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Тақырыптың өзектілігі және зерттеудің ғылыми мәселесі. Қарқынды 

технологиялық даму дәуірінде азаматтардың әл-ауқатын, сондай-ақ мемлекеттің 

әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығын жақсарту мақсатында Қазақстан 

Республикасында цифрлық экономиканың дамуы мен қалыптасуы ерекше 

маңызды болуда. Мәселен, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 

желтоқсандағы №827 қаулысымен бекітілген «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 

ақпандағы №636 жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2025 

жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарына сәйкес түйінді бағыттардың бірі 

байланыс желілерін қамтуды кеңейту және ақпараттық-коммуникациялық 

инфрақұрылымды дамыту, сондай-ақ «ақылды» қалаларды құру болып 

табылады. Сонымен қатар 5-ші буынның (5G) мобильді байланыс стандартын 

дамыту және енгізу кең жолақты қолжетімділіктен басқа Интернет заттар (IoT, 

Internet of Things) техникалық тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде әртүрлі 

ақпарат жинауды қамтамасыз ететін әртүрлі датчиктерді қолдау мүмкіндігін 

көздейді. Осы бағыттардың дамуы  әртүрлі ақпараттың орасан зор көлемін 

жинауды, таратуды және өңдеуді талап етеді, сол себептен жаңа сымсыз (радио) 

технологияларды белсенді енгізуге және олардың санының артуына ықпал 

жасайды. Мұндай үрдіс қолданыстағы және жаңа енгізілетін радиоэлектрондық 

құралдар (РЭҚ) үшін де радиожиілік спектрін (РЖС) пайдалануға сұранысты 

міндетті түрде арттырады. Бұл өз кезегінде РЖС тапшылығы жағдайында 

электромагниттік жағдайды едәуір қиындатады және РЖС пайдаланудың 

радиобақылау функциялары мен механизімдерін жетілдіруді талап етеді. РЖС 

ұтымды және тиімді пайдалануды талап ететін, әр ел үшін үлкен әлеуметтік және 

экономикалық маңызы бар құнды ұлттық шектеулі табиғи ресурс болып 

табылады. Сол себептен радиобақылау жүйелерінің тиімділігін арттыру міндеті 

өзектілігін ешқашан жоғалтпайды.  

Радиожиілік спектрін басқару және радиомониторинг бір-бірімен тығыз 

байланысты. Радиомониторингтің нәтижелері ұлттық және халықаралық 

деңгейлерде РЖС басқару кезінде өте маңызды. Радиомониторинг жүйелерінің 

негізгі мақсаты РЖС пайдалануды мерзімді немесе тұрақты бақылау болып 

табылады. Қазақстан Республикасында 2004 жылғы 5 шілдедегі  Қазақстан 

Республикасы «Байланыс туралы» заңының 28.5 бабына сәйкес 

радиомониторингтің функциялары мен міндеттері Қазақстан Республикасы 

Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің 



(ЦДИАӨМ) «Мемлекеттік радиожиілік қызметі» РМК («МРҚ» РМК) 

Радиомониторинг жүйелерін пайдалану қызметіне жүктелген. Радиомониторинг 

жүйелерін пайдалану қызметі РЖС қолдануды басқару жөніндегі уәкілетті 

органның, оның ішінде РЖС тарату, бөлу және беру жөніндегі жұмыстарды 

атқару кезінде негізгі көмекшісі болып табылады. Сол себептен 

радиомониторинг жүйелері жұмысының нәтижелерінің рөлі өте маңызды. 

Сонымен қатар Халықаралық электр байланысы одағы (ХЭО) РЖС 

радиомониторингін тәулік бойы жүргізуді ұсынады, өйткені РЭҚ-дың көпшілігі 

РЖС-ді үздіксіз қолданады. 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы ұлттық радиомониторинг 

жүйесі өз функциялары мен міндеттерін жерүсті радиобақылау жүйелерінің 

негізінде ғана жүзеге асырады, ол мыналардан тұрады: 

- 24 стационарлық (19 - қызмет көрсетілетін және 5-қызмет көрсетілмейтін 

радио орындар); 

- 15 жылжымалы өлшеу-пеленгациялық радио орындар; 

- 30 МГц-тен 3 ГГц-ке дейінгі жиілік диапазонында жұмыс істейтін 

Ресейде өндірілген аппараттық-бағдарламалық құралдары («ИРКОС» ЖАҚ және 

«СТЦ» ААҚ) негізінде іске асырылған 2 мобильді өлшеу кешені; 

- сымсыз байланыс технологияларының сигналдарын өлшеуге арналған 4 

мобильді кешен (Rohde & Schwarz, Ascom); 

- телерадио хабарларын тарату сигналдарын өлшеуге арналған 3 мобильді 

кешен (Rohde&Schwarz, Promax). 

Дегенмен жерүсті радиомониторинг жүйелерінің бірқатар кемшіліктері 

бар, мысалы: 

- түрлі жиілік диапазондарындағы радиотолқындардың таралу 

ерекшеліктеріне, жер бедеріне, электромагниттік ортаға байланысты 

радиомониторинг жүйелерінің радиоқолжетімділік аймағының шектеулі;  

- қолайсыз климаттық жағдайларда, әсіресе елдің солтүстік аймақтарында 

радиомониторинг жұмыстарын жүргізудің еңбек сыйымдылығы мен күрделілігі; 

- еліміздің барлық аймақтары бойынша радиомониторинг пункттерінің 

жеткіліксіз саны (еліміздің территориясының жалпы ауданы 2724,9 мың км), 

сондай-ақ радио өлшеу жабдықтарының техникалық және моральдық тозуы;  

- жерүсті радиомониторинг жүйелері негізінен ірі қалалар мен облыс 

орталықтарында орналасқан, сондықтан халық аз қоныстанған елді-мекендерде 

электромагниттік жағдайды және РЖС пайдалануға мерзімді немесе тұрақты 

радиобақылау іс жүзінде жоқ немесе толықтай жүргізілмейді;  

- жерүсті радиомониторинг жүйелерінің жұмыс істеу процестерін 

автоматтандырудың жеткіліксіздігі. 

Сонымен қатар РЖС тапшылығы ірі қалаларда байқалатынын ескеру 

қажет, сол себептен жерүсті радиомониторинг құралдарының көмегімен РЖС-

нің жұмысы мен жүктемесін бақылау үшін өте қиын. Жерүсті радиомониторинг 

құралдарының көмегімен ірі қалаларда РЖС-дің нақты жағдайы туралы толық, 



жедел және сенімді ақпаратпен қамтамасыз ету қиын, ал РЖС-ін ел ауқымында 

пайдалануды басқару одан да күрделі процесс болып табылады. 

Қолданыстағы жерүсті ұлттық радиомониторинг жүйесінің алдында ең кең 

қолданылатын дәстүрлі Ku-диапазонында (10,7-12,5 ГГц, 12,75-14,5 ГГц) жұмыс 

жасайтын жерсеріктік байланыстың жерүсті станцияларын (ЖБЖС) бақылау 

мәселесі өткір тұр. Ол жерүсті жерсерік станция антенналарының 

диаграммасының бағыттылығының ерекшелігіне байланысты. Мәселен, «МРҚ» 

РМК деректері бойынша Қазақстан Республикасында «KazSat-2» және «KazSat-

3» ұлттық байланыс жерсеріктерін топтастыру арқылы қазақстандық байланыс 

операторлары арқылы 10 мыңнан астам ЖБЖС жұмыс істейді, сондай-ақ 

геостационарлық орбитада шетелдік байланыс жерсеріктері арқылы жұмыс 

істейтін жерүсті жерсерік станцияларының санын анықтауда қиындықтар бар.    

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының ЦДИАӨМ қазақстандық 

тұтынушыларды Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділікпен қамтамасыз 

ету үшін Starlink, OneWeb, SES сияқты жаңа шетелдік геостационарлы емес 

жерсеріктік байланыс жүйелерін пайдалану мүмкіндігін қарастыруда. Сондай-ақ 

2021 жылдың сәуір айында «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ 

ЦДИАӨМ Аэроғарыш комитетінің ведомстволық бағынысты кәсіпорны және 

SES операторы өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойды. Осы 

меморандум шеңберінде O3b mPOWER жүйесін пайдалана отырып, жерсеріктік 

байланыс қызметтерін ұсыну саласында бірлескен жұмыс жоспарлануда. Демек 

мұндай жүйелердің құрамына жүздеген және мыңдаған жерсеріктер, сондай - ақ 

17,7-20,2 ГГц (Ғарыш – Жер), 27,5 – 30,0 ГГц (Жер-Ғарыш) жиіліктерінің немесе 

одан да жоғары жиілік жолақтарында кеңжолақты байланыс қызметтерін ұсына 

алатын көптеген орталық жерсерік станциялар мен абоненттік терминалдар 

кіреді, оларды қазіргі таңда жерүсті радиомониторинг құралдарымен бақылау 

өте қиын болып табылады. 

Осылайша Қазақстан Республикасының радиомониторинг жүйесінің 

тиімділігін арттыру және бақылау аймағын кеңейту мәселелерін шешудің 

оңтайлы тәсілдерінің бірі төмен орбиталы шағын ғарыш аппараттарының (ШҒА) 

негізінде радиомониторингтің жерсеріктік жүйелерін енгізу болып табылады. 

Төмен орбиталы ШҒА негізіндегі жерсеріктік радиомониторинг жүйелері үлкен 

қамту аймағы мен радиомониторинг жүйелері үшін қолжетімсіз жер беті 

учаскелерінің болмауы сияқты артықшылықтарға ие.  Сондай-ақ мұндай 

жүйелер электромагниттік үйлесімділікті қамтамасыз етумен бірге, жиілікті 

тағайындау кезінде шекаралас елдермен халықаралық үйлестіру 

процедураларымен байланысты мәселелерді шешу үшін пайдалы болуы мүмкін 

екенін атап өткен жөн. Сонымен қатар мұндай жүйелерді жылдың және күннің 

уақытына қарамастан кез-келген климаттық жағдайда және әртүрлі жер 

бедерінде қолдануға болады. 

Осындай жүйелердің көмегімен келесі ақпаратты өлшеуге және алуға 

болады: 



- бізді қызықтыратын жиілік диапазонында жұмыс істейтін РЭҚ саны 

туралы ақпарат; 

- РЭҚ параметрлері нормативтік құжаттардың талаптарына және РЖС 

пайдалануға рұқсатқа сәйкестігі туралы ақпарат; 

- заңсыз жұмыс істейтін РЭҚ іздеу. 

Радиомониторинг рәсімін жүргізу кезінде радиобақылауға жататын 

параметрлер: диапазон, жиілік жолағының ені, өріс кернеулігі, қуат ағынының 

тығыздығы, радиосәуле тарату көзінің координаттары, модуляция параметрлері, 

қажет емес сәулелену параметрлері және т. б. болуы мүмкін. Бұл деректер белгілі 

бір дәрежеде ұлттық РЖС ұтымды пайдаланумен қатар, реттеумен байланысты 

көптеген міндеттерді дұрыс шешуге көмектеседі. 

Ғылыми мәселенің даму дәрежесі. Радиожиілік ресурсын пайдалануды 

реттеу мен бақылау мәселелерімен, оның ішінде радиожиілік спектрін 

пайдаланудың экономикалық және радиосәуле тарату көзінің орналасқан жерін 

айқындау әдістерімен келесідей ғалымдар айналысты: А.М. Рембовский,           

В.В. Макаров, Е.Е. Володина, В.В. Ноздрин, С.В. Кизима, А.В. Ашихмин,         

В.А. Козьмин, П.В. Слободянюк, В.Г. Благодарный, Р.Н. Андреев, В.В. Конкин, 

И.Е. Мухин, А. В. Хмелевская, И.Г. Бабанин, В.А. Липатников, О.В. Царик,    

И.П. Харченко, П.А. Бакулев, Г.Б. Белоцерковский, Е.П. Ворошилин,                 

М.В. Миронов, В.А. Громов, В.О. Тихвинский, H. Mazar, A. Navarro, J. Restrepo, 

M. Souryal, J. Zhang, D. Chen, H.U. Dexiu, D. Musicki, W. Koch, K.C. Ho, X. Lu, 

D.C. Chang, Zhang, W. Hurtado, M. Wang, C. Li, M.L. Zhao, G. Yao, J.W. Mark және 

басқалар.  Сонымен қатар радиомониторинг жүйелерінде төмен орбиталы ШҒА 

қолдану мәселесін зерттеуге айтарлықтай келесі ғалымдар үлес қосты:                

А.И. Пикуль, Д.К. Хегай, А.В. Шпак, В.В. Вознюк, С.А. Зайцев, А.С. Инчин,    

А.З. Айтмагамбетов, X. Chen, M. Wang, L. Zhang, P. Ellis, F. Dowla және басқалар. 

Алайда бұл ғылыми еңбектерде радиожиілік спектрін пайдалануды реттеу 

және бақылау мәселелері негізінен жерүсті радиомониторинг жүйелерінің 

негізінде қарастырылады, ал төмен орбиталы ШҒА-тын радиомониторинг 

жүйесі ретінде пайдалануға байланысты барлық зерттеулер үзінді (фрагмент)  

түрде жүргізілген. 

Зерттеу нысаны болып Қазақстан Республикасы үшін бір төмен орбиталы 

ШҒА негізіндегі жерсеріктік радиомониторинг жүйесі болып табылады. 

Зерттеу мәні бір төмен орбиталы ШҒА негізделген жерсеріктік 

радиомониторинг жүйесімен радиосәуле тарату көзінің орналасқан жерін 

анықтау әдісін әзірлеу және сол сигналдарды талдау болып табылады.  

Жұмыстың негізгі идеясы бір төмен орбиталы ШҒА негізінде 

жерсеріктік радиомониторинг жүйесіне қойылатын талаптарды әзірлеу, жер 

бетіндегі РЭҚ радиосәулелену параметрлерінің РЖС пайдалануға рұқсат беру 

құжаттарының нормаларына сәйкестігін бағалау, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының аумағында заңсыз жұмыс істейтін РЭҚ анықтау үшін РСК 

орналасқан жерін анықтау әдісін және оның имитациялық моделін әзірлеу болып 

табылады.  



Диссертацияның мақсаты. Қазақстан Республикасының аумағында РЖС 

тиімді пайдалануды  жүзеге асыру үшін радиобақылау кешені ретінде төмен 

орбиталы ШҒА қолдану мүмкіндігін талдау, радиосәуле тарату көздерінен 

таратылатын  сигналдарды талдау әдістерін негіздеу, жерсеріктік радибақылау 

жүйесінің көмегімен жерүсті радиосәуле тарату көздерінің орналасу жерін 

анықтау мақсатында радиосәуле тарату көздерінің орналасқан жерін анықтау 

әдісі мен имитациялық моделін әзірлеу. 

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет: 

- негізігі мәселелерді айқындау және радиомониторинг жүйелерінің 

заманауи жағдайына жан-жақты талдау жасау негізінде төмен орбиталы ШҒА 

негізінде жерсеріктік радиомониторинг жүйесін құру қажеттілігін негіздеу; 

- төмен орбиталы жерсеріктер негізінде радиомониторинг жүйелері үшін 

радиожолдардың энергетикалық бюджетіне баға беру және радиомониторинг 

жүйесін құру қажеттілігін негіздеу; 

- радиосәуле тарату көздерінің орналасқан жерін анықтау әдістеріне талдау 

жүргізу; 

- бір төмен орбиталы ШҒА негізінде радиосәуле тарату көздерінің 

орналасқан жерін анықтаудың жаңа әдістерін әзірлеу; 

- жерсеріктік радиомониторинг жүйесін құруды негіздеу үшін 

қолданыстағы төмен орбиталы жерсеріктік жүйелер мысалында 

радиосигналдардың нақты деңгейлерін бағалау;  

- төмен орбиталы ШҒА негізіндегі радиомониторинг жүйесіне қойылатын 

техникалық талаптарды әзірлеу және негіздеу; 

- жерсеріктік радиомониторингтің міндеттерін шешу үшін бөгеуліктерден 

детерминдік сигналдарды анықтаудың қолданыстағы әдістерін талдау және 

олардың ішінен ең қолайлысын таңдау; 

- радиосәуле тарату көздерінің орналасқан жерін анықтау үшін жерсеріктік 

радиомониторинг жүйесінің имитациялық моделін әзірлеу және негіздеу. 

Зерттеу әдістемесі мен әдістері. Қойылған міндеттерді шешу үшін 

аналитикалық әдістер, аспаптық зерттеулер, математикалық және компьютерлік 

модельдеу әдістері қолданылды. 

Диссертациялық жұмыста теориялық зерттеулерді эксперименттік жолмен 

тексеру үшін және жерүсті радиосәуле тарату көздерінің сигнал деңгейін бағалау 

мақсатында «Қазақстан Ғарыш Сапары «ҰК» АҚ жерді қашықтықтан сүңгілеу 

үшін қолданылатын төмен орбиталы ғарыш жүйесінің радиоарналарын бақылау 

кезінде алынған нәтижелерге (Uplink/Downlink бағыттарында) негізделген.   

Диссертацияның ғылыми жаңалығы. Диссертациялық жұмыстың 

ғылыми жаңалығы бір төмен орбиталы ШҒА қолдана отырып, отандық 

радиомониторинг жүйесін жаңғырту мақсатында ұсынылған және негізделген 

өзіндік әдіс, ШҒА негізінде радиосәуле тарату көздерінің орналасқан жерін 

анықтау үшін әзірленген жаңа тәсіл, бір ШҒА негізіндегі радиомониторинг 

жүйесінің имитациялық моделі болып табылады. 

 



Диссертациялық жұмыстың тәжірибиелік маңыздылығы: 

- диссертация шеңберінде алынған зерттеу нәтижелері Халықаралық 

ақпараттық технологиялар университетінің «Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар» кафедрасында 6B062 – «Телекоммуникациялар» 

дайындық бағыты бойынша 6B06201 – «Телекоммуникациялық жүйелер мен 

желілер» және 6B06202 – «Ақпаратты таратудың радиотехникалық жүйелері» 

білім беру бағдарламалары үшін оқылатын «Жерсеріктік жүйелер», «РЖС реттеу 

әдістері» пәндерінің зертханалық сабақтарында қолданылатындығы жайлы оқу 

процесіне енгізу актісімен расталады; 

- ««Роскосмос» мемлекеттік корпорациясының РЭҚ 23,6-24,0 ГГц пен 

24,25-27,5 ГГц жиілік жолақтарында және 5G операторларының бірлескен 

кәсіпорнына кіретін 5G/IMT – 2020 ұялы байланыс операторларының 5G/IMT-

2020 стандартының РЭҚ бірлесіп пайдалану шарттары мен пайдалану жөніндегі 

өзара іс-қимыл регламентін әзірлеу» тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізу кезінде «Гейзер-Телеком» ААҚ ендіру жөнінде енгізу 

актісімен расталған. 

Диссертацияда ұсынылған жекелеген теориялық және әдістемелік 

ережелер мен әзірленген модельдер ұлттық радиожиілік спектрін реттеу, 

радиомониторинг жүйесінің тиімділігін арттыру мақсатында Қазақстан 

Республикасының уәкілетті органы үшін тәжірибиелік маңызы бар және жерүсті 

радиоэлектрондық құралдардың сәулелену параметрлерінің радиожиілік 

спектрін пайдалануға рұқсат беру құжаттарының нормаларына сәйкестігін 

бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін, сондай-ақ заңсыз жұмыс істейтін жерүсті 

радиоэлектрондық құралдарын анықтау және Қазақстан Республикасы 

аумағында электромагниттік жағдайды жақсарту үшін маңызы зор. 

Қорғауға шығарылатын негізгі ғылыми қағидалар. Диссертациялық 

жұмысты қорғауға келесідей қағидалар шығарылады: 

- нақты деректер негізінде жүргізілген зерттеулер аясында Қазақстан 

Республикасының аумағында радиомониторингті жүзеге асыру үшін төмен 

орбиталы ШҒА қолдану мүмкіндігі анықталды;   

- ШҒА сканерлеуші антенналарды қолдана отырып бұрыштық өлшеу 

әдісіне негізделген, бір төмен орбиталы ШҒА көмегімен жерүсті радиосәуле 

тарату көздерінің орналасқан жерін анықтаудың жаңа әдістері әзірленді; 

- ықтималдық моделін қолдана отырып бір төмен орбиталы ШҒА негізінде 

радиомониторинг жүйесін қолдана отырып, жерүсті радиосәуле тарату 

көздерінен таратылған сигналды анықтау әдісі негізделген; 

- жерсеріктік радиомониторинг жүйесінің көмегімен жерүсті радиосәуле 

тарату көздерінің орнын анықтау үшін түбегейлі жаңа имитациялық модель және 

бір жерсеріктің көмегімен радиосәуле тарату көздерінің координаттарын 

анықтау алгоритмі әзірленді. 

Зерттеудің негізгі нәтижелерінің сипаттамасы: 

- елдің ұлттық экономикасында алмастырылмайтын шектеулі табиғи 

ресурс ретінде РЖС өсіп келе жатқан рөлі анықталды, шектелген табиғи ресурс 



ретінде РЖС пайдалану тиімділігін арттыру, оны реттеу мен басқарудың тиімді 

әдістерін қолдануды және қолданыстағы ұлттық радиомониторинг жүйесін 

жаңғыртуды талап етеді; 

- ел аумағын ескере отырып, жерүсті радиобақылау пункттерінің негізінде 

жұмыс жасайтын Қазақстан Республикасының қолданыстағы ұлттық 

радиомониторинг жүйесі бүгінгі күні тиімсіз екендігі дәлелденді; 

- радиожолдардың энергетикалық бюджетін талдау орындалды, ол 

радиомониторингті жүзеге асыру үшін төмен орбиталы ШҒА қолдану 

мүмкіндігін көрсетті; 

- радиомониторинг жүйесінің қабылдағыш кірісіндегі сигнал деңгейіне 

талдау жүргізілді, ол қаралып отырған жерүсті РЭҚ көпшілігі үшін 

сигнал/кедергі қатынасы 10 дБ-ден асатынын көрсетті, бұл радиомониторингті 

жүзеге асыру үшін қолайлы болып табылады. ШҒА негізінде радиомониторинг 

жүйесінің тиімді жұмыс істеуі үшін әлсіз сигналдарды өңдеудің арнайы әдістерін 

қолдану, сезімталдығы жоғары борттық қабылдау құрылғыларын және күшейту 

коэффициенті жоғары антенналарды қолдану қажет; 

- радиосәуле тарату көздерінің орналасқан жерін бұрыштық өлшеу әдісіне 

негізделген бір төмен орбиталы ШҒА көмегімен анықтау әдісі әзірленді, ШҒА 

бортында БФАТ типті сканерлеуші антенналарды қолдана отырып, радиосәуле 

тарату көздерінің орналасқан жерінің координаттары ШҒА, радиосәуле көздері 

мен Жер массаларының орталығы арасындағы қашықтық пен бұрыштардың 

геометриялық арақатынасын, итерацияларды пайдалана отырып, радиосәуле 

тарату көзіне пеленгтерді талдау негізінде айқындалады; 

- ұсынылған әдіс бойынша РСК координаттарын анықтау үшін 

алгоритмдер мен бағдарламалар әзірленді; 

- бір төмен орбиталы ШҒА көмегімен радиосәуле тарату көздерінің 

орналасқан жерін анықтаудың әзірленген әдісі үшін радиосәуле тарату 

көздерінің координаттарын анықтау кезінде қателіктер мен қателіктер көздері 

анықталды; 

- пеленгтерді анықтау төмен орбиталы ШҒА орбитасының бірнеше 

(кемінде екі) нүктелерінде жүргізілетін радиосәуле тарату көздерінің 

координаттарын бірнеше рет өлшеу көмегімен дәлдікті арттыру мүмкіндігі 

негізделген; 

- «Қазақстан Ғарыш Сапары» Ұлттық компаниясының негізінде жерді 

қашықтықтан сүңгілеу KazEOSat-2 жерсерігі телеметриясының нақты 

радиосигналдарының деңгейін бағалау радиомониторингтің жерсеріктік жүйесін 

құру бойынша теориялық қорытындыларды растау және радиосигналдарды 

радиосәулелендіру көздерінен анықтау және тану сенімділігін арттыру 

мақсатында жүргізілді. Жүргізілген өлшеулер борттық өлшеу қабылдағышының 

кірісіндегі телеметрия радиосигналдарының ең жоғары деңгейі -85 дБм-нен -120 

дБм-ге дейінгі диапазонда екенін көрсетті, бұл бір төмен орбиталы ШҒА 

негізінде жерсеріктік радиомониторингті жүзеге асыру үшін қолайлы болып 

табылады; 



- сенімділік көрсеткіштерін зерттеу және есептеу нәтижесінде Калман 

сүзгіштерінің көмегімен сигналды анықтаудың ұсынылған әдісі өте жоғары 

дәлдікпен дұрыс шешім қабылдай алатындығын көрсетті; 

- Калман сүзгішінің шешім қабылдау жылдамдығының радиосигналдарды 

өңдеу нәтижелеріне әсерін бағалау жүргізілді; 

- төмен орбиталы ШҒА негізінде радиомониторинг жүйесінің 

радиожабдықтарының сипаттамаларына қойылатын алдын ала техникалық 

талаптар әзірленді; 

- төмен орбиталы ШҒА қозғалыс траекториясының сипаттамалары 

анықталды және бір төмен орбиталы ШҒА негізінде жерсеріктік 

радиомониторинг жүйесінің қамту аймағына (радиоқолжетімділігіне) талдау 

жүргізілді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы аумағының радиомониторинг 

аймағы анықталды; 

- оқу және зерттеу мақсаттары үшін бір төмен орбиталы ШҒА негізінде 

радиомониторинг жүйесінің имитациялық моделі жасалды; 

- ұсынылып отырған жерсеріктік радиомониторинг жүйесінің аймағын 

едәуір кеңейтуге және радиожиілік спектрін пайдалануға талдау жүргізу үшін 

қажетті деректерді алуды жеделдетуге мүмкіндік береді және Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы жерүсті радиомониторинг желісімен және ХЭО 

радиомониторингінің халықаралық желісімен интеграциялануы мүмкін. 

Ғылыми ережелердің, тұжырымдар мен ұсынымдардың негізділігі 

мен анықтығы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (ҚР БҒМ) ұсынатын ғылыми 

басылымдар тізбесіне кіретін журналдарда және Scopus дерекқорындағы 

жарияланымдармен; отандық және шетелдік халықаралық ғылыми-

тәжирибиелік конференциялар мен форумдарда; Қазақстан Республикасының 

пайдалы моделіне патенттермен және виртуалды зертханалық жұмысқа 

авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге 

мәліметтерді енгізу туралы куәлікпен қамтамасыз етіледі. 

Сондай-ақ диссертацияда ұсынылған техникалық шешімдер ҚР БҒМ 

қаржыландыратын №AP08857146 жобасының шеңберінде виртуалды шындық 

технологиясын пайдалана отырып, АЖЖ және ӨЖЖ диапазондарының 

заманауи радиожүйелерін зерттеу бойынша зертханалық жұмыстарды 

қашықтықтан орындау үшін көптілді цифрлық білім беру платформасын әзірлеу 

кезінде пайдаланылды. 

Диссертациялық жұмыстың апробациясы. Диссертациялық жұмыстың 

негізгі мәселелері келесі конференциялар мен ғылыми семинарларда 

талқыланып, баяндалды: 

- Қ. И. Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ «Электроника, телекоммуникациялар 

және ғарыштық технологиялар» кафедрасының ғылыми семинарларында (2018 

– 2021 жж.); 



- Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің «Радиотехника, 

электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының ғылыми 

семинарларында (2020-2021 жж.); 

- Сәтпаев оқуларының халықаралық конференциясы: «Инновациялық 

технологиялар – ҚР экономикасының рудалық және мұнай газ секторларындағы 

фундаменталдық және қолданбалы міндеттерді табысты шешудің кілті», 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ. (2019 ж.); 

- II Халықаралық ғылыми-техникалық форум: Ғылым мен білім берудегі 

заманауи технологиялар-СТНО-2019, Ресей Федерациясы, Рязань қ. (2019 ж.); 

- IV Халықаралық ғылыми конференция: Өнеркәсіптегі инновациялық 

қызметтің басым бағыттары, Ресей Федерациясы, Қазан қ. (2020 ж.); 

- XXXIII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция: Заманауи 

зерттеулер аясындағы техникалық және физика-математика ғылымдарының 

сұрақтары, Ресей Федерациясы, Новосибирск қ. (2020 ж.); 

- Халықаралық ғылыми конференция: «Digital Technologies in Education, 

Science and Industry 2020» (DTESI 2020), Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 

(2020 ж.); 

- Халықаралық ғылыми форум: Ғылым және инновациялар – заманауи 

концепциялар, Ресей Федерациясы, Мәскеу қ. (2021 ж.); 

- LIV халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция «Техникалық 

ғылымдар: мәселелер мен шешімдер», Ресей Федерациясы, Мәскеу қ. (2021 ж.); 

- International Scientific and Practical Conference: Problems and prospects in 

the international transfer of innovative technologies, Ресей Федерациясы, Орынбор 

қ. (2021 ж.).  

Диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдар. 

Диссертациялық жұмыстың тақырыбы бойынша Қазақстан 

Республикасының пайдалы моделіне 3 Патент; «Бір шағын ғарыш аппараты 

негізінде радиомониторинг жүйесінің жұмыс істеу принциптерін зерттеу» атты 

виртуалды зертханалық жұмысқа авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтер енгізу туралы куәлік, 13 баспа 

жұмысы жарияланды, оның ішінде 4 мақала ҚР БҒМ Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдар тізбесіне кіретін 

журналдарда жарияланды; 9 мақала халықаралық форумдар мен 

конференцияларда, оның ішінде 1 мақала Scopus дерекқорында жарияланған; 1 

мақала Scopus мәліметтер базасына кіретін журналда жарияланды. 

Автордың жеке қосқан үлесі. 

Диссертация дербес жұмыс болып табылады, ғылыми зерттеулердің 

барлық нәтижелерін автор жеке өзі алды. Зерттеу міндеттерін белгілеу, шешу 

әдістерін анықтау және зерттеу нәтижелерін талдау отандық және шетелдік 

ғылыми кеңесшілерімен бірлесіп орындалды. Сондай-ақ автор Халықаралық 

электр байланысы одағының 1С ЗК-1 – Спектрді пайдалануды басқару (спектрді 

пайдалануды бақылауға арналған 1C жұмыс тобы) жұмыс тобының жұмысына 

Қазақстан Республикасының Байланыс Әкімшілігінен Қазақстан Республикасы 

делегациясының мүшесі ретінде қатысты. ҚР БҒМ қаржыландыратын «Ғылыми 



зерттеулерді гранттық қаржыландыру» бағдарламасы бойынша №AP08857146 

жоба бойынша «Виртуалды шындық технологиясын пайдалана отырып, АЖЖ 

және ӨЖЖ диапазондарының заманауи радиожүйелерін зерттеу бойынша 

зертханалық жұмыстарды қашықтықтан орындау үшін көптілді цифрлық білім 

беру платформасын әзірлеу» тақырыбындағы жұмыстарды орындау шеңберінде 

атқарушы топтың мүшесі болып табылады.  

Диссертацияның құрылымы мен көлемі. 

Диссертациялық жұмыс кіріспеден, төрт тараудан, қорытындыдан, 137 

атаудан тұратын пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Диссертацияның 

жалпы көлемі 135 бет, 74 сурет, 10 кесте, 7 қосымша. 

 
 


