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АҢДАТПА 
 

Диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігі. Заттар интернетінің 

(IoT) дамуымен операторлардың ұялы байланыс желілеріне қосылу саны едәуір 
артты. IoT нарығы өскен сайын NB-IoT сымсыз тар жолақты технологиясы сияқты 

инновациялық технологияларды қолдану өзекті болады, ол ұялы желіге осы 

технологияны «қабаттастыру» арқылы ұялы байланыс операторларының 

мүмкіндіктерін кеңейтеді. NB-IoT – бұл LTE ұялы байланыс желісіне негізделген 
радио қол жетімділік технологиясы, ол аз көлемде берілетін стационарлық 

құрылғыларға арналған.  

Төмен қуатты құрылғылардың артықшылығы бойынша NB-IоT 
технологиясын 5G желілерімен салыстыруға болады, олардың іске қосылуы бос 

радиожиілік спектрінің болмауына және телекоммуникациялық жабдықтың 

қымбаттығына байланысты баяулайды. Сондықтан, осы кезеңде 4G ұялы байланыс 

желісіне біріктірілген NB-IoT технологиясы ең тиімді нұсқаға айналуда. 
Бұл технологияны қолдану үшін 180 кГц өткізу қабілеттілігі жеткілікті, ал 

LTE технологиясы үшін 1.4 МГц - тен 20 МГц спектрге дейін, ал 5G үшін-кем 

дегенде 100 МГц қажет. 
NB-IoT стандарты 2016 жылы 3GPP серіктестік тобымен сипатталды және 

техникалық қызмет көрсету мен пайдаланудың үнемділігі арқасында танымал бола 

бастады. Алайда, бұл технологияны қолданудың қиындығы бар, ол ұялы байланыс 

желісінің сапасын нашарлататын NB-IoT технологиясын қолдану кезінде 
динамикалық өзгеретін әсерлерден (сыртқы кедергілер, қақтығыстар)  тұрады. 

NB-IoT технологиясын орналастырудың үш сценарийі бар: автономды, 

қорғаныс жолағында және жолақ ішінде (спектрді бірлесіп пайдалану), олар бір-
бірінен жиілікті бөлу арқылы ерекшеленеді. Ұялы байланыс желісінің сапасы 

таңдалған NB-IoT орналастыру сценарийінің тиімділігін анықтаудың дәлдігі мен 

сенімділігіне байланысты.  

Қолданыстағы әдістер желінің тиімділігін дұрыс есептеуге және жұмыс істеп 
тұрған 4G ұялы байланыс желілерінде NB-IOT технологиясын қолдану 

сценарийлерінің ішіндегі ең оңтайлысын анықтауға мүмкіндік бермейді, себебі 

олар критерийлердің шектеулі санына, атап айтқанда қол жетімді жиілік ресурсына 

(өткізу қабілеттілігі, жиілік диапазоны) және желілерді орналастыру икемділігіне 
(жылдамдық, уақыт) бағытталады. 



Сонымен қатар, Заттар интернеті қызметтерін көрсету кезінде 4G ұялы 

байланыс желісіне негізделген NB-IoT желісін орналастырудың тиімді сценарийін 

таңдау өте маңызды, өйткені ол:  

- желінің жұмыс істеу тиімділігінің негізгі көрсеткіштеріне; 
- желі сапасының көрсеткіштеріне (QoE) және көрсетілетін қызметтерге; 

- IoT қызметінің әлеуетті абоненттерінің санына; 

- IoT желісін (TCO) құру немесе жақсарту шығындарына айтарлықтай әсер 

етеді. 
Сондықтан NB-IOT сценарийлерінің тиімділігін анықтау мәселесі жан-жақты 

шешілуі керек және тиімділікті бағалау бірнеше маңызды параметрлер тобын 

қолдану арқылы жүзеге асырылуы тиіс.  
Ұялы байланыс операторлары NB-IoT сценарийлерінің қайсысы ең тиімді 

болатынын алдын-ала түсінуі керек, сондықтан қолданыстағы 4G ұялы желісіне 

орналастыруды жөн көреді, сонымен қатар желінің негізгі экономикалық және 

техникалық көрсеткіштері арасындағы ең жақсы тепе-теңдікке қол жеткізуге 
көмектеседі. Жиілік спектрінде орналастырудың әртүрлі сценарийлерінде 

(автономды, қорғаныс жолағын пайдалану және жолақ ішінде) NB-IoT қызметтерін 

көрсету үшін 4G ұялы байланыс желісінің тиімділігін бағалаудың кешенді 
әдістемелік тәсілін әзірлеу қажеттілігі дәлелденді. 

Диссертациялық жұмыстың мақсаты Заттар интернетінің қол жетімді 

радиожиілік спектріне, өнімділігіне және желінің өткізу қабілеттілігіне байланысты 

ұялы байланыс операторларының техникалық стратегияларын әзірлеу мүддесінде 
Заттар интернеті (автономды, қорғаныс жолағын және жолақ ішінде пайдалану) 

қызметтерін көрсету кезінде NB-IоT технологиясының тар жолақты арналарын 

пайдаланудың әртүрлі сценарийлері үшін 4G (LTE Advanced) ұялы байланысының 
радиоқатынау желісінің жұмыс істеу тиімділігін бағалау сұлбасын әзірлеу болып 

табылады. 

Зерттеу мақсатына жету үшін теориялық, зерттеу және практикалық 

міндеттер кешенін шешу қажет, атап айтқанда: 
- NB-IoT технологиясын қолдану ерекшеліктерін және Заттар интернеті 

қызметтерін көрсету кезінде оның тиімділігін бағалаудың қолданыстағы тәсілдері 

мен тәсілдерінің кемшіліктерін зерттеу; 
- желінің радио ресурстарын пайдалану тиімділігіне әсер ететін техникалық 

факторларды анықтау, сондай-ақ NB-IOT жиілік арналарын пайдалану сценарийін 

таңдауға байланысты радиоресурсты бөлуді басқару тиімділігіне әсер ететін NB-

IOT технологиясымен 4G радио қол жеткізу желісінің (LTE Advanced) 
параметрлерін (индикаторларын) таңдауды анықтау және негіздеу; 

- желінің тиімділігіне әсер ететін техникалық факторларды ескере отырып, 

NB-IoT технологиясының тар жолақты арналарын қолдану кезінде 4G (LTE 

Advanced) радиоқолжетімділік желісінің желілік ресурстарын пайдалану 
тиімділігін бағалау критерийлері мен моделін әзірлеу; 



- таңдалған NB-IoT сценарийіне байланысты ұялы байланыс желілерінің 

тиімділігін жан-жақты бағалау үшін қажет көп өлшемді әдісті жасау; 

- пайдалануға ұсынылған радио қол жеткізу желісінің негізгі техникалық 

көрсеткіштерін ескере отырып, NB-IoT желісінің жұмыс істеуін модельдеу; 
- зерттеу нәтижелері негізінде радиоқолжетімділік желісін құру және 

пайдалану кезінде Заттар интернеті қызметтерін көрсету кезінде NB-IoT жиілік 

арналарын қолдану сценарийін таңдау үшін ұялы байланыс желілері 

операторларының технологиялық стратегиясын практикада іске асыру тетіктерін 
әзірлеу; 

- зерттеу нәтижелерін апробациялау. 

Зерттеу нысаны. 4G ұялы байланыс желісіне біріктірілген тар жолақты NB-
IoT технологиясы. 

Зерттеу пәні. Заттар интернеті қызметтерін көрсету кезінде NB-IoT жиілік 

арналарын қолданудың әртүрлі сценарийлері үшін 4G ұялы байланыстың радио қол 

жетімділік желісінің ресурстарын пайдалану тиімділігі. 
Зерттеу әдістері. Диссертациялық жұмыста зерттеудің теориялық және 

эксперименттік әдістері қолданылады. Теориялық зерттеулер кәсіби бағдарламалық 

ортада модельдеудің заманауи әдістерін, соның ішінде Forsk Atol v.3.2.2 қолдануды 
қамтиды. Эксперименттік зерттеулер радио сигналдарының таралу заңдылықтары 

мен заңдылықтарын қолдана отырып жүргізілді. 

Диссертациялық зерттеудің ғылыми жаңалығы: 

1. Жиілік спектрінде өрістетудің әртүрлі сценарийлері кезінде (автономды, 
қорғаныс жолағында, жолақ ішінде) NB-IoT қызметтерін көрсету үшін 4G ұялы 

байланыс желісінің жұмыс істеу тиімділігін кешенді бағалаудың көп өлшемді әдісі 

әзірленді.  
2. Ұсынылған желілік көрсеткіштер мен параметрлердің NB-IoT 

технологиясын орналастыру сценарийіне тәуелділігін дәлелдейтін эксперименттік 

расталған нәтижелер алынды. 

3. Таңдалған тиімділік көрсеткіштері негізінде NB-IoT желісін өрістету 
сценарийлеріне салыстырмалы бағалау жүргізілді, оның нәтижесінде NB-IoT 

технологиясын өрістету кезінде желінің жұмыс істеу тиімділігі жолақ ішіндегі 

нұсқаны пайдалануға қарағанда 11.84%-ға және автономды интервалда 6.58%-ға 
жоғары екені анықталды. 

4. Эксперименттік зерттеулер кешені мен модельдеу нәтижелері негізінде 

радиоқолжетімділік желісін құру және пайдалану кезінде Заттар интернеті 

қызметтерін көрсету кезінде NB-IoT жиілік арналарын қолдану сценарийін таңдау 
үшін ұялы байланыс желілері операторларының технологиялық стратегиясын 

практикада іске асыру тетіктері әзірленді. 

5. 13.08.2021 ж. № 6322 «4G ұялы байланыс желісінде NB-IоT технологиясын 

қолдану тиімділігін анықтау тәсілі» Қазақстан Республикасының патенті алынды. 
Қорғауға шығарылатын ғылыми ережелер: 



- 4G ұялы байланыс желілерінде NB-IoT технологиясын қолдану тиімділігін 

есептеудің мәлімделген әдісі тиімділіктің есептеу коэффициентінің көмегімен ұялы 

байланыстың сапалы жұмысы жағдайында NB-IoT өрістетудің оңтайлы сценарийін 

анықтау мен таңдаудың анықтығы мен дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді.   
- Тиімділік коэффициентін есептеудің ұсынылған әдісін қолдана отырып, 

кешенді зерттеулер нәтижелері бойынша қала маңындағы аймақта 4G желілерінде 

NB-IoT технологиясын өрістету кезінде желінің жұмыс істеу тиімділігі 800 МГц 

жиілікте: қорғау интервалында 11.84%-ға және автономды режимде 6.58%-ға 
жолақішілік нұсқаны пайдалануға қарағанда жоғары екені анықталды. 

- Қолжетімді радиожиілік спектріне, жоспарланған жүктеме мен Заттар 

интернетінің өткізу қабілетіне байланысты тар жолақты IoT технологиясын іске 
қосу бойынша ұялы байланыс операторларының техникалық стратегиясын 

практикада іске асыру тетіктері ұсынылған. 

Алынған нәтижелердің дұрыстығы мен практикада қолданылуы «Хуавей 

Текнолоджиз Қазақстан» ЖШС телекоммуникациялық компаниясынан (іске асыру 
актісі 28.12.2019 ж.) және «Кар-Тел» ЖШС Алматы филиалынан Beeline сауда 

маркасымен (іске асыру актісі 05.04.2021 ж.) диссертациялық жұмыс нәтижелеріне 

алынған енгізу актілерімен расталады. Көп критериалды әдістемелік тәсілді іс 
жүзінде қолдану мобильдік операторлар мен IoT қызметтерін жеткізушілерге 

қызметті іске қосудың әлеуетті уақытын азайта отырып, NB-IoT технологиясын іске 

асыру процесін оңтайландыруға мүмкіндік береді. 

Жұмыста эксперименттік зерттеулердің нәтижелері келтірілген, олар жан-
жақты орындалды және өлшеу ұқсастығы жоғары Forsk Atol бағдарламалық 

ортасында модельдеу моделі бойынша есептеулермен қайталанды. 

Диссертация нәтижелерін апробациялау. Зерттеу нәтижелері энергетика 
және телекоммуникация саласындағы жетекші ЖОО-ның құрылуының 45 

жылдығына арналған «Энергетика, Инфокоммуникациялық технологиялар және 

жоғары білім» XI Халықаралық ғылыми-техникалық конференциясында, сондай-ақ 

ICISCT 2020 халықаралық конференциясында баяндалды. Барлық баяндамалар 
диссертация тақырыбы бойынша.  

Жарияланымдар. Диссертация тақырыбы бойынша 9 ғылыми мақала мен 

баяндама ұсынылды, оның ішінде: КОКСОН ұсынған тізімдегі отандық 
басылымдарда 5 ғылыми мақала; халықаралық ғылыми-техникалық 

конференциялардағы жинақтарда 2 ғылыми баяндама, оның ішінде бетпе-бет сөз 

сөйлеу; 2 Scopus базасында индекстелетін ғылыми мақалалар, оның ішінде 1 мақала 

(Article) «International Journal of Communication Networks and Information Security» 
журналында «Computer Science: Computer Networks and Communications» бөлімі 

бойынша жарияланған сәтінде 51% процентильмен және «Indonesian Journal of 

Electrical Engineering and Computer Science» журналында «Engineering: Electrical and 

Electronic Engineering» бөлімі бойынша жариялау кезіндегі 42% процентильмен. 



Ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелері «4G ұялы байланыс желісінде NB-

ІОТ технологиясын қолдану тиімділігін анықтау тәсілі» тақырыбы бойынша ҚР 

Патентінде пайдалы модельге тіркелді. 

Автордың жеке үлесі. Диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша 
әдебиеттерді шолу, талдау және патенттік іздеу, Forsk Atol v3.3.2 Кәсіби 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, Имитациялық моделдеуді 

жүзеге асыру, 4G желілік тест кластерінде эксперименттік зерттеулердің мазмұны 

мен жоспарын әзірлеу, эксперименттерді дайындау және жүргізу, зерттеу 
нәтижелерін өңдеу және салыстыру, ғылыми журналдардағы жарияланымдар және 

патент дайындау, апробация диссертациялық жұмыстың нәтижелері. Жұмыс пен 

зерттеудің ғылыми бағыты ғылыми жетекшінің және шетелдік кеңесшілердің 
қатысуымен анықталған. 

Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс 

қолданыстағы дизайн, құрылым және мазмұн талаптарына сәйкес орындалды. 

Жұмыс 3 негізгі бөлімнен, шартты белгілер тізімінен, кіріспеден, қорытындыдан, 
пайдаланылған әдебиеттер мен қосымшалар тізімінен тұрады. 

Бірінші бөлімде 4G ұялы байланыс желілері мен заттар интернеті 

технологияларының тиімділігін өлшеу мәселелеріне шолу жасалады. 
Қолданыстағы тәсілдер мен бағалау әдістері туралы әдебиеттерге шолу жасалады. 

Әр түрлі NB-IoT сценарийлерін қолдана отырып, ұялы байланыс желілерінің 

тиімділігін бағалау үшін жаңа ғылыми-әдістемелік тәсілді әзірлеудің өзектілігі мен 

қажеттілігіне негіздеме ұсынылған. 
Екінші бөлім желі жұмысының тиімділігін бағалау моделі мен 

критерийлерін әзірлеуге арналған. Негізгі көрсеткіштер мен факторлық топтар 

ұсынылған, есептік модельге қатысатын негізгі ережелер мен әдістер ашылған.  
Үшінші бөлімде кешенді бағалаудың әзірленген көп өлшемді әдісінің 

сипаттамасы берілген. Эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін талдау 

ұсынылған. NB-IoT үш сценарийінің тиімділігіне салыстырмалы бағалау 

жүргізілді. NB-IoT технологиясын практикада іске асыру тетіктері әзірленді. 
Әр бөлімнің соңында қысқаша тұжырымдар келтірілген. 

Қорытынды эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін және 

диссертациялық жұмыс бойынша негізгі қорытындыларды жинақтайды. 
Қосымшада сараптамалық бағалау әдісін қолдану нәтижелері және көп 

критериалды бағалаудың әзірленген әдісі, 900 МГц диапазонында желілік 

параметрлерді өлшеу, өндірістік кәсіпорындардан енгізу актілері, патенттің 

көшірмесі келтірілген. 


