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АҢДАТПА 

МАНБЕТОВА ЖАНАТ ДУСЕНБАЕВНА 

 Ұялы байланыстың электромагниттік өрістерінің әсерінен қорғау тәсілдерін 

зерттеу  

 Диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігі. Бүгінгі күні ұялы 

байланыс желілері өндірілетін трафиктің көлемімен абонент саны бойынша 

сөзсіз көшбасшы болып табылады. Базалық станцияның  жұмысы және ұялы 

телефондар электромагниттік жағдайға  кері әсерін тигізуіне себепші. 

Қазақстан Республикасының нормативті құжаттары радиожиілікті 

электромагниттік сәулеленуге  қойылатын талаптарды реттейді. 

Электромагниттік сәулелену - денсаулыққа кері әсерін тигізетін фактор. Ұялы 

байланыс базалық станциясының қондырғысы мен жұмысы, сонымен қатар 

шекті рұқсат етілген электромагниттік сәулелену деңгейі Қазақстан 

Республикасының заңнамаларымен қатаң реттеліп және уәкілетті мемлекеттік 

органдармен бақыланады. Станциялардың орналасуын, оны пайдалану кезінде 

тұрғындарға (халыққа) электромагниттік өрістердің әсер етуін минимумге 

келтіруді жоспарлайды. 

Қоршаған ортаның электромагниттік ластануы радиоэлектронды 

құрылғылар санының артуымен күрделі мәселеге айналды. Жыл сайын ұялы 

байланыс базалық станциясының саны қалалар мен мегаполистерде артуда, ал 

ұялы байланыс қызметі мен жүйенің дамуы ұялы телефондардың кеңістік 

тығыздығының қарқынды артуымен қатар жүреді. Көп жағдайда базалық 

станция орналасқан аумағына жақын жерде электромагниттік сәулелену  және 

радиокедергілерді тудыратын басқа да құрылғылар болады. Сондықтан қазіргі 

сәтте өмір сүретін ортаның электромагнитті экологиясы нашарлауда және 

радиоарна жолақтарының сәл артуының өзінде (20-160МГц), мәліметтерді 

тарату жылдамдығының  базалық станция  радиоарналарында 5-10Гбит/с  дейін 

артуы ұялы трафиктің 10Мбит/с/м2 дейін аумақтық тығыздығының артуына 

байланысты адамзат қызметінің сферасына ұялы байланыстың қарқынды енуі 

халықтың электромагниттік қауіпсіздігін төмендетуде.  

Ұялы байланыс технологиясы 2-ден 5-ші буынға дейінгі стандартты жиілік 

диапазонын қамтиды, сондықтан онымен құрылатын электромагниттік 

жағдайды энергетикалық сипаттамасымен, кеңістіктегі-уақытша құрылымымен, 

жиілікті қасиетімен ерекшеленетін, күрделі өріс суперпозициясынан тұрады. 

Осы жағдай қоршаған ортада көп жиілікті спектралды радиожиілікті құрамды 

қалыптастырады, ал электромагниттік сәулеленудің биологиялық әсері көз 

қарасы жағынан  әр түрлі нұсқадағы жиіліктегі сигналдар модуляциясы бар 

ұялы байланыс радиотехнологиясы  мен  әр түрлі стандарттағы сәулелердің 



сәйкестенуі маңызды болып табылады. Спектрдің жеке бөліктерінің 

биологиялық белсенділігі күрт өзгеше болуы мүмкін - 4G және 5G үшін  

спектрдің ені 10% немесе орталық жиілікті шамадан сәл жоғары мәнді құрайды.  

Қайта енгізілетін ұялы байланыс жүйесінің электромагниттік сәулеленуі,  әр 

түрлі қызметтегі радиожиілікті  радиоэлектронды құрылғылардың 

электромагнитті сәулеленуімен  қайта  қабаттасады.  

 Ұялы желілер ІоТ- коммуникациясының әртүрлі вариациясы( нұсқаларда) 

мен қолданыс сценарийінде қолданылады, болашақта мобильділік пен қайта 

бірге қосылу мүмкіндігі болған жағдайда қолданыла бастайды. Кез келген 

радиотаратушы немесе радиоқабылдаушы құрылғылардың биологиялық қауіпті 

аймағы бар, ол бағытталған сәуленің айналасында орналасады. Сол аймақтың 

шекарасында энергия ағынының тығыздығы максималды және шекті рұқсат 

етілген мәнге ие. Сондықтан құрылғының қуатына қарай электромагнитті 

қауіпті аймағын бағалау  мен қызмет ететін қызметкерлердің қауіпсіз жұмыс 

атқаруын қамтамасыз ету қажеттілігі туындады. 

Электромагнитті қауіпсіздік әлеуметтік мәселесі ретінде, ол  халықтың 

жағдайына қарай ұялы байланыс технологиясының даулы мәселелерді туғызбай 

дамуын талап етеді. Сондықтан ұялы байланыстың электромагниттік 

сәулеленуінен қорғаныс әдісін зерттеу мәселесінің өзектілігі артады. Халықты 

электромагниттік сәулеленуден қорғау талаптарын орындау аса қиын  мәселе 

болып барады, себебі биологиялық қауіпті аймақтың радиусында орналасқан,  

әр түрлі жиілікті диапазонда жұмыс атқаратын және әр түрлі қызмет атқаратын 

қабылдап-таратушы құрылғылар көп пайдаланылады. Сонымен қатар көптеген 

шағылысатын өзгеде электромагниттік сәулеленудің  беттері бар. Бұл жағдай 

биологиялық қауіпті аймақтың радиусын жобалаудың тиімді  әдісін жасау және 

ұялы байланыс жүйесімен қоршаған ортаның электромагнитті ластануы кезінде 

ұялы байланыс базалық станциясының негізгі және қауіпті  электромагниттік 

сәулеленуінің әсер ету аймағын анықтау қажеттілігін тудырады. Бұл ұялы 

байланыстың маңызды мәселелерінің бірін -  ұялы байланыс қызметінің 

пайдаланушыларына, сәулелі жүктемені азайту шартын анықтауға мүмкіндік 

береді. 

Ұялы байланыс құрылғылары қалыптастыратын электромагниттік 

сәулелену деңгейін анықтау кезіндегі барлық өзгешелікті ескере отырып,  

аналитикалық әдістермен талдау жасау әр кезде  мүмкін емес және өте қиын. 

Көптеген тәжірибелік жағдайда мәліметтер жеңіл жиналғанмен, олардағы 

тәуелділік пен өзара байланысты түсіндіру аса қиын. Ұялы байланыстың 

заманауи технологиясының одан әрі дамуы -  жиілікті бөліктерінде спектрлерді 

пайдалануды ұлғайту бағытында жүруде,  ал  олардың биологиялық әсері 

зерттелмеген. Осының бәрі  ұялы байланыстың электромагниттік сәулелену 

мониторинг үрдісін қиындатады, еңбек көлемін арттырады және алынған 

бағыттан ауытқиды. Белгілі бір территория үшін  ұялы байланыс базалық 

станциясының электромагниттік сәулеленуінің  нақты бейнесін болжау өте 

қиын. Сондықтан осы жағдайдың шешімін жеңілдету үшін және жиналған 

мәліметтермен өзара байланыс пен тәуелділікті анықтау үшін арналған, қиын 

есепті шешуге мүмкіндік беретін айқын емес логиканың механизмі ұялы 



байланыс базалық станциясының  электромагниті сәулелену деңгейін дәлдікпен 

бағалау үшін қолданылады. Демек болжау кезінде сызықты емес екенін 

ескеретін, ұялы байланыстың электромагниттік сәулелену  көзінің биологиялық 

қауіпті аймағының радиусын болжау есебін шешуге мүмкіндік беретін 

математикалық модель қажет.  

Ұялы байланыс базалық станциясының биологиялық қауіпті аймақ 

радиусын анықтауға арналған әдісті жасап шығару үшін, осы жағдайдан 

шығуға мүмкіндік беретін, айқын емес логикаға негізделген ғылыми-

техникалық шешім қолданылады. Айқын емес модельдер қоршаған нысанның 

анық емес кіріс мәндерін ескере отырып, минималды уақыт ішінде шешім 

қабылдауға мүмкін береді. 

Зерттелетін нысанның, оның  сызықты емес, ақпарат көзінің дәл  емес 

немесе анық емес, сапалы интерпретациясын түсіндіру жағдайында және 

қалыптасу қиыншылықтары кезінде айқын емес логиканы пайдалану өте 

орынды. 

Зерттеудің мақсаты: Ұялы байланыстың базалық станциясының 

биологиялық қауіпті аймақ радиусын болжау. 

Зерттеудің мәселелері. Диссертациялық жұмыс аясында зерттеу пәніне 

сәйкес және алдыма қойылған мақсатқа жету үшін келесі мәселелер шешіледі: 

-  ұялы телефондар, Wi-Fi роутердің,  байланыстың  ұялы желісінің  

жүктеме трафигін құратын  нақты электромагниттік сәулелену тәжірибесінің  

бағалау нәтижелерін алу;    

- ұялы байланыстың электромагниттік сәулеленудің  теріс әсерін 

барынша азайтатын,  балама материал ретінде отандық экрандаушы 

материалды іздеу және зерттеу;  

- биологиялық қауіпті аймақтың радиусын болжау үшін қажетті ұялы 

байланыстың базалық станциясының  техникалық параметрлерін анықтау; 

- ұялы байланыстың базалық станциясының биологиялық қауіпті аймақ 

радиусын болжау үшін айқын емес жүйенің математикалық моделін құру; 

- айқын емес MISО  жүйесін пайдалана отырып, ұялы байланыстың 

базалық станциясының биологиялық қауіпті аймағының радиусын есептеу. 

Зерттеу нысаны –  ұялы байланыс  желісі мен жүйесі болып табылады.  

Зерттеу пәні -  ұялы байланыстың электромагниттік сәулеленуден 

қорғаныс әдістері болып табылады.  

Зерттеу әдістері. Зерттеу әдісі ретінде электромагнит өрісінің теориялық 

әдісі, сонымен қатар айқын емес (fuzzy logic) логиканы қолдана отырып, кіріс 

мәліметтерді түрлендіру және айқын емес жиындар (fuzzy sets) теориясының 

әдістері қолданылды.  Имитациялық  модельдеудің құрал сайманы ретінде 

Fuzzy Logic Toolbox  (Matlab ортасындағы айқын емес логиканың дестесі) 

программалық дестесі пайдаланылды, сонымен қатар модельдеу нәтижелерін 

өңдеу үшін Matlab бағдарламасы қолданылды.  

 Ғылыми жаңалық: 

 Ғылыми жаңалығы бар диссертацияның негізгі нәтижелері: 



1.   Эксперименталды зерттеу отандық радиожұтқыш материалға, Көксу 

шунгит жынысының электромагниттік сәулеленуінің жұту/өшу  құбылысына  

жүргізілді. Зерттеу нәтижесінде, 5-6 ГГц диапазон жиілігінде, электромагниттік 

толқындардың түсу бұрышынан өту коэффициенті мен жұтушы материал 

үлгісінің арасындағы электромагниттік сәулеленуінің өзара әсерінің нәтижелері 

алынды.  

Беру және шағылысу коэффициенттерінің алдын-ала анықталған мәндері 

бар, басқарылатын сипаттамалары бар отандық кең диапазонды 

электромагниттік сәулелену сіңіргіштерін құру және қолдану ұсынылды. 

 2. Нақты уақыт режимінде электромагниттік көзден радиосәулеленудің 

максималды бағытын анықтауға мүмкіндік беретін, ұялы байланыстың 

электромагниттік өрістерінің әсерінен биологиялық  нысандарды қорғау 

тәсілдерін  талдауға  мүмкіндік беретін және айқын емес себепші-анықтаушы 

қатынастағы теңдеулер жүйесіне негізделген,  ұялы байланыс желісі мен 

жүйесінің қызмет атқаруы кезіндегі биологиялық қауіпті аймақтың радиусын 

анықтауға арналған математикалық модель әзірленді. 

3. Ұялы байланыс базалық станциясының биологиялық қауіпті аймағының 

нәтижелік 3D -модель беті алынды. Биологиялық қауіпті аймақтың радиусын 

анықтау үшін алынған үшбұрышты тиістілік  функцияларын қолдана отырып 

алынған айқын емес модельдің дәлдігі,  айқын емес модель мен және 

сигмоидальдық функциялармен салыстырғанда 1% - ға және регрессиялық 

модельмен салыстырғанда 4% - ға жоғары екендігі анықталды. 

Зерттеудің теориялық құндылығы: Зерттеу нәтижелерінің теориялық 

құндылығы ретінде келесілерде қолданыла алады:  

 - ұялы байланыс жүйесінің  4G және TV, радиохабарландыруда  

биологиялық қауіпті аймақтың радиусын анықтау алгоритмін жасап шығару 

үшін;  

 - ғылыми негізделген жобалау, ұялы байланыс қызметі  биологиялық 

қауіпті аймақ радиусын қамтамасыз ету үшін, электромагниттік қауіпсіздігінің 

Қазақстан Республикасының сәйкес тиісті құжаттарында және СанЕжН 

қарастырылған нормативті шамалардан  электромагниттік сәулелену деңгейі 

артып кету жағдайы кезінде,  оперативті шұғыл түрде шешуге мүмкіндік беру 

үшін;  

 - ұялы байланыс базалық станциясының  радиоқабат аймағында 

электромагниттік сәулелену деңгейінің арту мүмкіндігін объективті бағалау 

және электромагниттік сәулеленуінің қауіпті мүмкін деңгейлері болған кезде 

залалсыздандыру шараларын жобалау үшін қолданыла алады. 

Зерттеудің  тәжірибелік  маңыздылығы: 

1. Ұялы байланыстың электромагниттік сәулеленуінен тұрғындар мен 

нысандарды қорғау кешенді жағдайында тиімді әдістердің бірі - экрандаушы 

композитті материалды пайдалану болып табылады. Тәжірибе нәтижесінде 

алынған нақты сандық  параметрлер Көксу шунгитті материалының 

(электромагниттік сәулеленудің сыртқы деңгейін төмендетуге мүмкіндік 

беретін) радиожұтушы қасиетіне ие, ал бұл отандық шунгиттік жыныстың 



композитті  элементін/экранын (немесе жұтушы бет) жасап шығаруға іс 

жүзінде негіз бола алады. 

2. Ұялы байланыс базалық станциясының биологиялық қауіпті аймақ 

радиуысын анықтау  үшін жасалған тәжірибелік  зерттеу  нәтижелері келесідей 

үлес қосты: 

 - ұялы байланыстың заманауи жүйесі құратын электромагниттік 

жағдайды басқару мүмкіндігі мен тиімді қорғануды ұйымдастыруға;   

 - қоршаған ортаның электромагнитті экологиясын және 4G-5G ұялы 

байланыс жүйесін толық масштабты енгізу кезінде халық/қызмет етуші 

қызметкерлердің электромагниттік қауіпсіздігін жақсартуға;  

 - биологиялық қауіпті аймақ радиусында немесе оған жақын нақты 

уақытта халық/қызмет ететін қызметкерлердің электромагниттік қауіпсіздік 

деңгейін объективті бағалауға. 

Қорғауға шығарылатын негізгі ережелер: 

 - Қазақстан Республикасының Көксу кен орнының шунгитті  негізінде 

композитті материалды пайдалану арқылы халыққа қызмет етуші 

қызметкерлерді электромагниттік сәулелену әсерінен тиімді қорғау әдісі 

орнатылды; 

 -  MatLab есептеу жүйесінде биологиялық қауіпті аймақ радиусын 

Мамдани алгоритмі негізінде жұмыс істейтін MISO жүйесінің математикалық 

моделін оқу үрдісінде қолдану;  

 - екі статикалық  коэффициентттердің: пайыздық шамадағы орташа 

абсолютті қателік МАРЕ (mean absolute percentage error) және дәлдік (Аccuracy) 

көмегімен жобалау сапасы бағаланды. 

Автордың жеке қосқан үлесі. Диссертацияда зерттеу барысында алынған 

негізгі түпнұсқа эксперименттік және теориялық зерттеу нәтижелеріне  

автордың қатысуымен алынған. 

Диссертация нәтижелерін апробациялау. Зерттеу жұмысының негізгі 

кезеңдері төмендегі Халықаралық ғылыми конференцияларда  баяндалды және 

талқыланды: «IEEE International  Conference on Information Science and 

Communications Technologies» ( ICISCT-2019), Ташкент қ., Өзбекстан; V 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Қазіргі әлемдегі ғылым мен 

білім:  ХХI ғасырдың қиындықтары» ( Қазақстан,  2019); V Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция  «Еуропа және түркі әлемі: ғылым, техника 

және технология», Анкара қ., Туркия 2020 ; Студенттер мен жас ғалымдардың 

«ǴYLYM JÁNE BILIM–2020» (Қазақстан) XV Халықаралық ғылыми 

конференциясы; XI Халықаралық ғылыми-техникалық конференция 

«Энергетика, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және жоғарғы 

білім» ( Қазақстан, 2020); VI  Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

«Ғылыми зерттеулердің заманауи аспектілері» (Москва, Россия, 2022). 

Нәтижелерді енгізу. Диссертациялық жұмыстың зерттеу нәтижелері  Ғ. 

Даукеев атындағы Алматы Энергетикалық және Байланыс университетінде, 

Мухаммед Аль-Хорезми атындағы ақпараттық технология университетінің 

зертханасында, ҚазЭЖО (Қазақстандық экологиялық жобалау орталығы) ЖШС 

«Алматы филиалы» орталығында ғылыми  зерттеу жұмыстары жүргізілді.   



 Диссертациялық жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы оқу үрдісіне және 

өндіріске енгізілген актілердің  нәтижелері қолданылуда.  

 Диссертацияда ұсынылған математикалық модель құрылыс-монтаждық 

жобалау жұмыстарының есептеулерінде қолданылды, бұл биологиялық қауіпті 

аймақтың шекараларын сипаттап қана қоймай, алынған нәтижелердің 

сенімділігін арттыруға мүмкіндік берді және өндіріске енгізілді. ҚазЭЖО  

ЖШС«Алматы филиалы»  (А қосымша), Мухаммед Аль-Хорезмий атындағы 

ақпараттық технология университетінің  «Сымсыз желілер», «Сымсыз 

байланыс», «Мобильді байланыс жүйесі»   мамандығы бойынша магистратура, 

бакалавр студенттері үшін дәрістік, практикалық, зертханалық сабақтарды 

өткізу кезінде оқу үрдісіне енгізілді (Ә қосымша) (Ташкент қаласы, Өзбекстан 

Республикасы).  

Жарияланымдар. Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері 14 

басылымда жарияланды, оның ішінде ҚР Білім және Ғылым министрлігінің  

Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынатын 

ғылыми басылымдар журналдарда 5 мақала; Scopus базасында индекстелінетін 

шетелдік ғылыми басылымдар мәліметтер базасында енгізілген журналдарда 3 

мақала; халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда 6 мақала 

жарияланды. 

Диссертацияның көлемі мен құрылымы.  Диссертациялық жұмыс  

кіріспеден, анықтамалардан, белгілеулерден және қысқартулардан, төрт 

бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және 

қосымшалардан, 112 атаудағы библиографиялық тізімнен тұрады және 104 

беттен, 22 сурет пен 20 кестеден тұрады. 

Кіріспеде ғылыми жұмыстың өзектілігі  ашылып, зерттелетін мәселе 

баяндалған. Негізгі идея, ғылыми жаңалық, зерттеу нәтижелері мен 

жарияланымдардың апробациясы, автордың жеке қосқан үлесі келтірілген.   

Бірінші бөлімде ұялы байланыстың электромагниттік сәулеленуден 

қорғану тәсілдеріне әсер ететін өзекті факторлары талданды.   

Электромагниттік кауіпсіздік теориясы мен тәжірибесінің дамуында заманауи 

тенденциялардан 5G желілерін орналастыруға арналған радиожиілік 

диапазондарының ерекшеліктері зерттелді.   

Әсер ететін электромагниттік өрістің қарқындылығын азайту арқылы, 

қолданушыдан сәулелену көзін алып тастауға мүмкіндік беретін, электрондық 

стационарлы телефондық аппарат үшін стандартты телефондық тұтқаның 

смартфонға қосу сұлбасын қолдану жолы арқылы практикалық шешім 

қарастырылған. 

Екінші бөлімде Заманауи кейбір ұялы радиотелефондардан шығатын 

сәулелену қуаты мен Wi-Fi роутерден   шығатын электромагниттік сәулелену  

эксперименталды түрде зерттеліп, нормативті деңгей көрсеткіштерімен 

салыстырылды. Қарастырылып отырған эксперименталды жұмыс, ұялы 

радиотелефондардың орташа сәулелену қуатын анықтау әдістемесіне 

негізделген.  

Қазақстан Республикасында жұмыс орындарындағы факторлардың 

нормаланған мәндерінен рұқсат етілген шектері және электромагниттік өрістер 



үшін максималды рұқсат етілген деңгейі белгіленген. Зерттеу нәтижелері 

бойынша ұялы телефонды пайдалану кезінде  электромагниттік сәулеленудің 

әсерінен қорғану әдістері бойынша тәжірибелік ұсыныстар ұсынылды. 

Үшінші бөлімде  Көксу кен орнының отандық табиғи материал шунгит 

жынысы негізінде құралған электромагниттік сәулеленуді жұтып алушылардың 

қасиеттері зерттелді. Электромагниттік сәулеленуді жұтушы материалдар 

үлгілерімен әсерлесу нәтижелері және өту коэффициенттерінің 

электромагниттік толқындардың  5-6 ГГц жиіліктер диапазонында түсу 

бұрышына тәуелділіктері алынды. Бұл жиілік диапазонындағы зерттеулер 

болашақта перспективті ұрпақ үшін ұялы байланыс жүйелері мен желілерінің 

ендіруі мен жоғары жиіліктік диапазондарға ауысуымен өте маңызды және 

өзекті болып саналады. Шунгит негізіндегі композиттер электромагниттік 

сәулелену жоғарғы жиілікті диапазонда әлсіреуіне төзуге қабілетті екендігі 

анықталды. Жоғарғы жиілікті диапазонда шунгит жынысындағы тауриттің 

сипаттамаларының ерекшеліктерін және осы материалдардың бөлек және 

құрам ретінде жоғарғы жиілікті электромагниттік сәулеленуді әлсірету 

қабілетін есепке ала отыра, басқарылатын сипаттамалары (мысалы, 

электрөткізгіштер мен әр түрлі қабаттардың кезектілігін байланыстырғыш 

толтырғыш концентрациясы мен түрін таңдау арқылы және т.б.) бар отандық, 

таралу және шағылысу коэффициенттерінің алдын ала анықтайтын мәндерімен, 

кең жолақты диапазондағы  электромагниттік сәулелену сіңіргіштерін жасауға 

болады. 

 Метаматериалдардың келешегі сыныптағы экрандар және басқа да 

қосымша металл құрылымдары ретінде қолдану ұялы байланыстың 

электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету әдістерін едәуір кеңейтуге 

мүмкіндік береді. 

Төртінші бөлімде  биологиялық қауіпті аймақтың радиусын болжау 

кезінде сызықтық еместігін ескеретін математикалық модель ұсынылған. 

Биологиялық қауіпті аймақтың радиусын есептеуді модельдеу үшін зерттеуде 

айқын емес логика қолданылды. Айқын емес шығарудың моделі ретінде 

Мамдани алгоритмі қолданылды. Биологиялық қауіпті аймақ радиусының 

болжамын айқын емес логикалық шығыс арқылы құру тапсырмасын  шешудің 

келесі тәсілі ұсынылды: айқын емес логикалық шығыс жүйесінің кірісіне кіріс 

айнымалылары беріледі (біздің жағдайда екі кіріс айнымалысы - антеннаның 

күшейткіш коэффиценті және антеннаның бұрылу бұрышы). Бұл айнымалылар 

басқару үрдісінің нақты айнымалылары ретінде қарастырылды. Басқару 

жүйесінің  шығысында айқын емес логикалық шығыс басқару айнымалылары 

қалыптасады (біздің жағдайда бір басқару айнымалысы - ұялы байланыс 

радиусы). Биологиялық қауіпті аймақ  радиусын болжау кезінде айқын емес 

жиындар аппаратын пайдалану жүйедегі нысандар арасындағы шашыраңқы 

ақпарат пен байланыстарды жүйелеуге мүмкіндік береді. Ұялы желі нысандар 

арасындағы екілік қатынастарды әр түрлі жолмен бере отырып, жасырын 

заңдылықтар мен байланыстарды анықтауға болады, бұл бүкіл ұялы байланыс 

жүйесінің электромагниттік қауіпсіздігінің дәрежесін, деңгейін дәлірек 

бағалауға мүмкіндік береді.  



Алынған нәтижелер базалық станциялардың радиоқамту аймағында 

электромагниттік сәулелену деңгейінің асуы ықтималдығын бағалау, 

электромагниттік сәулеленудің  ықтимал қауіпті деңгейлерін бейтараптандыру 

жөніндегі шараларды жоспарлау туралы шешім қабылдау үшін пайдаланылуы 

мүмкін.  

Қарастырылып отырған жұмыста, биологиялық қауіпті аймақ радиусын 

болжау  мен қоршаған ортаны ұялы байланыс жүйесінің ластануы кезіндегі 

ұялы байланыстың базалық станциясының негізгі және кері қауіпті 

электромагниттік сәулеленуінің әсер ету аумағын анықтауға мүмкіндік беретін 

тиімді әдісі ұсынылды. Бұл  ұялы байланыстың ең басты маңызды есебін 

шешуге - ұялы байланыс қызметін пайдаланушылардың сәулелі жүктемесін 

төмендету шартын анықтауға, оның ішінде электромагниттік сәулелену деңгейі 

Қазақстан Республикасының СанЕжН  ұсынған нормативтік мәндерден асып 

кеткен жағдайда жедел қалпына келтіруге мүмкіндік береді.  Диссертациялық 

зерттеулердің нәтижелері "соңғы миль" технологиясын таңдауда, сондай-ақ 

сымсыз абоненттік қатынау желілерінің өміршеңдігін анықтау/бағалау үшін 

пайдалы болады.  

 Қорытындыда диссертациялық жұмыс бойынша негізгі нәтижелер мен 

қорытындылар көрсетілген. 


