակցով: 

21. Տասնորդական հաշվիչներ, գործողության և սինթեզի սկզբունքը: 

22. Հաճախականության բաժանիչներ, գործողության և սինթեզի սկզբունքը: 

23. Պահպանման սարքերի կառուցման սկզբունքները: 

24. Պահպանման սարքերի դասակարգում, ըստ կազմակերպման սկզբունքների 

հիշողության բջիջ: 

25. Հիմնական անալոգային գործառույթներ: 

26. Ընթացքի աղբյուրները ինտեգրալ սխեմաներում, սահմանում, նպատակ 

իրականացումը։ 

27. Լարման աղբյուրները ինտեգրալ սխեմաներում, սահմանում, նպատակակետի 

իրականացում. 

28. Ուժեղացման գործողության սկզբունքները և ուժեղացուցիչների բնութագրերը. 

29. Դիֆերենցիալ ուժեղացուցիչ, սկզբունք և իրականացման սխեմա: 

30. Իդեալական գործառնական ուժեղացուցիչ, հիմնական բնութագրեր. 

31. Դիֆերենցիալ ուժեղացուցիչ գործառնական ուժեղացուցիչի վրա: 

32. Գործառնական ուժեղացուցիչի վրա չշրջվող ուժեղացուցիչ: 

33. Շրջող ուժեղացուցիչ օպերացիոն ուժեղացուցիչի վրա: 

34. Ամփոփիչ ուժեղացուցիչ օպերացիոն ուժեղացուցիչի վրա: 

35. Անտիլոգարիթմական ուժեղացուցիչ օպերացիոն ուժեղացուցիչի վրա: 

36. Լոգարիթմական ուժեղացուցիչ օպերացիոն ուժեղացուցիչի վրա: 

37. Տարբերակիչ ուժեղացուցիչ գործառնական ուժեղացուցիչի վրա: 

38. Ուժեղացուցիչի ինտեգրում օպերացիոն ուժեղացուցիչի վրա: 

39. Հարմոնիկ տատանումների գեներատորներ LC շղթայի հիման վրա: 
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40. Հարմոնիկ տատանումների գեներատորներ՝ հիմնված Վիենյան շղթայի վրա։ 

41. Անալոգային թվային փոխակերպման մաթեմատիկական հիմքերը: 

42. Անալոգային թվային փոխակերպման սկզբունքները. 

43. Թվային-անալոգային փոխարկիչներ: Սինթեզի օրինակ: 

44. Անալոգային-թվային փոխարկիչներ: Սինթեզի օրինակ: 

 

Ա) (1-ին ընթացիկ ստուգում (2-րդ կիսամյակի 6-րդ շաբաթվա ընթացքում) 

 Ընդգրկված թեմաները. 

1. Ինֆորմացիայի մշակման մեթոդներ:  

2. Թվային ինտեգրալ սխեմաներ:  

3. Տարրական տրամաբանական սխեմաներ: 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 Երկու փոփոխականների անջատման ֆունկցիաներ: 

 Տրամաբանության հանրահաշվի օրենքներ: 

 Թվային տեղեկատվության ներկայացման ծածկագրեր. 

 SNDF-ի կոմբինացիոն սխեմաների սինթեզ: 

 Տրամաբանական սխեմաների բնութագրերը և պարամետրերը: 

 Հիմնական տրամաբանական տարրեր: 

 CMOS-ի հիմնական տրամաբանական տարրերը: 

 Կոդավորիչներ, աշխատանքի սկզբունքը և սինթեզը: 

 Ապակոդավորիչներ, աշխատանքի սկզբունքը և սինթեզը: 

 Մուլտիպլեքսատորներ, աշխատանքի և սինթեզի սկզբունքը. 

 Դեմուլտիպլեքսատորներ, աշխատանքի և սինթեզի սկզբունքը. 

 Կիսավելիչներ և գումարիչներ, գործողության և սինթեզի սկզբունք: 

 Տասնորդական գումարիչ, գործողության և սինթեզի սկզբունք: 

 RS տրիգերներ, գործողության և սինթեզի սկզբունքը: 

 JK - ձգաններ, գործողության և սինթեզի սկզբունք: 

 Հերթափոխային ռեգիստրներ, գործողության և սինթեզի սկզբունքը: 

 Զուգահեռ գրանցամատյաններ, գործողության և սինթեզի սկզբունքը: 

 Սինխրոն հաշվիչներ, գործողության և սինթեզի սկզբունքը: 

 Շրջելի հաշվիչներ, գործողության և սինթեզի սկզբունքը: 

 Հաշվառումներ կամայական հաշվելու գործակցով: 

 Տասնորդական հաշվիչներ, գործողության և սինթեզի սկզբունքը: 

 Հաճախականության բաժանիչներ, գործողության և սինթեզի սկզբունքը: 

Բ)(2-րդ ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 12-րդ  շաբաթվա ընթացքում) 

 Ընդգրկվող թեմաները. 

1. Տարրական տրամաբանական սխեմաներ:  

2. Անալոգ ինտեգրալ սխեմաներ:  

3. Միկրոսխեմաների մեքենայական նախագծում: 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 Պահպանման սարքերի կառուցման սկզբունքները: 

 Պահպանման սարքերի դասակարգում, ըստ կազմակերպման սկզբունքների 

հիշողության բջիջ: 
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 Հիմնական անալոգային գործառույթներ: 

 Ընթացքի աղբյուրները ինտեգրալ սխեմաներում, սահմանում, նպատակ 

իրականացումը։ 

 Լարման աղբյուրները ինտեգրալ սխեմաներում, սահմանում, նպատակակետի 

իրականացում. 

 Ուժեղացման գործողության սկզբունքները և ուժեղացուցիչների բնութագրերը. 

 Դիֆերենցիալ ուժեղացուցիչ, սկզբունք և իրականացման սխեմա: 

 Իդեալական գործառնական ուժեղացուցիչ, հիմնական բնութագրեր. 

 Դիֆերենցիալ ուժեղացուցիչ գործառնական ուժեղացուցիչի վրա: 

 Գործառնական ուժեղացուցիչի վրա չշրջվող ուժեղացուցիչ: 

 Շրջող ուժեղացուցիչ օպերացիոն ուժեղացուցիչի վրա: 

 Ամփոփիչ ուժեղացուցիչ օպերացիոն ուժեղացուցիչի վրա: 

 Անտիլոգարիթմական ուժեղացուցիչ օպերացիոն ուժեղացուցիչի վրա: 

 Լոգարիթմական ուժեղացուցիչ օպերացիոն ուժեղացուցիչի վրա: 

 Տարբերակիչ ուժեղացուցիչ գործառնական ուժեղացուցիչի վրա: 

 Ուժեղացուցիչի ինտեգրում օպերացիոն ուժեղացուցիչի վրա: 

 Հարմոնիկ տատանումների գեներատորներ LC շղթայի հիման վրա: 

 Հարմոնիկ տատանումների գեներատորներ՝ հիմնված Վիենյան շղթայի վրա։ 

 Անալոգային թվային փոխակերպման մաթեմատիկական հիմքերը: 

 Անալոգային թվային փոխակերպման սկզբունքները. 

 Թվային-անալոգային փոխարկիչներ: Սինթեզի օրինակ: 

 Անալոգային-թվային փոխարկիչներ: Սինթեզի օրինակ: 

14.4 Գնահատման չափանիշները7. 

Ուսանողների գիտելիքների վերջնական գնահատման ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 20 միավոր 

 Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատանք 20 միավոր 

Ընթացիկ ստուգումներ 40 միավոր 

 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը ––– 100 միավոր 

                                                           
7 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 
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«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆե 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝    _________055102.00.6 Ռադիոֆիզիկա___________

 /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝  _________055102.01.6 Ռադիոֆիզիկա___________
 /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` _________Ռադիոֆիզիկայի բակալավր_________ 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2023 
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Առկա  ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՔԿ/բ-101 - Միկրոսխեմատեխնիկա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  
2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 

/ կիսամյակ 
4-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ  

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 28 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար - 

Լաբորատոր աշխատանք 18 

Գործնական աշխատանք - 

Ինքնուրույն 32 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Համակարգչային էքսպերիմենտները ֆիզիկայում դասընթացի 

յուրացման նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել 

պատկերացում ժամանակակից ինտեգրալ սխեմաներում 

օգտագործվող սխեմատեխնիկական մշակման սկզբունքներին, 

սխեմային կառուցվածքին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 ժամանակակից միկրոսխեմաների աշխատանքի օրինա-

չափությունները, միկրոսխեմաների ավտոմատացված 

նախագծման եղանակները, 

 ժամանակակից միկրոսխեմաների աշխատանքի օրինա-

չափությունները, 

Հմտություն 
 միկրոսխեմաների ավտոմատացված նախագծման 

եղանակներին, 

 տրամաբանական ծրագրավորելի և ոչ ծրագրավորելի 

սխեմաների գործառման կանոններին: 
Կարողունակություն 

 գնահատել տրամաբանական ծրագրավորելի և ոչ 

ծրագրավորելի սխեմաների գործառման կանոնները և 

կատարել անհրաժեշտ միկրոսխեմաների ընտրություն, 

 կիրառել որոշ միկրոսխեմաներ տարբեր պրակտիկ 

սխեմաներում: 
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ինֆորմացիայի մշակման մեթոդներ:  

Թեմա 2. Ընդհանուր թողարկիչով կասկադի աշխատանքի 

ուսումնասիրությունը գծային ուժեղացման ռեժիմում 

ֆիքսված հաճախականությամբ: 

Թեմա 3. Էլեկտրոնային սխեմաների ակտիվ տարրերի 

բնութագրերը 

Թեմա 4. Թվային ինտեգրալ սխեմաներ:  

Թեմա 5. Թվային ազդանշաններ 
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Թեմա 6. Տարբեր բեռների հաճախականության գոտում գծային 

ուժեղացման ռեժիմում ընդհանուր թողարկիչով 

ուժեղացուցիչի աստիճանի աշխատանքի 

ուսումնասիրություն 

Թեմա 7. Տարրական տրամաբանական սխեմաներ:  

Թեմա 8. Ուժեղացուցիչի աստիճանի հետազոտություն ոչ 

գծային ուժեղացման ռեժիմում 

Թեմա 9. Ուժեղացուցիչներ 

Թեմա 10. Գործառնական ուժեղացուցիչներ 

Թեմա 11. Անալոգ ինտեգրալ սխեմաներ:  

Թեմա 12. Ամպլիտուդի մոդուլատոր 

Թեմա 13. Միկրոսխեմաների մեքենայական նախագծում: 

Թեմա 14. Ամպլիտուդային դեմոդուլյատոր 

Թեմա 15. Ոչ գծային էլեկտրոնային սխեմաներ և 

միկրոսխեմաների սարքեր 

Թեմա 16. Ոչ գծային ռեզոնանսային ուժեղացում և 

հաճախականության բազմապատկում 

Թեմա 17. Ռադիոազդանշաններ և ոչ գծային սպեկտրի 

փոխարկիչներ 

Թեմա 18. Հարմոնիկ տատանումների գեներատորներ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումը կատարվում է ըստ բուհում գործող «Ուսանողների 

գիտելիքների ստուգման, գնահատման և հաշվառման 

կանոնակարգե (ընդունված ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.06.2022թ.), 

Գրականություն 
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