
Радиотехника боюнча  

жумушчу программа 

 

Түшүндүрмө баракчасы 

 

            Бул жумушчу программа  7- семестрда окула турчу 540202 «Физика» 

кесибиндеги студенттерге түзүлгөн. 

            Бул бөлүмдө  радиотехника, электромагниттик термелүүлөрдү жана 

толкундарды окуп үйрөнүүгө, ошондой эле аларды кабарлардын 

сигналдарын чыгаруу жана кабыл алууга пайдаланууга багытталган. 

Бирдиктүү ыкмаларга жана техникалык каражаттарга негизделген 

радиотехниканын өз алдынча багыты болуп, радиобайланыш жана 

телекөрсөтүү, радиолокация жана радионавигация, автоматика жана эсептеп 

чыгаруу техникасы эсептелет. 

 

 

      Предметти окутуу үчүн окуу планынын төмөндөгүдөй түзүлүшү: 

 

семестр 

Сабака бөлүңгөн сааттар  Студ. өз 

алд. иштөө 

сааты 

Контрольдун 

жыйынтыгы 
Лекц. Практ. Лабор. 

7 20 10 10 40 
Экзамен 

 
 

Радиотехниканын теориялык жана практикалык негиздерин окуп 

үйрөнүү, студенттердин тандап алган кесибин жакшы өздөштүрүүгө, 

ошондой эле алардын квалификациясын жогорулатууга көмөк берет. 

 

7 семестрада окула турчу предметтин график боюнча темалардын жана 

сааттардын бөлүнүшү. 
 

№ тема лек прак лаб 

I модул (40 бал) 20 саат 

1 Термелүү контуру. 2 с   

2 Телекөрүүнүн физикалык негиздери. 2 с   



3 Күчөткүчтөр класстык топторго бөлүү. 2 с   

4 Турактуу токтун күчөткүчтөрү.  2 с   

5 Атмосферанын түзүлүшү жана толкундун таралышы. 2 с   

6 Кабар берүүчү сигналдарды көрсөтүүдөгү импульстук 

ыкма. 

2 с   

7 Индуктивдүү тескери байланыштагы автогенератор. 2 с   

8 Автогенератордо жыштыкты стаблизациялоо. 2 с   

9 Сызыктуу өзгөрүүчү чыңалуунун генератору. 2 с   

10 Электрондук ачкычтар. Блокинг – генераторлор. 2 с   

I модулдун жыйынтыгы 20 с   

                               II модул (45 бал) 20 саат 

1 Эркин электрдик термелүү.  2 с 2 с 

2 Детактордук радиоприемник.  2 с 2 с 

3 Өчпөөчү термелүүнү дүлүктүрүү.  2 с 2 с 

4 
Электромагниттик термелүүнүн касиеттерин окуп 

үйрөнүү. 
 2 с 2 с 

5 Фотореле. Осцилограф.  2 с 2 с 

II модулдун жыйынтыгы  10 с 10 с 

Жалпы:  20 с 

 

 

Студенттин өз алдынча иштөөсү  (СРС) 

 
 

Баанын эсептелиниши 
 

40 балл 45 балл 100 балл 

0-27 

«2» 

0-26 

«2» 

0-24 

«2» 

Сааттар Тапшырма Аткаруу иши 

10 с Күчөткүчтөр класстык топторго бөлүү.   Реферат жазуу 

10 с Кабар берүүчү сигналдарды көрсөтүүдөгү импульстук 

ыкма. 

Реферат жазуу 

10 с Автогенератордо жыштыкты стаблизациялоо. Реферат жазуу 

10 с Электрондук ачкычтар. Блокинг – генераторлор. Реферат жазуу 

Жалпы 

саат: 40 с  

  



28-32 

«3» 

27-37 

«3» 

55-69 

«3» 

33-39 

«4» 

38-44 

«4» 

70-84 

«4» 

40 

«5» 

45 

«5» 

85-100 

«5» 

 

 

1 - модулдун суроолору 

 

1. Радиобергич түзүлүштөрүнүн милдети эмнеде? 

2. Эмне үчүн бергичтин алып жүрүүчү жыштыгы туруктуу (стабилдүү) 

болууга тийиш? 

3. Кабар берүүчү сигналды алууда кайсы ыкмаларды пайдаланабыз? 

4. Сынуу же рефракция кайсы учурда келип чыгат? 

5. Амплитуданын баланс шарты дегенди кандай түшүнөсүңөр? 

6. Кандай учурда информацияны же кабарды туура эмес алынып калышы 

мүмкүн? 

7. Автогенератор деп кандай түшүнөсүңөр? 

8.  Индуктивдүү тескери байланыштагы автогенератор? 

9. Атмосферанын түзүлүшү жана толкундун таралышы? 

10. Козгогучтун жыштыгына кандай факторлор таасир этет? 

11. Контурдагы эркин термелүүнүн өчүшүнүн себептери кайсылар? 

12. Термелүү контурунун сапаттуулугу эмнеде? 

13. Термелүү контурунун өткөрүү тилкесин кантип жөнгө келтирүүгө 

болот? 

14. Радио жыштыктардын күчөткүчтөрү? 

15. Антенналар жана радиотолкундардын таралышы? 

 

2 - модулдун суроолору 

 

1. Күчөткүчтөр класстык топторго бөлүү? 

2. Турактуу токтун күчөткүчтөрү? 

3. Эркин электрдик термелүү? 

4. Өчпөөчү термелүүнү дүлүктүрүү? 

5. Электромагниттик термелүүнүн кандай түшүнөсүңөр? 

6. Фотореле деп эмнени айтабыз? 

7. Осцилограф менен кантип иштөөгө болот? 

8. Осцилографтын милдети эмнеде? 

9. Детактордук радиоприемниктин милдети? 

10. Радиопремниктин иштөө кызматы? 



11. Автогенератордо жыштыкты кантип  стаблизациялайбыз? 

12. Блокинг – генератор деп эмнени түшүнөсүңөр? 

13. Сызыктуу өзгөрүүчү чыңалуунун генератору? 

14. Кабар берүүчү сигналдарды көрсөтүүдөгү импульстук ыкма? 

15.  Турактуу токтун күчөткүчтөрү? 

 

 

 

Колдонулуучу адабияттар: 

 

 

1. Бобровников Л.З. «Радиотехника и электротехника» М.1990 г. 

2. Бурин И., Васильев В.П., Каганов В.И. «Справочник по радио 

электронным устройствам» 

3. Ю.Ф. Колонтаевский «Радио – электроника» 1994 г. 

4. М.Н. Лешко «Радиотехника» 1981 г. 

5. Н.А. Есепкина, Д.В. Корольков «Радиотелескопы и радиометры» 1973г. 

6. С.С. Роговенко «Радиоизмерительные приборы» 1974 г. 


