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1.

Ռադիոտեխնիկա և ռադիոլոկացիոն համակարգերի տեսություն

1. Ի՞նչ է ռադիոլոկացիան:
2. Ի՞նչ է նշանակում ռադիոլոկացիոն հսկողությունը:
3. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ռադիոլոկացիոն ազդանշանը և ի՞նչ տեղեկատվություն է այն
պարունակում:
4. Որո՞նք են տարբեր ռադիոլոկացիոն թիրախներից երկրորդային ճառագայթման
պատճառները:
5. Ի՞նչն է բնութագրում թիրախի ցրման բևեռացման մատրիցան:
6. Սահմանե՛ք թիրախների ցրման արդյունավետ մակերեսը:
7. Ինչու՞ է անկյունաձև անդրադարձչի ցրման դիագրաման զգալիորեն ավելի լայն, քան
հարթ թերթիկինը:
8. Ի՞նչ պայմաններում գնդի լայնական հատույթի մակերեսը կարելի է հավասար համարել
իր ցրման արդյունավետ մակերեսին:
9. Ո՞րն է թույլատրելի ծավալը և թույլատրելի մակերեսը:
10. Որո՞նք են ՌԼԿ-ի հիմնական բնութագրերը:
11. Ո՞ր պարամետրերն են բնութագրում օբյեկտի դիտման ընտրված մեթոդի
արդյունավետությունը:
12. Ո՞րն է տարբերությունը տարածության դիտման հաջորդական, պտուտակային և
պարույրային մեթոդների միջև:
13. Որո՞նք են ՌԼԿ - երի տրված աշխատանքային տարածքի դիտման ժամանակը
նվազեցնելու եղանակները:
14. Ո՞րն է ակտիվ և պասիվ խանգարումների տարբերությունը:
15. Թվարկե՛ք պասիվ խանգարումների դեմ պայքարելու մեթոդները:
16. Ի՞նչ գործոններով են որոշում պաշտպանության արդյունավետությունը պասիվ
խանգարումներից:
17. Թվարկել արբանյակային ռադիոնավիգացիոն համակարգերի բնութագրերը:
18. Թվարկել ռադիոնավիգացիոն ապահովման խնդիրները:
19. Ամպլիտուդային և անկյունային մոդուլյացիա; նրանց հիմնական բնութագրերը:
20. Դիսկրետ մոդուլյացիայի մեթոդներ:
21. Փուլային և հաճախային մոդուլացիա; նրանց հիմնական բնութագրերը:

22. Անալոգա-թվային փոխակերպիչներ:
23. Կանալների կոդավորում:

2. Էլեկտրամագնիսական դաշտեր և ալիքներ, ԳԲՀ տեխնոլոգիաներ,
ալեհավաքներ,

ալիքի

տարածում

և

էլեկտրամագնիսական

համատեղելիություն
1. Մաքսվելի հավասարումները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքերով:
2. Ալիքային պրոցեսի հասկացությունը: Ալիքի փուլային ճակատը: Համասեռ
լայնակի ալիք: Ալիքի երկարություն: Միջավայրի ալիքային դիմադրություն:
3. Ալիքները դիէլեկտրիկում: Դիէլեկտրիկի ալիքային

դիմադրություն: Ալիքները

հաղորդիչներում: Սկին շերտ: Հաղորդիչի ալիքային դիմադրությունը:
4. Էլեկտրամագնիսական ալիքների բևեռացման տեսակները:
5. Ալիքները

կոակսալ

մալուխներում,

ուղղանկյունաձև

և

շրջանաձև

ալիքատարներում: Այդ ալիքների կառուցվածքները:
6. Հաղորդման գծերի համաձայնեցման գաղափարը: Կանգուն ալիքի գործակցի
գաղափարը: Նեղշերտ և լայնաշերտ համաձայնեցման սարքերի օրինակներ:
7. Ալեհավաքի ռեակտիվ, մոտակա և հեռավոր գոտիներ:
8. Ալեհավաքի

հիմնական

պարամետրերը՝

ուղղվածության

դիագրաման,

արդյունավետության գործակից, ուժեղացման գործակից և էֆֆեկտիվ մակերես:
9. Ալեհավաքների դասակարգումը ըստ ճառագայթիչ տարրերի տեսակի:
10. Գծային և բացվածքային ալեհավաքների օրինակներ: Մակերևութային ալիքների
ալեհավաքների օրինակներ:
11. Ռադիոալիքների տարածման ընթացքում բազմաճառագայթման առաջացման
պատճառները: Ազդանշանի արագ մարման երևույթը:
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