
8D062 «Телекоммуникация» (Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар) бағыты, 6D071900 – «Радиотехника, электроника 

және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) 

дәрежесін алу үшін ұсынылған Манбетова Жанат Дусенбаевнаның  «Ұялы 

байланыстың электромагниттік өрістерінің әсерінен қорғау тәсілдерін 

зерттеу» тақырыбындағы диссертациялық жұмысына ресми рецензенттің 

жазбаша пікірі 
 

р/н 

№ 
Критерийлер Критерийлер сәйкестігі Ресми рецензенттің ұстанымы 

1. Диссертация 

тақырыбының 

(бекіту күніне) 

ғылымның даму 

бағыттарына 

және/немесе 

мемлекеттік 

бағдарламаларға 

сәйкес болуы 

1.1 Ғылымның даму 

бағыттарына және/немесе 

мемлекеттік 

бағдарламаларға 

сәйкестігі: 

 

1) Диссертация мемлекет 

бюджетінен 

қаржыландырылатын 

жобаның немесе 

нысаналы бағдарламаның 

аясында орындалған 

(жобаның немесе 

бағдарламаның атауы мен 

нөмірі); 

2) Диссертация басқа 

мемлекеттік бағдарлама 

аясында орындалған 

(бағдарламаның атауы) 

3) Диссертация 

Қазақстан 

Республикасының 

Үкіметі жанындағы 

Жоғары ғылыми-

техникалық комиссия 

бекіткен ғылым 

дамуының басым 

бағытына сәйкес 

(бағытын көрсету) 

Басым бағыт: 

4. «Ақпараттық, коммуникациялық 

және ғарыштық технологиялар». 

Мамандандырылған ғылыми бағыт: 

4.2 Телекоммуникациялық 

технологиялар. 

4.2.2 Телекоммуникациялық жүйелер 

мен байланыс желілеріндегі заманауи 

және болашағы зор технологиялар 

мен бағдарламалық-техникалық 

құралдар. 

 

2. Ғылымға 

маңыздылығы 

Жұмыс ғылымға елеулі 

үлесін қосады/қоспайды, 

ал оның маңыздылығы 

ашылған/ашылмаған. 

Диссертациялық жұмыс ғылымға 

айтарлықтай үлес қосады, өйткені 

алынған нәтижелер ұялы 

байланыстың электромагниттік 

өрістерінің зиянды әсерінен халықты 

және қызметкерлерді   қорғау 

мәселелерін ашады, сондай-ақ 

заманауи қолданыстағы және жаңадан 

енгізілген ұялы байланыс желілерінің 

сәулелену  деңгейін болжауға және 

сенімді бағалауға мүмкіндік береді, 



биологиялық нысандарға теріс әсер 

ету деңгейін төмендету жөнінде 

шаралар жүзеге асырылады, ұялы 

байланыстың базалық станциялары 

орналасқан аймақтың шегінен тыс 

сәулеленудің ең төменгі деңгейін 

қамтамасыз етіледі, сәуле шығаратын 

нысандарды нақты аумақта 

орналастырудың түбегейлі жаңа 

тәсілдерін енгізіледі.  

Жұмыстың маңыздылығы жақсы 

ашылған: жұмыстың өзектілігі, 

жаңалығы, теориялық және 

практикалық маңыздылығы толық 

қамтылған.  

3. Өзі жазу принципі  Өзі жазу деңгейі: 

1) жоғары; 

2) орташа; 

3) төмен; 

4) өзі жазбаған 

 

Автордың жеке үлесі төмендегі 

ұстанымдардан тұрады: 

диссертациялық зерттеу тақырыбы 

бойынша шолу, электромагниттік 

ортаны жан-жақты талдау жүргізу 

мақсатында биологиялық қауіпті 

аймақтың радиусын болжау үшін 

Matlab есептеу жүйесі 

платформасының Fuzzy Logic Toolbox 

бағдарламалық құралы негізінде 

математикалық модельдеуді жүзеге 

асыру, сондай-ақ Көксу шунгитінің 

электромагниттік қасиеттерін зерттеу, 

электромагниттік сәулелену әсерінен 

қорғау немесе, керісінше, қоршаған 

ортада осы сәулелердің пайда 

болуына жол бермейтін 

радиоэлектрондық құралдардың 

сәулеленуін оқшаулауға арналған 

электромагниттік сәулеленуді 

экрандау кезінде қолдануға үлкен 

мүмкіндіктер береді. 

Сонымен бірге болашағы зор 

метаматериалдарды экрандауда 

қолдану.    Тәжірибелік зерттеулер 

стратегиясын әзірлеу, эксперименттер 

дайындау және жүргізу, тәжірибелер 

нәтижелерін өңдеу, ғылыми 

журналдарға басып шығаруға 

мақалалар дайындау, жұмыс 

нәтижелерін апробациялау. 

Зерттеудің ғылыми бағыты мен 

ұстанымы ғылыми жетекшілер мен 

шетелдік кеңесшінің қатысуымен 

анықталған. 

4. Ішкі бірлік принципі 4.1 Диссертация 

өзектілігінің негіздемесі: 

Диссертацияның өзектілігі әлемде 

адам ортасының электромагниттік 



1) негізделген; 

2) жартылай негізделген; 

3) негізделмеген. 

 

ластану мәселенің өсіп келе 

жатқандығымен, адамның дәстүрлі 

биологиялық тіршілік ету ортасының 

технологиялық ортаға 

ауыстырылуымен анықталады. 

Қауіпсіздік стандарттарына сәйкес 

келмейтін ұялы байланыс жүйелері 

мен ұялы телефондардың базалық 

станцияларының электромагниттік 

сәулеленуі халық арасындағы 

аурулардың таралуының себебі болуы 

мүмкін. Сондықтан ұялы 

байланыстың электромагниттік 

сәулеленуінің әсерінен қорғау 

мәселелері өте өзекті. Бүгінгі таңда 

ұялы байланыс желілеріндегі 

электромагниттік сәулелену деңгейін 

басқару мәселелері кеңінен 

зерттелуде. Халықты сәулеленуден 

қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі 

барлық талаптарды іске асыру барған 

сайын қиын міндетке айналуда, 

сондықтан ұялы байланыстың 

сәулелену дәрежесін азайту 

мәселелері бойынша практикалық 

шешімдер өзекті болып отыр. 

Бұл жұмыста зерттеудің ең тиімді 

әдістерінің бірі. Бұл әдіс биологиялық 

қауіпті аймақтың радиусын және 

ұялы байланыс жүйелерімен 

ластанған кезде ұялы байланыстың 

базалық станцияларының негізгі және 

жанама сәулеленулерінің 

электромагниттік сәулеленуінің әсер 

ету аймағын болжайды.  

Бұл әдіс ұялы байланыстың аса 

маңызды міндеттерінің бірі – ұялы 

байланыс қызметтерін 

тұтынушылардың сәулелену 

дәрежесін азайту шарттарын 

айқындауға мүмкіндік береді. 

Алынған тәжірибелік зерттеулердің 

нәтижелері сәулеленуден тиімді 

қорғауды ұйымдастыруға және 

заманауи жоғары технологиялық 

ұялы байланыс жүйелері туғызатын 

электромагниттік ортаны басқару 

мүмкіндігіне ықпал етеді. 

4.2 Диссертация мазмұны 

диссертация тақырыбын 

айқындайды: 

1) айқындайды; 

Диссертацияның мазмұны 

диссертация тақырыбын толық 

көрсетеді.  

Ұялы байланыстың электромагниттік 



2) жартылай айқындайды; 

3) айқындамайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сәулелену көздерінен 

радиосәулелендіру әрекетін болжау 

үшін айқын емес модельді пайдалану 

арқылы қоршаған нысандардың 

қасиеттері туралы деректердің 

белгісіздігін ескеруге, ықтимал 

қауіпті аймақты бағалауға, сонымен 

бірге негізгі ұялы станциялардың 

радио таратқыштарының 

электромагниттік сәулеленуінің 

сапалық және сандық 

сипаттамаларын пайдалануға 

мүмкіндік береді, электромагниттік 

ортаға жан-жақты талдау жүргізуге 

және ең аз уақыт ішінде тиімді шешім 

қабылдауды қамтамасыз етуге 

мүмкіндік береді. 

Айқын емес логикалық қорытынды 

жасау механизмі ретінде Мамдани 

алгоритмі қолданылды. Биологиялық 

қауіпті аймақтың радиусын анықтау 

және болжау мақсатында айқын емес 

MISO жүйесі жасалып құрылды. 

Әзірленген айқын емес MISO-жүйе 

базалық станциялардың биологиялық 

қауіпті аймағының шекараларын 

сипаттауға және оның үш 

көрсеткіштерін айқындаудың 

дұрыстығын арттыруға мүмкіндік 

береді: базалық станциялардың 

биологиялық қауіпті аймағының 

негізгі ось бағытындағы ең жоғары 

радиусын; бүйір және артқы 

жапырақшалар тудыратын 

биологиялық қауіпті аймақтың ең 

жоғары радиусын; аймақтың ең 

жоғары енін.Диссертациялық 

жұмыста ұсынылған есептеулер 

биологиялық нысандарды ұялы 

байланыстың электромагниттік 

өрістердің әсерінен қорғау тәсілдерін 

талдаумен және нақты уақыт 

режимінде электромагниттік көзден 

радиосәуленің максималды бағытын 

болжау мүмкіндігімен байланысты 

жалпы зерттеулерге айтарлықтай үлес 

қосады. 

Алынған нәтижелер базалық 

станциялардың электромагниттік 

сәулеленуінің ағымдағы деңгейін 

анықтау және оларды болжау үшін 

пайдаланылуы мүмкін, бұл ұялы 



байланыстың базалық 

станцияларының жұмыс істеуі кезінде 

сәулеленудің қауіпті деңгейлерін 

болдырмауға мүмкіндік береді, 

сондықтан электромагниттік 

жағдайды едәуір жақсартуға ықпал 

етеді. 

4.3. Мақсаты мен 

міндеттері диссертация 

тақырыбына сәйкес 

келеді: 

1) сәйкес келеді; 

2) жартылай сәйкес 

келеді; 

3) сәйкес келмейді.  

 

Ұялы байланыс базалық 

станциясының биологиялық қауіпті 

аймағын болжауда  қойылған 

мақсатқа қол жеткізілді. Қойылған 

мақсатқа сәйкес диссертациялық 

жұмыстағы барлық міндеттер өз 

шешімін тапты. 

 

4.4. Диссертацияның 

барлық бөлімдері мен 

құрылысы логикалық 

байланысқан: 

1) толық байланысқан; 

2) жартылай байланысқан; 

3) байланыс жоқ. 

 

Диссертациялық жұмыстың барлық 

бөлімдері мен жалпы құрылымы және 

қол жеткізген зерттеу нәтижелерінің 

ішкі бірлігі логикалық тұрғыдан 

толық байланысқан. 

Бірінші тарауда қазіргі жетістіктердің 

әдеби көздеріне жан-жақты шолу 

жасалып, ұялы байланыстың 

электромагниттік сәулеленуінен 

қорғанудан әсер ететін басым 

факторларды талдау қарастырылған. 

Екінші тарауда адам ағзасына кері 

әсер етуін зерттеу мақсатында 

электромагниттік сәулеленудің 

параметрлерін анықтау мәселелері 

қарастырылады. 

Үшінші тарауда ұялы байланысқа 

арналған радиожұтқыш және 

экрандаушы материалдарына талдау 

жасалады. 

Төртінші тарауда ұялы байланыстың 

электромагниттік сәулелену 

көздерінің биологиялық қауіпті 

аймағының радиусын болжаудың  

математикалық модельдері, әдісі мен 

алгоритмі, сондай-ақ жұмыс бойынша 

математикалық-логикалық 

тұжырымдар жасалды.  

4.5 Автор ұсынған жаңа 

шешімдер (қағидаттар, 

әдістер) дәлелденіп, 

бұрыннан белгілі 

шешімдермен 

салыстырылып 

бағаланған: 

1) сыни талдау бар; 

Ұялы байланыстың электромагниттік 

өрісінің теріс әсерінен қорғаудағы 

қазіргі уақыттағы әдістер мен 

қолданылатын алгоритмдер сынға 

алынды. Ізденушінің диссертациялық 

жұмысында ұсынылған  айқын емес 

модельдің қолданыстағы модельдерге 

қарағанда артықшылықтары нақты 



2) талдау жартылай 

жүргізілген; 

3) талдау өз пікірін емес, 

басқа авторлардың 

сілтемелеріне негізделген. 

тұжырымдалған. 

5. Ғылыми 

жаңашылдық 

принципі 

5.1 Ғылыми нәтижелер 

мен қағидаттар жаңа 

болып табыла ма? 

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа (25-75% 

жаңа болып табылады); 

3) жаңа емес (25% кем 

жаңа болып табылады). 

 

Жұмыста қолданылатын зерттеу 

әдістері (Fuzzy Logic Toolbox 

ортасында модельдеу, айқын емес 

логика аппараты және т.б.) ғылымда 

бұрыннан белгілі. Бірақ ізденушінің 

жұмысында алынған нәтижелер 

энергетикалық экспозиция мен оның 

биологиялық нысандарға әсерін 

азайту үшін пайдалы болып 

табылады. Бұл нәтижелер келесідей: 

сәулеленудің басты ось бағыты 

көрсеткіштерін анықтау жолы арқылы 

электромагнитті өрістерінің 

сәулеленуінің әсер ету аумағын; 

биологиялық қауіпті аймағының 

максималды, яғни бүйір 

жапырақшалары құратын 

(сәулеленудің басты өсіне әртүрлі 

бұрыштағы) радиусын   анықтау 

жолы арқылы, іске қосылған ұялы 

байланыс базалық станциясының 

электромагниттік өрісінің қауіпті 

сәулелену әсер ету аумағын; 
антеннадан сәулелену осі бойымен 

әртүрлі қашықтықтағы максималды 

ені. Аталған нәтижелер 

электромагниттік сәулелену 

көздерінің оңтайлы орналасуына 

ықпал етеді, бұл электромагниттік 

сәулелену энергия ағынының 

тығыздығы максималды мәні бар 

аймақтарды талдау мен болжауды 

білдіреді. 

Болжау шарасы экологиялық таза 

ұялы байланысты оңтайлы 

ұйымдастыру үшін алдағы 

әрекеттерді жоспарлауға көмектесетін 

құрал ретінде қызмет етеді. 

5.2 Диссертацияның 

қорытындылары жаңа 

болып табыла ма? 

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа (25-75% 

жаңа болып табылады); 

3) жаңа емес (25% кем 

жаңа болып табылады).  

Жұмыстың тұжырымдары жоғары 

техникалық және экологиялық 

сипаттамалары бар ұялы байланыс 

электромагниттік өрісінен қорғаудың 

тиімді әдістерін жасау үшін қажетті 

түбегейлі жаңа ақпаратты қамтиды. 

Әзірленген модель негізінде 

биологиялық қауіпті аймақты болжау 

дәлдігі 87.22% құрайды. 



5.3 Техникалық, 

технологиялық, 

экономикалық немесе 

басқару шешімдері жаңа 

және негізделген бе? 

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа (25-75% 

жаңа болып табылады); 

3) жаңа емес (25% кем 

жаңа болып табылады).  

 

Кіріс пен шығыс айнымалыларының 

сызықты емес өзара байланысы 

түбегейлі жаңа техникалық шешім  

болып табылады. Екі кіріс 

айнымалысы арасындағы қатынасты 

модельдеу үшін логикалық 

процедуралар қолданылды, мұндағы  

а - антеннаның бұрылу бұрышы және 

G(a) - антеннаның күшейту 

коэффициенті. Антеннаның  бұрылу 

бұрышы а, G(a)- күшейту 

коэффициенті және R биологиялық 

қауіпті аймағының радиусы (шығыс 

айнымалысы) арасында айтарлықтай 

корреляциялық байланыс бар екендігі 

анықталды. Фаззификация 

операциясы  үшбұрышты тиістілік 

функцияларын есептеу арқылы 

жүзеге асырылды. Дефаззификация 

үшін ауырлық күшінің  (Centre of 

Gravity) әдісі қолданылды, оны басқа 

модельдермен салыстырғанда 

артықшылықтары бар: барлық 

белсендірілген тиістілік функциялары 

айқын емес қорытынды 

есептеулерінде қолданылады, бұл 

кіріс сигналдарының өзгеруіне 

жоғары сезімталдықты қамтамасыз 

етеді. 

6. Негізгі 

қорытындылардың 

негізділігі 

Барлық қорытындылар 

ғылыми тұрғыдан 

қарағанда ауқымды 

дәлелдемелерде 

негізделген/негізделмеген 

(qualitative research және 

өнертану және 

гуманитарлық бағыттары 

бойынша). 

Жұмыстағы ғылыми 

қорытындылардың барлық 

тұжырымдары электромагниттік өріс 

теориясының негізгі заңдары мен 

заңдылықтарына, радиотехникалық 

жүйелер мен сымсыз байланыс 

желілеріндегі процестерге, сондай-ақ 

ұялы байланыстың электромагниттік 

өрістерінен қорғау тәсілдерін зерттеу 

саласындағы эксперименттік және 

теориялық деректерге негізделген. 

7. Қорғауға 

шығарылған негізгі 

қағидаттар 

Әр қағидат бойынша 

келесі сұрақтарға жауап 

беру қажет: 

7.1 Қағидат дәлелденді 

ме? 

1) дәлелденді; 

2) шамамен дәлелденді; 

3) шамамен дәлелденбеді; 

4) дәлелденбеді. 

 

7.2 Тривиалды ма? 

1) ия; 

7.1 Қорғауға ұсынылған барлық 5 

ереже диссертациялық жұмыста 

толық және сенімді дәлелденген:    

 ұялы байланыстың электромагниттік 

сәулеленуінің әсер ету деңгейін 

барынша максималды төмендету 

үшін, оның электромагниттік 

қасиеттерін  зерттей отырып, Көксу 

кен орнының шунгиті негізіндегі, 

экрандайтын балама отандық 

материал ұсынылды;  ұялы 

телефондар және ұялы желі 



2) жоқ. 

 

7.3 Жаңа ма? 

1) ия; 

2) жоқ. 

 

7.4 Қолдану деңгейі: 

1) тар; 

2) орташа; 

3) кең. 

 

7.5 Мақалада дәлелденген 

бе? 

1) ия; 

2) жоқ. 

 

 

 

 

 

жүктемесінің трафигін тудыратын 

Wi-Fi роутерларың электромагниттік 

сәулеленуінің  нақты деңгейлерінің 

нәтижелеріне баға алынды, олар 

зерттеу деректерімен салыстыру 

арқылы өз эксперименттік 

зерттеулерінің барабарлығына 

тексерілді; ұялы байланыс базалық 

станциясының биологиялық қауіпті 

аймағының радиусын болжау үшін 

қажетті техникалық параметрлерді 

анықтау; ұялы байланыс базалық 

станциясының биологиялық қауіпті 

аймағының радиусын болжау үшін 

айқын емес жүйенің математикалық 

моделі әзірленді; MISO айқын  емес 

жүйесін пайдалана отырып, ұялы 

байланыс биологиялық қауіпті 

аймағының радиусын есептеудің 

тиімді әдістемесі ұсынылды.  

7.2 Қорғауға шығарылған барлық 

ережелер ерекше: Көксу шунгитінің 

бірегей электромагниттік қасиеттері 

мен радиофизикалық параметрлері 

жиіліктің кең диапазонында сыртқы 

электромагниттік сәулеленуінің  

тиімді басуға/сіңіруге ықпал етеді 

және сонымен қатар экрандары 

салыстырмалы түрде тар жиілік 

диапазонда да, яғни инновациялық 

метаматериалдармен салыстырғанда 

электромагниттік сәулелену экрандау 

кезінде оны пайдалануға үлкен 

мүмкіндіктер береді. Сондықтан, 

ұялы байланыс үшін экрандаушы 

материал ретінде композиттік 

материал шунгит болып табылады.  

Ұялы байланыс пен Wi-Fi (диапазоны 

100 кГц-10 ГГц) бірлесіп іске асыру 

кезінде электромагниттік өріс 

деңгейін бағалау нәтижелерінің 

бірегейлігі ғылыми әдістемені  SAR 

(Specific Absorption Ratio) қолдану 

арқылы жүзеге асырылды, бұл 

электромагниттік өрістерінің халыққа 

жағымсыз әсерін жоюға мүмкіндік 

береді. Айқын емес математикалық 

модельдеу нәтижелерінің бірегейлігі - 

базалық станцияның биологиялық 

қауіпті аймақтың шекарасын 

сипаттауында, регрессиялық 

модельдермен салыстырғанда 



алынған нәтижелердің жоғары 

сенімділігінде. Эксперименттік 

деректер Мамдани алгоритмі 

базасында айқын емес логикалық 

шығару тетігін пайдалана отырып,  

базалық станцияның биологиялық 

қауіпті аймақты есептеудің айқын 

емес жүйесін бірегей ұйымдастыру 

себебінен тривиалды емес. 

Эксперименттік нәтижелер екі енгізу 

актілерімен дәлелденген, олар: 

"Қазақстан экологиялық жобалау 

орталығы" ЖШС; Мухаммед Аль 

Хоразми атындағы Ташкент 

Ақпараттық технологиялар 

университеті.  

7.3 Қорғауға ұсынылған барлық 5 

ереже түбегейлі жаңа. Олардың 

жаңалығы 7.2-тармақта тривиальды 

емес ретінде толық анықталған. 

7.4 Қорғауға шығарылатын ережелер 

ұқсас зерттеулерде және жалпы 

техникада қолданудың кең деңгейіне 

ие: шунгитті жыныстың композитті 

материалын электромагниттік 

сәулелену деңгейін төмендету үшін 

экран ретінде пайдаланудың ұтымды 

шарттары, арнайы бөлмелерді, 

қабырғаларды экрандау, бөлме 

ішіндегі қабырғалардан 

электромагниттік толқындардың 

қайта шағылысуын болдырмауға және 

бөлме ішіндегі барлық 

радиоэлектрондық құрылғылардан 

сәулеленудің жалпы деңгейін 

төмендетуге мүмкіндік береді. Ұялы 

байланысының базалық 

станциясының биологиялық қауіпті 

аймағының радиусын есептеудің 

математикалық модельдеу нәтижелері 

оқу үрдісіне енгізілді;  

эксперименттік деректер өндіріске 

енгізілген. Зерттеу нәтижелері 

сәулеленетін нысандардың жаңында 

пайда болатын электромагниттік 

өрісті бағалауға және базалық 

станцияларының электромагниттік 

сәулелену ағымды деңгейін дұрыс 

анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен 

бірге ұялы байланыс базалық 

станцияның жұмыс істеуі кезінде 

электромагниттік сәулеленуінің 



қауіпті деңгейіне жол бермеу 

мақсатында электромагниттік 

сәлелену деңгейін болжау үшін 

пайдаланылуы мүмкін, бұл 

Қазақстанда электромагниттік ортаны 

жақсартуға ықпал етеді.  

7.5 Қорғауға шығарылатын барлық 

ережелер ҚР Білім және Ғылым 

министрлігінің  Білім және ғылым 

саласында  сапаны қамтамасыз ету 

комитеті ұсынған журналдарда  

ұсынған мақалалармен, Scopus  

деректер базасының мақаласымен 

және бірнеше халықаралық 

конференциялармен дәлелденген.  

8. Дәйектілік принципі. 

Дереккөздер мен 

ұсынылған 

ақпараттың 

дәйектілігі 

8.1 Әдістеменің таңдауы - 

негізделген немесе 

әдіснама нақты жазылған: 

1) ия; 

2) жоқ. 

 

Зерттеуге таңдалып алынған зерттеу 

әдістері қателікке талданды. Айқын 

емес MISO-жүйе негізінде 

биологиялық қауіпті аймақтың  

болжамының дәлдігін бағалау үшін 

ұзақтығы әртүрлі мерзімдерге болжам 

жасау кезінде, ең жақсы модельді 

таңдауға мүмкіндік беретін МАРЕ 

((mean absolute percentage error, 

пайызбен орташа абсолютті қателік) 

индикаторы пайдаланылды. 

8.2 Диссертация 

жұмысының нәтижелері 

компьютерлік 

технологияларды қолдану 

арқылы ғылыми 

зерттеулердің қазіргі 

заманғы әдістері мен 

деректерді өңдеу және 

интерпретациялау 

әдістемелерін пайдалана 

отырып алынған: 

1) ия; 

2) жоқ. 

Базалық станцияның биологиялық 

қауіпті аймақтың радиусын болжау 

үшін айқын емес модельдеу Fuzzy 

Logic Toolbox (MatLab үшін кеңейту)) 

бағдарламалық құралының негізінде 

жүргізілді. Бұл бағдарламалық 

құралының әртүрлі салаларда, соның 

ішінде телекоммуникация саласында 

пайдалану әдістері сипатталған 

құжаттама мен басқа да ақпараттық 

көздер жеткілікті. Модельдеу 

нәтижелерінің өңдеуі Matlab 

бағдарламаның негізінде жүргізілді. 

Айқын емес шығару механизмі ретінде 

Fuzzy Logic Toolbox пакетінде жүзеге 

асырылған Мамдани алгоритмі 

қолданылды. 

8.3 Теориялық 

қорытындылар, 

модельдер, анықталған 

өзара байланыстар және 

заңдылықтар 

эксперименттік 

зерттеулермен 

дәлелденген және 

расталған (педагогикалық 

Сандық зерттеулердің нәтижелері 

эксперимент нәтижелерімен салыстыру 

арқылы  барабарлығы тексерілді. 

Айқын емес модельдеу нәтижелері де 

жеткіліктілікке тексерілді: базалық 

станцияның биологиялық қауіпті 

аймақтың радиусын анықтау үшін 

үшбұрышты тиістілік функцияларды 

қолдана отырып, айқын емес модельді 



ғылымдар бойынша 

даярлау бағыттары үшін 

нәтижелер педагогикалық 

эксперимент негізінде 

дәлелденеді): 

1) ия; 

2) жоқ. 

қолданған кезде оның дәлдігі 

сигмоидальды функциялары бар айқын 

емес модельге қарағанда 1% - ға және 

регрессиялық модельге қарағанда 4% - 

ға жоғары. 

8.4 Маңызды 

мәлімдемелер нақты және 

сенімді ғылыми 

әдебиеттерге, 

сілтемелермен расталған 

/ ішінара расталған / 

расталмаған. 

Жұмыста барлық қажетті сілтемелер 

бар. Жалпы әдебиеттер тізімінде 112 

дереккөзі бар. Өз еңбектеріне де 

сілтемелер бар. 

8.5 Пайдаланылған 

әдебиеттер тізімі әдеби 

шолуға 

жеткілікті/жеткіліксіз 

Сілтемелердің ең көп саны бірінші 

(әдеби шолуда) және төртінші 

тарауларында.  

9 Практикалық 

құндылық принципі 

9.1 Диссертацияның 

теориялық маңызы бар: 

1) ия; 

2) жоқ. 

 

Ұялы байланыс жүйелері мен 

желілерінің жұмыс істеу жиілігінің 

диапазонын ескере отырып, ұялы 

байланыс электромагниттік сәулелену 

деңгейін анықтау және бағалау үшін 

алынған теңдеулер мен заңдылықтар 

кестеде, формулада, графикте 

берілген, кез-келген ұқсас 

сәулеленетін жүйелер мен сымсыз 

байланыста қолданылатын және 

әмбебап болып табылатын 

функцияларды құру үшін айқын емес 

жиынтықтар техникалық ғылым үшін 

құнды. 

9.2 Диссертацияның 

практикалық маңызы бар 

және алынған нәтижелерді 

практикада қолдану 

мүмкіндігі жоғары: 

1) ия; 

2) жоқ. 

Диссертациялық жұмыстағы 

зерттеулердің практикалық 

маңыздылығы оқу үрдісіне зерттеу 

нәтижелерін пайдалануда (оқу 

үрдісіне енгізу актісі) және өндіріске 

енгізуде (өндіріске енгізу актісі) 

көрінеді. Алынған сандық мәндер, 

формулалар мен коэффициенттер 

Мухаммед Аль Хоразмий  атындағы 

Ташкент ақпараттық технологиялар 

университетінің  оқу үрдісіне 2021 

жылдан бастап еңгізілген. 

9.3 Практикалық 

ұсыныстар жаңа болып 

табылады ма? 

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа (25-75% 

жаңа болып табылады); 

3) жаңа емес (25% кем  

Диссертациялық жұмыста ұсынылған 

шешімдер Қазақстандағы 

электромагниттік жағдайды 

айтарлықтай жақсартуға және елдегі 

жалпы электромагниттік фон деңгейін 

әлсіретуге қабілетті. 



                                                               

 
 


