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ձակոբ Տիգրանի Կոստանյանի «Ո) ստանդարտ աշխատանքային պայմաններում

«էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա» մասնագիտությամբ տեխնիկական 
գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված

ատենախոսության վերաբերյալ

Իևտեգրայ սխեմաների (ԻԱ) հուսալիության, արագագործության, 
էևերգախևայողության ն բազմաթիվ այլ հարակից հարցերի ուսումնասիրության և 
նախագծման հարցերը գտնվում են բնագավաոի մասնագետների ուշադրության 
կենտրոնում: Այդ աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու լավագույն 
մեթոդը նախագծման գոյւծընթացնևրում մոդելավորման և կատարելագործման 
ավտոմատացումն է ժամանակակից հաշվողական միջոցների կիրառմամբ:

2.Տ. Կոստանյանի ատենախոսության նպատակն է ոչ ստանդարտ 
աշխատանքային պայմաններում գործող ԻՍ-ների նախագծման ավտոմատացված 
համակարգի մշակումը ն դրա օգնությամբ սխեմատեխնիկական մի շարք յուծումներ 
ստանալը:

Ատենախոսության մեջ որպես հետազոտության հիմնական առարկա 
ընտրված են մի շարք գործոններ, որոնք ազդում են սխեմաների տարրերի ծերացման, 
շեղման լարման, ջերմային և այլ պարամետրերի կայունության վրա: Այդ գործոնների 
ազդեցության առանձնահատկությունները ն դլանցից բխող խնդիրները 
մանրակրկիտորեն ուսումնասիրվել են աշխատանքի առաջին գլխում:

Ատենախոսության հիմնական գիտական արդյունքները շարադրված են 
երկրորդ գյխում, որտեղ առանձիև֊առանձիև նկարագրվել են վերը նշված 
գործոնների ազդեցության նվազեցման համար հեղինակի առաջարկած 
մոտեցումները, նպւույթները և մեթոդները, ինչպես նաև սխեմատեխնիկական 
անհրաժեշտ լուծումները: Կարևոր է, որ հեղինակը յուրաքանչյուր առաջարկի 
հիմնավորման համար մոդելավորման և կոնկրետ հաշվարկների հիման վրա բերում

գործող ինտեգրող սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը» թեմայով Ե.27.01



Է համապատասխան թվային աղյուսակներ և ամփոփիչ արդյունքներ, որոնք ցույց են 
տայ_իս աոաջարկի ւււրդյուևավետությունը: Մւսսևավորապես, նկարագրվել են 
կոմպարատորների վրա ծեյսսնալու գործոնի ազդեցության, արտաքին միջակայքի 
ջերմւսստիճւսևի կտրուկ տատանումների հետևանքով շեղման լարման, թվային 
հապաղման գծերում լարման և ջերմաստիճանի տատանումների առաջացրած 
շեղումների նվազեցման ևղւսևակևերը, բերկել են համապատււախաև սխեմաները և, 
ինչը շատ կարևոր է„ հաւքեմատակւսև կերլուծության արդյունքները:

Ատենախոսության երրորդ գյուխը նվիրված է հեղինակի մշակած 
ծրագրագործիքայիև համակարգի և դրա օգտագործմւււն ընթւսցակարգի 
նկւսրագրությանր: Այստեղ ներկայացկած են նաև հեղինակի մշւսկած հւսմակւսրգի և 
այլ համակարգերի օգնությամբ նախագծված կոմւղարատորի, էկվալայզերի և թվային 
հապաղմւսն գծերի պարամետրերի վերջնական թվային արժեքների համեմատակւսն 
ւլերյուծությւսն արդյունքները:

Ատենախոսության գիտական դրույթները և եզրահանգումները հիմնավորվել
են տեսական և գործնական վերլուծություններով, գրականությունից հայտնի 

արդյունքների հետ համւււդրմամբ, անհրաժեշտ քանակությամբ թվային 
հաշվարկներով, աղյուսակներով և գրաֆիկական ցուցադրումներով: համեմատական 
վերլուծությունները կատարվել են հիմնականում վերջին մի քանի տարիներին 
հրատարակված գիտական հոդվածների հիման վրա:

Աւոենւսխոսու թյւսն վերաբերյալ կան նաև դիտողություններ, որոնք 
աուսվեյապնս վերաբերում են նյութի ձևակևրպլքան աոաևձնւսհատկություևևերին:

1. Առաջին գյխում, որը, ի դեպ, զբաղեցնում է մոտ 40 էջ, կատարվել է 
վերյուծություն, րացահայտելով գործող մեյծոդևերի թերությունները, որոնք հաջորդիվ 

պետք է վերացվեն կամ մեղմվեն: Սակայն համապւււտասխան առաջարկները բերվել 
են ոչ յ»ե ւոեքււտի հենց այդ մասում, այյ երկրորդ գյխում: Սա դժվարացնում է նյութի 

ընկալումը:
2. Երկրորդ գյխում ևկւսրագրվեյ են հեղինակի առաջարկած լուծումները, 

սակայն դրանց օգնությամբ ստացված համեմւստական արդյունքներն էլ բերված են 
երրորդ գյխում: Նշվեյ է, որ կիրառվեյ է Մոևտե֊Կւսռյոյի մեթոդը, սակայն մեթոդական 
հաըցեր չեն քննարկվել: 2.իմևավորված չէ չորսու կես սիգմայի կիրառումը (էջ 55):

3. Երրորդ գլխում մւսևրամււաևոլւեն նկարւսգրվեյ է ծրագրային հւսւէակարգից 
օգտվելու գործըևյծացը, ընդ որում վերջինիս հեշտ և արագ իրականացումը 

ներկւպւսցվեյ է որպես ւսկնառու հանգամանք և ներառվել է գիտական արդյունքների 
ևկարագրւսկան մասում:

4. 2ավև|վածում ծրագրւսյին հւսմակւսրգի տեքստը ներառելը պետք է համարել 

ոչ անհրաժեշտ:



Նշված թերությունները, սակայն, չեն ազդում ատենախոսության ընդհանուր 
դրական գնահատականի վրա և չեն նսեմացևում 2,.Տն Կոսսւանյաևի կատարած 
հետազոտություևյւ:

Ատենախոսության թեմայով հրապարակված 8 գիտական հոդվածները 

ներառում են ատենախոսության հիմնական արդյունքները: Սեղմագիրը
համապատասխանում է ատենախոսությանը և արտացոլում է նրա 

բովանդակությունը:
Եյնեյով վերը նեյւկայացվածից գտնում եմ, որ «Ոչ ստանդարտ 

աշխատանքային պայմաններում գործող ինտեգրալ սխեմաների նախագծման 
միջոցների մշակումը» թեմայով ատենախոսությունը ավարտուն գիտական 
աշխատություն է, որը կիրառական կայւնոր խնդրի լուծումն ապահովող 
գիտակաևոյւեև հիմնավորված տեխնիկական մշակում է և բավայւարում է Ե.27.01 

«էլեկտրոնիկա, միկրո ն նանոէյեկտրոնիկա» մասնագիտությամբ թեկնածուական 
ատենախոսություններին ԲՈ2,-ի կողմից ներկայացւխղ պահանջներին, իսկ նրա 
հեղինակը էակոր Տիգրանի Կոստանյանր, արժանի է տեխնիկական գիտությունների 
թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհմանը:

Աշխատանքը գեկուցվեյ 1; ԻԱՊԻ գիտական սեմինարի 2022թ հունիսի 16-ի 
նիստում, որին մասնակցել են ԻԱՊԻ հետևյւպ աշխատակիցները.

Դավիթ Ասատրյանը, 
Մարիամ 2արություևյանր, 
էդուարդ Պոդոսյանը,
Այ աղ իմ իր Սահակյաևր, 
Կփյիկ Կարախանյաևր, 
Սամվել Դարբիևյաևը, 

Արամ Եսայանը,

տեխև. գիտ. դոկտոր 

ֆ ֊մ . գիտ. դոկտոր ! 
տեխև. գիտ. դոկտոր
ֆ֊ մ.  գիտ. լծեկևածոէււ
ֆ ֊ մ.  գիտ. թեկնածու 
ֆ ֊ մ.  գիտ. թեկնածու 

ֆ ֊ մ.  գիտ. թեկնածու
Սուրեն Այավերդյաևը, տեխն. գիտ. թեկնածու
Ասպիրանտներ, մագիստրանտներ

Կազմեց

ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ առաջատար 
տեխնիկական գիտ. դոկ տայ Դ.Գ. Ասատրյան


