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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 
ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 
2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде 
бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 
3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс 
хаттамасының шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз 

осы типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 
 
1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 
 
2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года 
№425. 

 
3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 
образования от 30 июня 2016 года. 

 
Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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EPF 7201 ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ ФИЗИКАСЫ 
 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 
 

Көлемі – 3 кредит 
 

Авторлары: 
Жауғашева С.А. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, 

теориялық және ядролық физика кафедрасының доценті 
Абишев М.Е. – физика-математика ғылымдарының докторы, 

теориялық және ядролық физика кафедрасының профессоры 
Бекбаев А.К. – PhD, теориялық және ядролық физика кафедрасының 

аға оқытушысы 
 

Пікір жазғандар: 
Жолдыбаев Т.К. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, 

Ядролық физика институтының  жетекші ғылыми қызметкері 
Такибаев Н.Ж. – физика-математика ғылымдарының докторы, 
 әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің физика-

техникалық факультетінің теориялық және ядролық физика кафедрасының  
ҚР ҰҒА академигі 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Ұсынылып отырған энергетикалық процестердің физикасы курсын 

оқу программасы атомдық энергетика және атомдық өндіріс аймағында 
бағдарлануға және энергияны алудың заманауи аймақтарында бәсекеге 
қабілетті кадрлар мен зерттеушілерді дайындау үшін қажет. Бұл курс 
энергияны базалық көздерден балама көздерге дейін зерттеу үшін қажет 
материалдарға бай. Ядролық энергетикаға қатысы бар маман сәулелердің 
затпен әсерлесуі қалай өтетінін, осы сәулелерді тіркеу үшін не істеу керек 
және қандай схемалық шешімдер қолдану керектігін білуі керек.  

Курс болашақ маманды білімнің жеке аймағында қалыптасуы бойынша 
жалпы және нақты есептер шешуі керек. Ғылыми-педагогикалық кадрларды 
дайындау тар шеңберлі мамандық аясында білім алуы мен икемденуі, 
сонымен қатар, жалпы теориялық және ғылыми-әдістемелік қатынастарды 
меңгеру болып табылады. Болашақ ғылыми қызметкерге және оқытушыға 
физика ғылымы туралы адам әрекетінің ерекше ортасы ретінде, оның 
масштабы, зерттеу әдістері және өркендеу процесіндегі рөлі туралы нақты 
түсінік қажет.  

Пәнді игеру нәтижесінде қойылатын құзыреттіліктер: 
Бұл пәнді сапалы түрде игеру нәтижесінде докторанттар ары қарай 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын өз беттерінше орындауға мүмкіндік алады. 
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«Энергетикалық процестердің физикасы» пәнін игеру нәтижесінде докторант 
өзінің кәсіби бағыты бойынша:  

- іргелі заңдылықтарды, ядролық физика және заманауи энергетикалық 
процестер физикасының теориялары туралы білімдерді меңгеруі; 

- іргелі білімдерін кванттық физика аумағында қолдана білуі, оның 
ішінде, ядролық реакция және радиоактивті ядролардың ыдырауы 
аймағындағы теориялық және тәжірибелік зерттеулерде, ядролардың бөліну 
заңдылықтарында, ядролық синтез физикасында қолдана білуі;  

- заманауи ғылыми аппаратуралармен жұмыс істей білуі және 
физикалық тәжірибелер жүргізу үшін тәжірибелік дағдыларды меңгере білуі 
және базалық, сонымен қатар, балама энергетикалық қондырғыларды 
құрастыра білуі;  

- ғылым мен өндірістің барлық сфераларында қолданбалы есептерді 
шеше білуі;   

- гамма-кванттар мен нейтрондардың абсолютті ағындарын есептей 
білуі;  

- радиациялық қауіп-қатер мен сәулелену дозасын есептей білуі;  
- радиациялық сәулелену көздерін; 
- оларды өлшеу әдістері мен құралдарын және мөлшерлік бағасын;  
- радиоактивті табиғи ортаның жалпы заңдылықтарын түсінуі;  
- ғылыми және шығармашылық жұмысқа, нәтижелерді сындық 

ұғынуға, еркін, демократиялық және құқықтық мемлекет шарттарында өзінің 
кәсіби әрекетіне деген жауапкершілікті қалыптастыруға дайындалуы тиіс. 

Пререквизиттер: Механика, Молекулалық физика, Электр және 
магнетизм, Оптика, Атомдық физика, Ядролық физика, Элементар 
бөлшектер физикасы. 

Постреквизиттер: Энергетикалық процестердің физикасы курсын 
сапалы түрде меңгеру үшін «Ядролық реакторлар», «Энергетикалық 
қондырғыларды құрастыру әдістері» сияқты курстармен таныс болуы 
жеткілікті.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атаулары 
1 Кіріспе. 
2 Литосфераның энергия қоры ретінде геологиялық сипаттамасы.  

3 Отынның негізгі түрлері: қатты отын; сұйық отын; газ түріндегі 
отындар.  

4 Электроэнергетика.  
5 Ядролық отын. 
6 Ядролық энергетика. 
7 Термоядролық энергетика. 
8 Ядролық электрлік көздер.  
9 Энергияның балама көздері.  
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10 Жел энергетикасы. 
11 Гидроэнергетика. 
12 Күн энергетикасы. Тура зарядтау энергетикасы.  
13 Спэйскванттық энергетика. 

14 Көтерілу энергетикасы. Қызба су көздерінің энергетикасы. 
Энергетика горячих водных источников. 

15 Төменпотенциалды органикалық энергетика. 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  
 

Кіріспе 
Пәнді оқыту мақсаты: 
- ядролық энергетика аймағындағы реакторлық қосалқы техника мен 

индустрия және реакторлық энергетиканы құрудың негізгі ядролық-
физикалық принциптерімен танысу; 

- қазіргі уақытта белгілі заңдарды, заңдылықтарды, жүйелерді, 
микроәлем туралы ғылым аймағындағы; ядролық реакторлардың белсенді 
аймағын құрудың қолданбалы ғылымы аумағындағы құбылыстар мен 
эффекттерді; зауыттық ғылым аумағында – қуатты АЭС жүзеге асырудың 
нақты мысалдарын; сондай-ақ балама энергетиканы қолдану және пайдалану 
схемаларын зерттеу;  

- ядролық тұрақтыларды есептеудің негізгі амалдарын, микроәлемдегі 
заңдылықтарды, оның ішінде белсенді аймақтағы нейтрондар әсерлесуінің 
микро- және макроқималарын бейнелейтін негізгі формулаларды шығаруды; 
реакторлық техника саласындағы есептерді шешу әдістерін; сәулелердің 
дозиметрия, радиометрия және спектрометриясы бойынша физикалық 
практикасын және лабораториялық жұмыстарды орындау әдістерін игеру.  

Пәнді оқыту міндеті:   
• ірі ядролық-физикалық зерттеу және энергетикалық 

қондырғыларында өтетін физикалық процестердің объективті заңдары 
туралы; ядролық физика және техникадағы шешілмеген мәселелер мен 
заманауи мәселелер туралы түсінік болуы;  

• табиғи ортаның радиоактивтілігінің жалпы заңдылықтарын; 
радиациялық сәулелену көздерін; оларды өлшеу амалдары мен құралдарын 
және сапалық бағасын реттеу; 

• берілген курс бойынша есептерді шешу, оның ішінде, отынның 
қуатты сипаттамалары мен модельсіз энергетикалық параметрлерді есептеуде 
практикалық дағдылану.  

Бұл курстың зерттеу нысаналары ядролық, дәстүрлік және балама 
отындар: көмірсутек қоры; ауыр бөлінетін ядролар, ядролық синтез үшін 
жеңіл элементтер, күн энергиясының ағыны, аймақтың желдік 
сипаттамалары, гидро- және көтерілу су айдындарының мүмкіндіктері болып 
табылады.  
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Курстың зерттеу әдістері: модельдік лабораториялық энергетикалық 
қондырғылар; математикалық үлгілеу әдістері, виртуал лабораториялар, оқу 
кинофильмі, виртуалды плакаттар мен кестелер.  

Бұл ғылым аймағының рөлі зор және оның орны адамзат қажеттілігі 
үшін энергияны алудың алдыңғы шегінде және әлемдегі негізгі энергия 
көздерінің бірі болып табылады. Жаңа принциптер мен заманауи 
материалдардағы атомдық реакторларды, жаңа буын реакторларын, 
энергияның балама көздерін өңдеу нақты аймақ энергиясын эффективті және 
қауіпсіз пайдалануға мүмкіндік береді.  

Пән ғылымына қысқаша тарихи шолу. 1897 жылдан бастап Мария 
Складовская және Пьер Кюридің радиоактивтілікті зерттеуі бойынша және 
кейінгі жасанды радиоактивтілікті зерттеуден кейін әлем өз құзыреттілігіне 
осыған дейін мүмкін болмаған энергияны алды. Қазіргі таңда атомдық 
энергияны пайдалана отырып, өркениет өз өрлеуінде үлкен импульске ие 
болды, ол өзінің әрекетіндегі барлық сфераға әсерін тигізді. Алғашқы 
ядролық ыдыраудың тізбектік реакциясы 1942 жылдың 2 желтоқсанында 
Чикаго университетінде урнады отын ретінде және графитті баяулатқыш 
ретінде қолдана отырып жүзеге асырылды. Бірінші ядролық ыдырау 
энергиясынан лабораториялық электроэнергия 1951 жылдың 20 
желтоқсанында Айдахо Ұлттық лабораториясында жылдам нейтрондағы 
реактор көмегімен алынды. Ядролық реактордағы берік өндірістік тізбектік 
ядролық реакция Обнинск қаласында 1954 жылы 9 мамырда қол жетімді 
болды. Қуаты 5 МВт болатын реактор байытылған уранда графитпен 
баяулатқыш ретінде жұмыс атқарды, суыту үшін қарапайым изотоптық 
құрамы бар су қолданылды. Ядролық энергетика, энергетикадағы жаңа бағыт 
ретінде, 1955 жылы Женевада өткен атомдық энергияны бейбіт мақсатта 
қолдану бойынша 1-ші Халықаралық ғылыми-техникалық конференцияда 
құрметке ие болды.  

2014 жылы ядролық энергия адамзат тұтынатын барлық энергияның 
2,6% қамтамасыз етті. Энергетиканың ядролық секторы табиғи 
энергоресурстары жеткіліксіз, өндірістік дамыған елдерде – Францияда, 
Финляндияда, Японияда басымырақ. Бұл мемлекеттер АЭС-да 20-дан 74%-ке 
дейін (Францияда) электр энергияларын өндіреді. 

Сонымен қатар, қолжетімді жаңартылатын ресурстар мен табиғи 
құбылыстардан (жел, күн сәулелері, су ағындары, геотермалық сулар және 
т.б.) алынатын энергияларды өндірудің перспективті әдістер қатарын 
қосатын балама энергетика бар. Жаңартылатын энергия көздерінің қосымша 
артықшылығы қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерінің 
болмауы және үнемділігі болып табылады. 2010 жылы балама энергия 
(гидроэнергияны қоспағанда) адамзат қолданатын энергияның 4,9% құрады. 
Соның ішінде жылыту және суды ысыту үшін (биомасса, жылыту және суды 
күн және геотермалды ысыту) 3,3%; биожанғыш 0,7%; электр энергияларын 
өндіру (желдік, күндік, геотермалды электростанциялар және биомасса) 
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0,9%. Энергияның жаңартылатын (балама) көздеріне 2010 жылдың әлемдік 
өндірілген электр энергиясының шамамен 5% келеді. 

Бұл курс бойынша білім алу атомдық электростанцияның жетілген 
және қауіпсіз құрылымын алуға мүмкіндік береді, және балама энергияны 
пайдалану әдістерін үйретеді.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Литосфераның энергия қоры ретінде геологиялық сипаттамасы.  
Төрттік жүйе, неогендік жүйе, палеогендік жүйе. Борлы жүйе, 

тасбұрыштық жүйе, девондық жүйе. Палеозойлық бөліну, математикалық 
құрылулар, жарылғыш бұзылулар, геоморфология. 

 
Отынның негізгі түрлері: қатты отын; сұйық отын; газ түріндегі 

отындар.  
Домналық газ (колошникті газ), майлы газ. Отынның құрғақ айырылуы. 

Жанғыш газ, кеніштік газ, генераторлық газ. Шымтезек, отын, сапропелит, 
тақтатас, ағаш көмір, қоңыр көмір, тас көмір. Бензин, газойль, газолин, 
дизельдік отын, керосин, лигроин, мазут, соляркалық май, спирттік отын. 
Отынды қолдану деңгейі мен құрылымы. Қолдану үнемділігі.  

 
Электроэнергетика.  
ГЭС каскады, микроГЭС, ТЭС, АЭС. Аккумулятор көлемі. Тұйық 

электрлік желілер. Ақ көмір, жасыл көмір, көгілдір көмір. Заманауи күйлер, 
жылулық және электрлік энергияны алу перспективті әдістері мен тәсілдері.  

 
Ядролық отын. 
Ядролық отынға қойылатын негізгі талаптар мен анықтамалар. 

Ядролық отынның түрлері және отындық циклдер. Энергия өндіру және 
күйіп кету тереңдігі. Бөліну өнімдері және отынның нуклидті құрамының 
өзгеруі. Металл уранның құрылымы және қасиеті. Уранның қасиетіне 
сәулеленудің әсері. Уранның балқу түрлері, олардың қасиеттері және 
үйлесімділігі. Плутоний, ядролық отын ретінде. Плутонийді алу және оның 
қасиеттері. Металл отындардың пайдалануын талдау, оны ядролық 
энергетикада пайдаланудың проблемалары мен перспективалары. Уран 
оксиді және оның қасиеттері. UO2 ұнтағын дайындау технологиясы. Тұтас 
уран екіоксидінен өнімдер дайындау және оларға қойылатын талаптар. 
Терморадиациялық тұрақтылық және үйлесімділік. Плутоний және торий 
оксидтері, аралас оксидтер, олардың қасиеттері, жетістіктері және 
кемшіліктері. Карбидті отын және оның қасиеттері. Нитридтер және 
керамикалық отынның басқа түрлері. Салыстырмалы талдау және қолдану 
перспективалары. Дисперсиялық отын. Қолданылу түрлері, талаптары, 
қасиеттері.  
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Ядролық энергетика.  
Ұдайы өндіріс коэффициенті. Отынды ұдайы өндірудің плутонилік 

және торилық циклдері. Торий және урандық отындық циклдер. Ядролық 
реакторлар классификациясы. Шағылдырғыштар, баяулатқыштар, 
жылутасымалдағыштар. Жылу шығарғыш элементтер, жылу шығарғыш 
бүрмелер. Белсенді аймақ. Су-сулы және ауыр сулы реакторлар. Жылдам 
нейтрондардағы реакторлар. Гомогенді және гетерогенді ядролық 
реакторлар. Корпустық және каналдық ядролық реакциялар. Қысымдағы суы 
бар реакторлар. Қайнау реакторлары. Графитті реакторлар. Бөлінудің 
ядролық реакцияларына сәйкес келетін процестер. Радиациялық қарпу 
қимасы. Бөліну қимасы. Макроскопиялық қима. Нейтрон уақыты және 
диффузия ұзындығы. Баяулау уақыты және коэффициенті. Нейтрондар 
тығыздығы, нейтрондар ағынының тығыздығы. Ток, ток тығыздығы және 
нейтрондар флюенсі. Ядролық реактордың кризистік тепе-теңдігі. 
Реактордың кризистігі және реактивтілігі. Ядролық реактордың кинетика 
теңдеуі. Реактивтілік қоры. Белсенді аймақтың радиоактивтілігі. Реактордың 
қуаты, кампаниясы, энергоресурстары. Реактордың теңсіздік коэффициенті. 
Бөлінген және күйген жанармай мөлшері. Жиналған жарқыншақ-
қоқыстардың мөлшері. Жанармайдың жану тереңдігі. Ядролық жанармайдың 
кеңейтілген өндірісі. Реакторды самаримен улау. Прометилі құлау. 
Реакторды ксенонмен улау. Йодты шұңқыр. Мүмкін және мәжбүр тұрақ 
уақыты. Реактивтіліктің температуралық эффекті және температуралық 
коэффициенті. Реактордың энергия өндіруі және энергоресурсы. Тар және 
кең мағынадағы тұйықталған отын циклі. Ашық цикл. Реакторды басқару. 
Кризистік күйлер. Реактор периоды. Қуатты екі еселендіру периоды. 
Реактордың реттелу органдары. Физикалық салмақ. Өзекше нтерференциясы. 
Реактордың іске қосылуы және қуаттың энергетикалық деңгейіндегі жұмыс. 
Реактор аялдамасы және салақсуы. Ядролық реактордың апатсыз 
пайдаланылуын қамтамасыз ету. Радиациялық қауіпсіздік. Ядролық 
қауіпсіздік. Реттеудің қауіпсіз органдары.  

 
Термоядролық энергетика.  
Синтездің ядролық экзотермиялық реакциялары. Термоядролық 

реактордың негізгі бағыты ретінде Д-Т реакциясы. Тығыздық мәселесі және 
плазманы ұстап тұру. ЯРТ бланкетінің радиациялық беріктілігі. Блистеринг 
эффекті. ЯРТ шекті кампаниясы. Негізгі термоядролық реактор ретіндегі 
Күн. Жылдам нейтрондар үшін радиациялық қорғау.  

 
Ядролық электрлік көздер.  
Ядролық электр батареяларын құрудың физикалық принциптері. Төмен 

потенциалды электрлік көздер. Ұзақ ғарыштық қалықтаулар мен планета 
зерттеушілер үшін шексіз ресурс. Өндіріс және ауыл шарушылығы үшін 
қауіпсіз электр қуатын беретін көздерді құру перспективалары. Атомдық 
энергетиканың экологиялық мәселелері.  



10 
 

 
Энергияның балама көздері.  
Жаңартылған энергия көздері. Энергия көздерінің классификациясы. 

Энергияның дәстүрлі емес көздерін пайдаланудан басқа балама энергетика 
бағыты. Перспективалар. Таралулар.  

 
Жел энергетикасы.  
Инерциялық аккумулятор. Жел электростанциясы. Анемофикация. Жел 

энергетикалық кадастры. Жел диірмендері, жел қозғалтқыштары. 
Виндроздар. Сутегі шоғырландыру. Гидравликалық аккумулятор. 

 
Гидроэнергетика.  
Еркін ағыстық ГЭС. Өзендік ГЭС. Платиналық ГЭС. Деривациондық 

ГЭС. Плотина-деривациондық ГЭС. Сорғыш-жинақтағыш ГЭС. Көлдік ГЭС. 
Құйылу ГЭС. 

 
Күн энергетикасы. Тура зарядтау энергетикасы.  
Тура зарядтың ядролық аккумуляторлары. Зеебек аккумуляторы. 

Химиялық аккумуляторлар. Күн сәулесін пайдалану әдістері. Фотоэлектрлік 
элементтердің түрлері. Күн энергетикасын кеңейту.  

 
Спэйскванттық энергетика.  
Микроәлемнің жүйелі-құрылымдық заңдары. Симплектикалық және 

планеталық жүйелер.  
 
Көтерілу энергетикасы. Қызба су көздерінің энергетикасы.  
Ыстық су көздерінің энергетикасы. Гидроаккумуляциялайтын 

электростанция (ГАЭС). Көтерілу электростанцияларының жұмыс істеу 
принциптері. Көтерілу станцияларының жетістіктері. ПЭС аз таралу 
себептері.  

 
Төменпотенциалды органикалық энергетика.  
Жаңартылған энергия ресурстарын қолдану кезіндегі қиындықтар. 

Қазақстандағы жаңартылған энергия көздерінің мүмкіндіктері.  
 

ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Қатты отындардың барлық белгілі түрлерін атап шығу. Олардың 

әрқайсысының жылу шығаратын мүмкіншіліктерінің бағалық санын келтіру.  
2. Сұйық отындардың барлық белгілі түрлерін атап шығу. Олардың 

әрқайсысының жылу шығаратын мүмкіншіліктерінің бағалық санын келтіру.   
3. Протонды және кластерлік радиоактивтілік жағдайларында 

байланыс энергиялары несімен ерекшеленеді.  
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4. Газдық отындардың барлық белгілі түрлерін атап шығу. Олардың 
әрқайсысының жылу шығаратын мүмкіншіліктерінің бағалық санын келтіру.   

5. Жел генераторындағы негізгі құрылымдық түйіндерді атау. 
Қандай физикалық процестер жел энергетикасында электр энепргиясының 
генерациясын тудырады. Энергетиканың бұл түрінің табиғатқа кері әсері 
қандай.  

6. Синтез және бөліну реакцияларындағы өнімдердің бұрыштық 
таралуының сапалық ерекшеліктерін схема түрінде көрсету.  

7. Күн энергетикасының барлық білетін қолданылу аймағын баяндау. 
100 мың адамы тұрғыны бар қаланы электр энергиясымен қамтамасыз ететін 
күн батареясының ауданын есептеу.  

8. Электроэнергетика түрлері. Олардың әрқайсысының 
экологиясының қысымының бағалық санын келтіру. 

9. Ядролық физика және элементар бөлшектер физикасындағы 
негізгі сақталу заңдары. Ақыр соңында жылу мен электр энергиясын бере 
отырып, қайсы физикалық параметр барлық отын түрінде «жанады».  

10. Радиоактивтілік құбылысын қандай негізгі параметр басқарады. 
Альфа-ыдырау мысалында көрсету.  

11. 100 мың адамы тұрғыны бар қаланы электр энергиясымен 
қамтамасыз ететін күн батареясының ауданын есептеу. 

12. Ядрода кварк-глюондық плазма қалай пайда болады және болашақ 
субнуклондық энергетиканың перспективалары қандай.  

13. Энергия бөлінуі жоғары, бірақ ядролық отын массасы көбеймеген 
реактордың белсенді аймағының эскизін бейнелеу.  

 
ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Ядролық реакция энергетикасын есептеу.  
2. Радиациялық техника қауіпсіздігі тұрғысынан несімен қаупті.  
3. Экзотермиялық және эндотермиялық ядролық реакциялар қандай 

негізгі физикалық параметрлермен ерекшеленеді.  
4. Ядролық реакторларды пайдалану кезінде туындайтын негізгі 

инженерлік-техникалық мәселелер.  
5. Жаңа спэйскванттық энергетиканы өңдеу негізінде қандай негізгі ой 

жатыр. Балама энергетиканың осы түріндегі калориметрлік эффект шамасын 
бағалау.  

6. Қозғалмалы ядролық АЭС. 
7. Энергетикалық термоядролық реактор құру үшін негізгі физикалық 

шарттар құру.  
 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
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1. ГЭС түрлері. Олардың әрқайсысы қызмет ете алатын аймақ 
ауданының бағалау санын көрсету.  

2. Қазақстанда ядролық физиканың дамуы; бұрынғы ядролық 
полигондарды зерттеу; радиоэкологиялық жұмыстарды дамыту.  

3. Халық шарушылығының қандай түрлерінде ядролық энергетика 
қолданылады.  

4. Транспорттық ядролық энергетика.  Қозғалмалы ядролық АЭС. 
5. Көтерілу энергетикасында пайдалы энергияны өндіру эффектін 

беретін физикалық процестерді түсіндіру.  
6. Тура зарядканың энергетикасын сипаттау: ядролық 

аккумуляторлар. Тура зарядканың энергетикасын сипаттау: химиялық 
акуумуляторлар. 

7. Болашақ гиперэнергетиканы жүзеге асыру мүмкіндіктерін және 
гипотетикалық принциптерін түсіндіру.  
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«Советская энциклопедия», 1988-1999. – 928 с. 
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6. Климов А.Н. Ядерная физика и ядерные реакторы. – М.: Атомиздат, 
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(бейіндік бағыт) 
 

Көлемі – 3 кредит 
 

Авторлары: 
Абишев М.Е. – физика-математика ғылымдарының докторы, 

теориялық және ядролық физика кафедрасының профессоры 
Жауғашева С.А. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, 

теориялық және ядролық физика кафедрасының доценті 
Бекбаев А.К. – PhD, теориялық және ядролық физика кафедрасының 

аға оқытушысы 
 

Пікір жазғандар: 
Жолдыбаев Т.К. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, 

Ядролық физика институтының  жетекші ғылыми қызметкері 
Такибаев Н.Ж. – физика-математика ғылымдарының докторы, 

 әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің  
физика-техникалық факультетінің теориялық және ядролық  

физика кафедрасының  ҚР ҰҒА академигі 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Ұсынылып отырған энергетикалық процестердің физикасы курсын 
оқу программасы атомдық энергетика және атомдық өндіріс аймағында 
бағдарлануға және энергияны алудың заманауи аймақтарында бәсекеге 
қабілетті кадрлар мен зерттеушілерді дайындау үшін қажет. Бұл курс 
энергияны базалық көздерден балама көздерге дейін зерттеу үшін қажет 
материалдарға бай. Ядролық энергетикаға қатысы бар маман сәулелердің 
затпен әсерлесуі қалай өтетінін, осы сәулелерді тіркеу үшін не істеу керек 
және қандай схемалық шешімдер қолдану керектігін білуі керек.  

Курс болашақ маманды білімнің жеке аймағында қалыптасуы бойынша 
жалпы және нақты есептер шешуі керек. Ғылыми-педагогикалық кадрларды 
дайындау тар шеңберлі мамандық аясында білім алуы мен икемденуі, 
сонымен қатар, жалпы теориялық және ғылыми-әдістемелік қатынастарды 
меңгеру болып табылады. Болашақ ғылыми қызметкерге және оқытушыға 
физика ғылымы туралы адам әрекетінің ерекше ортасы ретінде, оның 
масштабы, зерттеу әдістері және өркендеу процесіндегі рөлі туралы нақты 
түсінік қажет.  

Пәнді игеру нәтижесінде қойылатын құзыреттіліктер: 
Бұл пәнді сапалы түрде игеру нәтижесінде докторанттар ары қарай 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын өз беттерінше орындауға мүмкіндік алады. 
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«Энергетикалық процестердің физикасы» пәнін игеру нәтижесінде докторант 
өзінің кәсіби бағыты бойынша:  

- іргелі заңдылықтарды, ядролық физика және заманауи энергетикалық 
процестер физикасының теориялары туралы білімдерді меңгеруі; 

- іргелі білімдерін кванттық физика аумағында қолдана білуі, оның 
ішінде, ядролық реакция және радиоактивті ядролардың ыдырауы 
аймағындағы теориялық және тәжірибелік зерттеулерде, ядролардың бөліну 
заңдылықтарында, ядролық синтез физикасында қолдана білуі;  

- заманауи ғылыми аппаратуралармен жұмыс істей білуі және 
физикалық тәжірибелер жүргізу үшін тәжірибелік дағдыларды меңгере білуі 
және базалық, сонымен қатар, балама энергетикалық қондырғыларды 
құрастыра білуі;  

- ғылым мен өндірістің барлық сфераларында қолданбалы есептерді 
шеше білуі;   

- гамма-кванттар мен нейтрондардың абсолютті ағындарын есептей 
білуі;  

- радиациялық қауіп-қатер мен сәулелену дозасын есептей білуі;  
- радиациялық сәулелену көздерін;  
- оларды өлшеу әдістері мен құралдарын және мөлшерлік бағасын;  
- радиоактивті табиғи ортаның жалпы заңдылықтарын түсінуі;  
- ғылыми және шығармашылық жұмысқа, нәтижелерді сындық 

ұғынуға, еркін, демократиялық және құқықтық мемлекет шарттарында өзінің 
кәсіби әрекетіне деген жауапкершілікті қалыптастыруға дайындалуы тиіс. 

Пререквизиттер: Механика, Молекулалық физика, Электр және 
магнетизм, Оптика, Атомдық физика, Ядролық физика, Элементар 
бөлшектер физикасы. 

Постреквизиттер: Энергетикалық процестердің физикасы курсын 
сапалы түрде меңгеру үшін «Ядролық реакторлар», «Энергетикалық 
қондырғыларды құрастыру әдістері» сияқты курстармен таныс болуы 
жеткілікті.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 
1 Кіріспе. 
2 Литосфераның энергия қоры ретінде геологиялық сипаттамасы.  
3 Отынның негізгі түрлері: қатты отын; сұйық отын; газ түріндегі 

отындар.  
4 Электроэнергетика.  
5 Ядролық отын. 
6 Ядролық энергетика. 
7 Термоядролық энергетика. 
8 Ядролық электрлік көздер.  
9 Энергияның балама көздері.  
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10 Жел энергетикасы. 
11 Гидроэнергетика. 
12 Күн энергетикасы. Тура зарядтау энергетикасы.  
13 Спэйскванттық энергетика. 
14 Көтерілу энергетикасы. Қызба су көздерінің энергетикасы. 

Энергетика горячих водных источников. 
15 Төменпотенциалды органикалық энергетика. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәнді оқыту мақсаты: 
- ядролық энергетика аймағындағы реакторлық қосалқы техника мен 

индустрия және реакторлық энергетиканы құрудың негізгі ядролық-
физикалық принциптерімен танысу; 

- қазіргі уақытта белгілі заңдарды, заңдылықтарды, жүйелерді, 
микроәлем туралы ғылым аймағындағы; ядролық реакторлардың белсенді 
аймағын құрудың қолданбалы ғылымы аумағындағы құбылыстар мен 
эффекттерді; зауыттық ғылым аумағында – қуатты АЭС жүзеге асырудың 
нақты мысалдарын; сондай-ақ балама энергетиканы қолдану және пайдалану 
схемаларын зерттеу;  

- ядролық тұрақтыларды есептеудің негізгі амалдарын, микроәлемдегі 
заңдылықтарды, оның ішінде белсенді аймақтағы нейтрондар әсерлесуінің 
микро- және макроқималарын бейнелейтін негізгі формулаларды шығаруды; 
реакторлық техника саласындағы есептерді шешу әдістерін; сәулелердің 
дозиметрия, радиометрия және спектрометриясы бойынша физикалық 
практикасын және лабораториялық жұмыстарды орындау әдістерін игеру.  

Пәнді оқыту міндеті:   
• ірі ядролық-физикалық зерттеу және энергетикалық 

қондырғыларында өтетін физикалық процестердің объективті заңдары 
туралы; ядролық физика және техникадағы шешілмеген мәселелер мен 
заманауи мәселелер туралы түсінік болуы;  

• табиғи ортаның радиоактивтілігінің жалпы заңдылықтарын; 
радиациялық сәулелену көздерін; оларды өлшеу амалдары мен құралдарын 
және сапалық бағасын реттеу; 

• берілген курс бойынша есептерді шешу, оның ішінде, отынның 
қуатты сипаттамалары мен модельсіз энергетикалық параметрлерді есептеуде 
практикалық дағдылану.  

Бұл курстың зерттеу нысаналары ядролық, дәстүрлік және балама 
отындар: көмірсутек қоры; ауыр бөлінетін ядролар, ядролық синтез үшін 
жеңіл элементтер, күн энергиясының ағыны, аймақтың желдік 
сипаттамалары, гидро- және көтерілу су айдындарының мүмкіндіктері болып 
табылады.  
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Курстың зерттеу әдістері: модельдік лабораториялық энергетикалық 
қондырғылар; математикалық үлгілеу әдістері, виртуал лабораториялар, оқу 
кинофильмі, виртуалды плакаттар мен кестелер.  

Бұл ғылым аймағының рөлі зор және оның орны адамзат қажеттілігі 
үшін энергияны алудың алдыңғы шегінде және әлемдегі негізгі энергия 
көздерінің бірі болып табылады. Жаңа принциптер мен заманауи 
материалдардағы атомдық реакторларды, жаңа буын реакторларын, 
энергияның балама көздерін өңдеу нақты аймақ энергиясын эффективті және 
қауіпсіз пайдалануға мүмкіндік береді.  

Пән ғылымына қысқаша тарихи шолу. 1897 жылдан бастап Мария 
Складовская және Пьер Кюридің радиоактивтілікті зерттеуі бойынша және 
кейінгі жасанды радиоактивтілікті зерттеуден кейін әлем өз құзыреттілігіне 
осыған дейін мүмкін болмаған энергияны алды. Қазіргі таңда атомдық 
энергияны пайдалана отырып, өркениет өз өрлеуінде үлкен импульске ие 
болды, ол өзінің әрекетіндегі барлық сфераға әсерін тигізді. Алғашқы 
ядролық ыдыраудың тізбектік реакциясы 1942 жылдың 2 желтоқсанында 
Чикаго университетінде урнады отын ретінде және графитті баяулатқыш 
ретінде қолдана отырып жүзеге асырылды. Бірінші ядролық ыдырау 
энергиясынан лабораториялық электроэнергия 1951 жылдың 20 
желтоқсанында Айдахо Ұлттық лабораториясында жылдам нейтрондағы 
реактор көмегімен алынды. Ядролық реактордағы берік өндірістік тізбектік 
ядролық реакция Обнинск қаласында 1954 жылы 9 мамырда қол жетімді 
болды. Қуаты 5 МВт болатын реактор байытылған уранда графитпен 
баяулатқыш ретінде жұмыс атқарды, суыту үшін қарапайым изотоптық 
құрамы бар су қолданылды. Ядролық энергетика, энергетикадағы жаңа бағыт 
ретінде, 1955 жылы Женевада өткен атомдық энергияны бейбіт мақсатта 
қолдану бойынша 1-ші Халықаралық ғылыми-техникалық конференцияда 
құрметке ие болды.  

2014 жылы ядролық энергия адамзат тұтынатын барлық энергияның 
2,6% қамтамасыз етті. Энергетиканың ядролық секторы табиғи 
энергоресурстары жеткіліксіз, өндірістік дамыған елдерде – Францияда, 
Финляндияда, Японияда басымырақ. Бұл мемлекеттер АЭС-да 20-дан 74%-ке 
дейін (Францияда) электр энергияларын өндіреді. 

Сонымен қатар, қолжетімді жаңартылатын ресурстар мен табиғи 
құбылыстардан (жел, күн сәулелері, су ағындары, геотермалық сулар және 
т.б.) алынатын энергияларды өндірудің перспективті әдістер қатарын 
қосатын балама энергетика бар. Жаңартылатын энергия көздерінің қосымша 
артықшылығы қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерінің 
болмауы және үнемділігі болып табылады. 2010 жылы балама энергия 
(гидроэнергияны қоспағанда) адамзат қолданатын энергияның 4,9% құрады. 
Соның ішінде жылыту және суды ысыту үшін (биомасса, жылыту және суды 
күн және геотермалды ысыту) 3,3%; биожанғыш 0,7%; электр энергияларын 
өндіру (желдік, күндік, геотермалды электростанциялар және биомасса) 
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0,9%. Энергияның жаңартылатын (балама) көздеріне 2010 жылдың әлемдік 
өндірілген электр энергиясының шамамен 5% келеді. 

Бұл курс бойынша білім алу атомдық электростанцияның жетілген 
және қауіпсіз құрылымын алуға мүмкіндік береді, және балама энергияны 
пайдалану әдістерін үйретеді.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Литосфераның энергия қоры ретінде геологиялық сипаттамасы.  
Төрттік жүйе, неогендік жүйе, палеогендік жүйе. Борлы жүйе, 

тасбұрыштық жүйе, девондық жүйе. Палеозойлық бөліну, математикалық 
құрылулар, жарылғыш бұзылулар, геоморфология. 

 
Отынның негізгі түрлері: қатты отын; сұйық отын; газ түріндегі 

отындар.  
Домналық газ (колошникті газ), майлы газ. Отынның құрғақ айырылуы. 

Жанғыш газ, кеніштік газ, генераторлық газ. Шымтезек, отын, сапропелит, 
тақтатас, ағаш көмір, қоңыр көмір, тас көмір. Бензин, газойль, газолин, 
дизельдік отын, керосин, лигроин, мазут, соляркалық май, спирттік отын. 
Отынды қолдану деңгейі мен құрылымы. Қолдану үнемділігі.  

 
Электроэнергетика.  
ГЭС каскады, микроГЭС, ТЭС, АЭС. Аккумулятор көлемі. Тұйық 

электрлік желілер. Ақ көмір, жасыл көмір, көгілдір көмір. Заманауи күйлер, 
жылулық және электрлік энергияны алу перспективті әдістері мен тәсілдері.  

 
Ядролық отын.  
Ядролық отынға қойылатын негізгі талаптар мен анықтамалар. 

Ядролық отынның түрлері және отындық циклдер. Энергия өндіру және 
күйіп кету тереңдігі. Бөліну өнімдері және отынның нуклидті құрамының 
өзгеруі. Металл уранның құрылымы және қасиеті. Уранның қасиетіне 
сәулеленудің әсері. Уранның балқу түрлері, олардың қасиеттері және 
үйлесімділігі. Плутоний, ядролық отын ретінде. Плутонийді алу және оның 
қасиеттері. Металл отындардың пайдалануын талдау, оны ядролық 
энергетикада пайдаланудың проблемалары мен перспективалары. Уран 
оксиді және оның қасиеттері. UO2 ұнтағын дайындау технологиясы. Тұтас 
уран екіоксидінен өнімдер дайындау және оларға қойылатын талаптар. 
Терморадиациялық тұрақтылық және үйлесімділік. Плутоний және торий 
оксидтері, аралас оксидтер, олардың қасиеттері, жетістіктері және 
кемшіліктері. Карбидті отын және оның қасиеттері. Нитридтер және 
керамикалық отынның басқа түрлері. Салыстырмалы талдау және қолдану 
перспективалары. Дисперсиялық отын. Қолданылу түрлері, талаптары, 
қасиеттері.  

 



19 
 

Ядролық энергетика.  
Ұдайы өндіріс коэффициенті. Отынды ұдайы өндірудің плутонилік 

және торилық циклдері. Торий және урандық отындық циклдер. Ядролық 
реакторлар классификациясы. Шағылдырғыштар, баяулатқыштар, 
жылутасымалдағыштар. Жылу шығарғыш элементтер, жылу шығарғыш 
бүрмелер. Белсенді аймақ. Су-сулы және ауыр сулы реакторлар. Жылдам 
нейтрондардағы реакторлар. Гомогенді және гетерогенді ядролық 
реакторлар. Корпустық және каналдық ядролық реакциялар. Қысымдағы суы 
бар реакторлар. Қайнау реакторлары. Графитті реакторлар. Бөлінудің 
ядролық реакцияларына сәйкес келетін процестер. Радиациялық қарпу 
қимасы. Бөліну қимасы. Макроскопиялық қима. Нейтрон уақыты және 
диффузия ұзындығы. Баяулау уақыты және коэффициенті. Нейтрондар 
тығыздығы, нейтрондар ағынының тығыздығы. Ток, ток тығыздығы және 
нейтрондар флюенсі. Ядролық реактордың кризистік тепе-теңдігі. 
Реактордың кризистігі және реактивтілігі. Ядролық реактордың кинетика 
теңдеуі. Реактивтілік қоры. Белсенді аймақтың радиоактивтілігі. Реактордың 
қуаты, кампаниясы, энергоресурстары. Реактордың теңсіздік коэффициенті. 
Бөлінген және күйген жанармай мөлшері. Жиналған жарқыншақ-
қоқыстардың мөлшері. Жанармайдың жану тереңдігі. Ядролық жанармайдың 
кеңейтілген өндірісі. Реакторды самаримен улау. Прометилі құлау. 
Реакторды ксенонмен улау. Йодты шұңқыр. Мүмкін және мәжбүр тұрақ 
уақыты. Реактивтіліктің температуралық эффекті және температуралық 
коэффициенті. Реактордың энергия өндіруі және энергоресурсы. Тар және 
кең мағынадағы тұйықталған отын циклі. Ашық цикл. Реакторды басқару. 
Кризистік күйлер. Реактор периоды. Қуатты екі еселендіру периоды. 
Реактордың реттелу органдары. Физикалық салмақ. Өзекше нтерференциясы. 
Реактордың іске қосылуы және қуаттың энергетикалық деңгейіндегі жұмыс. 
Реактор аялдамасы және салақсуы. Ядролық реактордың апатсыз 
пайдаланылуын қамтамасыз ету. Радиациялық қауіпсіздік. Ядролық 
қауіпсіздік. Реттеудің қауіпсіз органдары.  

 
Термоядролық энергетика.  
Синтездің ядролық экзотермиялық реакциялары. Термоядролық 

реактордың негізгі бағыты ретінде Д-Т реакциясы. Тығыздық мәселесі және 
плазманы ұстап тұру. ЯРТ бланкетінің радиациялық беріктілігі. Блистеринг 
эффекті. ЯРТ шекті кампаниясы. Негізгі термоядролық реактор ретіндегі 
Күн. Жылдам нейтрондар үшін радиациялық қорғау.  

 
Ядролық электрлік көздер.  
Ядролық электр батареяларын құрудың физикалық принциптері. Төмен 

потенциалды электрлік көздер. Ұзақ ғарыштық қалықтаулар мен планета 
зерттеушілер үшін шексіз ресурс. Өндіріс және ауыл шарушылығы үшін 
қауіпсіз электр қуатын беретін көздерді құру перспективалары. Атомдық 
энергетиканың экологиялық мәселелері.  
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Энергияның балама көздері.  
Жаңартылған энергия көздері. Энергия көздерінің классификациясы. 

Энергияның дәстүрлі емес көздерін пайдаланудан басқа балама энергетика 
бағыты. Перспективалар. Таралулар.  

 
Жел энергетикасы.  
Инерциялық аккумулятор. Жел электростанциясы. Анемофикация. Жел 

энергетикалық кадастры. Жел диірмендері, жел қозғалтқыштары. 
Виндроздар. Сутегі шоғырландыру. Гидравликалық аккумулятор. 

 
Гидроэнергетика.  
Еркін ағыстық ГЭС. Өзендік ГЭС. Платиналық ГЭС. Деривациондық 

ГЭС. Плотина-деривациондық ГЭС. Сорғыш-жинақтағыш ГЭС. Көлдік ГЭС. 
Құйылу ГЭС. 

 
Күн энергетикасы. Тура зарядтау энергетикасы.  
Тура зарядтың ядролық аккумуляторлары. Зеебек аккумуляторы. 

Химиялық аккумуляторлар. Күн сәулесін пайдалану әдістері. Фотоэлектрлік 
элементтердің түрлері. Күн энергетикасын кеңейту.  

 
Спэйскванттық энергетика.  
Микроәлемнің жүйелі-құрылымдық заңдары. Симплектикалық және 

планеталық жүйелер.  
 
Көтерілу энергетикасы. Қызба су көздерінің энергетикасы.  
Ыстық су көздерінің энергетикасы. Гидроаккумуляциялайтын 

электростанция (ГАЭС). Көтерілу электростанцияларының жұмыс істеу 
принциптері. Көтерілу станцияларының жетістіктері. ПЭС аз таралу 
себептері.  

 
Төменпотенциалды органикалық энергетика.  
Жаңартылған энергия ресурстарын қолдану кезіндегі қиындықтар. 

Қазақстандағы жаңартылған энергия көздерінің мүмкіндіктері.  
 

ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛҒАН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Қатты отындардың барлық белгілі түрлерін атап шығу. Олардың 

әрқайсысының жылу шығаратын мүмкіншіліктерінің бағалық санын келтіру.  
2. Сұйық отындардың барлық белгілі түрлерін атап шығу. Олардың 

әрқайсысының жылу шығаратын мүмкіншіліктерінің бағалық санын келтіру.   
3. Протонды және кластерлік радиоактивтілік жағдайларында 

байланыс энергиялары несімен ерекшеленеді.  
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4. Газдық отындардың барлық белгілі түрлерін атап шығу. Олардың 
әрқайсысының жылу шығаратын мүмкіншіліктерінің бағалық санын келтіру.   

5. Жел генераторындағы негізгі құрылымдық түйіндерді атау. 
Қандай физикалық процестер жел энергетикасында электр энепргиясының 
генерациясын тудырады. Энергетиканың бұл түрінің табиғатқа кері әсері 
қандай.  

6. Синтез және бөліну реакцияларындағы өнімдердің бұрыштық 
таралуының сапалық ерекшеліктерін схема түрінде көрсету.  

7. Күн энергетикасының барлық білетін қолданылу аймағын баяндау. 
100 мың адамы тұрғыны бар қаланы электр энергиясымен қамтамасыз ететін 
күн батареясының ауданын есептеу.  

8. Электроэнергетика түрлері. Олардың әрқайсысының 
экологиясының қысымының бағалық санын келтіру. 

9. Ядролық физика және элементар бөлшектер физикасындағы 
негізгі сақталу заңдары. Ақыр соңында жылу мен электр энергиясын бере 
отырып, қайсы физикалық параметр барлық отын түрінде «жанады».  

10. Радиоактивтілік құбылысын қандай негізгі параметр басқарады. 
Альфа-ыдырау мысалында көрсету.  

11. 100 мың адамы тұрғыны бар қаланы электр энергиясымен 
қамтамасыз ететін күн батареясының ауданын есептеу. 

12. Ядрода кварк-глюондық плазма қалай пайда болады және болашақ 
субнуклондық энергетиканың перспективалары қандай.  

13. Энергия бөлінуі жоғары, бірақ ядролық отын массасы көбеймеген 
реактордың белсенді аймағының эскизін бейнелеу.  

 
ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Ядролық реакция энергетикасын есептеу.  
2. Радиациялық техника қауіпсіздігі тұрғысынан несімен қаупті.  
3. Экзотермиялық және эндотермиялық ядролық реакциялар қандай 

негізгі физикалық параметрлермен ерекшеленеді.  
4. Ядролық реакторларды пайдалану кезінде туындайтын негізгі 

инженерлік-техникалық мәселелер.  
5. Жаңа спэйскванттық энергетиканы өңдеу негізінде қандай негізгі 

ой жатыр. Балама энергетиканың осы түріндегі калориметрлік эффект 
шамасын бағалау.  

6. Қозғалмалы ядролық АЭС. 
7. Энергетикалық термоядролық реактор құру үшін негізгі 

физикалық шарттар құру.  
 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
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1. ГЭС түрлері. Олардың әрқайсысы қызмет ете алатын аймақ 
ауданының бағалау санын көрсету.  

2. Қазақстанда ядролық физиканың дамуы; бұрынғы ядролық 
полигондарды зерттеу; радиоэкологиялық жұмыстарды дамыту.  

3. Халық шарушылығының қандай түрлерінде ядролық энергетика 
қолданылады.  

4. Транспорттық ядролық энергетика.  Қозғалмалы ядролық АЭС. 
5. Көтерілу энергетикасында пайдалы энергияны өндіру эффектін 

беретін физикалық процестерді түсіндіру.  
6. Тура зарядканың энергетикасын сипаттау: ядролық 

аккумуляторлар. Тура зарядканың энергетикасын сипаттау: химиялық 
акуумуляторлар. 

7. Болашақ гиперэнергетиканы жүзеге асыру мүмкіндіктерін және 
гипотетикалық принциптерін түсіндіру.  
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FEP 7201 ФИЗИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

(научное и педагогическое направление) 
 

Объем – 3 кредита  
 

Авторы: 
Юшков А.В. – доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры теоретической и ядерной физики 
Жаугашева С.А. – кандидат физико-математических наук,  
и.о. профессора кафедры теоретической и ядерной физики 

Дьячков В.В. - старший преподаватель кафедры теоретической и 
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Рецензенты: 

Жолдыбаев Т.К. - кандидат физико-математических наук, заведующий 
лабораторией ядерных процессов Института Ядерной Физики  

Республики Казахстан  
Жаксыбекова К.А. - доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры теоретической и ядерной физики, физико-технического факультета,  
Казахского национального университета им. аль-Фараби  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Предлагаемая программа изучения курса Физика энергетических 

процессов необходима в подготовке конкурентоспособных кадров и 
исследователей в свете современных областях получения энергии и умением 
ориентироваться в области атомной энергетики и атомной промышленности. 
Курс включает в себя весь богатый арсенал материала для изучения методов 
получения энергии от базовых до альтернативных источников. Специалист, 
имеющий дело с ядерной энергетикой, должен хорошо представлять, как 
происходит взаимодействие излучения с веществом, что надо предпринять, 
чтобы это излучение уверенно зарегистрировать и какие схемные решения 
нужно для этого применить. 

Курс должен решать общие и конкретные задачи по формированию 
будущего специалиста в отдельной области знания. Подготовка научно-
педагогических кадров предполагает овладение знаниями и умениями, как в 
узкоспециальной области, так и в общетеоретическом и научно-
методическом отношениях. Будущему научному работнику и преподавателю 
необходимо иметь четкое представление о науке физике как особой сфере 
человеческой деятельности, о ее масштабах, методах исследования и роли в 
прогрессе цивилизации.  

В результате качественного освоения данного предмета докторанты 
имеют возможность дальнейшего самостоятельного выполнения научно-
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исследовательской работы. В результате изучения дисциплины «Физика 
энергетических процессов» докторант по своему профессиональному 
предназначению должен: 

- овладеть знаниями фундаментальных законов, теориями ядерной 
физики и современной физики энергетических процессов; 

- уметь применять фундаментальные знания в области квантовой 
физики, в частности, в экспериментальных и теоретических исследованиях в 
области физики ядерных реакций и распадов радиоактивных ядер, законах 
деления ядер, физики ядерного синтеза; 

- уметь работать с современной научной аппаратурой и овладеть 
экспериментальными навыками для проведения физического эксперимента и 
конструировать как базовые, так и альтернативные энергетические 
установки; 

- уметь решать прикладные задачи будущей деятельности во всех 
сферах науки и производства;   

- разобраться в общих закономерностях радиоактивности естественной 
среды; источниках радиационного излучения; способах и средствах их 
измерения и количественной оценки, уметь рассчитать абсолютные потоки 
гамма-квантов и нейтронов; вычислять дозы облучения и радиационные 
риски; 

- подготовиться к научной и творческой работе, к критическому 
осмыслению результатов, к формированию ответственности за свою 
профессиональную деятельность в условиях свободного, демократического и 
правового государства. 

Пререквизиты: Механика, Молекулярная физика, Электричество и 
магнетизм, Оптика, Атомная физика, Ядерная физика, Физика 
элементарных частиц. 

Постреквизиты: Чтобы качественно освоить курс физики 
энергетических процессов, достаточно быть знакомым с такими курсами, как 
«Ядерные реакторы», «Методы конструирования энергетических установок». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ Название темы 
1 Введение. 

2 Геологическая характеристика литосферы как источника запасов 
энергии.  

3 Основные виды топлива: твердые топлива; жидкие топлива; газовые 
топлива.  

4 Электроэнергетика.  
5 Ядерное топливо. 
6 Ядерная энергетика. 
7 Термоядерная энергетика. 
8 Ядерные электрические источники.  
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9 Альтернативные источники энергии.  
10 Ветровая энергетика. 
11 Гидроэнергетика. 
12 Солнечная энергетика. Энергетика прямой зарядки.  
13 Спэйсквантовая энергетика. 
14 Приливная энергетика. Энергетика горячих водных источников. 
15 Низкопотенциальная органическая энергетика. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель преподавания курса: 
- ознакомление с основными ядерно-физическими принципами 

построения реакторной энергетики и реакторной вспомогательной техники и 
индустрии в области ядерной энергетики; 

- изучение известных к настоящему времени законов, 
закономерностей, систематик, эффектов и явлений в области науки о 
микромире; в области прикладной науки построения активной зоны ядерных 
реакторов; в области заводской науки – конкретные примеры реализации 
мощных АЭС; а также схемы утилизации и применения альтернативной 
энергетики; 

- освоение основных приемов вычислений ядерных констант, вывод 
основных формул, описывающих закономерности в микромире, в частности, 
- микро- и макросечения взаимодействия нейтронов в активной зоне; методов 
решения задач в области реакторной техники; методик выполнения 
лабораторных работ и проведения физического практикума по дозиметрии, 
радиометрии и спектрометрии излучений.  

Задачи:  
• иметь представление об объективных законах протекания 

физических процессов в крупнейших ядерно-физических исследовательских 
и энергетических установках; о современных проблемах и нерешенных 
вопросах в ядерной физике и технике;  

• уметь разобраться в общих закономерностях радиоактивности 
естественной среды; источниках радиационного излучения; способах и 
средствах их измерения и количественной оценки;  

• приобрести практические навыки решения задач по данному курсу, в 
частности, в расчетах безмодельных энергетических параметров и 
мощностных характеристик топлива.  

Объектами изучения данной дисциплины являются ядерные, 
традиционные и альтернативные топлива: углеводородные запасы; тяжелые 
делящиеся ядра, легкие элементы для ядерного синтеза, потоки солнечной 
энергии, ветровые характеристики территории, возможность гидро- и 
приливной водной акватории.  
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Методы изучения данной дисциплины: модельные лабораторные 
энергетические установки; методы математического моделирования, 
виртуальные лаборатории, учебные кинофильмы, виртуальные плакаты и 
таблицы.  

Роль данной области науки огромна и ее место находится на переднем 
крае получения энергии для нужд человечества и является одним из 
основных источников энергии в мире. Разработки атомных реакторов на 
новых принципах и современных материалах, реакторов новых поколений, 
альтернативных источников энергии позволят утилизировать энергию 
конкретных территорий наиболее эффективно и безопасно. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. Начиная с 1897 
года Мария Складовская и Пьер Кюри по исследованию радиоактивности и 
после дальнейших исследований по искусственной радиоактивности и 
расщеплении атомных ядер мир получил в свое распоряжение энергию, 
которая до этого не представлялась возможной. К настоящему моменту, 
утилизируя атомную энергию, цивилизация приобрела огромный импульс в 
своем прогрессе, который отразился во всех сферах ее деятельности. 
Впервые цепная реакция ядерного распада была осуществлена 2 декабря 
1942 году в Чикагском университете с использованием урана в качестве 
топлива и графита в качестве замедлителя. Первая лабораторная 
электроэнергия из энергии ядерного распада была получена 20 декабря 1951 
года в Национальной лаборатории Айдахо с помощью реактора на быстрых 
нейтронах. Устойчивая промышленная цепная ядерная реакция на ядерном 
реакторе в городе Обнинске была достигнута 9 мая 1954 года. Реактор 
мощностью 5 МВт работал на обогащённом уране с графитом в качестве 
замедлителя, для охлаждения использовалась вода с обычным изотопным 
составом. Ядерная энергетика, как новое направление в энергетике, получила 
признание на проходившей в Женеве в августе 1955 года 1-й Международной 
научно-технической конференции по мирному использованию атомной 
энергии. 

В 2014 году ядерная энергия обеспечивала 2,6% всей потребляемой 
человечеством энергии. Ядерный сектор энергетики наиболее значителен в 
промышленно развитых странах, где недостаточно природных 
энергоресурсов— во Франции, Финляндии, Японии. Эти страны производят 
от 20 до 74% (во Франции) электроэнергии на АЭС. 

Кроме того, есть и альтернативная энергетика, которая включает ряд 
перспективных способов генерирования энергии из доступных 
возобновляемых ресурсов и природных явлений (ветер, солнечные лучи, 
движущиеся потоки воды, геотермальные воды и другие). Дополнительными 
преимуществами возобновляемых источников энергии являются отсутствие 
негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека, 
экономичность. В 2010 году альтернативная энергия (не считая 
гидроэнергии) составляла 4,9% всей потребляемой человечеством энергии. В 
том числе для отопления и нагрева воды (биомасса, солнечный и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1
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геотермальный нагрев воды и отопление) 3,3%; биогорючее 0,7%; 
производство электроэнергии (ветровые, солнечные, геотермальные 
электростанции и биомасса в ТЕС) 0,9%. На возобновляемые 
(альтернативные) источники энергии приходится всего около 5% мировой 
выработки электроэнергии в 2010 г. 

Обладание знаниями данного курса позволяет получить наиболее 
совершенные и безопасные конструкции атомных электростанций, и научит 
методам утилизации альтернативной энергетики. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Геологическая характеристика литосферы как источника запасов 

энергии.  
Четвертичная система, неогеновая система, палеогеновая система. 

Меловая система, каменноугольная система, девонская система. 
Палеозойские отложения, магматические образования, разрывные 
нарушения, геоморфология 

 
Основные виды топлива: твердые топлива; жидкие топлива; 

газовые топлива.  
Доменный газ (колошниковый газ), жирный газ. Сухая перегонка 

топлива. Газы горючие, газ рудничный, генераторный газ. Торф, дрова, 
сапропелит, сланец, уголь древесный, бурый уголь, каменный уголь. Бензин, 
газойль, газолин, дизельное топливо, керосин, лигроин, мазут, соляровое 
масло, спиртовое топливо. Уровень и структура потребления топлива. 
Экономичность применения.  

 
Электроэнергетика.  
Каскад ГЭС, микроГЭС, ТЭС, АЭС. Емкость аккумулятора. Замкнутые 

электрические сети. Белый уголь, зеленый уголь, голубой уголь. 
Современное состояние, перспективные методы и способы получения и 
преобразования тепловой и электрической энергии 

 
Ядерное топливо.  
Определение и основные требования к ядерному топливу. Виды 

ядерного топлива и топливные циклы. Энерговыроботка и глубина 
выгорания. Продукты деления и изменение нуклидного состава топлива. 
Структура и свойства металлического урана. Влияние облучения на свойства 
урана. Виды сплавов урана, их свойства и совместимость. Плутоний, как 
ядерное топливо. Получение плутония и его свойства. Анализ эксплуатации 
металлического топлива, проблемы и перспективы его использования в 
ядерной энергетике. Оксид урана и его свойства. Технология изготовления 
порошка UO2. Производство изделий из компактной двуокиси урана и 
требования к ним. Терморадиационная стойкость и совместимость. Оксиды 
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плутония и тория, смешанные оксиды, их свойства, достоинства и 
недостатки. Карбидное топливо и его свойства. Нитриды и другие виды 
керамического топлива. Сравнительный анализ и перспективы 
использования. Дисперсионное топливо. Виды, требования, свойства и 
перспективы использования. 

 
Ядерная энергетика.  
Коэффициент воспроизводства. Плутониевый и ториевый циклы 

воспроизводства топлива. Урановый и ториевый топливные циклы. 
Классификация ядерных реакторов. Отражатели, замедлители, 
теплоносители. Тепловыделяющие элементы, тепловыделяющие сборки. 
Активная зона. Водо-водяные и тяжеловодные реакторы. Реакторы на 
быстрых нейтронах. Гомогенные и гетерогенные ядерные реакторы. 
Корпусные и канальные ядерные реакторы. Реакторы с водой под давлением. 
Кипящие реакторы. Графитовые реакторы. Процессы сопутствующие 
ядерным реакциям деления. Сечения радиационного захвата. Сечения 
деления. Макроскопическое сечение. Возраст нейтрона и длина диффузии. 
Коэффициент и время замедления. Плотность нейтронов, плотность потока 
нейтронов. Ток, плотность тока и флюенс нейтронов. Критическое уравнение 
ядерного реактора. Критичность и реактивность реактора. Уравнение 
кинетики ядерного реактора. Запас реактивности. Радиоактивность активной 
зоны. Мощность, кампания, энергоресурс реактора. Коэффициент 
неравновесности реактора. Количество разделившегося и выгоревшего 
горючего. Количество накопившихся осколков-шлаков. Глубина выгорания 
горючего. Расширенное воспроизводство ядерного горючего. Отравление 
реактора самарием. Прометиевый провал. Отравление реактора ксеноном. 
Йодная яма. Время допустимой и вынужденной стоянки. Температурный 
эффект и температурный коэффициент реактивности. Энерговыробатка и 
энергоресурс реактора. Замкнутый топливный цикл в узком и широком 
смысле. Открытый цикл. Управление реактором. Подкритическое и 
критическое состояние. Надкритическое состояния. Период ректора. Период 
удвоения мощности. Органы регулирования реактора. Физический вес. 
Интерференция стержней. Пуск реактора и работа на энергетическом уровне 
мощности. Остановка и расхолаживание реактора. Обеспечение 
безаварийной эксплуатации ядерного реактора. Радиационная безопасность. 
Ядерная безопасность. Безопасные органы регулирования. 

 
Термоядерная энергетика.  
Ядерные экзотермические реакции синтеза. Д-Т реакция как основное 

направление термоядерной энергетики. Проблема плотности и удержания 
плазмы. Радиационная стойкость бланкета ТЯР. Эффект блистеринга. 
Предельная кампания ТЯР. Солнце как основной термоядерный реактор. 
Радиационная защита для быстрых нейтронов.  
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Ядерные электрические источники.  
Физические принципы построения ядерных электробатареек. 

Низкопотенциальные электрические источники. Бесконечный ресурс для 
длительных космических полетов и планетоходов. Перспективы построения 
безопасных источников электропитания для промышленности и сельского 
хозяйства. Экологические проблемы атомной энергетики 

 
Альтернативные источники энергии.  
Источники возобновляемой энергии. Классификация источников. 

Направления альтернативной энергетики помимо использования 
нетрадиционных источников энергии. Перспективы. Распространение.  

 
Ветровая энергетика.  
Инерционный аккумулятор. Ветроэлектростанция. Анемофикация. 

Ветроэнергетический кадастр. Ветряная мельница, ветряные двигатели. 
Виндрозы. Водородное аккумулирование Гидравлический аккумулятор. 

 
Гидроэнергетика.  
Свободнопоточная ГЭС. Речная ГЭС. Приплотинная ГЭС. 

Деривационная ГЭС. Плотино-деривационная ГЭС. Насосно-
аккумулирующая ГЭС. Озерная ГЭС. Приливная ГЭС. 

 
Солнечная энергетика. Энергетика прямой зарядки.  
Ядерные аккумуляторы прямой зарядки. Аккумуляторы Зеебека. 

Химические аккумуляторы. Способы утилизации солнечного излучения. 
Типы фотоэлектрических элементов. Распространение солнечной энергетики. 

 
Спэйсквантовая энергетика.  
Системно-структурные законы микромира. Симплектические и 

планетарные системы. 
 
Приливная энергетика. Энергетика горячих водных источников.  
Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС). Принцип работы 

приливных электростанций. Достоинства приливных станций. Причины 
малой распространенности ПЭС. 

 
Низкопотенциальная органическая энергетика.  
Проблемы при использовании возобновляемых энергетических 

ресурсов. Возможности возобновляемых источников энергии в Казахстане 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
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1. Перечислите все, известные вам, виды твердых топлив. Приведите 
оценочные цифры теплотворной способности каждого из них.  

2. Перечислите все, известные вам, виды жидких топлив. Приведите 
оценочные цифры теплотворной способности каждого из них.  

3. Чем отличается энергия связи в случае протонной и кластерной 
радиоактивности.  

4. Перечислите все, известные вам, виды газовых топлив. Приведите 
оценочные цифры теплотворной способности каждого из них.  

5. Перечислите основные конструкционные узлы в ветрогенераторе. 
Какие физические процессы вызывают генерацию электроэнергии в ветровой 
энергетике. Каково отрицательное воздействие этого вида энергетики на 
природу.  

6. Изобразите схемой качественное различие в угловых 
распределениях продуктов в реакциях деления и синтеза.  

7. Опишите все, известные вам, области применения солнечной 
энергетики. Вычислите площадь солнечных батарей, которая обеспечила бы 
электроэнергией город с населением 100 тысяч человек.  

8. Перечислите все, известные вам, виды электроэнергетики. 
Приведите оценочные цифры давления на экологию каждого из них. 

9. Перечислите основные законы сохранения в ядерной физике и 
физике элементарных частиц. Какой физический параметр «сгорает» во всех 
видах топлив, давая, в конечном счете, теплоту или электроэнергию. 

10. Какой основной параметр управляет явлением радиоактивности. 
Показать на примере альфа-распада. 

11. Вычислите площадь солнечных батарей, которая обеспечила бы 
электроэнергией город с населением 100 тысяч человек. 

12. Как возникает кварк-глюонная плазма в ядре и каковы 
перспективы будущей субнуклонной энергетики. 

13. Изобразите эскиз активной зоны реактора с увеличенным 
энерговыделением, но без увеличения массы ядерного топлива. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ДОКТОРАНТА С 

ПРЕПОДОВАТЕЛЕМ 
 

1. Расчеты энергетики ядерных реакций 
2. Чем опасна с точки зрения радиационной техники безопасности 

реакция радиационного захвата. 
3. Каким основным физическим параметром отличаются 

экзотермические и эндотермические ядерные реакции. 
4. Основные инженерно-технические проблемы, возникающие при 

эксплуатации ядерных реакторов.  
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5. Какая основная идея лежит в основании попыток разработать 
новую спэйсквантовую энергетику. Оцените величину калориметрического 
эффекта в этом виде альтернативной энергетики. 

6. Передвижная ядерная АЭС. 
7. Сформулируйте основные физические условия для построения 

энергетического термоядерного реактора. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ДОКТОРАНТА  

 
1. Перечислите все, известные вам, виды ГЭС. Приведите 

оценочные цифры площади территорий, которую может обслужить  каждая 
из них. 

2. Развитие ядерной физики в Казахстане; изучение бывших 
ядерных полигонов; развитие радиоэкологических работ. 

3. В каких видах народного хозяйства используется ядерная 
энергетика. 

4. Транспортная ядерная энергетика.  Передвижная ядерная АЭС. 
5. Поясните физические процессы, дающие в приливной энергетике 

эффект выработки полезной энергии. 
6. Опишите энергетику прямой зарядки: ядерные аккумуляторы. 

Опишите энергетику прямой зарядки: химические аккумуляторы. 
7. Объясните гипотетические принципы и возможности реализации 

будущей гиперэнергетики 
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FEP 7201 ФИЗИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

(профильное направление) 
 

Объем – 3 кредита 
 

Авторы: 
Юшков А.В. – доктор физико-математических наук, профессор 
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Жаугашева С.А. – кандидат физико-математических наук,  
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Дьячков В.В. - старший преподаватель кафедры теоретической и 
ядерной физики 

 
Рецензенты: 

Жолдыбаев Т.К. - кандидат физико-математических наук, заведующий 
лабораторией ядерных процессов Института Ядерной Физики  

Республики Казахстан  
Жаксыбекова К.А. - доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры теоретической и ядерной физики, физико-технического факультета,  
Казахского национального университета им. аль-Фараби  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Предлагаемая программа изучения курса Физика энергетических 

процессов необходима в подготовке конкурентоспособных кадров и 
исследователей в свете современных областях получения энергии и умением 
ориентироваться в области атомной энергетики и атомной промышленности. 
Курс включает в себя весь богатый арсенал материала для изучения методов 
получения энергии от базовых до альтернативных источников. Специалист, 
имеющий дело с ядерной энергетикой, должен хорошо представлять, как 
происходит взаимодействие излучения с веществом, что надо предпринять, 
чтобы это излучение уверенно зарегистрировать и какие схемные решения 
нужно для этого применить. 

Курс должен решать общие и конкретные задачи по формированию 
будущего специалиста в отдельной области знания. Подготовка научно-
педагогических кадров предполагает овладение знаниями и умениями, как в 
узкоспециальной области, так и в общетеоретическом и научно-
методическом отношениях. Будущему научному работнику и преподавателю 
необходимо иметь четкое представление о науке физике как особой сфере 
человеческой деятельности, о ее масштабах, методах исследования и роли в 
прогрессе цивилизации.  

В результате качественного освоения данного предмета докторанты 
имеют возможность дальнейшего самостоятельного выполнения научно-
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исследовательской работы. В результате изучения дисциплины «Физика 
энергетических процессов» докторант по своему профессиональному 
предназначению должен: 

- овладеть знаниями фундаментальных законов, теориями ядерной 
физики и современной физики энергетических процессов; 

- уметь применять фундаментальные знания в области квантовой 
физики, в частности, в экспериментальных и теоретических исследованиях в 
области физики ядерных реакций и распадов радиоактивных ядер, законах 
деления ядер, физики ядерного синтеза; 

- уметь работать с современной научной аппаратурой и овладеть 
экспериментальными навыками для проведения физического эксперимента и 
конструировать как базовые, так и альтернативные энергетические 
установки; 

- уметь решать прикладные задачи будущей деятельности во всех 
сферах науки и производства;   

- разобраться в общих закономерностях радиоактивности естественной 
среды; источниках радиационного излучения; способах и средствах их 
измерения и количественной оценки, уметь рассчитать абсолютные потоки 
гамма-квантов и нейтронов; вычислять дозы облучения и радиационные 
риски; 

- подготовиться к научной и творческой работе, к критическому 
осмыслению результатов, к формированию ответственности за свою 
профессиональную деятельность в условиях свободного, демократического и 
правового государства. 

Пререквизиты: Механика, Молекулярная физика, Электричество и 
магнетизм, Оптика, Атомная физика, Ядерная физика, Физика 
элементарных частиц. 

Постреквизиты: Чтобы качественно освоить курс физики 
энергетических процессов, достаточно быть знакомым с такими курсами, как 
«Ядерные реакторы», «Методы конструирования энергетических установок». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ Название темы 
1 Введение. 
2 Геологическая характеристика литосферы как источника запасов 

энергии.  
3 Основные виды топлива: твердые топлива; жидкие топлива; газовые 

топлива.  
4 Электроэнергетика.  
5 Ядерное топливо. 
6 Ядерная энергетика. 
7 Термоядерная энергетика. 
8 Ядерные электрические источники.  
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9 Альтернативные источники энергии.  
10 Ветровая энергетика. 
11 Гидроэнергетика. 
12 Солнечная энергетика. Энергетика прямой зарядки.  
13 Спэйсквантовая энергетика. 
14 Приливная энергетика. Энергетика горячих водных источников. 
15 Низкопотенциальная органическая энергетика. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель преподавания курса: 
- ознакомление с основными ядерно-физическими принципами 

построения реакторной энергетики и реакторной вспомогательной техники и 
индустрии в области ядерной энергетики; 

- изучение известных к настоящему времени законов, 
закономерностей, систематик, эффектов и явлений в области науки о 
микромире; в области прикладной науки построения активной зоны ядерных 
реакторов; в области заводской науки – конкретные примеры реализации 
мощных АЭС; а также схемы утилизации и применения альтернативной 
энергетики; 

- освоение основных приемов вычислений ядерных констант, вывод 
основных формул, описывающих закономерности в микромире, в частности, 
- микро- и макросечения взаимодействия нейтронов в активной зоне; методов 
решения задач в области реакторной техники; методик выполнения 
лабораторных работ и проведения физического практикума по дозиметрии, 
радиометрии и спектрометрии излучений.  

Задачи: 
• иметь представление об объективных законах протекания 

физических процессов в крупнейших ядерно-физических исследовательских 
и энергетических установках; о современных проблемах и нерешенных 
вопросах в ядерной физике и технике;  

• уметь разобраться в общих закономерностях радиоактивности 
естественной среды; источниках радиационного излучения; способах и 
средствах их измерения и количественной оценки;  

• приобрести практические навыки решения задач по данному курсу, в 
частности, в расчетах безмодельных энергетических параметров и 
мощностных характеристик топлива.  

Объектами изучения данной дисциплины являются ядерные, 
традиционные и альтернативные топлива: углеводородные запасы; тяжелые 
делящиеся ядра, легкие элементы для ядерного синтеза, потоки солнечной 
энергии, ветровые характеристики территории, возможность гидро- и 
приливной водной акватории.  
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Методы изучения данной дисциплины: модельные лабораторные 
энергетические установки; методы математического моделирования, 
виртуальные лаборатории, учебные кинофильмы, виртуальные плакаты и 
таблицы.  

Роль данной области науки огромна и ее место находится на переднем 
крае получения энергии для нужд человечества и является одним из 
основных источников энергии в мире. Разработки атомных реакторов на 
новых принципах и современных материалах, реакторов новых поколений, 
альтернативных источников энергии позволят утилизировать энергию 
конкретных территорий наиболее эффективно и безопасно. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. Начиная с 1897 
года Мария Складовская и Пьер Кюри по исследованию радиоактивности и 
после дальнейших исследований по искусственной радиоактивности и 
расщеплении атомных ядер мир получил в свое распоряжение энергию, 
которая до этого не представлялась возможной. К настоящему моменту, 
утилизируя атомную энергию, цивилизация приобрела огромный импульс в 
своем прогрессе, который отразился во всех сферах ее деятельности. 
Впервые цепная реакция ядерного распада была осуществлена 2 декабря 
1942 году в Чикагском университете с использованием урана в качестве 
топлива и графита в качестве замедлителя. Первая лабораторная 
электроэнергия из энергии ядерного распада была получена 20 декабря 1951 
года в Национальной лаборатории Айдахо с помощью реактора на быстрых 
нейтронах. Устойчивая промышленная цепная ядерная реакция на ядерном 
реакторе в городе Обнинске была достигнута 9 мая 1954 года. Реактор 
мощностью 5 МВт работал на обогащённом уране с графитом в качестве 
замедлителя, для охлаждения использовалась вода с обычным изотопным 
составом. Ядерная энергетика, как новое направление в энергетике, получила 
признание на проходившей в Женеве в августе 1955 года 1-й Международной 
научно-технической конференции по мирному использованию атомной 
энергии. 

В 2014 году ядерная энергия обеспечивала 2,6% всей потребляемой 
человечеством энергии. Ядерный сектор энергетики наиболее значителен в 
промышленно развитых странах, где недостаточно природных 
энергоресурсов— во Франции, Финляндии, Японии. Эти страны производят 
от 20 до 74% (во Франции) электроэнергии на АЭС. 

Кроме того, есть и альтернативная энергетика, которая включает ряд 
перспективных способов генерирования энергии из доступных 
возобновляемых ресурсов и природных явлений (ветер, солнечные лучи, 
движущиеся потоки воды, геотермальные воды и другие). Дополнительными 
преимуществами возобновляемых источников энергии являются отсутствие 
негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека, 
экономичность. В 2010 году альтернативная энергия (не считая 
гидроэнергии) составляла 4,9% всей потребляемой человечеством энергии. В 
том числе для отопления и нагрева воды (биомасса, солнечный и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1
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геотермальный нагрев воды и отопление) 3,3%; биогорючее 0,7%; 
производство электроэнергии (ветровые, солнечные, геотермальные 
электростанции и биомасса в ТЕС) 0,9%. На возобновляемые 
(альтернативные) источники энергии приходится всего около 5% мировой 
выработки электроэнергии в 2010 г. 

Обладание знаниями данного курса позволяет получить наиболее 
совершенные и безопасные конструкции атомных электростанций, и научит 
методам утилизации альтернативной энергетики. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Геологическая характеристика литосферы как источника запасов 

энергии.  
Четвертичная система, неогеновая система, палеогеновая система. 

Меловая система, каменноугольная система, девонская система. 
Палеозойские отложения, магматические образования, разрывные 
нарушения, геоморфология 

 
Основные виды топлива: твердые топлива; жидкие топлива; 

газовые топлива.  
Доменный газ (колошниковый газ), жирный газ. Сухая перегонка 

топлива. Газы горючие, газ рудничный, генераторный газ. Торф, дрова, 
сапропелит, сланец, уголь древесный, бурый уголь, каменный уголь. Бензин, 
газойль, газолин, дизельное топливо, керосин, лигроин, мазут, соляровое 
масло, спиртовое топливо. Уровень и структура потребления топлива. 
Экономичность применения.  

 
Электроэнергетика.  
Каскад ГЭС, микроГЭС, ТЭС, АЭС. Емкость аккумулятора. Замкнутые 

электрические сети. Белый уголь, зеленый уголь, голубой уголь. 
Современное состояние, перспективные методы и способы получения и 
преобразования тепловой и электрической энергии 

 
Ядерное топливо.  
Определение и основные требования к ядерному топливу. Виды 

ядерного топлива и топливные циклы. Энерговыроботка и глубина 
выгорания. Продукты деления и изменение нуклидного состава топлива. 
Структура и свойства металлического урана. Влияние облучения на свойства 
урана. Виды сплавов урана, их свойства и совместимость. Плутоний, как 
ядерное топливо. Получение плутония и его свойства. Анализ эксплуатации 
металлического топлива, проблемы и перспективы его использования в 
ядерной энергетике. Оксид урана и его свойства. Технология изготовления 
порошка UO2. Производство изделий из компактной двуокиси урана и 
требования к ним. Терморадиационная стойкость и совместимость. Оксиды 
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плутония и тория, смешанные оксиды, их свойства, достоинства и 
недостатки. Карбидное топливо и его свойства. Нитриды и другие виды 
керамического топлива. Сравнительный анализ и перспективы 
использования. Дисперсионное топливо. Виды, требования, свойства и 
перспективы использования. 

 
Ядерная энергетика.  
Коэффициент воспроизводства. Плутониевый и ториевый циклы 

воспроизводства топлива. Урановый и ториевый топливные циклы. 
Классификация ядерных реакторов. Отражатели, замедлители, 
теплоносители. Тепловыделяющие элементы, тепловыделяющие сборки. 
Активная зона. Водо-водяные и тяжеловодные реакторы. Реакторы на 
быстрых нейтронах. Гомогенные и гетерогенные ядерные реакторы. 
Корпусные и канальные ядерные реакторы. Реакторы с водой под давлением. 
Кипящие реакторы. Графитовые реакторы. Процессы сопутствующие 
ядерным реакциям деления. Сечения радиационного захвата. Сечения 
деления. Макроскопическое сечение. Возраст нейтрона и длина диффузии. 
Коэффициент и время замедления. Плотность нейтронов, плотность потока 
нейтронов. Ток, плотность тока и флюенс нейтронов. Критическое уравнение 
ядерного реактора. Критичность и реактивность реактора. Уравнение 
кинетики ядерного реактора. Запас реактивности. Радиоактивность активной 
зоны. Мощность, кампания, энергоресурс реактора. Коэффициент 
неравновесности реактора. Количество разделившегося и выгоревшего 
горючего. Количество накопившихся осколков-шлаков. Глубина выгорания 
горючего. Расширенное воспроизводство ядерного горючего. Отравление 
реактора самарием. Прометиевый провал. Отравление реактора ксеноном. 
Йодная яма. Время допустимой и вынужденной стоянки. Температурный 
эффект и температурный коэффициент реактивности. Энерговыробатка и 
энергоресурс реактора. Замкнутый топливный цикл в узком и широком 
смысле. Открытый цикл. Управление реактором. Подкритическое и 
критическое состояние. Надкритическое состояния. Период ректора. Период 
удвоения мощности. Органы регулирования реактора. Физический вес. 
Интерференция стержней. Пуск реактора и работа на энергетическом уровне 
мощности. Остановка и расхолаживание реактора. Обеспечение 
безаварийной эксплуатации ядерного реактора. Радиационная безопасность. 
Ядерная безопасность. Безопасные органы регулирования. 

 
Термоядерная энергетика.  
Ядерные экзотермические реакции синтеза. Д-Т реакция как основное 

направление термоядерной энергетики. Проблема плотности и удержания 
плазмы. Радиационная стойкость бланкета ТЯР. Эффект блистеринга. 
Предельная кампания ТЯР. Солнце как основной термоядерный реактор. 
Радиационная защита для быстрых нейтронов.  
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Ядерные электрические источники.  
Физические принципы построения ядерных электробатареек. 

Низкопотенциальные электрические источники. Бесконечный ресурс для 
длительных космических полетов и планетоходов. Перспективы построения 
безопасных источников электропитания для промышленности и сельского 
хозяйства. Экологические проблемы атомной энергетики 

 
Альтернативные источники энергии.  
Источники возобновляемой энергии. Классификация источников. 

Направления альтернативной энергетики помимо использования 
нетрадиционных источников энергии. Перспективы. Распространение.  

 
Ветровая энергетика.  
Инерционный аккумулятор. Ветроэлектростанция. Анемофикация. 

Ветроэнергетический кадастр. Ветряная мельница, ветряные двигатели. 
Виндрозы. Водородное аккумулирование Гидравлический аккумулятор. 

 
Гидроэнергетика.  
Свободнопоточная ГЭС. Речная ГЭС. Приплотинная ГЭС. 

Деривационная ГЭС. Плотино-деривационная ГЭС. Насосно-
аккумулирующая ГЭС. Озерная ГЭС. Приливная ГЭС. 

 
Солнечная энергетика. Энергетика прямой зарядки.  
Ядерные аккумуляторы прямой зарядки. Аккумуляторы Зеебека. 

Химические аккумуляторы. Способы утилизации солнечного излучения. 
Типы фотоэлектрических элементов. Распространение солнечной энергетики. 

 
Спэйсквантовая энергетика.  
Системно-структурные законы микромира. Симплектические и 

планетарные системы. 
 
Приливная энергетика. Энергетика горячих водных источников.  
Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС). Принцип работы 

приливных электростанций. Достоинства приливных станций. Причины 
малой распространенности ПЭС. 

 
Низкопотенциальная органическая энергетика.  
Проблемы при использовании возобновляемых энергетических 

ресурсов. Возможности возобновляемых источников энергии в Казахстане 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
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1. Перечислите все, известные вам, виды твердых топлив. Приведите 
оценочные цифры теплотворной способности каждого из них.  

2. Перечислите все, известные вам, виды жидких топлив. Приведите 
оценочные цифры теплотворной способности каждого из них.  

3. Чем отличается энергия связи в случае протонной и кластерной 
радиоактивности.  

4. Перечислите все, известные вам, виды газовых топлив. Приведите 
оценочные цифры теплотворной способности каждого из них.  

5. Перечислите основные конструкционные узлы в ветрогенераторе. 
Какие физические процессы вызывают генерацию электроэнергии в ветровой 
энергетике. Каково отрицательное воздействие этого вида энергетики на 
природу.  

6. Изобразите схемой качественное различие в угловых 
распределениях продуктов в реакциях деления и синтеза.  

7. Опишите все, известные вам, области применения солнечной 
энергетики. Вычислите площадь солнечных батарей, которая обеспечила бы 
электроэнергией город с населением 100 тысяч человек.  

8. Перечислите все, известные вам, виды электроэнергетики. 
Приведите оценочные цифры давления на экологию каждого из них. 

9. Перечислите основные законы сохранения в ядерной физике и 
физике элементарных частиц. Какой физический параметр «сгорает» во всех 
видах топлив, давая, в конечном счете, теплоту или электроэнергию. 

10. Какой основной параметр управляет явлением радиоактивности. 
Показать на примере альфа-распада. 

11. Вычислите площадь солнечных батарей, которая обеспечила бы 
электроэнергией город с населением 100 тысяч человек. 

12. Как возникает кварк-глюонная плазма в ядре и каковы 
перспективы будущей субнуклонной энергетики. 

13. Изобразите эскиз активной зоны реактора с увеличенным 
энерговыделением, но без увеличения массы ядерного топлива. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ДОКТОРАНТА С 

ПРЕПОДОВАТЕЛЕМ 
 

1. Расчеты энергетики ядерных реакций 
2. Чем опасна с точки зрения радиационной техники безопасности 

реакция радиационного захвата. 
3. Каким основным физическим параметром отличаются 

экзотермические и эндотермические ядерные реакции. 
4. Основные инженерно-технические проблемы, возникающие при 

эксплуатации ядерных реакторов.  
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5. Какая основная идея лежит в основании попыток разработать 
новую спэйсквантовую энергетику. Оцените величину калориметрического 
эффекта в этом виде альтернативной энергетики. 

6. Передвижная ядерная АЭС. 
7. Сформулируйте основные физические условия для построения 

энергетического термоядерного реактора. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ДОКТОРАНТА  

 
1. Перечислите все, известные вам, виды ГЭС. Приведите 

оценочные цифры площади территорий, которую может обслужить  каждая 
из них. 

2. Развитие ядерной физики в Казахстане; изучение бывших 
ядерных полигонов; развитие радиоэкологических работ. 

3. В каких видах народного хозяйства используется ядерная 
энергетика. 

4. Транспортная ядерная энергетика.  Передвижная ядерная АЭС. 
5. Поясните физические процессы, дающие в приливной энергетике 

эффект выработки полезной энергии. 
6. Опишите энергетику прямой зарядки: ядерные аккумуляторы. 

Опишите энергетику прямой зарядки: химические аккумуляторы. 
7. Объясните гипотетические принципы и возможности реализации 

будущей гиперэнергетики. 
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