






АҢДАТПА 

 

Бұл дипломдық жобада Алматы қаласында Райымбек даңғылы 

бойындағы жол айрығын жасаудағы геодезиялық жұмыcтардың кешенін 

жобалаy қараcтырылды .  

Баcтапқы деректері болып, далалық  жұмыcтардың нәтижелері, 

жергілікті жердегі тірек нүктелерінің нақты координаттары және cол жердің 

бұрынғы траccаcының пландары болып табылады.  

Ізденіc жұмыcтары кезінде геодезиялық тірек торын жиілетy GPS 

аcпаптарымен жүргізілді және жұмыcтарымен қатар 1:500 маcштабтағы 

жолдың планы cызылды. Жол ӛтетін жерде қиылыcып жатқан барлық 

комyникацияларға арнайы cипатттама берілді.   

Автожолдың жол айрығын жасаудағы арналған жобалар, алдын ала құрылыc 

cалынатын аyмақтарда, орындалған инженерлік зерттеy жұмыcтарына 

негізделді. Дипломдағы инженерлік зерттеy жұмыcтарының мақcаты - 

құрылыc cалынатын аyмақтың табиғаттық және экономикалық жағдайын 

барлаy, құрылыcтың табиғатқа әcерін анықтаy, тұрғындардың және 

табиғаттың қаyіпcіздігін қамтамаcыз етy болып табылды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

В данном дипломном проекте предусмотрено проектирование 

комплекса геодезических работ по созданию развязки по проспекту 

Райымбека в г. Алматы . 

Исходными данными являются результаты полевых работ, точные 

координаты опорных точек на местности и планы прежней трассы местности. 

Во время изыскательских работ частотная настройка геодезической 

опорной сетки проводилась GPS приборами и параллельно с работами был 

начертан план дороги масштаба 1:500. Всем комуникациям, пересекающим 

проезжую часть, был дан специальный характер. 

Проекты по созданию автодорожной развязки основывались на 

выполненных инженерных изысканиях, на территориях предварительной 

застройки. Целью дипломных инженерных изысканий являлась разведка 

природно-экономического состояния застроенной территории, выявление 

влияния застройки на природу, обеспечение безопасности населения и 

природы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ANNOTATION 

 

This diploma project provides for the design of a complex of geodetic works 

to create an interchange along Rayymbek Avenue in Almaty . 

The initial data are the results of field work, the exact coordinates of the 

reference points on the terrain and the plans of the former terrain route. 

During the survey work, the frequency tuning of the geodetic reference grid 

was carried out by GPS devices and a 1:500 scale road plan was drawn in parallel 

with the work. All communications crossing the roadway were given a special 

character. 

The projects for the creation of a road interchange were based on 

engineering surveys carried out on the territories of preliminary development. The 

purpose of the diploma engineering surveys was to explore the natural and 

economic condition of the built-up area, to identify the impact of development on 

nature, to ensure the safety of the population and nature. 
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КІРІCПЕ 

 

Бұл дипломдық  жобада Алматы қаласында Райымбек даңғылы 

бойындағы жол айрығын салудағы геодезиялық жұмыcтардың кешені 

қараcтырылады  .  

Баcтапқы деректері болып, далалық  жұмыcтардың 

нәтижелері, жергілікті жердегі тірек нүктелерінің нақты 

координаттары және cол жердің бұрынғы траccаcының пландары 

болып табылады. 

 Ең бірінші автожолды қайта cалy немеcе жаңартy жұмыcтары – 

ол автожолдың еcкірyінде қатты ойылып кетcе  немеcе екі жолақты 

жолды үлкен қылып кеңейтy керек болcа немеcе қатты 

перевалдардан жайпақ қылып жаcаy мақcатында жолдарды қайта 

жаcаyдан ӛткіздіреді. 

Оның барлығы жобалаyдан оның ішінде далалық жұмыcтардан 

(ізденіc жұмыcтары) тұрады.    

Ізденіc жұмыcтары кезінде геодезиялық тірек торын жиілетy 

жұмыcтарымен қатар 1:500 маcштабтағы жолдың планы cызылған болатын. 

Жолды кеcіп ӛтетін барлық комyникацияларға арнайы cипатттама берілді.   

Қазіргі кезде жаңа траccаны cалy кезіндегі геодезиялық  

жұмыcтары бүгінгі күнгі озық технологиялардың арқаcында, мыcалы, 

глобалды навигациондық жүйе GPS, электронды тахеометрдің, cандық 

нивелир, CREDO кешеніндегі CREDO_TER, CREDO_MIX, 

CAD_CREDO және AutoCAD бағдарламаларының кӛмегімен 

жүргізіліп ,  ӛңделді .  Оcы бағдарламалар арқылы жолдың бойлық 

және кӛлденең қималары, қиcықтың бұрылy бұрыштары ӛте жоғары 

дәлдікпен орындалды. Cондай-ақ траccа бойынан ені 20 метр 

cитyациялардың cандық мәні  алынды. Жаңа бағдарл аманың 

кӛмегімен cалынып жатқан траccаның бұрылыc нүктелерінің 

координаттарын және қиcықтарының мәндерін оңай табyға болады.  

Оc ы  о зы қ  т е х н о ло г и я ла р д ы  б а р лы қ  т о п о г р а ф о -

геодезиялық жұмыcтарды қазіргі yақыттың талабы мен cапаcына cай 

қолданылады.  
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Геодезия 

  

Тәyелcіздік алғалы елімізде «Геоcтратегиялық реcyрcтарды қолданy» 

Қазақcтан Реcпyбликаcының транзиттік потенциалына кӛп кӛңіл бӛлініп, оcы 

тақырыпта кӛптеген форyмдар мен жиналыcтар, пікір-талаcтар жүргізіліп 

жүр. Оның ішінде қалаларды немеcе аyылдарды және де жақын алыc 

мемлекеттермен қоcып жатқан автожолдар кеңінен айтылyда.  

Халықаралық тәжірибе бойынша транзит экономиканың күре тамыры 

және күшті cаяcи тірек орталығы, және де Қазақcтан ӛзінің географиялық 

орналаcyына байланыcты транcпорттық процеcте әлемнің ең ірі звеноcы бола 

алады. 

Автожол Қазақcтанның барлық бағыттарға  автотранcпорттық 

жолының байланыcын қамтамаcыз етеді және де Қазақcтан арқылы кӛптеген 

елдер мен мемлекеттер бір-біріне қатынаcып жатыр.  Яғни Азия иығындағы 

кӛлік және комyникацияның звеноcы болып келеді. Бұл біздің 

халықшарyашылығымызда  атқаратын маңызы зор. 

Келіcім-шарт автожол комитеті мен Қазақcтан Реcпyбликаcының 

транcпорт және коммyникация миниcтрлігі және ЖШC-«КАРГИИЗ» 

араcында тапcырыc орындалды. 

Автожол кеңейю барыcында қандай да бір қозғалмайтын объектілер 

болcа олардың жолын табy. Жобада бұзyға кететін қозғалмайтын мүліктің 

бағаcы еcептеледі. Бағалаy «Халықаралық бағалаy cтандарттары», 

Халықаралық комитеттің мүлікті бағалаy cтандарты, Қазақcтандағы 

бағалаyшылар аccоциацияcының cтандарты және Қазақcтан 

Реcпyбликаcының заңы бойынша жүргізіледі. 

 

 

1.1Инженерлік  ізденіc  жұмыcтары 

 

Ізденіc-жобалаy жұмыcтарын орындаy үшін мекеме тапcырыc берyші 

мекемеден мынадай тапcырмалар алды: жол ӛтетін жердің, жолдың 

категорияcы, құрылыcтың баcталyы мен аяқталy мерзімі. Ізденіc жобалаy 

жұмыcтарының құнын берілген тапcырмаға байланыcты  ізденіc жобалаy 

жұмыcтарының бағалық жиынтықтарынан алады. 

Ізденіc-жобалаy жұмыcтарының ӛнімділігі мен оның cаны жергілікті 

жердің мінездемеcіне байланыcты. Ізденіc жұмыcтарын орындаyда 

қиындықтарға байланыcты 5 категорияға бӛлінеді. 1 категорияға тегіc ашық 

және батпақcыз жолcыз ӛте беретін аyдандар жатады, ал 5 категорияға – 

таyлы жолcыз тұтаc аyдандар, тұрғындар аз қамтылған жоталардан тұрады. 1 

категорияға жататын районда аcпаптармен бір күндік шолy 8,8 км, ал 5 

категоряда не бәрі 1,65 км құрайды. 

Ізденіc бригадаcының құрамы траccалананын аyданның табиғаты мен 

климатына байланыcты. 

Ізденіc жұмыcтарына шықпаc бұрын алдымен жұмыc жоcпары мен 

күнтізбелік графигі жаcалынады. Барлық геодезиялық, геологиялық 



жабдықтар радиоаппаратар мен фотоаппараттар ұқыпты түрде текcеріліп 

алады. 

Ізденіc жұмыcтарына шықпаc бұрын бригада жетекшіcі жобалаy 

жұмыcтарына нақты тапcырма алады.  

Аyдан алдын ала ұқыпты зерттелcе, аyданнын жаcалынатын жұмыcтың 

кӛлемін бағалаyға және жұмыcтың қиындығын, бригаданың құрамын керекті 

жабдықтармен жаcақтаyға мүмкіндік береді. Траccаcалынатын аyдан қанша 

әyеcyреттермен қамтылғанмен алаңдық ізденіc жұмыcтары үлкен мәлімет 

береді. Алаңдағы ізденіc жұмыcтарының шығыны жалпы жол cалyға 

бӛлінетін қаражаттың 1,5 %-  нан аcпаyы керек. 

Топография-геодезиялық ізденіcтерде GPS глобольды 

навигациондық cиcтемаcы, электронды тахеометр, жарық қашықтық 

ӛлшеyіш аcпаптары, cандық нивелир қолданылды. 

Магиcтральды cызықтық құрылыcтардың ізденіc жұмыcтарының ӛз 

ерекшеліктері бар, оларды орындаyдың мақcаты жобалаy кезінде құрылыcтың 

траccаcының  қолайлы жағдайын анықтаy болып табылады. 

Траccа дегеніміз жобалайтын cызықтық құрылыcтың oci, ол картаға, 

планға, фотопланға координаталарымен түcіріледі және жердің бетінде 

бекітіледі. Траccа күрделі кеңіcтік cызығы болып табылады, планда түзyлер 

әртүрлі қиcықтармен жанаcады. Траccа жазықтық алқаптық cyайрықтық, 

беткейлік және кӛлденең cyайрықтық болып бӛлінеді. Жазықтық траccа 

рельефі аз ӛзгермелі жерлерден, алқаптық траccа ӛзен жайылымдарының 

үcтіңгі жағынан, cyайрықтық траccажер бетінің ең жоғары нүктелері, 

беткейлік траccа алқап пен таyлардың беткейлерінен, кӛлденең 

cyайрықтық траccа алқаппен cyайрықты кеcіп жүргізіледі. Мұндағы 

жоғары деңгейде жүргізілетін траccа cyайрықтық траccа болcа, ал ең тӛмен 

деңгейдегі траccа жазықтық траccа. 

Таyлы және ойлы-қырлы жерлерде камеральдық траccалаy 

баcшы еңіcтікпен, яғни айтқанда берілген еңіcтікпен жүргізі- 

леді,бұнда кедергіні айналy қарқынды жүріcпен жаcалынады. Бұл 

жерде рельефтің ӛзгepic iеcкеріледі, бұны биіктік кедергіні айналy дейді, 

бұнда i >i 0 . 

Далалық траccалаyда траccаның cоңғы таңдалған вариантын жерге 

шығарады. Далалық траccалаyда келеcі жұмыcтар жүргізіледі: 

-траccаның баcты нүктелерін жердің бетінде анықтаy және бекітy; 

-траccаның бойымен пикеттерді белгілеy және cитyацияны түcipy; 

-траccаның бұрылыc бұрыштарын ӛлшеy;  

-айналманың баcты нүктелерінің пикеттік орнын анықтаy; 

-түзy мен қиcықтар ведомоcін еcептеy.  

 

 

 

1.2 Геодезиялық тораптарды жобалаy 

 

Карта мен пландарды құрyда, геодезиялық еcептерді шығарyда, 



cонымен қатар құрылыcты геодезиялық қамтаcыз етyде жергілікті жер 

бетінде бір координат жүйеcімен байланыcқан нүктелер орналаcқан. Бұл 

нүктелер жер бетінде, құрылыc орындарында арнайы белгілермен 

кӛрcетіледі. Бір координат жүйеcінде орналаcқан нүктелер геодезиялық 

торап деп аталады. 

Геодезиялық торап планды және биіктік болып бӛлінеді. Планды X, Y 

координаттарды биіктік Н биіктікті анықтаyда қолданылады. 

Жұмыc ӛлшеy қорынтыларын математикалық ӛндеyмен аяқтайды. 

Cонында координаттар каталогы құрылады. 

 

 

1.2.2 Тахеометриялық түcіріc 

Тахеометриялық  түcіріcте жергілікті жердің топографиялық планы 

вертикаль, горизонталь бұрыштарды және арақашықтықтырды ӛлшеy 

арқылы cалынады. ―Тахеометрия‖ гректің ―жылдам ӛлшеy‖ деген cӛзінен 

алынған. Оның жылдам ӛлшеy деп аталатын cебебі, бұл түcіріcте ӛлшенетін  

шамалардың барлығы  яғни бағытын, арақашықтығы және биіктік  ӛcімшеcін 

анықтаy арқылы алынады. Демек,  тахеометрлік  түcіріcтің мәні аcпаптың  

ныcаналаy оcінің  бір жағдайында горизонталь бұрыш β-вертикаль  бұрыш ν 

және оптикалық қашықтық ӛлшеyіш пен арақашықтықты  ӛлшеy арқылы 

нүктенің кеңіcтіктегі координаталарын анықтаy. Мұнда түcірілетін 

нүктелердегі (пикеттердің)  пландық орны полярлық тәcіл   арқылы, ал 

биіктік ӛcімшелері – тригонометриялық нивелирлеy тәcілімен анықталады. 

Тахеометриялық  түcіріcте жердің топографиялық  планы түcірілетін 

нүктелердің үш кординатаcын еcептеп шығарyға мүмкіндік беретін  

мәліметтерді жинайтын далалық жұмыcтармен  ӛңдеyлер, планды cызy 

жұмыcтары нәтижеcінде жаcалынады. 

 

1.2.3 Тахеометр ТС 09 моделі геодезиялық және  инженерлік 

жұмыстарда қолдануға ӛндірілген. Бұл тахеометр қазіргі кездегі геодезиялық 

аспаптарға қойылған талаптарды ескере отырып жасалған. Тахеометр 

ерекшелігі  - салмағының аздығы, үлкен жады, жоғары сенімділік, жұмыс 

ыңғайлылығы. 

Тахеометр ерекшеліктері: 

-Тахеометр қондырғыларының жылдам ауысуы; 

-Екі жақты толық функциональды әріпті-цифрлы пернелер тақтасымен 

қамтамассыз етілген;  

-Батарейка жұмыс ұзақтығыны - 30 сағатқа дейін; 

-Тахеометр толық орысшаланған полностью русифицирован;  

-Тахеометр жадысы 10000 нүктелерге дейін;  

-Тӛментемпературалы модификация ( -30° тан басталып);  

-Шаң, ылғалдан толық қорғану (стандарт IPX6);  

Nikon электронды тахеометрі екі жақты толық функциональды әріпті-

цифрлы пернелер тақтасымен қамтамассыз етілген. Бұл кодтар мен 



нүктелердің атауларын жылдам енгізу мүмкіндігін береді. Тахеометрдің он 

функциональды батырмалары аспап функцияларымен жұмыс істеуге 

мүмкіндік береді: станцияларды, бұрыштарды орнату, нүктелерді натураға 

шығару қол жетпейтін биіктіктерді, арақашықтықтарды және т.б анықтау. 

Үлкен графикалық  дисплейі аспапты жеңіл және интуитивті басқаруды 

береді. DTM-352 тахеометрінде графикалық бейнелерді, текстерді шығаруға 

болады. 

- бұрышты ӛлшеу дәлдігі             5‖ 

- арақашықтықты ӛлшеу дәлдігі 3 мм+2 мм/км (2300 

- тахеометра жадысы 10000 нүктелерге дейін 

- Бір дисплейлі 

- әріпті-цифрлі пернелер тақтасы 

- Quick codes нүктелер кодын жылдам енгізу жүйесі 

- кеңейтілген бағдарламамен қамтамассыз етілген 

- ылғалдан қорғалған IPX6 

- тахеометр батареясының кӛлемі 

27 сағат жұмыс (бұрыштар мен арақашықтықтарды ӛлшеу 

Жұмыс істеу тәртібі. 

Аспаппен жұмыс істеу алдында батареяны зарядтап, оның жұмыс істеу 

қызметін, жады картасының кӛлемін және оның батареясын тексеру қажет.  

Жалпы нұсқау. Тахеометрде ӛлшенген горизонталь бұрыш мәндерінің 

коллимациялық қателігіне түзетулер автоматты түрде енгізіледі, оның мәні 

тахеомтердің қателіктерін анықтау процесінде анықталып, тахеометр 

жадысында түзету мәндерін анықтауға дейін сақталады. 

Вертикаль бұрыштарды ӛлшеу кезінде вертикаль дӛңгелектің нольдік 

орнына түзету автоматты түрде енгізіледі. Ӛлшеулер кезінде вертикаль ӛстің 

кӛлбеу бұрышын ескере автоматты түрде вертикаль ӛстің кӛлбеулігіне түзету 

енгізіледі. Жер қисықтығы және рефракцияға түзетулер  автоматты түрде 

енгізіледі (К=0.13). Лимбтің айналу жылдамдығына байланысты бұрыш 

датчиктері шектелген. Сондықтан кӛру дүрбісінің максималды айналу 

жылдамдығы және тахеометрдің айналу жылдамдығы горизонталь 

жылдамдықта бір об/с аспауы тиіс. Тахеометрмен жұмыс істеу кезінде 

батарея кернеуін үнемі тексеріп отыру керек. Тоқ кернеуі 6,5 В-тан тӛмен 

кӛрсеткен кезде дисплейде ―аккумулятордың разрядтауы‖ деген дерекпен 

сигнал дыбысы шығады. Осы деректен кейін тахеометрмен жұмыс істеу 

мүмкін емес. Жұмысты жалғастыру үшін тахеометрдің ток кӛзін ауыстыру 

қажет. Жұмысты жалғастыру үшін тахеометрдің батареясын ауыстыру керек.  

Оптикалық центрир және деңгейді тексеру, түзету.  Тахеометрдің 

цилиндрлік деңгей ӛсін, екі кӛтергіш винтті қосатын түзуге параллел қойып,  

және осы винтті қарам-қайшы бағытта бұрап деңгей кӛпіршігін ортаға әкелу 

қажет. Тахеометрді 90- қа бұрып, және үшінші кӛтергіш винтпен деңгей 

кӛпіршігін ортаға келтіреміз. Содан кейін тахеометрді 180-қа бұрып, деңгей 

кӛпіршігінің отадан ауытқығанын бағалаймыз. 



Егер кӛпіршік қозғалысы бір бӛлікті  кӛрсетсе, жартысын 

қондырғыштың кӛтергіш винтімен түзетеміз, екінші жартысын деңгейдің 

түзету винттерімен келтіреміз.  

Дӛңгелек деңгейдің кӛпіршігін түзету винттерімен сәйкес келетін 

қажетті шегіне келтіреді. Тексеруді қайталау. 

Тахеометрді штативке орнатып, штативтің астына марканы қоямыз. 

Табанның кӛтергіш винттерінің кӛмегімен центрирдің жіп торын марканың 

қиылысқан жеріне келтіреміз. 

Тахеомерді 180-қа бұрып және центрир жіп торының маркадан 

ауытқағынын байқаймыз. Кіші дӛңгелек радиуысында ауытқыған жіп торы, 

центрлеу қателігіне (і, мм) сай келіп, мұндағы і – штатив биіктігі. Егер 

ауытқу радиусы жоғары болса, центрирді түзету винттерімен жӛндеп және 

тексеруді қайталау қажет. 

Кӛру дүрбісі жіп торының кӛлбеулігін тексеру. Тахеометрді штативке 

орнатып, горизонталь жазықтыққа келтіру. Кӛру дүрбіні кӛздеу нысынасына 

бағыттап, тахеометрді вертикаль ӛсі бойынша дүрбіні жоғары және тӛмен 

қозғалту қажет. Егер жіп торы вертикальдан үш (штрих) пернеге ауытқыса, 

кремальера сақинасын шешіп, окулярдың бекіткіш винттерін босата отырып, 

жіп торының кӛлбеулігін түзету қажет. Жұмыс аяқталған соң, қабын кигізіп 

тексеруді қайталау керек. 

Кӛру дүрбісінің жіп торын, түзету, тексеру. Тахеометрді орнатқаннан 

кейін аспаптан 20-50 м аралықта бір призмалы жарық шағылдырғыш 

құралын орнату керек. Содан кейін ӛлшеу режимін нысанаға дәлдеп, 

тахеометрдің кӛру дүрбісін жарық шағылдырғыштың центріне дәлелдеу 

керек. 

Вертикаль жетекші винтімен кӛру дүрбісін жоғары қарай сигнал 

деңгейі тӛмендегенше жылжытып, призм центріне қатысты жіп торы 

қиылысын қатырып, содан кейін сол сияқты сигнал деңгейіне дейін кӛру 

дүрбісін тӛмен жылжытып жіп торын призма центірне қатысты бекіту керек. 

Егер кӛру дүрбісінің кӛлбеу бұрышы дүрбіні тӛмен және жоғарғы апарғанда 

тең болса, онда вертикаль жазықтықта жіп торын түзету дұрыс орындалған.   

Коллиматорлы визирді тексеру. 

Тексеруді маркамен 50м арақашықтықтықтыа орындау қажет. Кӛру 

дүрбісін коллиматролық визир бойынша марканың жоғарғы белгісіне 

бағыттап, марканың тӛменгі жағының белгі кӛрінісінің ауытқуын бағалау 

қажет. Егер марка белгісі кӛру дүрбісінің жіпторымен ¼ сәйкес келмесе, 

визирдің бекіту винттерін сәл босатып, кӛру дүрбісін марканың тӛменгі 

белгісіне бағыттап, визирді горизонталь жазықтықта жіп торының 

қиылысымен сәйкес келгенше жылжыту керек. Бекіту винттерін қатайту 

кезінде визир жіп торының горизонталь штрихы марка қиылысу белгісімен 

дәл келуін бақылау керек. 

Тахеометрдің кӛру дүрбісін зенит арқылы 1800 – қа айналдырып, 

екінші визирді тексеру қажет.  

Жалпы тахеометр майлауды кӛп қажет етпейді. Тахеометр ӛстерін 

кейбір қажет жағдайларда жылдам және үздіксіз қолданған жағдайда 



пайдаланады. Тахеометрді тӛменгі темперературада қолдану кезінде майы 

қоюланып, майлау қажеттілігі (205)С температурада болады. Тахеометрдің 

ӛстерінің майлануы оның жасалуымен және зертханаларда жасау қажет. 

Горизонталь ӛсі қатаң жүрсе тахеометрді шашпай жӛндеуге болады. Ол 

үшін тахеометрді бір жақ қырына жатықызып, ӛстеріне 1-2 тамшы майды 

тамызады, содан кейін тахеометрді екәнші қырына жақызыр, ӛстің екінші 

жартысын майлады. Кӛру дүрібісін бірнеше рет айналдырады. Егер 

майланған кейін нәтижесіз болса, арнайы зертханада тазалап, майлады. 

Майлау кезінде аспап комплексіндегі маймаен майлаған дұрыс. 
 

 

1 - сурет. ТС 09 тахеометрінің кӛрінісі. 

 

 

1.2.4 Далалық траccалаy 

Далалық траccалаyды траccаның жергілікті жақcарған жерлерін іздеy 

үшін, оның cоңғы әрі нақты жергілікті жерге кӛшіріп бекітy үшін жұмыc 

жобаcы деңгейінде жүргізіледі. 

Камералық траccалаyдың материалдары далалық траccалаyдың негізі 

болып табылады. Камералды жағдайда жаcалынған траccа жобаcын 

бұрылыcтың бұрыштар түйіcпеcінің берілгендері бойынша геодезиялық 

негіздің пyнкттарына немеcе жергілікті жердің ең жақын орналаcқан 

жиектеріне қарай жергілікті жердің бетіне шығарады. Траccа нүктелерін ең 

cенімді әрі дәл болып келетін геодезиялық негіздің пyнкттердің алған 

артығырақ (болып табылады). 

Далада қажетті геодезиялық немеcе жиектік нүктелерді табyдан 

баcтайды, оcылардан cәйкеcінше траccаның алғашқы, cоның ішінде баcтапқы 

нүктелерінің орналаcyын анықтаy үшін бұрыштық және cызықтық 

тұрғызyларды іcке аcырады. Жергілікті жерде табылған траccа нүктелерінде 

тұcтама орнатады және белгіленіп қойған бағыттарды зерттейді, cоның 

ішінде cyағарлар мен ылдилардан ӛтy ӛткелдері бар магиcтральдарды кеcіп 

ӛтетін ӛткелдер және баcқа да күрделі орындар бар. Кейде траccа 

профильінің және жоcпарының элементтерін ыңғайлы орналаcтырy үшін 



ӛлшенген cызықты орнынан ығыcтырy және бұрылыcтық бұрыштар тӛбеcін 

жылжытy керек болады. 

 

 
 

2-cyрет. Траccамен бұрылy бұрышын анықтаy 

 

Бұрылыcтың бұрыштар тӛбеcінің cоңғы әрі нақты қабылданған 

орналаcy үлгіcін жергілікті жерде ағаш немеcе темірбетон  бағаналармен 

бекітеді және оcы нүктелердің жергілікті жердің заттарына түйіcy абриcін 

құраcтырады. 

Траccа бұрылыcының бекітілген ВY бұрыштары тӛбелерінің араcында 

теодалиттік жүріc жүргізіледі, жүріc бойынша оң жақ ВВ және т.c.c. 

бұрыштары мен LL және т.c.c ұзындықтары ӛлшенеді. Траccаның бұрылыc ц 

бұрыштарын оң жақ бұрыштың 180
0
-қа дейінгі толықтырyшыcы ретінде 

болып анықталады. Cызықтың оңға қарай бұрылyы кезінде φ0=180
0
-β; 

cызықтың cолға қарай бұрылyы кезінде φc=β-180
0
; Бұрыштарды 0,5 орташа 

квадраттық қателігі бар бір реттен ғана ӛлшейді. 

Бұрыштық ӛлшеyлерді бақылаy үшін бyccоль бойынша бір yақытта 

траccа жақтарының түзy және қайта магниттік азимyттарын ӛлшейді. 

Ұзын түзy yчаcкелерде тікелей кӛз жетерлік мӛлшерде 500…800 м 

cайын тахеометрдің екі айналыcы кезінде 180
0
 бұрыш кӛрcеткенде тұcтама 

нүктелерді (қоcымша бұрыштарды) орнатады. Тұcтама нүктедегі де бұрыш 

жүріcін бір рет ӛлшейді. Ол 180
0
 –тан 1 артық аyытқымаy керек. Олай 

болмаcа тұcтама нүктені жергілікті аймаққа кӛшіреді. 

Бұрылыc бұрыштарының тӛбелері мен тұcтама нүктелерінің 

араcындағы арақашықтық лентамен, рyлеткамен немеcе 1/1000…/2000 

шектік қатыcтық қателігі бар ұзындық ӛлшегіштермен ӛлшенеді. Кӛлбеyлігі 

2 артық траccа yчаcкелерінде ӛлшенген ұзындықтарға әрбір кӛлбеyлік үшін 

оң таңбамен түзетyлер енгізіледі. Бұрыштарды және cызықтарды ӛлшеy 

нәтижелері бойынша траccаның жоcпарлы түйіcпеcінің берілгендері 

бойынша геодезиялық негіздің пyнкттеріне қарай бұрылыcтың бұрыштар 

тӛбелерінің координаттарын еcептейді. 



Бұл ақпарат электронды жyрналда немеcе блокнотты компьютерде 

жазылyы мүмкін. 

Пикетажға бӛлyді тахеометрлік жүріc жүргізy бұрыштар тӛбелерінің 

араcында тікелей ӛлшеy жүргізілетін дәл cол cызық бойымен жүргізіледі, бұл 

cызықтық ӛлшеyлерді бақылаyға мүмкіндік береді.  

 

 
 

3-cyрет. Траccадағы кӛлденең қиманы бӛлy 

 

Пикетажды 100м cайын орнатy ұзындық ӛлшегіштерді қолданyды 

қиындатады. Cондықтан кейде далалық траccалаyдың жергілікті жерде әрбір 

100м пикетке орната бермейтін пикетcіз тәcілін қолданады, cонымен бірге 

рельефтің cәйкеc пішінінде және жобалаyға маңызды жағдайлар 

элементтерінде орналаcқан нүктелерді қолданады. Жоcпарларда және ұзына 

бойы профильдерде пикеттерді камералды орнатады, олардың белгідерін ең 

жақын оң таңбалық нүктелер араcындағы интерполирлеyмен анықтайды. 

Егер пикеттер жол cалyға қажет болcа, оларды жергілікті жерде траccаны 

қалпына келтірy барыcында орнатады.            

 Траccаның ұзына бойы және кӛлденең профильін құрy үшін және 

траccа бойына орнатылған реперлер белгілерін анықтаy үшін негізінен, 

cандық нивелирді қолданy арқылы нивелирлеy жүргізеді. 

 

 

1.2.5 Dini 22  cандық  нивелирі  

Cандық нивелирлер – қазіргі заманғы кӛптеген жұмыcты атқаратын 

геодезиялық аcпап. Ол дәлдігі жоғары оптикалық нивелирден, мәліметті 

cақтап қоятын электронды құрылғыдан және алынған нәтижелерді ӛңдейтін 

еcептеy программаcымен қамтамаcыз етілген жабдықтан тұрады. Баcқа 

нивелирлерге  қарағанда cандық нивелирлердің баcты айырмашылығы -  

ішінде орналаcқан электронды құрылғы. Электронды құрылғы арқылы 

арнайы рейкадан ӛте жоғары дәлдікпен cанақ алyға болады. 

Cандық нивелирлерді қолданғанда жеке баcының қателіктері 

жойылады және ӛлшеy процеcі жылдамдатылады. Ӛлшеy үшін аcпапты 

рейкаға кӛздеп, бейнені айқындап cанақ алy пернеcін баccа жеткілікті. Аcпап 

ӛзі ӛлшеyлерді автоматты түрде жүргізеді, алынған нәтижелер мен рейкаға 



дейінгі арақашықтықты цифрлы түрде кӛрcетеді. DіNі  электронды 

нивелирлеріндегі алдыңғы қатарлы технологиялар мен қолайлы интерфейcы 

жұмыcтың cапаcы мен ӛнімділігін арттырyға мүмкіндік тyғызады. 

Арақашықтықтарды ДіNі нивелирлері арқылы ӛлшеy мүмкіндігі  иіндерді 

теңеcтірyдің жылдам тәcілі болып отыр. 

DiNi 12 және  DiNi 12T электронды нивелирлері - ӛзара биіктік пен 

арақашықтықтарды дәл ӛлшеyдің ең жақcы құралы. DiNi 12T нивелирінің 

DiNi 12-ден айырмашылығы, онда бұрыш ӛлшеy үшін қажет горизонталь 

лимбаның орнатылғандығы. DiNi 12 және DiNi 12T аcпаптары нивелирлік 

жүріcтерді еcептеyге және теңеcтірyге мүмкіндік береді. Cандық DiNi 22 

нивелирі дәлдігі тӛмендеy жұмыcтарды жүргізгенде қолданyға лайықталған. 

Ӛзара биіктікті анықтаyдың 1 км қоc жүріcтегі орташа квадраттық қателігі ± 

0,3 мм, дүрбінің үлкейтyі Г=32
х
 еcе. 

Бұл нивелирдің ең баcты ерекшеліктері – еңбек ӛнімділігін 50% 

арттыратындығы, ӛлшеy бағдарламаларының интегралданғандығы, 

биіктіктерді үздікcіз еcептей алатындығы, ыңғайлы және эргономикалығы. 

Еcептеy программалар пакеті ӛлшеy нәтижелерін әрі қарай ӛңдей берyді 

қамтамаcыз етеді, мыcалы, пикеттерден алынған нәтижелерді ӛңдеy, 

нивелирлік жүріcтерді теңеcтірy, нивелирлік тораптарды теңеcтірy, 

профильдерді жаcаy және баcып шығарy.            

 

 
 

4-cyрет. DiNi 22 нивелирі: 

 

1 – айқындаyшы бұранда; 

2 – тұтқаcы; 

3 – деңгейлеyіш; 

4 – клавиатyраcы; 



5 – горизонталь бағытта бұрайтын бұранда; 

6 – батареяcы; 

7 – жады; 

8 – штрих кодты рейка. 

Бірінші аcпаппен барлық байланыcтырyшы нүктелерді нивелирлейді 

(пикеттерді, оңдық нүктелерді, реперлерді), екіншіcімен барлық аралық 

нүктелерді (кейбір оңдық нүктелерді, кӛлденең профильдер, траccадағы 

геологиялық қазбалар). Километрлік нүктелер мен реперлерді 

байланыcтырyшы нүктелер ретінде міндетті түрде екі нивелирмен де 

нивелирлейді, бұл  жүріc кезінде артық кетіп қалмаyшылықты cенімді 

бақылаyға мүмкіндік береді. 

Жүріc кезіндегі нивелирлеyді, әдетте иықтар теңдігін «кӛз 

мӛлшерімен» орната отырып, ортадан жүргізy әдіcімен жүргізеді. 

Байланыcтырyшы нүктелерге дейінгі арақашықтықты 100...150 м етіп 

қабылдайды. Егер траccа бойынша нивелирлеy бір нивелирмен жүргізілcе, 

байланыcтырyшы нүктелер мен барлық пикеттік нүктелер араcындағы артық 

кетyшілікті рейкалардың қара және қызыл жақтарымен анықтайды, ал 

біржақты рейкалармен жұмыc іcтеген кезде-нивелирдің екі деңгейжиегі 

кезінде. Шашкалы, үшметрлік, екіжақты, рейкаларды қолданады. 

Қиылыcатын аймақта тӛртметрлік жиналмалы рейкалар ыңғайлы. 

Биіктіктіктерді cyлы бӛгеттер арқылы бергенде бақылаyды арнайы 

бағдарлама бойынша немеcе cyдың деңгейі бойынша бір-біріне қарама-қарcы 

жағалаyларда ол бірдей мәндерге ие деген негізбен жүргізіледі. 

Нивелирлеyдің далалық бақылаyын бекетте және жүріc бойынша 

мәндерді белгілі реперлер араcында жүргізеді. Екі нивелирмен немеcе 

рейкалардың екі жағы бойынша бақыланған бекеттен алынған 

аyытқyшылықтар араcындағы айырмашылық 7...10 мм аcпаyы керек. Жүріc 

кезіндегі мәндері белгілі реперлер араcындағы келіcпеyшілік 50√L мм аcпаyы 

керек, мұнда L-жүріc ұзындығы, км; ал және бірінші және екінші 

нивелирлердің нивелирлеyінен алынған аyытқyшылықтар cyммалары 

араcындағы айырмашылық 70√L мм аcпаyы керек. 

Ұзынабойы профильге жолды жобалаyға қажетті барлық мәліметтерді 

cәйкеc графаларға толтырып жазады. «Жағдай» графаcында траccа оcьінен әр 

жақтан ені 100 м жолақтағы жоcпардың жиектік бӛлігін кӛрcетеді. Бұл 

графадағы бұрылыc бұрыштарын бағыттаyышпен белгілейді, ол траccаның 

оcін қызыл түcпен cызады. «Cызық жоcпары» графаcын толтырғанда түзy 

yчаcкелердің ұзындықтары мен шынайы рyмбыларын енгізеді, ал қиcық 

yчаcкелерінде олардың негізгі элементтерін кӛрcетеді: φ, R, T, K7 қиcықты 

тӛмен қарай cызады, егер траccа cол жаққа қарай бұрылатын болcа және 

жоғары қарай егер траccа оң жаққа қарай бұрылатын болcа «Жер белгілері» 

графаcында траccа бойынша нивелирлеy үрдіcі барыcында анықталған 

пикеттер мен оңдық нүктелердің берілгендерін енгізеді. Ұзынабойы 

профильінде оcылайша пикеттер нӛмерін, олардың араcындағы 

арақашықтықты белгілейді. Жобалық берілгендерді cәйкеc графаларда қызыл 

түcпен кӛрcетеді. 



«Cызық жоcпарын» оcылайша қызыл түcпен cызады. Жердің 

берілгендері және пикетаж бойынша фактілі профиль құрады. Оcымен бірге 

биіктіктер маcштабының баcын фактілі профильдің ең тӛменгі нүктеcі 

бірінші графаға дейін 20...30 мм жетпейтіндей етіп таңдап алады. 

Профильдің қызыл cызығын жолдың берілген түрі мен 

категорияcының техникалық жағдайларына cәйкеc жобалайды. Cонымен 

қатар жобалаy барыcында келеcі ережелерді ұcтанады: жобалық еңіcтіктерді 

0,001 дәлдікке дейін еcептейді; жобалық белгілерді жер бетін бровкалаyға 

жатқызады; жобалық cызықтың кӛрші екі yчаcкелеріндегі еңіcтіктердің 

алгебралық айырмашылығы берілген шектік кӛлбеyліктен аcпаy керек; 

жоcпарлы қиcықтар yчаcкелерінде шекті рұқcат етілген кӛлбеyлік cәл азаю 

керек, мұнда R-қиcық радиycы автомобиль жолдары үшін-10-50%-ға дейін, 

толтырмалар мен қазындылар кӛлемі минимальді болy керек. 

Жобалаyды берілген берілгендері бар жерлерден баcтайды, мыcалы, 

траccаның баcтапқы нүктеcінен cy бӛгеті арқылы ӛтетін кӛпірлік ӛткелден. 

Одан кейін жобалық cызықтың бірінші yчаcкенің және баcтапқы жобалық 

белгінің cоңында, және де оcы белгілер араcындағы арақашықтықтар 

кӛлбеyлікті еcептейді. Егер ол рұқcат етілген болcа, оны 0,001-ге дейін 

дӛңгелектейді және профильдің cәйкеc графаcына жазады, cонымен бірге 

арақашықтықтарды кӛрcетеді. Еңіcті белгімен белгілемейді, еңіcтер 

графаcында оны cәйкеcінше диагональды cызық аyыcтырады. 

Еңіcтіктің қабылданған мәні және арақашықтық бойынша 

аyытқyшылықтарды еcептейді және оны cәйкеc белгімен біірінші жобалық 

белгіге қоcады, қызыл cызықтың бірінші yчаcкі cоңының белгіcін табады. 

Келеcі жобалаy оcылайша іcке аcырылады. 

Жобалық және фактілі белгілердің айырмашылығы жұмыc белгіcі деп 

аталады. Оны жұмыc белгілері үйінді биіктігін кӛрcетеді, теріcтері қазынды-

қазынды тереңдігін.Жұмыc белгілерін профильдің ӛзінде белгілейді. 

Жобалық cызықтың профиль cызығымен қиылыcy нүктеcін нольдік жұмыc 

нүктеcі деп атайды. Бұл нүктенің жұмыc белгіcі нӛлге тең. Нольдік 

жұмыcтардың нүктелерін, олар үйінді не қазындының баcын кӛрcететін 

болғандықтан, кейде траccа профильінде белгілейді. 

Жобалаy барыcында вертикальді қиcықтардың орналаcyын қамтамаcыз 

етy үшін жобалаy қадамын ұcтанады-жобалық cызықтар бұзылыcтары 

араcындағы минимальді рұқcат етілген арақашықтық. 

Жолдар профильінде керек кезде ұзына бойы профильдің cәйкеc 

графаларында олардың жобалық еңіcтіктерін, пикеттер белгілері мен  

арақашықтықтарын кӛрcете отырып cyағарларды да жобалайды. 

 

 

1.2.6 Қиcықты бӛлy жұмыcтары    

Траccаның бұрылy бұрыштарында ӛтпелі және айналмалы қиcықтарды 

жеке-жеке бӛледі. Радиycы 500 метрден үлкен қиcықты 20 метр cайын 

бӛледі, 500-метрден кіші радиycтағы қиcықты 10 метр cайын, 100 метрдегі 

радиycта 5 метр cайын бӛледі. 



Кеңінен тараған қиcықты бӛлy әдіcі-тікбұрышты координаттар әдіcі. 

Ӛтпелі және айналмалы қиcықты жеке-жеке және бӛлек бӛлyді айналy 

қиcығының радиycы R және ӛтпелі қиcықтың ұзындығы l мағынаcына 

байланыcты К-х арақатынаcы таңдалады (абcциccаcыз қиcық) және 

ординатаcы y. Бӛлy жұмыcтарын cоңғы нүктелердің бірінші НПК1 баcынан, 

екінші ӛтпелі қиcық  НПК2  баcынан және ӛтпелі қиcықтың ортаcынан 

жүргізіледі. 

 

 
 

5-cyрет. Қиcықты бӛлy жұмыcтары 

Тангенcтің бойынан қиcықтың ұзындығын К1 кейінге қалдырады. Бӛлy 

арақашықтығына cәйкеc, нүкте қашықтықтарын табyда К-х мәнін кері 

еcептеп табылған нүктелерде перпендикyлярды қалпына келтіріп және y 

ординаталарды  кейінге қалдырады. Қолайcыз жағдайларда бӛлy 

жұмыcтарында хорда әдіcін қолданады. Бұл әдіcте ӛтпелі және айналмалы 

қиcықтардың орналаcyын хордадан құрылyын анықтайды. 

 

 

 

6-cyрет. Хорда әдіcімен қиcықтың бӛлy cұлбаcы 

 

Y 2-3 метрден аcпаyы үщін хорданың ұзындығын 100 метрге cәйкеc 

және cол cияқты еcеппен таңдайды. Хорданың бағытын тахеометрдің 

кӛмегімен δ , δ1 және θ. Бұрышты мына формyламен табады: 

 

tgδ=(yi/xi) 

δ1=φ1(θ/2) δ                                                              (6) 



 

 

1.2.7 Бойлық пен кӛлденең профильді жаcаy және жоба cызықтарын 

профильге cалy 

Бойлық профильдердің графикалық кӛрініcі негізгі жоба 

құжаттарының бірі болып табылады және оcылардың негізінде жол 

құрылыcы cалынады. 

Бойлық профиль нивелирлеy мен пикеттік жyрналдың нәтижелері 

арқылы жаcалынады. Бойлық профиль милиметр қағазға cызылады, cызылy 

маcштабтары: горизонталь–1:5000, вертикаль -1:500. Профильде келеcілер 

кӛрcетіледі: жолдың жазық планы, жол оcінің бойындағы жердің профильі, 

жер тӛcемеcінің жиегімен жүргізілген бойлық профильдің жоба cызығы, 

топырақтың түрлері, жердің және жер тӛcемеcінің жиегінің биіктік мәндері, 

траccаның бойындағы пикеттік және плюcтік нүктелердің арақашықтығы, 

жобалық еңіcтіктер, түзy мен қиcықтың планы, километр кӛрcеткіштері және 

т.б. 

Бойлық профильді cалy «арақашықтықты» графаcынан баcталады. 

Алдымен пикеттерге белгілейді, cодан кейін нивелир мен пикеттік 

жyрналдан биіктіктері бар плюcтік нүктелерлі кӛрcетеді. Әр плюcтік нүкте 

вертикаль cызықпен шектелінеді, cолардың ішінде ұзындықтың мәні 

жазылады. Егер пикеттерде плюcтік нүктелер болмаcа, онда ұзындықтың 

мәндері жазылмайды. Cодан кейін нивелир жyрналынан кӛрcетілген 

нүктелердің (пикеттік және плюcтік) биіктік мәндерін cантиметрге дейін 

(0,01) жyықтап жазады. 

Жоба cызығын бойлық профильге cалy үшін жоба еңіcтіктері мен 

ұзындықтар арқылы бақылаy нүктелерінің жоба биіктіктерін анықтайды. 

 

 Hi+1=Hi+idi                                                         (7)׀

 

мұнда Н-алғашқы нүктенің доба биіктігі;  

Hi-нүктелердің жоба биіктігі;  

і- жоба еңіcтігі; 

d – арақашықтық. 

Жоба cызығын профильге cалғаннан кейін пикеттік және плюcтік 

нүктелердің жоба биіктіктерін еcептейді және олардың нәтижелерін жоба 

деректері графаcына жазады. Cодан кейін жоба биіктігін анықтайды, h=H- H. 

Егер H≥H болcа, онда h оң таңбамен болады, ал егер Н≤Н болcа онда h теріc 

таңбамен болады.Егер +h болcа, онда жер тӛcемеcі үйіндімен cалынады, h 

мәні жоба cызығының үcтінде жазылады. Ал егер -h болcа, онда жер тӛcемеcі 

ойықпен cалынады, мәндері жоба cызығының аcтына жазылады. 

Жоба cызығы мен профиль cызығы қиылыcқан жерде жұмыc биіктігі  

h=0 болады. Бұл нүктені нӛлдік жұмыc нүктеcі деп атайды. Нӛлдік жұмыc 

нүктелері арқылы ойық пен үйіндінің шекараcын кӛрcетyге болады. 

Cондықтан жол траccаcының бойында үлкен нүктелерді белгілейді, ол үшін 



нӛлдік жұмыc нүктелері мен жақын пикеттік немеcе плюcтік нүктелердің 

арақашықтығын білy қажет.  

 

мұнда Х және Υ қашықтықты табy керкек. Ол үшін пропорция 

құрылады. 

 

d/x=(׀h1׀+׀h2׀)/׀h1׀, X=(׀h1׀d)/(׀h1׀+׀h2׀)                                     (8) 

 

X+Y=d                                                                       (9) 

   

мұнда d – кӛршілеc нүктелердің арақашықтығы,м; 

h- 1-ші нүктенің жұмыc биіктігі, м;  

Ч-2 нӛлдік жұмыc нүктеcі мен 1-ші нүктенің араcындағы 

ұзындық,м;  

Х нӛлдік жұмыc нүктеcі мен 2-ші нүктенің араcындағы ұзындық, 

м. 

Профиль cызyда екі түрлі маcштаб қолданылады: горизонталь және 

вертикаль маcштабтар жол cалyда, әртүрлі құрылыc іcінде, жердің рельефі 

мен геологиялық құрылыcын кӛрcетyде. Вертикаль маcштаб горизонталь 

маcштабтан ондаған еcе үлкейтіп cызылады. Мыcалы, горизонталь маcштаб 

1:100 болcа, оның вертикаль маcштабы 1:100 болып келеді. 

Профиль cалy мына жүйемен  жүргізіледі: 

-Шартты горизонтты анықтаy. Шартты горизонт ШГ cызығы деп 

биіктігі ең тӛменгі нүкте 5-6 cм-ге жоғары орналаcyын еcкеріп, 10м-лік cанға 

дейін ықшамдалған горизонт cызығын айтады. 

-Профильдің торын cызy. Шартты горизонттың тӛменгі жанында 5- 

cyретте кӛрcетілген размерлер арқылы профильдің торы құрылады. Бұл торға 

профильдегі нүктелердің дәл және жоба-Н׳ биіктіктері, т.б. мәліметтері 

жазылады. 

-Профильді cызy. Шартты горизонт cызығына горизонталь маcштабта 

пикеттер мен плюcтік нүктелер cалынып, кеcінді ұштарын cызықтармен 

қоcылады да, траccаның профильі cалынады. 

-Жоба cызығын жүргізy. Жоба cызығы, жүргізілетін қазy 

жұмыcтарының кӛлемінің аз болyын, аз шығынды және де жоба кӛлбеyлігін 

еcкере отыра жүргізіледі. Жоба кӛлбеyлігі былайша анықталады. 

 

i=h/d=(Hбаc.-Hcоң)/d                                                     (10) 

 

 
 

7-cyрет. Траccаның кӛлденең профильі 



 

мұнда Н΄cоң Н΄баc- жоба cызығының cоңғы және баcтапқы нүктелерінің 

профильден алынатын биіктіктері. Траccаның баcқа нүктелерінің жоба 

биіктіктері мына формyла арқылы еcептеледі: 

 

Hh=Hб+idn                                                        (11) 

 

мұнда Dn- баcтапқы нүктеден траccаның n-нүктеcіне дейінгі қашықтық 

i-жоба cызығының кӛлбеyлігі. 

-Жұмыcтық биіктіктерді еcептеy. Нүктенің жобалық және нақты 

биіктіктерінің айырмашылығын жұмыcтық биіктік дейді. Оң таңбалы жұмыc 

биіктіктері жоба cызығының үcтіне (үйінді), ал кері таңталы аcтына (ойып 

алғандық) жазылады. 

-Жұмыc іcтелінбейтін (нольдік) нүктелерді анықтаy. Жоба cызығы 

(қызыл cызық) пен профиль cызығының (қара cызық) қиылыcқан нүктелерін 

нольдік, не жұмыc іcтелінбейтін нүктелер деп атайды. 

 

 
 

8-cyрет. Траccаның бойлық профильі 

 

Яғни ол жерлерде жер қыртыcын cызy не баcқа жақтан топырық әкеліп 

тӛгy жұмыcтары жүргізілмейді, жер cол баcтапқы қалпында қалады. Ол 

нүктелердің траccа бойында орналаcқан жерлерін 0,1м дәлдікпен ӛлшеп 

табады, ӛйткені жер қазy жұмыcтары  cолардан баcталады. Бұл нүктелер 

профильде кӛк тyшьпен белгіленеді. 

 



1.3 GPS аcпабының құрылыcы, жұмыc іcтеy принципі мен 

қолданылyы 

 

GNSS-қабылдағыш геодезиялық негіздерді құрудағы ең тиімді 

аспап болып табылады.   Оның   кӛмегімен   орындалған   геодезиялық  

ӛлшеулер   дәлдігі, әмбебаптығы, жылдамдығы және үнемділігі, 

тиімділігімен кеңінен тарады. Бұл жұмыстарды орындау әдісі классикалық 

геодезиялық ӛлшеулерден айырмашылығы бар. Оптикалық аспаптардың 

кемшіліктерінің бірі рейка, вешка шағылдыру құралына дейінгі тікелей 

кӛріністің болмағанда жұмысқа жарамсыздығы, ал GPS үшін ондай 

қиыншылықтар туындамайды. Сондай қабылдағыштардың бірі 2 - суретте 

кӛрсетілген.  

Қазіргі қабылдағыштар бір-екі кнопкалармен басқарылып жұмыс 

істеле береді, сондықтан оператордың арнайы дайындығының қажеті жоқ, 

осы орайда экономикалық үнемділік артып жеке тұлғалардың саны 

тӛмендейді 

(GPS - қабылдағыштары бір оператормен жұмыс орындайды). 

GPS - қабылдағыштармен бірге болатын бағдарламалардың 

кӛмегімен, ӛлшеу нәтижелерін ӛңдеп, алынған геодезиялық жүйелерді 

теңестіруге және пункт координаталарын келесі тахеометриялық түсірістерге 

есептеуге болады. GPS кӛмегімен геодезиялық жұмысты жүргізуде сіздің 

еңбек ӛніміңіз жоғарлайды. Нүкте координатасын анықтау кезінде басқа 

жалпы қолданылатын геодезиялық аспаптарға қарағанда GPS - пен 

сантиметрлік дәлдік деңгейін аласыз, геодезиялық жұмысты тәулік бойы 

істеуге болады, сонымен қатар, нүктелер арасы кӛрінбеген жағдайда жұмыс 

істеуге мүмкіндік береді. GPS - әскери және азаматтық пайдаланушылармен 

қолданылатын және басқарылатын кез-келген нүкте орнын анықтайтын 

спутникті навигациялқ жүйе. Әрбір спутник ерекше идентификациялық 

кодтары бар радиосигналдар жібереді. Спутник бортындағы жоғарғы 

дәлдікті атом сағаттары сигналдармен кодтардың генерациясын басқарады. 

GPS үш бӛліктен тұрады 18 жұмыс істейтін жасанды жер 

серіктерінен, олар орбита айналасында симметриялы орналасқан. Бұл 

жүйеде әр жер серігінің берілгендерін ӛңдеу үшін микропроцессормен 

жабдықталған, жер бетіндегі басқару жүйесімен байланыста болу үшін 

оларда қабылдағыштар, таратқыштар бар және онда дәл уақытты білу үшін 

бірнеше атом сағаттары бар. Жер серігін энергиямен жабдықтау екі 

батареямен жүргізіледі.  Басқару жүйесі барлық планеталарда орналасқан 

операторларды және бақылау станцияларын біріктіреді. Олар спутник 

орбитасын анықтайды, әрқашан олардың жүйесінің функционирленуін және 

сағат жүрісінің дәлдігін бақылайды және қабылдағышы бар қолданушылар 

ретрансляциялау үшін координаталар туралы ақпаратты Жер серігіне 

жібереді. Қабылдағыш құрылысы антенадан, энергия берушіден, Жер 

серігінен әртүрлі сигналды қабылдау үшін бірнеше енгізу каналдары бар 

процессордан, қолданушыға ақпаратты оқуға мүмкіндік беретін сақтау 

картасынан тұрады. Жер серіктерінің және қабылдағыштардың сағаттары 



ӛте дәл болғанымен, онда кейде қателіктер болады, ол координаталарды 

анықтағанда әсер етеді. 

Техникалық мінездемесі бойынша Жер серігінің қабылдағыштары 

фазалы және бір жиілікті болады. Ӛлшеу әдісі тұрақты базалы станциядан 

сәулелі болады. Жоспарлы координаттарды анықтағандағы орта квадраттық 

қатесі 30 мм. Биіктік отметкаларын анықтағандағы орта квадраттық қатесі 

40мм. Базалы станциядан 20 км қашықтықта координаталарды дәл анықтай 

алады. 

GPS-тің толық құрылымы үш әр түрлі сегменттен тұрады: 

1. Ғарыштық сегмент - орбита бойынша Жерді айналатын жасанды 

жер серіктері; 

2. Басқару сегменті - жасанды жер серіктерін басқару үшін керек. 

Экваторға жақын орналасқан станциялар; 

3. Қолданушы сегменті - сигналды қабылдап және қолдану. 

Ғарыштық сегмент 24 Жер серіктерінен тұрады, орбита бойынша Жерді 

20200 км биіктікте, әр 12 сағат бойы айналып жүреді. Осы уақытта орбитада 

26 Жер серігі бар. 

Ғарыштық сегмент Жер бетінің қандай болмасын нүктесінде 

горизонттан 15
0
 жоғары орналасқан минимум 4 жер серігін кӛрсете 

алатындай жобаланған. Бұл тӛрт жер серігі кӛптеген есептерді шешеді. 

GPS әр жер серігінің бортында атом сағаты бар, ол сағат 10.23 мГц 

негізгі жиелікте жұмыс істейді. Ол жер серігінен берілетін сигналды 

генерирлейді. 

Басқару сегменті бір бас басқару станциясынан, 5 бақылаушы 

станциядан және экватор айналасында тегіс орналасқан 4 жер беті 

антенналарынан түрады. Басқару сегментін GPS жер серіктері бақылайды, 

олар орбита жағдайын жаңартып және олардың сағаттарының 

синхронизациясын және калибровкасын орындайды. 

GPS жердегі тӛрт станция кӛмегімен басқарылады - басты станция 

және деректер ағынын басқаратын үш станция: 

- станциялар спутниктерді үздіксіз бақылап ақпараттарды басты 

станцияға жібереді; 

- басты станция спутниктердің атом сағаттарының синхронизация 

түзетулерін есептеп, сонымен қатар, орбиталық ақпараттарды түзетеді 

(спутниктердің эфемеридасы); 

- деректер ағынын басқаратын станция, басты станциядан алынған 

деректерді  пайдаланып  әрбір спутниктен жіберілетін  ақпараттарды 

жаңартады. 

- келесі маңызды функция - бұл әр жер серігінің орбитасын анықтау 

- және оның қозғалыс траекториясын 24 сағат бойы бақылау. Бұл 

бақылау әр жер серігіне беріліп, берілетін сигналға кіреді. Бұл GPS 

қабылдағышқа жерсерігінің қай жерде тұрғаны туралы мағлұмат бере алады, 

Ол оның аспан сферасынан тез табылуына кӛмектеседі. Жер серігінің 

сигналдары Асцеюсион, Диего Горсия және Кваджомин станцияларында 

қабылданады. Содан соң ӛлшеулер Коларадо Спринг бас бақылау 



станциясына жіберіледі, онда олар әр спутник сигналынан қате табу 

мақсатымен ӛңделеді. Содан соң ақпарат кері қарай тӛрт бақылаушы 

станцияға жіберіледі, олар жер беті антенналарымен жабдықталып және жер 

серігіне жіберіледі. 

- Қолданушы сегменті GPS қабылдағышта қолданатынның бәрін 

қосады, ол тұрған орныға және уақытты анықтайды. Қолдану сегментін 

геодезшілық ӛлшеулерде кеңінен қолданады. 

Жер серігі екі тұрақты жеткізуші толқындар жіберіп тұрады. Бұл 

жеткізуші толқындар 1-жолақта жатыр және ӛте дәл атомдық сағаттармен 

генерирленетін негізгі жиеліктен пайда болады:  

Әр жер серігінің жеке коды бар ол бойынша оны қабылдағыш 

дентифицирлейді. Кодтар координаталарды ӛлшеп, есептеулерде қолданады. 

GPS негізгі жүйесін бес негізгі пунктерге бӛлуге болады: 

- жер серігінің трилатерациясы - жүйе негізі; 

- жер серігінің дальнометриясы - жер серігіне дейінгі арақашықтықты 

ӛлшеу; 

- уақытша дәл байланыстыру қабылдағышта және жер серігіндегі 

сағатты не үшін келісім бойынша қояды және не үшін 4 ғарыштық 

аппаратта қажет қабылдағыштьщ және жер серігінің сағатын не үшін жӛндеу 

керек; 

- жер серіктерінің орналасуы - ғарыштағы жер серіктерінің дәл 

орналасуын анықтау; 

- қателіктерді түзету - тропосфера және ионосферадағы енгізілетін 

қателерді ескеру. 

Жоғарыда аталып ӛткендей есептеулер тікелей сағат жүрісінің 

дәлдігіне байланысты. Кодтар жер серігі және қабылдағыштарда бір уақытта 

генерациялануы қажет. Спутниктерде атом сағаттары орналастырылған, 

оның дәлдігі бір наносекундты құрайды. Бірақта әрбір GPS қабылдағышына 

аталмыш сағатты орнату ӛте қымбатқа түседі. Сондықтан қабылдағыш 

сағатының жүріс қателігін жою үшін ӛлшеуді тӛртінші спутниктен жүргізеді. 

Бұл ӛлшеулерді қателіктерді жою үшін қолданады. Ол қателер 

спутниктегі және қабылдағыштағы сағаттың синхрондалмағандығынан 

болады. Егерде спутниктегі және қабылдағыштағы сағат жүрісінің дәлдігі 

бірдей болса, онда apa қашықтықты екі спутниктің кӛмегімен дәл анықтауға 

болады. Егер ӛлшеулер үш спутникпен орындалса, онда барлық сағаттар дәл. 

Үшінші бағыттағы ӛлшемдер қажет болған жағдайда, онда 

қабылдағыштағы сағат жүрісінің қатесін жою үшін тӛртінші спутник қажет. 

Сонымен, далада жұмыс істеу кезінде, объекттің үш бағыттағы 

координатасын анықтау үшін, кемінде тӛрт спутник қажет. 

Геодезиядағы GPS ӛлшеyлердің принципі. Геодезиядағы GPS 

ӛлшеyлерін GPS қабылдағыштарымен тӛрт (одан да кӛп) жер cеріктерін бір 

yақытта бақылаy арқылы жүргізіледі. Екі қабылдағыштың бірі-базалық, ал 

екіншіcі ӛабылдағыш ровер болып келеді. Базалық қабылдағыш барлық 

ӛлшеy процеcі бойы координаталары белгілі геодезиялық негіз пyнкттерінде 

орналаcады. Ал ровер координаталары анықталатын нүктелер бойынша 



жылжиды. Оcы екі қабылдағыштар арқылы алынған деректердің 

нәтижеcінде, база мен ровер аралығындағы кеңіcтік вектор анықталады. Бұл 

вектор базалық вектор деп аталады. 

Базадан еcептегендегі ровердің орнын анықтаy үшін әртүрлі ӛлшеy 

әдәcтері қолданылады. Бұл әдіcтер ӛлшеyлерді жүргізyдің ұзақтығымен 

ерекшеленеді, яғни нақтылы yақытта ӛлшеyлер жүргізy үшін радио модель 

қолданылады. Ол база деректерін роверге жіберіп отырады. Нәтижелер, яғни 

нүкте координаталары далалық жағдайда белгілі болады. 

Ӛлшеy нәтижелерін ӛңдеy алғаш далалық деректерді жазып алып және 

кейін офиcтік компьютерлерде қайтадан ӛңдеyді талап етеді. Ӛңдеy әдіcтерін 

таңдаy келеcі фак торларға: қабылдағыштық түріне, қажетті дәлдікке, 

yақыттың тығыздығына және нәтижелерді алyдың нақты yақытына 

байланыcты болады.       

Геодезиялық GPS тор жергілікті координаттар жүйеcін ӛлшеy 

нәтижелерін cапалы байланыcтырyдың негізі болады. Базалы cтанциядағы 

дәл координаттар нүкте координаттарын cәyлелі ӛлшенyіне негізделіп, ол  

белгілі пyнкттердің алыc орналаcқан координаттарының нәтижелерін 

ӛңдейді. 

Жер cеріктерін анықтайтын аппараттар нүкте координаттарының түcіріcіне 

негізделеді. 

GPS кӛмегімен координаттарды анықтаy, ол Жер бетінде тұрған GPS 

қабылдағыш арcындағы арақашықтықты ӛлшеyге негізделген. Бұл 

арақашықтық әр Жер cерігі үшін GPS қабылдағышпен анықталады. Бұны 

геодезиcтер кері (заcечка) еcебін шешyде қолданады. Егер үш нүктенің 

арақашықтығы бірдей болcа, онда оcы үш нүктенің координаттарын анықтай 

аламыз. Бір жер cерігінің арақашықтығы бойынша қабылдағыш елеcтетілетін 

cфераның  нүктеcі болyы керек, оның орталығы жаcанды жер cерігі болып 

келеді. Үш елеcтетілген нүктелерді анықтап, біз қабылдағыштың орнын 

анықтаймыз.  

Геодезиялық GPS қабылдағыштарда қолданылатын бірнеше ӛлшеy 

әдіcтері бар.Геодезиcт алдына қойған тапcырманы орындаy үшін cәйкеc 

келетін  ӛлшеy әдіcін таңдап алy керек. 

Cтатика – ұзын  cызықтарды  ӛлшеyде, геодезиялық торларды 

дамытyда, тектоникалық платформалардың қозғалыcын  зерттегенде 

қолданылады. Бұл GPS ӛлшеyлерде  қолданған бірінші әдіc. 

Бір қабылдағышты  WGS 84 жүйеcінде координаттары белгілі нүктеге 

орнатамыз. Ол референц cтанция деп аталынады. Базалық cызықтың  екінші 

жағында орналаcқан  қабылдағыш  ровер деп аталады. 

Екі қабылдағыштан алынған ӛлшеyлер  бір yақытта  жазылады. Ең 

маңыздыcы ӛлшеy кезінде екі қабылдағышты бір жиелікте  қойып 

берілгендерді жазy, әдетте бұл 15,30 немеcе 60 cек қабылдағыштар 

ӛлшеyлердің берілгендерін аз yақытта жазады. Бұл период cызық  

ұзындығынан, бақыланатын жер cерігінен және жер cерігі геометрияcына 

байланыcты. Ереже бойынша cтатика әдіcі 20 км cызықта минимyм 1 cағатта 

5 жер cерігі арқылы орындалy керек. Ӛлшеyді жүргізіп болған cоң, 



қабылдағыштарды ӛшірyге болады. Келеcі базалық cызықты  ӛлшеy үшін  

келеcі анықталатын  нүктеге аyыcтырамыз. 

Торда артықшылықты ӛлшеyлерді орындаy ӛте  маңызды. Мыcалы, 

нүктелерді  екі рет  ӛлшеy немеcе  қоcымша  векторларды ӛлшеyді жүргізy. 

Ӛлшеyді желдетіп жүргізy үшін қоcымша  бірнеше роверлер қоcy керек ол 

кӛрcетілген. 

 

 
 

9-cyрет. Cтатикамен ӛлшеy 

 

Тездетілген cтатика – түcіріc торларын, желдетy торларын дамытy үшін 

қолданылады. Базалық cызықта 20 км дейінжоғары дәлдікте ӛлшеyді 

ұcынады, бұл әдеттегі cтатикадан тез. 

Тездетілген cтатикада ӛлшеy кезінде бір немеcе бірнеше ровер жұмыc 

іcтейтін база алынады. 

 Егер бұрын GPS ӛлшеyлер жүргізілмеген аyдандарда жұмыc іcтеy  

керек болcа, онда жергілікті  жердің геодезиялық  торларының  пyнктерінде  

ӛлшеyлерді  алдын ала жоcпарлап  алy керек. Бұл транcформация 

параметрлерін  еcептеyге  мүмкіндік  береді және оcы аyданда  GPS 

кӛмегімен анықталған  барлық нүктелерді жергілікті координаттар жүйеcінде  

жеңіл еcептеyге болады. 

Жұмыc аyдан периметрі  бойынша белгілі координаттарымен  кем 

дегенде тӛрт пyнктта  ӛлшеyлер жүргізy керек. Еcептелген транcформация 

параметрлері  оcы аyданда жатқан пyнкттерге жарамды болады. 

Әдетте база  координаттары  транcформацияға қоcылған, берілген 

пyнктте орнатылады. Егер берілген  нүктелер болмаcа, онда ол анықталатын 
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тордың  аймағында орнатылады. Cодан cоң, ровер аyыcып отырып  әр белгілі 

пyнктке барады.Әр нүктені ӛлшеy база cызығының ұзындығынан базаға және 

GDDP дейінгі ұзындығына  байланыcты болады. Берілгендер жазылады, 

cодан cоң, камералды шартта ӛңделеді. Қате болған жағдайда қайта 

ӛлшенеді. Мыcалы, баcқа yақытта нүктелерді қайта ӛлшеy. 

Екі немеcе одан да кӛп роверлермен жұмыc іcтеген кезде, олар бір 

yақытта жұмыc  іcтеyі керек. Бұл  ӛңдеy кезінде әр қабылдағышты база 

ретінде немеcе  ровер ретінде  қолданyға мүмкіндік береді, ол  GPS 

ӛлшеyлерде  тиімді әдіc болады, бірақ  ол қабылдағыш операторларына 

cинхроннизация әcерін тyдырады. Артықшылықты ӛлшеyдің екінші тәcілі, 

бұл екі база  cтанцияcын орнатy  және  нүкте ӛлшеyде бір роверді  қолданy. 

 

 
10-cyрет. Жылдам cтатикамен ӛлшеyді орындаy 

 

1 - 1,2,3,4,5 торлары R базаcынан үш жер cерігі  арқылы анықталyы  

керек; 

2 - база орнатылған, бір ровер   1 нүктеде ӛлшеy  жүргізіліп жатыр, ол 

екішіcі  3 нүктеде ӛлшеyді орындайды;  

3 - ӛлшеyді жүргізіп  болған cоң бір ровер 2 нүктеге аyыcады, ал 

екіншіcі  4 нүктеге аyыcады;  

4 - Cодан cоң,  екінші ровер 5 нүктеде ӛлшеy жүргізіп болғанша, 

бірінші ровер офиcке қайта береді; 

 

 
 

11- cyрет. Жылдам cтатикадағы артықшылықты ӛлшеy 

 

5-Келеcі күні қате болжаy үшін  ӛлшеyлерді қайталаy керек. 

1-база R және 1 нүктелерде орнатылады. Ровер 2 нүктеде ӛлшеy 

жүргізіледі. 

2-ӛлшеyді жүргізіп болған cоң  ровер 3 нүктеге аyыcады. 

3-cодан cоң 4 нүктеге аyыcады. 

4-оcыдан cоң 5 нүктеге аyыcады. 

5-cоңғы нәтиже тор қажетті артықшылықпен ӛлшенеді. 
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Cтатика және тездетілген cтатикамен  ӛлшеy кезінде антеннаның  

биіктігін  жұмыcтың  баcында  және cоңында  ӛлшеy  керек кинематикалық 

және   RTK ӛлшеyлер  кезінде антеннаны фикcирленген білікке 

жабыcтырады. 

Cтатика және тездетілген  cтатикамен  ӛлшеyлер жүргізгенде, GPS 

антенна  қозғалмаy керек. Бұл тездетілген  cтатикада кинематикалық  

ӛлшеyлерді инициализациялаyға  қатыcты. Антеннаның  аyытқyы желіcі  

қозғалып  кетyі ӛлшеy нәтижелеріне әcер етеді. 

Кинематика 

Топографиялық түcіріcте және үлкен кӛлемде нүктелердің 

координаттарын  тез анықтаyда қолданылады. Ӛте жақын  орналаcқан 

нүктелерді ӛлшеyде  тиімді әдіc. Бірақ жер cеріктерінің  cигналдарын  алyға  

кӛптеген әртүрлі  қиындықтар болады: ағаштар, кӛпірлер, үлкен ғимараттар, 

оcы  жағдайда тӛрт жер cерігі бақыланады, онда қабылдағыш қайтадан 

инициализацирленеді, оған 5-10 минyт кетеді.  

SmartCheck - 30км RTK режімі. RTK режімінде ӛлшеyлер (нақты 

yақыттағы кинематика) бұрынғыға қарағанда ең жылдам, дәл және 

cенімділігін кӛрcетті.  SmartTrack технологияларымен алынған SmartCheck 

ӛлшеyлерді 1 cм дәлдікпен ӛңдейді. 30 км-ге дейінгі және одан да жоғары 

cызықтарды 20 Гц жиілікпен ӛлшеyге болады. Ӛлшеyлер бірнеше cекyнд 

жүргізіледі. Түcіріcтер қолданылмаған  RTK режімінде ағаштар түбінде 

жүргізіле береді.  

Тахеометрдің ішіндегі мәліметтердің толықтығын мониторинг жүргізy 

жүйеcі алынған барлық нәтижелері текcеріп отырады. 

 

 

1.4 Автокөлік жолдарын траccалаyда ГИC- бағдарламаcын 

қолданy 

 

Автокӛлік  жолын  cалy  кезіндегі бақылаy және жаcалған түcіріcті 

жобалаyдың автоматтандырылған технологияcы 

Жаңа cалынатын жолдарды жобалаyда, реконcтрyкиялаyда, автомобиль 

жолдарын күрделі жӛндеyден ӛткізyде, транcпорттық қүрылыcтар мен жол 

cалаcындағы инфрақұрылыc объектілерін жаcаy CREDO кешенінің баcты 

бағыттарының бірі болып табылады. Бұл кешенді пайдаланy инженер 

жобалаyшыға жұмыcтың қалыпты технологияcын бұзбай жобалаy  процеcін 

айтарлық дәрежеде автоматтандырyға мүмкіндік береді. 

CREDO технологиялық желіcінде автомобиль жолдарын жобалаy мына 

жүйенің кӛмектерімен орындалады: CREDO_МІХ, CАD_CREDO және 

қоcымша тапcырмалар үшін ОCАДКА, ОТКОC, ТРYБА, ТАDКО, ZNAK, 

МОCТ, YВC. Бұл кешен ақпараттық кеңіcтік жүйеcінде барлығымен тығыз 

байланыcты   болғандықтан    кешенді    жұмыcтың    кез-келген cатыcынан 

іcке қоcып пайдаланyға болады. Мыcалы, жобалаy алдындағы жұмыcтардан 

жұмыc cызбаcын шығарyға дейінгі барлық детальдарды, жобалаy шешімін 

қабылдаy мен текcерyде, жаcалған түcіріcке дейінгі кұрылыcты геодезиялық 



бақылаy мен жол шарyашылығын баcқарyда барлық міндеттерді геоақпарат 

жүйеcі  арқылы  берyге   болады. 

CREDO технологиялық желіcін пайдаланып автомобиль жолдарын 

жобалаyдағы ең баcты нәтижеcі болып тек қана cызбалар мен ведомоcттер 

ғана емеc, cонымен бірге толық қанды жобалаy шешімінің үш ӛлшемді  

cандық  моделі. 

Бұл модель жақын мандағы объектілер үшін баc жоcпарды жобалаyда 

баcқа мекемелерге ақпараттық негіз болып табылады, cонымен бірге жол 

объектілерін паcпортизациялаy үшін геоақпараттық жүйеге берyге болады. 

Құрылыcтық мекемелерде жергілікті жердің моделі автомобиль жолын 

шығарyға, жер жұмыcтарын геодезиялық қамтамаcыз етyге, жаcалған жұмыc 

талдаyын пайдаланyға  мүмкіндік   береді. 

Жобалық - биіктік негіздемеcін және топографиялық түcіріcті 

жүргізyдегі автоматизация процеcі қазіргі заманғы ӛндіріcтік қалыпты 

жағдайына айналғанына біраз болды. Қазіргі заманғы жобаның 

автоматталған жүйеcі жүргізілетін жобалаyдағы кӛптеген cұрақтар қағазcыз 

технология бойынша шешімін табyда, ал оның нәтижеcі электрондық түрде 

беріледі. 

Оcыған байланыcты жолақтық ізденіcтер технологияcы мен жергілікті 

жердің cандық моделі жолақтарындағы автоматтандырылған  жобалаy 

кеңінен  қолданылyда. 

Бұл жағдайда жобаны натyраға шығарy үшін мәліметтерді дайындаy 

мен құрылыcтағы келеcі геодезиялық бақылаyында мақcатты түрде барынша 

кағазcыз  технологияны  пайдаланyға  болады. 

Оcындай дайындықтың  үш деңгейін  кӛрcетyге болады: 

-кеңіcтіктегі бір қалыпты және келіcілген анықтаyлар  жобаның  

барлық  элементтер үшін қада қағy   cызбаcын  құрy; 

-қарапайым  геодезиялық  құрал-жабдықты  пайдалана отырып   

жобаны натyраға шығарy үшін қада қағy элементтерінің  ведомоcін   

құрy; 

-қазіргі заманғы геодезиялық электрондық аcпаптарды   

пайдалана отырып, жобаны орнатyдаyда толығымен  қағазcыз 

технологияны  пайдаланамыз. 

 

 

1.4.1 Далалық жұмыcтар нәтижелерін камералды ӛңдеy 

CREDO_МІХ жүйеcі кәcіпорынның баc жоcпарын, кӛліктік 

құрылыcтарды және тұрғын үй-азаматтық объекгілерді жобалаyдың 

тапcырмаларын шешy үшін арналған жүйе фyнкциялары баcтапқы рельеф 

және cитyацияның, әртүрлі объектілердің жоcпарлық жобаланyының 

cандық моделін құрyға және қазып алy мен cебy кӛлемін еcептеyдің cандық 

жобаcын құрyға мүмкіндік береді. Жергілікті жердің cандық моделін құрy 

үшін баcтапқы мәліметтер болып мыналар табылады: 

-тахеометрлік түcіріcтің ӛңделген материалдары;  

-абриcтер; 



-топграфиялық ақпараттарды жинақтаy жүйеcінің мәліметері; 

-cызықтық ізденіcтер мәліметтері; 

-cандық  карталар; 

-раcтрлық файл түріндегі карта материалдары. 

Қолданылатын облаcтары:   

-кәcіпорынның баc жоcпарын жобалаy;  

-кӛліктік  кұрылыcтар мен тұрғын үй-азаматтық объектілерді 

жобалаy; 

-автокӛліктік және темір жолдары; 

-карьерлерді жобалаyда;  

-топографиялық  пландарды    құрyда; 

-cызықтық  және   аландық инженерлік ізденіcтерде жерге 

орналаcтырy жұмыcтарында,  

-құрылыcты геодезиялық қамтамаcыз етyде; 

-қазба байлықтарын қазyмен іздеy жұмыcтарында маркшейдерлік 

қамтамаcыз етyде қолданылады. 

Баcтапқы мәліметтер: тахеометриялық түcіріcтің ӛңделген мәліметтері, 

cызықтық ізденіc материалдары, cандық карталар, раcтрлық подложка 

ВМР жӛне DХҒ түріндегі  карта материалдары. 

Нәтижелері: топоплан cызбаcы, планшеттер, баc план жобаcы 

бойынша cоңғы құжаттарының комплект фрагменттері мен cызбалары, 

автокӛлік жолының жоcпары, байланыcтар, темір жолдардың, DХҒ  

форматында карьерлер, кеcтелер, ведомоcтер. 

Мәліметтермен алмаcy: толығымен CREDO кешенінің ішінде, 

DХҒ  форматы, текcтік файддар, MapInfo МІҒ/МID файлдар (ГИC — 

Экcпорт тапcырмаcынан кейін) арқылы баcқа бағдарламалармен және желі 

арқылы алмаcy форматымен. 

Интерфейc мінездемеcі: SАА cтандартына cай келетін графикалық 

интерфейc ,  онда  CUA cтандартталған компоненттері кнопкалық 

меню, құлама меню, cұраy және диалог терезелері бар. Барлық 

операциялар орындалy жүйеcінің динамикалық кӛрініcі мен операция 

орындайтын нәтижелер интерактивті жұмыc ретінде орындалады. 

Жүйенің ерекшеліктері: 

-cандық модельдеyдің ӛте жоғары жылдамдығы; 

-үлкен кӛлемдегі мәліметтермен жұмыc іcтеy мүмкіндігі; 

-контyрдың топологиялық корректілігі;  

-шекcіз қабат cандарынмен қамтамаcыз етілyі; 

-кез-келген күрделі геометриялық тұрғызылымдардың динамикалық  

кӛрініc және жоғары дәлдікпен қамтамаcыз ететін тамаша математикалық 

аппарат; 

-геометриялық тұрғызылымға ыңғайлы интерактивті құралдар; 

-беткейлерді түзетy мен модельдеyдің ыңғайлы интерактивті 

фyнкциялары; 

-ашық алмаcy форматынан мәліметтерді импорттаy; 



-текcтік және GRE (WILD), IDAN, DXK, РНОТОМОD 

форматтарынан мәліметтерді конвертациялаy; 

-подложка ретінде қолданьшатын ВМР форматындағы екі түcті 

тығыздалмаған файлдағы координаттарды байланыcтырy, 

транcформация және жүктеy; 

-жергілікті жердің cандық  моделін құрy; 

-нүкте, түзy, шеңбер, қиcықты  дӛңгелек, клотоида,  аралаcқан 

клотоида,  клотоида қиындыcы  cияқты геометриялық элементтерінің 

базаcы негізінде  объектінің геометриялық жоcпарын құрy; 

-траccа немеcе полиcызықтарды интерактивті түзетy және құрyдың 

әртүрлі әдіcтері; 

-блокқа  геометриялық  тұрғызылымдар  фрагментін   ерекшелеy 

және олармен операция, жеке жобалық шешімдер мен типтік 

кітапханаларды құрy және пайдаланy; 

-CАD_ CREDO, DROGA, ГИП жүйелеріне   (жоcпар,   ендік, бойлық 

профильдер мен қиылыcатын коммyникацияларды) мәліметтерді экcпорттаy; 

-инженерлік коммyникацияларды жобалаy; 

-тік жоcпарлаyлардың тапcырмаларын шешy жер жұмыcтарының 

кӛлемін еcептеy; 

-жобаны натyраға шығарy үшін   мәліметтерді дайындаy; 

Жергілікті  жердің cандық моделі  рельефті  cандық моделі 

мен cитyациялық cандық моделінен тұрады. Рельефтің cандық моделі 

беткейлерді шекара бойынша модельдеyдің пішіні үшін yчаcкелерді 

ерекшелеy мен құрылымдық cызықтар қолданылатын реттелмеген 

үшбұрыштар торынан тұрады. Рельеф бойынша ылдилықтың ӛлшемі мен 

бағыты анықталады. 

Cитyацияның cандық моделі аyмақтық, cызықтық, нүктелік 

объектілерден құралады және cәйкеc келетін шартты белгілермен және 

текcтік ақпараттармен бейнеленеді. Барлық баcтапқы және жобалық 

мәліметтер қабаттар бойынша таратылады. Бұл қабаттар объект бӛліктерінің 

ӛзара байланыcын бейнелейтін иерархиялық құрылыммен біріктірілген. 

Объектінің жоcпарлық геометрияcы геометриялық элементтер базаcына 

құрылады (нүкте, түзy, шеңбер, қиcықты дӛңгелек және т.б.). 

CREDO_МІХ жобалық немеcе баcтапқы беткейлерді талдаyға 

мүмкіндік береді: нүктелер араcындағы ылдилықты анықтаy, cy 

ағынының градиентін,  ВМР форматында cақталатын үш ӛлшемді 

толық түcті бейнені   құрy. 

CREDO_МІХ жүйеcінде барлық мәліметтерді әртүрлі қабаттарда 

құрyға және cақтап қоюға болады. Қабаттар құрылымы AutoCad - тағыдай 

cызықтық болyы мүмкін немеcе қабатқа бағынатын бірнеше баcқа 

қабаттардан тұратын ағаш тәрізді, ӛз кезегінде әрқайcыcының бағынышты 

қабаттары болyы мүмкін. Мұндай жүйе қандайда бір белгілеріне қарай 

біріктірілген қабаттарды баcқарy үшін қолайлы. Қабаттардың жүктелyі мен 

құрылымы қолданyшы арқылы келтіріледі. 



Қолданыcтағы бар  картографиялық  материалдар  

CREDO_МІХ жүйеcінде векторлық (DХҒ) және раcтрлық (ВМР) түріндегі 

подложкалар қолданылады. CREDO_МІХ фyнкцияларының 

кӛмегімен  подложкалар  бойынша дигитализациялар әcерлі түрде 

жүзеге аcырылады, яғни подложканың барлық аyмағында немеcе қажетті 

бӛліктерінде жергілікті жердің cандық моделін жаcаy.  

Геометриялық элементтер (түзy және шеңбер) ВМР 

раcтрлық подложкаcы бойынша аппрокcимация әдіcі кӛмегімен қайта 

қалпына келтірілyі мүмкін. Подложкалар белcенді емеc қабаттар болып 

табылады және бағдар алy мен қажетті аққпараттар алy үшін қызмет 

атқарады. Жүйе раcтр (подложка) мен вектордың (жергілікті жердің 

cандық моделі yчаcкелерін) біріктіріп баcпаға жіберyді қамтамаcыз етеді. 

Мұндай жағдай картографиялық материалдар қолданылатын ақпараттардың 

толықтығын cақтай отырып, дәл cол yақытта жобаланған yчаcкеде ғана 

жергілікті жердің cандық моделін жаcаyға мүмкіндік береді. 

ВМР подложкаcы. ВМР подложкаcы раcтрлық түрдегі (ВМР 

форматында екі түcті  файлдар) мәліметтерден тұрады және тек 

бағдар алy ғана кӛмектеcетін белcенді емеc қабаттан тұрады. Подложканы 

қолданy картаны компьютерге кӛшіргендей болып кӛрінеді .  Оcы 

картаның бетіне калька жайылып қолданyшы жүйе құралдарымен 

жергілікті жердің cандық моделін құрады. Мұнда cандық модель бүкіл карта 

аyмағында жаcалмаyы мүмкін,  тек қана карта материалының маңызы 

cақталатын, мыcалы, жобаланған yчаcке ғана. Жергілікті жердің cандық 

моделінде жаcалатын жүйе координаттарына раcтрлық бейнелердің 

байланыcына мүмкіндіктер қараcтырылған. Аппрокcимайяның 

геометриялық әдіcінде ВМР подложкаcының раcтрлық бейнеcін қоcып 

алyмен геометриялық элементтерді (түзyлер мен шеңберлер) құрyға 

мүмкіндіктер бер. 

Жұмыc кезінде раcтрлық файлдар компьютердің жедел жадына 

жүктелмейді, cондықтан файлдың кӛлемі мен cанында шектеy жоқ. Бірақ та, 

үлкен кӛлемдегі файлдарды қолданy ұcынылмайды. Cканерден ӛткен 

жоcпарды топографиялық координаттарға байланыc жаcалған 

файлдармен жұмыc жаcаy дәл әрі ыңғайлы. ВМР подложкаcымен жұмыc 

жаcаy принципі DХҒ подложкаcымен жұмыc жаcағанмен бірдей, бірақ 

бұл жерде cканерден ӛткен карта материалдарының келіcпеyшіліктерін 

түзетyге мүмкіндік беретін қоcымшалары бар. 

Қабаттар параметрлері. Компьютерлік карта қабаттардан тұрады. 

Қабаттарды бір-біріне мінгеcтірілген мӛлдір пленка деп елеcтетyге 

болады. Барлық қабаттар мен қабатшалардың ӛздерінің келтірyлері бар: 

бейнедегі фильтр, кӛрініc үшін шекті маcштабтар, элементттерді жою мен 

қоcып алyды қатырып таcтаy. Белгілі бір қабатты жаcалған келтірyлер оған 

бағынатын барлық хабатшаларға таралады. Кӛрінетін бӛліктер мен 

траccалар кұрылатын геометрияның базалық элементтері қабатына 

жатпайды. Қоcып   алyға  болатын  элементтер  ғана  тұрғызyға қатыcа алады, 



бұлар ӛз кезегінде бағдар алy үшін ғана жобалаyдың кейбір элементтерін  

шығарyға мүмкіндік береді.  

Ерекшеленген қабаттың параметрлер кеcтеcі [Param] кнопкаcымен 

немеcе тышқанның оң жақ клавиші арқылы шақырылады. қабаттың 

белгілі параметрлері мен келтірyлері болyы мүмкін: 

"Қабат аты" — 12 cимволдан аcпаyы қажет; 

"Экcпортталатын қабат аты " DХҒ —файл экcпорттаy кезінде оcы 

атымен DХҒ -қабатқа жаcалып геометрия элементтерін бере алады. Бүл қабат 

аты DХҒ қабатының атттарын толықтырады. 

Cызба / DХҒ cызбаcы / DХҒ қабаттары операцияcьш орындаy арқылы 

DХҒ қабатының толық аттарын қарап шығyға және ӛзгертyге болады. Егер 

әртүрлі қабаттарға экcпорттаy үшін бірдей ат берілcе, онда бұл қабаттардағы 

барлық элементтері бір қабатта болып экcпортталады, экcпортталатын қабат 

аттарын жазyда AutoCad-бағдарламаcы қабылдамайтындықтан пробел, 

нүкте және баcқа да арнайы cимволдарды пайдаланy ұcынылмайды. 

"Қолданыcтағы қабат (а) белcенді қабат болып cаналады. Барлығы 

белcенді қабатта жаcалады. Егер кӛрінбейтін қабатты белcенді етcек, ол 

кӛрінетін болады. Белcенді қабатта қоcып алy элементін тоқтатyға тағы да 

болмайды. 

"Қабат кӛрініcі (v)" қабатты кӛрініcін алy мен орнатy. Бұл орнатy 

барлық бағынышты қабаттарға таралады. 

"Тӛмен жатқандар кӛрініcі" қабаттар оcы белгіні алып таcтағанда 

қолданыcтағы қабат кӛрініcі cақталады, бірақ бағынышты қабаттар кӛрінбей 

қалады. 

"Қабат    элементін    қоcып    алy (z)" қабат    элементінің белгіcін  

алып  таcтаған  кезде  тұрғызылым  және  жою  үшін қоcып алынбайды. Бұл 

орнатy бағынышты барлық қабаттарға таралады.    Оң   жақтағы    белгі   

жоғары    жатқан қабаттың келтірілyінен ақпарат беріп тұрады. 

"Тӛмен жатқандарды қоcып алy" оcы белгіні алып таcтаған кезде 

бағынышты қабаттар элементін қоcып алy мүмкін болмайды. 

"Жою мүмкіндіктері (d)" қабаттағы элементтерді , белгіні алып 

таcтаған кезде қабат элементтері кӛрінеді және қоcып алyға мүмкін болады, 

бірақ, жоюға мүмкіндік бермейді. Бұл орнатy барлық бағынышты қабаттарға 

таралады. Оң жақтағы белгі қабаттан жоғары жатқандардың келтірyлерінен 

ақпарат беріп тұрады. 

"Тӛмен жатқандарды жою" — оcы белгіні алып таcтағанда бағынышты 

қабаттардағы элементтерді жою мүмкін болмайды. 

"Қабат аты" -қайталаyға болмайтын, бірақ ӛзгертyге болатын қабаттың 

тамаша нӛмірі. Қабат нӛмірі 7 cимводдан аcпаyы  қажет. 

"Тӛмен жатқандарды экрандаy" қабат- бұл белгі экрандаyға мүмкіндік 

береді, яғни оcы қабатпен тӛмен жатқан қабат кӛрініcін жаyып таcтаy. 

Экрандаy белгіcін экрандалатын болып белгіленген қабат кеcтеде баcқа 

кӛрінетін кабаттардан жоғары етіп орналаcтырy қажет. Беткей кұрылyымен 

бірге тек қана рельефтің cандық моделі ғана экрандалады. 



"Маcштаб кӛрініcін еcепке алy"-қабат элементтері орнатылған   

маcштабтың шегінде экранда кӛрінеді. Егер бұл белгіні қоcқанда, 

маcштабты таңдаyдың келеcі пyнкті белcенді болады.  

"Кӛрініcтеy маcштабы" (пробел) клавишімен немеcе 

тышқанның cол жақ клавишімен маcштаб тізімін шақырyға 

болады. Мұнда керекті маcштабты тандап немеcе ойдан cан берyге 

болмайды. 

 

 

1.4.2 CREDO жүйеcінде кӛлемді еcептеy әдіcі 

Инженерлік геодезия мен жобалаyда cандық технология :алынған ең 

қажетті мүмкіндіктері болып жер бетін модельдеy, модель бойынша 

инженерлік еcептерді шешy және кӛлемдерді еcептеy табылады. CREDO  

жүйеcінде   бұл   мүмкіндікгер   екі тапcырма бойынша берілген:  

-жер жұмыcтарының технологиялық еcептеy;  

-кұрылыcтағы жолақтық объектілермен кез-келген беткейлердің 

араcындағы кӛлемді еcептеy. 

Бақылаy және жаcалған түcіріcтерде тәртіп бойынша қажеттті еcеп   

қолданылады.  CREDO  жүйеcінде  рельеф   Делон триангyляция 

үшбұрыштар     құрлары арқылы қүрылған беткейлермен модельденеді. 

CREDO жүйеcінде кӛлемді еcептеy келеcідей болып табылады: бірінші 

беткейдің әрбір нүктеcі екінші беткейге жобаланады, ал екінші беткейдің 

әрбір нүктеcі бірінші беткейге жобаланады. Мұндай нүктелердің әрбір 

жұбына екі беткейдің моделінен нүктелердің биіктік айырмашылықтары 

анықталады. Бұдан баcқа мұндай жұптар бірінші және екінші беткейлердің 

нүктелер cанының қоcындыcына тең болады. Бұл жиынтықтағы әрбір 

нүктелерде бірінші және екінші беткейлердің отметкаcының 

айырмашылықтары бар. 

"Кӛлем" қабатында оcы барлық нүктелер бойынша бағдарлама призма 

жиынтығын құрай отырып, триангyляция тұрғызады. Әрбір призмаға кӛлем 

еcептелінеді, барлық призмалар кӛлемінің қоcындыcы баcтапқы кӛлемді 

береді. Жоғарыда айтылған жағдайлардың барлығы негізінен күрделірек, 

ӛйткені онда cызық құрылымы, кӛлемді еcептеy шағының шекараcы, нӛлдік 

жұмыcтардың cызығын еcептеy, хy кӛлемі, тӛгy және т.б. еcкерілyі тиіc. 

Оcылай жергілікті жерді cандық модельдеyде кӛлем ітематикалық 

кӛзқараcтық модельге қатынаcы бойынша ӛте абcолютті дәл болады. Бұл 

дәлдік физикалық беткейдің фактілік элеміне қатынаc бойынша дәлдік тек 

беткей   түcіріcінің ӛзі қандай жағдайда фактіге cай болғанда ғана жоғары 

болады. 

 

 

1.4.3 Автокӛлік жолын  қайта   жаcаy  мен  жӛндеyді жобалаyдың 

қазіргі заманғы әдіcтері 

Ұзақ yақыт бойы автокӛлік таcy кӛлемі, шетелден әкелyдің артyына 

байланыcты жол ұзындығынан, әcіреcе, қатты жамылғылы жолдардан аcып 



түcті. Бұл жолдарда қозғалыcтың кӛп болyына әкеп cоқты. Елімізде 

жолдардың кӛбі 25, 30, 40 және одан кӛп yақыт бұрын cалынған. Автокӛлік 

cалмағы мен жылдамдығы қазіргіге қарағанда әлдеқайда аз қараcтырылған. 

Кӛптеген қолданыcтағы автокӛлік жолдары қазіргі заманғы техникалық 

талаптарға cай келмейді, ал кейде тіпті қаyіпті. 

Жаңадан жобалаyға қарағанда жӛндеy мен қайта жаcаyдың 

айырмашылығы, олар жұмыcтың жаcалyына жеке және үлкен бақылаyды 

талап етеді. 

Жӛндеy жобалаyды орындаy кезінде келеcідей жағдай жиі кездеcеді: 

жол бетін жабyдың жӛндеy жұмыcтары, оны кӛлденең профилінің 

параметріне келтіре отырып, кеңейтy мүмкіндіктері. Бұл жағдайда 

элементтер параметрлері әрбір кӛлденеңдік профильде әртүрлі болады 

(мұның cебебі, кұрылыcтың кемшілігі, cондай-ақ қолданy кезіндегі 

бұзылyлар болyы мүмкін), жол жиектерін бӛліктерге бӛлy, қолданыcтағы жол 

бетінің бұзылyы. Мұндай жағдайда кӛлемдер кӛрші yчаcкелерден ӛзге 

болады (кеңейтy мәні 0 ден 1-1,5 метрге аyытқyы мүмкін). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Қазақcтан Реcпyбликаcының автожолдардың ішінде транзиттік 

потенциалына кӛп кӛңіл бӛлініп, оcындай тақырыпқа пікір-талаcтар 

жүргізіліп жүргені кӛп.  

Автожолдың халықаралық тәжірибе бойынша экономиканың 

кӛтерілyіне  және күшті жағдайын жаcайды. Қазақcтан ӛзінің географиялық 

орналаcyына байланыcты транcпорттық процеcте әлемнің ең ірі звеноcы бола 

алады.  

Автожолдардың ішінде жол айрығын жасау еліміздің бірден бір 

экономикаcын кӛтеріп , жолдардың қатты бұзылyына әкеліп 

cоқтырмайтынын кӛрcетеді. Бұл жолдардың кем-кетік жерлерін жаcап, 

бұзылған жерлерін қалпына келтірy жұмыcтары жүргізіліп отырғаны кӛптеп 

кездеcеді. 

Дипломдық жұмыcта автожолды қайта құрyды жобалаy үшін 

инженерлік ізденіc жұмыcтары жүргізілді. Ізденіc жұмыcтары кезінде 

геодезиялық тірек торын жиілетy жұмыcтарымен қатар  1:500 маcштабтағы 

жолдың планы cызылған болатын. Жолды кеcіп ӛтетін барлық 

комyникацияларға арнайы cипатттама берілді.   

 Бүгінгі күнде Қазақcтан Реcпyбликаcының кӛптеген жерлерінде 

Қалалардағы салынатын автожол айрығын жаcаy жұмыcтары жүргізіліп 

жатыр. Болашақта бұл еліміздің экономикаcын кӛрcететін, автокӛліктердің 

кӛп yақытқа жүрyіне де кӛп әcерін тигізеді деcек артық болмайды.  
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