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1 ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1.1  Пәннің  мақсаты –  электр  және  магнит  тізбектеріндегі
орнатылған  және  өтпелі  процестерді  оқып  меңгеру,
синусоидалы  және  синусоидалы  еместоктардың  электр
тізбектерін есептеуді уйрену болып табылады.

1.2 Пәннің міндеттері: 
Әртүрлі электртехникалық құрылғылардағы өтетін процестердің сандық

және  сапалық  білімдері  негізінде,  студенттке  арнайы  радиотехникалық
пәндердің қоятын есертерін табысты және сауатты шешу білуге дайындау.

- сызықты электр тізбектеріндегі орнатылған және өтпелі
процестерді есептеудің әдістерін;

- электр тізбектеріндегі резонанстық режимдерді;
- периодикалық синусойдалы емес әсер ету негізіндегі 

тізбектерді есептеу;
- төртұштықтар;
- сүзгі.
-  электрлік  және  магниттік  тізбектерде  орын  алатын

физикалық үрдістердің шығу тегін;
- электрлік және магниттік тізбектерді есептеудің негізгі

заңдары мен әдістерін;
- электрлік өлшеу аспаптары жұмысының принциптерін;
- заманына сай электр жабдығының негізгі тораптарының

тағайындалуы мен орындалатын функцияларын білуі керек;
- электр сүлбелерді оқуды;

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)



         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 - 1 -
54-
20
2

Электірлік тізбектер теориясының негізгі ұғымдары 5 4 2,5 15

4Э
лек
тр
тіз
бек
тер

Айнымалы токтың үш фазалы тізбектері 6 4 2 20



інд
егі
гар
мо
ни
кал
ық 
тер
біл
іст
ер 
тәр
тіб
і
3
5 Электр тізбегінің резонансы 2 4 2 15
6 Индуктивті байланыс тізбегі 3 5 - 10
7 Периодикалық синусоидальды емес әсер кезіндегі 

тізбектер
4 3,5 - 10

8 Төртұшты 2 - 15
9 Электр сүзгі 2 - - 15

Б
ар
лы
ғы

30 22,5 7,5 120

 3.2 Теориялық курстың мазмұны 

3.2.1  Кіріспе
«Электр тізбегінің теориясы 1» негіздері пәні жоғары оқу

орындарындағы студенттерге арналған міндетті түрде өтілетін
сабақ және жалпы кәсіби пән ретінде оқу жоспарларына кіреді.

3.2.2 Электірлік тізбектер теориясының негізгі 
ұғымдары

Электр  тізбегінің  элементтері.  Электірлік  сүлбе.  Электр
тізбектерінің  топологиясының  негізгі  ұғымдары.Ом  және
Кирхгоф  заңдары.  Электірлік  сүлбені  түрлендіру.  Контурлық
токтар  әдісі.  Түйінді  потенциалдар  әдісі.  Екі  түйін  эдісі.
Эквивалентті  генератор  әдісі.  Қуаттар  тепе-теңдігі.
Компьютерлік  технологияларды  пайдаланып  электірлік
тізбектерді есептеу.

3.2.3  Электр тізбектеріндегі гармоникалық тербілістер тәртібі



Гармоникалық тербілістер қуаты. Гармоникалық тербелістер генераторындағы
түінді және келісілген жүктемелер. Тізбектей және параллелді қосу тізбегіндегі
R,L,C элементтерінің гармоникалық тербелісі.  Тармақталған электр тізбегінің
символдық  әдісінің  есептеу  тізбегі.  Синусоидалды  токтар  тізбегінің  қуаты.
Гармоникалық тербелістің баланс қуатының тізбегі.  Үшфазалы электр тізбегі.
Үшфазалы тізбегінің есебі. Үшфазалы тізбегінің қуаты.

3.2.4 Айнымалы токтың үш фазалы тізбектері
Негізгі ұғымдар. Эқк үш фазалы симметриялы жүйесін алу.

ЭҚК  үш  фазалы  симметриялы  жүйесін  бейнелеу  тәсілдері.
Қоректендірудің үш фазалы көзінің фазаларын қосу тәсілдері.
Шартты  оң  бағыттар  және  фазалық  және  сызықтық
кернеулердің шамалары.

3.2.5 Электр тізбегінің резонансы
Резонанс құбылысы және оның радиотехника және электрбайланыс мағнасы.
Тізбекті тербелмелі контур. Кернеу резонансы. Тербелмелі контурдың жиіліктік
сипаттамасы.  Өткізу  жолы.  Паралледі  тербелмелі  контур.  Ток  резонансы.
Параллельді контурдың жиіліктік сипаттамасы.

3.2.6 Индуктивті байланыс тізбегі.
Өзара индукция құбылысы. Индуктивті байланыс элементтерін тізбектей және
параллелді қосу. Индуктивті байланыс тізбегінің есептеу әдісі.

3.2.7 Периодикалық синусоидальды емес әсер кезіндегі тізбектер
Синусоидальды  емес  әсері.  Фурье  қатарына  жіктеу.  Периодикалық
синусоидальды  емес  сигнал  қуаты  және  орташа  әсер  ету  шамасы.  Типтік
сигналдың спектрі. Периодикалық синусоидальды емес тізбегін есептеу.

3.2.8 Төртұшты
Төртұштылар  және  класификациясы.  Төртұштының  берілу  теңдеуі.
Төртұштының қысқа тұықталуы және бос жүріс параметрлері.  Төртұштының
сипаттамалы параметрі. Төртұштының кіріс кедергісі. Төртұштының қосу.

3.2.9 Электр сүзгі 
Сүзгінің  анықтамасы,  оның  мағынасы  және  класификациясы.  «К»  типті
төменгіжиілікті, жоғарғыжиілікті, жолақты, бөгетті сүзгінің негізгі теориясы.

3.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

№
п/п

Дәріс тақырыбы Мазмұны Бақылау түрі Орындау 
мерзімі
(апта 



бойынша)

1 Электірлік 
тізбектер 
теориясының 
негізгі ұғымдары

Электр тізбегін 
түрлендіру. Ом және 
Кирхгоф заңдарының 
негізімен тұрақты ток 
тізбегін есептеу.
Контурлық тоқтар 
әдісімен, түіндік 
потенциалдар және 
эквивалентті генератор 
әдісімен тұрақты ток 
тізбегін есептеу.

Үй 
тапсырмасы.
Бақылау 
жұмысы.

1-6

2 Электр 
тізбектеріндегі 
гармоникалық 
тербілістер тәртібі

Гармоникалық тербеліс 
тізбегін есептеу. 

Үй 
тапсырмасы

7-9

3 Айнымалы токтың
үш фазалы 
тізбектері

Гармоникалық әсер ету
кезіндегі тармақталған 
тізбектерді символикалық
әдіспен есептеу.

Үй 
тапсырмасы

10-11

4 Электр тізбегінің 
резонансы

Тербелмелі контурдың 
кернеу және ток 
резонансын есептеу.

Үй 
тапсырмасы

12

5 Индуктивті 
байланыс тізбегі.

Өзара индуктивті 
тізбектерді есептеу.

Үй 
тапсырмасы

13

6 Периодикалық 
синусоидальды 
емес әсер кезіндегі 
тізбектер

Периодыкалық 
синусоидалы емес тоқтар 
тізбегін есептеу.

Үй 
тапсырмасы.
Бақылау 
жұмысы.

14

3.4 Зертханалық сабақтардың мазмұны

№
п/п

Дәріс 
тақырыбы

Мазмұны Бақылау түрі Орындау 
мерзімі 
(апта 
бойынша)

1 Кіріспе Стендтармен танысу, 
қауыпсіздік техникасы

Ауызша сұрау, 
ҚТ журналында 
белгілену

1



2 Электірлік 
тізбектер 
теориясының 
негізгі 
ұғымдары

Кедергілер шамасын 
анықтап, 
вольтметрлік 
сипаттамаларды салу

Ауызша сұрау,
есеп

1-2

Тұрақты  тоқтың  сызықты
электр тізбектерін есептеу.

Ауызша сұрау,
есеп

3-4

Айнымалы жүктемесі 
бар тұрақты тоқтың 
тармақталған        
тізбегі

Ауызша сұрау,
есеп

5-6

3 Айнымалы 
токтың үш 
фазалы 
тізбектері

Үш фазалы тізбектің  
жұлдызша жалғануы

Ауызша сұрау,
есеп 7-8

Үш фазалы тізбектің 
үшбұрыштап 
жалғануы

Ауызша сұрау,
есеп

9-10

4 Электр 
тізбегінің 
резонансы

Синусоидалды
токтың
тармақталмаған
тізбегін зерттеу

Ауызша сұрау,
есеп

11-12

Синусоидалды
токтың тармақталған
тізбегі

Ауызша сұрау,
есеп

13-14

3.5 СӨЖ мазмұны



№ СӨЖ түрі Есеп беру
формасы 

Бақылау
түрі

Сағатпен
көлемі

1 Дәріс сабақтарына  
дайындық

Сабаққа 
қатысуы

30

2 Тәжірибе сабақтарына 
дайындық, үй 
тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері Сабаққа 
қатысуы

22,5

3 Зертханалық сабақтарға 
дайындалу

Қажетті кестелерді
дайындау,  қажетті

материалды оқу

ДС
рұқсатнама

4

4 Аудитория сабағының 
мазмұнына кірмеген 
материалды меңгеру

Конспект Сұрақтарға 
жауап беру

45

5 Бақылау жұмыстарына 
дайындалу

Жұмыс дәптері Тесттілеу 5

6 Есепті дайындау және 
зертханалық жұмыстарды 
қорғау

Есеп ЗЖ қорғау 7,5

7 Бақылау шараларына 
дайындық

МБ1,  МБ2
 

6

                              Барлығы 120
3.6 Студенттерге өздігінен оқу үшін үсынылған  тақырыптар

№
п/п

Дәріс тақырыбы Жаңа тақырыптың аталуы Ұсынылатын 
әдебиет

1 Кіріспе - -
2 Электірлік тізбектер 

теориясының негізгі 
ұғымдары

Беттесу принциптері мен 
тәсілдері, Өзаралық және 
компенсация принциптері.

[3] 46-48 беттер,
[3] 52 бет.

3 Электр тізбектеріндегі 
гармоникалық 
тербілістер тәртібі

Модульденген тербелістер. [3] 209-211 
беттер.

4 Айнымалы токтың үш 
фазалы тізбектері

Қоректендірудің үш фазалы 
көзінің фазаларын қосу 
тәсілдері.

[3] 171-175 
беттер.

5 Электр тізбегінің 
резонансы

Бір ізді және параллель 
резонансты тізбектердің 
жиіліктік сипттамалары.

[3] 105-106, 112-
113 беттер.

6 Индуктивті байланыс 
тізбегі.

Индуктивті байланыс 
элементтерін тізбектей және 
параллелді қосу.

[3] 118-120 
беттер.

7 Периодикалық 
синусоидальды емес 
әсер кезіндегі тізбектер

Периодикалық 
синусоидальды емес тізбегін 
есептеу.

[3] 212-216 
беттер.



8 Төртұшты Төртұштының кіріс кедергісі. [3] 135-137 
беттер.

9 Электр сүзгі  «К» типті төменгі жиілікті, 
жоғарғы жиілікті, жолақты, 
бөгетті сүзгінің негізгі 
теориясы.

[3] 308-312 
беттер.

          Мамандықтың (тардың)                                                                                              Нысан    
            жұмыс бабындағы оқу                                                                                   ПМУ ҰС Н 7.18.1/10
            жоспарынан үзінді көшірме 

050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» 
мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
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дәр пр. зер СӨЖжал ауд СӨЖ

3 180 60 120 3 семестр



Күндізгі 
ЖОБ 
негізінде

30 22,5 7,5 120

4 «Электр тізбектерінің теориясы 1» пәнінің оқу және оқу-әдістемелік 
әдебиетпен қамытылуы

4.1 Негізгі
1. Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей.-М.: Радио и 

связь, 1986.-544с.
2. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи.-

М.: Высшая школа,1981.-333с.
3. Основы теории цепей. Учебник для вузов /Г.В.Зевеке и др.-М.: 

Энергоиздат,1989.-528с.
4. В.С.Андреев. Теория нелинейных электрических цепей. Учебное 

пособие для вузов.- М.: Радио и связь, 1982.
5. Бакалов В.П. и др. Основы теории  электрических цепей и электроники: 

Учебник для вузов.-М.: Радио и связь, 1989.-528с.

          4.2 Қосымша:
1.Теория линейных электрических цепей. /Под редакцией  И.Г.Кляцкина.- 

Высшая школа,1975.
2. Зернов И.В., Карпов В.Г. Теория радиотехнических цепей.-Л.:Энергия, 

1972.



3. Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник теории линейных электрических 
цепей: Учебное пособие для электротехники, радиотехнических спец. Вузов.-М.: 
ВШ, 1990.-544с.

4. Основы теории цепей: Учебник для вузов./ В.П.Бакалов и др. 2-ое изд., 
перераб. и доп.-М.:2000.-592с.

5. Попов В.П. Основы теории цепей: Учебник для вузов. – 3-е изд., испр.-
М., 2000.-576с.

6.  Толстов  Ю.Г.  Теория  линейных  электрических  цепей.  М.:  Высшая
школа. 1978. 279 с.     7. Теоретические основы электротехники. Под ред. проф.
П.А. Ионкина, М.: Высшая школа, 1979. 544 с.
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