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«Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի 

2018-2019 ուստարվա  ընդունելության քննությունների 

1. Մետաղներ, դրանց բյուրեղային կառուցվածքը, բյուրեղային կառուցվածքի արատների 

ազդեցությունը մետաղների հատկությունների վրա: 

2. Ածխածնային և կոնստրուկցիոն պողպատներ, դրանց դասակարգումը, տեսականշումը, 

կիրառման բնագավառները: 

3. Գունավոր մետաղներ և համաձուլվածքներ, դրանց դասակարգումը տեսականշումը, 

կիրառման բնագավառները: 

4. Լեգիրացված պողպատներ: Լեգիրող տարրերի ազդեցությունը պողպատի կառուցվածքի և 

հատկությունների վրա: Լեգիրող պողպատների դասակարգումը, տեսականշումը, կիրառման 

բնագավառները: 

5.  Գործիքային, ածխածնային և լեգիրված պողպատներ, դասակարգումը, բաղադրությունը, 

հատկությունները, տեսականշումը, կիրառման բնագավառները: 

6.  Թուջեր, դասակարգումը, կառուցվածքը, հատկությունները, տեսականշումը, կիրառման 

բնագավառները: 

7. Գործիքային պողպատներ և կարծր համաձուլվածքներ, տեսականշումը, կիրառման 

բնագավառները: 

8. Փոխակերպությունները պողպատի կառուցվածքում տաքացման և սառեցման ժամանակ: 

9. Մետաղների ջերմային մշակման հիմնական եղանակները / մխում, մխամեղմում, 

թրծաթողում/: 

10. Փոշեմետալուրգիայի հիմունքները, այդ եղանակով նյութերի ստացման տեխնոլոգիան: 

Փոշեմետալուրգիական նյութեր, հատկությունները, առավելությունները, թերությունները, 

կիրառման բնագավառները: 

11. Ստատիկայի աքսիոմները: 

12. ՈԻԺազույգերը և ուժերի մոմենտներ: 

13. Հարթ ուժասիստեմի հավասարակշռության հավասարումները: 

14. Տարածական ուժասիստեմ: 

15. Ձգման և սեղմման դեֆորմացիաներ, կոնստրուկցիայի տարրերի հաշվարկն ըստ 

ամրության: 

16. Նյութերի մեխանիկական փորձարկումները, Հուկի օրենքը: 

17. Սահք և ոլորում: Լարումները և դեֆորմացիաները սահքի և ոլորման ժամանակ: 

Հաշվարկները ըստ ամրության: 



18. Ծռում: Լարումները և դեֆորմացիաները ծռման դեպքում: Ամրության հաշվարկները ըստ 

նորմալ լարումների: 

19.  Բռունցքային մեխանիզմներ, նշանակությունը, հիմնական տեսակները, տարրերը, 

կիրառման բնագավառները: 

20. Մեխանիզմների կառուցվածքային ուսումնասիրությունը: 

21. Մեխանիզմների կինեմատիկական հետազոտությունը: 

22. Մեխանիկական փոխանցումներ, նշանակությունը, դասակարգումը: ՈԻԺային և 

կինեմատիկական հիմնական հետազոտությունները: 

23. Գլանական ուղղատամ և շեղատամ փոխանցումներ, առավելությունները և թերությունները: 

Գլանական ատամնանիվների կառուցվածքը: 

24. Գլանական ատամնանիվային փոխանցումների հաշվարկն ըստ ծռման և կոնտակտային 

ամրության: 

25.  Անջատվող միացումներ, տեսակները, առավելությունները և թերությունները: 

Պարուրակային միացումների տիպերը, երկրաչափական պարամետրերը, հաշվարկման 

սկզբունքները: 

26.  Չանջատվող միացումներ: Տեսակները, առավելությունները, թերությունները, կիրառման 

բնագավառները: Եռակցային, գամային միացումների հաշվարկը: 
 

27. Սռնիներ և լիսեռներ, դրանց նշանակությունը, կառուցվածքային տարրերը, հաշվարկը: 

28. Սահքի առանցքակալները, կառուցվածքը, կիրառման բնագավառները, նյութերը, հաշվարկը: 

29.  Գլորման առանցքակալներ, տեսակները, դասակարգումը, կառուցվածքը, կիրառման 

բնագավառները և տեսականշման սկզբունքները: 

30. Ագույցներ /կցորդիչներ/, տեսակները, դասակարգումը, առավել տարածված ագույցների 

կառուցվածքը, ընտրության սկզբունքը: 

31.  Որդնակային փոխանցումներ, դրանց դասակարգումը, որդնակների և որդնանիվների 

կառուցվածքը, պատրաստման նյութերը, հիմնական երկրաչափական պարամետրերը: 

32.  Փոկային փոխանցումներ, առավելություններն ու թերությունները, աշխատանքի 

սկզբունքները, կառուցվածքը, նյութը, հաշվարկման սկզբունքը: 

33.  Շղթայական փոխանցումները, առավելությունները, թերությունները, կառուցվածքը, 

հիմնական պարամետրերը, կիրառման բնագավառները, հաշվարկման սկզբունքը: 

34.  Ռեդուկտորներ, դրանց դասակարգումը, աշխատանքի սկզբունքը, կիրառման 

բնագավառները: Ռեդուկտորների կինեմատիկական հաշվարկները: 

35. Արագությունների տուփի կինեմատիկական հաշվարկը, պտուտաթվերի հաճախությունների 

երկրաչափական շարքի որոշելը: Հզորության հաշվարկը կտրման գործընթացում: 

36. Արագությունների տուփի կինեմատիկական հաշվարկը / կառուցել ստրուկտուրային ցանց և 

պտուտաթվերի գրաֆիկ, Z =12/: 



37.  Խառատապտուտակահան հաստոցներ, տեսակները և կառուցվածքը, դետալների 

մշակումը դրանց վրա, 16K20 խառատային հաստոցի կինեմատիկ սխեման: 

38.  Ֆրեզերային հաստոցներ, տեսակները, կառուցվածքը, դետալների մշակումը դրանց վրա, 

6M82 ֆրեզերային հաստոցի կինեմատիկ սխեման: 

39.  Գայլիկոնային հաստոցներ, տեսակները, կառուցվածքը, նախապատրաստվածքների 

մշակումը դրանց վրա, 2M135A հաստոցի կինեմատիկ սխեման: 

40. Ռանդող և ձգող հաստոցներ, տեսակները, կառուցվածքը, դետալների մշակումը դրանց վրա: 

Լայնական ռանդիչ հաստոցի կինեմատիկ սխեման: 

41. Ատամնամշակող հաստոցներ, դրանց տարատեսակները, ատամնանիվների մշակման 

հիմնական մեթոդները, շուռտվիկկուլիսային մեխանիզմներ: 

42. Մատուցման տուփեր, դրանց տարատեսակները: Հաստոցի շարժաբերների տեսակները: 

43. Խառատա - դարձուկային հաստոցներ, նրանց վրա կատարվող աշխատանքները: 

44. Կոնական մակերևույթների մշակումը խառատային հաստոցների վրա: Պարուրակների 

մշակումը (մետրական դույմական) 16K20 հաստոցի վրա: 

45. Կտրման տարրերը և երկրաչափությունը, կտրման ուժը և հզորությունը ֆրեզերման 

դեպքում, մեքենայական ժամանակը: Հակադարձ և համընթաց ֆրեզում: 

46. Կտրման տարրերը գայլիկոնման և վերագայլիկոնման դեպքում, մեքենայական ժամանակը, 

գայլիկոնի երկրաչափությունը: 

47. Կտրման տարրերը ձգման և ռանդման դեպքում: 

48. Ընդհանուր տեղեկություններ կտրման պրոցեսի մասին: Կտրման օպերացիաների 

հիմնական տեսակները, շրջատաշում, գայլիկոնում, ռանդում, ֆրեզում, հղկում, ձգում: 

49. Հաստոցի կենտրոնների գծի նկատմամբ կտրիչի տեղակայման ազդեցությունը կտրիչի 

անկյունների մեծության վրա: 

50.  Կտրման ռեժիմի տարրերը շրջատաշման ժամանակ, կտրման արագությունը, կտրման 

խորությունը, մատուցումը / v,s,t /, տաշեղի լայնությունը, հաստությունը և մակերեսը /a,b,F/: 

Մեքենայական ժամանակը երկայնական և լայնական շրջատաշման դեպքում: 

51. Ֆիզիկական երևույթները մետաղների կտրման ժամանակ: Տաշեղագոյացման պրոցեսր, 

տաշեղի տեսակները, մակաճագոյացում, մակաճի դրական և վնասակար ազդեցությունը, 

տաշեղի գալարումը և կծկումը, մակակոփում: 

52. Հասկացություն արտադրողականության մասին: Հատային և մեքենայական ժամանակը: 

53. Ջերմանջատումը և ջերմության բաշխումը մետաղների կտրման ժամանակ, տարբեր 

գործոնների ազդեցությունը կտրման ջերմաստիճանի վրա, մշակվող նյութը, կտրման ռեժիմի 

տարրերը / v,s,t / , կտրիչի երկրաչափությունը, քսուքահովացնող հեղուկը: 

54. Գործիքի մաշումը, մաշվածքի կախումը աշխատաժամանակից: Մաշվածքի գնահատման 



չափանիշները, փայլուն շերտի չափանիշը, ուժային չափանիշ, լավագույն մաշվածքի չափանիշ, 

տեխնոլոգիական չափանիշ: 

55. Կտրման դիմադրությունր շրջատաշման ժամանակ: Կտրման դիմադրության ուժը, կտրման 

ուժի բանաձևը, կտրման վրա ծախսվող հզորությունը, տարբեր գործոնների ազդեցությունը 

կտրման բաղադրիչ ուժերի վրա: 

56.  Կտրման արագությունը, կտրման արագության կախումը տարբեր գործոններից: Գործիքի 

կայունությունը: Կտրման արագության հիմնական բանաձևը: 

57.  Սինուսոիդական փոփոխական հոսանք: Հոսանքի ակնթարթային, գործող և միջին 

արժեքները, հզորությունները: 

58.  Փոփոխական հոսանքի եռաֆազ շղթաներ: Դրանց միացման ձևերը: Գծային և փուլային 

պարամետրերի միջև կապը: 

59. Միաֆազ տրանսֆորմատորներ, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, ռեժիմները: Չափիչ 

տրանսֆորմատորներ և ավտոտրանսֆորմատորներ: 

60. Փոփոխական հոսանքի եռաֆազ ասինքրոն շարժիչ, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, 

օգտագործման բնագավառները: 

61. Սինքրոն մեքենաներ, դրանց կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը օգտագործման 

բնագավառները: 

62. Հաստատուն հոսանքի Էլեկտրական մեքենաներ, դրանց դասակարգումը, կառուցվածքը, 

աշխատանքի սկզբունքը օգտագործման բնագավառները: 

63. Տրանզիստորներ, կառուցվածքը, վոլտամպերային բնութագրերը: 

64. Կիսահաղորդչային ուժեղարարներ; 

65. Ռադիոկապի համակարգը: 

66. Ֆոտոդիոդներ: 

67. Հիդրոստատիկայի հիմնական հավասարումը / ճնշման բաշխման օրենքը/: 

68. Բեռնուլիի հավասարումը իդեալական հեղուկի համար, հավասարման կիրառությունները: 

69. Հիդրավլիկական մեքենաներ, դրանց դասակարգումը, աշխատանքի սկզբունքը, կիրառման 

բնագավառներր: 

70. Փայտանյութերի տեսակները և հատկությունները: Փայտի մեխանիկական մշակման 

եղանակները, կտրող գործիքները և հաստոցները: 

71. Թերմոդինամիկայի առաջին օրենքը: Այդ օրենքի կիրառումը իզոպրոցեսներում: 

Ջերմունակություն, գազերի ջերմունակությունը, գազերի կատարած աշխատանքը 

իզոպրոցեսներում: 

72. Շոգետուրբինային կայանքները /ՋԷԿ/, դրանց կառուցվածքային և աշխատանքային 

սխեմաները: 

73. Իդեալական գազի վիճակի թերմոդինամիկական պրոցեսները / Իզոպրոցեսներ/: 



 

74. Էրգոնոմիկա հասկացությունը: Էրգոնոմիկական պահանջները գեղարվեստական 

կոնստրուկտավորման մեջ: 
75. Օրացույցային թեմատիկ պլան: Դրա կազմման սկզբունքները: 

76. Գերադասելի թվեր և գերադասելի թվային շարքեր: Թվերի միջակայք և կվալիտետ: 

77. Թույլտվածքների համակարգը СтСЭВ-ի համակարգ / ЕСДП / հարթ և գլանային 

մակերևույթների համար: 

78. Մակերևույթի խորդուբորդությունները և դիրքի ու ձևի շեղումներ: Դրանց նշումը գծագրի 

վրա: 

79. Խառատային կտրիչի տարրերը և երկրաչափությունը: 

80. Պարուրաձև գայլիկոնի տարրերը և երկրաչափությունը: 

81. Ֆրեզների տեսակները և սրածայր ու ծոծրակավորված ֆրեզների երկրաչափությունը: 

82. Ավտոմոբիլային շարժիչների հիմնական տիպերը, սնման համակարգը, դրա կառուցվածքը և 

աշխատանքը: 

83. Ավտոմոբիլային շարժիչների վառոցքի համակարգը, դրա կառուցվածքը, աշխատանքը: 

84. Ռոբոտներ, դրանց դասակարգումը և տեսակները: 

85. Արդյունաբերական ռոբոտներ: 

86. ԹԾԿ հաստոցներ, դրանց դասակարգումը: 

87. Տեխնոլոգիական քարտեր և դրանց կառուցվածքը: 

88. Փայտի մեխանիկական մշակման եղանակները, կտրող գործիքները և հաստոցները: 

90. Ագրոտեխնիկական մեքենաներ: Նշանակությունը և դասակարգումը: 

Տեխնոլոգիական կրթության  ամբիոնի վարիչ'                                         Ա.Ի. Սահրադյան 

 

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի 

 Ֆակուլտետի դեկան                                                                                       Գ. Գ. Դեմիրխանյան 

 

15.05.18 


