
 

###01  

Оптикалық жүйелердің қателіктері және оларды жою әдістері. Оптикалық 

аспаптар. 

###02 

Ішкі энергия және энтальпия күй функциясы ретінде. 

###03  

Нүктелік үдеулерді қосу туралы Кориолис теоремасы. Кориолис үдеуінің 

векторлық өрнегі, физикалық мағынасы, модулі және бағыты. 

###04  

Сілтілігалоидты кристалдардағы экситондардың бастапқы сәулелену 

ақауларына ыдырауы 

###05 

Хартри-Фок теңдеуі. Өзара келісілген өріс.  

###06 

Аса таза сілтілігалоидты кристалдарды алу. 

###07  

Толқындық функциялар және атомдардың энергетикалық теңдеулері.  

###08  

Сілтілігалоидты кристалдардың төмен температуралы бір осьті 

деформациясы 

###09 

Сілтілігалоидты кристалдардың вакансиялық ақаулар өрісіндегі электронды 

қозулар. 

###010  

Екінші текті Лагранж теңдеулері. Механикалық жүйе үшін осы теңдеулерді 

құрастыру әдістемесі. 

###011 

Энтропия. Энтропияның физикалық мағынасы. Гуи-Стодола теңдеуі. 

###012 

Ықтимал орын ауыстырулар принципі. Бұл принциптің теориялық 

механикада қолданылуы.  

###013 

Декарттық координаталардағы материалдық нүкте қозғалысының 

дифференциалдық теңдеулері. Нүкте қозғалысының табиғи теңдеулері 

(табиғи үшбұрыштың осіне проекциялардағы теңдеулер). 

###014 

Потенциалдық күштер жағдайындағы Лагранж теңдеулері 

###015 

Қозғалыстарды вариациялау. Функцияның вариациясы. Дифференциалды 

вариациялық принциптер. 

 

Блок 2 

###01 



Магнит өрісіндегі электр өткізгіштіктің классикалық теориясы. Холл 

эффектісі. Магнит өрісіндегі күйлердің энергия деңгейлері және тығыздығы.  

###02 

Электрондық жылусыйымдылық және электрондық өткізгіштік. 

###03 

Қоспалық және вакансиялық ақаулар. Дислокациялар.  

###04 

Жартылай өткізгіштердің кристалдық құрылымы. Электрондардың 

энергетикалық зоналары.  

###05 

Сілтілік металдардың оптикалық электрөткізгіштігі. Жартылай 

өткізгіштердегі оптикалық жұтылу.  

###06 

Рентген толқындарының дифракциясы. Электрондық дифракция. Атомдық 

және геометриялық құрылымдық факторлар. Кристаллдардағы блох 

толқындары 

###07 

Тордың жылу сыйымдылығы. Эйнштейн және Дебай температураларының 

теориялық көрінісі.  

###08 

Фонондардың толқындық механикасы. Жасау және жою операторлары.  

###09 

Бір өлшемді кристалдардағы серпімді толқындар және тор тербелістері. Екі 

атомды сызықтық тізбек жағдайындағы тор тербелістері. 

###10 

Магнит өрісіндегі күйлердің энергия деңгейлері және тығыздығы. Күшті 

электр және магнит өрістеріндегі бұзылу құбылыстары.  

###11 

Ландаудың Ферми сұйықтығы туралы теориясы. Екіншілік кванттау және 

қозғалыс теңдеулері әдісі. 

###12 

Лагранж теңдеулерін қорытып шығару. Қосымша голономдық шектеулері 

бар жүйелер үшін анықталмаған көбейткіштері бар Лагранж теңдеулері.  

###13 

Гамильтон теңдеулері   

###14 

Пуассон теоремасы және оны Гамильтон айнымалыларындағы динамика 

теңдеулерін интегралдауда қолдану. Пуассон жақшалары және олардың 

негізгі қасиеттері.  

###15  

Гамильтон динамикалық теңдеулерін интегралдаудың Якоби әдісі. 

Гамильтон-Якоби теоремасы.  

 

Блок 3 

###001 



Сілтілігалогидты кристалдардағы радиациялық ақаулар 

###002 

Сілтілігалоидты кристалдардың бір осьті деформациясы  

###003  

Сілтілігалоидты кристалдардың иондық өткізгіштігіне рентгендік 

сәулеленудің әсері. 

###004 

Сілтілі галоидты кристалдардағы  вакансиялық ақаулардың маңайындағы 

өздігінен қармалған экситондардың сәулеленбей ыдырауының жалпы 

заңдылықтары. 

###005 

Төмен температуралы бір осьті деформация кезінде сілтілі галоидты 

кристалдардағы өздігінен қармалған экситондардың люминесценциясы. 

###006 

Төмен температуралы бір осьті деформацияның сілтілі галоидты 

кристалдардағы өздігінен қармалған экситондардың конфигурациясына әсері 

###007 

Толқындық пакет. Топтық жылдамдық, Рэйлей формуласы. 

###008 

Ығысу токтары. Максвеллдің екінші теңдеуі. 

###009 

Термодинамиканың екінші бастамасын өрнектейтін негізгі постулаттың 

әртүрлі тұжырымдары. 

###010 

Ферромагнетизм. Ферромагнетизмнің элементарлы тасымалдаушылары – 

электрон спиндері. Ферромагнетизмнің домендік теориясы. Ферромагниттік 

магниттелу. Кюри нүктесі. 

###011 

Жарықтың толқындық және корпускулалық қасиеттерінің тәжірибелік 

дәлелі. Юнг тәжірибелері. Комптон эффектісі 

###012 

Электронның металдан шығу жұмысы. Термоэлектрондық эмиссия. 

Богуславский-Лангмюр заңы. Ричардсон формуласы. 

###013 

Температуралардың суперпозиция принципі. Температуралық толқындар. 

###014 

Өткізгіштердің электр сыйымдылығы. Жазық конденсатор мен оңашаланған 

шардың электр сыйымдылығы. Конденсаторлар. Электр сыйымдылығының 

өлшем бірліктері. 

###015 

Қатты денелердің (кристалдардың) жылу сыйымдылығының классикалық 

теориясы 

 


