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20___ж «___» ______________ №_______хаттама
1 ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1.1  Пәннің  мақсаты –  әр  түрлі  орталарда,  электромагниттік  энергия
тарату сызықтарында, ең жоғарғы жиіліктердің және оптикалық диапазондағы
түзу  сызықты  құрылғыларда  болып  жатқан  электромагниттік  процесстер
теориясының негіздерін студенттермен игеру.

1.2 Пәннің міндеттері: 
«Электромагниттік  толқындарды  тарату  теориясы»  курсын  оқып  білу

қорытындысында студент білуге міндетті:
- электромагниттік өріс теориясының негіздерін, сәулеттендіргіштер мен

электромагниттік  толқындардың  сәулелену  теориясын,  бағыттайтын
жүйелердің  параметрлері  мен  қасиеттерін,  ең  жоғарғы  жиіліктердің
функционалды  тораптар  элементтерінің  параметрлерін  және  жұмыс
істеу принциптерін;

- электромагниттік  өріс  сипаттарының  есебін,  ең  жоғарғы  жиіліктер
құрылғыларының өлшеуін жасауды;

- электромагниттік  толқындардың  дифракциясы  және  рефракциясы
негіздері туралы хабардар болуға.

2 ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ

Пәнді игеру үшін студенттер келесі пәндерді өқып білу керек:
1. Физика ( электр, магнетизм)

          2.Жоғары  математика  (көрсеткіштік  функциялар,
дифференциалды  теңдеулерді  шешу,  матрицалар  теориясы,
векторлық алгебра, Фурье- Лапластың түрлендіруі, комплекстік
айнымалылардың функциялары)
          3.  Есептік-информатикалық техника (ЭЕМ теңдеулер
жүйелерін  есептеу  әдістері,  компьютерде  (ЭЕМ)
бағдарламаларды жасау)

4. «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері 2»



         Пәннің тақырыптық                                                                                                Нысан                       
              жоспары                                                                                                   ПМУ ҰС Н 7.18.2/10

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

3.1  050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» 
мамандығының студенттеріне арналған пәннің тақырыптық жоспары

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
№
п/п

Тақырып атауы Сағат саны
дәр. тәж. зер. сөж

1 Кіріспе 1,5 - 1 -
2 Электродинамиканың негіздері теңдеулері 5 4 - 15
3 Электродинамика есептерін қою және оларды шешу 5 4 - 20
4 Тарату сызықтарының теориялық негіздері 6 4 3 20
5 Ең  жоғарғы  жиіліктік  (ЕЖЖ)  және  оптикалық

диапазондағы түзу сызықты  құрылғылар
5 3 3,5 15

Барлығы 22,5 15 7,5 90

3.2 Теориялық курстың мазмұны 
3.2.1  Кіріспе

Курстың  тақырыбы  және  мазмұны.  Электромагнитизм  туралы  білім
дамуының   қысқаша  тарихи  жолы.  Электромагниттік  өріс  материяның  бір
түрлері  сияқты.  Өрістің  макроскопиялық  және  кванттық  қасиеттері.
Классикалық электродинамиканың тақырыбы. Электромагниттік толқындарды
тарату  теориясы  және  қазіргі  радиотехника,  радиоастрономика,
телекоммуникациялар,  хабар  тарату  және  байланыс  жүйелерінің,  ғылымның



дамуындағы атқарылатын рөлі. Электромагниттік толқындар және айналадағы
ортаны сақтау, электромагниттік толқындар сәулеленуінің нормалары.

3.2.2 Электродинамиканың негіздері теңдеулері
Электромагниттік өрістің векторлары және ортаның электродинамикалық 

параметрлері,  олардың  өлшеу  бірліктері.  Орталардың  классификациясы.
Максвельдің теңдеулері орнын ауыстыру екі жақтылық принципті комплекстік
түрдегі  манохроматикалық  өріс  үшін  Максвельдің  теңдеулер  жүйесі.
Шекаралық  жағдайлар  Умов  –  Пойтинг  теоремасы.  Негізгі  теоремалар  және
принциптер.

3.2.3  Электродинамика есептерін қою және оларды шешу
Электродинамика  есептерін  қою.  Реалдық  электродинамикалық

есептердің  математикалық  модельдері  туралы  түсінік.  Электродинамикалық
тікелей  және  кері,  ішкі  және  сыртқы  есептері.  Электромагниттік  өрістің
толқындық  сипаты.  Электродинамикалық  потенциялдар.  Электромагниттік
толқындардың сәулелеуі. Элементарлық сәулелендіргіштер. Жазық толқындар.
Екі  орталардың  бөлу  шекарасындағы  жазық  толқындардың  сынуы  және
шағылуы. Электромагниттік толқындардың рефракциясы және дифракциясы.

3.2.4 Тарату сызықтарының теориялық негіздері
Бағытталынған  электромагниттік  толқындар.  Тарату  сызықтары  туралы

түсінік. Реттілік тарату сызықтарының типтері бағытталынатын толқындардың
классификациясы.  Т,Е,Н  және  НЕ  типтер  толқындардың  жалпы  теориясы.
Таралу  коэффициенті,  критикалық  жиілік,  тарату  сызықтары  бойынша
толқындардың таралу жағдайлары, сызықтағы толқын ұзындығы және фазалық
жылдамдығы,  топтық  жылдамдық  және  энергия  таралуының  жылдамдығы,
дисперсия  парациялдық  толқындардың  потенциясы,  реттілік  сызықтардағы
толқындардың  өшуі.  Тік  бұрышты  толқын  жүргізгіштер,  дөңгелек  толқын
жүргізгіштер, коаксиалдық тарату сызығы, жолақша тарату сызығы, екі сымдық
тарату сызығы, жарық жүргізгіштер және үстінгі беттік толқындардың тарату
сызығы.  Шектіленген  ұзындығы  тарату  сызықтарындағы  болып  жатқан
процестер.

3.2.5 Ең жоғарғы жиіліктік (ЕЖЖ) және оптикалық диапазондағы
түзу сызықты  құрылғылар

Тарату  сызықтардағы  бір  қалыпсыздықтар.  Көлемдік  резонаторлар.
Резонаторлардың  жалпы  теориясы.  Квазистационарлық  резонаторлар.  Өтулік
резонатор,  қума  толқындардың  резонаторы.  Резонаторлардағы  тербелістердің
қоздыру  әдістері.  Сүзгілер  және  ең  жоғарғы  жиілікті  пен  оптикалық
диапазонның фаза коррекциялайтын тізбектері. Ең жоғарғы жиіліктердің тарату
сызықтарын  келістіру.  Ең  жоғарғы  жиіліктік  пен  оптикалық  диапазонның
басқаратын  элементтері.  Ең  жоғарғы  жиілік  техникасында  ферритік
элементтерді  қолдану.  Ең  жоғарғы  жиілік  техникасының  және  өріс
теориясының даму мәселелері және келешектері.



3.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

№
п/п

Дәріс тақырыбы Мазмұны Бақылау 
түрі

Орындау 
мерзімі
(апта 
бойынша)

1 Электродинамиканың
негіздері теңдеулері

Электродинамиканың 
негізгі теңдеулерін 
қолданып есеп жүргізу. 
Максвелдың 
теңдеулері. 
Электромагниттік өріс 
векторлары үшін 
шекаралық шарттар.

Үй 
тапсырмасы.
Бақылау 
жұмысы.

1-6

2 Электродинамика
есептерін  қою  және
оларды шешу

Жазық 
электромагниттік 
толқындар. Жазық 
электромагниттік 
толқынның екі 
ортадағы бөліктің 
шекарасына құлауы.

Үй 
тапсырмасы

7-9

3 Тарату  сызықтарының
теориялық негіздері

Бағытталынатын 
электромагниттік 
толқындар. 
Толқынжолдар. Металл 
қуыс толқынжол 
толқынның өшуі

Үй 
тапсырмасы

10-11

4 Ең  жоғарғы  жиіліктік
(ЕЖЖ)  және
оптикалық
диапазондағы  түзу
сызықты  құрылғылар

Көлемдік резонаторлар Үй 
тапсырмасы

12

3.4 Зертханалық сабақтардың мазмұны

№
п/п

Дәріс 
тақырыбы

Мазмұны Бақылау түрі Орындау 
мерзімі 
(апта 
бойынша)

1 Кіріспе Стендтармен танысу, Ауызша сұрау, 1



қауыпсіздік техникасы ҚТ журналында 
белгілену

2 Тарату
сызықтарының
теориялық
негіздері

Фидерлік желілер Ауызша сұрау, 
есеп

1-2

Фидерлік  желіде
толқынның таралуы

Ауызша сұрау, 
есеп

3-4

Коаксиалды 
контур

Ауызша сұрау, 
есеп

5-6



2 Ең  жоғарғы
жиіліктік
(ЕЖЖ)  және
оптикалық
диапазондағы
түзу  сызықты
құрылғылар

Көлемдік 
резонаторлар

Ауызша сұрау,
есеп

1-2

Төмен жиілікті фильтрлер Ауызша сұрау,
есеп

3-4

Жоғары жиілікті 
фильтрлер

Ауызша сұрау,
есеп

5-6

3.5 СӨЖ мазмұны

№ СӨЖ түрі Есеп беру
формасы 

Бақылау
түрі

Сағатпен
көлемі

1 Дәріс сабақтарына  
дайындық

Сабаққа 
қатысуы

22,5

2 Тәжірибе сабақтарына 
дайындық, үй 
тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері Сабаққа 
қатысуы

15

3 Зертханалық сабақтарға 
дайындалу

Қажетті кестелерді
дайындау,  қажетті

материалды оқу

ДС
рұқсатнама

7,5

4 Аудитория сабағының 
мазмұнына кірмеген 
материалды меңгеру

Конспект Сұрақтарға 
жауап беру

28

5 Бақылау жұмыстарына 
дайындалу

Жұмыс дәптері Тесттілеу 5

6 Есепті дайындау және 
зертханалық жұмыстарды 
қорғау

Есеп ЗЖ қорғау 6

7 Бақылау шараларына 
дайындық

МБ1,  МБ2
 

6

Барлығы 90

3.6 Студенттерге өздігінен оқу үшін үсынылған  тақырыптар

№
п/п

Дәріс тақырыбы Жаңа тақырыптың аталуы Ұсынылатын 
әдебиет

1 Электродинамиканың
негіздері теңдеулері

Шекаралық жағдайлар. Умов 
– Пойтинг теоремасы.

[3] 43-53

2 Электродинамика
есептерін  қою  және
оларды шешу

Электромагниттік 
толқындардың рефракциясы 
және дифракциясы.

[3] 280-315. 
320-326 
беттер,

3 Тарату  сызықтарының Тік бұрышты толқын [3] 377-397 



теориялық негіздері жүргізгіштер, дөңгелек 
толқын жүргізгіштер, 

беттер.

4 Ең  жоғарғы  жиіліктік
(ЕЖЖ)  және  оптикалық
диапазондағы  түзу
сызықты  құрылғылар

Көлемдік резонаторлар. 
Резонаторлардың жалпы 
теориясы. Квазистационарлық
резонаторлар. Өтулік 
резонатор, қума 
толқындардың резонаторы. 
Резонаторлардағы 
тербелістердің қоздыру 
әдістері.

[3] 422-431 
беттер.

          Мамандықтың (тардың)                                                                                              Нысан    



            жұмыс бабындағы оқу                                                                                   ПМУ ҰС Н 7.18.1/10
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4 135 45 90 3 семестр
22,5 15 7,5 90



4 «Электромагниттік толқындарды тарату теориясы» пәнінің оқу 
және оқу-әдістемелік әдебиетпен қамытылуы

4.1 Негізгі
1. Баскаков С.И. Электродинамика и распространение радиоволн. – 

М.:Высшая школа, 1992
2. Электродинамика и распространение радиоволн. Сборник задач. Под 

ред. Баскакова С.И. – М.: Высшая школа, 1981
3.  Никольский В.В., Никольская Т.И. Электродинамика и 

распространение радиоволн. – М.: Наука, 1989.

          4.2 Қосымша:
1. Пименов Ю.В. и др. Техническая электродинамика. – М.: Связь, 2000.
2. Петров Б.М. и др. Электродинамика и распространение радиоволн: 

Учебник для вузов – М.:Горячая линия – Телеком, 2003
3. Федоров Н.Н. Основы электродинамики. – М.: Высшая школа, 1980.
4. Унгер Г.Г. Оптическая связь, - М.: Связь, 1979.
5. Фальковский О.И. Техническая электродинамика. – М.: Связь, 1978.
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