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Курстың мақсаты: оқушыларға МАТЛАБ ортасында жұмыс жасау негіздерін үйрету. 

MATLAB жиынтығымен және оның SIMULINK және SIMPOWERSYSTEMS 

қосымшаларымен, кітапханалар мен кітапхананың құраушыларымен таныстыру; SIMULINK 

ортасында әрекет етуші S моделін жасап шығару, сұлбаларды және модель құрауыштарының 

қасиеттерін өңдеу бойынша дағдыларын меңгеру. 

3.Курстың қысқаша мазмұны:  5В071900 -  «Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация» мамандығына арналған бұл бағдарлама модельдеудің негізгі 

принциптерін, түрлерін, модельдеу нәтижесін талдау және өндеуді, модельдер құру 

технологиясын толық игерулерді талап етіледі. Қазіргі таңда Ресей және әлемнің алдыңғы 

қатарлы мемлекеттерінің жоғарғы оқу жүйелерінде университеттердің оқу және ғылыми-

зерттеулік жұмыстарында MATLAB математикалық жиынтығы және ғылымның әртүрлі 

салаларында ғылыми-зерттеулік жұмыстарды орындау үшін университеттермен 

қолданылатын SIMULINK және SIMPOWERSYSTEMS секілді қосымшалары кең таралған. 

4.Пререквизиттер: 5В071900 -  «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» 

мамандығы немесе бағыты бойынша пәндердің жұмыстық жоспарында қарастырылған 

пәндерде сабақ беру негізделген. 

5.Постреквизиттер: ELC 136 Электроникалық және өлшеулік техника негіздері. Мамандық 

бойынша тағы басқа пәндер бойынша виртуалды зертханалық жұмыстар жасауда 

қолданылады. 
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7.Күнтізбелік-тақырыптық жоспары 

а
п

т
а

л
а

р
 

Дәріс тақырыбы 

Зертханалық 

жұмыстардың 

тақырыбы  

Әдебиет

ке 

сілтеме 

Тапсырма  
Тапсыру 

мерзімі 

1 

Кіріспе. MatLab 

программалау тілі туралы 

жалпы мәлімет. MatLab 

ортасы, командалық 

режимдегі жұмыс 

Бірфазалы 

екіжартыпериодты 

түзеткішті зерттеу 

[1]  3 – 16 

бет; [4]  

5-19 бет; 

 

СӨЖ-1 1-апта 

2 

Simulink операциялық 

ортасы,негізгі 

кітапханасына шолу 

 [1] 98-110 

бет; [2] 11-

34 бет 

СӨЖ -2  

 

 

2- апта 

3 

Simulink блогының 

кітапханасы. Sources – 

сигнал көзі 

Үшфазалы 

екіжартыпериодты 

(көпірлік) 

түзеткішті зерттеу 

 

 

[3] 28-48 

бет; 

 [6] 19 -37 

бет 

СӨЖ -3 3- апта 

4 

SimPowerSystems кітапхана 

блоктарына шолу 

 

  [4] 27-77 

бет; 

 [7] 17 -57 

бет 

СӨЖ -4  4- апта 

5 

Electrical Sources электр 

энергия көздері блоктары  

 

Бірфазалы 

екіжартыпериодты 

басқарылатын 

түзеткішті зерттеу 

 

 

[2] 128-200 

бет; 

 [6] 19 -37 

бет 

СӨЖ -5 5 апта  

6 

Өлшеу бақылау құралдары. 

Электротехникалық 

элементтер. Powergui 

графикалық интерфейс 

 [3] 255- 

бет; 

 [1] 19 -37 

бет 

СӨЖ - 6 6 апта  
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а
п

т
а

л
а

р
 

Дәріс тақырыбы 

Зертханалық 

жұмыстардың 

тақырыбы  

Әдебиет

ке 

сілтеме 

Тапсырма  
Тапсыру 

мерзімі 

7 

Sinks сигнал 

қабылдаушылар. Scope, 

Floating Scope 

осцилографтары 

Үш фазалық 

екіжартыпериодты 

басқарушы 

түзеткішін зерттеу 

 

[4] 55- бет; 

 [5] 37-68 

бет 

СӨЖ -7 7апта  

8 

1-аралық (Midterm) аттестация Мультивар

иантный 

тест 

8 апта 

9 

Continuous – аналогтық 

блоктар 

Тиристорды зерттеу 

 

[2] 28-48 

бет; 

 [6] 19 -

37 бет 

СӨЖ - 8 9 апта 

10 

Discrete – дискреттік 

блоктар 

 

 [7] 87-98 

бет; 

[3] 95 -102 

бет 

СӨЖ- 9 10 апта 

11 

Nonlinear – сызықсыз 

блоктар 

Симметриялық 

басқаруымен 

бірфазалы 

(көпірлік) 

тиристорды зерттеу 

 

[4] 128-148 

бет; 

[6] 119 -137 

бет 

СӨЖ-10 11 апта 

12 

Math – математикалық 

амалдар блогы 

 [5] 288-348 

бет; 

[6]219 -237 

бет 

СӨЖ-11 12 апта 

13 

Signal&Systems – сигнал 

түрлендіру блоктары 

Симметриялы 

басқаруы бар 

үшфазалы (көпірлі) 

тиристорды зерттеу 

 

[7] 128-148 

бет; 

[6] 319 -371 

бет 

СӨЖ-12  13 апта 

14 

Қорытынды.Simulink 

Performance Tools құрал 

саймандарына шолу  

 

 [5] 328-408 

бет; 

[3] 319 -357 

бет 

СӨЖ-13 14 апта 

15 

Екінші  аттестация Мультивар

иантный 

тест 

15 апта  

 
Экзамен Билеты Кесте 

бойынша 

*Мереке күндеріне байланысты өзгерістер болуы мүмкін.  
1. Оларды жүзеге асыру бойынша тапсырмалар мен қысқаша нұсқаулар: 

 

 Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ):семестр ішінде пән бойынша өтілген 

материалдарды қамтитын 7 тапсырманы орындаудан тұрады. Тапсырмалар жазбаша 

түрде орындалып, орындау мерзіміне сау уақытта өткізілуі тиіс. Сіздің жазбаша 

жұмысыңыздың негізінде орташа балл шығарылады. Жұмыстарды уақытылы орындап, 

тапсыру да ескеріледі. 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ  

 

Ф КазНИТУ 703-08. Силлабус 

 Мұғаліммен жұмыс істеу (МЖІ): МЖІ - өткен тақырыптар бойынша тапсырмаларды 

оқытушының жетекшілік етуімен өз бетінше орындау, Тапсырма практикалық сабақ 

кезінде беріледі. Оларды барлық студенттер ағымдық өзіндік жұмыс ретінде орындауға 

міндетті. Үй тапсырмасын орындау барысында Сіз оқулықтан және сабақта алған 

білімдеріңізді пайдалануыңыз керек. Сіздің орындаған жұмыстарыңыздың негізінде 

орташа баға шығарылады. Тапсырмаларды уақытылы орындап, тапсыру да ескеріледі. 
 

 Зертханалық жұмыс: Зертханалық жұмыстар зертханалық сабақтарда орындайтын 

тапсырмалар. Әрбір зертханалық жұмысқа тапсырмасы мен әдістемелік нұсқаулық беріледі. 

Тапсырмалар портал сайтында беріледі. Тапсырмаларды орындау тиісті деңгейде ресімделеді 

және пайдалану көзделген. Жұмыстарды уақытылы орындап, тапсыру да ескеріледі. 

Тақырыптары төменде көрсетілген. 

№1 Бірфазалы екіжартыпериодты түзеткішті зерттеу  

№2 Үшфазалы екіжартыпериодты (көпірлік) түзеткішті зерттеу 

№3 Бірфазалы екіжартыпериодты басқарылатын түзеткішті зерттеу 

 №4 Үш фазалық екіжартыпериодты басқарушы түзеткішін зерттеу 

№5 Тиристорды зерттеу 

№6 Симметриялық басқаруымен бірфазалы (көпірлік) тиристорды зерттеу 

№ 7 Симметриялы басқаруы бар үшфазалы (көпірлі) инверторды тиристорды зерттеу 

 

1 АБ - №1 Мультивариантный тест (7 апта бойы өтілген тақырыптар бойынша) 

2 АБ - №2 Мультивариантный тест ( толық курс бойынша өтілген тақырыптар бойынша) 

 

 Емтихан:курс бойынша барлық материалдарды қамтиды және қорытындылайды. 

Емтихан жазбаша өткізіледі және түрлі тапсырмаларды қамтиды: дәріс бойынша 

өтілген материалдарды қамтитын сұрақтардан, нақты тапсырмаларды практикалық 

шешуден тұрады. Емтихан ұзақтығы 2 академиялық сағат. Емтиханда егер баға 

төмен болып қалса, оны көтеру үшін ешқандай қосымша сұрақ берілмейді. Сондай-

ақ емтиханды қайта тапсыруға рұқсат берілмейді. 
 

9. Жұмысты бағалау критерийлері: 

 

Әріптік 

жүйе 

бойын 

ша 

бағалау 

Сандық 

жүйе 

бойынш

а 

бағалау 

Критерий 

А 95 – 100 Оқушы оқу материалын терең зерттеді. Сұрақтарға дәйекті және толық жауап 

береді. Алынған білімді практикада еркін қолданады. Практикалық, 

зертханалық және курстық жұмыстарды қателеспей, стандартпен белгіленген 

уақытта дұрыс тапсырады. Материалды қорытуға және өз қорытындыларын 

шығаруға, мысалдар келтіріп, пікірлерін білдіруге қабілетті 

A - 90 – 94 Оқушы оқу материалын терең зерттеді. Сұрақтарға дәйекті және толық жауап 

береді; алған білімдерін практикада еркін қолданады. Практикалық, 

зертханалық және курстық жұмыстарды қателеспей, стандартпен белгіленген 

уақытта дұрыс жасайды. 

В + 85 – 89 Оқу материалдарын біледі; Жауап беру кезінде елеулі қателіктерге жол 

бермейді; Практикалық, зертханалық және курстық жұмыстарды дұрыс және 

уақытылы орындайды 

В 80 – 84 Оқу материалдарын біледі; толық жауап береді, бірақ қосымша сұрақтарға 

жеткілікті негізсіз жауап береді. Практикалық, зертханалық және курстық 

жұмыс дұрыс және уақытылы орындалады 
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