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Siqnallar. 
MA RTS-də tətbiq edilən siqnalların növləri və onların təsnifatı. Siqnalların 

analitik, zaman və spektral təsviri. Dövri və qeyri-dövri siqnallar.  
 
Siqnalların spektral və korrelyasiya analizi.  
Modulyasiya. Dövri siqnalların spektral analizi. Qeyri-dövri siqnalların spektral 

analizi. Siqnalın energetik spektri. Məhdud spektrli siqnallar. Seçmələr teoremi. 
Siqnalların korrelyasiya analizi.  

 
Antenalar və radiodalğaların yayılması. 
Antenalar: fərqli xüsusiyyətləri, təsnifatı və əsas göstəriciləri. Dar istiqamətlənmə 

diaqramlarının alınma üsulları. Antena qəfəsi. Güzgü-parabolik antenalar. Uzun, orta, 
qısa və ultraqısa dalğaların yayılma xüsusiyyətləri və onların MA-da tətbiq olunma 
oblastları. 

 
Radiotexniki dövrələr və qurğular. 
Xətti dövrələr. İmpuls, keçid və tezlik xarakteristikaları. Düamel inteqralı. Qeyri-

xətti dövrələr. Tezliyin rezonans gücləndirilməsi və vurulması. Detektorlama. Amplitud, 
faza və tezlik detektorları. Parametrik dövrələr. Sinxron detektor. Rəqəmsal süzgəclər. 

 
İYT cihazlar. 
Düzbucaqlı metal dalğaötürəndə mövcud olan dalğa növləri. Kritik dalğa uzunluğu. 

Rəqs növlərinin diaqramları. Dairəvi metal dalğaötürəndə mövcud olan dalğa növləri. 
Kritik dalğa uzunluğu. Rəqs növlərinin diaqramları. TEM tipli dalğalara malik ötürmə 
xətləri. Koaksial ötürmə xətlərin nəzəriyyəsi. Düzbucaqlı həcmi rezonatorlar. Rəqslər 
haqqında ümumi məsələ və rəqs növlərinin təsnifatı. 

Dairəvi həcmi rezonatorlar. Həcmi rezonatorların keyfiyyəti və onların 
qoşulmasının və həyəcanlandırılmasının bəzi üsulları. Elektromaqnit dalğaların 
anizotrop mühitlərdə yayılması. Ferritlər və onların İYT texnikasında istifadəsi. 
Maksvell tənlikləri. 

 
Radioverici qurğular. 
Avtogeneratorlar. Avtogeneratorlarda modulyasiya. Radioverici qurğular: qurulma 

prinsipləri, struktur sxemləri və əsas göstəriciləri. Oyadıcılar.  
 
Radioqəbuledici qurğular. 
Radioqəbuledici qurğular: qurulma prinsipləri, struktur sxemləri və əsas 

göstəriciləri. Tezlik çeviriciləri. RLS qəbuledicilərinin xüsusiyyətləri. İkiqat tezlik 
çeviricili superheterodin. Siqnalların optimal qəbulu. Razılaşdırılmış süzgəclər.  
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Radiorabitə. 
Qəbulun maneədayanıqlığı. Maneədayanıqlığın artırılması yolları. Rabitə 

şəbəkələrinin təyinatı və təsnifatı. Rabitə kanalları və xətləri. Çoxkanallı rabitə 
sistemləri və avadanlıqları. Siqnalları tezliyə və zamana görə ayıran sistemlər. Spektrin 
genişləndirilməsi metodları. Telefon və faksimil rabitələrinin prinsipləri. Dekametrlik 
bort rabitə radiostansiyaları. Metrlik diapazon bort komanda radiostansiyası.  

 
Radiolokasiya. 
Radiolokasiyanın fiziki əsasları. Radiolokasiya müşahidəsinin növləri. Aktiv 

cavablı radiolokasiya. İkinci radiolokatorlar. Təyyarə radiolokasiya cavabvericiləri. 
İmpuls RLS-ın iş prinsipi və quruluşu. İmpuls RLS vasitəsilə hədəflərin koordinatlarının 
ölçülməsi və əks etdirilməsi. Radiolokasiya hədəfləri və onların əsas xarakteristikaları. 
Effektiv əksetmə səthi. Radiolokasiya siqnallarının optimal işlənməsi. Optimal 
radiolokasiya qəbulediciləri və süzgəcləri. RLS-ın təsir uzaqlığı. Radiolokasiyanın əsas 
tənliyi. Hərəkət edən hədəflərin seleksiyası. Hərəkət edən hədəfləri avtomatik izləyən 
sistemlər. Daha yaxşı korrelyasiya xassələrinə malik radiolokasiya siqnalları. İmpuls 
radiolokatorları. Monoimpuls radiolokasiyası. RLS-i başqa növ HHİE informasiya 
toplama vasitələrindən fərqləndirən xarakterik göstəricilər. İlkin RLS-lər. Tras müşahidə 
RLS-i. RLS-in iki komplektli və ikikanallı qurulma prinsipləri. Aerodrom RLS-i. Yerə 
endirmə radiolokatoru. Uçuş sahəsinin müşahidə radiolokatoru. Meteo radiolokator. 
İkinci RLS antenasının istiqamətlənmə diaqramı yan ləçəkləri siqnallarının dəf etmə 
sistemləri. İkinci RLS antenasının istiqamətlənmə diaqramı yan ləçəkləri siqnallarının 
ikiimpulslu və üçimpulslu dəf etmə sistemləri. İnformasiyanın ilkin işlənmə avadanlığı.  

 
Radionaviqasiya. 
Yaxın naviqasiya radiotexniki sistemləri (YNRS). YNRS sistemlərində azimutun 

və məsafənin ölçülməsi üsulları. Sürətin və sürüşmə bucağının Dopler ölçmə üsulu (bir-, 
iki- və üçşüalı DİSS-lər). Tezlik məsafə ölçənləri. Əsas naviqasiya parametrləri. Duruş 
xətləri. İmpuls, faza və tezlik uzaqlıq ölçmə üsulları. Bucaq ölçmənin amplitud, faza və 
zaman üsulları. Uçuşun müxtəlif mərhələlərində RN vasitələrinin qarşılıqlı əlaqəsi. 
Uzaqlıq ölçmənin zaman (impuls) üsulu. SD təyyarə məsafə ölçənlərinin iş və qurulma 
prinsipləri. REA-nın texniki vəziyyətinə görə informasiyanın qeydə alınması və 
toplanması. Məsafə ölçmənin tezlik üsulu. Kiçik hündürlüklər radio hündürlük ölçənin 
işləmə və qurulma prinsipləri. Bucaq ölçmənin amplitud üsulu (minimum üsul). 
Avtomatik radiokompas (ARK): işləmə və qurulma prinsipləri. Bucaq ölçmənin 
amplitud üsulu (müqayisə üsulu). Bort qlissada və kurs qəbulediciləri. Marker 
radioqəbulediciləri. Yaxın naviqasiyanın bort avadanlığının iş və qurulma prinsipləri. 
Yaxın naviqasiya və yerə enmə sistemlərinin bort avadanlığının (KURS – MP) qurulma 
və işləmə prinsipləri. Uçuşları təmin edən radiotexniki vasitələr. Marker radiomayakları. 
Birkanallı radiopelenqator ARP-7S. KRM-ın şüalanma zonalarının formalaşdırılması 
üsulları. QRM-ın şüalandırma zonalarının formalaşdırılması üsulları. İkikanallı kurs və 
qlissada radiomayakları. Santimetrlik diapazonlu enmə sistemi. ILS-420 enmə sistemi. 
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Radioelektron avadanlığının etibarlılığı. 
REA-nın etibarlılığının artırılması yolları. Profilaktika işlərinin əsaslandırılması və 

təşkil edilməsi. REA-nın texniki vəziyyəti üzrə informasiyanın uçotu və toplanması. 
REA-nın etibarlılığının artırılması yolları. Profilaktika işlərinin əsaslandırılması və təşkil 
edilməsi.  

 
Televiziya. 
Televiziya siqnalı. İnformasiyanın əks etdirilməsi qurğuları: qurulma prinsipləri, 

struktur sxemləri və əsas göstəriciləri. 
 
Peyk rabitə sistemləri.  
Peyk rabitə sistemləri. Peyk rabitə sistemlərində siqnalların ötürülmə 

xüsusiyyətləri. Dalğaların peyk rabitə xətlərində yayılma xüsusiyyətləri. Peyk rabitə 
kanallarının ayrılması prinsipləri. Peyk rabitə sistemlərinin antena qurğuları.  

 
Peyk naviqasiya sistemləri. 
GPS: qurulma prinsipi, iş prinsipi və əsas texniki-istismar göstəriciləri. QLONASS: 

qurulma prinsipi, iş prinsipi və əsas texniki-istismar göstəriciləri. GALILEO: qurulma 
prinsipi, iş prinsipi və əsas texniki-istismar göstəriciləri.  
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