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Тақырыптың өзектілігі. Барлық диапазондарда хаотикалық сигналдардың 

генераторлары негізінде ақпарат беру және қабылдау жүйелерін әзірлеу бірнеше 

ондаған жылдар бойы жүргізіліп келеді. Берілген сигналдың құпиялылығы жүйені 

құрудың жалпы принциптерімен анықталады және қабылданған шешімдер белгілі 

бір уақытқа жеткілікті сенімді қорғаныс береді. Осыған байланысты осы 

мәселелерді шешудің өзектілігі ұзақ уақыт бойы болады. 

Сөйлеу сигналын бүркемелеуді қолдану хаотикалық сигналдардың екі 

бірдей генераторын – таратушы және қабылдаушы тараптарда пайдалануды 

көздейді. Мұндай бүркеме жасаудың көптеген жолдары бар. Сондықтан осы 

мақсаттарға жету үшін схемотехникалық шешімді әзірлеу өте маңызды аспект 

болып табылады. Сигналды хаотикалық бүркемелеу бөгде адамға арналмаған 

ақпаратты жасыру тәсілдерінің бірі. Техникалық нәтиженің қорытындысы 

қайталанатын хаос сигналын пайдалана отырып, жүйенің елеусіз күрделенуі 

кезінде берілетін ақпараттың қорғалу дәрежесін арттыру болып табылады, оған 

бастапқы сигнал екілік кодқа ауысқан кезде қол жеткізіледі, аддитивті түрде 

детерминирленген хаотикалық сигналмен, көтергіш жиіліктерді өзгертетін 

бағдарламаланатын жиілік ауыстырып қосқышының көмегімен, содан кейін 

байланыс арналарында жіберу-қабылдауды бастайды. Алынған сигнал кез келген 

байланыс арнасы бойынша (радиотолқындар, талшықты-оптикалық желілер 

немесе мыс тарату ортасы) қабылдағышқа келеді. Қабылдау бөлігінде кері 

түрлендіру және бастапқы сигналды бөлу процесі жүреді.  

Осылайша, жүргізілген зерттеулер, модельдеу және эксперименттер 

нәтижесінде ұсынылған беру және қабылдау жүйесі құпиялылықтың жоғары 

дәрежесіне ие, жүйенің барлық тораптарының, атап айтқанда, фаза бойынша ғана 

емес, амплитуда бойынша синхрондау мүмкіндігімен хаос генераторларының 

жұмыс режимдерінің жоғары қайталануын көрсетті және ақпаратты қорғау 

жүйелерінде баламалардың бірі ретінде пайдаланылуы мүмкін. 

Осыған байланысты докторант Б.М. Якубовтың хаотикалық сигналдардың 

генераторлары негізінде ақпаратты беру және қабылдау жүйесін зерттеу және 

әзірлеуге арналған диссертациялық жұмысы ашық байланыс арналары арқылы 



берілетін ашық ақпаратты жасыру үшін сөзсіз өзекті, практикалық және 

теориялық қызығушылық тудырады. 

Диссертациялық жұмыстың мақсаты. Ашық байланыс арналары 

бойынша берілетін ақпаратты қорғау үшін хаотикалық тербелістер генераторын 

қолдана отырып сигналдарды қабылдау және беру жүйелерінің жұмыс сапасын 

зерттеу және арттыру. 

Қойылған мақсат диссертацияның негізгі міндеттерін анықтады. 

1. Шумда ашық ақпаратты жасыру бойынша есептерді шешу үшін 

қажетті параметрлерді анықтау. 

2. Сигналды цифрландыру көмегімен сөйлеу сигналын өңдеуге арналған 

ақпаратты қорғау жүйесін таңдау және негіздеу. 

3. Талап етілетін зерттеулер мен эксперименттерді ұйымдастыру және 

жүргізу. 

4. Ақпарат алмасу жүйесінің тәжірибелік макетін әзірлеу. 

5. Алынған нәтижелерді қолдану саласын анықтау. 

6. Ашық ақпаратты жасыру мәселелерін шешу үшін қажетті 

параметрлерді анықтау, патенттік зерттеулер жүргізу, сөйлеу сигналын 

цифрландыруды қолдана отырып, ХГ схемасын таңдау және негіздеу және 

әзірленген схеманы модельдеу. 

7. Қажетті зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу және эксперименттік 

нәтижелерді модельдеу нәтижелерімен салыстыру. 

Зерттеу объектілері. A абонентін Б абонентіне жалғаған кезде ашық арна 

арқылы жіберілетін бастапқы сигналдарды түрлендірумен және ақпараттық 

сигналдарды жасырумен айналысатын ғылым және техника саласы болып 

табылады. 

Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығы:  

- ашық ақпаратты қорғаудың жаңа әдістемесі; 

- 2 хаос генераторындағы белгілі схемалардың орнына бірдей жұмыс 
параметрлері бар 1 хаос генераторындағы схема ұсынылады; 

- хаотикалық сигнал көмегімен ақпарат алмасудың тарату бөлігінің моделі 

жасалды; 
- хаос генераторын қолдану кезінде ақпаратты қорғауды ұйымдастырудың 

ұсынылған әдісі ақпаратты көптеген жиіліктерде беруге мүмкіндік береді; 
- жоғары қорғалған сигналды қабылдау және беру жүйесі әзірленіп, 

патентпен қорғалған. 

Қойылған міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы теория әдістерін 
қолдануға, бастапқы сигналдарды цифрлауға және ашық байланыс арналары 

арқылы берілетін ақпаратты қорғау үшін түрлендірулерді қолдануға мүмкіндік 
беретін ғылыми-техникалық әдебиет деректерін талдау мен жалпылауды, 
математикалық модельдеу әдістерін қолдана отырып теориялық зерттеулерді 

қамтитын тәсіл таңдалды. 

Жұмыстың практикалық маңыздылығы: 

- «Кәсіпорындарда процестерді цифрландыру кезінде ашық байланыс 
арналары арқылы берілетін ақпаратты криптографиялық қорғауды зерттеу және 



құру»диссертациясының тақырыбына сәйкес жоғары қорғалған және хаотикалық 

сигналдарды пайдалана отырып ақпарат алмасудың әзірленген тәсілі және 
Өзбекстан Республикасының «Білім беру мекемелерінде электрондық білім беруді 

енгізу орталығында», Ташкент қ. 11.02.2020 ж. енгізілген; 
- 23.11.2020 ж. № 34688 "Жоғары қауіпсіздікпен ақпарат алмасу және 

хаотикалық сигналдарды пайдалану тәсілі" патенті алынды.        
Жарияланымдар. Диссертация тақырыбы бойынша 12 мақала, 4 мақала – 

Scopus мәліметтер базасына кіретін шетелдік журналдарда, 9 мақала – 

халықаралық конференция материалдарында жарияланды. 

Диссертацияның құрылымы мен көлемі. Диссертация кіріспеден, 3 

бөлімнен, қорытындыдан, 56  атаудан тұратын пайдаланылған әдебиеттер 

тізімінен тұрады, 95 беттен, 2 кестеден, 78 суреттен және 3 қосымшадан тұрады. 

Диссертацияның бірінші тарауында ақпаратты қорғаудың қолданыстағы 

әдістері мен схемаларына шолу, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері, 

цифрлау арқылы сөйлеу сигналын өңдеу үшін схеманы таңдау және негіздеу 

жүргізілді.  
Диссертацияның екінші тарауында ашық ақпаратты жасыру мәселелерін 

шешу үшін қажетті параметрлер анықталды, патенттік зерттеулер жүргізілді, 

сөйлеу сигналын цифрландыруды қолдана отырып, HC схемасын таңдау және 

негіздеу жүргізілді, сонымен қатар хаотикалық сигнал генераторының дамыған 

схемасы модельденді. Зерттеу нәтижелері бойынша қасық, Пирс, RC, екі соққы, 

Чуа және логикалық элементтер сияқты қолданыстағы ХГ сызбаларын салыстыру 

жүргізілді. Жоғарыда аталған барлық генератор тізбектерінің ішінен фазалық-

қозғаушы тізбегі бар RC генератор схемасының нұсқасы таңдалды. Бүкіл жұмыс 

процесін модельдеу және мәселені схемалық шешу үшін Мультисим 14.0 

қолданбалы бағдарламалар пакеті қолданылды. Барлық дамыған жүйе үшін 

сигналды берудің және қабылдаудың толық процесі модельденді. Модельдеу 

нәтижелері таңдалған шешімнің дұрыстығын және қауіпсіздіктің жоғарылауымен 

және диссертация тақырыбына сәйкес хаотикалық сигналдарды қолданумен 

ақпарат алмасудың барлық дамыған жүйесінің толық жұмыс қабілеттілігін 

көрсетті. Патенттік зерттеулер жүргізілді және сигналды қабылдау-берудің 

ұсынылған әдісінің өзіндік схемалық шешімі ұсынылды, оның блоктары мен 

элементтік базасы әдебиетте боялған және оны жүзеге асыру мүмкіндігі бар 

(23.11.2020 ж. № 34688 "қауіпсіздікті жоғарылату және хаотикалық сигналдарды 

қолдану арқылы ақпарат алмасу әдісі" патенті алынды). 

Диссертацияның Yшінші тарауда тәжірибелер НЧ және микротолқынды 

диапазондарда жүргізілді, сонымен қатар микротолқынды диапазонда 

математикалық есептеу жүргізілді. Жүргізілген математикалық есептеулердің 

нәтижелері бойынша эксперименттер жүргізу үшін микро жолақтарда хаотикалық 

сигнал генераторының эксперименттік тақтасы жасалды. Бұл монтаж тақтасында 

әр түрлі өлшеулер жүргізілді, бұл гармоникалық сигнал бір кіріске 3,7 В, ал екінші 

– 5,5 В хаотикалық болатындығын көрсетті. Шыңның кернеуге тәуелділік 

графигін талдағанда, шыңның жиілігі кернеудің өзгеруіне өте сезімтал деген 



қорытынды жасауға болады. Ол үнемі қозғалады. Бірақ схема жұмыс 

қабілеттілігін көрсетті, бұл микротолқынды диапазонда эксперимент жүргізудің 

оң нәтижесі. 

Төмен Жиілікті Диапазонындағы екінші эксперимент барысында тоналды 

жиілік диапазонында сигнал беру схемасы жасалды. ГХС, ТЖД  жиілігі (300, 

1000, 3400) Гц үшін қоректендіру кернеулерінің мәндері өзгерді. Алынған 

осциллограммалар өлшеніп, алынған Шығыс сигналдарының формалары 

байқалды. Осциллографтағы сигнал формасы және оның параметрлері модельдеу 

нәтижелерін қайталайды. Алынған параметрлердегі шамалы айырмашылықтарды 

жиналған монтаж схемасы элементтерінің қателіктерінің таралуы және бақылау-

өлшеу жабдықтарының қателіктерімен түсіндіруге болады. 

Эксперименттердің нәтижелері таңдалған шешімнің дұрыстығын және 

барлық дамыған сигнал беру жүйесінің толық жұмысын көрсетті. Пирсон 

коэффициентін қолдана отырып модельдеу және эксперимент кезінде алынған 

нәтижелерге салыстырмалы талдау жүргізілді. Есептеуден көрініп тұрғандай, 

Пирсон коэффициенті 0,96 құрайды, бұл эксперимент нәтижелері модельдеу 

кезінде алынған нәтижелерге өте жақын екенін дәлелдейді.    
Қорытындыда диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері мен 

қорытындылары көрсетілген. 

Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері бойынша Spoonbill, Pierce, RC, push-

pull, Chua және логикалық қақпалар сияқты қолданыстағы GC схемаларын 

салыстыру жүргізілді. Жоғарыда аталған барлық генераторлық тізбектерден RC 

тізбегінің нұсқасы таңдалады - фазалық ауыспалы контуры бар осциллятор. 

Патенттік зерттеулер жүргізілді және сигналды қабылдау мен берудің 

ұсынылған әдісі үшін тиісті схема шешімі ұсынылды, оның блоктары мен 

элементтер базасы әдебиетте сипатталған және оны жүзеге асыру мүмкіндігі бар 

(патент алынды) қауіпсіздікті күшейте отырып ақпарат алмасу және хаотикалық 

сигналдарды қолдану » № 34688 23.11. 2020 ж.). 

Жұмыстың барлық процесін және есептің схемалық шешімін модельдеу 

үшін Multisim 14.0 қосымшалар пакеті қолданылды. Модельдеу нәтижелері 

таңдалған шешімнің дұрыстығын және қауіпсіздіктің жоғарылауымен және 

хаотикалық сигналдарды қолданумен ақпарат алмасудың барлық дамыған 

жүйесінің толық жұмыс қабілеттілігін көрсетті. 

Төмен жиілікті диапазонда жүргізілген эксперимент барысында таратудың 

толық циклінің схемасы құрылды - сигналды тонус жиілігі диапазонында 

қабылдау, ГКС үшін беріліс кернеулерінің мәндері, жиілік ТЖД өзгерді (300, 

1000, 3400) Гц. Алынған осциллограммалардың өлшемдері жүргізілді және 

алынған сигналдардың пішіндері байқалды. Осциллографтағы толқын формасы 

мен оның параметрлері әдетте модельдеу нәтижелерін қайталайды. Алынған 

параметрлердің шамалы айырмашылығы, 4%-дан аспайды, құрастырылған сымдар 

схемасының элементтерінің қателігі мен бақылау -өлшеу аппаратурасының 

қателігінің таралуымен түсіндіруге болады. 



Тәжірибелер үшін жүргізілген есептеулердің нәтижелері бойынша 2,4 ГГц 

микротолқынды диапазонында микрожолақта хаотикалық сигнал генераторы үшін 

эксперименталды тақта құрылды. Бұл тақтада әр түрлі өлшеулер жүргізілді, бұл 

гармоникалық сигнал 3,7 В бір кіріске қолданылғанда, 5,5 В ретсіз болатынын 

көрсетті. 

Шыңдық жиіліктердің кернеуге тәуелділік графиктерін талдағанда, шың 

жиілігі кернеудің өзгеруіне өте сезімтал екендігі туралы қорытынды жасауға 

болады. Ол үнемі қозғалады. Бірақ схема тиімділігін көрсетті, бұл микротолқынды 

диапазондағы эксперименттің оң нәтижесі. 

Тәжірибелер нәтижелері таңдалған шешімнің дұрыстығын және 

қауіпсіздіктің жоғарылауымен және хаотикалық сигналдарды қолданумен 

дамыған ақпарат алмасу жүйесінің толық жұмыс қабілеттілігін көрсетті.  
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