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1 ОҚУ ЖҰМЫСЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
1.1 Оқытушы туралы мәлеметтер және байланыстық ақпарат
Физика кафедрасы ҚарМТУ-дың 1-ші корпусында (Қарағанды қ., Бейбітшілік
бульвары, 56), аудитория 408, байланыс телефоны 565931, қос. 227, факс:
83212565234. Электрондық пошта: IVC@KSTU.KZ

1 к/б 3
2 с/т 3
2 с/қ 3

Сабақ түрі
Байланыс
сағаттарының
саны
Машық
Зертхана
тану
лық
сабақ
сабақтар
тары
15
15
15
8
4
6
6
4
6
Дәрістер

Кредиттер саны

Семестр

1.2 Пәннің еңбек сыйымдылығы

СОДЖ
сағатта
рының
саны

СДЖ
Сағат
сағат
Тар
тары
дың
ның
бар
саны
лығы

Са
ғат
тар
дың
жалпы
саны

Ба
қы
лау
түрі

45
–
–

90
18
16

135
135
135

Экз.
Экз.
Экз.

45
117
119

1.3 Пәннің сипаттамасы
«Физика – 1» курсы инженерлерді теориялық дайындауды қалыптастыруда
жетекші орындардың бірін алады және онсыз мамандырды дайындау мүмкін
болмайтын іргелі міндеттерді атқарады.
Студенттер классикалық және кванттық физиканың өзара қатынасын,
олардың бөлімдерінің арасындағы логикалық байланысты анық түсінуі керек.
Студенттерге физиканың өндіріс дамуының негізгі және техникада әлі
пайдаланылмаған физикалық құбылыстар мен процесстердің келешекте
инженерге пайдалы болуы мүмкін екенін ұғындыру қажет.
«Физика – 1» курсы жоғарғы математика және теориялық механикамен бірге
инженерлерді дайындаудың теориялық негізін құрайды және кез-келген
мамандық бойынша жоғарғы техникалық мектепті бітірушілердің инженертехникалық іс-әрекетінің негізгі базасы болып табылады.
«Физика – 1»-ді оқытудың негізгі мақсаты мыналардан құралады:
- студенттерге дүниенің осы заманғы физикалық бейнесін және ғылыми дүние
танымын қалыптастыру;
- студенттерде классикалық және осы заманғы физиканың теорияларын: іргелі
заңдарын, оған қоса мамандық қызметі жүйесінің негізі болатын физикалық
зерттеу әдістерін ұғынып, іске асыра білуді қалыптастыру.

1.4 Пәннің мақсаты
Студенттерде өздері маманданған техника саласында физикалық ұстанымды
іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз етуші, келешек инженерлердің ғылым мен
техникалық ақпараттар ағынында өзін бағдар табуын қамтамасыз ететін
физикадан кең көлемде жеткілікті теориялық дайындық жасау.
Оқушыларға ғылыми ойлауды қалыптастыру, немесе әртүрлі физикалық
ұғымдардың заңдарын, теориялардың қолданылуының шегін дұрыс түсіну,
және тәжірибелік немесе зерттеудің математикалық әдістерінің көмегімен
зерттеу нәтижелерінің дұрыстық дәрежесін бағалай білу.
Негізгі физикалық құбылыстарды, классикалық және осы заманғы
физиканың заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін игеру.
Студенттерде келешекте инженерлік есептерді шешуде көмектесетін
физиканың әртүрлі бөлімдерінен нақты есептерді түсініп және шешу әдістерін
қалыптастыру.
Студенттерді осы заманғы ғылыми аспаптармен таныстыру, әртүрлі
физикалық құбылыстардың ғылыми тәжірибелік зерттеу жүргізудің бастапқы
әдеттеріне және өлшеудің қателігін бағалауға машықтандыру.
1.5 Пәннің міндеттері:
Білу керек:
- әртүрлі физикалық ұғымдар, заңдар, теориялық қолдану аясы туралы;
- зерттеудің тәжірибелік немесе математикалық әдістері арқылы алынған
нәтижелердің дұрыстық дәрежесін бағалау.
- негізгі физикалық құбылыстарды, классикалық және осы заманғы физика
заңдарын;
- физикалық зерттеу әдістерін;
- физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсерін;
- физиканың басқа ғылымдармен байланысы және оның мамандықтың
ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі орнын.

1.6 Айрықша деректемелер
Берілген пәнді зерделеу үшін келесі пәндерді (бөлімдері (тақырыптарды)
көрсету арқылы) меңгеру қажет:
Пән
Жоғарғы
математика

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Векторлық талдау және векторлық талдау элементі. Бір
немесе
бірнеше
айнымалы
функциялардың
дифференциалдық есептеулері. Бір немесе бірнеше
айнымалы функциялардың интегралды есептеулері.
Ротор, дивергенция, градиент туралы түсінік.

Химия

Бірінші және екінші ретті кәдімгі дифференциалды
теңдеулерді шешу. Химиялық байланыс түрлері. Д.И.
Менделеев кестесі. Химиялық элементтер мен олардың
басты қосылыстарының негізгі қасиеттері. Атомдар,
молекулалар, олардың материяны құраудағы орны.

1.7 Тұрақты деректемелер
«Физика-1» пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі пәндерді жоғары
математика, химия және теориялық механиканы меңгеру барысында
қолданылады:
1. Қолданбалы механика.
2. Электроника негіздері.

1.8. Пәннің мазмұны
1.8.1 Сабақтардың түрлері бойынша пәннің мазмұны және олардың еңбек
сыйымдылығы
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
сыйымдылығы, сағ.
Дәріс- Машық ЗертхаСОДЖ
СДЖ
тер
тану
налық

№1 дәріс Механика
Кинематика
Физика пәні. Физикалық зерттеулер
әдістері:
тәжірибе,
гипотеза,
эксперимент, теория. Техниканың
жаңа
салалары
мен
жаңа
технологияны
жасап
және
дамытудағы
физиканың
орны.
Физикалық
модельдеу.
Физика
курсының жалпы құрылымы мен
мүддесі.
Механикалық қозғалыс материяның
қозғалысының қарапайым түрі.
Кеңістік пен уақыт қасиеттері
туралы ұғым. Материалдық нүкте,
абсалют қатты денелер туралы
түсінік. Санақ жүйесі. Материалдық
нүктенің
қозғалысының
кинематикалық
түсіндіру.
Жылдамдық пен үдеу радиусвектордың
уақыт
бойынша
туындысы. Траектория қисығының

1/1/1

1/1/1

1/-/-

3/-/-

3/7/7

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
сыйымдылығы, сағ.
Дәріс- Машық ЗертхаСОДЖ
СДЖ
тер
тану
налық

радиусы. Қалыпты және тангенстік
үдеулер. Бірқалыпты қозғалыс.
Бірқалыпты айнымалы қозғалыс.
Ілгерлемелі
және
айналмалы
қозғалыс. Айналмалы қозғалыстың
кинематикасының
элементі.
Бұрыштық
жылдамдық
және
бұрыштық
үдеу,
олардың
айналудағы денелердің сызықтық
жылдамдығы
және
үдеуімен
байланысы.
№2 дәріс. Динамика
Масса, күш. Ньютон заңдары.
Инерциялы
санақ
жүйесі.
Механикадағы
күштің
түрлері.
Импульстың сақталу заңы және
оның кеңістіктің біртектілігімен
байланысы. Механикалық жүйенің
масса центрі және оның қозғалыс
заңы. Күш жұмысы және оны қисық
интеграл арқылы беру. Қуат.
Энергия әртүрлі қозғалыстар мен
өзара әсерлесудің әмбебап өлшемі.
Механикалық жүйенің кинетикалық
энергиясы және оның жүйеге
түсірілген барлық күштердің қортқы
күшінің жұмысымен байланысы.
Сыртқы күщ өрісіндегі материалды
нүктенің потенциялдық энергиясы
және оның материалды нүктеге әсер
етуші
күшпен
байланысы.
Механикалық энергияның сақталу
заңы
және
оның
уақыттың
бірқалыптылығымен байланысы
№ 3 дәріс. Импульстың сақталу
заңы .
Тыныштықтағы нүкте мен өсті
айналған қатты дененің күш моменті
мен
импульс
моменті.
Осьті
айналған дененің инерция моменті.

1/1/-

1/1/1

1/1/1

3/-/-

3/8/8

1/1/1

1/-/-

1/1/1

3/-/-

3/8/8

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Қозғалмайтын осьті айналған қатты
дененің динамикасының теңдеуі.
Айналмалы
қозғалыс
кезінде
істелген
жұмыс.
Импульс
моментінің сақталу заңы және оның
изотропты кеңістікпен байланысы.
Инерциалды емес санақ жүйесі.
Инерция күші.
№4 дәріс. Салыстырмалылықтың
арнаулы (дербес) теориясының
элементі
Галилей
түрлендірулері.
Салыстырмалы-лықтың
механикалық ұстанымы. Арнаулы
салыстырмалылық
теориясының
постулат-тары.
Лоренц
түрлендірулері. Біруақыт түсінігі.
Ұзындық пен уақыт аралығының
салыстырмалылығы.
Оқиғалар
арасындағы айырым. Релятивтік
импульс. Материалды нүктенің
релятивтік динамикасының негізгі
заңы. Кинетикалық энергия үшін
релятивтік өрнек (график). Масса
мен энергия арасындағы байланыс.
Тұтас ортаның механикасының
элементі. Үзілместіктің теңдеуі.
Бернулли теңдеуі. Тұтқырлық (ішкі
үйкеліс).
Сұйық
ағысының
ламинарлық және турбуленттік
қозғалысы. Пуазейль формуласы.
Стокс формуласы.

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
сыйымдылығы, сағ.
Дәріс- Машық ЗертхаСОДЖ
СДЖ
тер
тану
налық

1/-/-

1/-/-

1/-/-

3/-/-

3/8/8

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
№5 дәріс. Молекулалық физика
және термодинамика .
Зерттеудің
статикалық
және
термодинами-калық әдістері. Тепетеңдік күйі және процестері. Идеал
газ. Идеал газдың молекулакинетикалық теориясының негізгі
теңдеуі. Газ заңдары. Идеал газ
күйінің
теңдеуі.
Молекуланың
орташа кинетикалық энергиясы.
Температураның
орташа
кинетикалық мәні. Молекуланың
еркіндік дәрежесінің саны. Идеал газ
молекулаларын
жылдамдықтары
бойынша жіктеудің Максвелл заңы.
Барометрлік
формула.
Сыртқы
потенциалдық өрістегі бөлшектердің
жіктелуінің Больцман заңы.
№6
дәріс
Термодинамика
негіздері.
газдың ішкі энергиясы. Көлемі
өзгерген газдың жұмысы. Жылу
мөлшері.
Термодинамиканың
бірінші
Жылу
бастамасы.
сыйымдылық. Идеал газдың жылу
сыйымдылығының процесс түріне
тәуелділігі. Идеал газдың жылу
сыйымдылығының
молекулакинетикалық теориясы және оның
кемшілігі. Адиабаттық процесс.
Пуассон теңдеуі.
№7 дәріс. Газдардағы тасымалдау
құбылысы. Нақты газдар.
Қайтымды
және
қайтымсыз
процесстер. Айналымды процесс.
Молекулалардың соқтығысуының
орташа саны және еркін жолының
орташа
ұзындығы.
Термодинамикалық тепе-тең емес
жүйелердегі тасымалдау құбылысы.
Диффузия, жылу өткізгіштік және

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
сыйымдылығы, сағ.
Дәріс- Машық ЗертхаСОДЖ
СДЖ
тер
тану
налық

1/1/1

1/-/-

1/-/-

3/-/-

3/8/8

1/1/1

1/-/-

1/1/1

3/-/-

3/8/8

1/-/-

1/-/-

1/1/1

3/-/-

3/8/8

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
ішкі кедергінің тәжірибелік заңдары.
Тасымалдау
құбылысының
коэффициенті. Жылу қозғалтқыштары.
Энтропия.
Идеал
газ
энтропиясы. Карно циклі және оның
пайдалы
әсер
коэффициенті.
Термодинамиканың
екінші
бастамасы. Нақты газдар. Ван-дерВальс
теңдеуі.
Ван-дер-Вальс
изотермасы. Бірінші және екінші
текті фазалық ауысулар. Зат күйінің
диаграммасы.
№8 дәріс Электр және магнет өрісі
Электростатика
Электр зарядының сақталу заңы.
Кулон заңы. Электр өрісі. Электр
өрісінің кернеулілігі. Дербестік
ұстанымы. Кернеулік векторының
ағыны. Вакуумдағы электр өрісі
үшін
Остроградский-Гаусс
теоремасы.
Остроградский-Гаусс
теоремасын
электр
өрісінің
есептеуде
қолдану.
кернеулігін
Электр өрісінің күшінің жұмысы.
Циркуляция.
Потенциал.
Потенциалдық
электр
өрісінің
кернеулігімен байланысы.
№9 дәріс Электростатикалық
өрістегі
диэлектриктер
мен
өткізгіштер
Диэлектриктердегі электр өрісі.
Диэлектриктер
түрлері.
Диэлектриктер
поляризациясы,
поляризация
түрлері.
Поляризацияланғандық. Диэлектрик
ішін-дегі өріс. Ортаның диэлектрик
өтімділігі. Электр ығысу векторы.
Диэлектриктердегі электр өрісі үшін
Остроградский-Гаусс
теоремасы.
Сегнетоэлектриктер
Электр

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
сыйымдылығы, сағ.
Дәріс- Машық ЗертхаСОДЖ
СДЖ
тер
тану
налық

1/-/-

1/1/1

1/-/-

3/-/-

3/8/8

1/-/-

1/-/-

1/1/1

3/-/-

3/8/8

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
өрісіндегі өткізгіштер. Өткізгіштің
ішіндегі және бетіндегі өріс. Жеке
өткізгіштің электр сыйымдылығы.
Конденсаторлар.
Конденсаторлар
сыйым-дылығы. Электр өрісінің
энергиясы. Энергияның көлемдік
тығыздығы..
№10 дәріс. Тұрақты электр тоғы
Тұрақты
электр
тоғы,
оның
сипаттамалары және пайда болу
шарттары. Электр қозғаушы күші,
кернеу. Тізбектің біркелкі және
әркелкі бөліктері үшін Ом заңы.
Дифференциал түріндегі Ом және
Джоуль-Ленц
заңы.
Кирхгоф
Газдардағы
ережелері.
ток.
Термоэлектрондық эмиссия.
№11 дәріс. Вакуумдағы магнит өрісі.
Электромагнитизм
Магнит өрісі. Магниттік индукция
векторы. Био-Савар-Лаплас заңы.
Түзу тоқтың магнит өрісі. Тоғы бар
дөңгелек өткізгіштің центріндегі
магнит өрісі. Ампер күші. Лоренц
күші. Магнит өрісіндегі зарядталған
бөлшектің қозғалысы. Вакуумдағы
магнит өрісі үшін толық тоқ заңы.
Магнит өрісінің құйындық сипаты.
Ұзын соленоидтың магнит өрісі.
Магнит өрісіндегі тогы бар тұйық
өткізгіш. Магнит ағыны. Магнит
өрісі үшін Гаусс теоремасы. Магнит
өрісінде
қозғалған
тогы
бар
өткізгіштің жұмысы.
№ 12 дәріс Электромагниттік

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
сыйымдылығы, сағ.
Дәріс- Машық ЗертхаСОДЖ
СДЖ
тер
тану
налық

1/1/1

1/-/-

1/-/-

3/-/-

3/8/8

1/1/-

1/-/-

1/1/1

3/-/-

3/8/8

1/-/-

1/1/1

1/-/-

3/-/-

3/8/8

индукция. Максвель теңдеулері

Электромагниттік
индукция
құбылысы Ленц Заттардағы магнит
өрісі
магнит
өрісі.
Заттардағы
магнит
моменті.
Атомдардың

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Магнетиктер
түрлері.
Магниттелгіштік. Магнит өрісінің
кернеулілігі.
Ортаның
магнит
өлімділігі.
Ферромагнетиктер.
Магниттік
гистерезис.
Кюри
температурасы. Құйынды электр
өрісі
ере
Ығысу
тогы.
Электромагниттік
өріс
үшін
Максвелл теңдеулері жесі..
№ 13 дәріс. Электромагниттік
индукция заңы. Өздік индукция.
Индуктивтілік. Ұзын соленоидтың
индуктивлігі. Тізбекті ажырату және
қосу
кезіндегі
токтар.
Өзара
индукция
құбылысы.
Магнит
өрісінің құбылысы
№14 дәріс. Тербелістер және
толқындар
Гармониялық
механикалық
тербелістер
олардың
және
сипаттамалары.
Гармония-лық
тербелістің
дифференциалдық
теңдеуі. Серіппелі, физикалық және
математикалық
маятниктер.
Гармониялық тербелістің энергиясы.
Векторлық
Бір
диаграмма.
бағыттағы және бірдей жиілікті
гормониялық тербелістерді қосу.
Өзара перпендикуляр тербелістерді
қосу.
Өшетін
тербелістің
дифференциал теңдеуі және оның
шешу.
Өшудің
лагорифмдік
декременті. Апериодтық процесс.
Синусоидалық күштің әсерінен
болған
еріксіз
тербелістің
дифференциалдық теңдеуі және
оның шешу. Резонанс.
№15 дәріс. Толқындар
Толқындық процестер. Серпімді
ортадағы
толқынның таралуы.
Көлденең және қума толқындар.

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
сыйымдылығы, сағ.
Дәріс- Машық ЗертхаСОДЖ
СДЖ
тер
тану
налық

1/-/-

1/-/-

1/-/-

3/-/-

3/8/8

1/1/1

1/-/-

1/-/-

3/-/-

3/7/8

1/-/-

1/-/-

1/-/-

3/-/-

3/7/8

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Жазық және сфералық толқындар.
Толқындық теңдеулер. Толқын
энергиясы.
Тұрғын
толқындар.
Дыбыс толқындары. Ультрадыбыс.
Электромагниттік
тербелістер.
Тербелмелі контур. Ерікті және
еріксіз
тербелістер.
Айнымалы
электр тоғы. Айнымалы тоқ үшін
Ом заңы. Тоқ пен кернеудің
резонансы
Барлығы:

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
сыйымдылығы, сағ.
Дәріс- Машық ЗертхаСОДЖ
СДЖ
тер
тану
налық

15/
8/
6

15/
4/
4

15/
6/
6

45/
–/
–

45/
117/
119

1.9 Негізгі әдебиеттер тізімі
1. Савельев И.В. Жапы физика курсы, І-том. М. 2001
2. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. ІІ-том. М. 2001
3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.3. Молекулярная физика и
термодинамика. – М. 2001
4 Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы. І-том – «Мектеп»-1971
5. Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы ІІ-том – «Мектеп»-1971
6. Абдулаев Ж. Физика курсы. – Алматы 1994
7. Ахметов А Қ., Физика – Алматы 2001
8. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептері. – М. 1985 г.
9. Ақылбаев Ж. С.,
Ермаганбетов Қ. Т., Электр және магнетизм. - Қарағанды 2003
10. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 2001 г.
11. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М. 1999 г.
12. Бектыбаев Ш. Б. Жалпы физика курсының есептері. «Электодинамика.
Тербелістермен толқындар» Әдістемелік құрал. 2004.
13.

Бектыбаев Ш. Б. Жалпы физика курсының есептері. «Механника.
Молекулярлық физика» Әдістемелік құрал 2002
14. Рақым Қ., Биімбетова Г. «Толқындық және Кванттық оптика»
Зертханалық жұмысқа арналған әдістемелік құрал. 2003
15. Бектыбаев Ш.Б. «Электромагнитизм» зертханалық жұмыс бойынша
әдістемелік құрал 2004.
16. Рақым Қ. , «Жалпы физика курсы электрлік құбылыстар» Әдістемелік
оқулық құрал 2004.
17. Чертов А., Воробьев А. Задачник по физике. – М. – 1988 г.
18. Сивухин Л.В. Общий курс физики в 5-и томах. – М. 1977-1986 г.
19. Рымкевич П.А. Курс физики. – М. 1968 г.
20. Иродов И.Е. Механика: основные законы. – М. 2000 г.
21. Савельев И.В. Курс физики в 3-х томах. – М. 1982-1989 г.
22. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1985 г.
23. Иродов И.Е. Электромагнетизм. – М. – С-П. 2000 г.
24. Шубин А.С. Курс общей физики. – М. 1976 г.
25. Савельев И.В. Общий курс физики. – М. 1979 г.
26. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1999 г.
27. Яворский Б.М. Основы физики. Т. 1. – М. 2000 г.
28. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М. 1977 г.
29. Детлаф А.А., Яворский Б.М., Милковская Л.Б. Курс физики. – М.
1999 г.
30. Грабовский Р.И. Курс физики. – М. 2004 г.
31. Берклеевский Курс физики в 5-и томах. – М. 1975-1977 г.

32. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике в 9и томах. – М. 1977 г.
33. Орир Дж. Физика. в 2-х томах. – М. 1981 г.
34. Тарасов Л.В. Основы квантовой механики. – М. 1978 г.
35. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика – М. 1980 г.
36. Епифанов Е.И. Физика твердого тела. – М. 1977 г.
37. Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики в 3-х т. – М 1999 г.
38. Милантьев В.П. Атомная физика. – М. 1999 г.
39. Телеснин Р.В. Молекулярная физика. – М. 1980 г.
40. Лозовский В.Н. Курс физики в 2-х томах. – С-П. 2001 г.
41. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. – М. 1983 г.
42. Савельев И.В. Сб. вопросов и задач по общей физике. – М. 1988 г.
43. Трофимова Т.И. Сб. задач по общей физике. – М. – 2001 г.
44. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М. – 1999 г.
45. Козел С.М., Рашба Э.И. Сб. задач по физике. – М. – 1987 г.
46. Беликов Б. Решение задач по физике. – М. – 1986 г.
1.10. Қосымша әдебиеттер
47. Бектыбаев Ш. Рақым Қ. Аязбаев А. «Оптика» бөлімі бойынша
зертханалық жұмыстар үшін методикалық нұсқау 1994
48. Махметов Т.С. «Толқындық және кванттық оптика» курстық есептері
бойынша әдістемелік құрал 2005
49. Стрелков С.П. Механика – М. 1979 г.
50. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика – М. 1977 г.
51. Калашников С.Г. Электричество – М. 1977 г.
52. Ландсберг Г.С. Оптика – М. 1976 г.
53. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности – М. 1976 г.
54. Матвеев А.Н. Электродинамика – М. 1978 г.
55. Китель Ч. Введение в физику твердого тела – М. 1978 г.
56. Спроул Р. Современная физика – М.1974 г.
57. Марков М.А. О природе материи – М.1976 г.
58. Квасников И.А. Молекулярная физика – М. 1998 г.
59. Архангельский М.М. Курс физики. Механика – М. 1975 г.
60. Астахов А.В. Курс физики. Механика и кинетическая теория материи –
М. 1977 г.
61. Астахов А.В., Широков И.М. Курс физики, т. 2, 3 – М. 1980 г., 1983 г.
62. Бутиков Е.Н. Оптика – М.1987 г.

1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерилері
Пән бойынша емтихан бағасы межелік бақылау бойынша үлгерімнің
барынша үлкен көрсетулерінің (60% дейін) және қорытынды аттестацияның
(емтиханның) (40% дейін) қосындысы ретінде анықталады және кестеге сәйкес
100% дейінгі мәнді құрайды.
Әріптік жүйе бойынша
бағалау
А цифрлық балама
АВ+
В
ВС+
С
CD+
D
F

Баллдар

%-тік құрамы

4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0

95-100
90-94
85-89
80-84
75-89
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

Дәстүрлік
жүйе
бойынша бағалау
Өте жақсы
Жақсы

Қанағаттандырарлық

Қанағаттандырарлықсы
з

Барлығы

Оқытудың академиялық кезеңі, апта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
%-дық
құрамы

Бақылау түрі

Аралық бақылау оқытудың 7-ші және 14-ші апталарында жүргізіледі және
бақылаудың келесі түрлерінен алғанда қалыптасады:

Қатысу
0,2 *
Лекция
0,4
конспек
*
тісі
Практикал
1
*
ық саб.
Зертханал 1,25
ық саб.
Жазбаша
7
жауап алу
СӨЖ
0,8 *
Емтихан
Барлығы

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

15

*

*

*

*

*

10

*

14

*

*

*

*
*

*

*

* *

*
30

*

*

*

*

*

*

*
30

*

12
40

(аттест/
бойынша)
Барлығы

100

1.12 Саясаты және процедуралары
«Физика 1» пәнін зерделеу кезінде келесі ережелерді сақтауды сұраймын:
1. Сабаққа кешікпеу.
2. Сабақты себепсіз босатпау, ауырған жағдайда – анықтаманы, басқа
жағдайларда түсіндірме хатты ұсынуды сұраймын.
3. Оқу процесіне белсене қатысу.
4. Курстастастармен және оқытушылармен шыдамды, ашық, қалтықсыз және
тілектес болу.
1.13 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілгендігі
Автордың

Оқу-әдістемелік

Баспасы,

Даналар саны

аты-жөні

әдебиеттердің

Шыққан

атауы

жылы

Кітапханада

Кафедрада

Физика курсы, І- ІІ том

Мектеп,
1971

5

2

Мектеп,
1988 г.
Алматы,
1994
Жалпы
физика Москва,
курсының есептері
1990 г.
Физика
Алматы,
2000
Электр және магнетизм Қарағанд
ы 2003

18

8

20

5

150

15

50

3

Атомная физика.

45

8

46

6

53

6

65

10

Неізгі әдебиттер
Фриш С. Э.
Теморива А. В.
Савельев И.В.
Абдулаев Ж.
Волькенштейн
В.С.
Ахметов А. Қ.
Ақылбаев Ж. С.
Ермағанбетов
Қ.Т.
Милантьев В.П.
Телеснин Р.В.
Лозовский В.Н.
Матвеев А.Н.

Жалпы физика курсы
І – ІІ том
Физика курсы

Москва,
1999 г.
Молекулярная физика. Москва,
1980 г.
Курс физики в 2-х С.-П.,
томах.
2001 г.
Электричество
и Москва,
магнетизм.
1983 г.

50

Трофимова Т.И.

Сб. задач по общей
физике.
Иродов И.Е. –
Задачи
по
общей
физике. М.
Козел
С.М., Сб. задач по физике. –
Рашба Э.И.
Беликов Б.
Решение
задач
по
физике
Чертов
А., Задачник по физике.
Воробьев А. З.
Савельев И.В.
Курс общей физики в 5
томах.
Трофимова Т.Н.
Курс физики.
Білім
және
тестілеулеудің
мемлекеттік
стандартының
ұлттық орталығы.

Москва,
2001 г.
Москва,
1999 г.
Москва,
1987 г.
Москва,
1986 г.
Москва,
1981 г.
Москва,
2001 г
Москва,
2001 г
бойынша Астана,
оқу 2005 г.

Әр ПӘН
жоғарғы
орындарының
студенттеріне арналған
мемлекеттік
аралық
бақылау тестілерінің
жиынтығы.

Қосымша әдебиеттер
Әбдіғаппаров Қ.,
Ақылбаев А. Қ.
Физика
Жылқыбаева М.

Алматы,
1995

Жалпы
физика Алматы,
курсының есептері
1992
Механика.
Москва,
1979 г.

143

8

153

7

139

6

143

19

129

13

120

10

210

12

105

22

10

5
56

5

Кикоин
А.К., Молекулярная физика.
Кикоин И.К.
Калашников С.Г. Электричество.

83

8

64

7

Ландсберг Г.С.

86

10

72

5

68

8

60

6

56

3

49

3

Стрелков С.П.

Матвеев А.Н.
Матвеев А.Н.
Китель Ч.
Спроул Р.
Марков М.А.

Москва,
1977 г.
Москва,
1977 г.
Оптика.
Москва,
1976 г.
Механика и теория Москва,
относительности.
1976 г.
Электродинамика.
Москва,
1978 г.
Введение в физику Москва,
твердого тела.
1978 г.
Современная физика.
Москва,
1974 г.
О природе материи.
Москва,
1976 г.

Квасников И.А.

Молекулярная физика.

Москва,
1998 г.
физики. Москва,
1975 г.
физики. Москва,
и 1977 г.
теория

Архангельский
М.М.
Астахов А.В.

Курс
Механика.
Курс
Механика
кинетическая
материи.
Астахов
А.В., Курс физики, т. 2, 3.
Широков И.М.
Бутиков Е.Н.

Оптика.

64

5

68

6

76

4

Москва,
83
1980 г.,
1983 г.
Москва,
46
1987 г.

6
5

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
Бақылау
түрі

Тапсырманың
мақсаты және
мазмұны
«Механика»
бөлімі
бойынша
тереңдетіп
оқу

Ұсынылатын
әдебиет

Орындау
ұзақтылығ
ы
Зертханалық
[6,бет. 5-15], 2,4 апта
жұмыстарды
[8,бет. 30 –
қорғау №1,5
54], [224-236
бет],
лекциялар
конспектісі
Практикалық «Механика»
[6,бет. 5-15], 1-4 апта
есептерін
бөлімі
[8,бет. 30 –
шығару
бойынша
54], [224-236
тереңдетіп
бет],
оқу
лекциялар
конспектісі
Зертханалық
«Молекула
[77-94
бет] 6,7 апта
жұмыстарды
лық, термо
[94-108 бет]
қорғау № 6,18 динамикалық [8, бет. 91 –
физика»бөлімі 94, 107-111],
бойынша
лекциялар
тереңдетіп
конспектісі
оқу
Практикалық «Молекула
[77-94
бет] 5-7 апта
есептерін
лық, термо
[94-108 бет]
шығару
динамикалық [8, бет. 91 –
физика»бөлімі 94, 107-111],
бойынша
лекциялар
тереңдетіп
конспектісі
оқу

Бақылау Тапсы
түрі
ру
мерзімі
Ағымда 4 апта
ғы

Ағымда
ғы

4 апта

Ағымда
ғы

7 апта

Ағымда
ғы

7 апта

Аттестациялы «Механика»
қ модуль № 1 «Молекула
лық, термо
динамикалық
физика»бөлімі
бойынша
тереңдетіп
оқу

[6,бет. 5-15],
[8,бет. 30 –
54], [224-236
бет].
[77-94
бет] [94-108
бет] [8, бет. 91
– 94, 107-111],
лекциялар
конспектісі
Зертханалық
«Электростат [142-162 бет]
жұмыстарды
икаТұрақты
[8, бет.. 151 –
қорғау№22,
тоқ
және 163] [167-192
39, №40,,№48 магнетизм.
бет],
Тербелістер» лекциялар
бөлімі
конспектісі
бойынша
тереңдетіп
оқу
Практикалық «Электростат [142-162 бет]
есептерін
икаТұрақты
[8, бет.. 151 –
шығару
тоқ және
163] [167-192
магнит өрісі. . бет],
Электромагни лекциялар
тті
конспектісі
тербелістер
мен
толқындар. »
бөлімі
бойынша
тереңдетіп
оқу
Аттестациялы «Электростат [142-162 бет]
қ модуль №2 икаТұрақты
[8, бет.. 151 –
тоқ және
163] [167-192
магнит өрісі. . бет],
Электромагни лекциялар
тті
конспектісі
тербелістер
мен
толқындар. »
бөлімі
бойынша
тереңдетіп
оқу
Пән
Негізгі және
Емтихан
материалыны
қосымша

1 біріккен Аралық
сағаттар

7 апта

8,10,12,14
апта

Ағымда
ғы

14апта

8-14 апта

Ағымда
ғы

14 апта

1 біріккен Аралық
сағаттар

14 апта

2 біріккен
сағаттар

Қоры
тынды

Сессия
кезеңін

ң меңгерілу
деңгейін
тексеру

әдебиеттің
жалпы тізімі

де

3 Дәрістер жинағы.
Бөлім 1 Механика
1-дәріс
Тақырып 1 Кинематика (1/1/1 сағ)
Дәріс жинағының жоспары:
1. Материалдық нүкте қозғалысының кинематикалық сипаттамасы.
2. Жылдамдық.
3. Үдеу.
4. Бұрыштық жылдамдық.
5. Бұрыштық үдеу.
Қозғалысты сипаттайтын шамалар.
Материялық нүкте деп - берілген есепте өлшемі мен формасын
елемеуге болатын денені айтады.
Санақ жүйесі - дененің кеңістіктегі
орнын
басқа бір
кез-келген
қозғалмайтын дене арқылы анықтауға болады. Бүл денені санақ жүйесі
дейміз. Санақ денесі, санақ жүйесі мен осы санақ денелерімен байланысқан
координаталар жүйесінен құралады.
Нүктенің радиус-векторы - деп координаталар басынан берілген
нүктеге дейін жүргізілген векторды айтады.
Дененің
қозгшіу
траекториясы
деп
қозғалыстағы
нүктенің
кеңістіктегі сызған нүктесі.
Орын ауыстыру векторы - деп дененің бастапқы орнын соңғы орнымен қосатын
түзудің кесіндісіне тең векторлық шаманы айтады. Орын ауыстыру векторы
радиустың векторлық өсімшесіне тең: Δ r = r2 − r1
Жылдамдық - қозғалыс траекториясының шамасымен бағыттас болады.
Жылдамдық қозғалысы нүктенің уақыт бойынша алынған радиус векторының
туындысы:

r

υ=

r
dr
dt

r
= r′

Қисық сызықты қозғалыс теңдеуі. Үдеу жылдамдығының уақыт бойынша өзгеру шапшаңцығы.

материялың

нүктенің

r
r
Δυ
а ср =
Δt

Қисық сызықты қозғалысты жылдамдықтың шама жағынан өзгеруін
сипаттайтын тангенциал үдеу:
аτ = υ′.
Нормаль үдеу - жылдамдықтың бағытын өзгеруін сипаттайды:
an =

υ2
R

Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу.
Материялық нүкте шеңбер бойымен қозғалысын Δϕ бұралу бұрышымен

аиды:
Бұрыштық жылдамдық уақыт бойынша алынған бұралу бұрышының

Δϕ dϕ
=
= ϕ′
Δt → 0 Δ t
dt

туындысы. ω = lim

Бұрыштық үдеу бұрыщтық жылдамдықтың бұрыш бойынша алынған
r
r
r
Δω dω r
=
= ω′
туындысы: ε = lim
Δt → 0 Δt
dt
Бұрыштық жылдамдықтың бағыты бұрғының ілгерлемелі бағыттас. Егер
бұрғының сабын нүктенің қозғалысының бағытымен айналдырса, онда
ілгерлемелі қозғалысы бағытын көрсетеді.
r
Бұрыштық үдеудің бағыты ε -векторымен бағыттас.

2.
3.
4.
5.

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Вектор болу үшін физикалық шама қандай шарттарды қанағаттандыру қажет.
Қандай 2 векторларды қосудың геометриялық жолдары бізге белгілі.
Векторлық(скалярлық) көбейту көбейікіштердің ретіне тәуелді ме?
Векторлық проекциясы дегеніміз? Оның таңбасын анықтау ережелері.
Қозғалыс теңдеуінің векторлық белгілеулері мен векторлық жазуының
артықшылығы қандай.
2-дәріс
Тақырып 2 Динамика (1/1/- сағ)
Дәріс жинағының жоспары:
1. Галилейдің түрлендіруі. Механикалық салыстырмалылықтың ұстанымы.

2. Инерциалы емес санақ жүйесі.
3. Күш моменті. Импуль моменті.
4. Инерция моменті.
5. Қозғалмайтын оське қатысты қатты дененің айналмалы қозғалысының негізгі
динамикалық теңдеуі.
Механиканыц салыстырмалы принципі
Механикалық қозғалыстар салыстырмалы, оны тек белгілі бір санақ жүйесіне

қатысты анықтауға болады.
•
Егер осы заңды бір санақ жүйесінен х,у,z, екінші санақ жүйесіне х',у',z'
көшкенде қалай өзгеретінін анықтасақ.
Егер х',у', z' санақ жүйесі к', х,у,z - к санақ жүйесімен салыстырғанда, бірқалыпты
түзу сызықты қозғалыста десек, v=сопst, онда бұл санақ жүйесінің координата мен
уақыттарының арасындағы байланыс Галилей түрлендіруімен анықталады: х'=хvt; у'=у; z'=z
Күш денелердің өзара әсерлесуінің сандық мәні екенін ескерсек, ол денелердің
өзара эсерлесуі, олардың ара-қшықтығының салыстырмалы жылдамдықтарына
тәуелді болады.
Галилей түрлендіруі бойынша бұл шамалар бір сандық жүйесінен екіншіге
көшкен кезде, сандық мэнін өзгертпейді, яғни инвариантты болады.
Бұл заңдылық басқа инерциялық санақ жүйесінде де орындалады. Осы
нэтижелерді ескере мынадай қорытынды шығарамыз. Барлық инерциялық

⎧ x = x′ + υ 0 t ′
⎪ y = y′
⎪
және
⎨
′
=
z
z
⎪
⎪⎩t = t ′

⎧ x′ = x − υ 0t
⎪ y′ = y
⎪
⎨
⎪z′ = z
⎪⎩t ′ = t

санақ
жүйесінде
механиканың
заңдары
бірдей
өрнектеледі.
Мұны
Галилейдіц салыстырмалы принципі дейді. 'Қатты денелердің айналысы. Күш
моменті

Кез-келген денені материялық нүкте деп қарастыруға болатын бөлшектерге
бөліп аламыз, яғни кез-келген денені материялық нүктелер жиынтыгы деп
қарастырамыз. Егер осы материялық нүктелердің ара қашықтығы немесе өзара
орналасуы уақыт бойынша өзгермесе, ондай дене абсалют қатты дене деп
аталады. Ідгермелі қозгалыс кезінде дененің барлық нүктелері бірдей уақыт
аралығында шамасымен бағыты бойынша бірдей орын ауыстырады. Айналмалы
қозғалыс кезінде затты дененің барлық нүктелері шеңбер бойымен қозғалады.
Олардың центрлері айналу өсі деп аталатын бір түзуде жатады.
r r r
Кейбір О нүктесіне қатысты күш моменті деп - M = r ⋅ F
r
r
Мұнда M - векторлық шама, күш моменті; r - векторлық шама, айналу нүктесінен
күш түсірілген нүктеге жүргізілген радиус-вектор.

[

]

Материялдық
нүкте. Импульстің моменті. Импульс моментінің сақталу заңы.
r r r
L = [r ⋅ р ]
Материялдық нүктенің импульс моменті немесе күш моменті сияқты
анықталады. О нүктесіне қатысты импульс моменті мынаға тең:

Р - О нүктесін материялық нүкте' орналасқан А кеңістік нүктесіне
жүргізілген радиус-вектор P = m ⋅ v
Инерция моменті қатты дененің айналмалы қозғалысының инерттілік өлшемі.
Инерция моменті дененің формасына және өлшеміне тәуелді. Материалдық
нүктенің инерция моменті
I = mR2,
Мұндағы R-айналу осінен нүктеге дейінгі ара қашықтық.
Дұрыс пішіндегі дененің инерция мометін төмендегі формула бойынша
анықтауға болады.
I = ∫ R 2 dm .
Қозғалмайтын оське қатысты қатты дененің айналмалы қозғалысының
динамикасының негізгі теңдеуі.
Iε = Mz .
1.
Бұрыштық жылдамдық вектор екендігі қайдан шығады?
2.
Бұрыштық үдеу дегеніміз не? Егер жылдамдық бағыты бойынша
өзгермесе ол қалай бағытталады.
3.
Механикалық жүйенің еркіндік дәрежесі немен анықталады.
4.
Қозғалыстың әр түрлі жағдайындағы қатты дененің еркіндік дәрежесінің
саны нешеге тең?
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Ньютонның бірінші заңы. Инерциалық санақ жүйесі.
2. Масса. Күш.
3. Механикадағы күш түрлері.
4. Ньютонның екінші заңы Ньютонның үшінші заңы
5. Геометриалық дұрыс пішіндегі қатты денелердің инерция моменті. Штейнер
теоремасы.
3-дәріс
Тақырып 3 Импульстың сақталу заңы (1/1/1 сағ)
Дәріс жинағының жоспары:
1. Кинетикалық энергия.
2. Потенциалдық энергия.
3. Консервативтік күш.
4. Центрлік күш өрісі.
5. Механикалық энергияның сақталу заңы.
6.Импуль моментінің сақталу заңы.
Материялық п-нүктесінен тұратын жүйені қарастырайық. Жүйеге енетін денелер
бір-бірімен де, берілген жүйеге жатпайтын денелермен де өзара эсерлесе алады.
Осыған сәйкес жүйе денесіне эсер ететін күштерді ішкі жэне сыртқы күштер деп

бөлуге болады. Ішкі күштер деп - жүйеге кіретін жүйёлердің әсер етуін, ал
сыртқы күштер деп жүйеге жатпайтын күштерді айтамыз. Сыртқы күштер жоқ
болып қалғанда, жүйені түйьщ деп айтамыз.
Дененің немесе жүйенің жұмыс істей алатын қабілетін энергия дейді.
Дененің орнына ғана байланысты болатын күштер үшін олардың денеге
қатысты істейтін жұмысы жолға тэуелді болмай, дененің кеңістіктегі
бастапқы және соңғы орнымен ғана анықтацатын жағдайы болады. Бүл
жағдайда күштер өрісін потенциалдық деп, ал күшінің өзін консервативтік
деп атаймыз.
r
Ep = mgh, F = − gradE p
Жұмысы дененің бір орнынан екінші орынға ауысқандагы жолына
тэуелді күштер консервативтік емес күштер деп аталады.
Кинетикалық энергия төмендегі формуламен өрнектеледі.
mυ 2
Ek =
2
Гравитациялық күш өрісі орталық күш өрісі болып табылады. Кернеулік және
потенциал гравитациялық күш өрісінің сипаттамасы болып табылады.
Кернеулік
r – гравитациялық өрістің күштік сипаттамасы болып табылады.
r F
G= .
m
Потенциал – гравитациялық өрістің
энергетикалық сипаттамасы болып
табылады.

ϕ=

Еp

.
m
Потенциал мен кернеуліктің арасындағы байлаыс:
r
G = − grad ϕ .
Энергияның сақталу заңы араларында тек консервативтік күштер әсер ететін
дененің тұйық жүйелерінің толық механикалық энергиясы тұрақты болып
қалады.Е = const .
Консервативтік емес күш болған жағдайда толық механикалық энергия
айналуы консервативтік емес күш жұмысына тең болады.
Е2 – Е1 =Акон.емес.
Импульс моментінің сақталу заңы: дененің тұйық жүйе импульс моменті
тұрақты
болып қалады.
r
L = const .
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Импуль моментінің сақталу заңы.
2. Механикалық жүйенің центрлік массасы және оның қозғалысының
заңдылықтары.
3. Жұмыс. Қуат.

4-дәріс
Тақырып 4 Арнаулы салысіырмалы теория постулаттары (1/–/– сағ)
Дәріс жинағының жоспары:
1. Эйнштейн постулаттары.
2. Лоренц түрлендірулері. Лоренц түрлендірулерінен шығатын салдар.
3. Оқиғалар арасындағы аралық.
4. Жылдамдықтарды қосудың релятивистік заңдары.
5. Релятивистік динамика.

1905 жылы Эйнштейн кеңістікте уақыттың әлсіз гравитациялық өрістер
үшін физиканың теориясын қүрастырды. Бүл арнаулы салыстырмалы теория.
Осы теореманың негізінде Эйнштейннің екі постулаты жатады:
1) Осы тұжырымдарға барлық инерциялы жүйелерде табигаттың заңдары
бірдей тү-жырымдалады немесе табиғат заңдарының теңдеулері Лоренц
түрлендірулеріне инвариантты болып табылады.
2) Вакуумдағы жарық жылдамдығы жарық көздерінің қозғалысына
байланысты емес жэне сондықтан барлық инерциялық жүйелерде бірдей.
1887 жылы Майкелсон Морли эксперименттерінде екінші постулатты
дәлелдеді. Бұл эксперименттен жарық жылдамдығын есептеді.
1
Вакуумдағы жарық жылдамдығы С табиғатта кездесетін жылдамдықтың шегі
болады.
Лоренц түрлендіруі. Екі инерциялық санақ жүйелері
x′ + υ0t ′
⎧
⎧ ′ x − υ 0t
,
x
=
⎪
⎪x = 1 − β 2 ,
1− β 2
⎪
⎪
⎪ y = y′ ,
⎪ y′ = y ,
⎪
⎪
және ⎨ z′ = z ,
⎨ z = z′ ,
⎪
⎪
υ
υ0
0
⎪ t ′ + x′
⎪
t
x
−
⎪t =
c2
⎪t ′ =
c2
⎪⎩
⎪⎩
1− β 2
1− β 2
Лоренц түрлендірулерінің салдарынан:
1) Уақыттың салыстырмалылығы. Уақиға бір санақ жүйесінде біркелкі, ал
басқа санақ жүйесінде біркелкі емес
2) Әр түрлі санақ жүйесіндегі дененің ұзындығы.
l = l0 1 − β 2 .
l қозғалған жүйедегі стержннің ұзындығы, l0 тыныштық күйдегі стержиннің
ұзындығы.
3) Уақиғалар арасындағы уақыт айрымы:

τ′=

τ

.
1− β 2
Жылдамдықтарды қосудың релятивтік заңы.

υ ′y 1 − β 2
υ ′x + υ0
υ′ 1 − β 2
.
υx =
, υy =
, υz = z
υ0υ ′x
υ0υ ′x
υ0υ ′x
1+

1+
1+
c2
c2
c2
Материалдық нүктенің релятивтік динамикасының негізгі заңы.
r dpr d ⎛ m0υr ⎞
⎟.
= ⎜
F=
dt dt ⎜⎝ 1 − β 2 ⎟⎠
Еркін бөлшектің толық энергиясы:
m0 c 2
E = mc 2 =
.
1− β 2
Тыныштық энергиясы
E = m0c2 .
Бөлшектің кинетикалық энергиясы үшін релятивтік өрнек.
Ek =E – E0.

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Тұтас орта түсінігі. Үзілместік тейдігі.
2. Бернулли теңдеуі.
3. Сұйықтардың ламинарлық және турбулентті ағысы.
4. Серпімді кернеу. Серпімді деформацияланатын дененің энергиясы.

1.
2.
3.
4.
5.

Бөлім 2 Молекулалық физика және термодинамика
5-дәріс
Тақырып 1 Молекулалық - кинетикалық теория. Статистистикалық
таралу (1/1/1 сағ)
Дәріс жинағының жоспары:
Идеал газ. Молекулалық – кинетикалық теорияның негізгі теңдеулері.
Максвел таралуы. Бөлшектің жылулық қозғалысының жылдамдығы.
Сыртқы потенциал өрісіндегі бөлшек үшін Больцман таралуы.
Еркіндік дәреже саны. Энергияның еркіндік дәреже бойынша таралуы.
Идеал газдың ішкі энергиясы.
Зат қүрылысы дискретті, яғни ол бөлшектерден, атомдардан тұрады.
1. Бөлшектер үздіксіз, ретсіз жылулық қозғалыста болады.
2. Бөлшектер арасында өзара эсер күші болады. Газ күйін толық сипаттау
үшін, қандай да болмасын бір күй функциясының нақты түрін немесе
толық
параметрлер жүйесінің мәндерін көрсету керек.
Күй функциясына ішкі энергия энтропия, энтальпия жатады. Ал
параметрлерге газ көлемі, қысымы, температурасы жэне массасы алынады.
Параметрлерді тікелей өлшеуге ыңғайлы болғандықтан, практикада газ күйін
жоғарыда аталған толық параметр жүйесі өрнектейді. Параметрлер
арасындағы байланысты анықтайтын теңдеуді, формуланы макроскопиялық дене
күйінің теңдеуі газ күйінің теңдеуі деп а'талады.

Идеал газ. Егер қарастырылатын газ жеткілікті түрде дэрежеде сиретілген
болса,
(яғни, ыдыстың бір қабырғасынан екінші қабырғасына жеткенше молекула
басқа молекуламен соқтықпаса);
1. молекулалар арасындағы өзара әсер есепке алынбаса;
2. молекулалар серпімді материалық нүкте ретінде қарастырылса, онда
бүл идеал газ деп аталады.
Идеал газ молекуласының ыдыс қабьфғаларына түсіретін қысымы
молекуланың сол қабырғаларды соққылауынан пайда болады. Бүл түжырымды түсіндіру үшін, идеал газ толтырылған а қабырғасы А тең куб
қарастырайық.
Молекуланың
орташа
квадраттық
жылдамдығы

υ кв =

2

2

υ1 + υ 2 + ... + υ N
N

2

=

∑υi
i

N

2

,

Молекуланың ілгерлемелі қозғалысының кинетикалық энергиясының орташа
мәні:
m0υ12 2 + m0υ 2 2 2 + ... + m0υ N 2 2 m0 ⎛⎜ υ12 + υ 2 2 + ... + υ N 2 ⎞⎟ m0
2
=
=
υ
,
Еk =
кв
⎟ 2
2 ⎜⎝
N
N
⎠
мұндағы m0 – бір молекуланың массасы.
Молекула – кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі:
1
2
p = nm0υ кв 2 = nЕk ,
3
3
мұндағы n – молекула концентрациясы.
Идеал газ күйінің теңдеуі:
p = nkT,
мұндағы k – Больцман тұрақтысы. Осы теңдеулерден келесі теңдікті аламыз:
3
Еk = kT .
2
Максвеллдің газ молекуланың жылдамдық бойынша бөліну заңдылығы
Молекулалар қауырт қозғалыста болғанДықтан, молекуланың жылдам-дығын
дәл мына санға тең болады деп айта аламыз. Дегенмен, берілген жылдамдық
аралығында қанша молекула болатынын анықтайға болады. Мұны ағылшын
ғалымы Максвелл анықтаған. Егер dN жылдамдығы dv интервалында жататын
молекулалардың саны болса, онда таралу функциясы
f (υ ) =

dN
Ndυ

сІҮ

Мұнда N - газ молекуласының саны.
Ықтималдықтар теориясын пайдаланып, Максвелл таралу функциясын,
есептеп шығарған.

3

m υ2

− 0
⎛ m ⎞ 2
f (υ ) = 4π ⎜ 0 ⎟ υ 2e 2 kT
⎝ 2πkT ⎠
Бұл таралу формуласы.
Ішкі потенциалдық бөлшек үшін Больцман таралуы:

n = n0e

−

Ep
kT

,

Максвелл заңы - бұл статистикалық заңцылық, себебі, ол ықтималдық
теориясына негізделген. Бұл заңдылық ретсіз қозғалыстагы молекулалар саны
N неғұрлым көп болса, соғұрлым дәлірек орындалады жэне идеал газ
молекуласының ретсіз жылу құбылысына сэйкес келеді.
Молекулардың еркіндік дәрежесі
– координаталарға тәуелсіз, дененің
кеңістіктегі орнын анқтайды. Материалдық нүктенің кеңістікте үш еркіндік
дәрежесі бар. Абсолют қатты дененің алты еркіндік дәрежесі бар.
i m
Идеал газдың ішкі энергиясы: U =
RT .
2M
Ішкі энергия жүйе күйінің функциясы болып табылады.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
Молекулалық физикадағы заттың моделінін негізгі элементтерін сана.
Көп бөлшектердің динамикалық сипаттамасының техникалық тұрғыдан
іске аспауынан, теориялық жарамсыздығынын тәжірибеде пайдасыздығы
неліктен.
Сақталу заңына сәйкес келетін, бірақ қолжетпейтін заттың күйіне мысал
келтір.
Температура өскен сайын Максвелл таратуы қалай өзгереді.
Қандай дене температураның термодинамикалық абсолют шкаласында
термометрлік есебінде алынған.
Әртүрлі интервалдарда қандай термометрмен және өлшеу әдістерімен
температура өлшенеді?
6-дәріс
Тақырып 2 Термодинамика негіздері (1/1/1 сағ)

Дәріс жоспары.
1. Термодинамиканың бірінші бастамасын
2. Идеал газдың жылу сиымдылығының молекула –кинетика теориясы және
оның кемшілігі..
3. Энтропия. Энтропияның күйдің ықтималдылығымен байланысы.
4. Карно циклы және оның ПӘК.
5. Термодинамиканың екінші бастамасы және оның физикалық мәні.

Термодинамиканың бірінші бастамасы Термодинамика - барлық жылулық
құбылыстарды
молекулалық-кинетикалық теорияны
кірістірмей,
тек
энергияның
алмасу тұрғысынан
түсіндіретін физиканың бөлімі
болғандықтан, бастама деген қосымша ат
берілген.
1-ші жүйеге сырттан берілген жылу мөлшері Q оның ішкі энергиясын
үлғайтуға жэне сыртқы күшке қарсы жұмыс A істеуге жұ.мсалады.
Q = ΔU + A.
Заттың меншікті жылу сыйымдылығы деп - массасы 1 кг заттың
температурасын ІКельвинге қыздыруға қажетті жылу мөлшерін айтады.

с=

d ′Q
m
dT
M

Молекулалық-кинетикалық теория бойынша 1 моль газдың ішкі
i
2

энергиясының өзгерісі dU = RdT

i
cV = R .
2
Энтропия – жүйенің бей – берекет дәрежесі болып табылады.
Бір айналым цикл кезінде сырттан алған жылу мөлшері істеген жұмысына тең.
Дегенмен, айналымды процесс кезіндегі жүйе алған жылуының бір бөлігін
сыртқа қайтарып береді.
Q=Q 1 -Q2
Q 1 - алған жылу мөлшері;
Q2 - берген жылу мөлшері.
Айналымды процестің термиялық пайдалы әсер коэффициенті:
η=

Q
A Q1 − Q2
=
= 1− 2
Q1
Q1
Q1

Идеал жылу мөлшерінің Карноцикл бойынша жұмыс істесе:
T −T
η= 1 2
T1
Термодинамиканың 2-ші бастамасы температурасы Т1 жоғарғы жылу көзінен бір
айналымда алынатын жылу мөлшері Q1 жұмыстық денеге беріліп, А жұмысын
өндіреді. Ал қалған жылудың бір бөлігі Q2, Q2=Q1-A суытқышқа беріледі.
Тиімділік тұрғысынаң қараганда, өндірілген жүмыс қыздырғыштан алынған Q1
жылу мөлшерінің қандай бөлігі екенін, ПӘК-нің білуі өте қажет. η = 1, Q = 2. Бірақ
бүл мүмкін емес, Q2 ≠ 0, яғни бір ғана жылу қозғалтқыштың 2-ші түрдегі мэңгі

қозғалғыш перпетум мобелі жасау мүмкін емёс. Бұдан термодинамиканың 2-ші
бастамасының негізгі қағидалару шығады:
а)
жылу өз бетімен температурасы төмен денеден, температурасы жоғары
денеге берілмейді. Ол Клаузиус тужырымы; ΔS ≥ 0.
б) табиғатта қыздырылып алынған жылуы оған эквивалентті жұмысқа
тікелей айналдыратын процесстің болуы мүмкін емес. Бүл Томсон немесе
Планк тұжырымы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
Молекулалық физикадағы заттың моделінін негізгі элементтерін сана.
Көп бөлшектердің динамикалық сипаттамасының техникалық тұрғыдан
іске аспауынан, теориялық жарамсыздығынын тәжірибеде пайдасыздығы
неліктен.
Сақталу заңына сәйкес келетін, бірақ қолжетпейтін заттың күйіне мысал
келтір.
Температура өскен сайын Максвелл таратуы қалай өзгереді.
Қандай дене температураның термодинамикалық абсолют шкаласында
термометрлік есебінде алынған.
Әртүрлі интервалдарда қандай термометрмен және өлшеу әдістерімен
температура өлшенеді?
7-дәріс
Тақырып 3 Газдардағы тасымалдау құбылысы. Нақты газдар (1/–/– сағ)

1.
2.
3.
4.
5.

Дәріс жоспары.
Соқтығысудың орташа саны және еркін жүру жолының орташа ұзындығы.
Тепе–теңдік емес термодинамикалық жүйедегі тасымалдау құбылысы.
Тасымалдау құбылыстары.
Молекулааралық өзара әсерлесу күштері.
Ван-дер-Ваальса теңдігі. Ван-дер-Ваальс изотермасы.
Бірінші және екінші текті фазалық ауысу. Фазалық диаграмма.
Жылулық қозғалыс салдарынан молекула үздіксіз бір-бірімен араласып, жэне
соның салдарынан газ күйінің суреттейтін параметрлер өзара теңесіп отырады.
Газ тепе-теңдік күйден ауытқыған кездегі молекулалар қозғалысына
байланысты болатын құбылыстарды кәшу немесе тасымалдау қубылысы деп
аталады.
Олар:
1) ішкі үйкеліс немесе тұтқырлық;
2) жылу өткізгіштік;
3) диффузия құбылыстары.
Бұл құбылыстарды қарастыру алдында мынандай жаңа ұғымдар енгізейік: О соқтығысу кезінде 2 молекуланың центрлерінің арасындагы ең минимал
қашықтық. Молекулалардың эффективтік қимасы.

υ

1
.
Z
2πd 2 n
Бірінен соң бірі болатын екі соқтығысулар арасындағы, молекулалар-дың
жүріп өтетін орташа еркін жүру жолы.
Z = 2πd 2υ n ,
1) Соқтығысулардың бірлік уақыттағы орташа саны. Егер ағынындағы г>
жылдамдық қабаттан қабатқа өзгеріп отыратын болса, онда іргелес жатқан 2
қабаттың арасындағы шекарада Ғ үйкеліс күші әсер ететін болады.
du
F =η
ΔS ,
dz
2) Қайсы бір ортада кез-келген 2 бағытта температурасы өзгерсе, онда
осы бағытта S аудан арқылы t уақыт ішінде өтетін жылу мөлшері мынаған
тең.

λ=

=

dT
, Фюре заңы.
dx
χ - (тетта) таңбасы температураның (ортаның бағытымен) артатын
бағытымен, жылудың өтетін бағытының қарама-қарсы бағытынан көрсетеді.
3) Тэжірибелер нэтижесін қарағанда, диффузия кезінде 8 аудан арқылы
өтетін газдың т массасы диффузия бақылау уақыты 1-ға жэне сіп/сіг абсолют
концентрацияның грандиентіне пропорционал. Бұны Фик заңы дейді.
dρ
j = −D ,
dx
D - диффузия коэффициенті.
«-» таңбасы массаның газ концентрациясының кемитін бағытында
тасымалданатынын көрсетеді.
Реал газдар. Вандер Ваальс теңдеуі
Идеал газ Менделеев-Клапейрон теңдеуімен сипатталады. Ал реал газдар бүл
теңдеуге бағынбайды оның себебі идеал газ ұғымын енгізгенде молекуланың
өлшемін және олардың арасындагы тартылыс күшін еске алмаған еді. Ал реал
газ молекуланың өлшемі мен олардың арасындағы тартылыс күшін
ескермеуге болады. Реал газ молекуланың көлемін V - деп, ал молекулалар
q = −χ

арасындағы тартылыс күшін

p+

a
2
V0

- ішкі қысым деп аталады - деп

белгілеп, 1 моль газ үшін Менделеев-Клапейрон теңдеуін Вандер Ваальс
былай деп жазды.
⎛
⎜p+ a
2
⎜
V0
⎝

⎞
⎟(V0 − b ) = RT ,
⎟
⎠

а, в - Вандер Ваальс тұрақтылары деп аталады.

Вандер Ваальс теңдеуі.

Төменгі температурада Вандер Ваальс изотермиялы толқын тэрізді болып
келеді де, белгілі температурада ғана, ТУ- кризистік температура майысу нүктесі
болады. Осы нүктеге сай Р мен V кризистік Р және кризистік V деп аталады.
Тк - кризистік температурадан жоғарғы температураға зат тек газ күйінде ғана
болады. Егер Т>ТК болса, онда газды қанша сықса да сұйыққа айналмайды.
Т<ТК болса, зат қысымға байланысты сү_йық күйінде немесе қатарынан 2 фазада
сұйық және қаныққан бу түрінде болады.
Қаныққан будың Р0 қысымы осы заттың кризистік қысымынан артық
бодмайды.
1.
2.
3.
4.
5.

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
Ван-дер-Ваальс теңдеуінің идел газ теңдеуінен айырмашылығы.
Нақты газ изотермасы.
Фазалық диаграмманың күй.
Сұйық пен қатты дененің ауысуы.
Тасымалдау коэффициентінің температура мен қысым арасындағы
байланысы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8-дәріс
Бөлім 3 Электр и магнет өрісі
Тақырып 1 Электростатика (1/-/- сағ)
Дәріс жоспары.
Заряд және оның қасиеттері.
Кулон заңы.
Электрлік өрістің кернеулігі.
Кернеулік векторының ағыны. Гаусс теоремасы.
Кернеулік вектор циркуляциясы туралы теорема.
Потенциал және оның өріс кернеулігі арасындағы байланыс.
Электростатика – қозғалмайтын зарядтардың өрісі. Әрқашан қарама-қарсы
таңбалы зарядтар бірмезгілде жоғалып, пайда болады. Сондықтан электрлік
изоляцияланған жүйеде зарядтардың алгебралық қосындысы өзгеруі мүмкін
емес. Бүл электр зарядының сақталу заны деп аталады.

Нүктелік заряд деп - дененің электр зарядтарын тасымалдайтын басқа
денелерге дейінгі қашықтығымен салыстырганда, шамаларын ескермеуге
болатын, зарядталған денені айтады.
Тәжірибенің нәтижесінде 1785 ж. Кулан мынадай қорытындыға келеді,
Нүктелік 2 зарядтардың шамаларына эрбір зарядтардың шамаларына
пропорционал және оның арақашықтығының квадратына кері пропорционал.
qq
1 q1q2
.
F =k 1 2 =
r2
4πε 0 r 2
І
Зарядтардың арасындағы өзара әсер электр өрісі арқылы жүзеге
асырылады. Электр өрісті элементар нүктелік зарядқа эсер ететін күш арқылы
сипаттауға болады.
Өріс кернеулігі - электр өрісіндегі зарядқа әсер ететін күш шамасымен зарядқа
қатынасына тең.
r
r F
E=
q
r
r
Өрістің кернеулігі кез-келген зарядқа, кез-келген нүктесіне де F = qE
күшпен эсер етеді.
Зарядтар жүйесінін әріс кернеулігі жүйенің әрбір зарядтары жеке-жеке
туғызатын
векторлық қосындысына тең.
r r r өріс кернеуліктерінің
r
E = E1 + E2 + ... + En .
Гаусс теоремасы - вакуумда тұйықталған бет арқылы өтетін электр өрісі
кернеулігінің вектор ағыны осы беттің ішіндегі қоршаған зарядтардың
алгебралық қосындысын 8о-ге бөлгенге тең.
n

∑ qi

∫ En dS = ε
S
0
Φ E = ∫ En dS векторлық сызықтың ағыны.
i =1

S

Электростатикалық өріс күштерінің жүмысы. Қозғалмайтын нүктенің q
зарядының өрісіндегі күштің осы өрістегі q нүктелік зарядты орын ауыстыруда
істеген жүмысын есептейік. dl жолдағы істеген жұмысы мынаған тең:

A = q(ϕ1 − ϕ2 ) = qU
Потенциал - бұл электр өрісіндегі элементар зарядтың потенциалдық
A W
энергиясы. ϕ = ∞ = p .
q
q

Жақшаның ішіндегі өрнек физикалардың градиенты деп аталады. Градиенттің
белгілеуін пайдаланып, былай жазамыз:
r
⎛ ∂ϕ r ∂ϕ r ∂ϕ r ⎞
E = − gradϕ = −⎜⎜
i+
j+
k ⎟ байланыс формуласы
∂z ⎟⎠
∂y
⎝ ∂x
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
Электр зарядының сақталу заңы.
Электр өрісінің суперпозиция принципі.
Нүктелік зарядтың электр өрісінің кернеулігі мен потенциалы.
Зарядтар тепе-теңдік күйде болғанда өткізгіштегі элетр өрісінің
кернеулігі неге тең.
Өткізгішке берілген заряд қалай бөлінген?
Конденсаторлар және олардың техникада қолданылуы.
Электростатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздық энергиясы.
9-дәріс
Тақырып 2 Электростатикалық өрістегі диэлектриктер мен өткізгіштер
(1/–/– сағ)
Дәріс жоспары.
Диполь.План лекции
Диэлектриктер түрлері.
Диэлектриктер поляризациясы. Поляризациялануы.
Ортаның диэлектриктік өтімділігі.
Электрлік ығысу.
Электр өрісіндегі өткізгіштер.
Конденсаторлар.
Электр өрісінің энергиясы.
Электр дипольі деп – зарядтардың шамалары өзара тең әраттас екі
нүктелік зарядталған бөлшектен құралған және екі зарядтардың өзара ара
қашықтығын олардан сырт жатқан нүктенің ара қашықтығымен салыстырғанда
өте аз болатын жүйені айтады.
Диполдің электрлік моменті зарядтың шамасын
r
r
иінге көбейткенге тең: p = ql
Диэлектриктер
– электр тоғын өткізбейтін заттар. Диэлектриктер
атомдардан және молекулалардан тұрады, оларды электр диполі деп
қарастыруға болады. Дипольдердің үш түрі бар: полярлы, полярлы емес және
иондық. Полярлы және полярлы емес молекулалар.Молекулалардың
өлшемдерімен салыстырғанда, анағұрлым үлкен үшін электронның эсері
қандай да бір нүктелерге орналастырылған. молекулалардың ішіндегі
олардың
зарядтарының
қосындысының
әсеріне
эквивалентті болады. Бұл нүктені кері зарядтың ауырлық центрі деп атайды.
Осы сияқты ядролардың эсері аз зарядтардың ауырлық центріне
орналастырылган олардың зарядтар қосындысының эсеріне эквивалентті
болады. Сыртқы өрісі болмаған кезде оң жэне теріс зарядтардың ауырлық
центрлері бір-біріне қатысты дәл келеді, немесе ығысқан болуыда мүмкін.

Соңғы жагдайда молекулалар электр гипольге эквивалентті болады да,
полярлық деп аталады. .
r
r
Полярлық молекуланың меншікті электрлік моменті p = ql - ға тең болады.
Өріс тең болғанда Әр таңбалы зарядтардың ауырлық центрлері біріккен меншікті
электрлік моменттерге ие болмайтын полярлы емес деп аталады.
Диэлектр полярлығы.Сыртқы электр өрісі болмаған кезде диэлектрлік
молекуланың дипольдік моменттер не 0-ге тең, не кеңістіктегі базалар бойынша
каосты түрде бөлініп таралған. Екі жағдайда да диэлектрдің электрлік моментінің
қосындысы 0-ге тең.Диэлектриктің диэлектр өтімділігі деп аталатын 1-ге тэуелсіз
шама. Бүл өлшемсіз шама.
Диэлектрикті сыртқы электр өрісіне орналастырғанда ол поляризацияланады, яғни
ол нолден өзгеше моментке ие болады. Осы дененің ішіндегі бір өлшем көлемге сәйкес
r ∑ pr i
келетін дипольдік моментке ие болады: P =
V
Сыртқы электр өрісінің кернеулігі неғұрлым үлкен болған сайын соғұрлым
диэлектрик
көп
r
r поляризацияланады.Олырдың арасында тура пропорционалдық
бар. P = χε 0 E
Диэлектрик ішінде электр өрісінің пайда болуы оның электрлік қасиетіне
тәуелді. Диэлектриктің поляризациялануы сыртқы өрістің кернеулігіне
E
E
сызықтық тәуелді: E = 0 = 0
1+ χ ε
Кернеулік векторы диэлетриктің өтуін неғұрлым өзгеріске түсіреді
сондықтан электр өрісі кернеулігімен бөлек электрлік векторымен
сипатталады:
r
r
r
r r
D = εε 0 E = ε 0 (1 + χ )E = ε 0 E + P
Диэлектриктегі электр өрісі үшін Гаусс теоремасы:
r r N
Φ D = ∫ Dd S = ∑ q i
S

i =1

Немесе зарядтардың біртекті таралуы жағдайында:
r r
Φ D = ∫ DdS = ∫ ρdV
S

V

Конденсатор деп аталатын мұндай қондырғылар негізінен өткізгішке басқа
денелерді жақындатқанда, оның электр сыйьімдылығы артатын фактіге сүйенеді.
Конденсаторды бір-біріне жақын орналасқан өткізгіштерін жасайды. Сыртқы
денелер конденсатррлардың сыйымдылығына эсер етпеу үшін астарларына ондағы
жинақталған зарядтар бір-біріне қатысты орналас-тыратындай жинақталған
зарядтар туғызатын өріс толығымен конденсатор-дың ішінде шоғырланатындай
форма беруге қажет. Бұл шартты бір-біріне жақын орналастырған 2 пластинка
фуакциалды цилиндр жэне концентрлі сфералар қанағаттандырады
Конденсатордың электр сиымдылығы:
q
C=
U
Электр өрісінің энергиясы:

q 2 CU 2
=
2C
2
Электр өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы:
D2
ED
εε 0 E 2
=
=
ω=
2
2εε 0
2

W=

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
Электр өрісі кернеуліктерінің дербестік ұстанымы.
Электр өрісіндегі диэлектриктердің поляризациясы.
Электр өрісінің энергиясы.
Электр сыйымдылығы және оның өлшем бірлігі.
Электр дегеніміз не? Конденсатордың электр сыйымдылығы.
Жазық және сфера конденсатордың электр сыйымдылығы.
Тізбектей және параллель жалғастырылған конденсатордың
сыйымдылығы.
Сыйымдылық кедергісі және оның физикалық мәні.

электр
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Тақырып 3 Тұрақты электр тоғы (1/1/1 сағ)
Дәріс жоспары.
1. Тоқтың жалпы сипаттамасы.
2. Бөгде күштер.
3. Интегралдық және дифференциалдық түрдегі Ом заңдары.
4.
5.
6.
7.

Джоуль Ленц заңы.
Видеман-Франц заңы.
Кирхгоф ережелері.
Электр өткізгіштің классикалық теориясы.
Тоқ - зарядталған бөлшектердің ретті қозғалысы. Тоқ күшімен
сипаттайды.
dq
I=
dt
Тоқ күші ампермен (А) өлшенеді.
Бірлік уақыттың ішіндегі заряд тасушылардың бағытына перпендикуляр dS
ауданы арқылы бірлік өлшемімен өткен, (dS ауданының) заряд санына тең.
r dI r
j=
n
dS ⊥
Тоқ тығыздығы - векторлық шама, бағыты өріс кернеудің багытымен
бағыттас. өткізгіштің әрбір нүктесіндегі тоқ тығыздығының векторын біле
отырып, кез-келген S беттен өткен і тоқтың күшін табуға болады.
j = en υ

Электр қозғаушы күші зарядтарды тасымалдайтын жұмысының шамасына тең:

ε=

Aст
q

Біртекті емес тізбек бөлігі үшін Ом заңы.
(ϕ − ϕ ) ± ε
I= 1 2
R+r
Егер тізбек бөлігінде электростатикалық өріс болған жағдайда жоғарыдағы
ϕ − ϕ2
теңдік былай жазылады: I = 1
R
r
r
Ом заңының дифференциалдық түрі: j = γE
Өткізгіштердің кедергісі. R = ρl / S .
ρ - меншікті кедергі;

l- ұзындығы;
S - көлденең қиманың ауданы.
Толық тізбек бөлігі үшін Ом заңы: I =

ε
R+r

Джоуль –Ленц заңының интегралдық түрі: Q = ∫ I 2 Rdt

2
Джоуль –Ленц заңының дифференциалдық түрі ω = γE
n

Киргховтың бірінші заңы: ∑ I = 0
i =1

Киргховтың екінші заңы:

n

n

i =1

i =1

∑ ε = ∑ IRi

Видеман-Франц заңы: Металдардың элетр өткізгіштігі γ және жылу
өткізгіштігі λ үлкен шамалар. Олар температураға тәуелді, арасындағы
байланыс:
1.
2.
3.
4.
5.

λ
= BT
γ

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
Электр тізбегіндегі есептеулер үшін Кирхгов ережесі қандай занның
садары болып табылыды.
Электр қозғауы шкүші ұғымының анықтамасы атауына сай келе ма?
Электр тобынан пайда болуының негізгі шарттары.
Потенциалдар айырымы, кернеу, электрқозаушы күштерініңфизикалық
мәні қандай
Осы шамалардың СИ жүйесіндгі өлщем біл лігі қандай
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Тақырып 4 Вакуумдағы магнит өрісі (1/1/- сағ)
Дәріс жоспары
1.Магнит индукцисының векторы.

2.Био-Савара-Лапласа заңы және оны магнит өрісін есептеу үшін қолдану.
3.Толық тоқ заңы.
4.Ампер күші.
5. Лоренц күші.

6. Магнит ағыны.Гаусс теоремасы.
7. Магнит өрісінде тоғы бар өткізгіш орын ауыстырғандаістелінетін жұмыс.
8. Холл эффектісі.
Магнит индукдиясының магнит өрісіне пропорцйоналдығы. Өлшем бірлігі Тл; Мұндағы: В — магаит индукциясы; Рм - мах бұралу моменті.

M max M max
=
,
pm
IS
pm = IS - магнит моменті.

B=

Индукция бағытын табу үшін оң бұралу винт ережесімен анықталады

[ ]

rr
r
I dl r
dB = μ 0
.
4πr 3
Шексіз түзу өткізгіштің бойымен өткен тоқтың магнит өрісін анықтайтын:
B = μ0

I

.
2πR
Дөңгелек тоқтың магнит өрісі:

I
.
2R
Магнит өрісіндегі ток элементіне әсер ететін Ампер күші:
rr
r
dF = I dl В .
B = μ0

[ ]

Магнит өрісіндегі қозғалыстағы зарядталған болшекке әсер ететін Лорец күші:
r
rr
FЛ = q υ B
немесе скаляр шама

[ ]

FЛ = qυBsinα .
Магнит индукция векторының жазық беттің ауданы арқылы өтетін магнит
ағыны:
r r
dΦ = (BdS ) = Bn dS = BdScos α ,
кез келген бет арқылы өтетін магнит ағыны:

Φ = ∫ Bn dS .
S

Біртекті магнит өрісіндегі магнит ағыны былай жазылады:

Φ = BScosα .
Магнит өрісіндегі Гаус теоремасы интегралды түрде былай жазылады

∫ Bn dS = 0 .

S

Магнит өрісіндегі тоқты орын ауыстыру, істелген жұмыс мына формула
бойынша анықталады:
2

A = ∫ IdΦ .
1

Егер магнит индукциясының күш сызықтарына перпендикуляр болып
орналасқан тік төртбұрышты өткізгіштің бойымен тоқ жүрсе, оның екі жағында
потенциалдар айырымы пайда болады. Яғни,бір жағында тек теріс зарядтардың
концентрациясы шоғырланса, онда қарама қарсы бетінде тек Ом зарядтардың
жинақталғандығы байқалған осы құбылыс Холл эффектісі деп аталады.
СӨЖ-ға арналған бақылау сұрақтары (тақырып 4) [1,2,3,4]
1. Био-Савара-Лаплас заңы және оның қолданылуы.
2. толық тоқ заңын қолдануы арқылы соленойдтың өріс кернеулігін анықтау.
3. Ампера және Лоренц күшінің бағыттарын анықтау.
4. Параллель тоқтардың өзара әсерлері.
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Тақырып 5 Заттардағы магнит өрісі (1/–/– сағ)
Дәріс жоспары
1. Магнетиктердің түрлері.
2. Ампер гипотезасы.
3. Магниттелгіштік.
4. Диа-және парамагнетизмдердің табиғаты.
5. Ферромагнетиктер.

Магнетиктер деп – магнит өрісіне әсер ете алатын заттарды айтады. Кез келген
денелердің азды-көпті магниттік қасиеті болады,олай болса осы денелерді
құрайтын жеке молекулалармен атомдардың,сол сияқты электрондар мен
атомдық ядролардың да магниттік қасиеттері болады. Сондықтан заттардың
магниттік қасиеттері олардың атомдары мен электрондарының құрылымына
және олардыңөзара әсерлесу сипатына байланысты.
Жалпы магнит индукциясының векторы дегеніміз макроскопиялық және
микроскопиялық тоқтар туғызатын магнит индукция векторларының
қосындысы болып табылады
r r
r
B = B0 + B ',
r
r
B = μB0 ,

B
.
B0
Магнит өтімділігі магнит алғырлығымен сипатталады.

μ=

B ' = χ m B0 ,
B = (1 + χ m )B0 ,
μ = 1 + χm .
Магнетиктердің магнит өтімділігі 3түрге бөлінеді:
r
r
μ ≤1
χm < 0
диамагнетиктер
B' ↑↓ B0
r
r
μ ≥1
χm > 0
парамагнетиктер
B' ↑↑ B0
r
r
μ >> 1
ферромагнетиктер χ m >> 0
B' ↑↑ B0

Ампера болжамы бойынша заттардың молекулалары ішінде дөңгелек тоқтар
бар.Электронның қозғалу жылдамдығы кез келген бірлік шамада заряды
өтеді.Демек орбита бойынша қозғалған электрон тоқ күшін
өткізеді.Электрондық теория бойынша атомдардағы электрондар дөңгелек
орбита бойынша қозғалады.
2πR
q e
= ,T=
.
t T
υ
e
pm = I э S = πR 2 = eπR 2ν .
T
2
eπR
eRυ
- электронның орбиталды магнит моменті.
pm =
υ=
2πR
2

Iэ =

Атомның магнит моменті оның құрамына енетін электрондардың орбиталды
және меншікті моменттерінің қосындысына тең ьолады.
r
r
r
pa = ∑ pm + ∑ pms .

•
•

Диамагниттік құбылыс температураға тәуелді емес.
Парамагниттік құбылыс температураға тәуелді.
Парамагнетиктің магнит алғырлғының температураға тәуелділігі

C
,
T
С –Кюри тұрақтысы, Т-абсолют температура.

χ m=

СӨЖ-ға арналған бақылау сұрақтары (тақырып 5) [1,2,3,4]
1. Орбиталды және спиндік моменттің гиромагниттік қатынасы неге тең?
2. Орбиталды механикалық және магнит моментінің векторы қалай бағытталады?
3. Магнит өрісінің кернеулігі дегеніміз не поля?
4. Коэрцитивтік күш дегеніміз не?
5. Магниттелгіштік дегеніміз не?
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Тақырып 6 Электромагниттік индукция. Максвель теңдеулері
(1/–/– сағ)
Дәріс жоспары
1. Электромагниттік индукция құбылысы. Ленц ережесі.
2. Электромагниттік индукция заңы.
3. Өздік индукция. Шексіз ұзын соленоидтың индуктивтілігі.
4. Магнит өрісінің энергиясы .
5. Ығысу тоғы.
6. Максвелдің теңдеуі.
Магнит индукциясының ағынын өзгерткенде ,кез келген тұйықталған тоқ
өткізетін контурда осы контурмен
шектелген бет арқылы электр тоғы пайда
болатын құбылысты электромагниттік индукция құбылыс деп атайды :

dΦ
dt
(-) – таңбасы Ленц ережесі бойынша индукциялық тоқ әрқашанда өзін
тудыратын себептерге қарама -қарсы эсер ететіндей болып бағытталады.

ε =−

Кез келген контурда ағатын электр тоғы осы контурдан өтетін магнит ағынын Ф
тудырады. Егер тоқ күші өзгерсе магаит ағыны өзгереді. Осыдан контурда электр
қозғаушы күш ЭҚК индукцияланады. Бұл құбылыс өздік индукция деп аталады.

d
dI
( LI ) = − L ,
dt
dt
Тоқ күші мен осы тоқгы тудыратын магнит ағыны арасындағы пропорционалдық
коэффициенті контурдің индуктивтілігі деп аталады.

ε =−

L - индуктивтілік коэффициенті. Соленоидтың индуктивтілігі:
L = μμ0 n 2lS .
Магнит өрісінің энергиясы:
LI 2
.
W=
2
Магнит өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы:
μμ0 H 2
B2
BH
.
=
=
ω=
2
2 μμ 0
2
Электростатикалық өріс
Магнит өрісі
r r
r r ∑ qi
1
B
∫ dS = 0 .
EdS =
=
ρdV .

∫
S

εε 0

r r
E
∫ dl = 0 .
l

∫

εε 0 V

S

r r
r r
B
d
l
=
μμ
I
=
μμ
j dS .
∑
∫
i
0
0∫
S

Электромагниттік
индукция құбылысы
r r
ε i = ∫ Edl ,
l
r
dΦ
∂ r r
∂B r
= − ∫ BdS = − ∫
dS ,
εi = −
dt
∂t S
∂t
r
r r
∂B r
∫ Edl = − ∫ ∂t dS .
l
S
Толық тоқ заңы мына түрде беріледі:
r
r r
r r
∂E r
∫ Bdl = μμ0 ∫ j dS + μμ0 ∫ εε 0 ∂t dS .
S
S
Максвелл теңдеуінің интегралды түрі:
r r 1
E
∫ dS =
∫ ρdV ,

εε

S

0
r r
∫ BdS = 0 ,

V

S

r
r r
∂B r
dS
, ∫ Edl = − ∫
l
S ∂t
r
r r
r
∂E r
∫ Bdl = μμ0 ∫ ( j + εε 0 ∂t )dS .
S
Максвелл теңдеуінен электромагниттік толқындардың, фазалық
жылдамдықпен таралуы алынады:

υ=

с

εμ

.

СӨЖ-ға арналған бақылау сұрақтары (тақырып 6) [1,2,3,4]
1.Ығысу тоғы.
2.Құйынды электр өрісінінің ерекшелігі қандай?
3. Максвеллдің қай теңдеуінен электр өрісініңөзгеруі құйынды магнит өрісіне
байланысты?
Қолданылған әдебиеттер
1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.2. Электричество и магнетизм. –
М. 2001 г.
2. Савельев И.В. Курс физики. В 3 т. Т.2: Электричество и магнетизм. Волны.
Оптика. – М. 1988 г.
3. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 2004 г.
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14-дәріс
4-Бөлім Тербелістер және толқындар

Тақырып 1 Тербелістер (1/1/1 сағ)
Дәріс жоспары
1.
Тербелістердің негізгі сипаттамалары.
2.
Гармоникалық тербелістің дифференциялдық теңдеуі.Тербелмелі
контур. 3.Гармониялық тербелістің жиілігі, амплитудасы және фазасы қалай
анықталады?
4.Өшудің логарифмдік декременті дегеніміз не?

5.Өшу декрементімен тербелістің өшуімен басты ерекшелігі қалай
сипатталады?
Тербелістердің негізгі түрлері.Основные типы колебаний:

• Еркін (Өшетін және өшпейтін)
• Еріксіз (под действием вынуждающей периодической силы)
• Автотербелістер
Егер sin немесе cos заңы бойынша болатын тербелісті гармониялықө
тербелістер деп атайды.

x = Acos(ωt + ϕ0 ) .
•
•
•
•

Тербелістердің негізгі сипаттамалары:
Амплитуда – физикалық шамалардың орташа тепе-теңдік мәнінен
максимал ауытқуының модулі.
Жиілік – бірлік уақыт ішіндегі толық тербелістер саны.
Циклдік жиілік – ω = 2πν .
Период – толық бір тербелістің уақыты,яғни тербелістердің
қайталануының минимал уақыт аралығы
1 2π
T= =
.

ν

ω

Сеіппелі маятник – абсольттік серіппеге ілінген массасы жүк,серпімділік күші
әсерінен гармоникалықтербеліс жасайды
d 2x
− kx = m 2 , или
dt

d 2x k
+ x=0
dt 2 m

Серіпелі маятник үшін циклдік жиілік ω =

k
, тербеліс периоды
m

m
.
k
Тербелмелі жүйедегі жылдамдықпен үдеу:
T = 2π

υ = x& = − Aωsin(ωt + ϕ0 ) = Aωcos(ωt + ϕ0 + π / 2) , υ max = Aω .
a = υ& = &x& = − Aω 2cos(ωt + ϕ0 ) , amax = Aω 2 .

Тербелмелі контур – это цепь, содержащая индуктивность и ёмкость. В
колебательном контуре периодически меняются заряд, напряжение на

конденсаторе и сила тока в контуре. Колебания сопровождаются взаимными
превращениями энергий электрического и магнитного полей. Тербелмелі
контурдағы гармониялық тербелістің дифференциялдық теңдеуі

q&& + ω 2 q = 0 .
Тербелмелң контур үшін циклдік жиілік ω =

1
, тербеліс периоды
LC

T = 2π LC .
В реальной колебательной системе есть силы сопротивления:

Fc = −rυ = −rx& .
Өшетін тербелістің дифференциалдық теңдеуі:
− kx − rx& = m&x& ,
k
r
&x& + x& + x = 0 ,
m
m
r
k
= 2 β , = ω02 ,
m
m
мұнда β – өшу коэффициенті.

&x& + 2βx& + ω02 x = 0 ,
x = x0e− βt cos(ωt + ϕ0 ) .
Егер сыртқы күштің жиілігі жүйенің еркін тербелісінің меншікті жиілігіне
сәйкес келсе,тербеліс амплитудасы артады.Бұл құбылыс резонанс деп аталады.
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
Математикалық, физикалық және пуржиналық маятниктің тербеліс
периоды массаға тәуелдіма?
Тербелістің бастапқы фазасы нені сипаттайды?
2.
Бір бағыттағы екі тербелістердің қосылуы.
3.
Резонанас құбылысы және оның механикалық жүйеге әсері.
4.
1.

15-дәріс
Тақырып 2 Толқындар (1/–/– сағ)
Дәріс жоспары:

1.

Толқын ұзындығы. Әр түрлі ортадағы акустикалық толқындардың
жылдамдығы.
Доплер эффект.
2.
Электромагниттік толқындар.
3.
Толқындар-уақыт өтіміне қарай тербелістердің кеңістікке таралуы.
Серпімді толқындар –механикалық ауытқулардың серпімді ортадағы таралуы.

Қума толқын – таралу бағыты, ортаның бөлшектерінің тербеліс бағытымен
сәйкес келетін толқын.
Толқындық теңдеу

ξ ( x, t ) = Acos (ωt − kx + ϕ0 ) .
Изотоптық ортадағы таралу толқынның теңдеуі

∂ 2ξ ∂ 2ξ ∂ 2ξ 1 ∂ 2ξ
+
+
=
.
∂х 2 ∂y 2 ∂z 2 υ 2 ∂t 2
Тұрғын толқын теңдеуі
2πх
ξ ( x, t ) = 2 Acos
cos ωt .
λ
Электромагниттік толқындар – өзгермелі электромагниттік өріс.
Электромагниттік толқынның бар екендігі Максвелл теңдеуінен көрінеді.
Электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығы

υ=

с

.
εμ
Электромагниттік өрістің ортаның диэлектрлік тұрақтысымен және магниттік
өтімділігі арасындағы байланыс
εε 0 E = μμ0 H .
Электромагниттік өрістің энергиясының тығыздығының векторы Умова Пойнтинга.
r rr
S = [EH ]
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1.
2.
3.
4.

Көлденең және қума толқындар.
Толқындық фронт және толқындық бет.
Жазық және сфералық толқын теңдеуі.
Фазалық және топтық толқын жылдамдығы.

4. Машықтану
(семинарлық) сабақтарды
нұсқаулары
I-тақырып. Кинематика (1/1/1 сағ)
Машықтану (семинарлық) сабақтың жоспары:
1. Кинематиканың тура және кері есептері
2. Санақ жүйесін таңдау
3. Дифференциалды-интегралдық әдістің мәні
4. 1.5[2], 1.12[1], 1.4[1], 11.1[1], 1.22[2], 1.54[2].

өткізудің

әдістемелік

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Есептер. № 1.2, 1.4, 1.21, 1.28[2], 1.2[3]
5. Вектор болу үшін физикалық шама қандай шарттарды қанағаттандыру
қажет.
6. Қандай 2 векторларды қосудың геометриялық жолдары бізге белгілі.
7. Векторлық(скалярлық) көбейту көбейікіштердің ретіне тәуелді ме?
8. Векторлық проекциясы дегеніміз? Оның таңбасын анықтау ережелері.
9. Қозғалыс теңдеуінің векторлық белгілеулері мен векторлық жазуының
артықшылығы қандай.

II–тақырып. Материалды нүктенің және қатты дененің ілгерлемелі
қозғалысының динамикасы (1/1/1 сағ)
Машықтану (семинарлық) сабақтың жоспары:
1. Әсерлесу түрлері
2. Инерциалды және инерциалды емес санақ жүйесі
3. Есеп шығарудың динамикалық әдісі
4. 2.6[2], 1.69, 1.88, 1.82[1]

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. № 2.3, 2.5, 2.9, 2.16[2], 2.7[3].
2. Әсердің қарсы әсерден айырмашылығының субьективтік сипаты неде?
3. Ньютонның екінші заңының күштің анықтамасы болуға жарамсыздық
көзқарасы неде?
4. Жүйенің материалды нүктелерінің әсер етуші күштерінің моментінің
нөлге тең болатындығы.

III–тақырып. Қатты денелердің айнымалы қозғалысы (1/–/– сағ)
Машықтану (семинарлық) сабақтың жоспары:
1. Векторлық алгебра негіздері, псевдовектор түсінігі
2. Жүйенің масса векторын анықтау
3. Қатты дененің еркіндік дәрежесі
4. Физикалық есептерді жеңілдету әдістері

5. 1.48[2], 1.262[1], 1.253[1], 3.5[2], 3.24[2].
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
5. № 1.46, 1.43, 1.49[2].
6. Бұрыштық жылдамдық вектор екендігі қайдан шығады?
7. Бұрыштық үдеу дегеніміз не? Егер жылдамдық бағыты бойынша
өзгермесе ол қалай бағытталады.
8. Механикалық жүйенің еркіндік дәрежесі немен анықталады.
9. Қозғалыстың әр түрлі жағдайындағы қатты дененің еркіндік дәрежесінің
саны нешеге тең?
IV–тақырып Салыстырмалылықтың арнаулы (дербес) теориясының
элементі (1/–/– сағ).
1. Лоренцтің қысқартылған ұзындық және уақыт ұзақтығы.
2. Релятивтік бөлшектің кинетикалық энергиясы.
3. Масса мен энергияның арасындағы байланыс.
4. 17.2[1], 17.5[1], 17.18[1], 17.24[1].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары
1. Галилей түрлендіруі.
2. Салыстырмалылықтың арнаулы (дербес) теориясының постулаттары.
3. Массаның жылдамдықтан тәуелділігі.
4. Егіздер парадоксы.
5. Классическкалық механиканың қолданылу шарттары..
6. 17.3[1], 17.6[1], 17.10[1].
V–тақырып. Молекула-кинетикалық теория (1/–/– сағ).
Машықтану (семинарлық) сабақтың жоспары:
1. Статикалық әдіс. Әр түрлі физикалық шамалардың орташа мәні.
2. Физикалық есепті идеалдау әдісі.
3. Графикалық әдіс
4. 5.4, 5.33, 5.69, 5.80, 5.188[2].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
7. № 5.1, 5.15, 5.32, 5.69, 5.81[2].
8. Молекулалық физикадағы заттың моделінін негізгі элементтерін сана.
9. Көп бөлшектердің динамикалық сипаттамасының техникалық тұрғыдан
іске аспауынан, теориялық жарамсыздығынын тәжірибеде пайдасыздығы
неліктен.
10. Сақталу заңына сәйкес келетін, бірақ қолжетпейтін заттың күйіне мысал
келтір.
11. Температура өскен сайын Максвелл таратуы қалай өзгереді.
12. Қандай дене температураның термодинамикалық абсолют шкаласында
термометрлік есебінде алынған.

13. Әртүрлі интервалдарда қандай термометрмен және өлшеу әдістерімен
температура өлшенеді?
VI–тақырып. Термодинамика (1/–/– сағ).
Машықтану (семинарлық) сабақтың жоспары:
1. Физикалық жүйені зерттеудің термодинамикалық әдісі.
2. Қарапайым емес процесстер үшін дифференциалды-интегралдық әдісті
қолдану.
3. Физикалық жүйені статикалық- термодинамикалық зерттеу әдісі.
4. 2.31[1], 5.180, 5.193, 5.203[2], 2.145[1].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
14. № 5.1, 5.15, 5.32, 5.69, 5.81[2].
15. Молекулалық физикадағы заттың моделінін негізгі элементтерін сана.
16. Көп бөлшектердің динамикалық сипаттамасының техникалық тұрғыдан
іске аспауынан, теориялық жарамсыздығынын тәжірибеде пайдасыздығы
неліктен.
17. Сақталу заңына сәйкес келетін, бірақ қолжетпейтін заттың күйіне мысал
келтір.
18. Температура өскен сайын Максвелл таратуы қалай өзгереді.
19. Қандай дене температураның термодинамикалық абсолют шкаласында
термометрлік есебінде алынған.
20. Әртүрлі интервалдарда қандай термометрмен және өлшеу әдістерімен
температура өлшенеді?
VII–тақырып. Нақты газы. Тасмалдау құбылысы (1/–/– сағ).
Машықтану (семинарлық) сабақтың жоспары:
1. Ван-дер-Ваальс теңдеуі.
2. Идел газ күйінің молекула еркін жүру жолының ұзындығы.
3. Диффузии теңдеуі, жылуөткізгіштік және тұтқырлық.
4. 6.3[1], 6.10[1], 5.115[1], 5.143[1].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
6. Ван-дер-Ваальс теңдеуінің идел газ теңдеуінен айырмашылығы.
7. Нақты газ изотермасы.
8. Фазалық диаграмманың күй.
9. Сұйық пен қатты дененің ауысуы.
10. Тасымалдау коэффициентінің температура мен қысым арасындағы
байланысы.
11. 6.2[1], 6.9[1], 5.113[1], 5.138[1].
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
VIII–тақырып. Электростатика I (1/1/1 сағ).

Машықтану (семинарлық) сабақтың жоспары:
1. Кулон заңы. Электр өріс кернеуліні.
2. Гаус әдісі, Гаус әдісімен шешілетін есептер
3. Потенциал. Электр өрісіндегі зарядтардың ауысу жұмысы.
4. Электр өрісіндегі потенциал мен кернеуліктің арасындағы байланыс.
5. 9.2[1], 9.9[1], 9.18[1],9.38[1],9.45[1].
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
8. Электр зарядының сақталу заңы.
9. Электр өрісінің суперпозиция принципі.
10. Нүктелік зарядтың электр өрісінің кернеулігі мен потенциалы.
11. Что называется потоком вектора напряженности через произвольную
поверхность?
12. Как направлены силовые линии по отношению к эквипотенциальным
поверхностям?
13. Чему равна работа сил поля по замкнутой траектории движения заряда?
14.Задачи 9.1[1], 9.19[1], 9.26[1],9.39[1],9.47[1].
IХ–тақырып. Электростатика II (1/–/– сағ).
Машықтану (семинарлық) сабақтың жоспары:
1. Электр өрісіндегі өткізгіштер.
2. Оңашаланған өткізгіштің электр сиымдылығы.
3. Электр өрісіндегі диэлектриктер.
4. Конденсатордың электр сиымдылығы .
5. 9.81[1], 9.84[1], 9.100[1],9.114[1].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Зарядтар тепе-теңдік күйде болғанда өткізгіштегі элетр өрісінің
кернеулігі неге тең.
2. Өткізгішке берілген заряд қалай бөлінген?
3. Конденсаторлар және олардың техникада қолданылуы.
4. Электростатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздық энергиясы.
5. 9.79[1], 9.97[1],9.105[1],9.125[1].
Х–тақырып. Тұрақты электр тогы (1/–/– сағ).
Машықтану (семинарлық) сабақтың жоспары:
1. Электр тізбектері үшін дифференциалды-интегралдық әдісті қолдану.
2. Кирхгоф ережелеріне негізделген әдіс
3. Дифференциал түріндегі Ом заңы және Зеебек, Пельтье және Томпсон
эффектілерін
түсіндірудегі
термодинамиканың
қайтымсыз
процесстерінің элементтері.
4. 10.1, 10.12, 10.33, 10.42, 10.43[2].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
6. № 10.3, 10.11 , 11.32
7. Электр тізбегіндегі есептеулер үшін Кирхгов ережесі қандай занның
садары болып табылыды.
8. Электр қозғауы шкүші ұғымының анықтамасы атауына сай келе ма?
9. Электр тобынан пайда болуының негізгі шарттары.
10. Потенциалдар айырымы, кернеу, электрқозаушы күштерініңфизикалық
мәні қандай
11. Осы шамалардың СИ жүйесіндгі өлщем біл лігі қандай
ХI–тақырып Магнетизм (1/–/– сағ).
Машықтану (семинарлық) сабақтың жоспары:
1. Био – Савар –Лаплас теңдеуі және оның есепке қолданылуы.
2. Ампер және Лоренц күші.
3. Магнит ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы.
4. Магнит өрісіндегі рамкаға әсер ететін күш моменті.
5. Тоғы бар өткізгіштегі магнит өрісінің жұмысы.
6. 11.3[1], 11.11[1],11.25[1],11.48[1],11.59[1].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. № 11.72, 11.73, 11.74, 11.75[2], 16.1, 16.4[4].
2. Магнит өрісінің қозғалған зарядқа әсер етуші күшінің қандай қасиеті
заряд жылдамдығының модулінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді?
3. Магнит өрісінде айналған зарядтың қозғалу бағыты неге тәуелді?
4. Электр және магнит өрістерінде бір мезгілде қозғалған зарядтың
ығысуының туындау механизмін түсіндір.
5. Заряд ығысуының бағыты заряд таңбасына тәуелді ме?
ХIІ–тақырып Электромагниттік индукция (1/1/1 сағ).
Машықтану (семинарлық) сабақтың жоспары:
1. Фарадей заңы - электромагниттік индукция құбылысының іргелі заңы.
2. Магнит ағыны, оның өзгеру себептері.
3. Өздік және өзара индукция құбылысының жекеленген түрлері.
4. 3.299, 3.202, 3.309, 3.371, 3.72[1].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. № 11.80, 11.87, 11.93, 11.108, 11.111[2], 17.2, 17.3[3].
2. Айнымалы токтың генераторының жұмысы қандай физикалық
құбылысқа негізделген.
3. Неге өзара индуктивтілікті есептеу формуласына сызықтық ток
қатысады, ал индуктивтілік сызықтық ток арқылы өрнектелмейді.
4. Магнит өрісінің қандай қасиеті тогы бар орамның индуктивтілігінің
тұрақтылығының шарты.
5. Айнымалы ток жағдайында Кирхгоф ережесін өрнектейтін теңдеулердегі
ток бағытын қалай анықтайды.

ХIІІ–тақырып Механикалық тербелістер (1/–/– сағ).
Машықтану (семинарлық) сабақтың жоспары:
1. № 14.2, 14.8, 14.11, 14.24[2], 20.1, 20.2[3].
2. Термодинамикалық тербелістің жиілігі, амплитудасы және фазасы қалай
анықталады?
3. Өшудің логарифмдік декременті дегеніміз не?
4. Өшу декрементімен тербелістің өшуімен басты ерекшелігі қалай
сипатталады?

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
5. Математикалық, физикалық және пуржиналық маятниктің тербеліс
периоды массаға тәуелдіма?
6. Тербелістің бастапқы фазасы нені сипаттайды?
7. Бір бағыттағы екі тербелістердің қосылуы.
8. Резонанас құбылысы және оның механикалық жүйеге әсері.
9. 12.1[1], 12.5[1],12.9[1],12.24[1],12.33[1].
ХІV–тақырып Электромагниттік тербелістер (1/–/– сағ).
Машықтану (семинарлық) сабақтың жоспары:
1. Ерікті электромагниттік тербелістер. Тербелмелі контур.
2. Өшетін электромагниттік тербелістер. Логарифм декременті.
3. Еріксіз электромагниттік тербелістер.
4. 14.3[1], 14.5[1],14.9[1],14.13[1],14.24[1].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Еркін электромагниттік тербелістер болу үшін тербелмелі контурда
қандай элементтер болу керек?
2. Еркін электромагниттік тербелістердің приоды үшін Томсон формуласы.
3. Тербелмелі контурдағы толық кедергі.
4. Контурдағы резонанстың пайда болуы және оның техникада қолданылуы.
5. 14.1[1], 14.7[1],14.11[1],14.25[1].
ХV-тақырып. Механикалық және электромагниттік толқындар (1/–/– сағ).
Машықтану (семинарлық) сабақтың жоспары:
4. Толқын ұзындығы. Әр түрлі ортадағы акустикалық толқындардың
жылдамдығы.
5. Доплер эффект.
6. Электромагниттік толқындар.
7. 13.2[1], 13.9[1],13.12[1],13.25[1],14.2[1].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
5. Көлденең және қума толқындар.
6. Толқындық фронт және толқындық бет.
7. Жазық және сфералық толқын теңдеуі.

8. Фазалық және топтық толқын жылдамдығы.
9. 13.3[1], 13.7[1],13.10[1],13.28[1],14.1[1].

5 Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқалар
№1 Зертханалық жұмыс (2/1/1 сағ)
Сырғанау үйкелісінің коэффицентін анықтау.
Приборлар мен материалдар: трибометр, әр түрлі жүктер, ағаш және темір

білеуші, таразы.
Жұмыс барысы:
Берілген дененің /ағаш/ салмағын өлшеп тап.
Денені трибометр бетіне орналастырып жіпке байлаған шашкеге біртіндеп
ақырын қозғалғанша жүк сал. Трибометр бетін жүк салған кезде саусақ пен
түртіп баяу қозғалысқа еңгіз.
/5/ формула бойынша үйкеліс коэффицентін табыңдар.
Берілген дененің салмағын үстіне жүк қою арқылы арттырып үйкеліс
коэффицентін анықта.
Темір дененің үйкеліс коэффицентін анықта. Ол үшін темір денені
трибометр үстіне орналастырып трибометрдің бір /бос/ ұшын ақырындап
көтеріп денені бір қалыпты қозғалысқа келтіріп трибометрдің көтерілу
бұрышын анықта. Өлшеу ең кемі 5 рет болуы керек. Өлшеу қорытындысын
таблицаға жазыңдар. Үйкеліс коэффицентінің орта мінін және оның өзгеріс
аралығын анықта.
материал

ағаш

Рн

Fү

Морт

Мi

Морт-Мi

Sм

ΔМ

материал

α

Мi

Морта

М-Мi

Sм

ΔМ

М± ΔМ

темір
Бақылау сұрақтары.
1.Сыртқы үйкеліс күшінің пайда болу себептерін түсіндір.
2.Тыныштық күйдегі денелердің үйкеліс күшінің пайда болуы және оның неге
тәуелді екендігін көрсет.
3. Үйкеліс коэффицентінің өзгеру тәуелділігі және оның өздерінің жүргізген
тәжірибелеріңнің қорытындысымен байланысы қандай?
4. Егер дене горизонталь бағыттағы трибометр бойымен үдей қозғалса, жіптің
тартылу күші денені қозғалысқа еңгізген гирдің салмағына тең бола ма?
5.Трибометрдің жазықтық қалпынан ауытқу кезінде, ауытқу бұрышының
өзгеруіне байланысты үйкеліс күшінің мәні өзгере ма?
Көлбеу жазықтық бойынша келесі шарттардағы денелердің қозғалысы қандай
болады?
СДЖ арналған бақылау тапсырмалары:

1. Қысым күші дегеніміз не, ол сырғанау коэфицентін анықтауда
қандайроль атқарады.
2. Осы тәжірибеде Ньютонның 1-заңы қандай қызмет атқарады?
3. Үйкеліс коэфиценті нені сипаттайды?
4. Беттері өте тегіс өңделген бір шыныны екінші өте тегіс өңделген шыны
бетімен сырғанату неге қиын?
№ 5 Зертханалық жұмыс (2/1/1 сағ)
Инерция моментін анықтау және Штейнер теоремасын тексеру .
Жұмыстың орындалу тәртібі.
1. Жіптің l ұзындығы мен төменгі дискінің R радиусы 6 рет өлшеп орта мәнін
табу керек . Табылған шамаларды 1-таблицаға жазу керек . Жоғарғы дискінің r
радиусын, төменгі дискінің m массасын және жүктің массасын m 2-таблицаға
жазу керек .
2. Бос дискінің 30 толық тербеліс (t) уақытын анықтап және тербеліс периодын
Tg есептеп тәжірибені 6 рет қайталау керек. Периодтың орташа мәнін тауып,
таблицаға жазындар.

I

ΔI

R

ΔR

mg
k

Δ mg

T

Tg

k

k

m
Tg

t

t

T-Tg

T

T

Δm

STg

Δ Tg

T

T

J

r

J

J1=J-Jg

Δr

Jg

Δ Jg

J0=J-Jg

d

Jg=J ± Δ Jg

Jтеор

J1=J+md 2

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары

1. Инерция моментінің физикалық мәні қандай?
2. Инерция моментін техникада пайдалану.
3. Жердің инерция моменті қалай есептейді?

17 Зертханалық жұмыс (1/1/1 сағ)
Қатты денелердің сызықтық ұлғаю коэффицентін анықтау
Қажетті құралдар: металл түтікшелер, индикатор, түтікшелерді бекітуге
арналған тіреуіш, қайнатқыш, термометр, сызғыш.

ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ

1. Тіреуішке бір түтікті А винт арқылы бекіту керек.
2. Сызғыштың көмегімен түтіктің ұзындығын, винтпен түтіктегі пластинаға
дейін өлшеу керек. l 1
3. Бөлме температурасын термометрмен өлшеу керек. l 1 .
4. Индекаторды тіреуіштің ұясына бекітіп, индекатордың тұтқасын айналдыра
отырып, индекатордың тілін 0-ге орналастыру керек.

l 1l 2

В
А

А
В
К
−

+

∂

Р2

l1

5. Металл түтікті резина түтікше арқылы қайнатқышпен және құйма ыдыспен
жалғау керек.
6. Қайнатқышты айнымалы тоқ желісіне қосыңдар.
7. Металл түтікте бу пайда болған кезден бастап от қыза бастайды, яғни
ұлғаяды. Индекатордың тілі бұрылады. Түтіктің температурасы судың
қайнау температурасына t2=1000C дейін қызған кезде ұлғаю аяқталады.
8. Индекатор бойынша Δl ұлғаюын өлшеу қажет.
9. α =

Δl
формула бойынша сызықтық ұлғаю коэффицентін есептеу
l 1 (t 2 − t1 )

керек.
10. Тіреуішке екінші түтікті бекітіп өлшеуді қайталау керек.
11. Тәжірибені 3 рет қайталап өлшеу мен есептеу нәтижелерін кестеге жазу
керек.

Бақылау сұрақтары:

1. Молекулалардың өзара әсерлесу күшінің олардың арақашықтығына
тәуелділік графигін сызу.Осы тәуелділіктің тартылу және тебілу күштері
үшін айырмасы неде.
2. Молекулалардың хаосты қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы
неге тең?

3. Қыздыру кезіндегі дененің ұлғаюын молекула-кинетикалық теория бойынша
түсндіру.
4. Орташа сызықтық коэффиценті дегеніміз не?
5. Берілген температурадағы сызықтық ұлғаю коэффиценті дегеніміз
не?Өлшем бірлігі.
6. Заттың әр түрлі агрегаттық күйде болу шарты.
СДЖ арналған бақылау тапсырмалары:

1. Нақты газдардағы молекула аралық өзара әсерлесу күштерінің атқаратын
ролі, потенциял энергиясы.
2. Қысқа қашықтықта әсер ететін күштер.
3. Потенциялдық энергия денені қыздырғандағы ұлғаюының себебін түсіндір.
№31-зертханалық жұмыс (2/–/– сағ)
Тұрақты ток көзінің электр қозғаушы күшін және ішкі кедергісін анықтау
Қажетті құралдар: мультиметр, кедергілер тобы
Жұмыстың орындалу тәртібі

1. Қондырғы тізбегін құрастыр (1-сурет):
ε

КН

2.
3.
4.
5.
6.
№

1-сурет
Кедергілер тобының айнымалы тұтқасын айналдыру арқылы кедергі мәнін R
= 2-5 Ом, қою керек.
5-6 секунд бойында «Кн» түймесін басып мультиметр көрсеткен U,
кернеуінің мәнін жазып ал.
Кедергіні 6-10 Ом шамасында өзгерт.
«Кн» түймесін қайта басу арқылы тағы да кернеу шамасын жазып ал.
Осылайша кедергілердің 5-6 рет өзгертіп әр кедергі үшін кернеу көрсеткішін
жазып алып төменгі кестеге жаз.
Тәжірибе
өлшемдері

Есептеу нәтижелері

р.б.
Ri

Ui

εi

ri

ε

r

∆r

∆ε

1.
2.
3.
4.
5.
6.
r=

U 2 −U1
U1

−U2
R1 R 2

;

ε=

U1
r + U1 ;
R1

ε=

U2
r + U2
R2

7. Өлшеу қателіктерін есепте.
Бақылау сұрақтары
1. Электр тогы, тұрақты ток деген не?
2. Ток күші, ток тығыздығы деген не?
3. Сыртқы (бөгде) күш, э.қ.к. деген не?
4. Біртекті, біртекті емес тізбек днген не?
5. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы.
6. Тұйық тізбек үшін Ом заңы.
7. Тізбектің біртекті емес бөлігі үшін Ом заңы.
8. Кернеу, потенциалдар айырмасы деген не? Қандай жағдайда кернеу
потенциалдар санына тең?
9. Электр кедергісі деген не? Ол неге тәуелді?
10. Меншікті өткізгіштік, өлшем бірлігі.
Пайдаланылған әдебиеттер
1.Абдулаев Ж. Физика курсы. –Алматы: Білім, 1994. -349 б.
2.Трофимова Т. И. Курс физики. – Москва: Высш.шк., 1990.- 478 с.
3.Кортнев А. В., Рублев Ю. В., Куценко А. Н. Практикум по физике.– Москва:
Высш. шк., 1965.- 372 с.
4.Савельев И. В. Курс общей физики. 2 т.– Москва: Наука, 1982.- 430 с.
5.Яворский Б. М., Детлаф А. А., Милковская Л. Б. Курс лекций по физике. 2т. –
Москва: Высш.шк., 1960.- 421 с.
6.Грабовский Р. Н. Курс физики.– Москва: Высш.шк., 1970.- 616 с.

7.Калашников С. Г. Электричество.– Москва: ГИТТЛ, 1965.- 638 с.
СДЖ арналған бақылау тапсырмалары:

1.
2.
3.
4.

Электр тогының пайда болуының негізгі шарттары.
Өткізгіштің кедергісінің пайда болуының себебі.
Төтенше өткізгіштіктемпературасы және асқын өткізгіштік дегеніміз не?
Өткізгіштіктің классикалық теориясының кемшілігі.

№40-зертханалық жұмыс (2/1/1 сағ)
Конденсатордың электр сыйымдылығын анықтау
Жұмыстың орындалу тәртібі
1. 1-сурет бойынша электр схемасын тексер
A

V

1-сурет
2. Вольтметрді (мультиметрді) 220 В ток жүйесіне (“V” және “220” түймелерін
басқан соң) қос.
3. Реостаттың тұтқасын “min” жағдайына қой.
4. Бірінші конденсаторды қос (1, 2 қосқыштар).
5. Тізбекті «36 В» жүйесіне қос.
6. Реостат тұтқасын жылжыту арқылы токтын әр мәніне сәйкес кернеу
өзгерісін кестеге жаз (5 рет).
7. бірінші конденсатор орнына екінші конденсаторды қос (3, 4 қосқыш).
8. Тағы ток мәніне сәйкес кернеудің мәнін кестеге жаз (5 рет).
9. Әр конденсатордың сыйымдылығын
C = I0
U0 ω

1-кесте

(ω=314C-1), формуласы бойынша есептеп тап.

1-конденсатор

1
2
3
4
5
6

2-конденсатор

№

1
2
3
4
5
6

I , A

U,B

Ci, мкФ

C i , мкФ

∑ (C - Ci )

2

sc =

∆С

n (n - 1)

Бақылау сұрақтары
1. Электр сыйымдылығы және оның өлшем бірлігі.
2. Электр дегеніміз не? Конденсатордың электр сыйымдылығы.
3. Жазық және сфера конденсатордың электр сыйымдылығы.
4. Тізбектей және параллель жалғастырылған конденсатордың электр
сыйымдылығы.
5. Сыйымдылық кедергісі және оның физикалық мәні.
6. (9) теңдеуді қортып шығар.
Пайдаланылған әдебиеттер
1.Абдулаев Ж. Физика курсы. –Алматы: Білім, 1994. -349 б.
2.Трофимова Т. И. Курс физики. – Москва: Высш.шк., 1990.- 478 с.
3.Кортнев А. В., Рублев Ю. В., Куценко А. Н. Практикум по физике.– Москва:
Высш. шк., 1965.- 372 с.
4.Савельев И. В. Курс общей физики. 2 т.– Москва: Наука, 1982.- 430 с.
5.Яворский Б. М., Детлаф А. А., Милковская Л. Б. Курс лекций по физике. 2т. –
Москва: Высш.шк., 1960.- 421 с.
6.Грабовский Р. Н. Курс физики.– Москва: Высш.шк., 1970.- 616 с.
7.Калашников С. Г. Электричество.– Москва: ГИТТЛ, 1965.- 638 с.
СДЖ арналған бақылау тапсырмалары
1. Кондесатордың электр өрісінің кернеулік секторның циркуляциясы. Электр
сиымдылығының физикалық мәні.
2. Диэлектрик ығысу және диэлектрлік алғырлық дегеніміз не?

3. Пьезоэлектрлік, пироэлектрлік және электрострация құбылыстары дегеніміз
не?
№41-зертханалық жұмыс (2/–/– сағ)
Катушканың индуктивтілігін анықтау
Қажетті құралдар: реостат, мультиметр, миллиамперметр, катушка, темір
өзекше
Жұмыстың орындалу тәртібі

2-сурет. Қондырғының схемасы
1. Қондырғыны жұмысқа дайындау:
- потенциометрдің жылжыма тұтқасын “min” жағдайына келтір;
- мультиметр мен “B-24” ток көзінің қысқыш сымдарын “220”B электр
жүйесіне қос;
- мультиметрдің “20” және “-V” түймелерін бас;
- схеманы “-30” тұрақты ток қөзіне қос.
2. Өлшеу:
- миллиамперметрдің шегін “200” mA қой;
- потенциометрдің жылжыма тұтқасын жылжыту арқылы кернеудің тоққа
тәуелділігін /мультиметрдің 5-6 көрсеткіші /анықтап кестеге жаз;
- потенциометрдің жылжымалы тұтқасын “min” жағдайына келтір;
- схеманы “30” В айнымалы ток жүйесіне қос;
- мультиметрдің “20” және “-V” түймелерін бас;
- миллиамперметрдің шегін 50 mA қой;
- тағы да потенциметрдің жылжымалы тұтқасын жылжыту арқылы
кернеудің тоққа тәуелділігін анықтап /мультиметрдің 5-6 кернеуі/кестеге
жаз;
- темір өзекшені салып жоғарыда айтылған тәуелділікті тағы да анықта,
егер мультиметрде “П” әріпі пайда болса, онда “200” түймесін бас;
- жұмыс аяқталған соң қондырғыны ток көзінен айыр;
-

R=

UT
IT

омдық кедергісін, Z = UЭ
IЭ

толық кедергілерін есептеп шығар /әр

өлшем үшін /;
- өлшеу қорытындыларына статистикалық өңдеу жүргіз және төменгі
кестеге толтыр.

№ р.б.

IT

m
A

UT

Ri

B О
м

UЭ'

IЭ

U э,

m
A

В В
ө/з ө/н О
м

Zi

ө/з

Zi'

О
м

Li, L`i
Гн

Гн

L

L`

Si

S`i ∆L ∆L`

ө/з ө/н ө/з ө/н ө/з ө/н

ө/н ө/з ө/н

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бақылау сұрақтары
1. Электромагниттік индукция құбылысы дегеніміз не?
2. Электромагниттік индукция (Фарадей) заңы қалай тұжырымдалады?
3. Ленц ережесін түсіндір.
4. Өздік индукция дегеніміз не?
5. Айнымалы ток күшінің әсерлік мәні.
6. Өткізгіштің индуктивтілігі, өлшем бірлігі.
7. Индуктивтік кедергі деген не?
8. (9) теңдеуді қортып шығар.
Пайдаланылған әдебиеттер
1.Абдулаев Ж. Физика курсы. –Алматы: Білім, 1994. -349 б.
2.Трофимова Т. И. Курс физики. – Москва: Высш.шк., 1990.- 478 с.
3.Кортнев А. В., Рублев Ю. В., Куценко А. Н. Практикум по физике.– Москва:
Высш. шк., 1965.- 372 с.
4.Савельев И. В. Курс общей физики. 2 т.– Москва: Наука, 1982.- 430 с.
5.Яворский Б. М., Детлаф А. А., Милковская Л. Б. Курс лекций по физике. 2т. –
Москва: Высш.шк., 1960.- 421 с.
6.Грабовский Р. Н. Курс физики.– Москва: Высш.шк., 1970.- 616 с.
7.Калашников С. Г. Электричество.– Москва: ГИТТЛ, 1965.- 638 с.
СДЖ арналған бақылау тапсырмалары

1. Тұйық орамның индуктивтілігі және оның физикалық мәні.

2. Скин эффект және оны техникада пайдалану. Құйынды токтар.
3. Тізбекті қосу және ашу кезіндегі токтар.
№42-зертханалық жұмыс (2/1/1 сағ)
Электростатикалық өрісті зердттеу
Өлшеу методикасы
Жұмыс мақсаты электродтар түріне байланысты өрістердің геометриялық түрін
анықтау. Электродтар жазық және коаксиалды (цилиндрлік). Бұл коаксиалды
үшін эквипотенциалды беттерді анықтап одан соң осы беттерге ортогональді
сызықтар(перпендикуляр) жүргізу қажет. Өрістерді зерттеу кезінде зонд әдісін
қолданамыз. Зерттеліп отырған нүктеге арнайы электродты зонд енгіз. Зонд
потенциал өлшеуіш приборға жалғанған. (3-сурет).

А

В

A,B-металл

электродтары
C-суы бар
ыдыс
Z

Z-зонд
G-гальванометр
V-вольтметр
Дпотенциометр
G
V
Д

Потенциометр тұтқасын бұрау арқылы Д нүктесіне потенциалды әртүрлі мәнін
беруге болады (электродтармен салыстырғанда). Зондты А және В арасында
жылжыту кезінде гальванометрдің “0” көрсетілген жағдайын жасау керек / IG =
0 /бұл зонд орналасқан нүктенің потенциалы ϕ z = ϕ д деген сөз.
Белгілі берілген ϕ д мәнінде JG = 0 болатын өріс нүктелері эквипотенциалды
беттің горизонталь қимасын беретін сызықтар түзейді. Осы сызықтарды қағазға
түсіруші приборды пантограф деп атайды. (4-сурет).
4-сурет

1-4, 5-6, 2-4, пантографтың ағаш иіндері
I нүктеге зонд бекітіледі, оның төменгі
ұшы суға батырылған, жоғары жағы
жұмсақ өткізгіш сым арқылы
гальванометрмен жалғастырылған. 2
нүктеге қағаз бетіне тиетіндей етіліп
қарандаш бекітіледі.
Белгілі мәндегі жағдайда ϕ нүктелер
қарындашты басу арқылы пантограф
иіндерін жылжыту кезінде қағаз бетіне
түсірілген нүктелердің арасын біртіндеп қосу нәтижесінде эквипотенциалды
беттердің горизонталь қимасы болатын сызықтарды аламыз. Қондырғыдағы
барлық өлшеулер жұмыстың орындалу тәртібіне сай жүргізіледі.
Бақылау сұрақтары
1. Электр өрісі және оның сипаттамалары: кернеулік және потенциал. Өлшем
бірліктері. Өріс кернеулігі мен потенциал арасындағы байланыс.
2. Нүктелік зарядтар үшін Е және ϕ -ді анықтау формулалары.
3. Гаусс теорема. Кернеулік ағыны.
4. Электр өрісінің потенциалдық сипаты.
5. Күш сызықтары, эквипотенциалдық беттер.
6. Өлшеу методикасы.
Пайдаланылған әдебиеттер

1.Абдулаев Ж. Физика курсы. –Алматы: Білім, 1994. -349 б.
2.Трофимова Т. И. Курс физики. – Москва: Высш.шк., 1990.- 478 с.
3.Кортнев А. В., Рублев Ю. В., Куценко А. Н. Практикум по физике.– Москва:
Высш. шк., 1965.- 372 с.
4.Савельев И. В. Курс общей физики. 2 т.– Москва: Наука, 1982.- 430 с.
5.Яворский Б. М., Детлаф А. А., Милковская Л. Б. Курс лекций по физике. 2т. –
Москва: Высш.шк., 1960.- 421 с.
6.Грабовский Р. Н. Курс физики.– Москва: Высш.шк., 1970.- 616 с.
7.Калашников С. Г. Электричество.– Москва: ГИТТЛ, 1965.- 638 с.
СДЖ арналған бақылау тапсырмалары

9. Электр өрісі кернеуліктерінің дербестік ұстанымы.
10. Электр өрісіндегі диэлектриктердің поляризациясы.
11. Электр өрісінің энергиясы.

№48-зертханалық жұмыс (2/1/1 сағ)
Жердіңмагнит өрісінің горизонталь құрастырушысын анықтау
Өлшеу тәсілі
Бұл жұмыста тангенс-гальванометр қолданылады. Тангенс-гальванометр
вертикаль жазықтықта орналасқан дөңгелек орамымен және компатан тұрады.
Компас тілінің айналу осі дөңгелек орамының центріне жатуы қажет. Алғашқы
сәтте компас тілі орам жазықтығы бойында жататындай яғни магнит өрісінің
H 1 горизонталь құрастырушысымен бағыттас етіп магнит өрісінің әсерінен
компастың магнит тілі α бұрышқа бұрылады (5-сурет).
H
H2

H1

- орам жазықтығына перпендикуляр бағытталған дөңгелек орамның
магнит өрісінің кернеулігі, ал Н1 мен Н2 арасындағы бұрыш 900 , сондықтан
H

2

H1 = H2
tgα

(2)

(1) теңдеу бойынша дөңгелек орамның центріндегі кернеулік

H1 =

IN
2R

,

мұндағы N-орам саны, R-орам радиусы. (2) теңдеуге Н2 мәнін қойып жердің
магнит өрісінің горизанталь құрастырушысын табамыз.
H1 =

JN
2R tgα

(3)

Жұмыстың орындалу тәртібі
1. Қондырғының электрлік схемасынмен танысу (6-сурет)

- Тангенс-гальванометр

2.Реостаттың жылжымалы тиегін «min» жағдайларға қой. Компастың магнит
тілін дөңгелек орамның А – А жазықтығына орналыстыр.
3.Қондырғыны 15 В тұрақты ток жүйесіне қос. Реостат тиегі арқылы токтың 510 әр түрлі мәніне сәйкес компас тілінің ауытқуын 1-кестеге жаз.

4.Жердің магнит өрісінің горитальталь құрастырушысын мына формула
H1 =

IN
2R tgα

бойынша есептеп 1-кестеге жаз, мұнда R=0,1м-орам радиусы,

N=120-орам саны, α-компас тілінің ауытқу бұрышы.
5.Есептеу қорытындысының статистиқалық өндеуін жаса.

∑ (H - H )

2

SH =

n (n - 1)

ΔH = S H • t p,п

;

мұнда n-өлшеу саны, tр,п- Стьюдент коэффициенті.
№

1-кесте
I, A
α, град

tgα

H, A M

H , AM

(H - H)

2

A

M

SH ,

A

M

∆H,
A

M

1.
2.
3.
4.
5.
Бақылау сұрақтары
1. Магнит өрісі. Оның электр өрісінен қандай айырмашылығы бар.
2. Магнит өрісінің индукциясының күш сызықтары.
3. В -нің бағыты. Магнит индукциясының күш сызықтары.
4. Био-Сфера-Лаплас заңы.
5. Дөңгелек токтың центріндегі магнит индукциясы.
6. Жердің магнит өрісі.
7. Жердің магнит өрісінің горизонталь құрастырушысын анықтау тәсілі. (3)
теңдеуді қорытып шығар.
Пайдаланылған әдебиеттер
1.Абдулаев Ж. Физика курсы. –Алматы: Білім, 1994. -349 б.
2.Трофимова Т. И. Курс физики. – Москва: Высш.шк., 1990.- 478 с.
3.Кортнев А. В., Рублев Ю. В., Куценко А. Н. Практикум по физике.– Москва:
Высш. шк., 1965.- 372 с.
4.Савельев И. В. Курс общей физики. 2 т.– Москва: Наука, 1982.- 430 с.
5.Яворский Б. М., Детлаф А. А., Милковская Л. Б. Курс лекций по физике. 2т. –
Москва: Высш.шк., 1960.- 421 с.
6.Грабовский Р. Н. Курс физики.– Москва: Высш.шк., 1970.- 616 с.
7.Калашников С. Г. Электричество.– Москва: ГИТТЛ, 1965.- 638 с.
СДЖ арналған бақылау тапсырмалары

1. Магнит өрісінің индукция векторы және кернеулігі.

2. Жердің магнит өрісінің кернеулігі және оның вертикаль және горизонталь
құраушылары.
3. Тангенс гальвонометрдің құрылысы және жұмыс істеу әдісі.

6 Студенттердің оқытушымен дербес жұмысының тақырыптамалық жоспары
ОСӨЖ
тақырыбының аталуы
1. Материалдық
нүктелердің
кинематикасы.
2. Материалы нүктенің,
дененің
ілгерлемелі
қозғалысының
динамикасы.
3. Қозғалмайтын ось
төңірегінде айналмалы
қозғалған
қатты
дененің динамикасы

Сабақтың
мақсаты
Берілген
тақырып
бойынша
білімді
тереңдету
Берілген
тақырып
бойынша
білімді
тереңдету
Берілген
тақырып
бойынша
білімді
тереңдету

Сабақтың Тапсырманың Ұсынылатын
өткізу түрі мазмұны
әдебиеттер
Тестілер
1.5,
1.13,
1.28,1.38,1.36.
[6,бет. 5-15]
Тестілер

2.4, 2.20, 2.36,
2.65.

[8,бет. 30 –
54]

Тестілер

(12.10, 12.16, [224-236 бет]
12.17, 12.31,
12.40, 12.41,
12.48, 12.50,
12.60)
Ә8
есептерін
талдау

4.Салыстырмалылықтың Берілген
арнаулы
(дербес) тақырып
теориясының элементі
бойынша
білімді
тереңдету

Тестілер

17.3,
17.10.

5.Механикалық
тербелістер мен
толқындар

Тестілер

(5.25,
5.50, [77-94 бет]
5.52,
5.53,
5.93,
5.95,
5.135, 5.140 )
Ә8 есептерін
талдау

Тестілер

(5.159, 5.173, [94-108 бет]
5.174, 5.179,
5.182, 5.197,
5.198, 5.216,
5.226)
Ә8
есептерін
талдау

Тестілер

6.2, 6.9, 5.113, [8, бет. 91 –

Берілген
тақырып
бойынша
білімді
тереңдету

Газдардың
молекулакинетикалық теориясы
6. Молекулалық физика Берілген
және термодинамика .
тақырып
бойынша
білімді
тереңдету

7. Термодинамика

Берілген

17.6,
[8,бет. 268 –
271]

Ә8 есептерін
талдау

негіздері.

8. Тасымалдау
құбылыстары. Нақты
газдар.

тақырып
бойынша
білімді
тереңдету
Берілген
тақырып
бойынша
білімді
тереңдету

5.138.

94, 107-111]

Тестілер

(9.9,
9.13, [142-162 бет]
9.18,
9.44,
9.54,
9.65,
9.74,
9.108,
9.118)
Ә8
есептерін
талдау

Берілген
тақырып
бойынша
білімді
тереңдету
10 Электростатикалық Берілген
өрістегі диэлектриктер тақырып
мен өткізгіштер
бойынша
.
білімді
тереңдету

Тестілер

9.79,
9.97,
9.105, 9.125.
[8, бет.. 151 –
163]

Тестілер

(10.12;10.77; [167-192 бет]
10.78; 10.88;
10.74; 10.63;
10.115)
Ә8
есептерін
талдау

11. Тұрақты электр тоғы Берілген
тақырып
бойынша
білімді
тереңдету
12. Магнит өрісі.
Берілген
тақырып
бойынша
білімді
тереңдету
13 Заттардағы магнит Берілген
тақырып
өрісі
бойынша
білімді
тереңдету

Тестілер

(№
11.8; [193-213 бет]
11.15; 11.20;
11.28; 11.69.)
Ә8

Тестілер

(№ 11.90; [212-218 бет]
11.94;
11.99;
11.112.) Ә8

Тестілер

(12.10, 12.16, [224-236 бет]
12.17, 12.31,
12.40, 12.41,
12.48, 12.50,
12.60)
Ә8
есептерін
талдау

9. Электростатика

14. Электромагнитті
индукция

15. Электромагниттік
тербелістер.

Берілген
тақырып
бойынша
білімді
тереңдету
Берілген
тақырып
бойынша
білімді
тереңдету

Тестілер

14.1,
14.7, [8, бет. 235 –
14.11, 14.25.
241]

Тестілер

(№
12.3; [224-236 бет]
12.17;
12.39;
12.48;
12.68.) Ә8

7. Бақылау қарсаңында және қорытынды
студенттердің білімін текскру сұрақтары.

аттестация

мерзімінде

7.1 Пән бойынша жазбаша жұмыс тақырыптары.
Бақылау жұмысының тақырыбы.
1. Кинематика, динамика, арнайы-салыстырмалық теориясы.
2. Молекулалық физика және термодинамика, электростатика.
3. Тұрақты тоқ, магнетизм.
7.2 Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар (тет тапсырмалары)
Механика
1. Материалық нүкте деп нені айтады?
2. Санақ жұйесі деп нені айтады?
3. Қозғалыстың траекториясы деп нені айтады?
4. Радиус вектор деп нені айтады?
5. Материалық нүкте қозғалысының жылдамдығы деп нені айтады?
6. Материалық нүктенің ұдеүі деп нені айтады?
7. Бірқалыпты қозғалыс деп қандай қозғалысты айтады? Бірқалыпты
қозғалыстын теңдеуің келтіріңіз?
8. Бірқалыпты қозғалыс деп қандай қозғалысты айтады? Жолдың уақытқа
тәуелділігі графигінен бірқалыпты қозғалыс үшін салынған қозғалыстың
жылдамдығын қалай аңықтайды?
9. Қандай қозғалысты бірқалыпты айнымалы қозғалыс деп атайды?
Бірқалыпты айнымалы қозғалыстың теңдеуің жазыныз?
10. Қандай қозғалысты бірқалыпты айнымалы қозғалыс деп атайды?
Бірқалыпты айнымалы қозғалыс ұшін ұдеудің екі мәңіне байланысты
жылдамдықтын уақытқа байланысты графиктерің сызыныз?

11. Бұрыштық жылдамдық деп нені айтады? Бұрыштық жылдамдықтың
венкторы қалай бағытталған? Бұрыштық жылдамдық ω мен сызықтық
жылдамдық υ арасында қандай байланыс бар?
12. Бұрыштық ұдеу деп нені айтады? Бұрыштық ұдеудің векторы қалай
бағытталған?
13. Нормаль ұдеу нені сипаттайды?
14. Сызықтық және бұрыштық шамалардың арасында қандай байланыс бар?
15.Шенбер бойымен бірқалыпты қозғалыс жасап келе жатқан бөлшектің
тангенциаль жәңе нормаль ұдеулері неге тен?
16. Масса.
17. Күш.
18. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы.
19. Ньютонның бірінші заңы. Қандай санақ жүйелерді инерциалды деп атайды?
20.Импульс. Ньютонның екінші заңы.
21. Ньютонның үшінші заңы.
22. Ауырлық күш деп нені айтады? Дененің салмағы деп нені айтады? Дененің
салмағы мен ауырлық күшінің арасында қандай айрмашылылық бар?
23. Қандай күштерді консенрватив күштер деп айтады? Консерватив күштер
өрісінің жұмысы неге тең?
24. Механиқалық жұмыс неге тең?
25. Дененің кинетиқалық энергиясы неге тең?
26. Потенциалдық энергия немен анықталады? Ауырлық күш өрісіңдегі дененің
потенциалдық энергиясы.
27. Потенциалдық энергия немен анықталады? Серпімді қысылған серіппенің
потенциалық энергиясы.
28. Механиқалық эенгргия деп нені айтады.
30.Қозғалмайтын нүтеге қатысты қүш моменті деп нені айтады? Күш
моментінің векторы қалай бағытталған? Өлшембірлігі.
31. Күш иіні деп нені айтады?
32. Қозғалмайтын оське қатысты күш моменті деп нені айтады?
1. Қос күш деп нені айтады? Қос күштің моменті неге тен?
2. Қозғалмайтын нүктеге байланысты бөлшектің импульс моменті деп нені
айтады? Импульс моментінің векторы қалай бағытталған?
3. Қозғалмайтын оське қатысты импульс моменті деп нені айтады?
4. Дененің инерция моменті деп нені айтады? Неге ол байланысты?
5. Айналу осьне қатысты материалық нүктенің инерция моменті.
6. Айналу осьне қатысты дененің инерция моменті.
7. Штейнер теоремасы.
8. Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі.
9. Айналмалы қозғалыс кезіңде жұмыс неге тең?
10. Айналыстағы дененің кинетиқаллық энергиясы.
11. Ілгерлемелі және айналмалы қозғалыстардың арасындардағы ұқсастығы.
35. Импульстің сақталу заңы. Кеністіктің жәңе уақыттын қандай қасиетімен
импульстің сақталу заңы байланысты.
36. Жабық жүйенің масса центрі қалай қозғалады?

37. Импульс моментінің сақталу заңы. Кеністіктің және уақыттын қандай
қасиетімен импульс моментінің сақталу заңы байланысты?
38. Механиқалық энергияның сақталу заңы. Кеністіктің жәңе уақыттын қандай
қасиетімен механиқлық энергиянын сақталу заңы байланысты?
39. Инерциалды емес деп қандай жүйелерді айтады?
40. Инерция күштері деген не?
41. Инерция күштерінің әдеттегі күштерден айырмашылығы қандай?
Жалпы және арнаулы салыстырмалы теоряның принципі. Сұйықтардың
механикасы.
Галилейдің салыстырмалы приципі.
1. Галилей түрлендірулері.
2. Арнаулы салыстырмалы теорияның постулаттары.
3. Арнаулы салыстырмалы теорияда қандай инварианттар бар?
4. Релятивтік механикадағы оқиғалардың арасындағы аралық.
5. Лоренц түрледірулері.
релятивтік
бөлшектің
массасының
жылдамдықпен
6. Қозғалыстағы
байланысы.
7. Ұзындықтын релятивтік қысқаруы.
8. Уақыттын релятивтік қысқаруы.
9. Масса және энергияның өзара байланысы.
10. Материалық нүкте ұшін релятивтік динамикасының неғізгі заңы.
11. Материалық нүктенің релятивтік импульсің қандай тендеу арқылы есептеуге
болады?
12. Кинетиқалық энергияның релятивтік теңдеуі.
13. Паскаль заңы.
14. Архимед заңы.
15. Идеал сүйыққа анықтама беріңіз.
16. Гидростатиқалық қысым.
17. Сүйықтың үздіксіз заңы.
18. Ағын сызығыжәңе ағын түтіғі деп нені айтады?
19. Бернулли теңдеуі.
20. Ламинарлық жәңе турбуленттік ағыстардың айырмашылығы.
21. Рейнолдс санынын физиқалық мағынасы.
22. Стокс теңдеуі.
23. Тұтқырлық коэффициентінің физиқалық мағынасы. Сүйықтар мен
газдардың тұтқырлық коэффициенті неге тәуелді?
МКТ. Тасымалдау құбылыстары.
1. МКТнің негізгі ережелері.
2. Идеал газ молекуласының орташа кинетиқалық энергиясы.
3. Температураның молекула- кинетиқалық мағынасы.
4. МКТнің негізгі теңдеуі.
5. Идеал газдын моделі.
6. Авогадро заңы.
7. Дальтон заңы.
8. Изотермиялық процестің графигі және теңдеуі.

9. Изобарлық процестің графигі және теңдеуі.
10. Изохорлық процестің графигі және теңдеуі.
11. Менделеев- Клапейрон тендеуі.
12. Максвелдің таралу заңы.
13. Идеал газ молекуларының ең ықтимал жылдамдығы?
14. Идеал газ молекуларынын орташа арифметиқалық жылдамдығы.
15. Идеал газ молекуларының орташа квадраттық жылдамдығы.
16. Барометрлік тендеу.
17. Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектер үшін Больцманнын таралу заңы.
18. Тасымалдау қубылыстарының жалпы сипатамасы.
19. Диффузия теңдеуі.
20. Тұтқырлық тендеу.і
21. Жылу өткізгіштік теңдеуі.
22. Диффузия коэффициентінің физиқалық мағынасы және кинетиқалық теория
бойынша оның теңдеуі.
23. Тұтқырлық коэффициентінің физиқалық мағынасы және кинетиқалық
теория бойыңша оның теңдеуі.
24.Жылу өткізгіштік коэффициентінің физиқалық мағынасы және кинетиқалық
теория бойынша оның теңдеуі.
25.Молекуланың еркің жүру жолы.
Термодинамика. Нақты газдар. Фазалық ауысулар.
1. Идеал газдын ішкі энергиясы.
2. Еркіндік дәрежелер саны. Энергияның еркіндік дәрежелер бойынша
таралуы.
3. Көлемі өзгеретің газдың жұмысы.
4. Жылу мөлшері. Меншікті және мольдік жылу сыймдылықтар.
5. Процестің түріңе байланысты идеал газдын жылу сыйымдылығынын
тәуелділігі. Майер теңдеуі.
6. Бірінші термодинамиканың бастамасы.
7. Қандай процессті адиабаттық деп атайды? Пуассон теңдеуі.
8. Изохорлық процесс ұшін бірінші термодинамиканын заның қолдану.
9. Изобарлық процесс үшін біріңші термодинамиканын заның қолдану.
10. Изотермиялық процесс үшін бірінші термодинамиканың заның қолдану.
11. Адиабаттық процеес кезіңдегі жұмыс.
12. Қандай процессті политрлопиялық деп атайды? Политропияның теңдеуі.
13. Жылу машинаның ПӘКі.
14. Карно циклі және оның ПӘКі.
15. Термодинамиканың екінші бастамасы.
16. Энтропия (анықтамасы, статистиқалық мағынасы).
17. Термодинамиканың екінші бастамасының статистиқалық түсіңдірмесі.
18. Молекулар арасындағы өзара әсер күштері (графигі).
19. Молекулардың өзара әсерлесу потенциалдық энергиясы (графигі).
20. Потенциалдық шұнқыр деп нені айтады?

21. Әртүрлі агрегаттық күйлер үшін молекулардың өзара байланыс
потенциалдық энергиясы және жылу қозғалысынын кинетиқалық энергиясы
арасыңдағы теңдеулер.
22. Бір моль газ ұшін Ван-дер-Ваальс теңдеуі.
23. Ван-дер-Вальс теңдеулеріңдегі а және в тұрақтыларының физиқалық
мағынасы.
24. Әртүрлі температуралар үшін Ван-дер-Ваfльс изотермаларын суретеңіз.
25. Фаза ,фазалық аусу деп нені айтады?
26. Біріңші текті фазалық аусуларға қандай кұбылыстар жатады?
27. Екіңші текті фазалық аусуларға қандай қубылыстар жатады?
28. Біркомпоненттік қоспа үшін фазалық диаграмманы сызыныз және балқу,
булану,сублимация қисықтарың көрсетіңіз.
29. Үштік нүкте деп нені айтады?
30. Кризистік температура деп нені айтады?
31. Сублимация деп неңі айтады?
Вакумдағы электр өрісі.
1. Электр өріс деп нені айтады?
2. Электр зарядының сақталу заның тұжырымданыз.
3. Қандай электр зарядын нүктелік деп сануға болады?
4. Кулон заңы.
5. Электр өрісінің кернеулігі деп неңі айтады?
6. Нүктелік зарядтын кернеулігі неге тең?
7. Электр өрісінің кернеулігі деп неңі айтады? Он және теріс зарядтардың
электр өріс кернеуліктері қалай бағытталатынын суреттеп көрсетіңіз.
8. Өрістердің супперпозиция принципің тұжырымданыз.
9. Электр өрісінің күш сызықтары деп нені айтады? Нүктелік зарядтын күш
сызықтарың сызыныз.
10. Жабық бет арқылы өтетің кернеулік веторының ағыны.
11. Вакуумдағы электрстатиқалық өріс үшің Остроградский- Гаусс теоремасы.
12. Зарядтың беттік тығыздығы. Біркелкі зарядталған шексіз жазықтың өріс
кернеулігі.
13. Зарядтың беттік тығыздығы. Әр аттас зарядталган екі жазықтың өріс
кернеулігі.
14. Қандай өрісті біртекті деп атайды?
15. 1 нүкте ден 2 нүктеге q зарядың тасымалдауға кеткен электростатиқалық
өрістің жұмысы неге тең?
16. Потенциал деп нені айтады?
17. Нүктелік заряд өрісінің потенциалы.
18. Эквипотенциал бет деп нені айтады? Эквипотенциал беттер мен күш
сызықтары өзара қандай бұрыш жасайды?
19.Нүктелік заряд өрісінің эквипотенциал беттерің сызыныз.
20. Потенциалдар айырымы деп нені айтады?
21. Кернеулік пен потенциал арасындағы байланыс.
22. Электр өріс кернеулігі мен потенциалдар айырымы қандай байланыста?
23. Электр өріс кернеулігі векторының циркуляциясы.

24. Электр өріс кернеулігі векторының циркуляциясы неге тең?
25. Электрстатиқалық өрістің энергетиқалық және күш сипаттамасы болып
қандай шамалар есептеледі?
Зат ішіндегі электр өрісі.
1. Электр диполь деп нені айтады?
2. Диполь моменті деп нені айтады( дипольдің электр моменті)?
3. Қандай молекуларды полярлы емес деп атайды?
4. Қандай молекуларды полярлы деп атайды?
5. Диэлектриктің электрондық поляризациясы деп нені атайды?
6. Диэлектриктің бағдарлама поляризациясы деп нені атайды?
7. Диэлектриктің поляризациясы деп нені айтады?
8. Поляризация деп нені атайды?
9. Изотропты диэлектриктер үшін электр өрісінің кернеулігі мен диэлектриктің
поляризациясы арасындағы тәуелділігі.
10. Қандай зарядтарды байланысқан деп атайды? Еркің деп?
11. Диэлектриктен жасалған пластина конденсатордың ішіңе орналастырылған.
Диэлектриктегі қорытынды өріс кернеулігі неге тен?
12. Заттын диэлектірлік өтімділігі нені көрсетеді?
13. Заттын диэлектірлік қабылдағыштығы және диэлектірлік өтімділігі
арасындағы өзара байланыс.
14. Электр ығысу векторы.
15. Диэлектриктегі электр өріс үшін Острградский- Гаусс теоремасы.
деп
нені
айтады?
Сегнетоэлектриктің
басқа
16. Сегнетоэлектрик
диэлектриктерден айырмашылығы?
17. Өткізгішке біршама заряд берілген. Өткізгіштің ішіңдегі электр өріс
кернеулігі неге тен? Потенциалы?
18.Өріс кернеулігі Е0 біртекті электр өрісіңе зарядталмаған өткізгіш
орналастырылған. Өткізгіш ішіңдегі өріс кернеулігі неге тең?
19. Өткішгіштердің электр сыйымдылығы деп нені айтады? Электр сыймдылық
неге тәуелді? Өлшебірлігі қандай?
20. Конденсатордың сыйымдылығы. Конденсатордың сыйымдылығы неге
тәуелді?
21. Жазық конденсатордың сыйымдылығы.
22. Конденсатолрлардың паралель қосылуы. Жалпы сыйымдылығы неге тен?
23. Конденсаторлардың тізбектей қосылуы. Жалпы сыйымдылығы неге тен?
24. Зарядталған конденсатордың энергиясы.
25. Электр өріс энергиясының көлемдік тығыздығы.
Тұрақты тоқ.
1. Электр тоқ деп нені айтады?Электр тоғы болу үшін негізгі шарттарды
айтыңғыз.
2. Тізбектегі тұрақты электр тоқты сақтауға электр өріснің мүмкіншіліғі неге
жоқ?
3. Тоқ күші деп нені айтады?
4. Тоқ тығыздығы деп нені айтады?
5. Кернеу деп нені айтады?

6. Тосын күштер.
7. ЭҚК.
8. Тосын күштер өрісінің кернеулік векторының циркуляциясы.
9. Біртекті тізбек бөлігі үшін интеграл түрдегі Ом заңы.
10. Дифференциал түрдегі Ом заңы.
11. Біртекті емес тізбектің бөлігі үшін Ом заңы.
12. Тұйық тізбек үшін Ом заңы.
13. Қысқаша тұйықтау.
14. Өткізгіштің кедергісінің температураға және өлшемдеріңе тәуелділігі.
15. Өткізгіштерді тізбектей қосу.
16. Өткізгіштерді паралель қосу.
17. Интеграл түрдегі Джоуль -Ленц заңы.
18. Дифференциал түрдегі Джоуль-Ленц заңы.
19. Видеман-Франц заңы.
20. Тоқ тасушылардың багытталған қозғалыс жылдамдығы жәңе тоқ тығыздығы
арасындағы байланыс.
21. Газдардағы тоқ үшін Ом заңы.
22. Тармақталған тізбектер үшін Киргхоф заңдары.
Әртүрлі орталар үшін тоқ тасушылар болатың зарядталған бөлшектер.
Электромагнетизм
1. Индуктивтік дегеніміз не?
2. Өздік индукция үшін Э.Қ.К.-нің өрнегін жаз.
3. Өздік иднукция құбылысы дегеніміз не?
4. Өзара индукция құбылысы дегеніміз не?
5. Вакуумдағы өткізгіштің индуктивтілігі неге тәуелді?
6. Индуктивтілігі L катушканың магнит өрісінің энергиясының өрнегі
7. Трансформатордың жұмысы неге негізделген?
8. Магнит өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығының формуласы.
9. Соленойдтың индуктивтілігінің өрнегі
10. Заттың магниттелуін не сипаттайды?
11. Сутегі атомындағы электроны қосынды магниттік моменті неден құралады?
12. Атомдағы электронның орбиталық қозғалысының гиромагниттік қатынасы
үшін өрнегін жаз.
13. Магниттік өтімділік жегеніміз не?
14. Магниттік алғырлық қалай анықталады?
15. Магниттік алғырлық пен магниттік өтімділік арасындағы байланыс
формуласын жаз.
16. Магниттік алғырлығы О-ден кіші заттар қалай анықталады?
17. Магниттік өтімділігі μ>>1 заттар қалай аталады?
18. Изотропты біртекті ортадағы магниттелгіштік вектормен магнит өрісінің
кернеулігінің вектор арасындағы байланыс формуласын жаз.
19. Магниттік индукция векторы В мен магнит өрісінің кернеулігі арасындағы
байланыс формуласын жаз.
20. Диамагниттік эффект қалай түсіндіріледі?
21. Қай заттарда магниттік өтімділік μ<1

22. Қай заттардың магнит алғырлығы температураға тәуелді емес?
23. Сыртқы магнит өрісі болмағанда қай магнетиктің атомының магниттік
моменті 0-ге тең?
24. Парамагниттік эффект қалай пайда болады?
25. Қандай магнетиктерде магниттелгіштік векторының бағыты магнит өрісінің
кернеулік векторына қарама-қарсы?
26. Қандай магнетиктерде магниттелгіштік векторыдың бағыты магнит өрісінің
кернеулік векторымен бағыттас?
27. Атомның магниттік моменті қандай құрамнан тұрады?
28. Парамагнетиктердің магниттік алғырлығы үшін жазылған Кюри заңын
көрсет.
29. Электронның меншікті магниттік моментінің оның меншікті механикалық
моментіне (спинға) гиромагниттік қатынасы неге тең?
30. Қандай магнетиктерде магниттік өтімділік сыртқы магнит өрісінің
кернеулігіне тәуелді?
31. Магниттік домен дгеніміз не?
32. Коэрцитивтік күш дегеніміз не?
33. Қалдық магниттелгіштік дегеніміз не?
34. Қандай магнетиктер гистерезис тұзағын жасайды?
35. Ферромагниттік құбылыс қалай түсіндіріледі?
Тербелістер мен толқындар
36. Еркін гармониялық механикалық тербелістің диффиренциалдық теңдеуі
(мысалы серіппелі маятниктің теңдеуі)
37. Тербеліс периоды дегеніміз не? Математикалық маятниктің тербелісінің
периодының формуласын жаз.
38. Тербеліс периоды дегеніміз не? Серіппелі маятниктің тербелісінің
периодының формуласын жаз.
39. Еркін гармониялық элкетромагниттік тербелісінің дифференциалдық
теңдеуін жаз.
40. Тербеліс периоды дегеніміз не? Контурдағы еркін электромагниттік тербеліс
периодының Томпсон формуласы.
41. Тербелістің амплитудасы, тербелісі, фазасы дегеніміз не?
42. Өшетін электромагниттік тербелістің дифференциал теңдеуі.
43. Өшудің логарифмдік декременті дегеніміз не? Тербелмелі контурдағы
электромагниттік тербелістің өшуінің логарифмдік декременті үшін өрнекті
жаз.
44. Өшудің логарифмдік декременті дегеніміз не? Механикалық тербелістің
логарифмдік декременті үшін өрнекті жаз.
45. Тербеліс жүйесінің сапалылығы дегеніміз не? Тербелмелі контурдың
сапалылығының өрнегін жаз.
46. Тербелмелі контурдың сапалылығы мен логарифмдік декремент λ
арасындағы байланысты жаз.
47.Механикалық еріксіз тербеліс теңдеуі.
48. Еріксіз электромагниттік тербеліс теңдеуі.
49. Индуктивтік кедергінің формуласы.

50. Сиымдылық кедергісінің формуласы.
51. Тізбектей жалғанған сиымдылық С, индуктивтілік L, активті кедергі R,
жиілігі W бойындағы тізбектің толық кедергісі.
52. Контурдағы өшетін электромагниттік тербелістің циклдік жиілігінің
формуласы.
53. Қандай тербеліс еріксіз тербеліс деп аталады.
54. Тербелмелі контурдағы электромагниттік трбелістің циклдік жиілігі қандай
шамаға тәуелді?
55. Егер мәжбүрлеуші күштің тербелісінің амплитудасы тұрақты болса, еріксіз
тербелістің амплитудасының жиілікке тәуелділігі қандай?
56. Релаксация уақыты дегеніміз не?
57. Еркін электромагниттік тербеліс пайда болуы үшін тербелмелі контур
қандай элементтерден құралуы керек?
58.Келтірілген теңдеу контурдағы қандай тербелісті сипаттайды? q=q0*eR/2L
*sin(wt+φ)
59. Резонанс дегеніміз не?
60. Айнымалы ток тізбегіне тікелей жалғанған сиымдылық С, индуктивтілік L
және кедергі R үшін Ом заңын жаз.
61. Сфералық толқынның теңдеуін жаз.
62. Берілген ортадағы электромагниттік толқын
63. Толқын күйінің теңдеуі.
64. Кеністік кейбір облысында тұрғын толқын теңдеуі мына түрде жазылады:
S(y,z)=2Acos2πy/λ*sin2π/T*z.
Тесрбеліс амплитудасы ең аз болатын
ортаның нүктелері үшін шартты жазындар.
65. Тұрғын толқынның шоғыры, түйіні дегеніміз не?
66. Толқындық теңдеу.
7.3 Емтихан билеттері (тестілер).
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Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
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1 ОҚУ ЖҰМЫСЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

1.1 Оқытушы туралы мәлеметтер және байланыстық ақпарат
Физика кафедрасы ҚарМТУ-дың 1-ші корпусында (Қарағанды қ., Бейбітшілік
бульвары, 56), аудитория 408, байланыс телефоны 565931, қос. 227, факс:
83212565234. Электрондық пошта: IVC@KSTU.KZ

2 к/б
2 с/т
2 с/қ

3
3
3

Сабақ түрі

Дәрістер

Кредиттер саны

Семестр

1.2 Пәннің еңбек сыйымдылығы

15
8
6

Зертха
Практика налық
лық сабақ сабақта
р
15
4
4

15
6
6

Са
ғат
Сағат СДЖ
тар
СОДЖ
сағатта
тар
дың
сағатта
дың рының
жал
рының
саны
бар
пы
саны
лығы
саны
45
90
45
135
18
117
135
16
119
135

Ба
қы
лау
түрі
Экз.
Экз.
Экз.

1.3 Пәннің сипаттамасы
«Физика-2» курсы инженерлерді теориялық дайындауды қалыптастыруда
жетекші орындардың бірін алады және онсыз мамандырды дайындау мүмкін
болмайтын іргелі міндеттерді атқарады.
Студенттер классикалық және кванттық физиканың өзара қатынасын,
олардың бөлімдерінің арасындағы логикалық байланысты анық түсінуі керек.
Студенттерге физиканың өндіріс дамуының негізгі және техникада әлі
пайдаланылмаған физикалық құбылыстар мен процесстердің келешекте
инженерге пайдалы болуы мүмкін екенін ұғындыру қажет.
«Физика-2» курсы жоғарғы математика және теориялық механикамен бірге
инженерлерді дайындаудың теориялық негізін құрайды және кез-келген
мамандық бойынша жоғарғы техникалық мектепті бітірушілердің инженертехникалық іс-әрекетінің негізгі базасы болып табылады.
«Физика-2»-ні оқытудың негізгі мақсаты мыналардан құралады:
- студенттерге дүниенің осы заманғы физикалық бейнесін және ғылыми дүние
танымын қалыптастыру;
- студенттерде классикалық және осы заманғы физиканың теорияларын: іргелі
заңдарын, оған қоса мамандық қызметі жүйесінің негізі болатын физикалық
зерттеу әдістерін ұғынып, іске асыра білуді қалыптастыру.

1.4 Пәннің мақсаты

Студенттерде өздері маманданған техника саласында физикалық ұстанымды
іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз етуші, келешек инженерлердің ғылым мен
техникалық ақпараттар ағынында өзін бағдар табуын қамтамасыз ететін
физикадан кең көлемде жеткілікті теориялық дайындық жасау.
Оқушыларға ғылыми ойлауды қалыптастыру, немесе әртүрлі физикалық
ұғымдардың заңдарын, теориялардың қолданылуының шегін дұрыс түсіну,
және тәжірибелік немесе зерттеудің математикалық әдістерінің көмегімен
зерттеу нәтижелерінің дұрыстық дәрежесін бағалай білу.
Негізгі физикалық құбылыстарды, классикалық және осы заманғы
физиканың заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін игеру.
Студенттерде келешекте инженерлік есептерді шешуде көмектесетін
физиканың әртүрлі бөлімдерінен нақты есептерді түсініп және шешу әдістерін
қалыптастыру.
Студенттерді осы заманғы ғылыми аспаптармен таныстыру, әртүрлі
физикалық құбылыстардың ғылыми тәжірибелік зерттеу жүргізудің бастапқы
әдеттеріне және өлшеудің қателігін бағалауға машықтандыру.
1.5 Пәннің міндеттері:
Білу керек:
- әртүрлі физикалық ұғымдар, заңдар, теориялық қолдану аясы туралы;
- зерттеудің тәжірибелік немесе математикалық әдістері арқылы алынған
нәтижелердің дұрыстық дәрежесін бағалау.
- негізгі физикалық құбылыстарды, классикалық және осы заманғы физика
заңдарын;
- физикалық зерттеу әдістерін;
- физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсерін;
- физиканың басқа ғылымдармен байланысы және оның мамандықтың
ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі орнын.
1.6 Айрықша деректемелер

Берілген пәнді зерделеу үшін келесі пәндерді (бөлімдері (тақырыптарды)
көрсету арқылы) меңгеру қажет:
Пән
Жоғарғы
математика

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Векторлық талдау және векторлық талдау элементі. Бір
немесе
бірнеше
айнымалы
функциялардың
дифференциалдық есептеулері. Бір немесе бірнеше
айнымалы функциялардың интегралды есептеулері.
Ротор, дивергенция, градиент туралы түсінік.
Бірінші және екінші ретті кәдімгі дифференциалды

Химия

теңдеулерді шешу. Химиялық байланыс түрлері. Д.И.
Менделеев кестесі. Химиялық элементтер мен олардың
басты қосылыстарының негізгі қасиеттері. Атомдар,
молекулалар, олардың материяны құраудағы орны.

1.7 Тұрақты деректемелер
«Физика-2» пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі пәндерді жоғары
математика, химия және теориялық механиканы меңгеру барысында
қолданылады:

3. Қолданбалы механика.
4. Электроника негіздері.

1.8 Пәннің мазмұны
1.8.1 Сабақтардың түрлері бойынша пәннің мазмұны және олардың еңбек
сыйымдылығы
Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
№
сыйымдылығы, сағ.
Бөлімдердің
апт
Практ Зертх
(тақырыптардың) атауы
Дәріст
СОД
а
иаСДЖ
ер
Ж
калық налық
1. ОПТИКА
1.1.

I

II

Электромагнитік
өріс үшін толқындық
теңдеу.
Электромагниттік
толқынның
қасиеттері.
Электромагниттік
энергия ағынының
тығыздығы. УмоваПойнтинг векторы.
Дипольдің сәулеленуі.
1.2. Геометриялық оптика
және фотоөлшеу

Шағылу және сыну
заңдары. Толық шағылу
құбылысы. Негізгі фотоөлшеу
шамалары және олардың
өлшем бірліктері.
1.3. Жарық

-

-

1/-/-

1/4/4

2/-/-

1/-/-

1/5/5

2/2/2

3/-/-

3/8/8

1/1/1

1/1/1

1/1/1

1/-/-

№
апт
а

III

IV

Бөлімдердің
(тақырыптардың) атауы
толқындарының
қасиеттері.
Жарық
интерференциясы. Жарық
толқындарының
когеренттілігі және
монохроматтылығы.
Оптикалық жол ұзындығы.
Екі когеренттік көздердің
интерференция бейнесі. Жұқа
мөлдір қабыршақтағы
интерференция.Интерферомет
рлер.
1.4. Толқын дифракциясы .
Френель–Гюйгенс
ұстанымы. Френельдің
белдеулік әдісі. Дөңгелек
тесіктегі Френель
дифракциясы.
Бір саңылаудағы және
дифракция торындағы
Фраунгофер дифракциясы.
Кеңістік торындағы
дифракция. Вульф – Брегг
формуласы. Кристалдардың
құрылысын зерттеу.
Голография туралы түсінік.
1.5. Толқындық оптика.
Жарық дисперсиясы.
Жарықтың жұтылуы. Жарық
поляризациясы. Табиғи және
поляризацияланған жарық.
Шағылу кезіндегі
поляризация. Брюстер заңы.
Жарықтың қосарлана сынуы.
Поляризация-ланған жарық
алу тәсілі. Малюс заңы.

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
сыйымдылығы, сағ.
Практ Зертх
Дәріст
СОД
иаСДЖ
ер
Ж
калық налық

-

1/1/1

1/-/-

1/4/4

2/-/-

2/5/5

3/-/-

3/4/6

2/2/2

1/-/-

1/1/1

1/-/-

2/2/-

№
апт
а

Бөлімдердің
(тақырыптардың) атауы

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
сыйымдылығы, сағ.
Практ Зертх
Дәріст
СОД
иаСДЖ
ер
Ж
калық налық

2. Кванттық физика
2.1 Жылулық сәуле
шығару.

V

VI

Жылулық сәуле
шығару. Абсалют қара дене.
Кирхгоф, Стефан-Больцман,
Вин заңдары. Абсалют қара
дененің спектріндегі
энергияның бөлінуі.
Планктың кванттық
гипотезасы және формуласы.
Фотондар. Фотонның
энергиясы және импульсі.
2.2. Квант теория идеясын
тәжірибеде дәлелдеу.
Фотондар. Франк және
Герц тәжірибелері.
Фотоэффект. Комптон
эффектісі. Атомның
сызықтық спектрі.Бор
постулаттары. Сәйкестік
принципі.
2.3. Корпускулалықтолқындық қосарлану.
Де Броиль гипотезасы.
Электрондар диффракциясы.
Анықталмаушылық
қатынасы. Толқындық
функция және оның
статикалық мәні.

1/1/1

2/-/-

2/4/4

-

1/-/-

-

-

-

-

1/-/-

-

1/-/-

2/5/5

2/-/-

4 /4/4

3/-/-

3/8/8

1/-/1/1/1

2/-/-

1/-/-

-

1/-/-

2.4 Шредингердің
стационарлық және уақыт
бойынша күй теңдеуі.
VII

Бір өлшемді тік
бұрышты «потенциалдық»
шұңқырдағы бөлшек.
Потенциалдық тосқауыл

1/1/1

1/-/-

-

№
апт
а

Бөлімдердің
(тақырыптардың) атауы

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
сыйымдылығы, сағ.
Практ Зертх
Дәріст
СОД
иаСДЖ
ер
Ж
калық налық

арқылы бөлшектің өтуі.
2.5. Сутегі атомы және
молекуласы үшін
Шредингер теңдеуі.
Сутегі атомы үшін
Шредингер теңдеуі. Сутекті
атомдар. Энергетикалық
деңгейлер. Деңгейлер ені.
VII Кеңістіктік кванттау. Күрделі
атомдардағы электрондық
I
деңгейлердің құрылысы.
Кванттық сан. Паули
принципі.
Сутегі молекуласы.
Иондық және коваленттік
байланыс. Екіатмды
молекуланың электрондық
термі.
2.6. Кванттық
электрониканың
IX элементтері.
Жұту, тосын және
еріксіз сәуле шығару.
Лазерлер.
2.7. Кванттық статистика
элементтері .
Фазалық кеңістік.
Қарапайым ұяшықтар. Күй
тығыздығы. Нернст
теоремасы және оның
салдарлары.
X
Бозе-Эйнштейн және
Ферми-Дирак квантық
статистикалары туралы
түсінік. Квазибөлшектер.
Олардың анықтамалары және
түрлері.
Кристалдық тордың
жылу сыйымдылығы.

1/-/-

2/-/-

2/-/-

1/4/4

-

1/-/-

2/5/5

1/-/-

-

1/1/1

1/-/-

-

3/-/-

3/8/8

1/1/1

1/-/-

-

3/-/-

3/8/8

№
апт
а

Бөлімдердің
(тақырыптардың) атауы

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
сыйымдылығы, сағ.
Практ Зертх
Дәріст
СОД
иаСДЖ
ер
Ж
калық налық

Фонондық газ.
Температураның абсалют
нөлінде металдағы
электрондардың таралуы.
Ферми энергиясы.
Металдардың электр
өткізгіштігі.
2.8 Қатты денлер физикасы.
Кристаллография
құрылысының элементтері.
Кристаллография құрылысын
XI зерттеу әдістемесі.
Кристалл торының
жылу сиымдылығы.
Фонондық газ. Металдың
жылу өткізгіштігінің
өлшемдік эффектісі.
Конденсациаланған күй
(жалғасы ) Металдардың
электр өткізгіштігі. Тоқ
тасымалдаушылар
квазибөлшектер.
Кристаллдардағы
энергетикалық белдеулер.
XII Төменгі өлшемді жүйелер.
Ферми деңгейі. Ферми беті.
Кристалдағы энергиялық
белдеулер. Металл,
диэлектрик және жартылай
өткізгіштіктердің белдеулік
теориясы. Жартылай
өткізгіштің меншікті және
қоспалық өткізгіштігі.
Ферромагнетиктердің
қасиеттері. Кванттық
XII көзқарас. Өзара алмасу. Кюри
I
температурасы.
Ферромагнетиктердің
магниттелуі.

1/-/-

1/-/-

-

1/-/-

1/-/-

1/1/-

3/8/8

2/-/-

1/4/4

1/-/-

2/5/5

3/-/-

3/8/8

2/-/-

-

1/-/-

3/-/-

-

№
апт
а

Бөлімдердің
(тақырыптардың) атауы

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
сыйымдылығы, сағ.
Практ Зертх
Дәріст
СОД
иаСДЖ
ер
Ж
калық налық

3. Атом ядросы және
элементар бөлшектер
3.1. Атомдық ядро.

XI
V

Атом ядросының
құрылысы және
сипаттамалары. Масса
ақаулығы және байланыс
энергиясы. Ядролық күштер.
Атом ядросының құрылысы.
Ядролық күштер. Атом
моделі. Альфа-бета және
гамма-сәулелерінің
заңдылықтары.
Радиоактивтілік.
Радиоактивтік сәуле шығару
түрлері. Ядролық реакциялар.
Реакцияның тізбектік бөлігі.
Ядролық реактор. Синтез
реакциясы.
Энергия көздерінің
мәселелері.
3.2. Элементар бөлшектер.

Элементар
бөлшектердің өзара әсерлесуі
XV және жіктелуі.
Лептондар, адрондар,
кварктар. Күштік
электромагниттік және әлсіз
гравитациялық әсерлесу.
Барлығы:

1/1/1/

-

1/-/-

1/4/4

-

2/-/-

1/4/4

1/-/1

-

-

-

-

-

1/-/-

1/-/-

-

3/-/-

3/8/8

15/8/8

15/4/4

15/6/4 45/0/0

45/117/1
19

1.9 Негізгі әдебиеттер тізімі
1. Савельев И.В. Жапы физика курсы, І-том. М. 2001
2. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. ІІ-том. М. 2001
3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.3. Молекулярная физика и
термодинамика. – М. 2001

4 Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы. І-том – «Мектеп»-1971
5. Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы ІІ-том – «Мектеп»-1971
6. Абдулаев Ж. Физика курсы. – Алматы 1994
7. Ахметов А Қ., Физика – Алматы 2001
8. Волькенштейн В.С. Жапы физика курсының есептері. – М. 1985 г.
9. Ақылбаев Ж. С.,
Ермаганбетов Қ. Т., Электр және магнетизм. - Қарағанды 2003
10. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 2001 г.
11. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М. 1999 г.
12. Бектыбаев Ш. Б. Жалпы физика курсының есептері. «Электодинамика.
Тербелістермен толқындар» Әдістемелік құрал. 2004.
13.

Бектыбаев Ш. Б. Жалпы физика курсының есептері. «Механника.
Молекулярлық физика» Әдістемелік құрал 2002
14. Рақым Қ., Биімбетова Г. «Толқындық және Кванттық оптика»
Зертханалық жұмысқа арналған әдістемелік құрал. 2003
15. Бектыбаев Ш.Б. «Электромагнитизм» зертханалық жұмыс бойынша
әдістемелік құрал 2004.
16. Рақым Қ. , «Жалпы физика курсы электрлік құбылыстар» Әдістемелік
оқулық құрал 2004.
17. Чертов А., Воробьев А. Задачник по физике. – М. – 1988 г.
18. Сивухин Л.В. Общий курс физики в 5-и томах. – М. 1977-1986 г.
19. Рымкевич П.А. Курс физики. – М. 1968 г.
20. Иродов И.Е. Механика: основные законы. – М. 2000 г.
21. Савельев И.В. Курс физики в 3-х томах. – М. 1982-1989 г.
22. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1985 г.
23. Иродов И.Е. Электромагнетизм. – М. – С-П. 2000 г.
24. Шубин А.С. Курс общей физики. – М. 1976 г.
25. Савельев И.В. Общий курс физики. – М. 1979 г.
26. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1999 г.
27. Яворский Б.М. Основы физики. Т. 1. – М. 2000 г.
28. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М. 1977 г.
29. Детлаф А.А., Яворский Б.М., Милковская Л.Б. Курс физики. – М.
1999 г.

30. Грабовский Р.И. Курс физики. – М. 2004 г.
31. Берклеевский Курс физики в 5-и томах. – М. 1975-1977 г.
32. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике в 9и томах. – М. 1977 г.
33. Орир Дж. Физика. в 2-х томах. – М. 1981 г.
34. Тарасов Л.В. Основы квантовой механики. – М. 1978 г.
35. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика – М. 1980 г.
36. Епифанов Е.И. Физика твердого тела. – М. 1977 г.
37. Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики в 3-х т. – М 1999 г.
38. Милантьев В.П. Атомная физика. – М. 1999 г.
39. Телеснин Р.В. Молекулярная физика. – М. 1980 г.
40. Лозовский В.Н. Курс физики в 2-х томах. – С-П. 2001 г.
41. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. – М. 1983 г.
42. Савельев И.В. Сб. вопросов и задач по общей физике. – М. 1988 г.
43. Трофимова Т.И. Сб. задач по общей физике. – М. – 2001 г.
44. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М. – 1999 г.
45. Козел С.М., Рашба Э.И. Сб. задач по физике. – М. – 1987 г.
46. Беликов Б. Решение задач по физике. – М. – 1986 г.
1.10. Қосымша әдебиеттер
47. Бектыбаев Ш. Рақым Қ. Аязбаев А. «Оптика» бөлімі бойынша
зертханалық жұмыстар үшін методикалық нұсқау 1994
48. Махметов Т.С. «Толқындық және кванттық оптика» курстық есептері
бойынша әдістемелік құрал 2005
49. Стрелков С.П. Механика – М. 1979 г.
50. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика – М. 1977 г.
51. Калашников С.Г. Электричество – М. 1977 г.
52. Ландсберг Г.С. Оптика – М. 1976 г.
53. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности – М. 1976 г.
54. Матвеев А.Н. Электродинамика – М. 1978 г.
55. Китель Ч. Введение в физику твердого тела – М. 1978 г.
56. Спроул Р. Современная физика – М.1974 г.
57. Марков М.А. О природе материи – М.1976 г.
58. Квасников И.А. Молекулярная физика – М. 1998 г.
59. Архангельский М.М. Курс физики. Механика – М. 1975 г.
60. Астахов А.В. Курс физики. Механика и кинетическая теория материи –
М. 1977 г.
61. Астахов А.В., Широков И.М. Курс физики, т. 2, 3 – М. 1980 г., 1983 г.
62. Бутиков Е.Н. Оптика – М.1987 г.

1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерилері

Пән бойынша емтихан бағасы межелік бақылау бойынша үлгерімнің
барынша үлкен көрсетулерінің (60% дейін) және қорытынды аттестацияның
(емтиханның) (40% дейін) қосындысы ретінде анықталады және кестеге сәйкес
100% дейінгі мәнді құрайды.
Әріптік жүйе бойынша
бағалау
А цифрлық балама
АВ+
В
ВС+
С
CD+
D
F

Баллдар

%-тік құрамы

4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0

95-100
90-94
85-89
80-84
75-89
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

Дәстүрлік
жүйе
бойынша бағалау
Өте жақсы
Жақсы

Қанағаттандырарлық

Қанағаттандырарлықсы
з

Барлығы

Оқытудың академиялық кезеңі, апта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
%-дық
құрамы

Бақылау түрі

Аралық бақылау оқытудың 7 және 14-ші апталарында жүргізіледі және
бақылаудың келесі түрлерінен алғанда қалыптасады:

Қатысу
0,2 *
Лекция
0,4
*
конспек
тісі
Практикал
1
*
ық саб.
Зертханал 1,25
ық саб.
Жазбаша
7
жауап алу
СӨЖ
0,8 *
Емтихан

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

15

*

*

*

*

*

10

*

14

*

*

*

*
*

*

*

* *

*
30

*

*

*

*

*

*

*
30

*

12

Барлығы
(аттест/
бойынша)
Барлығы

40
100

1.12 Саясаты және процедуралары

«Физика-2» пәнін зерделеу кезінде келесі ережелерді сақтауды сұраймын:
1. Сабаққа кешікпеу.
2. Сабақты себепсіз босатпау, ауырған жағдайда – анықтаманы, басқа
жағдайларда түсіндірме хатты ұсынуды сұраймын.
3. Оқу процесіне белсене қатысу.
4. Курстастастармен және оқытушылармен шыдамды, ашық, қалтықсыз және
тілектес болу.
1.13 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілгендігі

Автордың

Оқу-әдістемелік

Баспасы,

Даналар саны

аты-жөні

әдебиеттердің

Шыққан

атауы

жылы

Кітапханада

Кафедрада

Физика курсы, І- ІІ том

Мектеп,
1971

5

2

Мектеп,
1988 г.
Алматы,
1994
Жалпы
физика Москва,
курсының есептері
1990 г.
Физика
Алматы,
2000
Электр және магнетизм Қарағанд
ы 2003

18

8

20

5

150

15

50

3

Атомная физика.

45

Неізгі әдебиттер
Фриш С. Э.
Теморива А. В.
Савельев И.В.
Абдулаев Ж.
Волькенштейн
В.С.
Ахметов А. Қ.
Ақылбаев Ж. С.
Ермағанбетов
Қ.Т.
Милантьев В.П.

Жалпы физика курсы
І – ІІ том
Физика курсы

Москва,
1999 г.

50
8

Телеснин Р.В.

Молекулярная физика.

Лозовский В.Н.

Курс физики в 2-х
томах.
Матвеев А.Н.
Электричество
и
магнетизм.
Трофимова Т.И.
Сб. задач по общей
физике.
Иродов И.Е. –
Задачи
по
общей
физике. М.
Козел
С.М., Сб. задач по физике. –
Рашба Э.И.
Беликов Б.
Решение
задач
по
физике
Чертов
А., Задачник по физике.
Воробьев А. З.
Савельев И.В.
Курс общей физики в 5
томах.
Трофимова Т.Н.
Курс физики.
Білім
және
тестілеулеудің
мемлекеттік
стандартының
ұлттық орталығы.

Әр ПӘН бойынша
жоғарғы
оқу
орындарының
студенттеріне арналған
аралық
мемлекеттік
бақылау тестілерінің
жиынтығы.

Қосымша әдебиеттер
Әбдіғаппаров Қ.,
Ақылбаев А. Қ.
Физика
Жылқыбаева М.

Москва,
1980 г.
С.-П.,
2001 г.
Москва,
1983 г.
Москва,
2001 г.
Москва,
1999 г.
Москва,
1987 г.
Москва,
1986 г.
Москва,
1981 г.
Москва,
2001 г
Москва,
2001 г
Астана,
2005 г.

Алматы,
1995

Жалпы
физика Алматы,
курсының есептері
1992
Механика.
Москва,
1979 г.

46

6

53

6

65

10

143

8

153

7

139

6

143

19

129

13

120

10

210

12

105

22

10

5
56

5

Кикоин
А.К., Молекулярная физика.
Кикоин И.К.
Калашников С.Г. Электричество.

83

8

64

7

Ландсберг Г.С.

86

10

72

5

Стрелков С.П.

Матвеев А.Н.

Москва,
1977 г.
Москва,
1977 г.
Оптика.
Москва,
1976 г.
Механика и теория Москва,
относительности.
1976 г.

Матвеев А.Н.

Электродинамика.

Китель Ч.
Спроул Р.

Введение в физику
твердого тела.
Современная физика.

Марков М.А.

О природе материи.

Квасников И.А.

Молекулярная физика.

Архангельский
М.М.
Астахов А.В.

Москва,
1978 г.
Москва,
1978 г.
Москва,
1974 г.
Москва,
1976 г.
Москва,
1998 г.
Москва,
1975 г.
Москва,
1977 г.

Курс
физики.
Механика.
физики.
Курс
и
Механика
кинетическая
теория
материи.
Астахов
А.В., Курс физики, т. 2, 3.
Москва,
Широков И.М.
1980 г.,
1983 г.
Бутиков Е.Н.
Оптика.
Москва,
1987 г.

68

8

60

6

56

3

49

3

64

5

68

6

76

4

83

6

46

5

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі

Бақылау түрі
Зертханалық
жұмыстарды
қорғау
№64,№65

Практикалық
есептерін
шығару

Тапсырманың
мақсаты және
мазмұны
«Геометриялы
қ оптика және
жарық
дифракциясы»
бөлімі
бойынша
тереңдетіп
оқу
«Геометриялы
қ оптика және
жарық

Ұсынылатын
әдебиет

Орындалу
ұзақтылығ
ы

[8]192 - 207 1-3 апта
бет, [8] 34 –
51 бет, [8] 281
-284
бет,
лекциялар
конспектісі
[8]192 - 207 1-4 апта
бет, [8] 34 –
51 бет, [8] 281

Тапсы
Бақылау
ру
түрі
мерзім
і
2-4
Ағымда апта
ғы

Ағымда
ғы

1-4
апта

Зертханалық
жұмыстарды
қорғау
№72,№68

Практикалық
есептерін
шығару

дифракциясы»
бөлімі
бойынша
тереңдетіп
оқу
«Кванттық
оптика.
Жылулық
сәуле шығару.
Квант теория
идеясын
тәжірибеде
дәлелдеу.»
бөлімі
бойынша
тереңдетіп
оқу
«Кванттық
оптика.
Жылулық
сәуле шығару.
Квант теория
идеясын
тәжірибеде
дәлелдеу»
бөлімі
бойынша
тереңдетіп
оқу

Аттестациялы «Геометрия
қ модуль № 1 лық
оптика
және жарық
дифракциясы»
, «Кванттық
оптика»бөлімі
бойынша
тереңдетіп
оқу
Зертханалық
«Кванттық
жұмыстарды
электроника
қорғау
элементтері.
№75,№102,№ Атом ядросы»
66,№80
бөлімі

-284
бет,
лекциялар
конспектісі
[8]289 – 291 4-6 апта
бет, [8] 285;
287 – 268 бет,
лекциялар
конс пектісі

[8]289 – 291 5-7 апта
бет, [8] 285;
287 – 268 бет,
лекциялар
конс пектісі

6-7
апта
Ағымда
ғы

Ағымда 5-7
ғы
апта

[8]192 - 207 1 біріккен Аралық
бет, [8] 34 – сағаттар
51 бет, [8] 281
-284
бет,
[8]289 – 291
бет, [8] 285;
287 – 268 бет,
лекциялар
конс пектісі.
Ағымда
[8]538 бет, [8] 7-12 апта
ғы
579 – 570 бет
лекциялар
конс пектісі.

7 апта

8-14
апта

бойынша
тереңдетіп
оқу
Практикалық
есептерін
шығару

«Кванттық
оптика»
бөлімі
бойынша
тереңдетіп
оқу
Аттестациялы «Кванттық
қ модуль № 2 электроника
элементтері.
Атом ядросы»
бөлімі
бойынша
тереңдетіп
оқу
Пән
Емтихан
материалы
ның
меңгерілу
деңгейін
тексеру

[8]538 бет, [8] 8-14 апта
579 – 570 бет
лекциялар
конс пектісі.

Ағымда 8-14
ғы
апта

[8]538 бет, [8] 1 біріккен Аралық 14
апта
579 - 570бет сағаттар
лекциялар
конс пектісі.

Негізгі және 2 біріккен Қорыты
нды
қосымша
сағаттар
әдебие
ттің
жалпы тізімі

4. Практикалық (семинарлық)
әдістемелік нұсқаулар.

сабақтарды

орындауға

Сесси
я
кезеңі
н
де

арналған

Сабақ 1.
Тақырып. 1.2. Геометриялы оптика (1/1/1 сағ).
Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары.
1. Шағылу және сыну заңдары. Ферма ұстанымы.
2. Толық ішкі шағылу шарты.
3. Негізгі фотометрлік шамалар.
4. 15.12[9], 15.15[9], 15.60 [9], 15.69[9].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Электромагниттік толқынтардың қасиеттері.
2. Электромагниттік энергия ағынының тығыздығы.Умов – Пойнтинг векторы.
3. Дипольдың толқын шығаруы.
4. № 4.158; [8] 4.167[8]; 4.169[8]
Сабақ 2.
Тақырып. 1.3. Толқын интерференциясы. (1/-/- сағ.).
Машықтану (семинарлық) сабағының жоспары.

1. Юнг тәжірибесі.
2. Жұқа қабыршақтардағы интерференция.
3. Ньютон сақинасы.
4. Бірдей қалыңдық жолағы.
5. Оптиканың жарықталынуы.
5. № 16.5 —16.9; [9].
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Уақытша және кеңістік когеренттілік.
2. Жарық толқынының шептік және амплитудалық бөлінуі.
3. Интерферометрлер.
4. №№ 16.12; 16.14; 16.27[9]
Сабақ 3.
Тақырып. 1.4. Толқын дифракциясы (1/1/1 сағ.).
Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары.
1. Бір саңылаудағы дифракция.
2. Тордағы дифракция.
3. Кеңістік торындағы дифракция.
4. №16.29; 16.36; 16.38; 16.41 [9].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Френел белдеулері.
2. Фраунгофер және Френель дифракцисы.
3. Векторлық диаграмма әдісі.
4. Дөңгелек саңылаудағы дифракция.
5. № 16.30; 16.38; 16.42 [9].
Сабақ 4.
Тақырып. 1.5. Жарық поляризациясы (1/-/- сағ.).
Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары.
1. Брюстер заңы..
2. Малюс заңы.
3. Қосарлана сыну.
4. Поляризация жазықтығының айналуы.
5. Жарықтың жұтылуы. Бугер заңы.
6. №.16.58;16.60;16.62 [8].
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Поляризацияланған жарықты талдау. Жартылай және тортен бір толқын
пластикасы.
2. Дисперсияның электрондық теориясы.
3. Дисперсиялық призма.
4. № 5.157; 5.159; 5.162 [8].
Сабақ 5.
Тақырып. 1.3. Тема 2.1, 2.2 Квантовая физика (1/1/1 сағ.).

Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары.
1. Жылулық сәуле шығару заңдылықтары .
2. Сыртқы фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі.
3. Комптон. эффектісі
4. Сериалар формуллалары.
5. №№ 18.1; 18.15; 19.13; 19.24;20.22;20.29. [9].
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Рэлея-Джинса заңы. Ультракүлгін апаты.
2. Оптикалық пирометрия. Радиациалық, жарқырау және түстік температура .
3. Атом құрылысы туралы эволюциялық көзқарас.
4. Сутегітәріздес атомдар.
5. №№ 5.178; 5.181; 5.194.
Сабақ 6.
Тақырып. 2.3. Корпускульдік-толқындық дуализм (1/-/-сағ.).
Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары.
1. Де Бройль гипотезасы. Де Бройль толқын ұзындығын анықтау.
2. Гейзенбергтің анықталмаушылық қатынасы..
3. № 19.34;19.36 [9].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Де Бройля толқындарының қасиеттері.
2. Де Бройль және Гейзенбергтің ұстанымының тәжірибеде дәлелденуі.
3. №№6.52; 6.63; 6.67 [8].
Сабақ 7.
Тақырып. 2.4. Шредингердің уақыттық және стационарлық теңдеулері
(1/-/- сағ.).
Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары.
1. Еркін бөлшектердің қозғалысы.
2. Кванттық механикадағы гормониялық кванттық осциллятор.
3. № 6.76; 6.80; 7.83; 6.84 [8].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Кванттық – механикалық және классикалық осцилляторлардың
айырмашылықтары.
осциллятордың энергиялық деңгейлерінің
2. Гормониялық кванттық
энергияларының айырымы қандай?
3. Бөлшек «потенциалдық шұңқырдың түбінде» бола ала ма?
4. Еркін бөлшектердің қозғалысы қандай толқындық функция арқылы
сипатталады?
5. № 6.104; 6. 106 [8].

Сабақ 8.
Тақырып. 1.3. Тема 2.5 . Кванттық теориядағы сутегінің атомы мен
молекуласы (1/-/- сағ.).
Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары.
1. Кванттық механикадағы сутегінің атомы.
2. Кванттық сандар. Паули ұстанымы.
3. Кеңістіктің квантталуы. Күрделі атомдағы элктрон деңгейлерінің
құрылымы.
4. № 6.142; 6.147; 6.152 [8].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Сутегі молекуласы.
2. Иондық және коваленттік байланыстар.
3. Екіатомдық молекуланың электрондық термасы.
4. № 6.155; 6.156; 6.161 [8].
Сабақ 9
Тақырып. 2.6. Лазерлер (1/-/- сағ.).
Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары.
1. Тұтқиыл және еріксіз сәуле шығару.
2. Лазер сәулесінің қасиеттері. Лазер сәулесінің сәуленің басқа түрлерінен
айырмашылығы.
3. Оптикалық резонатор.
4. № 6.173 —6,177 [8].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Гелий-неондық және рубиндік лазерларының жұмыс істеу әдістері.
Сабақ 10.
Тақырып. 2.7. Кванттық статистика элементтері (1/-/- сағ.).
Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары.
1. Ферми-Дирак статистикасы. Фермиондардың қасиеттері.
2. Бозе-Эйнштейн статистикасы. Бозонодар қасиеттері.
3. Ферми-газдың бозе-газдан айырмашылығы.
4. № 6.178; 6.179; 6.182 [8].
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Нернст теоремасы және оның салдары.
2. Кванттық статистиканың классикалық статистикадан айырмашылығы неде?
3. № 6.155; 6.156; 6.161 [8].
Сабақ 11.
Тақырып. 2.8. Конденсацияланған күй. Құрылымдық кристоллаграфия
элементтері. (1/-/- сағ.).
Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары.
1. Моно- және поликристалдар. Изотроптылық және анизотроптылық.

2. Кристалл торларының түрлері. Браве торы.
3. Кристалл торларының жылу сиымдылығы
классикалық теориялар.
4. Фонондар және олардың қасиеттері.
5. № 6.188; 6.190 [8].

туралы

кванттық

және

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Дюлонг-Пти заңы және оның қолданылу шегі.
2. Джозефсон эффектісі.
3. № 6.191; 6.192; [8].
Сабақ 12.
Тақырып. 2.8. Белдеулер теориясының элементтері (1/-/- сағ.).
Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары.
1. Адиабаталық жуықтау және өздік келісім өрісінің жуықтауы.
2. Белдеулер теориясындағы металдар, диэлектриктер және
өткізгіштер.
3. № 6.195; 6.200; 6.205[8].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Квазибөлшектер ток тасымалдаушылар ретінде.
2. Электрөткізгіштіктің кванттық және классикалық
айырмашылықтары.
3. Экситон дегеніміз не?
4. Өздік өткізгіштік құбылысы
5. № 6.196; 6.198; [8].

теорияларының

Сабақ 13.
Тақырып. 2.8. Ферромагнетиктер (1/-/- сағ.).
Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары.
1. Ферромагнетиктердің магниттелуі.
2. Кюри температурасы.
3. № 6.212 — 6.216 [8].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Ферро- и антиферромагнетиктерге кванттық тұрғыдан көзқарас.
2. Ферриттер. Құрылысы.
2. Магниттік материалдардың техникада қолданылуы.
Сабақ 14.
Тақырып. 3.1. Атомдық ядро (1/1/1 сағ.).
Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары.
1. Альфа- и бета- ыдырау заңдылықтарын түсіндіру.
2. Нейтриндер және антинейтриндер.
3. Радиоактивті бөлінудің заңдылықтары.

жартылай

4. Байланыс энергиясы. Маса ақауы
5. Ядеролық реакциялар. Бөліну және синтездеу реакциялары.
6. № 7.12; 7.14; 7.17 ; 7.33 [8].
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Ядеролық реакторлар.
2. Ядеролық энергияның мәселелері.
3. № 7.50; 7.58; 7.67; 7.76; 7.87 [8].
Сабақ 15.
Тақырып. 3.2 Элементар бөлшектерді жіктеу. (1/-/- сағ.).
Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары.
1. Элементар бөлшектерді жіктеу
2. Элементар бөлшектердің өзараәсерлесуі.Сақталу заңы.
3. № 7.96; 7.102; 7.114 [8].

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары.
1. Осы заманғы физика мен астрофизиканың негізгі мәселелері.
2. №№ 7.97; 7.119; 7.123 [8].
5 Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқалар
№ 64 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

(2/1/1 сағ)

Сыртқы фотоэффект құбылысын зерделеу
Фотоэффект.

Жұмысты орындау тәртібі:
Вакуумдық фотоэлементтің вольтамперлік сипаттамасын анықтау
1. K ауыстырып қосқышты I – жағдайға қоямыз.Т1 тумблері арқылы Ш шамын
тізбекке қосамыз.
2. Р реостат арқылы шамды максимал қызуына қоямыз /фотоэлементке
максимал жарық ағыны Ф1 түседі/.
3. Потенциометр арқылы кернеуді U = 0 қоямыз. Микроамперметрмен фототок
күшін өлшейміз.

4. Потенциометр арқылы кернеуді I вольтқа көтере отырып, фототок күшінің
мәнін 1-кестеге жазамыз.
5. Потенциометрдің жылжыма тұтқасын жылжыту арқылы кернеуді U=0
қоямыз.
К ауыстырып қосқышты II-жағдайға қоямыз.
6. Фотоэлементтегі теріс кернеуді көбейтіп фототок I=0 кезіндегі тежеуші
кернеуді Uт анықтап, мәнін теріс таңбасымен 1-кестеге жазамыз.
7. Р реостат арқылы жарық ағынын кемітіп, Ф2 , Ф3 жарық ағындары мәніне
сәйкес тәжірибені /2-6 пункт бойынша/ қайталаймыз.
8. Кестеде берілгенге сүйене отырып фототок күшінің I кернеуге U тәуелдігінің
графигін саламыз.
1 кесте
Ф1

U
I

Ф2

0

U
I

Ф3

0
0
0

U
I

0
0

Электронның шығу жұмысы мен фотоэффектінің қызыл шегін анықтау
1. К ауыстырып қосқышты II – жағдайға қоямыз. Р реостат арқылы шамды
максимал қызуына қоямыз.

2. Фотоэлементтегі теріс кернеуді көбейтіп фототок I=0 кезіндегі тежеуші
кернеуді Uт табамыз.
Тәжірибені әртүрлі жарық сүзгісі үшін қайталаймыз, берілгенді 2 – кестеге
жазамыз.

2- кесте
№

λ

Uт

W1

Ашығ

λ max

λ max

Δ λ max

3. Тәжірибе бойынша электронның максимал энергиясын:
W к = е Uт;
электронның шығу жұмысын:
Ашығ = hc/ λ – e Uт және
фотоэффектінің қызыл шегін есептеп шығарамыз:

λmax = hc/ Ашығ .
Бақылау сұрақтары

1. Фотоэффект құбылысы дегеніміз не? Оның қандай түрлері бар?
2. Фотоэффектінің заңдары қандай?
3. Толқын ұзындығы мен фотонның жиілігі өзара қалай байланысты?
4. Фотоэффект үшін жазылған Эйнштейн теңдеуін жазып түсіндір.
5. Фотоэффектінің қызыл шегі дегеніміз не және ол қандай шамаларға тәуелді?
6. Фотоэлектронның ең үлкен (максималды) энергиясы қандай шамаларға
тәуелді?
7. Осы жұмыстағы фотоэффектінің қызыл шегін анықтау қандай әдіске
негізделген?

Пайдаланған әдебиеттер

1. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. Т.З. М.: Физматгиз, 1959.
367с.
2. Трофимогва Т.И. Курс Физики. М.: Высш. шк. 1985. 299с.
3. Абдуллаев Ж. Физика курсы. Алматы: Білім, 1994. 258-261 бет
СДЖ арналған бақылау тапсырмалары:

1. Фотоэффект құбылысының пайда болуының себептері, түрлері.
2. Сыртқы фотоэффект құбылысы үшін жазылған эйнштейн теңдеуі қандай
іргелі заңға сүйеніп жазылған?
3. Фотоэффект құбылыстары техникада пайдалану мысалдары.

№ 65 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС (2/-/- САҒ)
Гелий-Неон ( Не-Ne) лазерінің ерекшелігін зерттеу
Лазердің жұмыс істеу принципі

Егер зат энергияны жұтса /мысалы, фотонды/, онда оның атомы мен
молекулалары өз бойына артық энергияны жинап беймаза күйге түседі /1асурет/. Атом, ион немесе молекула өзінің осы беймаза күйінен энергиясы төмен
деңгейдегі күйіне өз ырқымен тосынан /спонтанно/ және еріксіз /вынужденно/
ауыса алады, ауысу кезінде шығарған сәуле жиілігі мына өрнек бойынша
анықталады
( 1-сурет):
һν=Е2-Е1

,

мұнда: һ- Планк тұрақтысы;

ν - сәуленің тербеліс жиілігі;
Е2, Е1 - атомның энергиялық деңгейлері;

(1)

һν - квант энергиясы.

Бұл энергиялық деңгейлердің арасындағы ауысу кезінде атомға сыртқы
ортадан әсер еткен электромагниттік өрістің квантына қосарлана
қосымша квант шығады. Өз ырқымен тосынан сәуле шығару квантының
бағыты кезкелген жаққа бағыталса, еріксіз сәуле шығару квантының
бағыты сыртқы электромагниттік өріс квантының бағытына сәйкес келеді
/1,в-сурет/ және сыртқы сәуле кванты мен еріксіз шыққан сәуле
квантының тербелістерінің
а/ кванттың жұтылуы

б/ тосын сәуле шығару

hv

в/ еріксіз сәуле шығару

hv

hv
hv

-

энергиясы Еі , мазасызданбаған атом

-

энергиясы Еі , беймаза атом
1 - сурет

фазасы, поляризациясы және жиіліктері бірдей, яғни екі квант бір-біріне толық
ұқсас болады. Сыртқы электромагниттік сәуленің әсерінен атомның энергиясы
тек жоғарғы деңгейден төменгі деңгейге ғана ауысып қоймайды, сонымен қатар
төменгі деңгейден энергиясы жоғарғы деңгейге де ауыса алады, тек соңғы
жағдайда квант жұтылады.
Квант энергиясын шығаратын ауысулар мол болуы үшін энергиялық
деңгейі Е жоғары және өзырқымен төменгі деңгейге ауыса алатын беймаза
күйдегі, яғни жоғары энергиялық деңгейдегі атомдар мен молекулалардың
саны көп болуы шарт.

Термодинамикалық тепе теңдік кезінде молекулаларды олардың
энергиялық күйіне қарай жіктеу Больцман заңы бойынша атқарылады.
N=N0e-E/kT ,
мұнда:

(2)

N - ортадағы энергиялық күйі Е температурасы Т
молекулалардың саны;
N0 - осы Т температурадағы негізгі күйдің молекулаларының саны.

Егер

қандайда

болмасын

әдіспен

заттың

көп

молекулаларының

энергиялық деңгейі молайтылған /инверсионная населенность/ болса, онда
жоғарғы деңгейден төменгі деңгейге ауысудың саны көп болады.Бұл - затқа
келіп түскен сәуле квантының /һv/

сол заттың ішінде өзіне ұқсас кванттарды

/һv/ туғызып көбейуіне, яғни затқа сырттан түскен сәуленің күшейуіне әкеледі.

анод
катод

алдынғы айна
Р=50%

жазық
поляризацияланған сәуле

λб
белсенді элемент

He-Ne қоспасы

артқы айна
Р=100%

Заттың жоғарғы деңгейлі энергиялық күйін белсенді күй деп, ал белсенді
күйдегі ортаны белсенді орта деп атайды. Жоғары энергиялық деңгейдегі
молекулалар /атом немесе иондар/ санын сырттан энергия беру арқылы
көбейтуді инверсиялық нығыздау /накачка/ деп атайды.
Нығыздау тәсілдері әртүрлі және ол лазер түрлеріне байланысты.
Нығыздау процесін үш деңгейлі лазердің мысалынан көруге болады
сурет/.

Молекулалар 1 - энергиялық деңгейден

/ 3 -

ІІ - энергиялық деңгейге

ауысуы үшін, сырттан келген сәуле квантының көмегімен, электрондар әуелі 1
- энергиялық деңгейден

ІІІ - деңгейге ауысады. Бұл

ІІІ - деңгейдегі

электронның тұрақтап тұру уақыты, яғни электронның бұл беймаза күйде болу
уақыты өте аз /≈10-8 c/ болуы қажет.
Электрондардың

ІІ

- деңгейде тұрақтау уақыты ≈10-8 с дан көбірек

/айталық 10-3 с/, сондықтан электрондар өзықтиярымен сәуле фотонын

III

II
нығыздау

лазер сәулесі

I
3 - сурет

шығармай-ақ

ІІІ - деңгейден беймаза уақыты көбірек

ІІ - деңгейге

/метастабильный/ ауысып жиналады және өте күшті нығыздау болған кезде ІІ деңгейдегі элоктрондар саны І - деңгейдегіден көп артық болады. Бұл ІІ деңгейден І - деңгейге электрондардың ауысып, фотон тасқынын шығаруының
мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Дегенімен оптикалық тербелістің туындауы тек еріксіз сәуле шығару бір
рет қана пайда болмай, одан кейін де жиі қайталанып отырған жағдайда ғана
өтеді. Бұл процесс өтуі үшін белсенді орта оптикалық резонатор /үндестіргіш/
ішіне орналасады.
Оптикалық үндестіргіш - екі айнаның арасына орналастырған белсенді
орта /4 -сурет/. Айналар жазық, дөңес және ойыс болып келеді. Олардың
сәулені шағылыстыру коэффициентінің жоғары болуы - аса керек қасиет.
Мұнда шағылыстырғыш қабілеті жоғары және жарықты жүтпайтын, көп
қабатты диэлектрлік жамылғышы бар айналар қолданылады.
Бірінші айнаның сәулені шағылыстырғыш коэффициенті 0,5 /50%/, ал
екінші айнанікі 0,98 /≈100%/ тен кем болмайды. Айналардың оптикалық
белсенді

орта

лазер
сәулесі

жартылай
мөлдір айна
р=50%

мөлдір
емес айна
р=100%

оптикалық резонатор
4 - сурет

бетінің тегістелуі оған түсетін жарық толқының 1/100 бөлігіндей дәлдікпен
өңделуі және айналардың бір - біріне өте дәл параллель орналасуы қажет.
Параллель еместігі ең көп болғанда 5 ″ бұрыштық секундтан аспауы керек.
Айналардың не үшін қажеттігін түсіну үшін

3-суретке қарайық.

Айналардың арасында өте көп біртекті молекулалардан тұратын белсенді орта
орналасқан. Мұнда

ІІ - деңгейден

І – деңгейге өзырқымен және еріксіз

ауысулар болып жатады. Электрондардың өзырқымен ауысуы кезеніңде
фотондар туындайды. Бұл фотондар таралу жолында басқа молекулалардың
электрондарының орнын ауыстыруына себепші боладыда жаңа фотондар
шығады.
Бұл пайда болған фотондар өзінің тарау жолындағы кезіккен келесі
молекулаларда еріксіз ауысу туғызады. Осы сәттен бастап фотондардың
өздерін өздері еселете көбейткен тасқынды /лавинообразно/ процесі басталады
және әрбір фотонның тарау бағыты оны тудырған фотонның бағытымен
бағыттас болады.
Айналар жүйесі фотондардың таралуының басты бағытын таңдауға
мүмкіндік береді. Ол - осьтің бойы. Бұл фотондар айнадан кері шағылысып
қайтадан активті ортаға келеді де, ондағы уақытша беймаза күйдегі
/метастабильный - уақытша тұрақты/ атомдарды негізгі күйге еріксіз ауысуға
мәжбір етеді және соның нәтижесінде бір бағытта таралған фотондар саны
көбейеді.
Сонымен оптикалық үндестіргіш фотондардың күшейткіш ортада, оның
осінің бойымен тарылып, жарық толқындарының бірнеше рет қайталанып
тууын қамтамасыз етеді, соның нәтижесінде өте қуатты сәуле - лазер сәулесі
алынады.
Лазер сәулесі туындауы үшін үндестіргіштің ұзындығына L саны n жарты
толқын

λ
2

сыйуы керек, яғни

L = n(

λ
2

), n=1,2,3, ...

(3)

Айналардан бірнеше рет шағылысқан фотондар, кванттар тасқынын
тудыра отырып, белгілі бір қуатқа ие болады да, лазер сәулесі түрінде,
жартылай мөлдір айна арқылы сыртқа шығады.
Лазер сәулесінің туындауына тек үндестіргіш осіне параллель таралған
кванттар ғана қатынасатын болғандықтан, оның П.Ә.К. 1% тен аспайды. Бірақ
кейбір жағдайларда П.Ә.К.-ін 30% жеткізуге болады.

Не-Nе лазерінің құрылысы
Не-Nе лазері үздіксіз жұмыс істейтін лазерлер қатарына жатады. Оның
қуаты үлкен емес /100мВт /, бірақ пайдалануға ыңғайлы, арзан, көзге көрінетін
жарық сәулелерін шығарады және сәуле шығару қабілеті өте тұрақты.
Не-Nе лазерінің құрылысы және жұмыс істеу тәсілі.
Барлық газдық лазерлер сияқты

Не-Nе

лазерінде нығыздау электр

разрядының көмегімен екі кезеңде іске асырылады:
1. Не (гелий) газы беймазалаушы энергияны жеткізуші және оны Nе (неон)
газының атомдарына беруші қызыметін атқарады.
2. Неонның беймазаланған атомдары, негізгі энергиялық күйге ауыса
отырып, лазер сәулесін шығарады.
Электр

разряды

кезінде пайда болған электрондар

мен соқтығысу

кезінде беймаза күйге түскен гелий атомдары негізгі энергиялық І - деңгейден
беймаза күйдегі ІІІ - деңгейге ауысады /5 - сурет/.
Беймаза күйдегі гелий атомдарымен соқтығысқан неон атомдары да
беймаза күйге түсіп, гелийдің беймаза күйіндегі энергиялық деңгейіне жуық,
өзінің беймаза күйіндегі, жоғарғы энергиялық деңгейіне ауысады. Осының

Не

Соқтығысу кезінде
берілетін энергия

Ne

нәтижесінде өте көп неонның атомдары жоғары энергиялық деңгейдегі беймаза
3 - күйге көшіп, инверсиялық нығыздау жасалады.

Ал олардың 3 – күйден өзырқымен энергиялық деңгейі төмен 2 күйдегі деңгейге ауысуы толқын ұзындығы λ= 0,6328 мкм квант /лазер/
сәулесін шығарумен қосарлана жүреді.
Шындығында бұл былай іске асырылады:

лазердің белсенді жұмыс

атқаратын бөлігі қабырғасы қалың шыны түтіктен жасалған, ал екі түпкі беті
жазық - параллель оптикалық шыны тереземен жабылған.
Гелийдің кезкелген заттың ішіне ену қабілеті жоғары болғандықтан,
түтіктің қабырғасы калың етіп жасалады. Түпкі терезелер жазықтығы түтік
осімен Брюстер бұрышын (αб) жасайтындай етіп орналасқан /2 - сурет/ .
Терезелерді (αб) бұрышымен орналастыру лазер сәулесінің кернеулік
векторының

Е

тербелісі оның таралу бағытына көлденең /осы сурет

жазықтығында жататындай/ жазық поляризацияланған сәуле алу қажеттілігінен
туған. Бұл әдіс көптеген лазерлерді жасауда жиі пайдаланылады.
Түтікке электродтар /анод, катод/ орналастырылған, ал түтіктің өзі Не /р=
1мм.сын.бағ/ және Nе /р = 2мм.сын.бағ/ газдары қоспасымен толтырылған.

Белсенді элемент жартылай мөлдір жазық айна мен шағылыстыру
коэффициенті = 0,98 ойыс сфералық айнадан жасалған. Сфералық айнаның
радиусы үндестіргіштің ұзындығына тең етіп алынуы лазер сәулесінің П.Ә.К.
ұлғайту үшін және оның сапасын /монохроматтылығын және кеңестік пен
уақыт бойынша когеренттілігін/ жақсарту үшін қажет.
Анод пен катодтың арасына жоғары кернеу берілгенде белсенді
элементтің ішіндегі жанған электр разрядының көмегімен нығыздау процессі
жүреді. Электр разрядын тудыру түріне қарай белсенді элементтер ыстық және
суық катодты болып бөлінеді.
Ыстық катодты тәсілде разрядты тудыру үшін өте жоғарғы вольтті қысқа
импульс пайдаланылады, ал разряд тұтанған соң жоғары тұрақты кернеуге
қосылады.

Суық

катодтық

тәсілде

жоғарғы

жиілікті

электр

разряды

пайдаланылады. Суық катодты белсенді элемент ұзақ мерзімге /20000 сағаттан
аса/ пайдалануға жарайды және сәуле шығару қасиеттері де жоғары.
Бірақ ыстық катодты белсенді элементтер қуаты күшті лазер сәулелерін
алуға мүмкіндік береді. Не-Nе

лазерлері, үздіксіз жұмыс істейтін тұнғыш

жасалған лазерлер. Олар 1961 жылдары пайда болды және газдық лазерлердің
көп түрлерін жасаудың бастамасы болды.
БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ
1. Лазер сәулесінің ерекшелігі қандай? Оның қандай түрлері бар?
2. Өз ырқымен тосын
(вынужденно)

(спонтанно)

шыққан кванттар мен еріксіз

сәуле шығару кванттарының арасындағы айырмашылық

қандай?
3. Үш деңгейлі энергиялық жүйе мысалынан лазердің жұмыс істеу әдісін
түсіндір.
4. Қандай деңгей беймаза уақыты көбірек (10-3 с) (метастабильный) деп
аталады. Инверсиялық нығыздау дегеніміз не?

5. Оптикалық резонатор деген не, оның үзындығы қалай таңдап алынады
және оның лазер сәулесінің туындауындағы атқарар жұмысы қандай?
6. Қандай орта белсенді орта деп аталады?
7. Не-Nе лазерінің сәуле шығарғыштық құрылымы қандай?
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Абдуллаев Ж. Физика курсы. Алматы: Білім, 1994. 26-тарау, §17, §18. 21тарау §15, §16.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высш..шк. 1985. §232, §191, §192.
СДЖ арналған бақылау тапсырмалары

1. Лазер сәулелерінің қасиеттері.
2. Лазер аспаптарының түрлері.

3. Лазер аспаптарының жұмыс істеу ұстанымы.

№ 68 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС (2/1/1 сағ)
Жарық сәулесін шығару жұту спектрлерін анықтау

Тәжірибе жұмысы
Тәжірибе жұмысының мақсаты монохроматорды дәлдеу /градуировка/,
әмбебап монохроматор УМ – 2 көмегімен неон газының сызықтық спектрін
бақылау және сәуле жұтқыштың /поглотитель/ сәуле енін анықтау.

1-ТАПСЫРЫС. Монохроматорды дәлдеу /градуировка/.
Эталон жарық көзі үшін төменгі қысымдағы сынапты кварц шамын
пайдаланады. Мұнда сынап буы арқылы өтетеін ток разряды жарық шығарады.
Сынап шамы спектр сызықтары көрнекті және тұрақты жарық көзі бола алады
және ол қанықтылығы әртүрлі, сирек кездесетін спектр сызықтарын береді.
Өлшегіш барабанды айналдырып 1-кестеде көрсетілген сынаптың
спектрін ортаңғы жағдайға әкеліп, оны окулярдің көрсеткішімен беттестіреді.

Барабандағы көрсеткенді жазып алып, одан кейін көрсеткішті ауыстырып осы
бірінші сызықты үш рет қайталап өлшейді. Орта мәнін 1-кестесіне жазады.
Кестедегі мәндер бойынша аспаптың көрсетулерінің толқын ұзындығына
байланыстылығының дәлдегіш /градуироворочный/ графигін сызамыз.
1-кесте
Монохроматорды сынап спектрі бойынша дәлдеу
Сызықтың түсі мен орны

м 10-9 Барабанның көрсетуі

1.

Дара қызыл

690,7

2.

Айқын қызыл

623,4

3.

Қызғылт

сары

/ұқсас

екі 612,3

сызықтардың сол жағындағы/
4.

Сары

/тақау

екі

айқын 579,0

сызықтардың сол жағындағы/
5.

Дара сары-жасыл

567,6

6.

Айқын ашық-жасыл

546,0

7.

Көкжасыл

/айқын

көгілдір 497,4

сызықтың оң жағындағы бірінші/
8.

Айқын көгілдір

491,6

9.

Айқын көк

435,8

10. Көк /тақау екі ұқсас сызықтардың 433,9
оң жағындағы/
11. Сол жақтағы айқын күлгін

407,8

12. Оң жақтағы айқын күлгін

404,7

2-ТАПСЫРЫС. Неон газының спектрінің толқын ұзындықтарын анықтау.
1 – тапсырыстағы сияқты неон газының спектр сызықтарын өлшеу керек.
Жарық көзіне неон шами алынды. Саңылауды тарылта отырып алынған спектр
сызықтарының

орналасуын

бақылайды.

Спектр

сызықтарының

қанықтылығынемесе көрнектілігі жеткілікті болмаса, оны неон шамын орнынан
әр бағытта жылжыту арқылы реттейді.
Анықталған мәндерін 2- кестеге жазады.
2-кесте
Неон газының спектрінің толқын ұзындығын анықтау

м 10-9

п/п Сызықтың түсі мен орны
1.

Айқын

қызыл

/екі

Барабанның көрсетуі

жақын

сызықтың сол жағындағы/
2.

Қызылсары

/екі

жақын

сызықтың оң жағындағы/
3.

Айқын сары

4.

Айқын ашық жасыл

5.

Ашықжасыл

/екі

жақын

сызықтың оң жағындағы/
6.

Айқын көк
Осы кестедегі барабанның көрсеткен мәндеріне сай, дәлдегіш графикті

пайдаланып, неон спектрінің толқын ұзындықтарын анықтайды.

3-ТАПСЫРЫС. Жарық сүзгісінің /фильтр/ жұту спектрін анықтау.
Монохроматордың саңылауына элетр шамын орналастырады, өйткені
оның спектрі тұтас спектр. Шамның сәулесінің жолына ақ түсті /матовая/
шыны пластинка қойылады. Бұру механизмі арқылы дисперсиялаушы
призманы айналдырып оптикалық сүзгіде жұтылған толқын ұзындығының

барабандағы сәйкес мәндерін жазып алады. Сүзгінің жұту спектрінің енін
анықтайды.

4-ТАПСЫРЫС. Ертіндінің жұту спектрін анықтау.
Зерттелетін ерітінді төрт қырлы мөлдір ыдысқа құйылып элетр шамы мен
саңылау арасында қойылады. Барабан арқылы ерітіндіден өткен сәуле
жолағының мәнін табады. Дәлдегіш /градуировочный/ графикті пайдаланып
осы сәуленің жолағының екі шеткі толқын ұзындығын және ерітіндінің жұту
спектрінің енін анықтайды. Ерітіндінің орнына хлорофилдің спирттағы
ерітіндісін пайдалануға болады.

1. Атомның құрылысы. Электрондар мен атомның энергиялық деңгейлері,
олардың өзгеру себептері.
2. Тұтқиыл сәуле шығару. Жарық кванты, фотоны және квант энергиясы.
3. Электронның атом ядросымен байланыс энергиясы.
4. Атомның сәуле шығару механизмі, сызықтық спектр.
5. Спетр тобы /серия/, спектр сызықтарының орналасуы, Бальмер формуласы.
6. Жолақ спектр, тұтас спектр.
7. Сәулені жұту, жұту спектрі.
8. Жарық дисперсиясы.
9. Сыну көрсеткішінің жарықтын ортада таралу жылдамдығына, диэлектрлік
және магниттік өтімділікке байланыстылығы.
10. Қандай жағдайда дисперсия заңы бұзылады?
11. Монохроматорды дәлдеу /градуировка/ не үшін және қалай жүргізіледі?

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Наука, 1976.
2. Абдулаев Ж. Жалпы физика курсы. Алматы. 1991.
3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: Наука, 1980.
4. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. Т.З. М.: Физматгиз, 1959.

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары:

1. Фотонның

энергиясы,

тыныштықтағы

және

қозғалыстағы

массасы.

Жарықтың толқындық және корпускульдік қасиеттері.
2. Заттың жарық шығаруының кванттық
3. Монохроматордың құрылысы және жұмыс ітеу әдісі.
№ 72 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС (2/1/1 сағ)
Жарық дифракциясы құбылысын зерделеу.

Тәжірибе жұмысы
Жұмыстың мақсаты:
Дифракция торының көмегімен жарық толқын ұзындықтарын анықтау.
1.

Дифракциялық

тор

мен

жарық

көзінің

арасын

«У»

қашықтыққа

орналастырамыз.
2. «Ноль» максимумының екі жағындағы симметриялы К=1,2,3 – ретті
дифракциялық спектрлерді табу керек.
3. Күлгін, жасыл және қызыл сәулелер үшін толқындарының «ноль»
максимумы мен оның оң жағындағы бірінші ретті максимум арақашықтығын
Х1 және оның сол жағындағы бірінші ретті максимум мен арақашықтығын Х2
сызғышпен өлшеу керек. Одан кейін мына өрнектер бойынша:
Х = (X1 + X2) ,

tgy = x/y, y = arctg x/y

2
γ – ді есептеу керек. Әрбір толқын ұзындығын есептегенде “Y”-тің шамасын үш
рет өзгертіп отырады.
4. Дифракциялық тор тұрақтысы d=0,01 мм болғанда, γ мәндері бойынша
әрбір толқын ұзындығы мына өрнектермен анықталады
λ=dּsin arctg x/y
k
5. Сенім ықтималдығының таңдап алынған мәні бойынша күлгін, жасыл, қызыл
түсті сәулелердің табылған толқын ұзындықтарының сенімділік шекарасын Δλ
есептейміз.
Тексеру сұрақтары

1. Дифракция құбылысы дегеніміз не? Оған қалай көз жеткізуге болады.
2. Тюйгенс-Френель принципі қандай?
3. Бір саңылаудағы дифракцияны түсіндір.
4. Дифракциялық тор, оны пайдалану жолдары.
Пайдаланған әдебиеттер

1. Ландсберг Г.С. Оптика, М.: Наука, 1976.
2. Трофимова Т.И. Курс физики, М.: Высш. шк. 1985.
3. Савельев В.С. Курс общей физики. Т.З.
СДЖ арналған бақылау тапсырмалары

4. Қатты заттың кристалдық торындағы дифракция Вульф-Брэггтер өрнегі.
5. Оптикалық аспаптардың ажырата алу қаблеті.
6. Толеграфия туралы түсінік және оның пайдалануы.

№ 80 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС (2/1/1 сағ)
Микроскопты пайдаланып шыны пластинканың сыну көрсеткішін
анықтау
Изотропиялық екі мөлдір ортаның шекарасындағы сәуленің шағылу
және сыну заңдары

Жұмысты орындау
1.

Микрометрмен пластинканың сызаттарға жақын тұсының қалындығын
өлшеуіміз керек.

2.

Шыныға жүргізілген сызаттардың қиылысу нүктесі микроскоптың көру
алаңында жататындай етіп пластинканы микроскоптың үстелшесіне
орналастырамыз.

3.

Микроскопты үстіңгі сызатқа дәл бағыттап анық кескінін табады да,
бұранда дөңгелегінің сызықшаға қарсы келген бөлігін К1 жазып аламыз.

4.

Микрометрлік

бұранданың

дөңгелегін

айналдырып

микроскопты

төменгі сызаттың анық кескініне дәлдейді. Дәлдеу кезінде бұранданың
дөңгелегінің толық айналым санын m санап отырады және сызықшаға
қарсы келіп тоқтаған дөңгелектің бөлігін K2 жазып аламыз.
5.

Тәжірибені 10 рет қайталайды. Алынған мәндері төменгі кестеге
жазады. Әрбір тәжірибе кезінде алынған d, d1 шамаларын (7) өрнекке
қойып, сыну көрсеткіштерінің бірнеше мәндерін табамыз.

6.

Берілген

сенім

ықтималдылығы

шамасына

сай

табылған

сыну

көрсеткіштерінің сенім ауытқуын есептейміз.
N/N

d

m

K1

K2

d1

N=d/d1 n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Бақылау срақтары

1. Изотропиялық мөлдір ортаның қасиеті қандай?
2. Сәуленің түсу және шағылу бұрыштары.
3. Жарықтын шағылу заңдары.
4. Сәуленің түсу және сыну бұрыштары.
5. Жарықтын сыну заңдары.
6. Ортаның салыстырмалы сыну көрсеткіші.
7. Ортаның абсолют сыну көрсеткіші.

n-n

Sn

Δn

n=n+Δn

8. Ортаның салыстырмалы сыну көрсеткіші мен сол ортадағы жарықтың
таралу жылдамдығы арасындағыбайланыс.
9. Ортаның жарық өткізу коэффициенті мен оптикалық тығыздығы
арасындағы байланыс.
10. Сәуленің оптикалық тығыздығы жоғары ортадан оптикалық тығыздығы
төмен ортаға өтуіндегі түсу және сыну бұрыштары.
11. Сәуленің толық ішкі шағылуы.
12. Тәжірибедегі шынының сыну көрсеткішін анықтайтын өрнекті қорытып
шығару.
13. Шыны пластинканың жорамал қалындығын есептеу.
Пайдаланған әдебиеттер

1. Абдулаев Ж. Жалпы физика курсы, Алматы: Ана тілі, 1991
2. Трофимова Т.И. Курс физики, М.: Высш.шк.1985.
3. Физический практикум /Под ред.проф.Ивероновой В.И. М.: 1953/
4. Фриш С.Э. и Тиморева А.В. Курс общей физики. Т.3. М.:Высш.шк.1959.
5. Зисман Г.А. и Тодес О.М. Курс общей физики . Т.3. М.: Наука, 1972.
6. Ландсберг Г.С. Оптика, М-л. 1952
СДЖ арналған бақылау тапсырмалары

1. Микроскоптың құрылысы және дененің кескінін ұлғайтып көрсетуінің
геометриясын түсіру түсіндір.
2. Толық ішкі шағылу құбылысы. Оынң табиғатта көріністері қандай?
3. Шынының сыну көрсеткішін анықтауда микроскопты қолдану әдісін
түсіндір.

№ 102 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС (2/1/1 сағ)
Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау
Жылулық сәулешығарғыштық

Тәжірибе жұмысы
Жұмыстың мақсаты:
Абсолют қара емес денелердің жарық шығарғыштығын зерттеу арқылы
Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау. Абсолют қара емес денеге электр
шамының вольфрам қыл алынған.
Электр шамының вольфрам қылынан /2/ шыққан жарық фильтр /3/
арқылы линзаға /4/ түсіп, одан әрі параллель сәулелер түрінде екінші объектив,
линза /5/ арқылы фотоэлектрлік пирометрге ФЭП-4 түседі. Пирометрден /6/
өткен ток күші вольфрам қылының қызу дәрежесіне тәуелді.
Сондықтан пирометрге жалғанған гальвонометрдің шкаласы Цельсии
шкаласына ауыстырылғандықтан, гальвонометр ток күшін емес вольфрам
қылының қызу температурасын /T/ көрсетеді. Вольфрам қылдан өтетін ток
күші /A/ амперметрмен, оның кернеуі /U/ вольтметрмен өлшенеді. Элетр шамы
ЛАТР /7/ арқылы ток көзіне /220 В/ жалғанған. Пирометрге тұрақты ток көзі
қажет болғандықтан, оны айналмалы токты түзеткіш /выпрямитель/ /8/ арқылы
ЛАТР-ға жалғауға болады немесе жеке тұрақты ток көзіне жалғайды.
Егер қыздырылған вольфрам қылының температурасы T1 электр тогының
қуаты арқылы үнемі толтырылып отырылса /P=IU/, онда қылдың сыртқы
ортаға тарататын энергиясы жылулық сәулешығару энергиясына айналады деп
тұжырымдауға болады. Өйткені жылу өткізгіштік және конвекция арқылы
жоғалатын энергиясының шамасы өте аз болады. Егер ортаның немесе
вольфрам қылының алғашқы температурасы /қыздырмай тұрғандығы/ T2
болса, онда осы сәулешығару үшін энергияның сақталу заңын жазамыз:
қыздырылған қылдың шығарған сәулесінің энергиясы J2=α1 δ T14 S электр
тогының қуаты /P=IU/ мен қыздырылғанға дейінгі қылдың энергиясының
қосындысына тең:

J2=P+J1;
α1 δ T14S=IU+ α1 δ T24 S=> α1 δ S(T14-T24)=IU=>
δ=IU/ α1 S (T14-T24) (BT/M2K4).
Тәжірибені орындау тәртібі:

1. Фотоэлектрлік термометрдің қақпағы (9) ашылып ЛАТР-дың тұтқасы “0”
көрсеткішке қойылады.
2. Аспапты тумблер арқылы ток көзіне қосамыз, бұдан кейін сигнал шамы
жанады.
3. ЛАТР-дың тұтқасын асықпай айналдырып приборға 90 Вольттан бастап 10
вольт сайын, 180 вольтқа /мыс:90,100,110,.../ әртүрлі кернеу береміз және
сол кернеулерге сәйкес токты және температураны жазып аламыз.
4. Жазып алынған шамалар бойынша және (12) өрнекті пайдаланып 1-кестені
толтырамыз, αi=0,45, S=2,20ּ10-4 м2 , мұнда S- сәуле шығарушының бетінің
ауданы. T2=293K.
5. Больцман тұрақтысының δ сенім интервалын Δδ анықтаймыз:

6. Анықталған мәндерді 1-кестеге жазамыз.
1-кесте
N/N U, В
1
2
3
4

I, А

T1, К

T2, К

δi, Вт/м2 К4

δi, Вт/м2 К4 Sδ

Δδ

5
6
7
8
9
10
Бақылау сұрақтары:

1. Жылулық сәуле шығарғыштық дегеніміз не?
2. Дененің сәуле шығарғыштық қабілеті дегеніміз не?
3. Дененің жұту және шығылдыру қабілеті дегеніміз не?
4. сәулешығару қабілетінің дененің теапературасы мен толқын ұзындығына
тәуелділігі қандай?
5. Абсолют қара денеге қандай денелер жатады?
6. Кирхгоф. Стефан-Больцман, Вин I, II заңдарын түсіндіріңдер.
7. Стефан-Больцман, Вин тұрақты сандарының физикалық мәнін айтындар.
Пайдаланған әдебиеттер:

1. Абдулаев Ж. Физика курсы, Алматы: Білім, 1994. 251-257- б.
2. Зисман Г.А. Тодес С.М. Курс общей физики. Т.З. М.: Наука, 1972. 302-б.
3. Трофимова Т.И. Курс физики, М.: Высш. шк. 1985. 292-295- б.
СДЖ арналған бақылау тапсырмалары:

1. Жылулық сәуле шығарудың негізгі сипаттары.
2. Оптикалық пирометрия және олардың түрлері.
3. Релей-Джинс және Планктың қара денелердің энергиялық жарқырауының
спектрлік тығыздығын анықтау өрнектерінің ерекшеліктері.
№75 Зертханалық жұмыс (2/-/- сағ)

Жұмыстың мақсаты: Жарық көзі. Жарық күшін анықтау.

Аспапты орнату.
Адамның көзі басқа да сезім мүшелері сияқты сандық тітіркену бағасын бере
алмайды, өйткені жалпы субъективті көздің көру сезімі жарық ағыны басқа
жарық ағынынан қанша үлкен екендігін анықтай алмайды. Бірақ көздің ең
үлкен дәлдігі жарықтандыруды көрші алаң шартымен салыстырады. Олардың бір
ғана спектрлік құрылымы жарықпен жарық- тандырылған. Осыған байланысты
барлық фотометрияның визуальді тәсілдері бақылау көзі мен жарықтануды
теңестіреді. Қарапайым түрде бұл көзқарас фотометрде үшқырлы призмамен
іске асады.
Призма қырларының жарықтануын мына формула арқылы анықтауға болады

E0 =

I0
cos I
r0

немесе E0 =

I0
cos I
r2

Фотометрді тасымалдағанда, яғни r0 мен r -дің өзгеруі,жарықтану
алаңы маталық шынының теңдігін жазуға болады
I
I
E = E0 , 2 = 02
r
r0

⎡r⎤
осыдан I = I 0 ⎢ ⎥
⎣ r0 ⎦

2

Қазіргі жұмыста электрлік шамның қызуын зерттейді. Ол өзі шыны баллоннан
тұрады, оның ішінде вольфрамнан жасалған спираль бар. Шамның қызмет ету
уақытын арттыру үшін, баллон инертті газдармен толтырылады (аргон,
криптон).

Шам жарықтың анизатропты көзі болып табылады, яғни жарық

күші оның әртүрлі бағытгарында бірдей емес. Жарық күші, шаммен сәуленену,
оған қажетгі электрлік қуатына байланысты. Жұмыстың мақсаты осы
байланысты анықтау. Ол үшін келесі сұлба қолданылады.
Мұндағы: Л0- эталонды шам
Л - зерттелетін шам

Рч - Л шамына берілетін кернеуді реттейтін реостат.
Өлшеу тәртібін өткізу.
1. Реастатты максимум кедергіге қою, яғни тах белгісіне реастатгың

қозғағышын көшіру.
2. Блок питанияны ток көзіне қосып, ВКЛ деген түймені (кнопка) басамыз.
3. Реастаттың көмегімен вольтметрге 4В қою керек, және осы мәнді жазып

алып, одан кейін миллиамперметрдің көрсеткішін(1мА - 10~3А) кестесінен
аламыз.
4. Фотометрдің призмасын қозғалта отырып, бірдей жарықтануды маталық

шыныда 2 поляда көрсету. г және го арақашықтығын оптикалық
шкаланың сәкісі окамьи арқылы өлшеу, қондырғыны бұзу керек,
фотометрді қандай да бір бағытқа ығыстырып, осы өлшеу тәртібін тағы
да

2

рет

қайталаймыз.

Кестеге

3

рет

өлшенген

мәндермен

арақашықтықтың орта мәндері г және г0 жазылады.
5. Аналогикалық өлшемдері вольтметрдің көрсеткіштері арқылы қарастыру

:4.5,5.0,5.5 және 6.0В.
6. Шамның қолданылатын Р қуатын шығарып, I жарығының күші және

меншікті кедергіні Р/І олардың нәтижелерін кестеге жазамыз.
7. І=f(Р) қатынасына график салу керек.

№ и,в

12
3
4
5

І,А

Р,Вт

Г0/М

г,м
•

/•
(і

(-)2
Г0

ІЛд

Р/І

Мұндағы: II - Л шамындағы зерттелетін кернеу.
і- Л шамы арқылы ағатын ток күші.
Р=ІІ*І -Л шамы қолданатын электрлік қуат.
І 0 = 30 Кд - Л0 шамының эталонды жарық күші.

Бақылау сұрақтары
1. Көріну функциясы дегеніміз не?
2. Жарық ағыны, жарық күші және жарықтану дегеніміз не?
3. Жарықтану заңын түйінде.
4. Осы жұмыста жарық куші қалай анықталады?
5. Фотомердің құрылысы және жұмыс істеу әдісі қандай?
6. Есептеу формуласын қорыт.
Әдебиеттер:
1. Сивухин Д. В. Курс общей физики. Оптика. М. Наука. 1980.
2. Савельев И. В. Курс общей физики. 3 том. М. Наука. 1978.
СДЖ арналған бақылау тапсырмалары:

1.

Жарықтану дегеніміз не?

2.

Жарқырау дегеніміз не?

3.

Жарық шамаларының өлшем бірліктері.

№66 Зертханалық жұмыс (2/1/1 сағ)
Лазердің көмегімен жарык интерференциясын зерттеу.

Жұмыстын орындалу тәртібі :
1 Құрылғының барлық тізбегінің элементтері мен
танысқаннан кейін (обективі бар экранмен және шыны

пластинкамен,лазермен) лазерді косып,лазер сәулесінен объективте
бар экранды алу керек.
Ескерту! Лазерлік сәуленің көзге түсуі зиянды.Кез-келген лазермен
жұмыс істегенде оның жарығын шағыла таралған
Беттерден баиқауға болады.

2 .Пластинканы лазерден жуық шамада Ь=50см қашықтықта орналастырамыз
және

шағылғаннан

пайда

болғанноқатлазердің

шығу

саңылауының

ортасына түсу үшін сәуле бағытына перпендикуляр бағыттаймыз.
З.Объективі бар экранда лазер мен пластинаның арасында кіргізу керек және
дәл ортасына келтірілуі міндетті түрде экранда концентірлі ашық және
күңгірт сақиналар систумасы пайда болуы керек. Сақиналардың ортасы
дөңгелек экранның ортасымен сәйкес келуі керек. Экранда сызылған қоршау
контурмен сақиналардың орналасуы сай келсе, ол дүрыс болады. Қажет болса,
шыны пластина мен объективтің қосымша юстировкасын жасауға болады
Пластинаның жаман сапасынан және кілігінен интерференциялық сақиналар
дөңгелек экранның әр түрлі нүктелерінде бірдей болмауы және геометриялық
дүрыс болмауы мүмкін.

4. Экран бетінде 2 перпендикуляр шкалалардың көмегімен бірінші бес
сақинаның радиусын өлшеу керек ( әр сақина үшін өзара перпендикуляр
бағыттағы радиустың мәнін алу керек – R-X,R+х, R_у, және x+у).
5. Әрбір күнгірт сақиналардың орташа мәндерін анықта және қорытындысын
кестеге кіргіз.
6. Сенім қашықтығын анықта.
7. Мына өрнек бойынша шыны пластинканың сыну көрсеткішін анықта:
n=

№

R-X

R+X

R-y

Rz2 − R 2j
ΔN zj

⋅

d
4λ0 L2

R+y

R

n

n

Δn

1
2
3
4
5
Бақылау сұрақтары
1. Когерентті толқындар қандай толқындар?
2. Жарық интерференциясы дегеніміз не?
3. Интерференциялық құбылыс кезіндегі жарықтың күшею және сөну
шарттары.
4. Жарықтың шағылуы кезіндегі Ньютон сақиналарының ортасындағ қара
дақ пайда болуы неліктен?
5. Линза радиусын анықтау кезінде сақиналар тобын қолдану әдісі не үшін
істеледі?

Әдебиеттер:
1. Н. Абдулаев. Жалпы физика курсы. Алматы: 1991.

2. Г. С. Ландсберг. Оптика. М. Наука. 1976.

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары:

1. Интерференция құбылысы дегеніміз не?
2. Ньютон сақиналары.
3. Фазалар айырымы мен оптикалық жол айырымы арасындағы байланыс.

6 студенттердің дербес жұмысының тақырыптамалық жоспары
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Квант
теория білімді
идеясын
тәжірибеде тереңдету
дәлелдеу.
1.3.Жарық
толқындарының
қасиеттері

Ә8
15.13
15.30есептерін
талдау

Ұсынылатын
әдебиеттер
—

[8]
192 - 207 бет

Тестілер

(116.5 —16.9; 16.12; [8] 34 - 51
16.14;
бет
16.27)есептерін
талдау

Тестілер

16.29; 16.30; 16.36;
[8]
16.38;
16.41; 281 - 284бет
16.42Ә8 есептерін
талдау

Тестілер

16.58;16.60;16.62 [285-286
Ә8 есептерін талдау бет]

Тестілер

289 – 291
18.1;18.11; 18.15;
18.16; 19.13; 19.24;
бет
19.31;20.22;20.29.
Ә8 есептерін талдау

2.3.
Корпускулалық- Берілген Тестілер
тақырып
толқындық дуализм
бойынша
білімді
тереңдету

19.34; 19.36; 19.40; 285; 287 –
20.2; 20.6
268бет
6.96; 6.97; 6.102
Ә8
есептерін
талдау

.2.4 Шредингердің
стационарлық және

Ә8 есептерін талдау
6.76; 6.80; 6.83;

Берілген
тақырып

Тестілер

503-515бет

уақыт бойынша күй
теңдеуі.

бойынша
білімді
тереңдету

6.84;
5.104;
6.106талдау.

2.5. Сутегі атомы және
молекуласы үшін
Шредингер теңдеуі.

Берілген Тестілер
тақырып
бойынша
білімді
тереңдету

6.142; 6.147; 6.152;
6.155; 6.156; 6.161
Ә8
есептерін
талдау.

[8]
530-534 бет

6.173 —6,177 Ә8
есептерін талдау.

[8]
538 бет

Берілген
тақырып
бойынша
білімді
тереңдету
Берілген
2.7. Кванттық
тақырып
статистика .
бойынша
білімді
тереңдету
Берілген
2.8 Қатты денлер
тақырып
физикасы.
бойынша
білімді
тереңдету
Берілген
3. Атом ядросы және
тақырып
элементар бөлшектер
бойынша
Атом ядросы.
білімді
тереңдету
3.1
Радиоактивтілік. Берілген
тақырып
Ядролық реакциялар
бойынша
білімді
тереңдету
Берілген
3.2Элементар
тақырып
бөлшектердің түрлері
бойынша
білімді
тереңдету
Қорытынды
сабақ. Берілген
АМБ
тесттерімен тақырып
бойынша
жұмыс.
білімді
тереңдету

2.6. Кванттық
электрониканың
элементтері.

Тестілер

Тестілер

6.178;
6.179;
[8]
6.182;
6.155;
534-538
6.156; 6.161 Ә8
бет

Тестілер

6.188;
6.190;
6.191; 6.192 Ә8

[8]
542 - 543
бет

Тестілер

7.12; 7.14; 7.17 ; 7.33;
[8]
7.50; 7.58; 7.67; 7.76; 579 - 570бет
7.87

Тестілер

(№ 22.6; 22.12; [308-311
22.18; 22.20; 22.22;) бет]
Ә8

Тестілер

(№ 23.3; 23.15; [315-319
23.22; 23.26; 23.28;) бет]
Ә8

Тестілер

7.1 Пән бойынша жазбаша жұмыс тақырыптары.
Бақылау жұмысының тақырыбы.
1. Геометриялық оптика және фотометрия
2. Жарықтың затпен өзара әсерлесуі. Поляризация
3. Интерференция
4. Дифракция
5. Кванттық механикадағы сутегі атомы.
6. Атом ядросы физикасының элементтері
7. Микробөлшектердің толқындық қасиеттері. Де Бройль толқыны және оның
қасиеттері. Тұрғылықты күйдегі Шредингер теңдеуі
8. Кванттық оптика
7.2 Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар (тет тапсырмалары)
Геометриялық және толқындық оптика
Геометриялық оптика және фотометрия
1. Сыну көрсеткішінің физикалық мәні неде?
және
салыстырмалы
сыну
көрсеткіштерінің
өзара
2. Абсолюттік
байланысының өрнегі
3. Толық ішкі шағылу қандай жағдайда болуы мүмкін?
4. Жарықтың толық ішкі шағылуының шекті бұрышының шартын жаз
5. Егер ортаның абсолют сыну көрсеткіші 1,5 болса, онда бұл ортадағы жарық
жылдамдығы қандай?
6. Жарықтың оптикалық және геометриялық жол ұзыныдығы дегеніміз не
және олар бір-бірімен қалай байланысты?
7. Жарықтану және жарық көзінің ашықтығы (яркость) дегеніміз не?
8. Ламберт заңын жазып, тұжырымын айтыңыз
9. Ауадан шыны табақшаға 60°-пен түскен жарық оның екінші бетінен
шағылғанда толық ішкі шағылу бола ма? Шыны үшін сыну көрсеткіші 1,5.
10. Квадрат салдың алдына қойылған нүктелік жарық көзінің сәулесі
ұзындығы 4 м салдың шетінен су бетіндегі кеңістікке шығып кетпеу үшін
оны қандай тереңдікке орналастыру қажет. Судың сыну көрсеткіші 1,33.
11.Тереңдігі 2,0 метр судың түбіне ұзындығы қағылған бағананың 0,75 м судан
сыртқы шығып тұр. Егер күннің горизонттан биіктігі 45° болса, бағананың
су бетіндегі және су астындағы көлеңкелерінің ұзындығын анықта.
12.Кейбір зат үшін толық ішкі шағылудың шекті бұрышы 45°. Осы зат үшін
толық поляризация бұрышы қандай?
13. Жарық күші 200 Кд электр шамы 45° бұрышпен жұмыс столына түседі.
Столдың жарықтануы Е = 141 лк болса, лампа столдан қандай қашықтықта
тұр?
Жарықтың затпен өзара әсерлесуі. Поляризация
1. Жарық дисперсиясы дегеніміз не?
2. Аномальды дисперсияның қалыпты дисперсиядан айырмасы қандай?
3. Жарық толқынының көлденең толқын екенін оның поляризация құбылысы
арқылы қалай дәлелденеді?
4. Қандай жарық жазық поляризацияланған делінеді?

5. Малюс заңын тұжырымда, формуласын жаз, және оған енетін физикалық
шамалардын атын ата
6. Поляризатордан өткен жарық қарқындылығы мен түскен сәуленің
поляризация
жазықтығы
мен
поляризатордың
жарықты
өткізу
жазықтығының арасындағы бұрыштың косинусының квадратына (cos2 α)
тәуелділік графигін сыз
7. Поляризаторға жазық поляризацияланған сәуле түседі. Неге поляризаторды
сәуле төңірегінде айналдырғанда өткен сәуленің қарқындылығы
төмендейді?
8. Қай жағдайда анизатропты кристалдан сәуле өткенде оның қосарлану
байқалмайды?
9. Брюстер заңының формуласын жазып тұжырымдаңыз. Суретпен сәуле
жолдарын көрсетіңіз.
10. Сәуленің поляризация жазықтығының қандай орналасуында екі
диэлектриктің шекарасына Брюстер бұрышымен түскен сәуленің шағылуы
болмайды?
Интерференция
1. Интерференция дегеніміз не ?
2. Қарқындылығы бірдей екі толқынның максимум интерференциясы кезіндегі
қарқындылығы 4 есе ұлғаятынын дәлелде.
3.Когерентті толқындар дегеніміз не?
4. Жарық толқындары неге электромагниттік деп аталады?
5. Неге екі табиғи жарық кездесіп беттескенде интерференция болмайды?
6. Жұқа пленкадан өткен және шағылған сәулелердің интерференцияларын
бақылаған кезде олардың максимумы мен минимумының орнының неліктен
ауысып көрінетінін түсіндір.
7. Неге көбелектің қанаттарының түсі құбылып тұрады?
8. Екі когерентті жарық көзі (λ=600 нм ) интерференция картинасын береді.
Біреуінен шыққан жарық жолына қалыңдығы d = 3 мкм (n = 1,6) шыны
пластинка қояды. Интерференция картинасы қанша жолаққа ығысады?
9. Неге компьютер дискілері жарық түскенде түрлі - түсті сәулелер құбылады?
Дифракция
1. Гюйгенс-Френель принципінің тұжырымын жазыңыз.
2. Гюйгенс принципінің көмегімен жарықтың жолындағы бөгетің көлеңке
жағына өтуін түсіндіріңіз.
3. Дифракция дегеніміз не. Оған мысал келтіріңіз.
4. Френель дифракциясы мен Фраунгофер дифракциясына анықтама беріңіз.
5. Дифракциялық тордың ажырата алу қабілеті дегеніміз не?
6. Жарық толқындарының жол айырымы мен фазалар айырымының
арасындағы байланыс қандай?
7. Дифракциялық тордың периоды дегеніміз не?
8. Өзіне түскен сәуленің поляризация жазықтығын бұратын затты қалай
атайды?
9. Егер дифракция торының периоды 3,6 мкм болса, дифракцияның 3-ретінде
қандай толқын ұзындығы байқалады?

10. Дифракция торының штрихтарының арақашықтығы d = 4 мкм. Торға
толқын ұзындығы λ = 0,6 мкм сәуле тік келіп түседі. Тордың
максимумдарының ең көп реттік санын анықтандар.
11.Когерентті жарық көздерінің кезіккенде максимумдардың пайда болуының
шартын жол айырымдары арқылы көрсет.
12. Когерентті жарық көздері кезіккенде минимум болуының шартын жол
айырымдары арқылы көрсет.
13. Саңылауға толқын ұзындығы λ монохроматты жарық сәулелері параллель
келіп түседі. Саңылаудың ені 6 λ болса, спектрдің үшінші минимумы қандай
бұрышпен көрінеді?
14.Вульф-Бреггтердің кристалл заттар үшін формуласын жаз. Оған енетін
өлшемдерді ата.
15. Егер дифракция торының периоды d = 2 мкм болса, онда, толқын ұзындығы
λ = 5890 Ǻ сары спектр сызығының ең үлкен ретін анықта.
48. Спектрлік аспаптарда жарықты жіктеу үшін призма орнына дифракция
торын пайдалануға болатынын түсіндір.
Кванттық механикадағы сутегі атомы.
16. Сутегі атомындағы электронның ядромен байланысының потенциалдық
энергиясын жаз.
17. Сутегі тәріздес атомдардың электрондары үшін Шредингер теңдеуі
ΔΨ+2m/h2*(E+2e2/4πε0r)*ψ=0 мұндағы әріптер нені білдіреді.
18. Сутегі ұқсас атомдардың электрондарының энергиясы

− z 2 me 4
E =
n 2 2 2
n ⋅8h ε
0

Осы өрнекті сутегі атомынан элетронның ең төменгі

негізгі деңгейі үшін жазыңыз.
19. Атомды иондау энергиясы дегенді қалай түсінесіз
20. Бас кванттық сан n нені анықтайды.
21. Орбитаның кванттық сан l нені білдіреді.
22. Магниттің кванттық сан mi нені анықтайды
23. Спин нені анықтайды?
24. Паули принціпін(ұстанымын)тұжырымында
25. Атомдық спектрге қандай спекрт жатады
26. Молекулалық спектрге қандай спекрт жатады
Атом ядросы физикасының элементтері
1. ZА X - атом ядросы қандай бөлшектерден тұрады?
A,Z – нені білдіреді. Ядродағы нейтрон саны қалай табылады?
2. Ядросы ZА X таңбасымен белгіленген атомның құрамында қанша электрон
бар?
3. Сутегі изотоптары 11 H - прорий, 12 H - дейтерий, 13 H - тритий ядролары
қандай бөлшектерден тұрады?
4. Ядроның байланыс энергиясы дегеніміз не?
5. Ядроның «кемтік» массасы қандай формуламен анықталады?

6. Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы қандай формуламен
анықталады?
7. Меншікті байланыс энергиясы дегеніміз не?
8. Ядролық күштердің сипаттамалары қандай?
9. Радиоактивтілік дегеніміз не?
10. Радиоактивтік сәуле шығарудың α,β,γ түрлері. Олардың қайсысы электр
және магнит өрістерінде бағытын өзгертеді?
11. Радиоактивтік ыдырау заңын жаз.
12. α ыдырау үшін ығысу заңын жаз.
13. β ыдырау үшін ығысу заңын жаз.
Микробөлшектердің толқындық қасиеттері. Де Бройль толқыны және
оның қасиеттері. Тұрғылықты күйдегі Шредингер теңдеуі
1. Жарық табиғатының корпускульді толқындық теориясы .
2. Де Бройль формуласы, ол нені дәлелдейді?
3. Фотондар үшін Е=Һν, Р = Һ/λ формулалары орындалады. Осы формула
электрон үшін орындала ма? Мұндағы Е, Һ,Р, λ,ν қалай аталады?
4. Де Бройль формуласы бойынша микробөлшектің жылдамдығы артқан
сайын оның толқын ұзындығы қалай өзгереді?
5. Гейзенбергтің анықталмаушылық принципінін мәні неде?
6. ΔЕ*Δz≥Һ қатынасындағы ΔЕ және Δz қандай мағынасы бар.
7. Неге микробөлшектердің күйін толқындық функцияның көмегімен анықтау
ықтималдық сипатта.
8. Микробөлшектің dV көлемінің ішінде болуының ықтималдығы неге тең?
9. Толқындық функцияны нормалау шартын жаз?
10. Микробөлшектің стационар күйі үшін Шредингер теңдеуін жаз және оны
түсіндір?
Кванттық оптика
1. Энергиялық шарқырау дегеніміз не?
2. Энергиялық шарқыраудың спектірлік тығыздығы дегеніміз не?
3. Жұту коэффициенті дегеніміз не?
4. Шағылу коэффициенті дегеніміз не?
5. Жылу шығарудың Кирхгоф заңы
6. Кирхгофтың универсал (әмбебап) функциясының физикалық мәні
7. Абсолют қара дене дегеніміз не ?
8. Стефан- Больцман заңы
9. Виннің ығысу заңы
10. Температураның әртүрлі екі мәндері үшін абсолют қара дененің
энергиялық жарқырауының спектрлік тығыздығының U (λ,T) толқын
ұзындығына тәуелділігінің графигін сыз, қайсысы үлкен температураға
сәйкес келеді
11. Рэлей- Джинс заңы
12. Сыртқы фотоэффект дегеніміз не?
13. Ішкі фотоэффект дегеніміз не?

14. Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдңеуі
15. Фотоэффектінің вольтамперлік сипаттамасын сыз. Суреттен қанығу
тоғын және бөгеуші патенциал айырымын (кернеуді ) көрсет
16. Фотоэффектің қызыл шегі дегеніміз не?
17. Фотоэлектронның кинетикалық энергиясы мен бөгеуші кернеу арасындағы
байланысты тап
18. Сыртқы фототэффектерде қанығу тогы неге тәуелді ?
19. Фотоэлектронның кинетикалық энергиясының түскен жарық жиілігіне
тәуелдігінің графигін сыз
20. Фотон массасының формуласын жаз
21. Фотон энергиясының формуласын жаз
22. Фотон импульсінің формуласын жаз
23. Комптон эффектісінің мәні неде?
24. Комптондық шашыраудың қандай бұрышына түскен сәуленің ең үлкен
толқын ұзындығының өзгерісі сәйкес келеді?
25. Комптондық шашыраудың қандай бұрышына түскен сәуленің ең кіші
толқын ұзындығының өзгерісі сәйкес келеді?
26. Еркін электрондардың комптондық шашырауы кезіндегі сәуле
шығарудың толқын ұзындығының ең үлкен өзгерісін көрсететін өрнекті
жаз
27. Жарық қысымының формуласын жаз
28. Сәулелену дегеніміз не?
7.3 Емтихан билеттері (тестілер).

Пән
Жоғарғы
математика

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Векторлық талдау және векторлық талдау элементі. Бір
немесе
бірнеше
айнымалы
функциялардың
дифференциалдық есептеулері. Бір немесе бірнеше
айнымалы функциялардың интегралды есептеулері.
Ротор, дивергенция, градиент туралы түсінік.
Бірінші және екінші ретті кәдімгі дифференциалды
теңдеулерді шешу. Химиялық байланыс түрлері. Д.И.
Менделеев кестесі. Химиялық элементтер мен олардың
басты қосылыстарының негізгі қасиеттері. Атомдар,
молекулалар, олардың материяны құраудағы орны.

1.7 Тұрақты деректемелер
«Физика – 1» пәнін оқыту электротехника, термех, Физикалық химия,
геофизикада т.б. пәндерді игеруде пайдаланылады.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Механика.
Электротехника.
Материалтану.
Стандартизация, метрология және сертификация.
Электроника негіздері.
Автоматика негіздері.
Еңбекті қорғау және ӨТҚ.
Зерттеу тәсілдері және құралдары.
Интегралды және микропроцессорлы жүйе техникасы.

Пән
Жоғарғы
математика

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Векторлық талдау және векторлық талдау элементі. Бір
немесе
бірнеше
айнымалы
функциялардың
дифференциалдық есептеулері. Бір немесе бірнеше
айнымалы функциялардың интегралды есептеулері.
Ротор, дивергенция, градиент туралы түсінік.
Бірінші және екінші ретті кәдімгі дифференциалды
теңдеулерді шешу. Химиялық байланыс түрлері. Д.И.
Менделеев кестесі. Химиялық элементтер мен олардың
басты қосылыстарының негізгі қасиеттері. Атомдар,
молекулалар, олардың материяны құраудағы орны.

1.7 Тұрақты деректемелер
«Физика – 1» пәнін оқыту электротехника, термех, Физикалық химия,
геофизикада т.б. пәндерді игеруде пайдаланылады.

10. Теориялық механика.
11. Құрастыру материалдарының технологиясы және термоөңдеу.
12. Электротехника негіздері.
13. Өлшеудің жалпы теориясы.
14. Метрология.
15. Өндірісті метрологиялық қамтамассыз ету.
16. Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі.

7.4 Дәрістер жинағы

