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Тақырыптың өзектілігі. ХХІ ғасырда адам өмірінің барлық 

салаларында жаппай ақпараттандыру және цифрлық технологияларды енгізу 

басты мәнге ие. 

Жаңа технологияларға көшу бұрынғыдай ондаған жылдар емес, бірнеше 

айлар мен жылдар ішінде жүзеге асады. Осы жағдайды болжай отырып 

цифрлық технологияларды пайдалану есебінен республика экономикасын 

дамыту қарқынын жеделдету және халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға 

бағытталған. 

Электронды индустрияны дамытудың жол картасы, «Цифрлық 

Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасы, «Қазақстанның Киберқалқаны» 

Киберқауіпсіздік тұжырымдамасы және басқа да нормативтік құқықтық 

актілер қабылданды. 

Сонымен қатар, бүгінгі күні электронды жүйелер адам өмірінің барлық 

мүмкін салаларында, заманауи байланыс, коммуналдық қызметтер үшін 

онлайн төлемдерден бастап, миғы күрделі медициналық операциялар мен 

планетааралық рейстерге дейін қолданылуда. Алайда, электрондық 

құрылғылар мен компьютерлік технологияларды пайдалану ақпараттық 

қауіпсіздікке төндіретін көптеген қауіп-қатерлерді тудырады. 

Осы қауіптердің бірі ақпаратты өңдеу, сақтау және тасымалдау 

құралдарының жұмысы барысында пайда болатын ақпараттық (қауіпті) 

жанама электромагниттік сәулелену есебінен туындайтын АТТА (ақпарат 

таралуының техникалық арналары) болып табылады. Бұл құбылыстың 

физикасы өткізгіштер арқылы айнымалы электр тогы өткен кезде 

электромагниттік өріс пайдаболатынымен түсіндіріледі. Бұл өріс электрондық 

құрылғылардың тізбектері, интерфейстік өткізгіштері, деректер шиналары 

арқылы берілетін немесе түйіндерінде, блоктарында және құрамдас 

бөліктерінде айналымда болатын ақпаратты тасымалдайды. Осылайша, 

барлық тасымалданатын және өңделетін деректер азды-көпті дәрежеде 

радиоэфирге сәулеленуі мүмкін. Бірақ, рұқсатсыз таратылған жағдайда зиян 

келтіруі мүмкін жасырын немесе құпия ақпарат түріне жататын, мысалы, 

дербес деректер немесе мемлекеттік қауіпсіздік туралы мәліметер болады. 

Қол жеткізуге шектеулі ақпараттың жанама электромагниттік сәулелену 

арансы арқылы таралуынан қорғау ұйымдастырушылық немесе пассивті 

немесе белсенді қорғау құралдарын пайдалана отырып техникалық шаралар 

көмегімен шешіледі. Пассивті қорғау әдістеріне экрандау, жерге қосу, 

ажырату және сүзгілеу, ал белсенді әдістерге кеңістіктік электромагниттік 
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шуыл шығару және имитациялау (бүркемелеу) бөгеуілдерін орнату жүйелерін 

пайдалану жатады. 

ЕТҚ (есептеу техника құралдары) қорғаудың пассивті әдістерін қолдану 

ең қолайлы болып табылады, өйткені оларды пайдалану кезінде 

электромагниттік үйлесімділікке және қорғаныс құралдарынығ жұмысын 

айқындайтын белгілерінің болуына байланысты мәселелер туындамайды. 

Дегенмен, ЕТҚ қорғаудың пассивті әдістерін үнемі қолдануға олардың 

орындалуының күрделілігіне, жоғары құнына, қосымша тәжірибелік-

конструкторлық жұмыстарды жүргізу қажеттілігіне және т.б. себебінен 

мүмкіндік болма бермейді. 

Осындай жағдайларда электромагниттік өрістің ұлғайтылған фонын 

жасай отырып, ақпараттық сигналды бүркемелейтін белсенді қорғаныс 

әдістері қолданылады. 

Ақпаратты қорғау мақсатында электромагниттік шуды қолдану 

мәселелерімен Г. Дж. Хайленд, В.И. Завгородний, А.А. Хорев, А.А. 

Шелупанов, С.А. Артамошин, А.В. Сидоренко, В.Э. Яскевич, М.В. 

Жалковский, М.Ф. Пашук, С.Н. Панычев, С.В. Суровцев, В.А. Фунтиков, В.Ю. 

Николаев, Е.М. Степин, В.И. Котов, П.М. Грачев, Ю.П. Лепеха, В.И. Тупота, 

В.Г. Герасименко, А.Н. Бортников, В.А. Бурмин, А.А. Самсонов, А.Ф. 

Петигин, В.П. Иванов, М.Н. Лебедев, В.М. Дёмин, Л.А. Поярков, А.В. 

Паршуткин, Д.В. Левин, С.А. Зайцев, А.В. Егин, П.А. Землянухин, В.А. 

Безруков, В.И. Акимов, А.Н. Барсуков, Н.С. Данилов, П.А. Суворов, В.М. 

Владимиров, А.В. Винк, С.Н. Кулинич, Ю.Г. Шихов, В.М. Новиченков, И.В. 

Гаврилов, В.К. Железняк, В.Ф. Комаров, М.С. Тараканов, Д.В. Гребенев, О.О. 

Басов, Е.А. Васечкин, А.А. Корнилов шетелдік зерттеушілерімен қатар, И.В. 

Васильев, А.А. Некрасов, В.А. Шапель, И.С. Мартьянов, И.С. Дудкин, В.В. 

Киреев, Ю.А. Лисин, А.Е. Попов, З.Ж. Жанабаев, Н.Е. Алмасбеков, А.К. 

Иманбаева, А.Б. Манапбаева, С.Н. Ахтанов және т.б. отандық зерттеушілері 

айналысқан. 

Кеңістіктік электромагниттік шудың генераторларын жасауға арналған 

зерттеулердің жеткілікті дәрежеде жүргізілген. Дегенмен, бүркемелеу шуыл 

бөгеуілдерінің сапасын бағалау тақырыбы әлі де пысықтауды қажет етеді. 

Қазіргі уақытта дайын техникалық шешімдер бар шудың сапасын бағалау 

әдістері жоқ. 

Осылайша, кеңістіктік электромагниттік шуыл генераторларының 

сапалық сипаттамаларын зерттеу өзекті мәселе болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты – кеңістіктік электромагниттік шуыл 

генераторларының тиімділігін бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін сапалық 

сипаттамаларын зерттеу. 

Зерттеу міндеттері. Жұмыстың мақсатына жету үшін мынадай 

тапсырмалар қойылды: 

- кеңістіктік электромагниттік шуыл генераторларының негізгі 

сипаттамаларын талдау; 
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- бүркемелейтін шуыл бөгеуілдерін заманауи өлшеу құралдарының 

көмегімен өлшеу әдістерін әзірлеу; 

- өлшеу қондырғысын жобалау және құрастыру; 

- бүркемелейтін шуыл бөгеуілдерінің сапасын бағалаудың әдісін әзірлеу; 

- математикалық және компьютерлік модельдеуді жүзеге асыру; 

- кеңістіктік электромагниттік шуыл генераторларының бүркемелеу 

шуыл бөгеуілдерін аспаптық өлшеуін жүргізу және өлшенген мәндерді 

есептеу; 

- бүркемелейтін шуыл бөгеуілдерінің сапасын бағалау үшін 

статистикалық тестілерді пайдалану мүмкіндігін пысықтау; 

- әзірленген бағалау және өлшеу әдістерінің негізінде шағын көлемді 

автоматтандырылған кешенді жобалау. 

Зерттеу объектісі – кеңістіктік электромагниттік шуыл генераторлары. 

Зерттеу пәні – кеңістіктік электромагниттік шуыл генераторларының 

бүркемелеу шуыл бөгеуілдерінің сапасы. 

Зерттеу әдістері. Қойылған міндеттерді шешу үшін аналитикалық 

әдістерді, математикалық статистиканы, аспаптық зерттеулерді, 

математикалық және компьютерлік модельдеу әдістерін қолдану жобаланады. 

Ғылыми жаңалығы. 

1. Энтропиялық сапа коэффициентінің негізінде бүркемелеу шуыл 

бөгеуілдерінің сапасын бағалаудың баламалы әдісі әзірленді. 

2. Бүркемелеу шуыл бөгеуілдерінің сапасын бағалаудың баламалы әдісі 

бойынша есептеулерді автоматтандыру алгоритмі мен бағдарламасы 

әзірленді. 

3. Бүркемелеу шуыл бөгеуілдерінің сапасын бағалау үшін 

кездейсоқтыққа статистикалық әдістерді (сынауларды) қолдану ұсынылады. 

4. Спектр талдағыштар мен цифрлық сақтау осциллографтарын қолдану 

арқылы бүркемелеу шуыл бөгеуілдерін өлшеу әдістері әзірленді. 

5. Әзiрленген баламалы әдiс бойынша энтропиялық сапа коэффициентiн 

есептеу, әр түрлi жиiлiк жолақтарындағы шуыл корреляциясын iздеу, сондай-

ақ кездейсоқтықтың статистикалық және (немесе) графикалық әдiстерiн 

(сынақтарын) пайдалану кезінде SDR қабылдағыштарын пайдалану 

ұсынылады. 

Қорғауғу ұсынылатын қағидалар. 

1. ЖЭМСН (жанама электромагниттік сәулелену және нысаналау) 

арналары бойынша ақпаратты қорғауды реттейтін қолданыстағы нормативтік 

құжаттарды жетілдіру мүмкіндік беретін шуыл сапасын бағаладың 

математикалық үлгісі. 

2. Спектр талдағыштарды және есте сақтау қабілеті бар 

осциллографтарды пайдалануға негізделген шуыл сапасын қлшеудің жаға 

әдісі. 

3. Шуыл сапасын бағалау үшін кездейсоқтыққа статистикалық әдістерді 

(тесттерді) қолдану мүмкіндігі. 
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4. SDR-қабылдағыштарының негізінде шуыл генераторларының 

бүркемелейтін шуыл бөгеуілдерінің сапасын бағалаудың қол жетімді шағын 

автоматтандырылған кешенді жобалау. 

ЖЭМСН арналары бойынша ақпарат таралуынан қорғаудың белсенді 

және пассивті әдістері мен құралдарына шолу жасалды. Қорғаудың пассивті 

тәсілдерін қолдану қолайлырақ екендігі атап өтіледі, өйткені оларды 

пайдалану кезінде электромагниттік үйлесімділікке және қорғау құралдары 

жұмысының кері бүркемелеу белгілерінің болуына байланысты мәселелер 

туындамайды. 

Дегенмен, оларды қолдану күрделілігіне, жоғары құнына, қосымша 

тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу қажеттілігіне және т.б. 

байланысты әрқашан іске асыру мүмкін бола бермейді. Сондықтан БТҚ 

қабылдағышының кірісінде СШҚ төмендеуіне әкелетін белсенді қорғау 

әдістері пайдаланылады. 

ДК ақпаратты өңдеудің негізгі режимдерін, ЖЭМС көздерін, олардың 

жиіліктік өрісін, жеке блоктар мен түйіндердің тестілік жұмыс режимдері 

көрсете отырып заманауи ДК ақпараттық сигналдарының сипаттамаларына 

талдау жүргізілді. 

Электромагниттік шуыл түсінігі қарастырылды, олардың 

сипаттамалары мен бастапқы көздеріне шолу жасалады. 

Кеңістіктік электромагниттік шуылдың мақсаты анықталды, ақпаратты 

қорғаудың энергетикалық және энергетикалық емес әдістерінің мәселелері 

қарастырылады, кеңістіктік шуылға қойылатын талаптарды нормативтік 

реттеу, ШГ құрастырудың негізгі сұлбалары, олардың сипаттамалары, сондай-

ақ отандық және шетелдік ШГ салыстырмалы талдауының нәтижелері 

көрсетілді. 

Бүркемелеу шуыл бөгеуілдерінің сапасын бағалаудың қолданыстағы 

тәсілдеріне және өлшеу құралдарына талдау жасалып, осы тәсілдерде 

пайдаланылатын негізгі бағалау сипаттамалары (көрсеткіштері), олардың 

айырмашылықтары мен кемшіліктері сипатталған. 

Шуылдың сапасын бағалаудың қолданыстағы тәсілдерінде 

қолданылатын өлшеу құралдары қарастырылып, қазіргі уақытта басқа өлшеу 

құралдарын пайдалану қажеттілігі туралы дәлелдер келтіріледі. 

Бүркемелеу шуыл бөгеуілдерін өлшеудің екі әдісі ұсынылады: 

- цифрлық есте сақтау қабілеті бар осциллографтарды пайдалану 

арқылы; 

- спектр талдағыштары мен цифрлық есте сақтау қабілеті бар 

осциллографтарды қолдану арқылы. 

Бүркемелеу шуыл бөгеуілдерін өлшеудің сәйкес әдістері әзірленді, 

өлшеу қондырғылары мен құралдарына қойылатын талаптар сипатталды. 

Шуылды тәжірибелік өлшелер жүргізілді, өлшеу құралдарының 

оңтайлы параметрлері таңдалды. 
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Энтропиялық сапа коэффициентін есептеу негізінде бүркемелейтін 

шуыл бөгеуілдерінің сапасын бағалаудың жаңа әдісі, сондай-ақ оның 

математикалық үлгісі әзірленді. 

Математикалық үлгі негізінде есептеулерді автоматтандырудың 

алгоритмі мен бағдарламасы құрастырылған. 

Бүркемелейтін шуыл бөгеуілдерінің сапасын бағалау үшін 

кездейсоқтыққа статистикалық әдістерді (тесттерді) қолдану ұсынылды. 

Спектр талдағыштаре мен цифрлық есте сақтау қабілеті бар 

осциллографтарды падалану арқылы бүркемелеу бөгеуілдерін өлшеу әдістері 

әзірленді. 

Әзірленген балама әдіс бойынша энтропиялық сапа коэффициентін әрі 

қарай есептеу, әртүрлі жиіліктердің ішкі жолақтарындағы шуыл 

корреляциясын іздеу, сондай-ақ кездейсоқтық үшін статистикалық және 

(немесе) графикалық әдістерді (сынақтарды) қолдану үшін SDR 

қабылдағышының негізінде құрастырылған автоматтандырылған кешенді 

пайдалану ұсынылды. 

Өлшеу құралдары мен жабдықтары бар зертханалық стендтер жасалды. 

Алдында әзірленген әдістерге сәйкес ақпараттандыру объектілерінде 

орнатылған «ЛГШ-503», «Гном-3», «Салют 2000 Б» және «Соната-Р2» ШГ 

бүркемелейтін шуыл бөгеуілдерінің сипаттамаларын өлшеу жүргізілді. 

Ұсынылған балама әдістеме шуыл сапасының энтропиялық 

коэффициентін есептеу бойынша өлшеу нәтижелері негізінде сыналды. 

Сонымен бірге есептеулер әзірленген автоматтандыру бағдарламасы 

көмегімен жүргізілді. 

Жұмыс барысында ұсынылған әдістеме өлшеу құрылғыларын 

генераторларға гальваникалық қосылмай кеңістіктік электромагниттік 

шуландыру жүйесінің ШГ тудыратын шуыл сапасының энтропия 

коэффициенттерін өлшеуге мүмкіндік береді және өлшеудің жеткілікті 

дәлдігін қамтамасыз етеді. 

Автордың жеке үлесі диссертациялық зерттеу тақырыбын 

қалыптастыру және негіздеу, мәселелерді тұжырымдау, теориялық және 

эксперименталды зерттеулерді жүргізу, энтропиялық сапа коэффициентінің 

негізінде бүркемелеу шуыл бөгеуілдерінің сапасын бағалаудың баламалы 

әдісін және электромагниттік шуыл параметрлерін өлшеу әдістерін әзірлеу, 

сондай-ақ кездейсоқтықтың статистикалық әдiстерiн (сынақтарын) және 

қымбат емес SDR қабылдағыштарын пайдалану болып табылады. 

Диссертациялық зерттеу тақырыбының ғылыми-зерттеу 

жұмыспен өзара байланысы. Диссертациялық жұмыстың нәтижелері 2020-

2022 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар 

бойынша гранттық қаржыландыру аясында (жоба ЖТН AP08856630) 

«Белсенді ақпаратты қорғау жүйелеріндегі кеңістік электромагниттік шуыл 

деңгейін бағалау» тақырыбындағы жобада пайдаланылды, жобаның ғылыми 

жетекшісі т.ғ.к. «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ 
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Компьютерлік технологиялар және киберқауіпсіздік факультетінің деканы 

Сейлова Н.А. (Қосымша А). 

Зерттеу нәтижелерінің сыналтымы. 

Зерттеудің негізгі тұжырымдамалары мен нәтижелері мынадай ғылыми-

тәжірибелік конференциялар мен форумдарда баяндалды және талқыланды: 

«Ғылым және білімдегі заманауи технологиялар» (СТНО-2019) 

тақырыбындағы II Халықаралық ғылыми-техникалық форумында (Рязань қ., 

Ресей, Рязань мемлекеттік радиотехникалық университеті, 2019 жылғы 27 

ақпан – 1 наурыз), «Ұлы даланың ұлы тұлғалары Қ.И. Сәтбаев» деген атпен 

«Инновациялық технологиялар – ҚР экономикасының кен-байыту және 

мұнай-газ секторларының негізгі және қолданбалы мәселелерін табысты 

шешудің кілті» тақырыбындағы Халықаралық ғылыми-техникалық 

конференциясында (Алматы қ., Қазақстан, Сәтбаев Университеті, 2019 жылғы 

11 сәуір), «Information Technologies and Management» тақырыбындағы 17-ші 

Халықаралық ғылыми конференциясында (Рига қ., Латвия, ISMA, 2019 жылғы 

25-26 сәуір), «Заманауи жағдайда мемлекет қауіпсіздігіне сын-қатерлер, 

қауіптер және қатерлерге қарсы тұрудың халықаралық тәжірибесі» 

тақырыбындағы Халықаралық ғылыми-техникалық конференциясында 

(Алматы қ., Қазақстан, ҚР ҰҚК ШҚ Академиясы, 2019 жылғы 27 тамыз), 

«Қазақстан-2050 Стратегиясы контекстінде Қазақстан Республикасының 

Қарулы Күштерін, шекара және әскери құралымдарын техникалық 

қамтамасыз етуді кешенді жаңғырту: мәселелер мен шешу жолдары» 

тақырыбындағы Халықаралық ғылыми-техникалық конференциясында 

(Алматы қ., Қазақстан, ҚР ҰҚК ШҚ Академиясы, 2019 жылғы 28 тамыз), 

профессорлар Т.Н. Бияров, Вальдемар Вуйциктің 70 жылдығына және 

профессор Е.Н. Амиргалиевтың 60 жылдығына арналған «Информатика және 

қолданбалы математика» атты IV Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясында (Алматы қ., Қазақстан, ҚР БҒМ ҒК «Ақпараттық және 

есептеуіш технологиялары институты», 2019 жылғы 25-29 қыркүйек), «Ғылым 

және білімдегі заманауи технологиялар» (СТНО-2020) тақырыбындағы III 

Халықаралық ғылыми-техникалық форумында (Рязань қ., Ресей, Рязань 

мемлекеттік радиотехникалық университеті, 2020 жылғы 11 наурыз), 

«Инфокоммуникациялық технологияларға арналған радиоэлектрондық 

құрылғылар және жүйелер» (REDS-2020) 75-ші Халықаралық 

конференциясында (Мәскеу қ., Ресей, 2020 жылғы 2-6 қараша), «Сәтбаев 

оқулары-2021» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында 

(Алматы қ., Қазақстан, Сәтбаев Университеті, 2021 жылғы 12 сәуір). 

Сонымен қатар диссертациялық зерттеу нәтижелері «Мәскеу 

электронды технологиялар институты» Ұлттық зерттеу университеті» 

федералдық мемлекеттік автономды жоғары оқу орнының оқу үдерісінде 

10.03.01 «Ақпараттық қауіпсіздік» бағыты бойынша бакалаврларды және 

10.04.01 «Ақпараттық қауіпсіздік» бағыты бойынша магистранттарды 

дайындауда енгізілді. «Жанама электромагниттік сәулелену және нысаналау 

арнасы бойынша ақпарат таралуынан ЕТҚ белсенді қорғау жүйелері шуының 
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энтропиялық сапа коэффициентін есептеу әдісі» профессор А.А. Хорев 

оқитын «Техникалық арналар бойынша ақпарат таралуынан қорғау» 

(бакалавриат бағдарламасы) және «Техникалық арналар бойынша ақпарат 

таралуынан қорғау технологиялары» (магистратура бағдарламасы) 

курстарында «Кеңістіктік электромагниттік шуыл жүйелерінің 

сипаттамаларын зерттеу» зертханалық жұмысында қолданылды (Қосымша Ә). 

Басылымдар.  

Диссертация тақырыбы бойынша 16 жұмыс басылды, оның ішінде 3-і 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдарда, 2 мақала Scopus 

деректер қорына кіретін басылымдарда, 9 баяндама халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференциялар жинақтарында, 2 мақала рецензияланған 

басылымда жарияланған. 

Диссертацияның құрылымы мен көлемі. Диссертация кіріспеден, 

төрт бөлімнен, қорытындыдан, 155 атаудан тұратын әдебиеттер тізімінен және 

5 қосымшадан тұрады. 


