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КІРІСПЕ

Еліміз орасан зор жер байлығының иесі. Біріңғай жер қорымыз 272,5
млн гектар жерді құрайды. Қазақстан Республикасының жер ресурстарын
тиімді пайдалануға байланысты жер қатынастарын реттеу үлкен мəселелерді
қарастырады. Өз кезегінде мəселелерді түбегейлі шешу мақсатында, жерге
орналастыру институттары мен жер ресурстары комитеттері жан-жақты
мамандармен қамтамасыз ету басты міндет болып табылады.

Оқу құралы Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым
министрлігінің 2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығында көрсетілген
техникалық жəне кəсіптік білім берудің «1511000-Жерге орналастыру»
мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарының «151101 2- Сызушы»
біліктігіне сəйкес дайындалған. Оқу құралы «151101 2- Сызушы» біліктігінің
курс бағдарламасына сəйкес барлығы жеті бөлімнен тұрады, өз кезегінде
модульдерді зерделеу нəтижесінде білім алушылар цифрлық топографиялық
карталар жасау кезінде геоақпараттық жүйелерді пайдалануды,
картографиялық белгілерді құрастыру, жер құрылысы жəне жер кадастрында
картаны пайдалану, топографиялық карталарға арналған шартты белгілер,
фотосурет туралы негізгі мəліметтерді сипаттайды, жердің бетіндегі
геодезиялық өзгерістерді сипаттауды меңгереді.

Оқу құралында Графикалық жəне мəтінді құжаттар қалыптастыру;
Карталардың математикалық негіздерінің элементтерін құру жəне
картографиялық элементтерді құрастырудың негіздері; Карталарды сызу
жəне ресімдеу; Ауыл шаруашылығын механикаландыруды қолдану; Еңбекті
қорғау саласындағы құқықтық қамтамасыз ету; «Фотограмметриялық
əдістермен топографиялық жоспарлар мен карталар жасау жəне ауыл
шаруашылығындағы аэрофотогеодезиялық ізденіс; Жердің бетін геодезиялық
өлшеу, жергілікті жердегі тахеометриялық жəне нивелирлік жұмыстар
модульдерді зерделей отырып, материалдар пайдаланылып, келтірілген. Оқу
құралын, сондай-ақ білім алушылар топографиялық-геодезиялық
кəсіпорындардың жəне карт-фабрикалардың жұмыстарын, топографиялық
сызу бойынша дағдыларын өз беттерінше жетілдіруге арналған құрал ретінде
пайдалана алады. Бұл оқу құралының өзектілігі модульдер бойынша
шеберлік пен білімнің негізгі көздерінің бірі болып табылатындығымен
расталады, ол қажетті ақпаратты ғана емес, сондай-ақ функционалдық
ерекшеліктері, əрекет ету принципі егжей-тегжейлі ұсынылған.

Әр тақырыптан кейін тəжірибелік тапсырмалар мен сұрақтар
дайындалған, кейбір тапсырмалар тест немесе білім алушылардың өзін-өзі
бақылауға арналған сұрақтар құрастырылған. Пайдаланылған əдебиеттер
тізімі көрсетілген.
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БӨЛІМ 1. ГРАФИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МӘТІНДІ ҚҰЖАТТАР
ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Оқыту мақсаттары:
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар мыналарды игеруі тиіс:

- AutoCAD GeoniCS бағдарламаларының арналымы; MapInfo, ArcGIS
геоақпараттық жүйелердің қолданылуы;

- білім алушылар цифрлық топографиялық карталар жасау кезінде
геоақпараттық жүйелерді пайдалануды үйренулері тиіс.

Алдын ала талаптар:
Осы модульді меңгермес бұрын білім алушылар келесі пəндерді оқуы

керек, олар: география, сызу, математика, информатика.
Қажетті оқу материалдары:

- AutoCAD GeoniCS, MapInfo, ArcGIS бағдарламалары орнатылған
дербес компьютер
Кіріспе
Графикалық жəне мəтінді құжаттар қалыптастыру бөлімінде AutoCAD

GeoniCS бағдарламасының арналымы, тахеометрден, GPS – қабылдағыштан
деректер жүктеу, геонүктелердің көмегімен GeoniCS бағдарламасында
деректерді өңдеу жəне ахуалды бейнелеу, MapInfo, ArcGIS геоақпараттық
жүйесін қолдану, дербес компьютерге бағдарлама орнату мен сандық
топографиялық карталар жасау тақырыптарында мəліметтер мен
материалдар пайдаланылған.

Модульде барлық тақырыптар бойынша типтік жұмыстарды шешу
мысалдары келтірілген. Мəселелерді шешуде білім алушыларға материалды
өз бетінше меңгеруге көмектесетін тəжірибелік жұмыстар жəне бірқатар
ұсыныстармен бірге жүреді.

1.1. AutoCAD GeoniCS бағдарламасының арналымы

Тапсырма AutoCAD бағдарламасында контурдағы терезелерді кесу
Тапсырманың мақсаты:

• білім алушыларды AutoCAD бағдарламасында бағдарлама
баптауларымен жұмыс істеуге жəне жоба құруға үйрету.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• орнатылған AutoCAD бағдарламалары бар компьютер, пернетақта,
тышқан, нұсқаулық карталары.

Тапсырманы орындау технологиясы:
Біз салынған қабырғаларыңызға терезелер саламыз - > тіктөртбұрышты

аламыз, тапсырмалар тақтасында тінтуірдің сол жақ батырмасымен -
>терезені кез - келген жерде саламыз - > терезені тінтуірдің оң жəне сол жақ
батырмасымен нұқыңыз, тапсырмалар жолағы шығады - > таңдалған
көшіруді таңдаңыз - > тіктөртбұрышты нұқыңыз жəне жаңа терезелер алу
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- білім алушылар цифрлық топографиялық карталар жасау кезінде
геоақпараттық жүйелерді пайдалануды үйренулері тиіс.
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Керекті құралдар мен аспаптар:

• орнатылған AutoCAD бағдарламалары бар компьютер, пернетақта,
тышқан, нұсқаулық карталары.

Тапсырманы орындау технологиясы:
Біз салынған қабырғаларыңызға терезелер саламыз - > тіктөртбұрышты
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үшін қажетті жерге қойыңыз - > содан кейін Enter - > біз терезелер тұрған
орынды жасадық [1].

1.1.1. AutoCAD экранында орындалатын жұмыстар.

Тапсырма AutoCAD "Geoni CS" бағдарламасында жұмыс істеу кезінде
деректерді жасау жəне импорттау кезінде бағдарламаны теңшеу».
Тапсырманың мақсаты:

• білім алушыларды бағдарлама баптауларымен жұмыс істеуге жəне
AutoCAD "Geoni CS" бағдарламасында жоба құруға үйрету»
Керекті құралдар мен аспаптар:

• орнатылған AutoCAD бағдарламалары бар компьютер, пернетақта,
тышқан, нұсқаулық карталары.

Тапсырманы орындау технологиясы:
AutoCAD үшін GeoniCS бағдарламасын ашыңыз, пайда болған "Жұмысты
бастау" терезесінде geonics шаблонын таңдаңыз.dwt. жəне OK түймесін
басыңыз, бағдарлама ашылғаннан кейін, экранның сол жағында немесе
экранның жоғарғы жағында орналасқан GeoniCS навигаторына
өтіңіз,GeoniCS қойындысында ПРОВОДНИК ПРОЕКТА пəрменін таңдаңыз,
қалқымалы терезеде ЖОБАНЫ ҚҰРУ пəрменін таңдаңыз,"атау" графигі
жобаның атауын енгізіңіз - OK түймесін басыңыз [2].

1.1.2. Сызықтар, көпбұрыштар, қисық сызықтар сызу; командаларды
немесе белгіленген объектілерді іске қосу

Тапсырма AutoCAD "GeoniCS" бағдарламасында жұмыс істеу кезінде
деректерді жасау жəне импорттау кезінде бағдарламаны теңшеу».
Тапсырманың мақсаты:

• білім алушыларды AutoCAD "GeoniCS" бағдарламасында бағдарлама
баптауларымен жұмыс істеуге жəне жоба құруға үйрету»
Керекті құралдар мен аспаптар:

• орнатылған AutoCAD бағдарламалары бар компьютер, пернетақта,
тышқан, нұсқаулық карталары.

Тапсырманы орындау технологиясы:
Содан кейін тағы да OK – экранның сол жағында орналасқан GeoniCS
навигаторына өтіңіз, GeoniCS бетбелгісінде ПРОВОДНИК ЧЕРТЕЖА
таңдаймыз, содан кейін «ПРОВОДНИК ЧЕРТЕЖА» экранның оң жағында
пайда болады, «ПРОВОДНИК ЧЕРТЕЖА» таңдап- «УСТАНОВКИ»
бетбелгісін ашыңыз, содан кейін « чертеж1.dwg» түймесін басыңыз, тінтуірдің
оң жақ батырмасымен «УСТАНОВКИ ЧЕРТЕЖА» командасын таңдаңыз,
пайда болған терезеде 1:500 масштабын таңдаңыз - содан кейін сол терезеде
0.01 дөңгелектеу белгісін таңдаңыз, OK түймесін басыңыз. Біз жобаны
құрып, оның параметрлерін орнаттық [3].
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1.1.3. Мəтіндер жəне символдармен, штрихтармен жұмыс

Тапсырма AutoCAD GeoniCS бағдарламасындағы жазулар.
Тапсырманың мақсаты:

• Білім алушыларды AutoCAD "GeoniCS" бағдарламасында бағдарлама
баптауларымен жұмыс істеуге жəне жоба құруға үйрету»
Керекті құралдар мен аспаптар:

• орнатылған AutoCAD бағдарламалары бар компьютер, пернетақта,
тышқан, нұсқаулық карталары.

Тапсырманы орындау технологиясы:
Жоғарыда «РИСОВАНИЕ» кіріп «ТЕКСТ» командасын таңдаймыз,

ары қарай «ОДНОСТРОЧНЫЙ» деген нүктеге басып өзіміз сөз қою керек
жерге басамыз (мəтінді пернетақтада тереміз). Жазу үшін қаріп бағытын
таңдап, пернетақтамен жазамыз. Содан кейін қаріптің өлшемін өзгертіп, оны
орнына ауыстырыңыз (жазбаға нұқыңыз жəне ол нүктелі болады, əріптің
соңында квадрат пайда болады жəне тінтуірдің оң жақ батырмасымен біз
сізге қажет нəрсені жасаймыз ( жылжыту, азайту жəне т.б.) [4].

1.1.4. Тахеометрден, GPS – қабылдағыштан деректер жүктеу. 1.1.5.
Геонүктелердің көмегімен GeoniCS бағдарламасында деректерді өңдеу,
GeoniCS көмегімен ахуалды бейнелеу

Тапсырма AutoCAD GeoniCS жүйесінде деректерді өңдеу.
Тапсырманың мақсаты:

• білім алушыларды AutoCAD "GeoniCS" бағдарламасында бағдарлама
баптауларымен жұмыс істеуге жəне жоба құруға үйрету»
Керекті құралдар мен аспаптар:

• орнатылған AutoCAD бағдарламалары бар компьютер, пернетақта,
тышқан, нұсқаулық карталары.

Тапсырманы орындау технологиясы:
1) Экранның жоғарғы жағында біз - ГЕОТОЧКАЛАРҒА өтіп,
ГЕОТОЧКАЛАРДЫҢ ИМПОРТЫ мен ЭКСПОРТЫН таңдаймыз, содан
кейін ИМПОРТ ИЗ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА таңдаңыз, жолда пайда болған
терезеде ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ жолында «ПАПКИ» белгішесін басыңыз,
пайда болған терезеде (біздің файлды іздейміз) жұмыс үстеліне өтіп
"ТОПОСЬЕМКА" папкасын таңдаңыз жəне онда таңдаңыз .координаттары
бар txt құжатыашу түймесін басыңыз, импорт форматында көк белгішені
нұқыңыз («формат geonics» жолына қарама-қарсы орналасқан), «НОВЫЙ
ФОРМАТ» таңдап, «РЕДАКТИРОВАТЬ» түймесін басыңыз.Пайда болған
терезеде «ИМЯ ФОРМАТА» бағанына "GPS" атауын «РАСШИРЕНИЕ ПО
УМОЛЧАНИЮ» бағанына енгізіңіз. txt «СИМВОЛ КОММЕНТАРИЯ» жолында
бос қалдырыңыз, «С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ» жолды таңдап, "үтір" қойыңыз,
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«ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ» графасы бағанда пайда болған терезеде, «ТИП
КОЛОНКИ» жолында «НОМЕР» таңдаңыз (№) жəне OK басыңыз [5].
2) OK түймесін басып, сол жолмен X, Y, ОТМЕТКИ, ОПИСАНИЕ қосып, OK
түймесін басыңыз, содан кейін тағы да «ИМПОРТ ГЕОТОЧЕК ИЗ
ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА» терезесінде OK түймесін басыңыз, «ФОРМАТ
ИМПОРТА» жолында GPS таңдаңыз (біз жасаған формат) - сол терезеде
«ВСТАВИТЬ ГЕОТОЧКИ» жолына құсбелгі қойып, OK бас, біздің сызбада
геоточкалар пайда болуы керек. Егер геоточкалар пайда болмаса, Х жəне У
қиылысының төменгі сол жақ бұрышын нұқыңыз, егер бұл жағдайда нəтиже
болмаса, экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы "вверх" пəрменін басыңыз.
Осымен «ИМПОРТ ГЕОТОЧЕК» аяқтадық. Файлды сақтаймыз [5].
3) GeoniCS AutoCAD бағдарламасын қайта ашыңыз, жұмысты бастау-OK,
барлық терезелерді жауып файлға өтіңіз, ол жұмыс өрісінің жоғарғы сол жақ
бұрышында орналасқан, тінтуірдің оң жақ батырмасымен нұқыңыз – ашуды
таңдаңыз - жұмыс үстелін табыңыз - тінтуірдің оң жақ батырмасымен нұқу
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1.2. MapInfo, ArcGIS геоақпараттық жүйесін қолдану. 1.2.1. Дербес
компьютерге бағдарлама орнату

Тапсырма MapInfo бағдарламасында жұмыс файлын жасау.
Тапсырманың мақсаты:

• білім алушыларға MapInfo бағдарламасында бағдарлама
параметрлерімен жұмыс істеуді жəне жоба құруды үйрету
Керекті құралдар мен аспаптар:

• Орнатылған MapInfo бағдарламалары бар компьютер, пернетақта,
тышқандар, нұсқаулық карталары.

Тапсырманы орындау технологиясы:
MapInfo бағдарламасын ашыңыз - пайда болған «открыть сразу» терезесінде
өткен сессияны қалпына келтіруді таңдаңыз, бағдарлама ашылғаннан кейін,
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Тапсырма MapInfo бағдарламасында қаріптерді қолдану.
Тапсырманың мақсаты:

• білім алушыларға MapInfo бағдарламасында бағдарлама
параметрлерімен жұмыс істеуді жəне жоба құруды үйрету
Керекті құралдар мен аспаптар:
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• Орнатылған MapInfo бағдарламалары бар компьютер, пернетақта,
тышқандар, нұсқаулық карталары.

Тапсырманы орындау технологиясы:
Мəтінді таңдаңыз - жоғарыдағы құралдар тақтасынан «А» табамыз -
тінтуірдің оң жақ батырмасымен нұқыңыз - қаріп пен қалыңдығын таңдаңыз
- əр нүктеге бас əріптермен жазамыз - нүктеден нүктеге дейінгі қашықтыққа
жазамыз - ол үшін сызғыш қажет (ол құралдар тақтасында орналасқан) - бір
нүктеден екіншісіне дейінгі қашықтықты көрсетіңіз жəне қашықтықты біліп,
қаріпті таңдап, жазамыз - қаріпті өзгерту немесе түзету үшін оны тінтуірдің
сол жақ батырмасымен басып, қажетті бағытта тартыңыз-егер мəнінді
өзгерту үшін анықтатып алмасақ онда Ctrl баса отырып мəнінді басамыз [7].

1.3. CREDO, AUTOCAD, MAPINFO бағдарламаларын қолдану. 1.4.
CREDO бағарламаларын орнату. 1.4.1. Жалпы шолу ақпаратын жəне
AUTOCAD жəне MAPINFO бағдарламалық кешенін баптау. 1.4.2. Қазіргі
заманғы спутниктік жүйелер құрылысының қағидаттары жəне жұмысының
ерекшелігі

Тапсырма Сызбаны ресімдеу жəне кесу. Оны MapInfo бағдарламасында
жерге орналастыру жобасына салу.
Тапсырманың мақсаты:

• білім алушыларға MapInfo бағдарламасында жоба құру бойынша
бағдарлама параметрлерімен жұмыс істеуді үйрету
Керекті құралдар мен аспаптар:

• Орнатылған MapInfo бағдарламалары бар компьютер, пернетақта,
тышқандар, нұсқаулық карталары.

Тапсырманы орындау технологиясы:
Сіздің участоктың суретін кесу үшін Print Screen SysRq пернесін басу керек,
содан кейін Paint бағдарламасына өтіп, құралдар тақтасында таңдауды
таңдаңыз, өрісті тінтуірдің оң жақ батырмасымен нұқыңыз жəне қоюды
таңдаңыз, содан кейін бізге қажетті участокты таңдап, оны Ctrl C
пернетақтасында басыңыз немесе жай ғана көшіріңіз, енді біз оны бізге қажет
құжатқа енгізе аламыз [7].
Тапсырма MapInfo бағдарламасында жерге орналастыру жобасын рəсімдеу
Тапсырманың мақсаты:

• білім алушыларға MapInfo бағдарламасында жоба құру бойынша
бағдарлама параметрлерімен жұмыс істеуді үйрету
Керекті құралдар мен аспаптар:

• Орнатылған MapInfo бағдарламалары бар компьютер, пернетақта,
тышқандар, нұсқаулық карталары.

Тапсырманы орындау технологиясы:
Жерге орналастыру жобасын рəсімдеу үшін сіз оны басып шығаруыңыз
немесе дайын шаблонға кіруіңіз керек, содан кейін толтыруға жіберіледі.
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немесе дайын шаблонға кіруіңіз керек, содан кейін толтыруға жіберіледі.

  
 

Тапсырыс беруші мен мердігердің фамилиясын тересіз, содан кейін Paint
бағдарламасынан суретті құжатқа көшіріңіз, қажетті координаттарды,
аумақты, участоктың орналасқан жерін, күнін, жазбаларын жəне абрис пен
крокты толтырыңыз [7].

Ұсынылатын әдебиеттер
1. https://seniga.ru
2. https://www.autodesk.ru
3. https://www.autodesk.ru
4. https://www.geonics.ru
5. https://zaochnik-com.ru
6. https://promo.infars.ru
7. www.mapinfo.ru
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БӨЛІМ 2. КАРТАЛАРДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІНІҢ
ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚҰРУ ЖӘНЕ КАРТОГРАФИЯЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРДІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ

Оқыту мақсаттары:
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар мыналарды игеруі тиіс:

- картографиялық белгілерді құрастыру, жер құрылысы жəне жер
кадастрында картаны пайдалану, картографиядағы, ауыл шаруашылығы
карталарын жасау технологиясындағы автоматтандыру үшін қажетті
дағдылар мен білім алуға мүмкіндік береді;

- бейнелеу элементтері жəне негізгі тəсілдері: белгілеу, нүктелі, сапалы
фон, ареалдар, картограммалар, картодиагрммалар, оқшауланған диаграмма
сызықтық білгілер, қозғалыс белгілері, карталардың сипаттамасы.

Алдын ала талаптар:
Осы модульді меңгермес бұрын білім алушылар келесі пəндер мен

модулдерді оқуы керек, олар: графикалық жəне мəтінді құжаттар
қалыптастыру модулі, география, сызу, математика, информатика.

Қажетті оқу материалдары:
- əр түрлі масштабтағы карталар.

Кіріспе
Карталардың математикалық негіздерінің элементтерін құру жəне

картографиялық элементтерді қалыптастырудың негіздері бөлімінде
карталардың жəне картографиялық белгілердің математикалық негіздері,
ауыл шаруашылығы кəсіпорнының морфометриялық картасының мазмұнын
жəне ресімделуін сақтау, жер кадастрында, автоматтандырылған
картографиялық жүйелерді ұйымдастыру қағидаттарын анықтау, ауыл
шаруашылығы əкімшілік ауданының жер-ресурстық картасының
фрагменттерін жасау технологиясын сипаттау тақырыптары бойынша
теориялық материалдар мен тəжірибелік жұмыстар толыққанды ашылып
жазылады.

Модульде барлық тақырыптар бойынша типтік жұмыстарды шешудің
мысалдары келтірілген. Мəселелерді шешу білім алушыларға материалды өз
бетінше меңгеруге көмектесетін тəжірибелік жұмыстар жəне бірқатар
ұсыныстармен бірге жүреді.

2.1. Карталардың жəне картографиялық белгілердің математикалық
негіздері, олардың бейнелеу тəсілдері

Картографиялық бейнелеу жер бетінің графикалық көрінісі, моделі
болғандықтан ол жердің өзімен математикалық байланыста. Жер эллипс
тəрізді пішінде, ал карта-жазықтық. Сондықтан жердің эллипс бетінен
жазықтыққа көшу əдісіне байланысты картографиялық бейнелер өздерінің
математикалық қасиеттерімен ерекшеленеді немесе математикалық əртүрлі
негізделеді.
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БӨЛІМ 2. КАРТАЛАРДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІНІҢ
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ұсыныстармен бірге жүреді.

2.1. Карталардың жəне картографиялық белгілердің математикалық
негіздері, олардың бейнелеу тəсілдері

Картографиялық бейнелеу жер бетінің графикалық көрінісі, моделі
болғандықтан ол жердің өзімен математикалық байланыста. Жер эллипс
тəрізді пішінде, ал карта-жазықтық. Сондықтан жердің эллипс бетінен
жазықтыққа көшу əдісіне байланысты картографиялық бейнелер өздерінің
математикалық қасиеттерімен ерекшеленеді немесе математикалық əртүрлі
негізделеді.

  
 

Картаның математикалық негізі

Геодезиялық негіз               Масштаб            Картографиялық проекция
Геодезиялық негіз-масштаб, картографиялық проекция, сондай-ақ

градустық тор, рамкалар жəне карталардың компановкасы математикалық
негіздің элементтері болып келеді                                                                

Картографиялық проекция дегеніміз математикалық əдіспен алынған
жер эллипсоид бетінің жазықтықтағы бейнесі.Ол жер эллипсоидындағы
нүктелердің жазықтықтағы тік бұрышты координаталарының арасындағы
аналитикалық байланысты құрайды.Бұл байланысты мынандай екі теңдеу
арқылы көрсетуге болады:

                                X=ƒ1(φ, λ )               Y= ƒ2(φ, λ )                           (2.1)
Бұл теңдеулер картографиялық проекция теңдеулері деп аталады.

Мұнда: φ, λ-картографиялық беттегі нүктелердің (ендік, бойлық)
географиялық координаталары.

X,Y- осы нүктенің тік бұрышты координаталары.
Проекцияның қасиеттері жəне функцияның сипатына жəне

қасиеттеріне байланысты болады. Рамкамен шектелген бөліктерде функция
үздіксіз жəне бір шмалы болады. Әр проекцияға өзіне тəн картографиялық
торы болады (ол меридиандар мен параллельдерден тұрады). Осы торлар
картаның математикалық негізін береді. Егер меридиан сызығы эллипс
айналымымен алынса, эллипс түрде, ал параллельдер шар айналымымен
алынса, шеңбер түрінде болады. λ - тұрақты болса меридиандар теңдеуі, φ-
тұрақты болса параллельдер теңдеуі деп аталады.

F1(X, Y, λ )-мередиандар теңдеуі; F2(X, Y, φ)-параллельдер теңдеуі
Картографиялық тор меридиандар мен параллель сызықтарының

жиынтығы.
1. Проекцияның қарапайым түрі:
ƒ1, ƒ2-ұзындығымен енінің функциялары

2.1-сурет Проекцияның қарапайым түрі

X=f1 (φ)Y= F2 (λ )                                                                           (2.2)
Мұндай жағжайда параллельдер мен меридиандар бір-біріне

перпендикуляр болады. Мередиандарда параллельдерде 0-ден бастап
нөмірленеді.

2. Келесі жағдайда меридиандар түзу, параллельдер қисық болады

Проекцияның қарапайым түрі

  
 



20

X=f(φ, λ )Y=F(λ)

2.2-сурет меридиандар түзу, параллельдер қисық жағдайда

3. Параллельдер түзу, меридиандар қисық болады.
X=f(φ)Y= F(φ, λ)

2.3-сурет Параллельдер түзу, меридиандар қисық жағдайда

Картографиялық проекцияларды жіктеудің негізгі екі сипатта болады.
- бейнелеудің қасиеттеріне немесе бұрмалану сипатына байланысты
- меридиандар мен параллельдердің нормальдық торларына

байланысты.
Бейнелеу қасиеттеріне байланысты проекция келесі түрлерге бөінеді:
- тең бұрышты
- тең шамалы
- еркін (произвольный)
Картографиялық проекциялар арқылы алынған картографиялық бетте

бұрмалану болады.
Бұл бұрмалану аудан бойынша болдырмауға болады. Аудан бойынша

бұрмалануды болдырмау проекциясын тең шамалы проекция дейді, ал
бұрыш бойынша бұрмалануды болдырмауды тең бұрышты проекция дейді.
Осы екі проекцияда да ұзындықтың шамасы əрқашанда бұрмаланып түседі.
Сондықтан бұрмалану масштабтары беріледі.

Тең бұрышты проекцияда бұрыштық бұрмалану ω=0-ге тең болады.
Шексіз кіші пішіндер ұқсастығын сақтайды. Ұзындықтың масштабы
бағыттармен байланыспайды, бұл проекцияларда аудан көп бұрмаланады.Тең
шамалы проекцияда картадағы ауданның жер бетіндегі соған сəйкес
ауданының қатнасы сақталады. Тең шамалы проекцияда бұрыштардың
бұрмалануына байланысты контур қатты бұрмаланады. Егер картографиялық
проекция тең бұрышты жəне тең шамалы проекциялар сипаттарына ие
болмаса, онда ол проекцияны еркін проекция деп атайды. Бұл проекцияларда

Меридиандар түзу, параллельдер
қисық жағдайда

Параллельдер түзу, меридиандар
қисық жағдайда
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X=f(φ, λ )Y=F(λ)

2.2-сурет меридиандар түзу, параллельдер қисық жағдайда

3. Параллельдер түзу, меридиандар қисық болады.
X=f(φ)Y= F(φ, λ)

2.3-сурет Параллельдер түзу, меридиандар қисық жағдайда

Картографиялық проекцияларды жіктеудің негізгі екі сипатта болады.
- бейнелеудің қасиеттеріне немесе бұрмалану сипатына байланысты
- меридиандар мен параллельдердің нормальдық торларына

байланысты.
Бейнелеу қасиеттеріне байланысты проекция келесі түрлерге бөінеді:
- тең бұрышты
- тең шамалы
- еркін (произвольный)
Картографиялық проекциялар арқылы алынған картографиялық бетте

бұрмалану болады.
Бұл бұрмалану аудан бойынша болдырмауға болады. Аудан бойынша

бұрмалануды болдырмау проекциясын тең шамалы проекция дейді, ал
бұрыш бойынша бұрмалануды болдырмауды тең бұрышты проекция дейді.
Осы екі проекцияда да ұзындықтың шамасы əрқашанда бұрмаланып түседі.
Сондықтан бұрмалану масштабтары беріледі.

Тең бұрышты проекцияда бұрыштық бұрмалану ω=0-ге тең болады.
Шексіз кіші пішіндер ұқсастығын сақтайды. Ұзындықтың масштабы
бағыттармен байланыспайды, бұл проекцияларда аудан көп бұрмаланады.Тең
шамалы проекцияда картадағы ауданның жер бетіндегі соған сəйкес
ауданының қатнасы сақталады. Тең шамалы проекцияда бұрыштардың
бұрмалануына байланысты контур қатты бұрмаланады. Егер картографиялық
проекция тең бұрышты жəне тең шамалы проекциялар сипаттарына ие
болмаса, онда ол проекцияны еркін проекция деп атайды. Бұл проекцияларда

Меридиандар түзу, параллельдер
қисық жағдайда

Параллельдер түзу, меридиандар
қисық жағдайда

  
 

аудан да бұрыштарда бұрмаланып түседі. Картографиялық проекциялардың
ішінде тең аралық проекциялар болады.

Проекцияларға тəн бұрмалануды оның атына қарай ажыратады. Тым
қарапайым түрдегі картографиялық торларды нормальды тор деп атайды.

Картографиялық проекцияның нормальдық торларының түрлері
бойынша проекциялар келесі түрлерге бөлінеді:

- конустық; - цилиндрлік; - азимуталдық немесе перспективтік; -
жалған конустық; - жалған цилиндрлік.

2.4-сурет Цилиндрлік проекция кескіні

Картографиялық тордың қарапайым түрі нормальды цилиндрлік
проекция.Мұнда меридиандар мен параллельдер перпендикулярлар
сызықтық жүйемен жасалынады жəне көмекші бет болып эллипсойдқа
жанасатын немесе оны кесетін цилиндрдің қабырға беті есептеледі.

Конусты проекцияда көмекші бет болып жанама немесе кесетін
конустық қабырға саналады.

Азимуталды проекцияда көмекші бетке жанама немесе кесетін
жазықтық жатады.
Картографиялық проекция теориясында эллипсоид бетіндегі шексіз майда
шеңберлер жазықтықта эллипс болып бейнеленеді деп дəлдігіндегі жəне ол
бұрмалану элипсі деп аталады.Бұл бейне масштабының нүктелердің
орналасуына ғана байланысты емес сонымен қатар берілген нүктеден
бағытқа қарай ауыспалы болып өзгеретінідігін көрсетеді.

Тапсырма
Білімгер зертханалық жұмыстарды орындау үшін пайдаланылатыны:
1.Кіші (майда) масштабтағы берілген ауданның көшірмесін;
2.Тематикалық (тақырыптық) атласты;
3.Картографиялық оқулықтар мен оқулық құралдарын;
4.Зертханалық жұмыстарды орындау үшін əдістемелк бағдарламаларды
қолданады.
№1 жұмысты орындау үшін картографиялық құжаттарды алдын ала анықтап
алып, содан соң бағалай отырып талдау жасайды. Сонымен қатар №1
жұмыстарды топография карталарының 1:100000 жəне 1:50000
масштабтардағы картографиялық аудандар жерге орналастыру сызбасымен
толықтырады.

1 сурет. Цилиндрлік проекция кескіні
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Жұмысты орындауды картографиялық құжаттарды пайдалану сызбасынан
бастайды, содан кейін берілген картографиялық ауданның табиғи жəне
əлеуметті-экономикалық ерекшеліктерімен танысады. Осы анықтаулар
негізінде берілген ауданды сызба жүйесінде топографиялық картаға
орналастырады. Жұмысты картографиялық құжаттардың негізін талдау мен
бағалай отырып аяқтайды.
Картографиялық құжаттардың сызбаларын пайдалану барысын №1
жүйесінде (түрінде) көрсетіп, оның табиғи жəне əлеуметті-экономикалық
түсініктемесін №2 жүйеде көрсетеді. Топографиялық карталардың
орналастыру сызбасы №3 жəне №4 түрде, ал картографиялық негізгі
құжаттарды талдау қорытындысы №5 түрде көрсетіледі.

Картографиялық құжаттарды пайдалану СЫЗБАСЫ

ТАБИҒИ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІ – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР
ТҮСІНІКТЕМЕСІ.

_________________________________ ауданы
__________________________облысы.

І. Географиялық орналасуы;
1). Солтүстік, оңтүстік ендіктері;
2). Шығыс, батыс бойлықтары;
3). Берілген ауданның ендік жəне бойлық бағытындағы ұзақтығы (ұзындығы)
км есебінде.

М 1:100000 жəне 1:50000 топографиялық карталардың орналасу сызбалары.
___________________________ауданы __________________________облысы
ауданына М-42 (миллиондық масштабтағы тізімі).

М-42

2.1.1. Ауыл шаруашылығы кəсіпорнының математикалық карталары
үшін Гаусс-Крюгердің проекциясында математикалық негіздің (трапеция)
фрагменттері

1928 ж. КСРО-да барлық геодезия жəне топографиялық жұмыстарға
арналған геодезия мəжілісінде Бессель эллипсоидында Гаусс - Крюгер
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Жұмысты орындауды картографиялық құжаттарды пайдалану сызбасынан
бастайды, содан кейін берілген картографиялық ауданның табиғи жəне
əлеуметті-экономикалық ерекшеліктерімен танысады. Осы анықтаулар
негізінде берілген ауданды сызба жүйесінде топографиялық картаға
орналастырады. Жұмысты картографиялық құжаттардың негізін талдау мен
бағалай отырып аяқтайды.
Картографиялық құжаттардың сызбаларын пайдалану барысын №1
жүйесінде (түрінде) көрсетіп, оның табиғи жəне əлеуметті-экономикалық
түсініктемесін №2 жүйеде көрсетеді. Топографиялық карталардың
орналастыру сызбасы №3 жəне №4 түрде, ал картографиялық негізгі
құжаттарды талдау қорытындысы №5 түрде көрсетіледі.

Картографиялық құжаттарды пайдалану СЫЗБАСЫ

ТАБИҒИ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІ – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР
ТҮСІНІКТЕМЕСІ.

_________________________________ ауданы
__________________________облысы.

І. Географиялық орналасуы;
1). Солтүстік, оңтүстік ендіктері;
2). Шығыс, батыс бойлықтары;
3). Берілген ауданның ендік жəне бойлық бағытындағы ұзақтығы (ұзындығы)
км есебінде.

М 1:100000 жəне 1:50000 топографиялық карталардың орналасу сызбалары.
___________________________ауданы __________________________облысы
ауданына М-42 (миллиондық масштабтағы тізімі).

М-42

2.1.1. Ауыл шаруашылығы кəсіпорнының математикалық карталары
үшін Гаусс-Крюгердің проекциясында математикалық негіздің (трапеция)
фрагменттері

1928 ж. КСРО-да барлық геодезия жəне топографиялық жұмыстарға
арналған геодезия мəжілісінде Бессель эллипсоидында Гаусс - Крюгер

  
 

проекциясы қабылданған болатын. Бұл проекцияда 1:500000 - нан ірі
масштабты топографиялық карталарды жасай бастады, ал 1939 ж. бастап
Гаусс-Крюгер проекциясы 1:500000 масштабты картасында қолданылды.                                   
1825 ж. К.Гаусс алғашқы рет бір жазықтықты екіншісінің үстіне шексіз кіші
бөлшектер түрінде бейнелеп сақтап отырудың жалпы шешімін тапты. 1912 ж.
А.Крюгер жазықтықта қолданылған формулаларды есептеп, баспадан
шығарды. Осыдан кейін бұл проекция Гаусс - Крюгер атауын алып,
топография-геодезиялық жұмыстарда кең қолданыла бастады. Гаусс –
Крюгердің тең бұрышты көлденең-цилиндрлі проекциялау заңы бойынша
проекцияланады. Сондықтан жер эллипсоиды бойлықта əрбір 6° сайын
меридиандармен 60 зонаға бөлінеді, олар полюстен полюске дейін созылады.
Зоналардың нөмірлері батыстан шығысқа қарай Гринвич меридианнан
жүргізіледі, ал Грнивич меридианы бірінші зонаның батыс шекарасы болып
саналады. Әрбір зонаның ортадағы меридианы остік меридиан деп аталады.

Меридиандар мен параллельдер қисықтармен бейнеленеді, меридиан
зонасы мен экваторға салыстырмалы түрде симметриялы, бірақ олардың
қисықтығы шамалы болғандықтан, картаның батыс пен шығысындағы шегі
түзу сызықтармен бейнеленеді. Карталардың солтүстік жəне оңтүстік
шегімен сəйкес келетін параллельдер ірі масштабты карталарда түзумен
бейнеленеді (1:2000-1:50000), ұсақ масштабтыкарталарда қисықпен
бейнеленеді . Әрбір зонадағы тік бұрышты координаталарының басы осьтік
меридиан зонасының экватормен қиылысу нүктесінде орналасады.

Гаусс - Крюгер проекциясы - геодезиялық проекция, жердің беті
шартты түрде меридиандармен 60 зонаға бөлінеді.

Гаусс - Крюгер проекциясындағы аймақтарды санау гринвич
меридианынан шығысқа жүргізіледі. Орта меридиан зонасы осьтік деп
аталады. Шығыс жарты шарының кез келген аймағындағы L0 осьтік
меридиан ұзақтығы мына формуламен есептеледі:

L0=6°* n -3°                                                                                               (2.3)
Ал батыстағыда - мына формула :
L0=360°-(6°* n -3°),                                                                                  (2.4)
n - аймақ нөмірі.
Топографиялық картаның беті солтүстік жəне оңтүстік жағынан

параллельдермен, ал батыс жəне шығыс жағынан меридиандармен
шектелген. Кескінделген заттар мен жергілікті жердің контурларының
географиялық координаталарын анықтау мүмкіндігі болу үшін картада
градус рамкасы балады. Ол карта бетінің ішкі жəне сыртқы рамкаларының
аралығында орналасқан. Градус рамкасы шығыс пен батыс
қабырғаларындағы ендіктің минуты мен солтүстік пен оңтүстік
қабырғаларындағы бойлықтың минуты кезектесіп отыратын қара жəне ақ
шашқалармен белгіленген. Әр ендік пен бойлықтың минуты алты тең
бөлікке бөлінген. Осы белгіленген нүктелердің ара қашықтығы 10 секундке
тең. Градус рамкасының жол-жол сызықтарын пайдаланып карта бетінде
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градус торын жүргізуге болады. Олар картада нүктелердің географиялық
координаталарын анықтауға мүмкіндік береді.

Картаға градус торынан басқа тікбұрышты зональды координаталар
схемасының квадратты координаталар торы салынады. Осы тордың
квадратының қабырғасы километрлердің толық санымен белгіленеді,
сондықтан оны километрлік деп атайды.

Оңтүстіктен солтүстікке қарай жүогізілген километрлік тордың
сызықтары зонаның остьік меридианына параллель (Ох осіне), ал батыстан
шығысқа қарай жүргізілген сызықтар экватордың жазықтықтағы
проекциясының кескініне параллель (яғни Оу осіне) болады. Километрлік
тордың көмегімен нүктелерің тікбұрышты координаталары анықталады.

Карта бетінің градус рамкасының сыртында безендіру рамкасы
сызылады. Осы рамканың сыртында орналасқан жазулар жəне графиктер
шектік безендіруге жатады. Әрбір топографиялық картаның үстіңгі жағында
беттің номенклатурасы көрсетіледі. Рамканың төменгі жағынан мыналар
орналасады:магнит тілінің орташа бұрылуы; 2.масштабтар; 3. жер бедері
қимасының биіктіктері туралы мəлімет; 4. табан графигі; 5. түсірілген жəне
жаңартылған жылы.

Тапсырма 
Физикалы-географиялық жағдайы (шарты):
1).Географиясы (су жүйелерінің шамамен орналасуы, олардың ауданы, саны
жəне сипаттамасы (түсініктемесі));
2). Топырақ-өсімдік дүниесінің мінездемесі (түсініктеме);
3). Жер бедері;
4) Климаты (климаттық жағдайы), (жел бағыты, жылдық температурасы,
жауын-шашын мөлшері).
ІІІ. Әлеуметті-экономикалық жағдайы:
1). Жерпайдаланушылар саны мен мамандануы;
2). Жолдар жүйесінің өркендеуі мен жағдайы;
3). Елдімекендер мінездемесі (сипаттамасы);

а) саны (жалпы жер көлемі)
б) əлеуметті-экономикалық сипаты
в) өндірістік, əлеуметтік-мəдени жəне ауыл шаруашылықтағы маңызды

құрылыстарының орналасуы, олардың жол жүйелерімен байланысы.
4). Ауыл шаруашылықтағы талаптарының орналасу ерекшеліктері, жер
ланшафты элементтеріне тəуелділігі (су жүйелері, жер бедері, топырақ-
өсімдік жамылғысы)

2.1.2. Картаның элементтері жəне бөлшектері

Жалпы географиялық карталардың басты қаситі мазмұны толық
болуына, ол табиғи ландшаф пен бірге əлеуметтік экономикалық
элементтерді көрсетеді.

Жалпы географиялық карта екі негізде салынады:
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Карта бетінің градус рамкасының сыртында безендіру рамкасы
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беттің номенклатурасы көрсетіледі. Рамканың төменгі жағынан мыналар
орналасады:магнит тілінің орташа бұрылуы; 2.масштабтар; 3. жер бедері
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жаңартылған жылы.
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1).Географиясы (су жүйелерінің шамамен орналасуы, олардың ауданы, саны
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2). Топырақ-өсімдік дүниесінің мінездемесі (түсініктеме);
3). Жер бедері;
4) Климаты (климаттық жағдайы), (жел бағыты, жылдық температурасы,
жауын-шашын мөлшері).
ІІІ. Әлеуметті-экономикалық жағдайы:
1). Жерпайдаланушылар саны мен мамандануы;
2). Жолдар жүйесінің өркендеуі мен жағдайы;
3). Елдімекендер мінездемесі (сипаттамасы);

а) саны (жалпы жер көлемі)
б) əлеуметті-экономикалық сипаты
в) өндірістік, əлеуметтік-мəдени жəне ауыл шаруашылықтағы маңызды

құрылыстарының орналасуы, олардың жол жүйелерімен байланысы.
4). Ауыл шаруашылықтағы талаптарының орналасу ерекшеліктері, жер
ланшафты элементтеріне тəуелділігі (су жүйелері, жер бедері, топырақ-
өсімдік жамылғысы)

2.1.2. Картаның элементтері жəне бөлшектері

Жалпы географиялық карталардың басты қаситі мазмұны толық
болуына, ол табиғи ландшаф пен бірге əлеуметтік экономикалық
элементтерді көрсетеді.

Жалпы географиялық карта екі негізде салынады:
  

 

1. математикалық негіз-картографиялық проекциялар, масштабтар,
меридиандар мен параллельдердің торлары.Олар арқылы бір жазықтықта əр
түрлі масштабта карта салынады, ірі масштабтағы карталарда
мередиандармен параллельдер рамка ретінде қолданылады.Карта салынарда
оны алдымен құрастыру қажет, құрастыру сипаты картаның масштабына,
бейнеленетін территорияның шекарасының жəне орналасуының пішініне,
қолданылатын проекцияға байланысты болады.

2. геодезиялық негіз-картаны жасауға қажетті геодезиялық деректердің
жиынтығы.Нүктелердің геодезиялық координаталары (φ, λ), триангуляция
жəне полигонометрия пунктерінің координаталары, градустық тор, рамка т.б.

Картографиялық бейнелерге:
- физика-географиялық
- əлеуметтік- экономикалық объектлер жатады.
Физика-географиялық объектілерге жататындар:
Гидрография, жер бедері, өсімдіктер, топырақ жəне тау жыныстары т.б.
Әлеуметтік-экономикалық объектілерге жататындар: елді мекендер,

жол жүйелері, байланыс желілері, өндірістік жəне əлеуметтік мəдени
объектілер сонымен қатар тарихи ескерткіштер т.б.

Қазіргі кездегі карталарда картографиялық көріністерден басқа əртүрлі
элементтер (аттары, картографиялық тор, масштабтан басқа да қосымша
сипаттамалары таблициялар, диограммалар т.б.беріледі)

Жалпы географиялық карталардың мазмұны шартты белгілермен жəне
əр түрлі жазулар мен көрсетіледі.

- масштабты шартты белгілер-бейнеленген объектлердің ауданы
картаның масштабымен байланыста болады (үлкен территорияны алып
жатқан объетілер ормандар, таулар, алқаптар т.б.)

- масштабсыз шартты белгілер-бейнеленген объектілер карта
масштабына байланыссыз (құдықтар, геодезиялық жүйе пунктері,
станциялар, шахталар т.б.)

- сызықтық шартты белгілер-сызықтық объектілердің ұзындықтарын
масштабпен бейнелеу үшін қолданылады «өзендер, жолдар, байланыс
желілері)

Бұл шартты белгілерді сипаттау үшін түсіндірме шартты белгілер
беріледі.

Шартты белгілер- картаның тілі.Осы белгілер арқылы көптеген
объектілерді бір-бірінен айырып оқуға болады.Сонымен қатар картадағы
жазулар əр түрлі шрифтармен беріледі.Олардың сипаты мен мөлшері
объектілердің сапалық жəне сандық сипаттамаларын береді.Жалпы
географиялық карталарда жазулар екі топқа бөлінеді:өз атаулары бойынша
жəне түсіндірме жазулар бойынша.

Картаны генерализациялау дегеніміз-картаның қызметі мен
масштабына жəне картографиялық еркешеліктеріне сəйкес картада
көрсетілген объектілерді таңдау жəне жинақтау. Генерализация термині
француз тілінен аударғанда generalisation-жинақтау, латын тілінен generalis-
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барлық деген мағынаны білдіреді. Генерализациялаудың сипаты мəн
дəрежесін анықтаудың негізгі факторлары:
1. картаның қызметі; 2. картаның масштабы; 3.жер ерекшелігі.

Генерализациялаудың реті келесі тəртіппен орындалады:
1. Гидрография объектілері; 2. Елді мекен пунктері жəне ауыл шаруашылық
объектілері; 3. Жол тораптары мен жол құрылыстары; 4. Жер бедері; Жасыл
желектер мен өсімдіктері.
Жалпы географиялық карта жер бетінің негізгі элементтерінің біріктірілген
бейнелерінің жинағы (гидрография, елді мекендер жол тораптары жəне т.б.)
Нақты тақырыпты карта белгілі бір тақырыппен біріктірілген карта
(геологиялық, экономикалық, тарихи жəне т.б.)
Масштаб бойынша 3-топқа бөлінеді:
Ірі 1:10000-1:100000 (топографиялық карталар)
Орта 1:200000-1:1000000 (шолу топографиялық)
Ұсақ 1:1000000-нан жоғары (шолу карталар)
Ал карталардың қызметіне байланысты тағы 2 үлкен топ бар .
Көп мақсатты карталар халық шаруашылығында жəне қорғаныс мəселелерін
шешкенде, жер бетін зерттегенде анықтамалар алу үшін қолданылады.
Арнайы қызметтегі карталар белгілі бір мəселеге жəне белгілі бір
тұтынушыларға арналады.Мысалы: оқулық, ауа-райы тағы да
басқалар.Территорияны қамту бойынша жіктелу мазмұны мен қызметі
бойынша жіктелуді толықтырады. Бұл карталар есепке алуда жəне сақтауда
үлкен маңызы бар.
Тапсырма Картографиялық кескіндеме элементтері.

Бұл жұмысты орындау үшін білімгер жер пайдаланымының (М
1:25000, 1:50.000 немесе 1:100.000) топографиялық картасының бөлігін
алады. Бұл құжатты білімгер сызба негізінде басшылыққа алып, соның
негізінде өзіне берілген ауданның жерін торлама р арқылы немесе оптикалық
(УТП-2) əдіспен сызба дайындайды.

Орындалған жұмыс көлемі – топографиялық картаның трапециядағы
жарты бетіне, немесе масштабтағы жер пайдалану ауданының бөлігіне
сəйкес болады.

Көрсетілетін географиялық негіздегі фрагмент жобаланатын картаның
масштабында орындалады.
Жұмысты орындау үшін қажеттілігі:

Бастапқы карта мен түп нұсқаны квадрат торына сəйкес құруда оны
солтүстік бағыттап жасайды. Түп нұсқадағы өлшемі 5х5мм, ал одан кейінгі
картада масштабқа сəйкестендіріледі. Түпнұсқадағы торды құру үшін (11
формат):
а) форматтың шетінен 5мм бос жолақтар қалдырылады, ал шек
сызықтарының қалыңдығы 0,3мм болуы керек;
б) жоғарғы сызба 4см төмен шегеріліп бастапқы түзулік сызылады;
в) бастапқы түзуліктен бастап квадрат торлары (5х5) құрылып жан-
жағындағы шектеулерге симетриялы орналастырылады.
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барлық деген мағынаны білдіреді. Генерализациялаудың сипаты мəн
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бойынша жіктелуді толықтырады. Бұл карталар есепке алуда жəне сақтауда
үлкен маңызы бар.
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Бұл жұмысты орындау үшін білімгер жер пайдаланымының (М
1:25000, 1:50.000 немесе 1:100.000) топографиялық картасының бөлігін
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Квадрат торлары жай қаламмен сызылады, ол үшін М немесе ТМ
маркалы қаламдар пайдаланылады.

Осыны орындау кезінде білімгер масштабқа байланысты біріктіру
ерекшеліктерімен танысады, əрі соған сəйкестендіреді, жұмыс дəптеріндегі
қысқаша түсініктемеде оның тақырыбын жəне бағытын (маңызын) біріктіру
(генерализация) ерекшеліктерін элементтері бойынша көрсетеді.

Бұл түсініктеме (сипаттама) тиісті түрде (№6түр) келтіріліп оған тиісті
баға беріледі.

Мұнда – бастапқы құжаттарға сай тиісті объектілер
толықтандырылады;

- сапалық жəне сандық сипаттары толық беріледі;
- көрсетілетін контурлар кескіндері біріктіріліп, жекеленген сипаттамалар

жиынтықталады.
№ 6 түр (форма)

ГИДРОГРАФИЯНЫ ( СУ ЖҮЙЕЛЕРІН) БІРІКТІРУ КЕЗЕҢДЕРІН
СИПАТТАУ

(құжаттарды дайындау, біріктіру жəне бөліп алу əдістері мен бағыттары)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ЕЛДІ МЕКЕНДЕР
(білімгер тек екі елді мекенді түсіреді)

(əкімшілік-шаруашылық маңызындағы қабылданған жүйелеу барысында
бөлек алу арқылы құжатты жасайды)

ҚАТЫНАС ЖОЛДАРЫ
(жүйенің жасалатын картада қабылданған жүйелеуге көшу арқылы, бөлек алу

арқылы құжатқа түсіріледі)
ӨСІМДІК ДҮНИЕСІ МЕН ТОПЫРАҒЫ

(түсірілетін элементтер тізімі, біріктіру арқылы құжаттар жасчалады
(дайындалады))

БАСҚА ЭЛЕМЕНТТЕР
Контурларды біріктіру жəне бөлек алу кезінде тиісті шараларды сақтай

отырып жасау керек. Ол үшін келесі ережелерді басшылыққа алу қажет.
Жасалатын масштабтағы картада егістіктер, су жүйелері жəне көпжылдық
баулар (бау, жидектер) 4мм2 ; жабындықтармен жайылымдықтар 10мм2;
талдар, батпақтар мен сортандар 25мм2; шіліктертастақты жерлер мен құмдар
100мм2 белгіленеді.

Атаулары келтірілмеген элементтер контурының аудандары
көрсетілмейді немесе барлығы бір жалпы контурға біріктіріледі. Бұл
жағдайда сипаттама біріктірілген шартты белгімен беріледі. Үш белгіден
көбін біріктіруге кеңес берілмейді. Біріктіру контурларының шектігінің
сызба қалыңдығы (шеңбері) 1мм шамасында болуы керек. Сызықтардың ең
кіші қалыңдығы 0,1мм, ал екі сызба аралығы – 0,3мм болуы қажет. Шартты
белгілерді орналастыру 5мм, ал еркін орналастырғанда шамамен 1см арада
сызылады.
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Бояумен безендіру үшін келесі түрлерді қолданған жөн:
Егіншіліктерге – ашық қоңыр (охра);
Шабындықтарға – ашық жасыл;
Жайлымдықтарға – сұр;
Талдармен шіліктерге – қараңғы жасыл;
Су жүйелеріне – көк түс;
Көп жылдық бояуларға – сары түс;
Елдімекендерге – қара түс.

Ауылшаруашылық талаптары мен ланшафт құрылымдарының сапалық
сипаттамасын тиісті контурлық белгілермен көрсету керек.

2.1.3. Картаның математикалық негізінің элементтері

 Картаның математикалық негізіне ішкі қорабы (рама), координаттары
жəне тұрақтандыру нүктелері жатады. Картаның қорабы оның көлемін,
өлшемін шектейді, ірі масштабтағы картаның элементтерін көрсетіп
отырады, көрсетуге тиісті.

Жұмысты атқару кезінде (барысында) координаттық тор тұрақтандыру
(тұрақ) нүктелерімен бірлесе отырып картадағы географиялық элементтердің
дұрыс орналасуына тікелей ықпал етеді, яғни координат торы мен тірек
нүктелері картаның негізін қалайды.
 Советтік топографиялық карталардың математикалық негізіне (қазіргі
кезде ҚР қолданылатын) алынып отырғаны 1942 жылғы координат жүйесі
«Балтық» біріңғай биіктік өлшемі – деп аталады. 1942 жылғы координат
жүйесіне еніп, трапецияның жан-жағының өлшемдерін анықтау үшін арнайы
кесет қолданылады. Оның толық атауы: «Топографиялық түсірілімдерге
жəне трапецияның ауданы мен қорап өлшемдерін есептеуге арналған Гаусс-
Крюгердің координат кестесі».
 Қораптың бұрыштық координаттары жеке алты градустық аймақта, тең
бұрышты көлденең цилиндрлі Гаусс сызбасында есептелінеді.

Бұл проекцияда жердің беті меридиандық аймақта кескінделеді. Ендік
бойынша өлшем полюстен полюске дейін болса, енділік 60С (алты
градустық) ара қашықтықпен беріледі.
 Әрбір аймақтың өзінің бастапқы координаты бар. Есептеу (аймақтың
басы) Гринвич меридианынан басталып жүргізіледі. Енділік екі шеткі 60С-
тық меридианмен шектеліп, келесі мағынада көрсетіледі: бірінші аймақ 0-
60С, екіншісі 60-120С, үшіншісі 120С-тан 180С-қа дейін т.с.сияқты ары қарай
жалғасады.
 Қабылданған мемлекеттік карталар 1:1000.000 масштабта болып, 60С-
тың аймақтарға белгіленгенімен қабылданған тірек тізбегіне сəйкес келмейді.
өйткені есептеулер Гринвич меридианынан басталмайды, яғни 1800

меридианнан алынады. Сондықтан қажетті аймақты анықтау келесі
формуламен жүргізіледі:
                                            H=Nm-30                                                                 (2.5)
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мұндағы: Н- 60С-тың координат аймағының нөмірі;Nm-1000.000масштабтағы
карта тірегінің нөмірі.
Тапсырма Картаның математикалық негізін есептеу (шығару).
1-ші мысал:

1:25000 масштабтағы картаның 60С-тың аймақтағы нөмірін анықтау
қажет. N-34-36-В-в бұл жерде 34 тірек нөмірі Н= 34-30 = 4

Аймақ нөмірі бойынша ендіктің остік жəне шеткі материдиандарын
шығарамыз, бұл жерде шеткі шығыстық меридиан 240С-қа тең (6х4=24),
батыстағысы - 180С, ал остігі - 210С-қа тең. Әрбір координат есебі
экватордағы меридианның қиылысынан тік сызық пен көрсетілетін абцисс
«Х» пен белгілененді жəне ол экватордан солтүстікке қарай оңынан
есептелінсе , оңтүстікке қарай қарсы есептелінеді. Ординат осі «У»
экватордың бойымен алынады. Ординаттың оңы шығысқа қарай, қарсысы
батысқа қарай остік меридианмен басталады. Ординаталардың оңынан
есептелінуі үшін олардың мағынасын 500.000 метрге көбейтіп отыру қажет.
Ал қажетті аймақты анықтау үшін ординат көрсеткіштерінің алдына
аймақтың нөмірін жазып отырады.
2-ші мысал:
А-34-37-В-в трапециячының координатын анықтау қажет.

Бұл трапецияның солтүстік ендігі мен оңтүстік шегін анықтағанда
батыстың жəне шығыстың байлықтарын шығарады. Ендік пен байлықтың
алынған мəндері 1-ші суретте көрсетілген.

В параллелінің шеткі ендігін анықтап жəне L бойлығының айырмасын
Гаусс-Крюгер кестесі (2.1-кесте) бойынша координат мəнін алады.
Есептеулер келесі сызба бойынша жүргізіледі:

Кесте 2.1-Гаус-Крюгер кестесі

Берілген трапеция 4 аймақта болғандықтан оның ординатасының алдына 4
саны қойылады.

Трапецияның бұрыш координаттарын шығарған соң, ендіктің мəні
бойынша қораптың (рама) жақтарының өлшемі қойылып оларға бойлық
бойынша түзетулер енгізіледі. Келтірілген жағдайдағы мəндері келесі түрде
болады:

dc = 32,20+0,01см
dю = 32,26+0,01см
с = 37,11+0,01см
d = 49,15+0,02см

3-ші мысал:
N-33-65-А-б трапециясының тік бұрышты координаттарын анықтау қажет.
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Бірінші мысалға сəйкес 60С-тық аймақта шеткі жəне ортаңғы
меридиандарды анықтайды. Олар шығысында 3х6 = 180С, батысында - 120С,
ал ортадағы маридианы 150С.
Осы трапецияның географиялық координаттарының мəні келтіріледі.

1-ші сурет
Шеткі параллелдердің мəні (В) жəне бойлықтарының айырмасы (L)

бойынша Гаусс-Крюгердің кестесі бойынша трапецияның координат мəндері
мен қабырғалар өлшемдері шығарылады.

dc = 32,53см
dю = 32,59см
с = 37,10см
d = 49,36см

Кесте 2.2- Гаусс-Крюгердің кестесі

Аймақтың тізбеге байланысты 60С-тың 3-ші аймақта болғандықтан алдына 3
санын қоямыз.

2.2. Картографиялық белгілерді құрастыру элементтері жəне негіздері

Картографиялық белгілер -картаның тілі. Олар картаның мазмұнының
жиынтығы.Картографиялық белгілер объектілер орнын, құбылыстардың,
үрдістерді (мысалы:құдық, батпақ, халық тығыздығы жəне т.б. көрсетеді
сонымен қатар кейбір объектілердің сандық жəне сапалық ерекшеліктерін
көрсету үшін қолданылады (мысалға құдықтың ені, өлшемі, жолдың
ұзындық,ені, батпақ тың тереңдігі т.б.).

Белгілер үш элемент бойынша қолданылады:белгілердің пішіні,
олардың шамасы жəне түсі.Пішіндері мен түсінен объектлердің сапасы ал
шамасымен мөлшерін анықтауға болады.Белгілер өз формаларына қарай үш
түрге жіктеледі:

Геометриялық, əріптік, шолып қарауға болатын яғни көрнекті болып.
Геометриялық белгілерге-домалақ, квадрат, үшбұрыш, тік төртбұрыш

т.б.жатады.Олар тез сызылады, есте тез сақталады, аз орын алады жəне
объектілердің орнын дəл көрсетеді.

Әріптік белгілерге-көрсететін көріністің атының басқы 1 немесе 2
əріпімен белгіленеді,мысалы:М-мұнайлы кен орны, К-көмірлі кен орны
т.б.Бірақ бұлар объектілердің орнын дəл көрсетпейді.

Шолып қарайтын белгілер-көрсетілген объектіні сипаттайтын суретпен
беріледі.
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Бірінші мысалға сəйкес 60С-тық аймақта шеткі жəне ортаңғы
меридиандарды анықтайды. Олар шығысында 3х6 = 180С, батысында - 120С,
ал ортадағы маридианы 150С.
Осы трапецияның географиялық координаттарының мəні келтіріледі.

1-ші сурет
Шеткі параллелдердің мəні (В) жəне бойлықтарының айырмасы (L)

бойынша Гаусс-Крюгердің кестесі бойынша трапецияның координат мəндері
мен қабырғалар өлшемдері шығарылады.

dc = 32,53см
dю = 32,59см
с = 37,10см
d = 49,36см

Кесте 2.2- Гаусс-Крюгердің кестесі

Аймақтың тізбеге байланысты 60С-тың 3-ші аймақта болғандықтан алдына 3
санын қоямыз.

2.2. Картографиялық белгілерді құрастыру элементтері жəне негіздері

Картографиялық белгілер -картаның тілі. Олар картаның мазмұнының
жиынтығы.Картографиялық белгілер объектілер орнын, құбылыстардың,
үрдістерді (мысалы:құдық, батпақ, халық тығыздығы жəне т.б. көрсетеді
сонымен қатар кейбір объектілердің сандық жəне сапалық ерекшеліктерін
көрсету үшін қолданылады (мысалға құдықтың ені, өлшемі, жолдың
ұзындық,ені, батпақ тың тереңдігі т.б.).

Белгілер үш элемент бойынша қолданылады:белгілердің пішіні,
олардың шамасы жəне түсі.Пішіндері мен түсінен объектлердің сапасы ал
шамасымен мөлшерін анықтауға болады.Белгілер өз формаларына қарай үш
түрге жіктеледі:

Геометриялық, əріптік, шолып қарауға болатын яғни көрнекті болып.
Геометриялық белгілерге-домалақ, квадрат, үшбұрыш, тік төртбұрыш

т.б.жатады.Олар тез сызылады, есте тез сақталады, аз орын алады жəне
объектілердің орнын дəл көрсетеді.

Әріптік белгілерге-көрсететін көріністің атының басқы 1 немесе 2
əріпімен белгіленеді,мысалы:М-мұнайлы кен орны, К-көмірлі кен орны
т.б.Бірақ бұлар объектілердің орнын дəл көрсетпейді.

Шолып қарайтын белгілер-көрсетілген объектіні сипаттайтын суретпен
беріледі.

  
 

Мысалға аэродром-самолеттің, трактор зауыты трактордың суретімен
көрсетіледі.Олар тез көзге түсуге қажетті объектілерді көрсетеді.

Сызықтық белгілер тəсілі-геометриялық сызықтарды беру үшін
қолданылады.Мысалы:əлеуметтік-əкімшілік бөліктердің шекараларын
көрсету үшін жəне тектоникалық бұзылулардың сызықтарын сонымен қатар
өзендер мен жолдардың көрсету үшін қолданылады.

Изолиниялар тəсілі-карта бетінде бірынғай көрсеткіш нүктелерді
қосу үшін қажетті қисық сызықтарды қолдану. Изолиния грек сөзі (изос,
бірынғай деген(мағынаны білдіреді.Мысалға жер бетіндегі биіктіктерді
бірдей нүктелерді қосу. Изолиниялар сұлбасын тұрғызу келесі ретпен
орындалады.Бірінші карта бетінен пункт белгіленеді, одан əрі көршілес
пункт түзу сызықпен қосылады.Осы нүктелер арасынан бүтін сандар алу
үшін интерполяция əдісі жүргізіледі.Одан соң бірынғай сандарды қосу
арқылы изолиниялар жүргізіледі.Ал магниттік ауытқулар бірдей нүктелерді
қосу арқылы изогондар алынады (грекше гонна-бұрыш) сонымен қатар
температуралар бірдей нүктелерді қосу арқылы изотермия (грекше термия
жылу) алынады.

Оқшауланған диограммалар тəсілі-(яғни анықталатын пунктерді
қарастыратын диаграммалар). Олар мезгілдік шамаларды сипаттайды.
Мысалға жылдық қар түсу немесе температура сонымен қатар желдің
бағытын көрсететін диограммалар.

Нүктелік тəсіл-көбінесе ауыл шаруашылық, мал шаруашылығындағы
объектлерді көрсету үшін қолданылады. Бұл жерде нүктелердің орналасу
тығыздығына жəне пішіндері мен түсіне көп көңіл бөлінеді. Карта бетіндегі
нақты территорияның көлемі нүктелік жағдайда немесе вектор арқылы
көрсетіледі. Халықтың жаппай таралуы, өсімдіктердің аудандарының
көрсетілу нүктелерінің саны арқылы көрсетіледі. Ал құбылыстардың
жылжуын байланысын көрсеткен кезде негізгі графикалық құрал ретінде
вектор пайдаланылады.Вектор стрелкамен белгіленеді.Мысалға
жануарлардың солтүстіктен оңтүстікке жаппай көшуін картада көрсету т.б.

Картодиограммалар-диограммалар көмегімен берілген бір көріністің
кескінділеу тəсілі.Картодиограммалар бір қарап салыстыруға болатын
мысалы өндірістік өнімдердің райондар мен облыстарда таралуы сонымен
қатар барлық, ет, орман т.б. шаруашылықтарда қолданылады.Картографияда
диограмманың үш түрі қолданылады:

сызықтық диограммалар ұзындықтарды салыстырмалы шамаға
пропорционал бағаналар, жолақтар.

Аудандық диограммалар квадраттар, домалақтар, шеңберлер т.б.
Көлемдік диограммалар кубтар, шар т.б. Бұл диограммалар

статистикалық мəліметтерді көрсетеді (халықтың саны, жануарлар саны т.б.)
Картограмма дегеніміз-кез-келген құбылыстарды қорыта интенсивті

бейнелеу немесе көрсету тəсілдерін айтады. Бұл тəсіл көбінесе əкімшілік
территорияда көрсетіледі мысалға облыс бойынша аудандарға бір квадрат
метр келетін адам санын диограммалар көмегімен сипаттайды.
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Блокдиограмма дегеніміз-қималармен сəйкес келген жер бетін
көрсетеді.

Ареал тəсілі ареал латынның ареа-аудан немесе кеңістік деген сөзінен
шыққан яғни бір көріністің таралу облысын айтады. Мысалға кейбір
өсімдіктердің, жануарлардың түрлері .б.

Ареалды екі түрге бөлеміз:
абсолюттік
қатысты
Абсолюттік ареал деп-берілген құбылыстардың көріністе болмауы

(жануарлардың бір түрінің ол жерде болмауы) атайды. Қатысты ареал деп-
белгілі территорияда белгі объет түрінің болуын айтады.Ареалды картада
беру үшін əртүрлі тəсілдер қолданылады.

ареалға түзу немесе үзік сызықтармен көрсету; ареалды бояу; ареалды
штрихтеу; ареалдың шекарасын көрсетпейақ тең біркелкі орналастыру;
ареалды жазумен көрсету; жекелеген суретпен көрсету; Қозғалыс бейнелер
тəсілі-олар судың ағысын, құстың т.б. табиғи құбылыстарын бейнелеуге.

Бақылау сұрақтары
1. Картографиялық белгілердің мақсаты;
2. Белгілер формалары.

2.2.1. Бейнелеу тəсілдерін сыныптайды белгілеу, нүктелі, сапалы фон,
ареалдар, картограммалар, картодиагрммалар, оқшауланған диаграмма,
сызықтық білгілер, қозғалыс белгілері

Әрбір картаның тілі өзінің сөздік қоры болып табылады. Мұнда
шартты белгілер, таңбалар жəне грамматикасы анықталады. Картаның тілі
мағынасына қарай ажыратылады: 1-шісі картографиялық нысандардың
маңызы көрсетіледі (топырақтың түрі, өсімдігі, тау жыныстары,
шаруашылықтың салалары жəне т.б.); 2-шісі географиялық координаттар
көрсетіледі.

Картографиялық таңбалардың мынандай түрлері бар:
1. Атты; 2. Реттік; 3. Сандық.
Атты – нысандардың атын көрсетеді.
Реттік – нысандардың көлемін көрсетеді (ірі, орта).

Сандық – нысандардың санын анықтайды, бір қалада неше тұрғын бар екенін
көрсетеді.
Таңбаларды формаларына, көлеміне, жарықтығына, ішкі құрылымына қарай
ожыратуға болады.
Картографиялық таңбалардың мынадай тəсілдері бар:
таратпау тəсілі
сызықтық тəсіл
изосызықтық тəсіл
сапалық тəсіл
сандық фонның тəсілі
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Блокдиограмма дегеніміз-қималармен сəйкес келген жер бетін
көрсетеді.

Ареал тəсілі ареал латынның ареа-аудан немесе кеңістік деген сөзінен
шыққан яғни бір көріністің таралу облысын айтады. Мысалға кейбір
өсімдіктердің, жануарлардың түрлері .б.

Ареалды екі түрге бөлеміз:
абсолюттік
қатысты
Абсолюттік ареал деп-берілген құбылыстардың көріністе болмауы

(жануарлардың бір түрінің ол жерде болмауы) атайды. Қатысты ареал деп-
белгілі территорияда белгі объет түрінің болуын айтады.Ареалды картада
беру үшін əртүрлі тəсілдер қолданылады.

ареалға түзу немесе үзік сызықтармен көрсету; ареалды бояу; ареалды
штрихтеу; ареалдың шекарасын көрсетпейақ тең біркелкі орналастыру;
ареалды жазумен көрсету; жекелеген суретпен көрсету; Қозғалыс бейнелер
тəсілі-олар судың ағысын, құстың т.б. табиғи құбылыстарын бейнелеуге.

Бақылау сұрақтары
1. Картографиялық белгілердің мақсаты;
2. Белгілер формалары.

2.2.1. Бейнелеу тəсілдерін сыныптайды белгілеу, нүктелі, сапалы фон,
ареалдар, картограммалар, картодиагрммалар, оқшауланған диаграмма,
сызықтық білгілер, қозғалыс белгілері

Әрбір картаның тілі өзінің сөздік қоры болып табылады. Мұнда
шартты белгілер, таңбалар жəне грамматикасы анықталады. Картаның тілі
мағынасына қарай ажыратылады: 1-шісі картографиялық нысандардың
маңызы көрсетіледі (топырақтың түрі, өсімдігі, тау жыныстары,
шаруашылықтың салалары жəне т.б.); 2-шісі географиялық координаттар
көрсетіледі.

Картографиялық таңбалардың мынандай түрлері бар:
1. Атты; 2. Реттік; 3. Сандық.
Атты – нысандардың атын көрсетеді.
Реттік – нысандардың көлемін көрсетеді (ірі, орта).

Сандық – нысандардың санын анықтайды, бір қалада неше тұрғын бар екенін
көрсетеді.
Таңбаларды формаларына, көлеміне, жарықтығына, ішкі құрылымына қарай
ожыратуға болады.
Картографиялық таңбалардың мынадай тəсілдері бар:
таратпау тəсілі
сызықтық тəсіл
изосызықтық тəсіл
сапалық тəсіл
сандық фонның тəсілі

  
 

таратпау диаграммалық тəсіл
нүктелік тəсіл
векторлық тəсіл (қозғалыс тəсіл)
ареалдар тəсілі
картограмма жəне картодиаграмма тəсілі
Таратпау тəсілі – нысандардың орнын көрсетеді. Бұл тəсілдің алты түрі бар:
 абстрактілі – геометриялық фигуралар
 əріптік – Na, Cl, Ca, Fe
 көркемдік – суретке қарап көрсетеді
 құрылымдық
 бөлек жəне жеке
 ұлғаю, өсу
 Сызықтық тəсіл – нысандарды сызып көрсетеді
 саяси əкімшілік шекара
 гидрографиялық торлар
 автомобиль жолдары
 альпілік қатпарлықтың негізгі бағыттары
 жағалық сызықтар (аккумулятивтік, теңіздердің өзгеруі)

Белгілер əдісі бір нүктедегі объектіні белгілеу үшін қолданылады.
Оның орналасқан жері қатаң түрде географиялық немесе басқа
координатамен анықталады, ол уақыт өтуіне байланысты өзгермейді.
Объектінің ауданы картаның масштабында көрсетілмейді. Мысал ретінде
бөлек орналасқан нысандар, елді мекендерді айтсақ болады:
электростанциялар, зауыттар, өнеркəсіптік жəне тұрмыстық қалдықтар,
пайдалы қазбаларды өндіретін орындар жəне т.б.

Геометриялық белгілер карталарды жасау кезінде оңай анықталады,
жай геометриялық фигуралардан тұрады. Оған дөңгелек жəне оның
бөліктері, шеңберлер, тікбұрыштар, үшшбұрыштар, ромб жəне т.б. жатады.
Картада геометриялық белгілер оңай оқылады, аз орын алады, тез жатталады.

Шығармашылық белгілерге өзінің қалыпты бейнесіне ұқсас əртүрлі
суреттер жатады.

2.5-сурет Картадағы геометриялық белгілер

Сызықтық белгілер əдісі де көп қолданылады., Жер бетінде немесе
теңізде өзінің нақты бір орны мен пішіні бар құбылыстар картада сызықпен
белгіленеді. Бұл құбылыстар мен нысандар тобына теңіз, өзендердің жағалық
сызықтары, жол, шекаралар жəне т.б. жатады.Ерекшелігі - картада объектінің
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нақты бейнесі мен алып жатқан орны, объектінің ұзындығы бойынша
сақталады.

2.6-сурет Сызықтық белгілер əдісі

Изосызықтар – географиялық картадағы қайсыбір шаманың ( қысым,
температура, ылғалдылық, т.б.)! бірдей сандық көрсеткіштері бар вертикаль
қимадағы немесе графикадағы нүктелердегі қосатын сызықтар.

Изосызық тəсіл – грек тілінен аударғанда изос бірдей деген мағына
білдіреді. Изосызықтар тəсілі – кеңістіктегі үздіксіз жəне біртіндеп өзгеретін
құбылыстардың – жер бетінің биіктігін, ауа температурасын, жауын -
шашын мөлшерін жəне т.б. шамасын ( немесе қарқындылығын) картаға
түсіру үшін қолданылатын бейнелеу тəсілі.

Изосызықтардың мынадай түрлері бар: изотерма, изогиета, изобар.
Изотермалар – (изо.. жəне герк. Тhermе - жылылық, ыстық) –

географиялық картадағы бір сəттегі немесе орташа бір кезеңдегі ( жыл, ай
бойғы) ауаның, судың жəне топырақтың бірдей температуралы нүктелерін
қосатын сызықтар.

Изогиета – географиялық ккарталардағы тəулік, ай, жыл ішінде
жауатын атмосфералық жауын – шашын мөлщерінің бірдей нүктелерін
немесе бір айда немесе бір жылда жауатын жауын – шашынның көп жылғы
орташа мөлшерінің бірдей нүктелерін қосатын сызықтар.

Изобара– барометрлік қысымы бірдей нүктелерді қосатын сызықтар.
Карталардың бетінде белгілі бір уақытқа арналып жасалады. Изобаралар
тəуліктің, айдың, жылдың, т.б. орташа, ең жоғары немесе ең төменгі
қысымдарына арналып жасалуы да мүмкін.

2.7-сурет Изосызықтар

Диаграммалар əдісі картада ауданда қалыптасқан, бірақ нақты бір
нүктелерде зерттелетін құбылыстарды белгілеу үшін қолданылады. Оған
көптеген табиғи құбылыстарды жатқызуға болады – ауаның қысымы мен
температурасы, жауын-шашын, жел, өзен режимі жəне т.б. Сапалық тəсіл –
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нақты бейнесі мен алып жатқан орны, объектінің ұзындығы бойынша
сақталады.

2.6-сурет Сызықтық белгілер əдісі

Изосызықтар – географиялық картадағы қайсыбір шаманың ( қысым,
температура, ылғалдылық, т.б.)! бірдей сандық көрсеткіштері бар вертикаль
қимадағы немесе графикадағы нүктелердегі қосатын сызықтар.

Изосызық тəсіл – грек тілінен аударғанда изос бірдей деген мағына
білдіреді. Изосызықтар тəсілі – кеңістіктегі үздіксіз жəне біртіндеп өзгеретін
құбылыстардың – жер бетінің биіктігін, ауа температурасын, жауын -
шашын мөлшерін жəне т.б. шамасын ( немесе қарқындылығын) картаға
түсіру үшін қолданылатын бейнелеу тəсілі.

Изосызықтардың мынадай түрлері бар: изотерма, изогиета, изобар.
Изотермалар – (изо.. жəне герк. Тhermе - жылылық, ыстық) –

географиялық картадағы бір сəттегі немесе орташа бір кезеңдегі ( жыл, ай
бойғы) ауаның, судың жəне топырақтың бірдей температуралы нүктелерін
қосатын сызықтар.

Изогиета – географиялық ккарталардағы тəулік, ай, жыл ішінде
жауатын атмосфералық жауын – шашын мөлщерінің бірдей нүктелерін
немесе бір айда немесе бір жылда жауатын жауын – шашынның көп жылғы
орташа мөлшерінің бірдей нүктелерін қосатын сызықтар.

Изобара– барометрлік қысымы бірдей нүктелерді қосатын сызықтар.
Карталардың бетінде белгілі бір уақытқа арналып жасалады. Изобаралар
тəуліктің, айдың, жылдың, т.б. орташа, ең жоғары немесе ең төменгі
қысымдарына арналып жасалуы да мүмкін.

2.7-сурет Изосызықтар

Диаграммалар əдісі картада ауданда қалыптасқан, бірақ нақты бір
нүктелерде зерттелетін құбылыстарды белгілеу үшін қолданылады. Оған
көптеген табиғи құбылыстарды жатқызуға болады – ауаның қысымы мен
температурасы, жауын-шашын, жел, өзен режимі жəне т.б. Сапалық тəсіл –

  
 

физ. – географиялық жəне экономикалық аудандастыруы жəне экономикалық
саяси əкімшіліктің белгілерін көрсетеді.Сапалы көрініс тəсілі - Жер бетінде
тұтасып тараған (мыс, ландшафт) жəне айтарлықтай ауданды алып жатқан
(мыс, топырақ жамылғысы) немесе жаппай тараған (мыс, халық)
құбылыстардың сапалық сипатын бейнелеудің картаға түсіру əдісі.Картада
сапалық фонды түрлі түсті немесе штрихты сызықпен бейнелейді. Кей
жағдайларда олардың екеуіде бірге қолданылады.

Картада сапалық фонды қолдану оңай болуы үшін оларды əдетте
индекспен белгілеп көрсетеді. Ол картаның легендасында жазылады.

2.8-сурет Сапалы көрініс тəсілі

Сандық фонның тəсілі – территориялық сандық көрсеткіштеріне қарай
көрсетіледі. (М: ағыс жылдамдығы) Сандық фонды əдетте аудандастыруда
қолданады. Рельефтің тереңдігін шкаламен көрсетеді. Яғни рельефтің əрбіп
ауданын штрих сызықтармен бейнелейді. Сандық фон əдетте гидроресурстық
жəне рельефтердің территорияларын аудандастырғанда қолданылады.

2.9-сурет Сандық фонның тəсілі

2.10-сурет Сандық фон

Таратпау диаграммалардың тəсілі. Бұл мезгілге байланысты, жауын-
шашын, tº, желдің бағыттарын көрсетеді.
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2.11-сурет Нүктелік тəсіл 2.12-сурет Таратпау диаграммалардың тəсілі

Нүктелік тəсіл. Географиялық карталарда егін мен мал шаруашылығын
көрсеткенде нүктелік беріледі. Ол нүкте егер егін шаруашылығы болса, 1 га -
да жер қаншаға тең екенін көрсетеді.

2.13-сурет Ареалдар тəсілі                 2.14-сурет Нүктелік тəсіл

Ареал - жер бетінде қандай да бір құбылыстың (жануарлар,
өсімдіктер, пайдалы қазбалар түрлері жəне т.б.) таралған атырабы;
физикалық жəне қоғамдық географияда қолданылатын ұғым. Мыс,
биогеографияда. Ареал тірі организм топтарының (түрдің, туыстың жəне
т.б.), экономикалық географияда əр ауыл шаруашылығы дақылының немесе
өнеркəсіп саласының таралған атырабы жəне т.б.

Ареалдар тəсілі. Ареал латын тілінен аудан деген мағына береді.
Ареалдар абсолюттік жəне салыстырмалы болып
бөлінеді. Абсолюттік ареалда кейбір жануарлардың
түрін мүлдем көрсетпейді. Салыстырмалы бір
территорияны қамтып жануарлардың тығыздығын
жəне өсімдіктердің түрлерін көрсетеді. Карталарда
ареалдарды бейнелегенде əртүрлі графикалық
суреттерді қолданады. Оларды пунктир

сызықтармен, жазумен, белгілермен көрсетеді.
Ареалдар тəсілі – қандайда болмасын

құбылыстың үздіксіз, тұтас(мыс, мұзбасудың)
немесе шашыранды таралу атырабын шекаралық
сызық, бояу немесе түрлі сызықтар арқылы
көрсететін картографиялық тəсіл.
Қозғалыс тəсіл - нысандардың қозғалысын табиғи
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2.11-сурет Нүктелік тəсіл 2.12-сурет Таратпау диаграммалардың тəсілі

Нүктелік тəсіл. Географиялық карталарда егін мен мал шаруашылығын
көрсеткенде нүктелік беріледі. Ол нүкте егер егін шаруашылығы болса, 1 га -
да жер қаншаға тең екенін көрсетеді.

2.13-сурет Ареалдар тəсілі                 2.14-сурет Нүктелік тəсіл

Ареал - жер бетінде қандай да бір құбылыстың (жануарлар,
өсімдіктер, пайдалы қазбалар түрлері жəне т.б.) таралған атырабы;
физикалық жəне қоғамдық географияда қолданылатын ұғым. Мыс,
биогеографияда. Ареал тірі организм топтарының (түрдің, туыстың жəне
т.б.), экономикалық географияда əр ауыл шаруашылығы дақылының немесе
өнеркəсіп саласының таралған атырабы жəне т.б.

Ареалдар тəсілі. Ареал латын тілінен аудан деген мағына береді.
Ареалдар абсолюттік жəне салыстырмалы болып
бөлінеді. Абсолюттік ареалда кейбір жануарлардың
түрін мүлдем көрсетпейді. Салыстырмалы бір
территорияны қамтып жануарлардың тығыздығын
жəне өсімдіктердің түрлерін көрсетеді. Карталарда
ареалдарды бейнелегенде əртүрлі графикалық
суреттерді қолданады. Оларды пунктир

сызықтармен, жазумен, белгілермен көрсетеді.
Ареалдар тəсілі – қандайда болмасын

құбылыстың үздіксіз, тұтас(мыс, мұзбасудың)
немесе шашыранды таралу атырабын шекаралық
сызық, бояу немесе түрлі сызықтар арқылы
көрсететін картографиялық тəсіл.
Қозғалыс тəсіл - нысандардың қозғалысын табиғи

  
 

жəне саяси-əлеуметтік (құстардың ұшуы, халықтардың миграциясы, жүк
тасымалдау, ағыстар) жағдайларын көрсетеді. Қозғалыс белгілерінің екі түрі
бар:

 Қозғалыс векторы
 Қозғалыс жолағы (лента)

       2.15-сурет Қозғалыс тəсілі         16-сурет Картодиаграмма

Картодиаграмма. К бетіндегі территориялық бөліктің белгілі бір
статистикалық көрсеткішінің жалпы мөлшерін диаграмма көмегімен
көрсететін карта. М, облыс, аудан бойынша халықтың саны жəне оның
құрамы, өнеркəсіптің жалпы өнімін жəне оның құрамын, оның белгілі бір
мерзім ішінде өсуін көрсетеді.

Картограмма. К белгілі бір экономикалық, əлеуметтік құбылыстардың
қарқындылығы. К-ға түсірілген территориялық бөліктің жене аудандары
бойынша көрсететін карта.Белгілі бір аумаққа қатысты статистикалық
деректердің диаграммалар не суреттер арқылы графикалық бейнеленеді.

Картограммалар картада əдетте статистикалық көрсеткіштерді
бейнелегенде қолданылады. Яғни халықтық санын, ауыл шаруашылығында,
орман шаруашылығын аудандастырғанда қолданылады.Картограммалар
сапалық фонға өте ұқсаса болып келеді. Бірақ олардан ерекшелігі - сапалық
фон белгілі бір ауданды аудандастырғанда қолданылса, картограммалар
басқару аудандарында қолданылады.

2.2.2. Карта сипаттамасының түрлерін анықтау

Карта дегеніміз картографиялық торда жер бетінің кішірейтілген
жинақталған бейнесі. Карта басқа бейнелерден келесі айырмашылықта
болады.

1. Салынуының математикалық заңдылығы, бұл белгілі бір масштабты
картографиялық проекцияға байланысты.

2. Бейнеленген мөлшерді таңдау жəне жинақтау.Олар картаның
қызметіне, оның масштабына, карта сызылатын территорияның ерекшелігіне
байланысты.

3. Картада барлық объектлер жəне құбылыстар шартты белгілердің
көмегімен бейнеленеді

Картаның ең маңызды елеулі үш қасиеттіне мыналар жатады:
- көрнектілігі; - өлшемділігі; - мəліметтілігі жатады
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Картаны төмендегі маңызды нышандары бойынша жіктеуге болады:
- бейнелеу заты; - мазмұны; - масштабы; -қызметі; - территориялық

қамтуы.
Бейнелеу заты бойынша карта 2 топқа бөлінеді:
1) географиялық (жер беті); 2)астраномиялық (аспан əлемі)
Мазмұны бойынша екіге бөлінеді:
Жалпы географиялық карта жер бетінің негізгі элементтерінің

біріктірілген бейнелерінің жинағы (гидрография, елді мекендер жол
тораптары жəне т.б.)

Нақты тақырыпты карта белгілі бір тақырыппен біріктірілген карта
(геологиялық, экономикалық, тарихи жəне т.б.)

Масштаб бойынша 3-топқа бөлінеді:
Ірі 1:10000-1:100000 (топографиялық карталар)
Орта 1:200000-1:1000000 (шолу топографиялық)
Ұсақ 1:1000000-нан жоғары (шолу карталар)
Ал карталардың қызметіне байланысты тағы 2 үлкен топ бар .
Көп мақсатты карталар халық шаруашылығында жəне қорғаныс

мəселелерін шешкенде, жер бетін зерттегенде анықтамалар алу үшін
қолданылады.

Арнайы қызметтегі карталар белгілі бір мəселеге жəне белгілі бір
тұтынушыларға арналады.Мысалы: оқулық, ауа-райы тағы да
басқалар.Территорияны қамту бойынша жіктелу мазмұны мен қызметі
бойынша жіктелуді толықтырады. Бұл карталар есепке алуда жəне сақтауда
үлкен маңызы бар.
Жалпы географиялық карталардың басты қаситі мазмұны толық болуына, ол
табиғи ландшаф пен бірге əлеуметтік экономикалық элементтерді көрсетеді.

Жалпы географиялық карта екі негізде салынады:
1. математикалық негіз-картографиялық проекциялар, масштабтар,

меридиандар мен параллельдердің торлары.Олар арқылы бір жазықтықта əр
түрлі масштабта карта салынады, ірі масштабтағы карталарда
мередиандармен параллельдер рамка ретінде қолданылады.Карта салынарда
оны алдымен құрастыру қажет, құрастыру сипаты картаның масштабына,
бейнеленетін территорияның шекарасының жəне орналасуының пішініне,
қолданылатын проекцияға байланысты болады.

2. геодезиялық негіз-картаны жасауға қажетті геодезиялық деректердің
жиынтығы.Нүктелердің геодезиялық координаталары (φ, λ), триангуляция
жəне полигонометрия пунктерінің координаталары, градустық тор, рамка т.б.

Картографиялық бейнелерге: -физика-географиялық; -əлеуметтік-
экономикалық объектілер жатады.

Физика-географиялық объектілерге жататындар:
Гидрография, жер бедері, өсімдіктер, топырақ жəне тау жыныстары т.б.
Әлеуметтік-экономикалық объектілерге жататындар: елді мекендер,

жол жүйелері, байланыс желілері, өндірістік жəне əлеуметтік мəдени
объектілер сонымен қатар тарихи ескерткіштер т.б.
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Картаны төмендегі маңызды нышандары бойынша жіктеуге болады:
- бейнелеу заты; - мазмұны; - масштабы; -қызметі; - территориялық

қамтуы.
Бейнелеу заты бойынша карта 2 топқа бөлінеді:
1) географиялық (жер беті); 2)астраномиялық (аспан əлемі)
Мазмұны бойынша екіге бөлінеді:
Жалпы географиялық карта жер бетінің негізгі элементтерінің

біріктірілген бейнелерінің жинағы (гидрография, елді мекендер жол
тораптары жəне т.б.)

Нақты тақырыпты карта белгілі бір тақырыппен біріктірілген карта
(геологиялық, экономикалық, тарихи жəне т.б.)

Масштаб бойынша 3-топқа бөлінеді:
Ірі 1:10000-1:100000 (топографиялық карталар)
Орта 1:200000-1:1000000 (шолу топографиялық)
Ұсақ 1:1000000-нан жоғары (шолу карталар)
Ал карталардың қызметіне байланысты тағы 2 үлкен топ бар .
Көп мақсатты карталар халық шаруашылығында жəне қорғаныс

мəселелерін шешкенде, жер бетін зерттегенде анықтамалар алу үшін
қолданылады.

Арнайы қызметтегі карталар белгілі бір мəселеге жəне белгілі бір
тұтынушыларға арналады.Мысалы: оқулық, ауа-райы тағы да
басқалар.Территорияны қамту бойынша жіктелу мазмұны мен қызметі
бойынша жіктелуді толықтырады. Бұл карталар есепке алуда жəне сақтауда
үлкен маңызы бар.
Жалпы географиялық карталардың басты қаситі мазмұны толық болуына, ол
табиғи ландшаф пен бірге əлеуметтік экономикалық элементтерді көрсетеді.

Жалпы географиялық карта екі негізде салынады:
1. математикалық негіз-картографиялық проекциялар, масштабтар,

меридиандар мен параллельдердің торлары.Олар арқылы бір жазықтықта əр
түрлі масштабта карта салынады, ірі масштабтағы карталарда
мередиандармен параллельдер рамка ретінде қолданылады.Карта салынарда
оны алдымен құрастыру қажет, құрастыру сипаты картаның масштабына,
бейнеленетін территорияның шекарасының жəне орналасуының пішініне,
қолданылатын проекцияға байланысты болады.

2. геодезиялық негіз-картаны жасауға қажетті геодезиялық деректердің
жиынтығы.Нүктелердің геодезиялық координаталары (φ, λ), триангуляция
жəне полигонометрия пунктерінің координаталары, градустық тор, рамка т.б.

Картографиялық бейнелерге: -физика-географиялық; -əлеуметтік-
экономикалық объектілер жатады.

Физика-географиялық объектілерге жататындар:
Гидрография, жер бедері, өсімдіктер, топырақ жəне тау жыныстары т.б.
Әлеуметтік-экономикалық объектілерге жататындар: елді мекендер,

жол жүйелері, байланыс желілері, өндірістік жəне əлеуметтік мəдени
объектілер сонымен қатар тарихи ескерткіштер т.б.

  
 

Қазіргі кездегі карталарда картографиялық көріністерден басқа əртүрлі
элементтер (аттары, картографиялық тор, масштабтан басқа да қосымша
сипаттамалары таблициялар, диограммалар т.б.беріледі)

Жалпы географиялық карталардың мазмұны шартты белгілермен жəне
əр түрлі жазулар мен көрсетіледі.

- масштабты шартты белгілер-бейнеленген объектлердің ауданы
картаның масштабымен байланыста болады (үлкен территорияны алып
жатқан объетілер ормандар, таулар, алқаптар т.б.)

- масштабсыз шартты белгілер-бейнеленген объектілер карта
масштабына байланыссыз (құдықтар, геодезиялық жүйе пунктері,
станциялар, шахталар т.б.)

- сызықтық шартты белгілер-сызықтық объектілердің ұзындықтарын
масштабпен бейнелеу үшін қолданылады «өзендер, жолдар, байланыс
желілері)

Бұл шартты белгілерді сипаттау үшін түсіндірме шартты белгілер
беріледі.

Шартты белгілер- картаның тілі.Осы белгілер арқылы көптеген
объектілерді бір-бірінен айырып оқуға болады.Сонымен қатар картадағы
жазулар əр түрлі шрифтармен беріледі.Олардың сипаты мен мөлшері
объектілердің сапалық жəне сандық сипаттамаларын береді.Жалпы
географиялық карталарда жазулар екі топқа бөлінеді:өз атулары бойынша
жəне түсіндірме жазулар бойынша.
Тапсырма

ТОПОГРАФИЯЛЫҚ КАРТА ТІРКЕМЕСІНІҢ ТІЗБЕГІ
____________________________ ауданы

__________________________облысы жерінде(гі)

1:100000 масштабы 1:50000 масштабы
2. М-42-9 1. М-42-9-А
3. М-42-10 2. М-42-9-В
4. М-42-11 3. М-42-9-Г
5. .............. 4. М-42-9-Д

Сызбалардың орналасуы (№3 нұсқа) жəне тіркеме тізбегі (№4 нұсқа)
құрастыру үшін қажетті:
1.Әкімшілік картаға салып көшірме жасауға:
а) берілген ауданның шекарасы;
б) аудан орталығы атауымен;
в) су жүйелері;
г) қатынас жолдары (жолдар жүйесі желісі);
д) жақын орналасқан картография торының сызығы шектігі. Ол үшін
бастапқы картография торының саны мен миллиондық масштабтағы
трапециядағы орын, берілген ауданның онда орналасуы.
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2. Картография аттарын санмен белгілеу.
3. Картографиялық координаттар бойынша 1:100000 картаның трапеция
тізбегін анықтау.
4. Калькаға түсірілген торды ендігі бойынша 20/, бойлығы бойынша 30/

жиілендіру, санмен белгілеу, қиылысу нүктелерін 1:100.000 масштабта
көрсету.
5. Шеткі координат нүктелерін пайдаланып берілген аудан шекарасын
1:1000.000 трапецияға көрсетіп сол ауданның сұлбасын сызу.
6. Сызба бойынша 1:100.000 парақтағы берілген жер ауданының тізбесін
анықтау.
7. 1:100.000 трапецияны бөле отырып 1:50.000 картаны жасап алу.
8. Тіркеме тізбесін жасай отырып берілген ауданның 1:100.000 жəне 1:50.000
масштабтағы карталарын жасау.

2.2.3. Картографиялық белгілік жүйелерді жобалау

Картаны басқа графикалық үлгілерден ( аэроғарыштық суреттер,
панорамалар жəне т .б.) ерекшелендіретін негізгі қасиет.) бұл онда шартты
белгілерді пайдалану. Белгілер мен белгі жүйелерінің қасиеттерін зерттеумен
ғылым - семиотика айналысады. Картографияның түйіскен жерінде ерекше
бөлім - картографиялық семиотика қалыптасты, ол карта тілі ретінде
картографиялық белгілер жүйесінің жалпы теориясын жасайды. Карта тілі-
картографияда қолданылатын шартты белгілерді, бейнелеу тəсілдерін,
карталарды жасау жəне пайдалану кезінде оларды құру, қолдану жəне оқу
ережелерін қамтитын таңбалық жүйе.

Картографияны автоматтандыруға жəне компьютерлендіруге
байланысты карта тіліне назар аудару əсіресе өсті. Картографиялық
зерттеулер Жалпы семиотикамен , машиналық графикамен, көркем
дизайнмен жəне қабылдау психологиясымен тығыз байланысты. Олар
электрондық карталардың сапасын арттыруға бағытталған. Картографиялық
шартты белгілер - бұл графикалық символдар, олардың көмегімен картада
объектілердің түрін , олардың орналасқан жерін, нысанын, өлшемдерін,
сапалық жəне сандық сипаттамаларын көрсетеді. Соңғы уақытқа дейін
барлық белгілер статикалық болды, алайда электрондық технологиялардың
дамуымен динамикалық шартты белгілер пайда болды. Географиялық
карталарда барлық объектілер арнайы белгілермен көрсетіледі , олар
олардың сыртқы көрінісі суреттелетін заттардың тəн ерекшеліктерін жиі еске
түсіретіндей етіп жасалған. Біртекті объектілер топтары жалпы бастапқы
белгімен көрсетіледі. Белгілі бір топқа кіретін заттардың сапалық жəне
сандық айырмашылықтары негізгі белгінің шағын өзгерістерімен жəне
толықтыруларымен беріледі, мысалы жолдардың, көпірлердің шартты
белгілері жəне т. б. Объектілердің айқын көрінісі белгілердің қарапайым
сызуымен , олардың шағын өлшемдерімен жəне есте сақтау жəне оқу
жеңілдігімен қол жеткізіледі
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барлық белгілер статикалық болды, алайда электрондық технологиялардың
дамуымен динамикалық шартты белгілер пайда болды. Географиялық
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Топографиялық карталар үшін белгілердің үш тобы қолданылады:
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белгішелер, ареалдар, қозғалыс сызықтары, картограммалардың
картодиалдары .
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Сурет немесе пішін бойынша белгілер үш топқа бөлінеді:
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Әріптік таңбалар-бұл бейнеленген объектінің қысқартылған атауының
изрус немесе латын əліпбиінің бір немесе екі бастапқы əріптері.Мысалы, Al
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Мысалы, ұшақ түріндегі белгіше əуеайлақты, Зəкір немесе кеме –теңіз порты
жəне т. б.

2.2.4. Ауыл шаруашылығы кəсіпорнының морфометриялық
картасының мазмұны жəне ресімделуі (еңіс бұрыштары, бедердің иілуі,
беткейлердің экспликациясы)

Топографиялық жəне гипсометриялық карталармен қатар, белгілі бір
геоморфологиялық маңызы бар кейбір жеке, негізінен морфометриялық
белгілері бойынша рельефті бейнелейтін ерекше морфографиялық жəне
морфометриялық карталар құрайды. Егер топографиялық жəне
гипсометриялық карталарды геоморфологтардың консультациясы кезінде
топографтар мен картографтар құраса, онда морфографиялық жəне
морфометриялық карталарды жасау негізінен геоморфологтардың міндетіне
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кіреді. Морфографиялық жəне морфометриялық карталар кейбір арнайы,
бірінші кезекте тəжірибелік мақсаттар үшін жасалады, олар үшін рельефтің
шығу тегін білу екінші жоспарға кетеді, ал оның таза сыртқы қасиеттеріне ие
болады. Бұл, мысалы, ауыл шаруашылығы жəне əскери мақсаттар үшін
(тракторлар мен комбайндар үшін жергілікті жердің қол жетімділік
дəрежесін анықтау, жергілікті жердің өту дəрежесін анықтау), темір
жолдарды трассалау үшін (рұқсат етілген еңістерді анықтау, жер
жұмыстарының көлемін анықтау жəне т.б.) талаптар. Рельефтің
морфографиялық жіктелуі туралы түсінік. Жер бетінің формаларының
барлық түрлерінде өте көрнекі бейнесін бүйірлік жарықтандыру кезінде
бедерлі карталарды суретке түсіру арқылы алуға болады. Сол мақсаттар үшін
шартты бүйірлік немесе жақсы зениттік жарықтандыру кезінде
қолданылатын шаю немесе штрихтау қызмет етеді. Тиісті тəсілдер
картографиялық нұсқаулықтарда егжей-тегжейлі қарастырылады. Бірақ бізді
арнайы жіктеуді ұстанатын рельеф түрлерінің карталары қызықтыруы керек.
Морфологиялық классификацияны құрудың басты белгілері: рельефтің
пішіні, оның теңіз деңгейінен биіктігі жəне салыстырмалы биіктігі. Бұл
көрсеткіштер бойынша, бірінші кезекте, жазық, төбешік жəне тау бедері
бөлінеді. Жазықтар аумақты едəуір ұзындықтың басым бөлігі деп атайды,
онда биіктіктердің ауытқуы мен беткейлері өте аз, жиі əрең байқалады.
Жазық жазық болуы мүмкін: көлбеу, иілген жəне толқынды — жазық
төбелер мен жер бетінің төмендеуін кезектесіп отырады. Бұл кедір-
бұдырлықтардың түріне байланысты жазық, жалпақ-мөлдір, батыс жəне т. б.
жазықтар ерекшеленеді.

2.3. Картографиялық генерализацияны сипаттау жəне картографиялық
көздер

Географиялық карталардың аса бір ерекшеліктері кезінде айналадағы
көріністер мен өзгерістерді, аудандарын (аудан, облыс, елдерді,
құрлықтарды, жерді толығымен) құбылыстарымен танысып, бақылауға
болады. Олар кескіндерін біріктіру жолдарымен танысуға мүмкіндік бар.

Картографиялық бейнелеуге қатысты тағы бір назар аударатын оларды
зерттеген жағдайда нақты ауданды, нақты өзгерістерді жəне басқа да
сипаттамаларды ескертуге болады. Сондықтан да айналадағы болып жатқан
өзгерістерді тереңіненбіліп оларды біріктіру негізін құрайды.

Генерализация (біріктіру) термині француз сөзі generalisation –
біріктіру (қорытындылау) мағынасын білдіреді, бұл сөздің өзі латынша
generalis – жалпы, басты деген мағына береді.

Картографиялық біріктіру мағынасы өте терең ливгинистика тамырлы
түсінік. Географиялық карталарды біріктіру бұл жасалатын карталарды
пайдалану ерекршеліктерімен пайдалану бағытын, тақырыбын көрсете білуін
жинақтау болып отыр. Біріктіру анықтамасының басты факторы (бағыты) –
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Картографиялық біріктіру мағынасы өте терең ливгинистика тамырлы
түсінік. Географиялық карталарды біріктіру бұл жасалатын карталарды
пайдалану ерекршеліктерімен пайдалану бағытын, тақырыбын көрсете білуін
жинақтау болып отыр. Біріктіру анықтамасының басты факторы (бағыты) –

  
 

картаның пайдалану мақсаты, оның тақырыбы, масштабы (пайдалану
мақсатына қарай) жəне картографиялық ерекшелік негіздері.

Карталардың тигізетін əсерін, құрылымын СССр-дің саяси-əкімшілік
оқулық картасынан байқауға болады. Оның орындалуы 1:5000.000 масштабта
орындалған – оны бастауыш мектептерде, сонымен қатар орта мектептің
жоғарғы сыныптарына арналған оқулықтардан көруге болады.

Бұл екі бағыттағы оқулықтар оқушыларға география пəнінен толық
түсініктеме бере отырып қажетті мəліметтермен таныстырады. Солай
болғанымен толық білім бере алмайды, яғни толық мəліметтер жеткіліксіз.
Сондықтан бірдей тақырыптағы карталар өздерінің мазмұны мен бөлшекті
біріктірілуіне сəйкес бір-біріне ұқсамайды, өзара ерекшеліктері болып
отырады.

Нақты түсініктеме беру үшін маңыздары əртүрлі (масштаб 1:2500.000)
карталарды салыстырып керекті, біріншісі анықтама мақсатында , ал екіншісі
орта мектеп оқулығына арналған. Бірінші картада көптеген географиялық
құрылымдар орналастырылып, олардың нақты орны толық көрсетілген. Ал
екіші түрінде сол көрсетілімдердің тек біраз бөліктері ғана сұлба түрінде
келтіріліп, ашық безендірілген. Жазбалары мен атаулар, белгілер картаның
пайдалану мақсаттарын біршама өзгертуге итермелеген, сондықтан
біріктіруге өз əсерлерін тигізген.

Карталардың тақырыбы да көрсетілетін элементтердің құрылымы
кəдімгідей маңыз береді. Мысалы: еліміздің 1:2500.000 масштабтағы жалпы
географиялық жəне гипсаметриялық карталарында елді мекендер, жол
жүйелері көрсетілгенімен біріншісінде картаның басты (негізгі) элементтер
орын алса, екіншісінде тек бағыттың маңызын білдіруге арналған.
Сондықтан бір-бірімен салыстырып біріктіруге келмейді.

Масштабтың біріктіруге техникалық жағынан онша əсері болмайды,
өйткені жалпы кескін мөлшері кішірейтілгенімен толық суреттемесі
көрсетілмеген.

Картографиялық кескіндеулерді біріктірудің басты ерекшеліктерін
оларда көрсетілетін элементтерді толық келтіре алмайсың. өйткені олардың
көлем өлшемдері өте кішкентай, масштабта өрнектеу мүмкін емес. Ірі
масштабтағы карталарда парақ бетінде аз (кіші) жер аудандарын көрсете
аласың, ал кіші масштабтағы картада оларды келтіру мүмкін болмағандықтан
оларды міндетті түрде біріктіру қажет болады. Кіші ауданды жерлер
(географиялық аудан) кейде қосалқы маңызды болып қалуы мүмкін.

Мысалы: аудандық əкімшілік карталарда жергілікті қатынас
жолдарының барлық түрлерін көрсету қажеттілігі туындайды. Оларда
мемлекеттік, облыстық т.б. маңызы бар жолдар көрсетіледі, сипатталынады.
Сондықтан кішірейтілген масштабтағы карталрды олардың кескінін көрсету
қажет болғандықтан амалсыз біріктіру жұмыстары жүргізіледі.

Біріктіру факторының тағы да бір маңыздылығы жер бедерін ортадағы
құбылыстармен байланыстыруда туындайтын мəселе. Бұл жағдайда бір ғана
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объектінің түсірілуінің əртүрлі мағынасы болуы мүмкін, сол себепті оны
ланшафт тұрғысында бағалау қажет болады.

ТМД-ның орталық бөлігіндегі топографиялық карталарда кейбір
жағдайларға байланысты құдықтар түсірілімнен алынып тасталуы кездеседі.
Ал шөл жəне шөлейтті оңтүстік облыстарда бұл элемент бағдарлық,
толықтық маңызы бар болып есптелінеді. Таулы аймақтарда жер қыртысы
биіктіктері айырмасы бірнеше ондаған метрмен алынатын болса, жазықтық
немесе уақ шоқылы аймақтарда 1-2метрлік биіктік арасында алынып
жасалады. Бұл сұраныс егіншілікпен айналысатын аудандарға тəн сұраныс.

Бұл жұмыстардың маңыздылығы туралы көптеген мысалдар келтіре
беруге болады (таулы аудандар, Каспий маңындағы ойпаттар, қазақтың уақ
шоқылы аймақтары, Бетпақ дала, Арал маңайы т.б.). Бріктірудің құнды
болуы оларды жасағанда географиялық көрсетілім карталарындағы қажетті
түсініктемелік бейне-кескіндерді толық əрі анық көрсетіп олардың
ерекшеліктерін сақтай білу тек сондда ол құнды құжат (материал) болады.
Сондықтан карталарды жасай біріктіру барысында елді мекендерді, маңызды
элементтерді олардың ерекшеліктеріне мағынасына сай жасау қажет. Осы
орайда таңдалған жүйе бойынша біріктіру өз сұранысына сай келеді.

Тапсырма 1.
* Бастапқы топографиялық картаның фрагментін зерттеу
* Генерализация технологиясымен танысу
* Бастапқы топографиялық картаның фрагментін масштабы 1 : 50 000
масштабы 1 : 25 000 100 см 2 математикалық негізге көшіру.
Түсіндірме.Картографиялық генерализация-картада бейнеленген
объектілерді іріктеу жəне жалпылау, олардың негізгі типтік ерекшеліктері
мен тəн ерекшеліктерін бөліп көрсету.
Генерализация-əрбір картаның ажырамас қасиеті. Тіпті олардың ірі
масштабты бейнесі жалпыланған, себебі барлық нысандарды барынша
егжей-тегжейлі көрсету мүмкін емес. Генерализацияның келесі түрлері
ажыратылады: картада көрсетілетін объектілерді іріктеу(неғұрлым ірілерін
қалдырады: тұрғындар саны 10 000 адамнан асатын елді мекендер, ұзындығы
1 см-ден асатын өзендер жəне т.б.); сандық сипаттаманы жинақтау (шағын
ірілендірілген сандық бөлімшелер). Демек, картографиялық генерализация
белгілі бір екпін жасайды жəне картада сапалы жаңа ақпаратты көрсетуге
ықпал етеді

                          
2.17-сурет (а) Генерализацияға дейін 2.18-сурет (б) Генерализациядан кейін
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объектінің түсірілуінің əртүрлі мағынасы болуы мүмкін, сол себепті оны
ланшафт тұрғысында бағалау қажет болады.

ТМД-ның орталық бөлігіндегі топографиялық карталарда кейбір
жағдайларға байланысты құдықтар түсірілімнен алынып тасталуы кездеседі.
Ал шөл жəне шөлейтті оңтүстік облыстарда бұл элемент бағдарлық,
толықтық маңызы бар болып есптелінеді. Таулы аймақтарда жер қыртысы
биіктіктері айырмасы бірнеше ондаған метрмен алынатын болса, жазықтық
немесе уақ шоқылы аймақтарда 1-2метрлік биіктік арасында алынып
жасалады. Бұл сұраныс егіншілікпен айналысатын аудандарға тəн сұраныс.

Бұл жұмыстардың маңыздылығы туралы көптеген мысалдар келтіре
беруге болады (таулы аудандар, Каспий маңындағы ойпаттар, қазақтың уақ
шоқылы аймақтары, Бетпақ дала, Арал маңайы т.б.). Бріктірудің құнды
болуы оларды жасағанда географиялық көрсетілім карталарындағы қажетті
түсініктемелік бейне-кескіндерді толық əрі анық көрсетіп олардың
ерекшеліктерін сақтай білу тек сондда ол құнды құжат (материал) болады.
Сондықтан карталарды жасай біріктіру барысында елді мекендерді, маңызды
элементтерді олардың ерекшеліктеріне мағынасына сай жасау қажет. Осы
орайда таңдалған жүйе бойынша біріктіру өз сұранысына сай келеді.

Тапсырма 1.
* Бастапқы топографиялық картаның фрагментін зерттеу
* Генерализация технологиясымен танысу
* Бастапқы топографиялық картаның фрагментін масштабы 1 : 50 000
масштабы 1 : 25 000 100 см 2 математикалық негізге көшіру.
Түсіндірме.Картографиялық генерализация-картада бейнеленген
объектілерді іріктеу жəне жалпылау, олардың негізгі типтік ерекшеліктері
мен тəн ерекшеліктерін бөліп көрсету.
Генерализация-əрбір картаның ажырамас қасиеті. Тіпті олардың ірі
масштабты бейнесі жалпыланған, себебі барлық нысандарды барынша
егжей-тегжейлі көрсету мүмкін емес. Генерализацияның келесі түрлері
ажыратылады: картада көрсетілетін объектілерді іріктеу(неғұрлым ірілерін
қалдырады: тұрғындар саны 10 000 адамнан асатын елді мекендер, ұзындығы
1 см-ден асатын өзендер жəне т.б.); сандық сипаттаманы жинақтау (шағын
ірілендірілген сандық бөлімшелер). Демек, картографиялық генерализация
белгілі бір екпін жасайды жəне картада сапалы жаңа ақпаратты көрсетуге
ықпал етеді

                          
2.17-сурет (а) Генерализацияға дейін 2.18-сурет (б) Генерализациядан кейін

  
 

Тегістеудің белгіленген дəлдігіне сəйкес ( картада миллиметрмен) бар
кеңістіктік топологиялық байланыстарды ескере отырып, картаның желілік
жəне алаңдық объектілерінің метрикалық сипаттамасын тегістеу: а–
генерализация жүргізгенге дейін объектілер ( елді мекендер); б – тегістеудің
белгіленген дəлдігіне сəйкес (картада миллиметрмен) баркеңістіктік
топологиялық байланыстарды ескере отырып, картаның желілік жəне
алаңдық объектілерінің метрикалық сипаттамасын тегістеу

Тапсырма 2. Сұрақтарға жауап беру
* Генерализация қандай факторлармен жəне неге анықталады?
Жауап нұсқалары:
а) карта масштабы;
б) картаны тағайындау;
в) карталардың тақырыбы;
г) картографиялық аумақтың ерекшеліктерімен
*Экономикалық картада, ауыл шаруашылығы картасында, физикалық
картада қандай объектілер мен құбылыстар генерализацияланады?

2.3.1. Тақырыптық мазмұнын көрсету тəсіліне байланысты бейнені
генерализациялау

Тапсырманың мақсаты: карта фрагментін құрастыру
Тапсырма нұсқаларын оқытушы ұсынады.
Материалдық қамтамасыз ету: топографиялық, тақырыптық арнайы карталар
Тапсырма Картографиялық генерализация мысалдарқарастыру (сурет. 2.19;
2.20; 2.21; 2.22.).

*Суретті өзгерту үрдістерін бақылау. Әкімшілік құрылымдар
шекараларының кесінділігін салыстыру. Аралдардың, ағындардың болуы,
өзендердің иректілігі, елді мекендердің, жолдардың, басқа да жергілікті
элементтердің санына, сондай - ақ ақпаратты бейнелеу тəсілдеріне .
* Карталар арасындағы айырмашылықты анықтау
* Оның пайда болу себебін түсіндіріңіз
* Мысалдарда пайдаланылған генерализация түрлерін көрсету (сапалық
немесе сандық сипаттамаларды жинақтау; контурларды жеңілдету;
ареалдарды біріктіру; маңызы аз жəне ұсақ объектілерді алып тастау;
ареалдардан белгілерге өту
* Картографиялық генерализация көріністері туралы қорытынды жасау:

2.19-сурет Картографиялық бейнені генерализациялау схемасы
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2.20-сурет Көрсетілген көлденең жəне тік координаталық сызықтар тік
бұрышты торлар, тиісті карта масштабы 1 : 50 000 (а) жəне координаталық

сызықтар тік бұрышты тор нəтижесінде алынған қалыптастыру
математикалық негіздері картаның масштабы 1 : 100 000 ( б)

2.21-сурет Ірі елді мекеннің генерализацияға дейінгі (А) жəне одан кейінгі
(Б,В) кварталдар жоспары: А– ірі елді мекеннің орамдары өтпе жолдар
түзілгенге дейін көрсетіледі; Б– ақ түсті мотоомотомоталар орамдар

арасында кеңейтілген өтпе жолдар белгіленеді; в– кеңейтілген өтпе жолдар
бойынша орамдарды Автоматты кескеннен кейін кварталдар көрсетіледі.
Жалпы, шағын кварталдар біріктірілген, өтпе жолдардың ені ұлғайтылды

2.22-сурет Аралдың контурларының бұрмалануын азайтуға байланысты
генерализация мысалы
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2.20-сурет Көрсетілген көлденең жəне тік координаталық сызықтар тік
бұрышты торлар, тиісті карта масштабы 1 : 50 000 (а) жəне координаталық

сызықтар тік бұрышты тор нəтижесінде алынған қалыптастыру
математикалық негіздері картаның масштабы 1 : 100 000 ( б)

2.21-сурет Ірі елді мекеннің генерализацияға дейінгі (А) жəне одан кейінгі
(Б,В) кварталдар жоспары: А– ірі елді мекеннің орамдары өтпе жолдар
түзілгенге дейін көрсетіледі; Б– ақ түсті мотоомотомоталар орамдар

арасында кеңейтілген өтпе жолдар белгіленеді; в– кеңейтілген өтпе жолдар
бойынша орамдарды Автоматты кескеннен кейін кварталдар көрсетіледі.
Жалпы, шағын кварталдар біріктірілген, өтпе жолдардың ені ұлғайтылды

2.22-сурет Аралдың контурларының бұрмалануын азайтуға байланысты
генерализация мысалы

  
 

2.3.2. Ауыл шаруашылығы картографиясында аэроғарыш түсірілімдер

Аэрофототүсіру бірнеше жұмыстардан тұрады:
1. Аэротсуреттердің дайындау жұмысы.
2. Түсіру масштабы.
3. Көрінісін тұрғызу əдісі.
4. Аэрофотоаппараттың оптикалық осінің ауытқу бұрышы.
5. Суреттің орналасуы.
6.Түсірілген сурет саны.

Маңызына байланысты екіге бөлінеді:- топографиялық;- арнайы.
Топографиялық аэротүсірулерден топографиялық карта жəне пландар

жасалынады. Жасалынған карталарды жерге орналастыру ұйымдары
пайдаланылады. Арнайы аэрокосмостық түсірулер жер бетінің
жаңалықтарын, əр түрлі құбылыстарын, өзгерістерін біліп отыру үшін
пайдаланылады.
Аэро жəне космостық түсіру кезінде электромагниттік шашырату əр түрлі
толқын ұзындықтарымен қолданылады. Олардың ұзындығы спектр
аралығында түстері бойынша өзгереді. Микрометрден метрге жəне одан
жоғары аралықтағы толқындардың ұзындықтары радиодиапазондарында
толқын ұзындығы 1 мкм аралық болуы керек (λ>1мкм).
- Ультракүлгін толқын ұзындықтары λ=0,01-0,40 мкм.
- Көрінетін толқын ұзындықтары λ=0,40-0,75 мкм.
- Инфрақызыл толқын ұзындықтары λ=0,75-1000 мкм.
Спекрт аймағында бұл толқындар зоналарға бөлінеді.
Радиодиапазон – миллиметрлік, сантиметрлік, дециметрлік, метрлік, метрлік
диапазонға кіреді. Оптикалық диапазонға төмен түсірулер үшін
қолданылатын негізгі шағылысу күн болып саналады. Жер бетіне күн
сəулесімен радиация келіп түседі, яғни жер бетінде радиация шағылысуы
сияқты күннен жер бетіне сəулелі энергия 99,9%λ=0,3÷4,0 мкм спектрлік
интервалымен келіп түседі (ең көбі 0,5 мкм). Жер беті күн қызуымен
жылынып λ=4,0÷40 мкм интервалымен ең көп λ=8÷12 мкм сəулелі болады.

Ауа əлсірейді де күн сəулесі қалдырып, молекулалы газға, сулы парға,
қатты денелерге айналады. Бұның бəрі ауаның оптикалық тығыздығына
байланысты жəне шағылысу толқындарының ұзындығына байланысты
болады. Кішкене ғана қалдырау ультракүлгінді аспан көк сəулелерге
айналады. Суреттегі ландшафттық элементтерін ажырату, олардың
анықталған түрлерін білу суреттердің сапасына байланысты болады.
Түсірілген суреттердің шекаралары анық болуы керек. Мұны
электромагниттік шағылысудың оптикалық ландшафт элементтерінің
оптимизациялық түстерді тура келтіру арқылы жүргізіп отырады. Табиғатта
объектілердің (топырақ, таулы жерлердің ұзақтығы тұрақты болады, əсіресе
көбінесе жарық түсуі, негізгі жарықтығы жағдай өзгергеннен болады).
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Түсіру процесстерінде ландшафт элементтерінің сапалы мінездемелерінің
интегралдық коэффициенті, спектрлік жарығы жəне жарық сəулесі
қолданылады.

Аэросуреттерді пландық биіктік байланыстыру.  Пландық 
байланыстыру бірқатар жұмыстарды қамтиды, олар: материалдарды 
дайындау, бойластыру жобасын құру, белгіленген нүктелердің натурадағы 
сәйкестігін, далалық өлшемдермен есептеу жұмыстары. Суреттерді пландық 
бойластыру жабық зонада теодолиттік жүріспен орындалады, ал ашық 
аймақтарда тура және кері комбинациялық есептер арқылы жүргізіледі. 
Аэротүсірушілер  нәтижесінде алынған биіктік материалдарын дайындаған 
бойластыру жобасын құрастырып, жер бетіндегі нүктелердің суретте 
орналасқан жерін бекітіп далалық өлшеуіштер нәтижесінде алынған 
мәліметтерді есептеп, өңдеп жүргізуге болады. Осы материалдардың 
нәтижесінде фотопландар мен фотосхемалар жасалады. 

Көлбеу суреттегі горизонталь өңдеу түсірді – ол суреттерді 
трансформациялау дайындауда. 
Трансформацияланған суреттер – фототрансформатордың көмегімен 
жүргізіледі. Нүкте координаттары геодезиялық өлшеуіштердің көмегімен 
алынады. Бұл нүктелер екі  әдіспен анықталады: 
1.Нүкте тұғырық ретінде алынады (тұрақты өзгермейтін нүкте ретінде 
қарастырылады). 
2.Нүкте процесі деп қарастырылады, яғни суреттерді байланыстыру. 
Нүктелердің координаталарын байланыстыру түрлері: 
1.пландық (х, у координаталары бойынша); 2.биіктік; 3.пландық-биіктік. 

Трансформациялауға жетпейтін нүктелер мәнін камералдық жағдайда 
фотограмметриялық әдістің көмегімен анықталады. Нүктелерді 
трансформациялауда қолданылатын фотограмметриялық әдістер: 
1.фототрангуляция; 2.аэрофототопография. 
Фототрангуляция әдісімен анықтау келесі түрге бөлінеді: 
1. графикалық (қосышма кесу, сызу аралығы); 2. пландық фототрангуляция.

2.3.3. Көлденеңнен генерализацияны, гидрографияны жəне бедерді
орындау

Теңіздердің, өзендер мен көлдердің конфигурациясы бойынша
неғұрлым күрделі жағаларын қаламұшпен, ал неғұрлым жеңілдерін –
айналмалы циркульмен сызады. Жағалау сызығының бірдей жуандығын
сақтап қалу үшін, оны бірден бүкіл түпнұсқада сызу қажет. Сондай-ақ өзен
торабын да бүкіл түпнұсқаға сызып шығу керек. Бұл басты өзендерді
айқындап алуға жəне олардың сызықтарының біртіндеп жуандауын сақтауға
көмектеседі.

Гидрографияның барлық қалған элементтерін учаскелер бойынша
сызады. Теңіздер мен өзендерді сызуды жағалау сызықтарын үзетін
құрылыстарды: су кемерінің, айлақтарының, шлюздердің, бөгеттердің,
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Түсіру процесстерінде ландшафт элементтерінің сапалы мінездемелерінің
интегралдық коэффициенті, спектрлік жарығы жəне жарық сəулесі
қолданылады.

Аэросуреттерді пландық биіктік байланыстыру.  Пландық 
байланыстыру бірқатар жұмыстарды қамтиды, олар: материалдарды 
дайындау, бойластыру жобасын құру, белгіленген нүктелердің натурадағы 
сәйкестігін, далалық өлшемдермен есептеу жұмыстары. Суреттерді пландық 
бойластыру жабық зонада теодолиттік жүріспен орындалады, ал ашық 
аймақтарда тура және кері комбинациялық есептер арқылы жүргізіледі. 
Аэротүсірушілер  нәтижесінде алынған биіктік материалдарын дайындаған 
бойластыру жобасын құрастырып, жер бетіндегі нүктелердің суретте 
орналасқан жерін бекітіп далалық өлшеуіштер нәтижесінде алынған 
мәліметтерді есептеп, өңдеп жүргізуге болады. Осы материалдардың 
нәтижесінде фотопландар мен фотосхемалар жасалады. 

Көлбеу суреттегі горизонталь өңдеу түсірді – ол суреттерді 
трансформациялау дайындауда. 
Трансформацияланған суреттер – фототрансформатордың көмегімен 
жүргізіледі. Нүкте координаттары геодезиялық өлшеуіштердің көмегімен 
алынады. Бұл нүктелер екі  әдіспен анықталады: 
1.Нүкте тұғырық ретінде алынады (тұрақты өзгермейтін нүкте ретінде 
қарастырылады). 
2.Нүкте процесі деп қарастырылады, яғни суреттерді байланыстыру. 
Нүктелердің координаталарын байланыстыру түрлері: 
1.пландық (х, у координаталары бойынша); 2.биіктік; 3.пландық-биіктік. 

Трансформациялауға жетпейтін нүктелер мәнін камералдық жағдайда 
фотограмметриялық әдістің көмегімен анықталады. Нүктелерді 
трансформациялауда қолданылатын фотограмметриялық әдістер: 
1.фототрангуляция; 2.аэрофототопография. 
Фототрангуляция әдісімен анықтау келесі түрге бөлінеді: 
1. графикалық (қосышма кесу, сызу аралығы); 2. пландық фототрангуляция.

2.3.3. Көлденеңнен генерализацияны, гидрографияны жəне бедерді
орындау

Теңіздердің, өзендер мен көлдердің конфигурациясы бойынша
неғұрлым күрделі жағаларын қаламұшпен, ал неғұрлым жеңілдерін –
айналмалы циркульмен сызады. Жағалау сызығының бірдей жуандығын
сақтап қалу үшін, оны бірден бүкіл түпнұсқада сызу қажет. Сондай-ақ өзен
торабын да бүкіл түпнұсқаға сызып шығу керек. Бұл басты өзендерді
айқындап алуға жəне олардың сызықтарының біртіндеп жуандауын сақтауға
көмектеседі.

Гидрографияның барлық қалған элементтерін учаскелер бойынша
сызады. Теңіздер мен өзендерді сызуды жағалау сызықтарын үзетін
құрылыстарды: су кемерінің, айлақтарының, шлюздердің, бөгеттердің,

  
 

көпірлердің жəне т.б., сондай-ақ су көздерінің, өзектердің, құдықтардың,
шағын көлдер мен тоғандардың белгілерін сызудан бастайды. Содан кейін екі
сызықпен бейнеленетін теңіздердің, үлкен көлдердің, өзендер мен
арықтардың жағалау сызықтары сызылады. Бір сызықпен бейнеленетін
өзендер мен арықтар жəне гидрографияға жататын қалған басқа объектілерді
соңғы кезекте сызады.

Гидрографияны сызудың жоғарыда айтылып өткен тəртібі 2.23-суретте
көрсетілген.

Бір сызықпен бейнеленетін өзендердің шартты белгісін сызу кезінде
айналмалы циркуль де, қаламұш та қолданылады. Әрі мұнда өзендердің
бастауынан сағасына дейінгі сызықтарының өзендер ағысының бағытын
анық көрсететіндей жəне əр өзен жүйесіндегі екінші дəрежелілер арасынан
басты өзендерді айқындайтындай жуандауына қол жеткізу қажет (2.24-сур.).

2.23-сурет Гидрография сызу тəртібі 2.24-сурет Өзенді бір сызық бейнеленуі

Өзендердің қосылысқан жерін тармақтардың бағыты басты өзен
ағысының бағытымен сəйкес келетіндей етіп сызу керек (2.24-сур. қараңыз).
Әсіресе, өзендердің бір сызықпен бейнеленуінен екі сызықпен бейнеленуіне
өтетін жерлерін мұқият сызған дұрыс. Шағын арықтар мен өзендердің
арықтанған учаскелері жуандатылмай бір жуандықта сызылады. Өзектер мен
су көздері ағыстарының бағыты беткейлер бағытымен сəйкес келетіндей етіп
сызылады.

Тапсырма Әр түрлі мақсаттағы карталарда картографиялық
генерализацияны зерттеу.
Тапсырманың мақсаты: əр түрлі мақсаты бар атластарда (табиғат картасы
немесе əлеуметтік-экономикалық карта мысалында) бір өлшемдегі жəне бір
немесе жақын масштабтағы карталарда картографиялық генерализацияның
негізгі принциптері мен көріністерін оқып үйрену.
Тапсырманы орындау: Ресей немесе шет мемлекеттер аймақтарының біріне
арналған əр түрлі мақсаттағы карталарды салыстыру жəне оларға
картографиялық генерализацияның əр түрлі көріністерін белгілеу.
Тапсырма нұсқаларын оқытушы ұсынады.

Тапсырманы орындауға арналған нұсқаулар
1.Оқытушы ұсынған бір аумақ пен бір немесе жақын масштабтағы екі
картамен танысу.

  
 



50

2.Теңіздердің жағалық сызығының ұзындығына жəне қиындығына,
аралдардың болуына, өзендердің бүктелуіне жəне ағыстардың бар-жоғына,
елді мекендердің, жолдардың, жергілікті жердің басқа элементтерінің
санына, сондай-ақ ақпаратты бейнелеу тəсілдеріне назар аудару.
3.Тапсырманы 2.3-кесте түрінде орындау.

Кесте 2.3- Әр түрлі мақсаттағы карталарда картографиялық генерализациялау
Карталар ақсаты жəне элементтері Атлас, карта 1 Атлас, карта 2

Тағайындау
Масштабы
Проекция
Географиялық тор жиілігі
Географиялық негізі: өзеннің жағалау жиегі елді
мекендер қатынас жолдары

4. Картографиялық генерализацияның көріністері туралы қорытынды жасау:
карталар арасындағы айырмашылықты нақтылау жəне оның пайда болу
себебін көрсету (нақты мысалдарда осы карталарды құрастыруда
генерализацияның қандай түрлері қолданылғанын көрсету).
Картографиялық генерализацияның көріністері (түрлері) мынадай болуы
мүмкін::
* сапалық сипаттамаларды жалпылау;
* сандық сипаттамаларды жалпылау;
* алаңдық жəне желілік объектілердің жоспарлы кескіндерін жеңілдету;
* контурларды (телімдерді));
* шағын жəне қосалқы объектілерді алып тастау;
* кейбір маңызды нысандардың кескіні шамадан тыс;
* сурет тəсілдерін өзгерту (мысалы, сапалы аядан белгішелерге өту,
белгішелерді ареалдармен ауыстыру жəне т. б.).

2.4. Карталарды жерге орналастыруда жəне жер кадастрында қолдану

Ауыл шаруашылығы өндірісінде жерлерді ұтымды пайдалану ,
мониторинг, сапалық жəне сандық есепке алуды жүргізу, инновациялық
технологияларды енгізу тақырыбы, ауқымы жəне карталарды жасау тəсілдері
бойынша əртүрлі пайдалануға негізделеді. Негізгі тақырып табиғи
ресурстарды, жер алқаптарын, агроклиматтық ерекшеліктерді бағалаумен,
жерді бағалаумен, топырақты бонитировкамен, ауыспалы айналымымен
байланысты. д.

Тапсырма 1.
* Сандық карталармен танысу.
* Оларды жасау алгоритмін түсіндіру .
* Сандық карталарды қолдану аясын жазу (кесте 2.4)
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2.Теңіздердің жағалық сызығының ұзындығына жəне қиындығына,
аралдардың болуына, өзендердің бүктелуіне жəне ағыстардың бар-жоғына,
елді мекендердің, жолдардың, жергілікті жердің басқа элементтерінің
санына, сондай-ақ ақпаратты бейнелеу тəсілдеріне назар аудару.
3.Тапсырманы 2.3-кесте түрінде орындау.

Кесте 2.3- Әр түрлі мақсаттағы карталарда картографиялық генерализациялау
Карталар ақсаты жəне элементтері Атлас, карта 1 Атлас, карта 2

Тағайындау
Масштабы
Проекция
Географиялық тор жиілігі
Географиялық негізі: өзеннің жағалау жиегі елді
мекендер қатынас жолдары

4. Картографиялық генерализацияның көріністері туралы қорытынды жасау:
карталар арасындағы айырмашылықты нақтылау жəне оның пайда болу
себебін көрсету (нақты мысалдарда осы карталарды құрастыруда
генерализацияның қандай түрлері қолданылғанын көрсету).
Картографиялық генерализацияның көріністері (түрлері) мынадай болуы
мүмкін::
* сапалық сипаттамаларды жалпылау;
* сандық сипаттамаларды жалпылау;
* алаңдық жəне желілік объектілердің жоспарлы кескіндерін жеңілдету;
* контурларды (телімдерді));
* шағын жəне қосалқы объектілерді алып тастау;
* кейбір маңызды нысандардың кескіні шамадан тыс;
* сурет тəсілдерін өзгерту (мысалы, сапалы аядан белгішелерге өту,
белгішелерді ареалдармен ауыстыру жəне т. б.).

2.4. Карталарды жерге орналастыруда жəне жер кадастрында қолдану

Ауыл шаруашылығы өндірісінде жерлерді ұтымды пайдалану ,
мониторинг, сапалық жəне сандық есепке алуды жүргізу, инновациялық
технологияларды енгізу тақырыбы, ауқымы жəне карталарды жасау тəсілдері
бойынша əртүрлі пайдалануға негізделеді. Негізгі тақырып табиғи
ресурстарды, жер алқаптарын, агроклиматтық ерекшеліктерді бағалаумен,
жерді бағалаумен, топырақты бонитировкамен, ауыспалы айналымымен
байланысты. д.

Тапсырма 1.
* Сандық карталармен танысу.
* Оларды жасау алгоритмін түсіндіру .
* Сандық карталарды қолдану аясын жазу (кесте 2.4)

  
 

Кесте 2.4- Сандық карталар, олардың мазмұны жəне қолдану аясы
Сурет № атауы мазмұны Пайдалану үшін басқарушылық шешімдер

Материалдық қамтамасыз ету. Картографиялық туындылар жəне
Интернеттегі электрондық ресурстар.
Тапсырма нұсқаларын оқытушы ұсынады.

Тапсырма 2. Кестені толтыру.

Кесте 2.5- Электрондық карталарды жасау үшін пайдаланылған
технологиялар мен көздері

Сурет № атауы технология Көздері

Түсіндірме. Электрондық картографиялық деректер базасын жасау үшін
негіз ретінде ғарыш түсірілімдері мен қағаз карталары қолданылады. Түрлі
технологияларды қолданады( далалық, камералдық, компьютерлік) көздер
(тірек пункттер координаталарының каталогтары, аэроғарыштық жəне
ғарыштық түсірілімдерді дешифрлеу жəне далалық зерттеулер нəтижелері,
экономикалық. Статистикалық деректер, мəтіндік материалдар, жалпы
географиялық жəне тақырыптық карталар). Мысалы, жерді цифрлау
нəтижелері бойынша геоаналитикалық жүйеде Краснодар өлкесінің ауыл
шаруашылығын игерудің сандық картасы құрылды (2.25; 2.26; 2.27; 2.28
сурет). Оған жалпы ауданы шамамен 4 млн. га 150 мың жер контурын
(алаңдарын) карталау кіреді.

2.25-сурет Ғарыштық түсірілім негізінде жасалған кадастрлық карталар мен
жоспарлар.

  
 



52

2.26-сурет Космостан түсірілген

2.27-сурет Ғарыш түсірілімдері

2.28-сурет Сандық карталар

Сандық карталар аймақтың жер қорын басқару үшін кеңінен
қолданылады. Олар барлық жер учаскелерінің, сондай-ақ жер-мүліктік
қатынастар объектілерінің кеңістіктік орналасуын визуалауды қамтамасыз
етеді. Мысалы, ұсынылған: тақырыптық карта жəне оның фрагменттері
таңдалған өріс бойынша ақпарат шығара отырып: санаты жер түрі,
кадастрлық нөмірі, алаңы, меншік иесі, меншік түрі, жер тобы, жер
пайдаланушы.

Тапсырма 3.
* Суреттердің тізбекті қатарын қарастыру (сурет. 2.25; 2.26; 2.27; 2.28).
* Суреттегі суреттің қалай өзгеретінін қадағалаңыз.
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2.26-сурет Космостан түсірілген

2.27-сурет Ғарыш түсірілімдері

2.28-сурет Сандық карталар

Сандық карталар аймақтың жер қорын басқару үшін кеңінен
қолданылады. Олар барлық жер учаскелерінің, сондай-ақ жер-мүліктік
қатынастар объектілерінің кеңістіктік орналасуын визуалауды қамтамасыз
етеді. Мысалы, ұсынылған: тақырыптық карта жəне оның фрагменттері
таңдалған өріс бойынша ақпарат шығара отырып: санаты жер түрі,
кадастрлық нөмірі, алаңы, меншік иесі, меншік түрі, жер тобы, жер
пайдаланушы.

Тапсырма 3.
* Суреттердің тізбекті қатарын қарастыру (сурет. 2.25; 2.26; 2.27; 2.28).
* Суреттегі суреттің қалай өзгеретінін қадағалаңыз.

  
 

•Бұл өзгерістерді жаңа аналитикалық міндеттердің пайда болуымен
байланыстыру.
•Қорытынды жасауға.

Тапсырма 4.
* Картограммалармен танысу.
* Осы картограммаларда қандай сапалық жəне сандық көрсеткіштер
келтірілген.
* Келтірілген ақпарат қандай жұмыс үшін пайдаланыла алады.

2.4.1. Картографиялық ақпаратты талдау əдістері

Зерттеудің картографиялық əдісі шындықтың кеңістіктік-уақыттық
үлгілері ретінде карталарды талдауға негізделген. Карталардағы олардың
бейнелері бойынша құбылыстарды зерттеу үшін талдаудың əртүрлі тəсілдері
пайдаланылады, олардың арасында визуалды, картометриялық, графикалық
жəне математикалық тəсілдер бөлінеді.

Визуалды талдау-карталар бойынша зерттеудің ең көп қолданылатын
тəсілі, көрнекі түрде кеңістіктік формаларды, қарым-қатынастарды жəне
құрылымды жаңғыртатын бейнелі-белгілік модельдер ретінде карталардың
бар болуына негізделген. Мысалы, топографиялық карта бойынша жергілікті
жер туралы жалпы түсінік. Картаны мұқият қарау (оның мазмұнына
байланысты) форманың ерекшеліктерін жəне құбылыстардың кеңістіктік
суретінің өзгешелігін көруге (мысалы, көлдердің дөңгелек немесе қалақты
кескіні, гидрографиялық желінің ағаш тəріздес немесе торлы
конфигурациясы, топырақтың дақтылығы жəне т. б.) жəне осы формалардың
мазмұнды интерпретациясын беруге; көрсетілген объектілердің шамаларын
салыстыруға (мысалы, өнеркəсіптік пункттердің жалпы өнім құны бойынша
арақатынасы) мүмкіндік береді.); орналастыру заңдылықтарын (мысалы,
өсімдік жамылғысының зоналылығы), құбылыстардың ұқсас сипатын
(мысалы, жерді пайдалану) жəне олардың күрт ауысатын орындарын
(мысалы, табиғи шептерде) анықтау; кеңістіктік өзара байланысты анықтау
(мысалы, рельеф, топырақ жəне өсімдіктер арасында немесе табиғи
жағдайлар мен ауылдық қоныстандыру арасында); кеңістіктік
құрылымдардың сипатын анықтау (мысалы, үлкен қалалар); динамикалық
жағдайлардың ерекшеліктерін бағалау (мысалы, синоптикалық жағдай).
Мұндай талдау құрлық пен мұхиттың, рельефтің, климаттың, топырақтың,
өсімдіктердің, жануарлар дүниесінің, халықтың, шаруашылықтың жəне т.б.
орналасуындағы планетарлық заңдылықтарды немесе олардың аймақтық
жəне тіпті жергілікті ерекшеліктерін зерделеу үшін бірдей мүмкін. Визуалды
талдау көбінесе құбылыстардың сапалық сипаттамасын білдіреді, бірақ жиі
ұзындығын, ауданын, биіктігін жəне т.б. көзбен бағалаумен қатар жүреді,
сондай-ақ олардың арақатынастары (үлкен кеңістіктерді беру кезінде
картографиялық проекциялармен енгізілген бұрмалаулар туралы ұмытпау
қажет). Ол əрдайым зерттеудің бастапқы сатысында зерттелетін
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құбылыстармен жалпы танысу үшін жəне келесі жұмыс əдісін таңдау үшін
қолданылады.

Сырттай қарапайым жəне қолжетімді, визуалды талдау сонымен бірге
картаны оқып, талданатын құбылыстардың мəнін түсінуді жəне, əрине, іске
қолайлы карталарды тартуды талап етеді. Бұл Орындаушының
қарқындылығы мен дайындығына байланысты ақыл-ой еңбегі.
Көзбен шолып талдау нəтижесі баяндаудың қисынды жəне дəйектілігі,
фактілерді іріктеу жəне жүйелеу, оларды талдау, қорыту жəне қорытынды
қорытындылар қажет болатын зерделенетін құбылыстардың сипаттамасы
болуы мүмкін. Алдын ала ойластырылған сипаттау схемасы визуалды талдау
алгоритмін құрайды.

Зерттеудің картографиялық əдісінің жалпы дамуы кезінде визуалды
талдау өзінің қолданылу аясын кеңейтеді. Ол карталардың жаңа түрлеріне
(мысалы, пайдалы қазбаларды болжау үшін қызмет ететін металлогениялық)
қолданылады жəне əсіресе жанасқан карталарды бірлесіп талдау кезінде
(кешенді картаға түсіруде, сондай-ақ оны автоматтандырылған дайындау
процесінде карта нұсқаларын салыстырмалы талдау кезінде өнімді.
Статистикалық деректер кестесін көрнекі, есте қаларлық бейнеге аударатын,
құбылыстарды талдау мен оларды аудандастыруды жеңілдететін
статистикалық карталарды талдау үшін оны пайдалану өте тиімді.
Картометриялық зерттеулер алынған нəтижелердің дəлдігін бағалай отырып,
құбылыстардың сандық сипаттамаларының карталары бойынша өлшеу жəне
есептеу болып табылады. Координаталарды, қашықтықтарды,
ұзындықтарды, биіктіктерді, аудандарды, көлемдерді, бұрыштарды жəне
азимуттарды, еңістерді жəне басқа да топографиялық сипаттамаларды
анықтау, осы анықтамалардың теориясы мен практикалық тəсілдері
картография - картометрияның ерекше бөлімінде бұрыннан қаралады.
Картометриялық жұмыстардың ауқымы өте кең. Олар жеке объектілердің
өлшемдеріне (мысалы, қандай да бір өзеннің ұзындығы) жинақталуы немесе
жаппай болуы (барлық өзендерді қосу), жергілікті сипатқа ие болуы
(мысалы, шағын ауданмен шектелуі) немесе елеулі кеңістіктерге таралуы
(мысалы, жер ресурстарының барлық ел үшін түрлері бойынша аудандарды
анықтауды мақсат етіп қою) немесе тіпті жаһандық мəнге ие болуы мүмкін.

Дəстүрлі өңдеуде Картометрия жалпы географиялық (топографиялық)
жəне теңіз навигациялық карталары бойынша алынатын топографиялық
сипаттамалармен өз мүдделерін шектеді. Сонымен қатар, білімнің көптеген
салалары - Жер жəне оның биосферасы туралы ғылым, экономикалық жəне
əлеуметтік география жəне басқалары - енді карталар бойынша
құбылыстардың нысандарын, олардың қуатын, тығыздығын жəне
қарқындылығын, сандық құрылымы мен градиенттерін, көршілестік пен қол
жетімділік қатынастарын сипаттайтын əртүрлі абсолюттік жəне
салыстырмалы кеңістіктік көрсеткіштерді алуды қажет етеді. Көрсеткіштерді
таңдау аталған ғылымдардың міндеттеріне жатады, бірақ көрсеткіштерді
анықтау негізінде тиісті тақырыптық карталар бойынша картометриялық
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құбылыстармен жалпы танысу үшін жəне келесі жұмыс əдісін таңдау үшін
қолданылады.

Сырттай қарапайым жəне қолжетімді, визуалды талдау сонымен бірге
картаны оқып, талданатын құбылыстардың мəнін түсінуді жəне, əрине, іске
қолайлы карталарды тартуды талап етеді. Бұл Орындаушының
қарқындылығы мен дайындығына байланысты ақыл-ой еңбегі.
Көзбен шолып талдау нəтижесі баяндаудың қисынды жəне дəйектілігі,
фактілерді іріктеу жəне жүйелеу, оларды талдау, қорыту жəне қорытынды
қорытындылар қажет болатын зерделенетін құбылыстардың сипаттамасы
болуы мүмкін. Алдын ала ойластырылған сипаттау схемасы визуалды талдау
алгоритмін құрайды.

Зерттеудің картографиялық əдісінің жалпы дамуы кезінде визуалды
талдау өзінің қолданылу аясын кеңейтеді. Ол карталардың жаңа түрлеріне
(мысалы, пайдалы қазбаларды болжау үшін қызмет ететін металлогениялық)
қолданылады жəне əсіресе жанасқан карталарды бірлесіп талдау кезінде
(кешенді картаға түсіруде, сондай-ақ оны автоматтандырылған дайындау
процесінде карта нұсқаларын салыстырмалы талдау кезінде өнімді.
Статистикалық деректер кестесін көрнекі, есте қаларлық бейнеге аударатын,
құбылыстарды талдау мен оларды аудандастыруды жеңілдететін
статистикалық карталарды талдау үшін оны пайдалану өте тиімді.
Картометриялық зерттеулер алынған нəтижелердің дəлдігін бағалай отырып,
құбылыстардың сандық сипаттамаларының карталары бойынша өлшеу жəне
есептеу болып табылады. Координаталарды, қашықтықтарды,
ұзындықтарды, биіктіктерді, аудандарды, көлемдерді, бұрыштарды жəне
азимуттарды, еңістерді жəне басқа да топографиялық сипаттамаларды
анықтау, осы анықтамалардың теориясы мен практикалық тəсілдері
картография - картометрияның ерекше бөлімінде бұрыннан қаралады.
Картометриялық жұмыстардың ауқымы өте кең. Олар жеке объектілердің
өлшемдеріне (мысалы, қандай да бір өзеннің ұзындығы) жинақталуы немесе
жаппай болуы (барлық өзендерді қосу), жергілікті сипатқа ие болуы
(мысалы, шағын ауданмен шектелуі) немесе елеулі кеңістіктерге таралуы
(мысалы, жер ресурстарының барлық ел үшін түрлері бойынша аудандарды
анықтауды мақсат етіп қою) немесе тіпті жаһандық мəнге ие болуы мүмкін.

Дəстүрлі өңдеуде Картометрия жалпы географиялық (топографиялық)
жəне теңіз навигациялық карталары бойынша алынатын топографиялық
сипаттамалармен өз мүдделерін шектеді. Сонымен қатар, білімнің көптеген
салалары - Жер жəне оның биосферасы туралы ғылым, экономикалық жəне
əлеуметтік география жəне басқалары - енді карталар бойынша
құбылыстардың нысандарын, олардың қуатын, тығыздығын жəне
қарқындылығын, сандық құрылымы мен градиенттерін, көршілестік пен қол
жетімділік қатынастарын сипаттайтын əртүрлі абсолюттік жəне
салыстырмалы кеңістіктік көрсеткіштерді алуды қажет етеді. Көрсеткіштерді
таңдау аталған ғылымдардың міндеттеріне жатады, бірақ көрсеткіштерді
анықтау негізінде тиісті тақырыптық карталар бойынша картометриялық

  
 

өлшеулер жатыр. Осындай өлшеулердің принципті ережелерін, ұтымды
тəсілдері мен техникасын əзірлеу, олардың дəлдігін бағалау, карталарды
таңдауды негіздеу жəне т.б. оның кең заманауи қолдануындағы картометрия
міндеттеріне кіреді.

Объектілердің құрылымы мен формасының морфометриялық есептері -
олардың кескіндерінің жалпы сипаты, созылуы, бүктелуі, қисықтығы,
бөлшектенуі жəне т.б., сондай-ақ құбылыстардың тығыздығын, таралуын
жəне өзара байланысын Статистикалық талдау үлкен таралды.
Картографиялық əдісті басқа ғылымдармен қолданған кезде ерекше бағыт
ретінде "тақырыптық морфометрия, оның міндетіне нысандардың формалары
мен құрылымының тақырыптық карталары бойынша сандық зерттеу кіреді"
(Берлянт а. м.кеңістіктің бейнесі: карта жəне ақпарат. М., 1986. Б. 107.). Атап
айтқанда, геоморфологиялық морфометрия, рельефтің пішіні мен
құрылымын зерттейді-пішіндердің өлшемдері, ерекшеліктері мен топталуы,
көлденең жəне тік бөлшектенуі жəне т. б.

Карталар бойынша өлшеудің автоматтандырылған əдістерін қарқынды
енгізу жəне олардың нəтижелерін өңдеу үшін ЭЕМ тарту картометриялық
зерттеулердің тиімділігі мен дəлдігін ерекше арттырады.

Графикалық талдау географиялық карталар бойынша орындалатын
графикалық құрылыстардың көмегімен құбылыстарды зерттеу болып
табылады. Мұндай құрылымдар профильдер, тіліктер, блок-диаграммалар
жəне басқа да бейнелі-таңбалы модельдер, карталардан жасалған, сондай-ақ
түрлі графиктер-диаграммалар, бағыттардың раушандары немесе жұлдызды
диаграммалар жəне т. б. болуы мүмкін. Олар жиі көлденең жəне тік
қималарды жиі үйлестіретін блок-диаграммалар арқылы үш өлшемді
кеңістіктің жазық бейнесінде, мысалы, тік жазықтықта профильдер мен
тіліктер арқылы, көлденең жəне тік қималарды жиі біріктіретін, жəне т. б.
құбылыстардың басқа жазықтықтарда орналасуы туралы көрнекі түсінік
үшін қолданылады. Географиялық қабық компоненттерінің тік құрылымын
көрсететін тіліктер жер бетінің рельефімен, атап айтқанда биіктік белдеуімен
олардың арақатынастарын зерттеу үшін ыңғайлы. Профильдерді біріктіру
кеңістіктік талдауға өтуге мүмкіндік береді, мысалы, тегістеу беттерін
анықтау үшін

Тапсырма Карталардағы құбылыстарды картографиялық бейнелеу
тəсілдерін зерттеу.
Тапсырманың мақсаты: құбылыстарды картографиялық бейнелеу тəсілдерін
оқып үйрену, олардың аумақ бойынша құбылыстарды орналастыру
сипатымен байланысын сызу; құбылыстардың сандық жəне сапалық
сипаттамаларын əртүрлі тəсілдермен беру ерекшеліктерін анықтау;
карталарды ресімдеу ерекшелігіне назар аудару.
Тапсырманы орындау: картографиялаудың алдын ала тəсілдерін оқып, 3-
кестені толтыру; атластардың тақырыптық карталарында қолданылатын
құбылыстарды бейнелеу тəсілдерін анықтауды үйрену.
Тапсырма нұсқаларын оқытушы ұсынады.
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Кесте 2.6- Атластардың тақырыптық карталарында қолданылатын
құбылыстарды бейнелеу тəсілдері
Атлас атауы,
карталар, бет

Сурет тәсілі
құбылыстар

Картада
көрсетілген
құбылыстар

Құбылыстардың
сипаттамасы
(сапалық, сандық)

Безендіру
тәсілдері

Географиялық
атлас, топырақ
картасы, 43-бет

Сапалы фон Топырақтың
генетикалық
типтері, кіші
типтері жəне
түрлері

Сапалы-топырақ
генезисі

Түсті фон

Сызықтық
белгілер əдісі

Гидросеть Сапалы-
маңыздылығы,
өзендердің көлемі

Түрлі
қалыңдықтағы
сызықтар

Тапсырманы орындауға арналған нұсқаулар:
2.6-кестені қайта жазу.
2.Картографиялау əдістерін анықтау үшін:
а) картада қандай құбылыстар (объектілер) бейнеленген;
б) құбылыстардың сапалық жəне (немесе) сандық сипаттарын анықтау жəне
олардың неден көрініс табатынын көрсету (қандай жағдайда,
көрсеткіштерде); в) картографиялаудың əрбір əдісі үшін пайдаланылған
рəсімдеу тəсілдерін көрсету.
3.Кестені толтыру, əрбір карта бойынша қолданылатын графикалық
бейнелердің ең көп санын анықтау қажет.

2.4.2 Жерге орналастыруды жобалау, жер кадастрында, жер
ресурстарын басқаруды: жерді мелиорациялау, күзету, құнарлылығын
қалпына келтіру кезінде карталардың көмегімен шешілетін міндеттері. 2.4.3.
Автоматтандырылған картографиялық жүйелерді ұйымдастыру
қағидаттарын анықтау

Карталарды жасау процесінде редакциялау жəне құрастыру ең негізгі
этаптар болып саналады сонымен қатар картограф редакторлардың,
картограф құрастырушылардың творчествалық жұмыстарының нəтижесі.

Редакциялау құрастыру жұмыстары бірнеше тəсілдерге бөлінеді:
1. редакциялау дайындау жұмыстары (редактор орындайды бұл

жұмыстың нəтижесі карта жобасы оны картаның жобасы деп те атайды)
2. құрастыру жұмыстары бұл жұмысты картограф құрушы

орындайды (картаның түп нұсқасы)
3. корректура (картограф корректор орындайды, бұл карта

құрастыру жұмысының аяқталған үрдісі)
4. картаның редакциялау түпнұсқасын дайындау (редактор

орындайды).
Картографиялық деректер.
Картаны басып шығару кезінде пайдаланылған деректер

картографиялық деректер деп аталады.Кейбір элементтер бойынша карта
деректерінің пайдаланылуы толық жəне жартылай болуы мүмкін (мысалы
əртүрлі элементтерді салу үшін бірнеше карталарды пайдалану қажет).Карта
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Кесте 2.6- Атластардың тақырыптық карталарында қолданылатын
құбылыстарды бейнелеу тəсілдері
Атлас атауы,
карталар, бет

Сурет тәсілі
құбылыстар

Картада
көрсетілген
құбылыстар

Құбылыстардың
сипаттамасы
(сапалық, сандық)

Безендіру
тәсілдері

Географиялық
атлас, топырақ
картасы, 43-бет

Сапалы фон Топырақтың
генетикалық
типтері, кіші
типтері жəне
түрлері

Сапалы-топырақ
генезисі

Түсті фон

Сызықтық
белгілер əдісі

Гидросеть Сапалы-
маңыздылығы,
өзендердің көлемі

Түрлі
қалыңдықтағы
сызықтар

Тапсырманы орындауға арналған нұсқаулар:
2.6-кестені қайта жазу.
2.Картографиялау əдістерін анықтау үшін:
а) картада қандай құбылыстар (объектілер) бейнеленген;
б) құбылыстардың сапалық жəне (немесе) сандық сипаттарын анықтау жəне
олардың неден көрініс табатынын көрсету (қандай жағдайда,
көрсеткіштерде); в) картографиялаудың əрбір əдісі үшін пайдаланылған
рəсімдеу тəсілдерін көрсету.
3.Кестені толтыру, əрбір карта бойынша қолданылатын графикалық
бейнелердің ең көп санын анықтау қажет.

2.4.2 Жерге орналастыруды жобалау, жер кадастрында, жер
ресурстарын басқаруды: жерді мелиорациялау, күзету, құнарлылығын
қалпына келтіру кезінде карталардың көмегімен шешілетін міндеттері. 2.4.3.
Автоматтандырылған картографиялық жүйелерді ұйымдастыру
қағидаттарын анықтау

Карталарды жасау процесінде редакциялау жəне құрастыру ең негізгі
этаптар болып саналады сонымен қатар картограф редакторлардың,
картограф құрастырушылардың творчествалық жұмыстарының нəтижесі.

Редакциялау құрастыру жұмыстары бірнеше тəсілдерге бөлінеді:
1. редакциялау дайындау жұмыстары (редактор орындайды бұл

жұмыстың нəтижесі карта жобасы оны картаның жобасы деп те атайды)
2. құрастыру жұмыстары бұл жұмысты картограф құрушы

орындайды (картаның түп нұсқасы)
3. корректура (картограф корректор орындайды, бұл карта

құрастыру жұмысының аяқталған үрдісі)
4. картаның редакциялау түпнұсқасын дайындау (редактор

орындайды).
Картографиялық деректер.
Картаны басып шығару кезінде пайдаланылған деректер

картографиялық деректер деп аталады.Кейбір элементтер бойынша карта
деректерінің пайдаланылуы толық жəне жартылай болуы мүмкін (мысалы
əртүрлі элементтерді салу үшін бірнеше карталарды пайдалану қажет).Карта

  
 

деректері бойынша арнайы жəне жалпы географиялық карталар пунктерінің
координаталарының каталогі, əдеби материалдар кітаптар, ғылыми
техникалық есептер, экономика жəне халық бойынша статистикалық
мəліметтер қолданылады. Әр түрлі карталарды масштабы, мазмұны бойынша
құрастыру үшін карта деректерін пайдалану дəрежесі болады.

Картографиялық деректер негізгі жəне қосымша болып бөлінеді.
Негізгі деректер тобына жалпы географиялық карталар (гидрография,

жер бедері, елді мекен пунктері, саяси жəне əкімшілік шекаралар жол
қатнастары жəне т.б.) кіреді.

Қосымша деректер тобына негізгі деректер тобына кірмеген əдеби
деректер, анықтамалар жатады.Олардан карта бетіне салынатын тек қосымша
деректер алынады.

Анықтамалық картографиялық қызмет
Картографиялық мекемелерде арнайы топтар болады, оларды

анықтамалық-картографиялық қызмет деп атайды.Олар барлық деректер
бойынша библиографиялық есеп жүргізеді, белгілі территориялардың
карталарының қолда бар екенін растайтын картограммаларды құрастырады.

Картографиялық деректердің бағасы жəне талдауы.
Барлық картографиялық деректерге аннотация құрастырылады, оның

ішінде деректердің библиографиялық жазуы кіреді жəне мазмұнының
қысқаша сипаттамасы беріледі.Аннотацияға:

1. Картаның аты, оның номенклатурасы
2. масштаб
3. басылымның тілі, баспа, автор жəне шығарған күні
4. картаны тағайындау мақсаты
5. картаның математикалық негізі
6. элементтері бойынша картаның мазмұны, толықтығы, бейнелеу

тəсілдері, генерализация ерекшеліктері т.б.
7. карта мазмұнының қазіргі жағдайы
8. карт аны құрастыру үшін пайдаланылған материалдар
9. графикалық бейнелеу
Карта деректерінің мазмұнының толықтығы, генерализацияның

сипаттамасы, салу дəлдігі бойынша оқып білу қажет.
Картаның толықтығы- өзінің мазмұны бойынша карта толық болуы

мүмкін, яғни мəліметтердің салмағына қарай, кейбір кезде карта бетінде тек
бір ғана элемент толық көрсетілуі мүмкін (мысалы елді мекен пунктері т.б.)
ал қалған элементтер азғантай көлемде беріледі немесе мүлде болмауы да
мүмкін.

Дəлдігі-карта бетіне түсірілген элементтердің дəлдігінің маңызы зор,
элементтер берілген масштабтың дəлдігіне қарай карта бетіне түсіріледі.

Картаның қазіргі жағдайы картаның шыққан жылы ғана емес
деректердің шығару жылымен анықталады.Картаны безендіру сапасы-
картографиялық материалдардың безендірілуі, карта құрастыру
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технологиясына, мерзіміне жəне құрастыру жұмыстарының бағасына əсер
етеді.

2.5. Картографияда автоматтандыруды қолдану

Еңбек өнімділігін арттыру, өнім сапасын жақсарту жəне жұмыс
жағдайын жеңілдету кез келген, оның ішінде картографиялық өндірісті
дамытудың шешуші шарттарына жатады. Бұл мақсаттарға қол жеткізудің
маңызды құралы автоматтандыру болып табылады, оның мəні автоматтарға
беру, яғни.
картографиялық процестерді кешенді автоматтандыру үшін теориялық
алғышарттар картаға жер бетінің бір мəнді нүктелік сəйкестігі ретінде
көзқарас ретінде қызмет етеді, онда жер бетінің əрбір нүктесі картаның
жалғыз, толық анықталған нүктесі сəйкес келеді, ал жер бетіндегі нүктенің
үздіксіз қозғалуына картада нүктенің үздіксіз қозғалуы да сəйкес келеді. Бұл
нүктелерден, сызықтардан жəне аудандардан тұратын картографиялық
бейнені олардың координаттарымен анықталатын əртүрлі мəндегі көптеген
нүктелер ретінде заңды түрде қарастыру дегенді білдіреді. Осылайша, əрбір
картаға түсірілетін құбылыс оның уақыт, түр функциясы өзгерістерін ескере
отырып сипатталуы мүмкін

F = f{x, у, Z, t),

мұнда X жəне у— кеңістіктік координаттар, z— сандық немесе сапалық
көрсеткіш, T уақыт. Белгілі бір уақыт кезеңі үшін T z көрсеткішін кеңістіктік
бөлуді х жəне У нақты координаттарына Z көрсеткішінің белгілі бір
мəндеріне сəйкес келетінін көрсететін z=F(X,у) функциясымен білдіруге
болады. жəне картографиялық бейнені құру үшін. Бірақ карталарға көрнекі,
аналогтық нысан тəн, онда z мəні картаның аңызында түсіндірілетін
картографиялық белгілер түрінде көрінеді. Бұл дегеніміз, карталарды жаңа
карталарды автоматты түрде дайындау үшін көздер ретінде пайдаланған
кезде карта-көздердің суретін сандық түрге ауыстыру қажет, бұл цифрлау
деп аталатын ерекше операция. Ол арнайы цифрлық аспаптарда орындалады
жəне карталарды автоматты түрде құрастыру үрдістері кешенінде бастапқы
кезеңді құрайды. Бірақ " жаңа карталарды жасаудың мəні мазмұнды бір
картадан екіншісіне механикалық көшіруден емес, тіпті ақпаратты беру
нысанын өзгертуден де емес (соңғы міндет дербес маңызға ие болуы мүмкін
болса да), картаға түсірілетін құбылыстар туралы қосымша білім алу үшін
шындықтың жаңа үлгілерін əзірлеуден де тұрады. Мұндай картографиялық
модельдеу цифрлық ақпаратты өңдеуді талап етеді, көбінесе өте үлкен
көлемде, бұл ауқымды есептеулермен байланысты, тек электрондық-есептеу
машиналарының көмегімен ғана мүмкін. Сондықтан ақпаратты сандық өңдеу
карталарды автоматты түрде жасаудың екінші, орталық кезеңін құрайды, ал
ЭЕМ автоматты түрде əрекет ететін кез келген картографиялық жүйенің
негізгі компонентінің мəніне ие болады.
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технологиясына, мерзіміне жəне құрастыру жұмыстарының бағасына əсер
етеді.
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карталарды автоматты түрде дайындау үшін көздер ретінде пайдаланған
кезде карта-көздердің суретін сандық түрге ауыстыру қажет, бұл цифрлау
деп аталатын ерекше операция. Ол арнайы цифрлық аспаптарда орындалады
жəне карталарды автоматты түрде құрастыру үрдістері кешенінде бастапқы
кезеңді құрайды. Бірақ " жаңа карталарды жасаудың мəні мазмұнды бір
картадан екіншісіне механикалық көшіруден емес, тіпті ақпаратты беру
нысанын өзгертуден де емес (соңғы міндет дербес маңызға ие болуы мүмкін
болса да), картаға түсірілетін құбылыстар туралы қосымша білім алу үшін
шындықтың жаңа үлгілерін əзірлеуден де тұрады. Мұндай картографиялық
модельдеу цифрлық ақпаратты өңдеуді талап етеді, көбінесе өте үлкен
көлемде, бұл ауқымды есептеулермен байланысты, тек электрондық-есептеу
машиналарының көмегімен ғана мүмкін. Сондықтан ақпаратты сандық өңдеу
карталарды автоматты түрде жасаудың екінші, орталық кезеңін құрайды, ал
ЭЕМ автоматты түрде əрекет ететін кез келген картографиялық жүйенің
негізгі компонентінің мəніне ие болады.

  
 

2.5.1. Автоматтандырылған картографиялық жүйелерді ұйымдастыру
қағидаттарын сақтау

Мəліметтер түрінде (Data view) – кеңістіктегі нысандарды бейнелеу,
мəліметтерді енгізу, түстерін таңдау, атауларын немесе жалпы мəліметтерін
жазу, яғни редакциялау жұмысын жүзеге асырамыз.

Компоновка түріндегі(Layout view) – картаны безендіру, қағаз бетіне
басып шығаруға дайындау жұмысы жүзеге асырылады.

1.Өзімізге қажетті масштабын көрсетеміз, карта қағаз бетіне симаса,
қағаз өлшемін үлкейтеміз. Ол үшін Бет пен баспа параметрі( Page and print set
up) командасын ашу керек. Оны екі жолмен ашуға болады:

1.Файл арқылы
2.Картадан бос кеңістікте тышқанның оң жағын басу арқылы.
Ашылған терезеде бірнеше операциялар орындалады. Мұнда тек қағаз

өлшемі ғана емес, қағаз бетіне басып шығару жұмысы жүзеге асырылады.
1.Name командасында принтердің немесе плоттердің атын көрсетеміз.
2.Paper – қағаз өлшемін таңдаймыз.
3.Orientation:1)Портрет (Portret)
2)Альбом (Landscape)
Карта тақырыбын жазу үшін келесі командаларды орындаймыз:
Қою(Insert) →Аты (Title)→
Карта масштабын жазу
Карта бетінде масштабты 2 жолмен көрсетуге болады: сызықтық жəне

сандық.
Сызықтық-Scale bar
Сандық-Scale text
Қою (Insert) →Сандық (Scale text)
Солтүстікбағдардышақыру
Қою (Insert) →Солтүстікбағдар (North Arrow)

2.5.2. Автоматтандырылған картографиялық жүйелердің, кіші
жүйелері: ақпаратты енгізу, өңдеу, сақтау жəне шығару

Карталарды баспадан шығаруға дайындау үшін олардың баспа
графикалық сапасы өте жоғары нұсқаларын жасайды.Баспа түпнұсқалары
келесі жағдайларман орындалуы тиіс:

- құрамдас түпнұсқалармен сəйкес болуы
- шартты белгілер тағайындалған түрмен орындалуы
- карта рамкасының мөлшері теориялық мөлшерден 0,2 мм аспауы

керек
Баспа түпнұсқалары
- штрихты тонды (нүктелер, сызықтар, жазулар жəне масштабсыз

шартты белгілер беріледі)
- жартылай тонды (рельефті бояу жатады) болып екіге бөлінеді.
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Штрихты тондар тущь пен акварельді краскалармен орындалады, ал
жартылай тонды түпнұсқаларда рельефтің бейнесі ұсақ масштабты
карталарда бояумен көрсетіледі.Ал топокарталада қоңыр мен горизонтальдар
көрсетіледі.

Карта баспа жұмысы келесі жұмыстардан тұрады:
2. баспа пішінін дайындау
3. картаның тиражын басу
4. дайын өнімді безендіру немесе бояу
Баспа пішіндері 3 түрде болады жəне баспаның түріне сəйкес

орындалады: -жоғарғы; -терең; -жазық.
Ең соңынан картаны шығару этабында редактор тексеріп, қол қояды

жəне бақылау тексеріс жүргізеді.Картаны басып шығару бойында
жүргізілетін техникалық бақылау жұмыстарын корректура деп
атаймыз.Корректура сөзі латынның correctio сөзінен шыққан яғни түзету
деген мағнаны білдіреді.Ол жұмысты корректор орындайды.Ол барлық
картографиялық деректерде кеткен қателіктерді тесереді жəне техникалық
ережелермен байланысты теру жұмыстарын бақылап мəліметтерді
салыстырады.Картограф корректордың жұмысы өте ауыр жəне жауапты
жұмыс.

Картограф корректор өз жұмысын келесі ретпен орындайды:
- математикалық негіз құру
- картографиялық мəлімет дəлдігі жəне дұрыстығы
- картаның мазмұнының толықтығы (көрсетілген жердің сипатына

сəйкес т.б.)
- мазмұндағы объектлердің дəл көрсетілуі
- шекаралардың дұрыстығы
- картаның əр түрлі элементтердің арасындағы байланыс
- географиялық атаулардың дұрыстығы
- безендіру сапасы жəне шартты белгінің дұрыс қолданылуы
- карта бетіне қажетті жазулар, графиктердің болуы

2.5.3. Карталардың аннотациясын жасау

Геометриялық əдіспен – полигон, сызық, нүкте түрінде берілген
кеңістіктегі нысандар туралы мəліметтер карта бетінде жазу арқылы береді.
Мұндай картографиялық мəліметтерсіз картаны оқу мүмкін емес. Сондықтан,
əрбір нысанды салғанда, оның сандық жəне сапалық көрсеткіштерін немесе
атауларын атрибуттар кестесіне толтырамыз. Электронды карталар жасау
барысында аннотация жасау міндетті емес.

Аннотация дегеніміз – нысандардың сандық жəне мəтіндік
мəліметтерден тұратын жеке қабат. Аннотация құру жолы:

Нысандардың қажетті мəліметтері жазылған соң, мысалы, елді
мекендердің атауы name жолы арқылы категорияға бөлініп, карта бетіне
жазылады. Нысандардың атауы тек бір бағытта ғана жазылады. Мысалы, оң
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Штрихты тондар тущь пен акварельді краскалармен орындалады, ал
жартылай тонды түпнұсқаларда рельефтің бейнесі ұсақ масштабты
карталарда бояумен көрсетіледі.Ал топокарталада қоңыр мен горизонтальдар
көрсетіледі.

Карта баспа жұмысы келесі жұмыстардан тұрады:
2. баспа пішінін дайындау
3. картаның тиражын басу
4. дайын өнімді безендіру немесе бояу
Баспа пішіндері 3 түрде болады жəне баспаның түріне сəйкес

орындалады: -жоғарғы; -терең; -жазық.
Ең соңынан картаны шығару этабында редактор тексеріп, қол қояды

жəне бақылау тексеріс жүргізеді.Картаны басып шығару бойында
жүргізілетін техникалық бақылау жұмыстарын корректура деп
атаймыз.Корректура сөзі латынның correctio сөзінен шыққан яғни түзету
деген мағнаны білдіреді.Ол жұмысты корректор орындайды.Ол барлық
картографиялық деректерде кеткен қателіктерді тесереді жəне техникалық
ережелермен байланысты теру жұмыстарын бақылап мəліметтерді
салыстырады.Картограф корректордың жұмысы өте ауыр жəне жауапты
жұмыс.

Картограф корректор өз жұмысын келесі ретпен орындайды:
- математикалық негіз құру
- картографиялық мəлімет дəлдігі жəне дұрыстығы
- картаның мазмұнының толықтығы (көрсетілген жердің сипатына

сəйкес т.б.)
- мазмұндағы объектлердің дəл көрсетілуі
- шекаралардың дұрыстығы
- картаның əр түрлі элементтердің арасындағы байланыс
- географиялық атаулардың дұрыстығы
- безендіру сапасы жəне шартты белгінің дұрыс қолданылуы
- карта бетіне қажетті жазулар, графиктердің болуы

2.5.3. Карталардың аннотациясын жасау

Геометриялық əдіспен – полигон, сызық, нүкте түрінде берілген
кеңістіктегі нысандар туралы мəліметтер карта бетінде жазу арқылы береді.
Мұндай картографиялық мəліметтерсіз картаны оқу мүмкін емес. Сондықтан,
əрбір нысанды салғанда, оның сандық жəне сапалық көрсеткіштерін немесе
атауларын атрибуттар кестесіне толтырамыз. Электронды карталар жасау
барысында аннотация жасау міндетті емес.

Аннотация дегеніміз – нысандардың сандық жəне мəтіндік
мəліметтерден тұратын жеке қабат. Аннотация құру жолы:

Нысандардың қажетті мəліметтері жазылған соң, мысалы, елді
мекендердің атауы name жолы арқылы категорияға бөлініп, карта бетіне
жазылады. Нысандардың атауы тек бір бағытта ғана жазылады. Мысалы, оң

  
 

жаққа, бірнеше қабаттың мəліметтері осы əдіспен жазылған жағдайда бір-
бірімен араласып, оқылмай кетуі мүмкін. Сондықтан, жеке аннотация
қабатын құрып, олардың орнын ауыстыруға болады. Осы жұмысты іске
асыру үшін келесі функцияларды атқарамыз: ArcMap-та сол қабатқа барып,
оң жағын басамыз → жазуларды аннотацияға конвертациялау (Convert labels
to annotation) → ашылған терезеден осы аннотацияға қажетті мəліметтер
болады → байланысты нысандар(feature linked).

Аннотация жасаған кезде ескерілетін жағдайлар:
- карта масштабын көрсету керек;
- аннотациямен жұмыс жасағанда карта бетіндегі обьекттердің

картографиялық заңдылықтарын қатаң сақтау керек.

2.6. Ауыл шаруашылығы карталарын жасау технологиясын сипаттау

Ауыл шаруашылығы күрделі экономикалық жүйе болып табылады.
Оны талдау үшін жүйелік тəсілді жəне тиісінше аналитикалық да,
интеграциялаушы аспектілерді болжайтын жүйелік картографиялауды
пайдалану қажет. Ауыл шаруашылығы-бұл табиғи жағдайлармен жəне
ресурстармен, халықпен жəне экономикамен жанасатын табиғи жəне
əлеуметтік-экономикалық жүйе. Сонымен қатар, бұл бірыңғай аумақтық
жүйе, бірақ бір өнім өндірісінің буындары əртүрлі елді мекендер мен алаңдар
бойынша шашыраңқы болуы мүмкін. Жақын орналасқан шаруашылықтарда
ешқандай байланыс байқалмауы мүмкін, бұл өнеркəсіптік аудандардан
маңызды айырмашылық болып табылады. Демек, кез келген ауыл
шаруашылығы ауданы — бұл біртекті шаруашылық жүргізумен ауыл
шаруашылығы тобы (мысалы, екі астық шаруашылығы бар, бірақ əрқайсысы
бір-бірімен емес, элеватормен ғана байланысты).

Ауыл шаруашылығы карталары ауыл шаруашылығы өндірісінің
аумақтық саралануын, Ауыл шаруашылығын жүргізу мен дамытудың
экономикалық жəне табиғи жағдайларын көрсетеді, ауыл шаруашылығы
өндірісінің (материалдық жəне еңбек) ресурстарына экономикалық баға
береді. Егіс алқаптарының орналасуын, малдың барлық түрлерінің
тығыздығы мен мал басын, ауыл шаруашылығы дақылдарының өзіндік құны
мен өнімділігін жəне мал шаруашылығының өнімділігін көрсететін салалық
ауыл шаруашылығы карталары ең көп таралған.

Ауыл шаруашылығының алғашқы карталары XIX ғасырдың ортасында
пайда болды. "Еуропалық Ресейдің шаруашылық-статистикалық атласында"
(1851 ж.) жəне ауыл шаруашылығының басты салалары мен мəдениетін
орналастыруды сипаттады. XIX ғ. соңы мен XX ғ. басында бірқатар қызықты
ауылшаруашылық карталары мен атластар шығарылды:" Еуропа өндірісінің
маңызды салаларының картасы " (1872 ж.).; атақты " Азия Ресейдің атласы
"(1914), мазмұны бойынша кешенді, бірақ XX ғасырдың басында Ресейдің
Азия бөлігін Ауыл шаруашылығын игеру шарттарын көрсетуге бағытталған.
Ауыл шаруашылық тақырыптарының көптеген карталарынан Н.
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И.Вавиловтың жетекшілігімен дəл тəсілмен құрылған "КСРО егіншілік
картасы" (1926 ж.) ерекше қызығушылық тудырады. Бұл əдісті одан əрі
дамыту жəне жетілдіру БСАМ ауыл шаруашылығы карталарын жасау кезінде
алды. Ауыл шаруашылығы картографиясына "КСРО ауыл шаруашылығы
атласы" (1960 ж.) жəне "халық шаруашылығы мен мəдениетін дамыту
атласы" (1967 ж.) жатады.

Ауыл шаруашылығы тақырыптарының карталары ресейлік жəне
шетелдік атластарда кең таралған жəне толықтығы мен мазмұны жағынан
алуан түрлі.
Ауыл шаруашылығы жалпы экономикалық карталарда да, кешенді атластар
құрылымында да көрініс табады. Карталар ауыл шаруашылығының барлық
салаларын (жалпы ауыл шаруашылығы карталары) қамти алады, қандай да
бір саланы (салалық) көрсете алады немесе бір дақылдың/мал түрінің (тар
салалық) орналасуын көрсете алады. Ауыл шаруашылығының арнайы
салалық атластары аз емес.

Мақсаты бойынша ауыл шаруашылығы карталарының арасында жедел-
шаруашылық, ғылыми-анықтамалық, оқу жəне жарнамалық-презентациялар
бөлінеді.

Тақырыптық аспектіде ауыл шаруашылығы карталарының жіктелуі
мынадай түрде ұсынылған. Екі үлкен тақырыптық топ бар: ауыл
шаруашылығын ұйымдастыру карталары жəне өндірістің өзі — оның көлемі
мен мамандануы.

Ауыл шаруашылығын ұйымдастыруға карталар жатады:
1) Ауыл шаруашылығын дамытудың экономикалық жəне табиғи жағдайлары
мен факторлары;
2) ауыл шаруашылығы өндірісінің ресурстары (материалдық жəне еңбек).
Өндіріс карталарына:
1) ауыл шаруашылығы салаларының карталары;
2) ауыл шаруашылығының жалпы сипаттамасының карталар
Осы топтардың əрқайсысы нақты сюжеттерге байланысты кіші топтарға
бөлінеді.

Картографиялау кезінде өнеркəсіптік тақырыптар да қолданылуы
мүмкін, мысалы, ауыл шаруашылығы өнімдерін немесе электр қуатын қайта
өңдеу кəсіпорындарының көрсеткіштері. Ауыл шаруашылығын
картографиялаудың өз ерекшеліктері бар.
Біріншіден, бұл ірі жəне шағын масштабты картаға əртүрлі көзқарас. Шағын
масштабты картографиялау үшін əкімшілік бірліктер бойынша, ірі
масштабты — табиғи ареалдар бойынша статистикалық көрсеткіштер жүйесі
пайдаланылады. Орта жəне ірі масштабты карталарда бақтар мен басқа да
алаңдардың нақты сипаттамалары пайда болады, ірі масштабты
картографиялауда фермалар сияқты жергілікті объектілер көрсетіледі.
Екіншіден, бұл көптеген көрсеткіштерді қолдану, өйткені ауыл
шаруашылығы өндірісі күрделі аумақтық жүйе болып табылады.
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И.Вавиловтың жетекшілігімен дəл тəсілмен құрылған "КСРО егіншілік
картасы" (1926 ж.) ерекше қызығушылық тудырады. Бұл əдісті одан əрі
дамыту жəне жетілдіру БСАМ ауыл шаруашылығы карталарын жасау кезінде
алды. Ауыл шаруашылығы картографиясына "КСРО ауыл шаруашылығы
атласы" (1960 ж.) жəне "халық шаруашылығы мен мəдениетін дамыту
атласы" (1967 ж.) жатады.

Ауыл шаруашылығы тақырыптарының карталары ресейлік жəне
шетелдік атластарда кең таралған жəне толықтығы мен мазмұны жағынан
алуан түрлі.
Ауыл шаруашылығы жалпы экономикалық карталарда да, кешенді атластар
құрылымында да көрініс табады. Карталар ауыл шаруашылығының барлық
салаларын (жалпы ауыл шаруашылығы карталары) қамти алады, қандай да
бір саланы (салалық) көрсете алады немесе бір дақылдың/мал түрінің (тар
салалық) орналасуын көрсете алады. Ауыл шаруашылығының арнайы
салалық атластары аз емес.

Мақсаты бойынша ауыл шаруашылығы карталарының арасында жедел-
шаруашылық, ғылыми-анықтамалық, оқу жəне жарнамалық-презентациялар
бөлінеді.

Тақырыптық аспектіде ауыл шаруашылығы карталарының жіктелуі
мынадай түрде ұсынылған. Екі үлкен тақырыптық топ бар: ауыл
шаруашылығын ұйымдастыру карталары жəне өндірістің өзі — оның көлемі
мен мамандануы.

Ауыл шаруашылығын ұйымдастыруға карталар жатады:
1) Ауыл шаруашылығын дамытудың экономикалық жəне табиғи жағдайлары
мен факторлары;
2) ауыл шаруашылығы өндірісінің ресурстары (материалдық жəне еңбек).
Өндіріс карталарына:
1) ауыл шаруашылығы салаларының карталары;
2) ауыл шаруашылығының жалпы сипаттамасының карталар
Осы топтардың əрқайсысы нақты сюжеттерге байланысты кіші топтарға
бөлінеді.

Картографиялау кезінде өнеркəсіптік тақырыптар да қолданылуы
мүмкін, мысалы, ауыл шаруашылығы өнімдерін немесе электр қуатын қайта
өңдеу кəсіпорындарының көрсеткіштері. Ауыл шаруашылығын
картографиялаудың өз ерекшеліктері бар.
Біріншіден, бұл ірі жəне шағын масштабты картаға əртүрлі көзқарас. Шағын
масштабты картографиялау үшін əкімшілік бірліктер бойынша, ірі
масштабты — табиғи ареалдар бойынша статистикалық көрсеткіштер жүйесі
пайдаланылады. Орта жəне ірі масштабты карталарда бақтар мен басқа да
алаңдардың нақты сипаттамалары пайда болады, ірі масштабты
картографиялауда фермалар сияқты жергілікті объектілер көрсетіледі.
Екіншіден, бұл көптеген көрсеткіштерді қолдану, өйткені ауыл
шаруашылығы өндірісі күрделі аумақтық жүйе болып табылады.

  
 

Үшіншіден, картографиялау объектілерінің тез өзгеретін бейнесін ескеру
қажеттілігі (жылдан жылға жаңа дақылдар пайда болады, жерлер өз
мақсатын өзгертеді).
Ерекшеліктерге, негізінен, алаңдық белгілерді пайдалануды жəне
генерализация процестерінің күрделілігін жатқызуға болады.
Негізгі ауыл шаруашылығы көрсеткіштерінің блоктары картографияланады.
Ауыл шаруашылығы өндірісінің экономикалық көрсеткіштері:

• ауыл шаруашылығы алқаптарын жер пайдаланушылар бойынша бөлу;
• ауыл шаруашылығы өнімдері жəне оның шаруашылық санаттары

бойынша құрылымы;
• ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік алқабы;
• ауыл шаруашылығы дақылдарының түрлері бойынша егіс

алқаптарының құрылымы;
• ауыл шаруашылығы дақылдарын жалпы жинау;
• ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі;
• шаруашылық санаттары бойынша мал басы;
• шаруашылық санаттары бойынша мал басының құрылымы;
• мал шаруашылығының негізгі өнімдерін өндіру;
• мал мен құс өнімділігі;
• шаруа (фермер) қожалықтарының саны;
• ЖІӨ құрылымындағы ауыл шаруашылығының үлес салмағы;
• ауыл шаруашылығында жұмыспен қамтылғандардың үлесі.

Ауыл шаруашылығының материалдық-техникалық базасының көрсеткіштері:
• Құрылыс техникасы паркінің болуы жəне жағдайы;
• минералды тыңайтқыштар, өсімдіктерді қорғаудың химиялық

құралдарын өндіру;
• егістікке минералды жəне органикалық тыңайтқыштарды енгізу.

2.6.1. Ауыл шаруашылығы кəсіпорындары карталарының
фрагменттерін жасау

Ауыл шаруашылығы салаларының карталары ауыл шаруашылығы
карталарының негізгі бөлігін құрайды. Олар екі негізгі бағыт бойынша
топтастырылады: егіншілік картасы жəне мал шаруашылығы картасы.

Егіншілікке жалпы сипаттама егістік алқаптарының орналасу картасы
мен құрылымын береді. Ол көбінесе нүктелі тəсілмен жасалады жəне егіс
алқаптарының орналасу кеңістіктік заңдылықтарын көрсетеді. Бірдей
"салмақ" нүктелері, бірақ əртүрлі дақылдар үшін əртүрлі түстер егістік
жерлердің ареалдарына орналастырылады, бұл егістік алқаптарын олардың
нақты орналасуына жақын көрсетуге мүмкіндік береді.

Атласта егіс алқаптарын орналастырудың əрбір картасы Өнімділік
картасымен, кейде қандай да бір дақылдың өнімділік динамикасымен бірге
жүреді. Ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі-егіншілік
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өнімділігінің негізгі көрсеткіші. Оның өсу қарқыны саланың тұрақтылығы
немесе тұрақсыздығы туралы айтады. Өнімділік көрсеткіштері үнемі
өзгеретіндіктен, бұл карталарды жасау көпжылдық деректерді өңдеу
негізінде жүргізіледі. Әдетте өнімділік карталарына қолданылатын сурет
тəсілі — картограмма-үлкен масштабты қажет етпейді, сондықтан бұл
карталарды егіс алқаптарын орналастыру карталарына қарағанда ұсақ
масштабта жасауға болады.

Атластың ең үлкен ауқымында жасалатын кешенді карта ауданның
ауыл шаруашылығы өндірісіндегі ең маңызды бағытты сипаттайтын карта
болып табылады. Егер бұл астық шаруашылығының картасы болса, онда ол
шаруашылықтар бойынша астықтың жалпы жиналуын (картодирамма тəсілі),
жалпы жинаудағы тауарлық астықтың үлесін (диаграмма секторы) жəне ауыл
шаруашылығының барлық тауарлық өніміндегі тауарлық астықтың үлесін
Ауыл шаруашылығы өндірісі экономикалық көрсеткіштердің карталарын
ұсынады: егіншілік тиімділігі, өзіне-өнім бірлігінің өндіріс құны, өнім
көлемі, Ауыл шаруашылығын қарқындату жəне т.б. өзіндік құн
картограммасы үшін көрсеткішті бір жыл ішінде егістік алқабының бір
гектарына шығындардың құнын орташа көпжылдық өнімділікке
(центнермен) бөлу нəтижесінде алады. Тиімділік еңбек шығындары мен
өндіріс құралдарының алынған нəтижелерге қатынасы ретінде көрсетіледі, ал
Ауыл шаруашылығын қарқындату өндіріс жəне еңбек құралдарын жер
алаңының бірлігіне (мал шаруашылығында — мал басына) салумен
айқындалады.

Егіс өнімділігі мен түрі, топырақты механикалық жəне химиялық өңдеу
түрі, дақылдар ауруларының кеңістіктік бөлінуі жəне зиянды жəндіктердің
таралу динамикасы сияқты факторларды көрсететін бірқатар жүйелі
кезеңдерде карталар болған кезде ауыл шаруашылығы кəсіпорындарының
қызметін талдаудың, болжаудың жəне оңтайландырудың шектеусіз
мүмкіндіктері ашылады.

2.6.2. Ауыл шаруашылығы кəсіпорындарының карталары бойынша
ауыл шаруашылығы əкімшілік ауданының жер-ресурстық картасының
фрагменттерін жасау

Ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалану картасы егістік жəне табиғи
жемдік алқаптарды пайдаланудың қалыптасқан нысандарын көрсету арқылы
егіншілік пен мал шаруашылығын жүргізудің аумақтық ұйымдастырылуы
мен əдістерін көрсетеді.

Ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалану картасының тақырыбы
бойынша ауыл шаруашылығы алқаптарының барлық түрлерін қамтитын
жалпы жəне жеке түрлерді көрсететін: егістік, шабындықтар, жайылымдар
болып бөлінеді. Жерді пайдалану карталары барлық жерде кең таралған, олар
ірі, орта жəне шағын ауқымда 70-тен астам елде 1:25 000-нан 1:1 000 000-ға
дейін шығарылады.
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өнімділігінің негізгі көрсеткіші. Оның өсу қарқыны саланың тұрақтылығы
немесе тұрақсыздығы туралы айтады. Өнімділік көрсеткіштері үнемі
өзгеретіндіктен, бұл карталарды жасау көпжылдық деректерді өңдеу
негізінде жүргізіледі. Әдетте өнімділік карталарына қолданылатын сурет
тəсілі — картограмма-үлкен масштабты қажет етпейді, сондықтан бұл
карталарды егіс алқаптарын орналастыру карталарына қарағанда ұсақ
масштабта жасауға болады.

Атластың ең үлкен ауқымында жасалатын кешенді карта ауданның
ауыл шаруашылығы өндірісіндегі ең маңызды бағытты сипаттайтын карта
болып табылады. Егер бұл астық шаруашылығының картасы болса, онда ол
шаруашылықтар бойынша астықтың жалпы жиналуын (картодирамма тəсілі),
жалпы жинаудағы тауарлық астықтың үлесін (диаграмма секторы) жəне ауыл
шаруашылығының барлық тауарлық өніміндегі тауарлық астықтың үлесін
Ауыл шаруашылығы өндірісі экономикалық көрсеткіштердің карталарын
ұсынады: егіншілік тиімділігі, өзіне-өнім бірлігінің өндіріс құны, өнім
көлемі, Ауыл шаруашылығын қарқындату жəне т.б. өзіндік құн
картограммасы үшін көрсеткішті бір жыл ішінде егістік алқабының бір
гектарына шығындардың құнын орташа көпжылдық өнімділікке
(центнермен) бөлу нəтижесінде алады. Тиімділік еңбек шығындары мен
өндіріс құралдарының алынған нəтижелерге қатынасы ретінде көрсетіледі, ал
Ауыл шаруашылығын қарқындату өндіріс жəне еңбек құралдарын жер
алаңының бірлігіне (мал шаруашылығында — мал басына) салумен
айқындалады.

Егіс өнімділігі мен түрі, топырақты механикалық жəне химиялық өңдеу
түрі, дақылдар ауруларының кеңістіктік бөлінуі жəне зиянды жəндіктердің
таралу динамикасы сияқты факторларды көрсететін бірқатар жүйелі
кезеңдерде карталар болған кезде ауыл шаруашылығы кəсіпорындарының
қызметін талдаудың, болжаудың жəне оңтайландырудың шектеусіз
мүмкіндіктері ашылады.

2.6.2. Ауыл шаруашылығы кəсіпорындарының карталары бойынша
ауыл шаруашылығы əкімшілік ауданының жер-ресурстық картасының
фрагменттерін жасау

Ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалану картасы егістік жəне табиғи
жемдік алқаптарды пайдаланудың қалыптасқан нысандарын көрсету арқылы
егіншілік пен мал шаруашылығын жүргізудің аумақтық ұйымдастырылуы
мен əдістерін көрсетеді.

Ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалану картасының тақырыбы
бойынша ауыл шаруашылығы алқаптарының барлық түрлерін қамтитын
жалпы жəне жеке түрлерді көрсететін: егістік, шабындықтар, жайылымдар
болып бөлінеді. Жерді пайдалану карталары барлық жерде кең таралған, олар
ірі, орта жəне шағын ауқымда 70-тен астам елде 1:25 000-нан 1:1 000 000-ға
дейін шығарылады.

  
 

Жерді пайдалану картасы алынатын өнімнің түріне байланысты
алқаптарды саралауды береді деп айтуға болады. Карталар аумақты
географиялық зерттеуде — табиғи ортамен байланысты, табиғатты
пайдалануды жəне экологияны оңтайландыруды зерттеуде құрылады.
Алаптарды нақты пайдалану бойынша саралау негізгі мазмұнды құрайды,
үлкен контурлық жүктеме жасайды, сондықтан жерді атластарда пайдалану
карталары үшін кем дегенде ауқым болуы мүмкін 1:1 500 000-1:2 500 000,
жеке аудандар үшін— 1:500 000-1:1 000 000.

Жерді ауыл шаруашылығына пайдалану карталарының аңызы барлық
картаға түсірілетін жерлерді екі топқа бөлу қағидаты бойынша құрылады:
ауыл шаруашылығы жəне ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер,
кейіннен өсірілетін (егістіктер, бақтар, бақшалар) жəне бөлінбейтін
(жайылымдар, шабындықтар) жерлерге бөлінеді. Алқаптарды одан əрі
саралау карталардың ауқымына байланысты.

Егістіктің жалпы түрінде типі (дəнді, жемдік, техникалық) жəне түрі
(бидай, қара бидай, сұлы, күнбағыс жəне т.б.) бойынша картографияланады.
Жайылымдар жаюдың түрлері (ірі қара мал, қой, жылқы) жəне шөптің
сапасы бойынша сараланады. Шабындықтар шөптің сапасы, өнімділігі жəне
шөп шабу тəсілдері бойынша ерекшеленеді.

Ірі масштабты карталарда жайылымдардың (таза, жақсартылған,
батпақтанған) жəне шабындықтардың (таза, жақсартылған, құятын,
батпақтанған, бұта өскен) топырақ-өсімдік жамылғысы көрсетіледі.

Нақты пайдаланудың нысаналы мақсатына жəне жер учаскелерін
рұқсат етілген пайдалануға сəйкестігі, сондай-ақ табиғи жəне антропогендік
процестердің əсерінен туындаған барлық санаттағы жердің жай-күйінің
өзгеруі жерді пайдалану мониторингін жүргізу нəтижелері бойынша
белгіленеді. Жерді пайдалану карталары жер алқаптарының байланысын
көрсетуі тиіс.

Ауыл шаруашылығы кəсіпорындары типтерінің картасы негізгі
салалардың сатылған өнім санына жəне барлық тауар өнімінің құны
бойынша кəсіпорындар мөлшеріне арақатынасы бойынша ауыл
шаруашылығы өндірісінің мамандануын көрсетеді.

Типология негізінде-аумақтық еңбек бөлінісіндегі кəсіпорын орнының
сипаттамасы. Ауыл шаруашылығы өндірісінің мамандану көрсеткіштері
негізгі салалардың сатылған өнім құнына жəне барлық тауар өнімінің құны
бойынша кəсіпорындар мөлшеріне арақатынасы бойынша пайдаланылады
[8].

Негізгі салалардың жеткілікті тұрақты арақатынасын алу үшін бірнеше
жылда өткізілген өнім туралы деректерді пайдалану керек. Әдетте мұндай
салалар өзара тығыз байланысты жəне олардың тіркесімі шаруашылықта
неғұрлым тұрақты. Мысалы, астық шаруашылығы жəне ет-сүтті мал
шаруашылығы; Шошқа шаруашылығы жəне ет-сүтті мал шаруашылығы;
астық шаруашылығы жəне құс шаруашылығы.
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Ірі жəне орта Ауыл шаруашылығы кəсіпорындарының типологиясынан
басқа қазіргі заманғы атластарда басқа да типологиялық карталар қажет.
Мысалы, "фермерлердің, жеке қосалқы шаруашылықтардың, бақтардың жəне
бақшалардың жер пайдалану арақатынасы бойынша өңірлердің
типологиясы", "халықты азық-түліктің негізгі түрлерімен қамтамасыз ету
бойынша өңірлердің типологиясы" жəне т.б. карталары Ресейдің ұлттық
атласында ұсынылған (2008 ж.).Кəсіпорын түрлерін анықтау үшін
статистикалық əдістер табысты қолданылады: факторлық жəне компоненттік
талдау, таксономиялық əдістер.

Ауыл шаруашылық аудандастыру карталары мазмұны мен құрастыру
əдістері бойынша өзара айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Аудандастыру
қандай да бір көрсеткіш бойынша жүргізілуі мүмкін (мысалы, жетекші
Мəдениеттер мен салалардың мамандануы бойынша), ал кейде көптеген
сандық жəне сапалық көрсеткіштерді өңдеумен күрделі көп сатылы
процестің нəтижесі болуы мүмкін.

Өңірлік жəне кешенді отандық атластардағы карталар, əдетте,
синтетикалық болып табылады жəне ауыл шаруашылығының басым түрі бар
немесе жалпы міндеттері мен даму перспективалары тəн өндірістік типтердің
белгілі бір, заңды қайталанатын үйлесімі бар аумақтарды көрсетеді. Ауыл
шаруашылығын аймақтық карталарда аудандастыру кезінде əдетте тауарлық
өнімнің құрылымы, ауыл шаруашылығының қарқындылық деңгейі, өсімдік
жəне мал шаруашылығының маңызды салаларын жүргізу тəсілі жəне
шаруашылықтың өнімділігі есепке алынады, бірақ əр түрлі көрсеткіштерде
жəне олардың үйлесімдерінде.

Ұсынылатын әдебиеттер
1. Мурсалимова Э.А., Сагандыкова Д.Н. Картография практикумы. Оқу

құралы. 1511000-«Жерге орналастыру». - Астана, 2010.
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БӨЛІМ 3. КАРТАЛАРДЫ СЫЗУ ЖӘНЕ РӘСІМДЕУ

Оқыту мақсаттары:
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар мыналарды игеруі тиіс:

- сызу аспаптарын, жерге орналастыру өндірісінде жоспарларды,
карталарды ресімдеу кезінде қолданылатын қаріптерді;

- топографиялық жəне жерге орналастыру графикасының элементтерін
жəне оларды орындау əдістемесі, бояуы бар жерге орналастыру жобаларын,
жоспарларын жəне карталарын ресімдеу, топографиялық карталарға арналған
шартты белгілерді, қолдану түрлері, жоспарлау жəне құрылыс жобаларын
сызу жəне бояумен ресімдеу.

Алдын ала талаптар:
Осы модульді меңгермес бұрын білім алушылар келесі пəндер мен

модульдерді оқуы керек, олар: графикалық жəне мəтінді құжаттар
қалыптастыру модулі, карталардың математикалық негіздерінің элементтерін
құру жəне картографиялық элементтерді құрастырудың негіздері модулі,
география, сызу, математика, информатика.

Қажетті оқу материалдары:
- жерге орналастыру жобалары;
- сызу құралдары;
- кронциркуль, кривоножка, рейсфедер.

Кіріспе
Карталарды сызу жəне рəсімдеу бөлімінде топографиялық жəне жерге

орналастыру графикасының элементтерін жəне оларды орындау əдістемесін
түсіну, сызу жұмыстарын, карталарды, сызбаларды, жұмыстардың сызу
сипаттамасын, жоспар-картографиялық материалды көбейтуді ресімдеу,
алаңдарды бояу элементтеріне, елді мекендердің, өсімдіктердің жəне көп
жылғы көшеттердің, жолдардың, шекаралардың, байланыс желілерінің,
гидрографияның, топырақ пен бедердің шартты белгілері мен масштабтан
тыс шартты белгілерді сызу, жобалау жəне құрылыс жобаларын сызу жəне
бояумен ресімдеу, негізгі жəне қосымша элементтердің жазуларын сызу жəне
ресімдеу, топырақ картасы мазмұнының элементтерін жəне оның ресімделуін
жіктеу тақырыптарына сай тəжірибелік жұмыстар толыққанды білім
алушыларға жеткізіліп жазылады.

Модульде барлық тақырыптар бойынша типтік жұмыстарды шешудің
мысалдары келтірілген. Мəселелерді шешу білім алушыларға материалды өз
бетінше меңгеруге көмектесетін тəжірибелік жұмыстар жəне бірқатар
ұсыныстармен бірге жүреді.

3.1. Топографиялық жəне жерге орналастыру графикасының
элементтері

 Топография — жер бетін əуе жəне ғарыштық түсірім негізінде
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жоспарға жəне ірі масштабты картаға (1:100000 масштабқа дейін) түсіру, əрі
бейнелеу əдістерін зерттейтін ғылым бірі.
Топографиялық картаның мазмұнының толықтығы ең алдымен планның
немесе картаның масштабына байланысты болады. Масштабы кішірейген
сайын картаның жер беті элементтерін сұрыптау жəне жалпылау дəрежесі
артады. Мұндай жағдайда картаға географиялық тұрғысынан маңызды деп
есептелінетін жер беті элементтерін мүмкіндігінше көбірек қамту көзделеді.
Картаны толық етіп құрастыруда топографиялық шартты белгілер жүйесі де
маңызды рөл атқарады. Топогеодезиялық құжаттарда (карта, план, профиль)
міндетті түрде сандық, атаулық жəне сызбалық масштабтарда көрсетіледі.
Топографиялық жəне жерге орналастырудағы графикалық құжаттарда
рəсімдеудің элементтері олардың келесідей бөліктерін ажыратады:
 шартты белгілерді толықтыратын сызықтық, контурлық ситуациясы

бар жер пайдаланушылық сызбасы;
 бірнеше қатарлы тақырыпша, жер құрамы экспликациясы мен өрістегі

сызбаға қатысты басқа да жазулар мен ақпараттар, олар шрифттермен
сызылады.

 бейнелік шартты белгілерге сай, бейнелік тондағы пландар
контурларының аудандарын фондық бояу;

 пландар мен карталардың əр құрам бөлігінде барлық графикалық құжат
бетінде басқа элементтердің өзара байланысуынан симметрия жағынан
туындаған жалпы қабылданған өзіндік компоновка жүйесі бар.
Жерге орналастыру сызбалар, пландар, жобалар, карталар мен басқа

графикалық құжаттарды рəсімдеу, əдетте, парақ бетінде олардың бөліктері
мен элементтерін орналастырудан, яғни компоновкадан жасаудан басталады.
Содан кейін қарындашпен детальді құру мен рейсфедермен ірі сызықты
элементтерді сызу, мысалы, шекара сызықтары, кестелер, учаскелер
шекаралары, шрифтілік жазбалар орындалады. Шартты белгілер, пландағы
обьект жазбаларын, карталарда ұсақ өлшемді шрифтерді сызуда сызбалық
қалам ұш қолданылады. План мен карталарда аудан бояу шкалалары жəне
бейнелік түстер бойынша қалам ұшпен орындалады. Пландар мен
карталардың өрісінде жəне одан тыс ірі ішкі жазуларды шрифтілермен
рəсімдеу қалам ұшпен штрихтік сызу арқылы немесе қарындашпен бастыру-
рейсфедермен, «редис» қалам ұшымен орындалады [11].

Топографиялық жəне жерге орналастыру сызуының оны
қолданылуының теориясы мен практикасы:
-білім алушыларға сызба құралдары, жабдықтары, материалдары жайлы
қажетті теориялық мəліметтер беру;
-білім алушыларды акварель бояуларының, бейнелеу тушінің қасиеттерімен
таныстыру, оларды қолдануды үйрету, бояу, т.б.;
-əр түрлі сызба жұмыстары түрлерімен дəлдікті қолдануды үйрету, сызу
ерекшеліктерін талдау [11].
Тапсырма Рамка сызу
Тапсырманың мақсаты: Әр тапсырманың рамкасын сызу.
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графикалық құжаттарды рəсімдеу, əдетте, парақ бетінде олардың бөліктері
мен элементтерін орналастырудан, яғни компоновкадан жасаудан басталады.
Содан кейін қарындашпен детальді құру мен рейсфедермен ірі сызықты
элементтерді сызу, мысалы, шекара сызықтары, кестелер, учаскелер
шекаралары, шрифтілік жазбалар орындалады. Шартты белгілер, пландағы
обьект жазбаларын, карталарда ұсақ өлшемді шрифтерді сызуда сызбалық
қалам ұш қолданылады. План мен карталарда аудан бояу шкалалары жəне
бейнелік түстер бойынша қалам ұшпен орындалады. Пландар мен
карталардың өрісінде жəне одан тыс ірі ішкі жазуларды шрифтілермен
рəсімдеу қалам ұшпен штрихтік сызу арқылы немесе қарындашпен бастыру-
рейсфедермен, «редис» қалам ұшымен орындалады [11].

Топографиялық жəне жерге орналастыру сызуының оны
қолданылуының теориясы мен практикасы:
-білім алушыларға сызба құралдары, жабдықтары, материалдары жайлы
қажетті теориялық мəліметтер беру;
-білім алушыларды акварель бояуларының, бейнелеу тушінің қасиеттерімен
таныстыру, оларды қолдануды үйрету, бояу, т.б.;
-əр түрлі сызба жұмыстары түрлерімен дəлдікті қолдануды үйрету, сызу
ерекшеліктерін талдау [11].
Тапсырма Рамка сызу
Тапсырманың мақсаты: Әр тапсырманың рамкасын сызу.

  
 

Қажетті құрал-жабдықтар: А4 сызу форматы, қарандаш Т,Т2, өшіргіш,
сызғыш, өлшеуіш .
Жұмысты орындау реті: Берілген тапсырманы (сурет-3.1) қарандашпен
сызып, жұмыс толық сызылып болған соң тушпен жүргізеді. Тапсырма
рамкасы сызылған А4 форматтағы арнайы сызу қағазында орындалады.
Жазулар арнайы шрифтпен жазылады. Қарандаш жақсы ұшталған, грифель
ұзындығы 20-30 мм болуы қажет.
Тапсырманы бағалау критерийлері:
1.Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы; 2.Жазулары анық жəне
шрифтпен жазылуы; 3.Сызбаның таза орындалуы.

Жұмыс № (Жұмыс атауы) 20 мм 
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Сызған:                                                             20 мм
Тексерген:

3.1-сурет Рамканы сызу үлгісі [2]

ТапсырмаШаршы торды құру жəне сызу
Тапсырманың мақсаты: Сызықты сызу жəне кесіндінің ұзындығы мен
қалыңдығын көз мөлшермен анықтауды дамыту.
Қажетті құрал-жабдықтар: А4 сызу форматы, қарандаш Т,Т2, өшіргіш,
сызғыш, өлшеуіш циркуль.
Жұмысты орындау реті: Берілген тапсырманың өлшемін сақтай отырып сызу
(сурет 3.1). Ені-120 мм, ұзындығы 180 мм тіктөртбұрыш сызу.
Тіктөртбұрышты екіге бұліп, сол жақ тіктөртбұрышқа диагональ түсіру.
Түсірілген диагональ бойынша 5мм сызықтар сызу. Тіктөртбұрыштың оң жақ
бөлігін 5мм шаршы торларға бөліп сызу. Әр шаршы тордың диагональдарын
сызу.
Тапсырманы бағалау критерийлері:

1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
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2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
3. Сызбаның сызықтары түзу жəне диагональдің дұрыс түсірілуі.
4.

3.2-сурет Шаршы торды құру жəне сызу [2] 
Тапсырма Тік жəне ирек (толқын тəрізді) сызықтарды №41 перомен

сызу
Тапсырманың мақсаты: Карта жəне планның  барлық элементтерін перомен
сызуды меңгеру. 
Қажетті құрал-жабдықтар: А4 сызу форматы, қарандаш Т,Т2, өшіргіш,
сызғыш, №41 перо, қара туш.
Жұмысты орындау реті: Берілген тапсырманың өлшемдерін сақтай отырып
(сурет-3.3) яғни қарандашпен сызық арақашықтықтары 1 мм ден сызық
ұзындығы 1 см қалыңдығы 0,1 мм ден 0,9 мм дейін тік жəне ирек сызықтар
сызылады. Біткен жұмыс қара тушпен №41 перомен жүргізіледі.
Тапсырманы бағалау критерийлері:

1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.

3.3-сурет. Тік жəне ирек (толқын тəрізді) сызықтарды №41 перомен
сызу [12].
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2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
3. Сызбаның сызықтары түзу жəне диагональдің дұрыс түсірілуі.
4.

3.2-сурет Шаршы торды құру жəне сызу [2] 
Тапсырма Тік жəне ирек (толқын тəрізді) сызықтарды №41 перомен

сызу
Тапсырманың мақсаты: Карта жəне планның  барлық элементтерін перомен
сызуды меңгеру. 
Қажетті құрал-жабдықтар: А4 сызу форматы, қарандаш Т,Т2, өшіргіш,
сызғыш, №41 перо, қара туш.
Жұмысты орындау реті: Берілген тапсырманың өлшемдерін сақтай отырып
(сурет-3.3) яғни қарандашпен сызық арақашықтықтары 1 мм ден сызық
ұзындығы 1 см қалыңдығы 0,1 мм ден 0,9 мм дейін тік жəне ирек сызықтар
сызылады. Біткен жұмыс қара тушпен №41 перомен жүргізіледі.
Тапсырманы бағалау критерийлері:

1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.

3.3-сурет. Тік жəне ирек (толқын тəрізді) сызықтарды №41 перомен
сызу [12].

  
 

3.1.1. Шартты белгілер

Картаны толық етіп құрастыруда топографиялық шартты белгілер
жүйесі маңызды рөл атқарады.Топографиялы карталардың барлығында
объектілердің орнын жəне олардың формасын оқуға жеңіл болу үшін арнайы
шартты белгілермен көрсетіледі. Әр түрлі масштабтағытопографиялық
карталарда шартты белгілердің барлығы бірдей болып келмейді [14].

Шартты белгілер 4 топқа бөлінеді: контурлық шартты белгілер,
сызықтық шартты белгілер, масштабтан тыс шартты белгілер, қосымша
немесе түсіндірме шартты белгілер.

Контурлық шартты белгілер- дегеніміз картаның масштабына түсетін
объектілердіңконтурларын көрсету үшін қолданылады. Контурлы шартты
белгілер  картаның масштабына ілінетін объектілердің контурларын көрсету
үшін қолданылады. Орманның, батпақтың, бақшаның, елді коныстың, т.б.с.с.
объектілердің жер бетіндегі пішін кескіні сақталып жəне элементтерімен
контуры горизонт жақтарына сəйкес бағытталған калпында картадан орын
алады. Объектілердің контуры картада сызықтармен белгіленеді де, ортасы
осы объектіге тиісті шартты белгілермен толықтырылады.Белгілердің
орналасу тəртібімен мөлшерлері өте дəл берілген оған өзгешелік енгізуге
болмайды.

Сызықтық шартты белгілермен- сызықтық объектілерді көрсету үшін
қолданады. Мысалы: темір жолдар, тас жолдары, электр энергия торабтары,
өзендер, горизонтальдар жəне т.б. жатады.
Масштабтан тыс шартты белгілер- карта масштабына ілікпейтін кішкене
объектілерүшін қолданылады.Мысалы: құдық, бұлақ, шіркеу жəне т.б.
Қосымша немесе түсіндірме шартты белгілерге: карта бетіндегі барлық
жазулар мен цифрлар жатады.

Топографиялы карталар  бірнеше түсте жасалынады, жеке түстермен
жер бетінің обьектілерінің біркелкі топтары боялады. Мысалы, (өзендер,
көлдер, бұлактар, құдыктар жəне т.б.) Ормандар мен жеміс бақшалары
орналаскан жерлер жасыл түспен, табиғи жер бедер пішіндері - қызыл-қоңыр
түспен, ал жасаңды жер бедер пішіндері (қазындылар, үйінділер, карьерлер,
қорғандар жəне т.б.) қара түспен бейнеленеді. Шоссе жолдарын бейнелеуге
қызыл түс, ал жақсартылған топырақ жолдарға -сары түс
қолданылады.Каріптерді жазуда, олардың мөлшері, көлбеулігі, бас əрпінің
ерекшеленуі немесе ерекшеленбеуі жазылған объекті бойынша кейбір

Шартты 
белгілер 

Контурлық 

Сызықтық   

Масштабтан 
тыс 

Қосымша 
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түсіндірме 
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ақпарат алуға мүмкіншілік жасайды. Мысалы, қалалар немесе қала типтес
поселкелер аталулары басəрпі ерекшеленбей жазылады (əріптердің бəрінің
көлемі бірдей болады), мұнда қалалар тура қаріппен жазылса, поселкелер
оңға қарай көлбеуленген каріптермен жазылуы тиіс [11].

Тапсырма Карта немесе пландағы ситуацияның шартты белгілерді
ажырата оқу.

Топографиялық карталар мен жоспарлардағы шартты белгілер деп,
жергілікті жердегі географиялық объектілердің немесе əртүрлі заттардың
салыстырмалы немесе пішінінде, жоспарда масштбапен кішірейтілген немесе
географиялық жəне оларды еске салатын еркін түрдегі суреттердің
бейнеленуін айтады.
Тапсырманың мақсаты: Карта немесе пландағы ситуацияның шартты
белгілерді ажырата оқи білу.
Керекті құралдар: сызуға арналған А4 формат, сызғыш, карандаш 2Т-3Т,
сызу қаламы, қара тушь, өшіргіш.
Тапсырма: Білім алушы оқулықты пайдалана отырып шартты белгі түрлерін
ажырата білу жəне А4 сызу қағазға шартты белігердің түрлерін сызу.
Жұмысты орындау реті:

 А4 сызу қағазына рамкасын сызу;
 Оқулықты пайдалана отырып шартты белгі түрлерін (Контурлық

шартты белгілер, Сызықтық шартты белгілер, Масштабтан тыс шартты
белгілер, Қосымша немесе түсіндірме шартты белгілер) сызу;

 Жазуларын №41 қыл қалам тушпен шрифт пайдалана отырып
жазу;
Тапсырманы бағалау критерийлері:

1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
3. Шартты белгі түрлерін дұрыс ажырата білу жəне сызу.

Тапсырма Берілген суреттегі (3.4-сурет) шартты белгілірді пайдалана
отырып білім алушы А4 сызу қағазға шартты белігердің түрлерін сызу.
Тапсырманың мақсаты: Карта немесе пландағы ситуацияның шартты
белгілерін оқи білу.
Керекті құралдар: Сызуға арналған А4 формат,  сызғыш, карандаш 2Т-3Т,
сызу қаламы, қара тушь, өшіргіш.
Жұмысты орындау реті:

 А4 сызу қағазына рамкасын сызу;
 Жазуларын №41 қыл қалам тушпен шрифт пайдалана отырып

жазу;
Тапсырманы бағалау критерийлері:

1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
3. Шартты белгілерді дұрыс сызу.
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ақпарат алуға мүмкіншілік жасайды. Мысалы, қалалар немесе қала типтес
поселкелер аталулары басəрпі ерекшеленбей жазылады (əріптердің бəрінің
көлемі бірдей болады), мұнда қалалар тура қаріппен жазылса, поселкелер
оңға қарай көлбеуленген каріптермен жазылуы тиіс [11].

Тапсырма Карта немесе пландағы ситуацияның шартты белгілерді
ажырата оқу.

Топографиялық карталар мен жоспарлардағы шартты белгілер деп,
жергілікті жердегі географиялық объектілердің немесе əртүрлі заттардың
салыстырмалы немесе пішінінде, жоспарда масштбапен кішірейтілген немесе
географиялық жəне оларды еске салатын еркін түрдегі суреттердің
бейнеленуін айтады.
Тапсырманың мақсаты: Карта немесе пландағы ситуацияның шартты
белгілерді ажырата оқи білу.
Керекті құралдар: сызуға арналған А4 формат, сызғыш, карандаш 2Т-3Т,
сызу қаламы, қара тушь, өшіргіш.
Тапсырма: Білім алушы оқулықты пайдалана отырып шартты белгі түрлерін
ажырата білу жəне А4 сызу қағазға шартты белігердің түрлерін сызу.
Жұмысты орындау реті:

 А4 сызу қағазына рамкасын сызу;
 Оқулықты пайдалана отырып шартты белгі түрлерін (Контурлық

шартты белгілер, Сызықтық шартты белгілер, Масштабтан тыс шартты
белгілер, Қосымша немесе түсіндірме шартты белгілер) сызу;

 Жазуларын №41 қыл қалам тушпен шрифт пайдалана отырып
жазу;
Тапсырманы бағалау критерийлері:

1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
3. Шартты белгі түрлерін дұрыс ажырата білу жəне сызу.

Тапсырма Берілген суреттегі (3.4-сурет) шартты белгілірді пайдалана
отырып білім алушы А4 сызу қағазға шартты белігердің түрлерін сызу.
Тапсырманың мақсаты: Карта немесе пландағы ситуацияның шартты
белгілерін оқи білу.
Керекті құралдар: Сызуға арналған А4 формат,  сызғыш, карандаш 2Т-3Т,
сызу қаламы, қара тушь, өшіргіш.
Жұмысты орындау реті:

 А4 сызу қағазына рамкасын сызу;
 Жазуларын №41 қыл қалам тушпен шрифт пайдалана отырып

жазу;
Тапсырманы бағалау критерийлері:

1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
3. Шартты белгілерді дұрыс сызу.

  
 

3.4-сурет Шартты белгілер

3.1.2. Әртүрлі сызу құралдары жəне аспаптары

Сызу жұмыстарын орындау үрдісінде бірқатар жабдықтар мен аспаптар
қолданылады, мысалы əр түрлі жəне нысаналы арнайы сызғыштар,
үшбұрыштар, қалам ұштар, қаламдар,штрихтілік аспаптар, сызба мен
түзетулерді реттеу заттары, т.б. жатады.

Жабдықтарға сызғыштар, Дробышев сызғышы, рейсшина,
үшбұрыштар, синусты үшбұрыш,штрихтілік аспап, сызу мен хатқа арналған
қалам ұштар, қаламдар, т.б. жатады. Көп жағдайда материал сапасы
сызбалық рəсімдеу жұмыстары нəтижесінің сапасына əсер етеді. Сондықтан,
сызу материалдарының техникалық қасиеттері жайлы негізгі мағлұматтарды
білген дұрыс.

Қағаз: фабрикалар сызуға арнап қағаздың бірнеше түрін шығарады.
Оның сапасы шикізат пен дайындау тəсіліне байланысты. Қағазды
престелінген мақтажіптерінен, льеннан, ағаштан, соломадан, т.б. алады.
Сонымен қатар, оның құрамында басқа да заттар бар (смола, бор, каолин).

Сызбаға арналған қағаз келесідей талаптарға сай болуы қажет:
-тығыздалған, əрі өшіргішпен өшіргенде үгітілмеуі тиіс;
-бүктегенде сынбауы тиіс;
-тушьті жібермеуі керек;
-акварель бояулары қағазда бірдей түспен боялуы керек.
1. Гознак қағазы сызбалық қағаздың ең жақсы түрі;
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2. Жай сызбалық қағаз-орташа сапалы;
3. Суреттік қағаз-эскиздар салуға арналған;
4. Қағаздық калька – тұнық, сызбаларды көшіруге арналған;
5. Маталық калька – жіңішке батистан жасалған, мұнда көшірмелер ұзақ
сақталынады [13].

Пластиктер: сызбада тұнық пластиктер қолданылады. Олар: винипроз,
астралон, ультрафан, хостафан, т.б.

Миллиметрлік қағазды графиктер, профильдер құруда қолданылады.
Жарық сезгіш қағаз сызбалардан көшірме алуда қолданылады. Мұндай

қағазды жарықтан арнайы ыдыста сақтайды.
Қарындаштар: Сызу қарындаштары 2 түрлі болады:

-қатты – Т, 2Т, Н, 2Н;
-жұмсақ – М, 2М, ТМ.

Тушь: пландар мен карталарды сызуда əдетте флакондағы дайын тушь
қолданылады. Бірақ, бұл тушь суық пен судан бұзылады. Жұмыс алдында
тушьті шайқау қажет. Сызуда əр түрлі тушь қолданылады: сары, көк кобальт,
қызыл (кармин), сиена (қоңыр).

Акварель бояулар, қалам ұштар: пландар мен карталарды жəне
сызбалардың дұрыс оқылуы мен көрнекілігі үшін оларды акварель бояумен
бояйды.

Жерге орналастырушылық сызбалар, пландар, жобалар, карталар мен
басқа графикалық құжаттарды рəсімдеу, əдетте, парақ бетінде олардың
бөліктері мен элементтерін орналастырудан, яғни компоновкадан басталады.
Содан кейін қарындашпен детальді құрылу мен рейсфедермен (3.6-сурет) ірі
сызықты элементтерді сызу, мысалы, шекара сызықтары, кестелер, учаскелер
шекаралары, шрифтілік жазбалар орындалады. Шартты белгілер, пландағы
обьект жазбаларын, карталарда ұсақ өлшемді шрифтерді сызуда сызбалық
қалам ұш қолданылады. План мен карталарда аудан бояу шкалалары жəне
бейнелік түстер бойынша қалам ұшпен орындалады. Пландар мен
карталардың өрісінде жəне одан тыс ірі ішкі жазуларды шрифтілермен
рəсімдеу қалам ұшпен штрихтік сызу арқылы немесе қарындашпен бастыру-
рейсфедермен орындалады [11].

 

3.5-сурет Кронциркуль                                           3.6-сурет Рейсфедер
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2. Жай сызбалық қағаз-орташа сапалы;
3. Суреттік қағаз-эскиздар салуға арналған;
4. Қағаздық калька – тұнық, сызбаларды көшіруге арналған;
5. Маталық калька – жіңішке батистан жасалған, мұнда көшірмелер ұзақ
сақталынады [13].

Пластиктер: сызбада тұнық пластиктер қолданылады. Олар: винипроз,
астралон, ультрафан, хостафан, т.б.

Миллиметрлік қағазды графиктер, профильдер құруда қолданылады.
Жарық сезгіш қағаз сызбалардан көшірме алуда қолданылады. Мұндай

қағазды жарықтан арнайы ыдыста сақтайды.
Қарындаштар: Сызу қарындаштары 2 түрлі болады:

-қатты – Т, 2Т, Н, 2Н;
-жұмсақ – М, 2М, ТМ.

Тушь: пландар мен карталарды сызуда əдетте флакондағы дайын тушь
қолданылады. Бірақ, бұл тушь суық пен судан бұзылады. Жұмыс алдында
тушьті шайқау қажет. Сызуда əр түрлі тушь қолданылады: сары, көк кобальт,
қызыл (кармин), сиена (қоңыр).

Акварель бояулар, қалам ұштар: пландар мен карталарды жəне
сызбалардың дұрыс оқылуы мен көрнекілігі үшін оларды акварель бояумен
бояйды.

Жерге орналастырушылық сызбалар, пландар, жобалар, карталар мен
басқа графикалық құжаттарды рəсімдеу, əдетте, парақ бетінде олардың
бөліктері мен элементтерін орналастырудан, яғни компоновкадан басталады.
Содан кейін қарындашпен детальді құрылу мен рейсфедермен (3.6-сурет) ірі
сызықты элементтерді сызу, мысалы, шекара сызықтары, кестелер, учаскелер
шекаралары, шрифтілік жазбалар орындалады. Шартты белгілер, пландағы
обьект жазбаларын, карталарда ұсақ өлшемді шрифтерді сызуда сызбалық
қалам ұш қолданылады. План мен карталарда аудан бояу шкалалары жəне
бейнелік түстер бойынша қалам ұшпен орындалады. Пландар мен
карталардың өрісінде жəне одан тыс ірі ішкі жазуларды шрифтілермен
рəсімдеу қалам ұшпен штрихтік сызу арқылы немесе қарындашпен бастыру-
рейсфедермен орындалады [11].

 

3.5-сурет Кронциркуль                                           3.6-сурет Рейсфедер
  

 

3.7-сурет Кривоножка

Тапсырма Қисық сызықтарды кривоножкамен сызу
Тапсырманың мақсаты: Кривоножка құралын қолдана білу, қисық
сызықтарды сызу.
Қажетті құрал-жабдықтар: А4 сызу форматы, қарандаш Т,Т2, өшіргіш,
сызғыш, кривоножка, қара туш.
Жұмысты орындау реті:Берілген қисық сызықтарды қарандашпен салып, оны
кривоношкамен жүргізіп шығу (сурет-3.8).
Тапсырманы бағалау критерийлері:

1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
3. Кривоножкамен қисық сызықтардың дұрыс сызылуы.

 
3.8-сурет Кривоножкамен сызықтарды сызу үлгісі

 
Тапсырма Кронциркульмен дөңгелек сызу.

Тапсырманың мақсаты: Кронциркуль құралын қолдана білу.
Қажетті құрал-жабдықтар: А4 сызу форматы, қарандаш Т,Т2, өшіргіш,
циркуль, сызғыш, кронциркуль, қара туш.
Жұмысты орындау реті: Дөңгелектерді əртүрлі диаметр бойынша сызу.
Кронциркуль диаметрлері 0,4-12 мм дейінгі дөңгелектерді сызуға арналған.
Кронциркуль план жəне картадағы орман жолақтары, орманның жəне де
дөңгелек пішінді шартты белгілері сызуға қолданылады. А4 сызу қағазына
циркульмен диаметрі 0,1 мм ден1,1 мм дейінгі дөңгелек сызып, кронциркуль
пайдалана отырып қара тушпен жүргізу (сурет-3.9).
Тапсырманы бағалау критерийлері:

1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
3. Кронциркульмен дөңгелектің дұрыс сызылуы.
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3.9-сурет Кронциркульмен сызу үлгісі

 
Тапсырма Берілген суреттегі (сурет-3.10) шартты белгілірді сақтай

отырып білім алушы А4 сызу қағазға тапсырманы сызу.
Тапсырманың мақсаты: Әртүрлі сызу құралдары мен аспаптарын қолдана
білу.
Керекті құралдар: Сызуға арналған А4 формат,  сызғыш, карандаш 2Т-3Т,
сызу қаламы, қоңыр тушь, өшіргіш, рейсфедер.
Жұмысты орындау реті: А4 беттік сызу қағазының форматында: сол жақ
бөлігіне келесі белгілерді: гидрография мен топырақ – өзендер, жылғалар,
көлдер (тұрақты жəне кеуіп бара жатқан); тасымалдар, паромдар, салдар;
құрылыстар – ағаш, темір көпірлер; топырақ – ұсақ тасты қазбалар, қиыршық
тастар, сортаңдар; оң жақ бөлігіне – бедер белгілері: барлық түрдегі
горизонталдар, скат-штрихтар, биіктік белгілері, жарлар, шұңқырлар,
қорғандар, ұсақ қазындылар, жыралар, үйінділер салынып, сызылады.
Рейсфедермен қара тушьпен: көпірлерді, паромдарды, тасымалдарды;
қалаұшпен жəне айналмалы циркульмен көк тушьпен: өзендердің, көлдердің
жылғалардың жағалауларын, батпақтар мен сортаңдарды орындайды [11].
Тапсырманы бағалау критерийлері:

1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
3. Сызу құралдарын дұрыс қолдануы.
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3.9-сурет Кронциркульмен сызу үлгісі

 
Тапсырма Берілген суреттегі (сурет-3.10) шартты белгілірді сақтай

отырып білім алушы А4 сызу қағазға тапсырманы сызу.
Тапсырманың мақсаты: Әртүрлі сызу құралдары мен аспаптарын қолдана
білу.
Керекті құралдар: Сызуға арналған А4 формат,  сызғыш, карандаш 2Т-3Т,
сызу қаламы, қоңыр тушь, өшіргіш, рейсфедер.
Жұмысты орындау реті: А4 беттік сызу қағазының форматында: сол жақ
бөлігіне келесі белгілерді: гидрография мен топырақ – өзендер, жылғалар,
көлдер (тұрақты жəне кеуіп бара жатқан); тасымалдар, паромдар, салдар;
құрылыстар – ағаш, темір көпірлер; топырақ – ұсақ тасты қазбалар, қиыршық
тастар, сортаңдар; оң жақ бөлігіне – бедер белгілері: барлық түрдегі
горизонталдар, скат-штрихтар, биіктік белгілері, жарлар, шұңқырлар,
қорғандар, ұсақ қазындылар, жыралар, үйінділер салынып, сызылады.
Рейсфедермен қара тушьпен: көпірлерді, паромдарды, тасымалдарды;
қалаұшпен жəне айналмалы циркульмен көк тушьпен: өзендердің, көлдердің
жылғалардың жағалауларын, батпақтар мен сортаңдарды орындайды [11].
Тапсырманы бағалау критерийлері:

1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
3. Сызу құралдарын дұрыс қолдануы.

  
 

3.10-сурет Гидрография, топырақ жəне бедер белгілері

Тапсырма Негізгі тік шрифтпен жазу.
Тапсырманың мақсаты: Графиктік құжаттарды дайындау кезінде жазуларды
орындауға шрифтердің тиісті өлшемдерін қолдануды таныстыру жəне
үйрету.
Керекті құралдар: Сызуға арналған А4 формат,  сызғыш, карандаш 2Т-3Т,
сызу қаламы, қара тушь, өшіргіш.
Жұмысты орындау реті: Милиметрлік қағазға негізгі тік шрифтпен (сурет-
3.11) пайдалана отырып жазу.
Тапсырманы бағалау критерийлері:

1. Негізгі тік шрифтпен дұрыс жазуы.
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
3. Сызу құралдарын дұрыс қолдануы.

3.11-сурет Шрифтпен жазу үлгісі
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3.2. Бояуы бар жерге орналастыру жобаларын, жоспарлары мен
карталарын рəсімдеу

Тапсырма Топографиялық картадағы ситуацияны оқып берілген кестені
толтыру
Тапсырманың мақсаты: Карта мен план ситуацияларын оқи білу.
Керекті құралдар: сызғыш, карандаш 2Т-3Т, өшіргіш.

Кесте 3.1- Топографиялық картадағы ситуацияны оқу
№ Берілген тапсырма Орындалуы
1 Картаның атауы
2 Карта номенклатурасы
3 Карта масштабы
4 Картаның квадраттық торы қанша см бөлінген
5 Қима биіктігі
6 Елді-мекен
7 Гидрографиясы
8 Өсімдік жамылғысы
9 Жол торабтары

3.12-сурет Топографиялық карта

3.2.1. Алаңдарды бояу элементтері, құралдары, тəсілдері мен
техникасы

Бояп безендірудің құжаттардың жақсы оқылуы үшін маңызы зор жəне
жақсы əсер етеді, демек оларды ауыл шаруашылығында толығымен
пайдалануға да көмектеседі. Жоспарлар мен карталардағы жерлердің жəне
ауыл шаруашылығы алқаптарының, олардың табиғи ландшафтарының түсіне
жақын негізгі колриттік реңі бұрыннан белгіленген [18].
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3.2. Бояуы бар жерге орналастыру жобаларын, жоспарлары мен
карталарын рəсімдеу

Тапсырма Топографиялық картадағы ситуацияны оқып берілген кестені
толтыру
Тапсырманың мақсаты: Карта мен план ситуацияларын оқи білу.
Керекті құралдар: сызғыш, карандаш 2Т-3Т, өшіргіш.

Кесте 3.1- Топографиялық картадағы ситуацияны оқу
№ Берілген тапсырма Орындалуы
1 Картаның атауы
2 Карта номенклатурасы
3 Карта масштабы
4 Картаның квадраттық торы қанша см бөлінген
5 Қима биіктігі
6 Елді-мекен
7 Гидрографиясы
8 Өсімдік жамылғысы
9 Жол торабтары

3.12-сурет Топографиялық карта

3.2.1. Алаңдарды бояу элементтері, құралдары, тəсілдері мен
техникасы

Бояп безендірудің құжаттардың жақсы оқылуы үшін маңызы зор жəне
жақсы əсер етеді, демек оларды ауыл шаруашылығында толығымен
пайдалануға да көмектеседі. Жоспарлар мен карталардағы жерлердің жəне
ауыл шаруашылығы алқаптарының, олардың табиғи ландшафтарының түсіне
жақын негізгі колриттік реңі бұрыннан белгіленген [18].

  
 

Графиктік құжаттарды (тапсырыс берушілерге берілетін жоспарлар
мен карталар) дайындау кезінде, олар бояу түстері мен түстік рең кестелеріне
сəйкес боялады. Атап өту қажет, түстік реңдер күшіне (қоюлығына) қарай
жерге орналастыру жобаларын орташа реңге, ауыл шаруашылығы карталары
мен əртүрлі мазмұндағы атластарды – неғұрлым ашық түске бояйды.

Жоспар объектілерін шартты белгілері бойынша бояу кезіндегі қажетті
түсті бір немесе екі-үш жəне одан да көп бояулардан: а) лессировка жəне ə)
ерітілетін бояуларды араластыру əдістерін қолдана отырып алады.

Лессировка дегеніміз түстік реңді (ерітілген бір немесе бірнеше
бояулардан алынған) қағазға бір немесе бірнеше мəрте жағу əдісі. Осы
əдіспен контурды солғын түстік реңді (мысалы қызғылт) екінші-үшінші рет
жағу арқылы қажетті орташа жəне күшті реңдерге күшейтуге болады. Бұған
қоса, лессировка арқылы жаңа туынды түстерді алуға болады, мысалы қызыл
түсті кепкеннен кейін сарымен жақса, араластырған кездегідей, жаңа –
туынды – қызғыл түс; көкпен жақса – күлгін түс алынады. Көк түстің үстіне
сарыны жаққанда жаңа – жасыл түсті береді. Бірінің үстіне бірі жағылған
негізгі үш түс, кепкеннен кейін сұр түсті береді [17].

Тапсырма Сызу қағазына көлемі бойынша бірдей контурларды
(тікбұрышты немесе шеңберді) бірін бірі 1/3 бөлігіне жабатындай етіп
қарындашпен түсіріп, содан соң біреуін – сары, екіншісін – қызыл жəне
үшіншісін – көк түстерге бояу қажет.
Тапсырманың мақсаты: Лессировка əдісін қолдана отырып, негізгі (қызыл,
көк, сары) түстерден жаңа (қызғылт сары, жасыл, күлгін, сұр) түстерді алуды
үйрену.
Керек –жарақтар мен құралдар: сызу құралдары, акварель бояулар, бояу
жаққыштар, суға арналған стақан немесе ыдыс, бояу жаққыштан артық суды
сығып алуға қажетті шүберек қиындысы, белгілердің оқу-əдістемелік түсті
үлгілері жəне жұмыс мазмұнының макеті қажет.
Жұмысты орындау реті: Тікбұрыштарды немесе шеңберлерді форматта
екінші жəне үшінші контурлар біріншісіне қарағанда 1/3 ұзындыққа
(диагональ бойынша) не оңға қарай жоғары, не солға қарай төмен
орналастырады.

2. Қарындашпен орындалған əр контурды бояуды орташа қоюдан
төменірек реңмен, бірақ екі рет: а) алдымен сары бояумен бірінші контурды
(кепкеннен соң бояуды қайталайды); ə) одан кейін сол тəртіпте қызғылт
бояумен екінші контурды, тікбұрыштың жабылған учаскесінде жаңа туынды
сарғылт түс ала отырып; б) екінші контурдың бояуы кепкеннен соң ашық көк
түспен екі рет дəл солай үшінші контурды, сары бөлік (жасыл түс алынады)
пен күлгін түс беретін қызыл бөлікті жаба отырып, бояйды. Боялған
контурлардың екі рет жабылған бөліктерінде сұр түс алынады.

Талаптар. Әр контурдағы бояу реңі шекаралары бұзылмаған, дақсыз,
біркелкі (орташа) болуы тиіс. Контурлардың шартты түрде көрінбейтін
шеттерін қарындашпен қалдырады, ал көрінетіндерін тушьпен тұтас сызық
етіп жүргізеді.
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Тапсырманы бағалау критерийлері:
1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
3. Лессировка əдісімен бояуы.

Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір ыдыста ерітілетін бірнеше
бояуларды араластыру əдісін қолдана отырып бояу

Тапсырма Сызу қағазына көлемі 2,0 х 4,5 см болатын 8
тікбұрыштарды келесідей шартты белгілер үшін белгілеп алып, қарындашпен
сызу қажет: 1. Елді мекен. 2. Егістіктер. 3. Жайылым. 4. Шабындық. 5.
Орман. 6. Бау-бақша. 7. Өндіріс орталықтары. 8. Құмдар мен қиыршық майда
тастар. Одан кейін əр тікбұрышты аталуына сəйкес келетін жəне бір ыдыста
ерітілетін бірнеше (2-3) бояуларды еріту жəне араластыру арқылы алынатын
түстік реңге бояп шығу керек.

Тапсырманың мақсаты: Бояумен жұмыс істеудің нақты тəсілдері
арқылы 2-3 жəне одан да көп бояудан қажетті түстік реңді қалай алуға
болатындығына жəне карталар мен жоспарларда алқаптарды, лессировка
əдісін емес, одан да жеңіл əдіс – бір ыдыста ерітілген 2-3 бояуды белгілі бір
мөлшерде араластыру арқылы алынған бояумен бояуға үйрету.
Керек –жарақтар мен құралдар: сызу құралдары, акварель бояулар, бояу
жаққыштар, суға арналған стақан немесе ыдыс, бояу жаққыштан артық суды
сығып алуға қажетті шүберек қиындысы, белгілердің оқу-əдістемелік түсті
үлгілері жəне жұмыс мазмұнының макеті қажет.
Жұмысты орындау реті: 1.Бояуды ерітуге кірісер алдында, бояу жаққышты
таза суға жуып алу, ыдыстағы бояудан қалған бояу қалдықтарын шайып
тастау қажет.

2. Бояу жаққышпен алынған бояудың əр мөлшерін еріте жəне
араластыра отырып, оны бояу жаққышпен араластырады да, қағазға жағып
көреді. Алқапты бояу үшін алынған түстік реңнің оның шартты белгісінің
түсімен ұқсас екендігіне көз жеткізгеннен кейін, жұмыс контурын бояуға
кіріседі.
Тапсырманы бағалау критерийлері:

1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
2. .Шартты белгілерді дұрыс салу мен бояуы
3. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы

3.13-сурет Алқаптарды бір ыдыста ерітілетін 2-3 бояудан алынған
реңмен бояу
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Тапсырманы бағалау критерийлері:
1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
3. Лессировка əдісімен бояуы.

Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір ыдыста ерітілетін бірнеше
бояуларды араластыру əдісін қолдана отырып бояу

Тапсырма Сызу қағазына көлемі 2,0 х 4,5 см болатын 8
тікбұрыштарды келесідей шартты белгілер үшін белгілеп алып, қарындашпен
сызу қажет: 1. Елді мекен. 2. Егістіктер. 3. Жайылым. 4. Шабындық. 5.
Орман. 6. Бау-бақша. 7. Өндіріс орталықтары. 8. Құмдар мен қиыршық майда
тастар. Одан кейін əр тікбұрышты аталуына сəйкес келетін жəне бір ыдыста
ерітілетін бірнеше (2-3) бояуларды еріту жəне араластыру арқылы алынатын
түстік реңге бояп шығу керек.

Тапсырманың мақсаты: Бояумен жұмыс істеудің нақты тəсілдері
арқылы 2-3 жəне одан да көп бояудан қажетті түстік реңді қалай алуға
болатындығына жəне карталар мен жоспарларда алқаптарды, лессировка
əдісін емес, одан да жеңіл əдіс – бір ыдыста ерітілген 2-3 бояуды белгілі бір
мөлшерде араластыру арқылы алынған бояумен бояуға үйрету.
Керек –жарақтар мен құралдар: сызу құралдары, акварель бояулар, бояу
жаққыштар, суға арналған стақан немесе ыдыс, бояу жаққыштан артық суды
сығып алуға қажетті шүберек қиындысы, белгілердің оқу-əдістемелік түсті
үлгілері жəне жұмыс мазмұнының макеті қажет.
Жұмысты орындау реті: 1.Бояуды ерітуге кірісер алдында, бояу жаққышты
таза суға жуып алу, ыдыстағы бояудан қалған бояу қалдықтарын шайып
тастау қажет.

2. Бояу жаққышпен алынған бояудың əр мөлшерін еріте жəне
араластыра отырып, оны бояу жаққышпен араластырады да, қағазға жағып
көреді. Алқапты бояу үшін алынған түстік реңнің оның шартты белгісінің
түсімен ұқсас екендігіне көз жеткізгеннен кейін, жұмыс контурын бояуға
кіріседі.
Тапсырманы бағалау критерийлері:

1. Сызбаның рамкасы талапқа сай сызылуы.
2. .Шартты белгілерді дұрыс салу мен бояуы
3. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы

3.13-сурет Алқаптарды бір ыдыста ерітілетін 2-3 бояудан алынған
реңмен бояу

  
 

3.2.2. Аэрофото түсірілімдердің шифрын ашу кезінде шартты белгілер
сызу

Фотосуретте (фотоснимок) сызудың жұмыс тəсілдері мен техникасы
бойынша сызу қағазында сызудан айырмашылығы көп емес. Тек бір
айырмашылығы суреттер қағазының беті эмульсия жағылған жылтыр болады
жəне ол тушьпен араласа отырып, қаламұш пен рейсфедереді ластайды да,
сызуға кедергі келтіреді. Акварель бояулар да оларға дұрыс жағылмайды.

Оның үлкен кемшілігі – жергілікті жер суреті сұр қоңыр түсте жəне
ала-құла сипатта болады, бұл өсімдік жамылғысының контурларын
ажыратуға жəне сызылған шартты белгілерді оқуға кедергі келтіреді [17].

Аталған кемшіліктер сызу жылдамдығы мен сапасын төмендетеді.
Олардың кедергісін жою үшін, фотосуреттің жылтыр жағын тушьпен сызар
алдында өшіргіштің немесе мақтаның көмегімен бор ұнтағымен сүрту қажет,
ал сызуға арналған суреттер ішінен неғұрлым ашығырағын таңдап алу керек.

Аэросуреттер мен фотожоспарларда суретті жуылмайтын тушьпен
жəне бояумен орындаған дұрыс. Ағарту кезінде жəне одан кейін де тушь пен
бояудың жайылмауы үшін, екіромдықышқылды калий мен
екіромдықышқылды аммонийдің 2 пайыздық ерітіндісінде тушьты үгітеді, ал
бояуды ерітеді.

Топографиялық дешифрлеудің аэросуреттерін сызу қаламұшымен жəне
рейсфедермен фотожоспарда тушьпен соңғы сызуды, мензулалық түсіру
планшетін сызу кезіндегі талаптарды сақтай отырып орындайды. Барлық
шартты белгілерді, берілген масштаб үшін белгіленген өлшемдерді қатаң
сақтай отырып жəне штрихты элементтерді тушьтың жақсы жұғылуында
орындай отырып, сызуға қойылатын жоғарғы сапа талабы ереже болып
қалады [19].

Тушьтың, бояудың түстерін дұрыс таңдау қажет (өзендердің,
жылғалардың, батпақтардың жиектерін жасыл түсте тушьпен немесе
акварель бояумен сызады), горизонталдарды, жыраларды, құмды – қоңыр
(қалампыр) түспен, суаттарды сары лимон түсті қосып, көк бояудың əлсіз
ерітіндісімен бояйды.

                                   а                                              б

3.14-сурет Шартты белгілерді тазалай сызу:
А – суретте; Б – ағартылғаннан кейін калькада
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Фотожоспарды тазалай сызып шыққанан кейін, оны ылғалдан, күннен
жəне ластанудан сақтау керек. Горизонталдарды сызу кезінде, оларды екі
сызықпен бейнеленетін өзендердің, топырақ жəне өсімдік жамылғысының,
жазулардың қимауы керек. Горизонталдарды елді мекендердің, бау,
бақшалардың жəне басқа алқаптардың кварталдары бойынша жүргізеді,
бірақ ағаштар мен бұталар қалың орналасқан болса, онда олардың шартты
белгілерін горизонталдарға да қоюға болады[16].
Тапсырма Аэросуреттерде далалық жəне камералдық дешифрлеу
мəліметтері бойынша шекараларды, контурларды, шартты белгілер мен
жазуларды сызу.
Тапсырманың мақсаты: Аэросуретті, фотожоспарды тушьпен орындау
кезінде топографиялық графика элементтерін тазалай сызу техникасы
бойынша жаңа білімдер алып, тəжірибе жинақтау.
Жұмысты орындау реті: 1. Алдымен, жақтауы, мысалы, 140 х 140 мм
аэросуретте (шартты түрде далалық дешифрлеу мəліметтері бойынша)
белгілерді суретте қарындашпен сыза отырып, камералдық топографиялық
дешифрлеуді орындайды.

2. Одан кейін рейсфедермен ішкі жақтауды, жолдарды, елді
мекендердің шекараларын жəне басқа да сызықтық элементтерді сызады.

3. Әртүрлі мақсаттағы тірек пункттарының жəне жергілікті заттардың
белгілерін қара тушьпен, нүктелік пунктирмен – ауыл шаруашылығы
алқаптарының контурларын, ал олардың ішінде қарындашпен дайындалған
торлар бойынша топографиялық шартты белгілерді, соның ішінде елді мекен
шекарасында: бау, бақшалар мен тағы басқаларды (немесе тұтас штрихты
ауданды) сызады, шрифтармен елді мекендердің, өзендердің, жылғалардың
жəне т.б. аты жазылады.

4. Түсті тушьпен: гидрография элементтерін (жасыл), бедерді
(қалампыр түсті), суды ашық көк түске (кобальт) бояйды.

5. Сызумен аяқталған аэросуретті (фотожоспар, 3.14-сурет А қараңыз)
ішкі жақтау сызықтары бойынша кесіп, жоғарғы жəне төменгі жағына жақтау
жəне жақтау сырты жазуларын сызу жəне қосымша орналастыру үшін
жеткілікті форматтағы сызу қағазының парағына желімдейді.

6. Бұдан кейін жұмыстың екінші бөлігі орындалады (фотожоспар, 3.14
сурет Б қараңыз): сызылған фотожоспардан балауызшаға қатыңқыраған қара
жəне түсті тушьпен көшірмесін алады. Балауызшаға жақсы (прозрачность)
үшін техникалық май жағуға болады. Сызылған балауызшаны кесіп, жоғарғы
бір жағынан жазуларға арналған қажетті бос жері бар, сондай жақтаудағы
сызу қағазының форматына жапсырады.

7. Нұсқалынған жақтау мен жақтау сырты жазуларын сызып,
ағартқаннан кейін фотожоспар түрін алады.

Тапсырманы бағалау критерийлері:
1. Аэросуретті, фотожоспарды тушьпен орындау кезінде топографиялық
графика элементтерін тазалай сызу;
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы
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Фотожоспарды тазалай сызып шыққанан кейін, оны ылғалдан, күннен
жəне ластанудан сақтау керек. Горизонталдарды сызу кезінде, оларды екі
сызықпен бейнеленетін өзендердің, топырақ жəне өсімдік жамылғысының,
жазулардың қимауы керек. Горизонталдарды елді мекендердің, бау,
бақшалардың жəне басқа алқаптардың кварталдары бойынша жүргізеді,
бірақ ағаштар мен бұталар қалың орналасқан болса, онда олардың шартты
белгілерін горизонталдарға да қоюға болады[16].
Тапсырма Аэросуреттерде далалық жəне камералдық дешифрлеу
мəліметтері бойынша шекараларды, контурларды, шартты белгілер мен
жазуларды сызу.
Тапсырманың мақсаты: Аэросуретті, фотожоспарды тушьпен орындау
кезінде топографиялық графика элементтерін тазалай сызу техникасы
бойынша жаңа білімдер алып, тəжірибе жинақтау.
Жұмысты орындау реті: 1. Алдымен, жақтауы, мысалы, 140 х 140 мм
аэросуретте (шартты түрде далалық дешифрлеу мəліметтері бойынша)
белгілерді суретте қарындашпен сыза отырып, камералдық топографиялық
дешифрлеуді орындайды.

2. Одан кейін рейсфедермен ішкі жақтауды, жолдарды, елді
мекендердің шекараларын жəне басқа да сызықтық элементтерді сызады.

3. Әртүрлі мақсаттағы тірек пункттарының жəне жергілікті заттардың
белгілерін қара тушьпен, нүктелік пунктирмен – ауыл шаруашылығы
алқаптарының контурларын, ал олардың ішінде қарындашпен дайындалған
торлар бойынша топографиялық шартты белгілерді, соның ішінде елді мекен
шекарасында: бау, бақшалар мен тағы басқаларды (немесе тұтас штрихты
ауданды) сызады, шрифтармен елді мекендердің, өзендердің, жылғалардың
жəне т.б. аты жазылады.

4. Түсті тушьпен: гидрография элементтерін (жасыл), бедерді
(қалампыр түсті), суды ашық көк түске (кобальт) бояйды.

5. Сызумен аяқталған аэросуретті (фотожоспар, 3.14-сурет А қараңыз)
ішкі жақтау сызықтары бойынша кесіп, жоғарғы жəне төменгі жағына жақтау
жəне жақтау сырты жазуларын сызу жəне қосымша орналастыру үшін
жеткілікті форматтағы сызу қағазының парағына желімдейді.

6. Бұдан кейін жұмыстың екінші бөлігі орындалады (фотожоспар, 3.14
сурет Б қараңыз): сызылған фотожоспардан балауызшаға қатыңқыраған қара
жəне түсті тушьпен көшірмесін алады. Балауызшаға жақсы (прозрачность)
үшін техникалық май жағуға болады. Сызылған балауызшаны кесіп, жоғарғы
бір жағынан жазуларға арналған қажетті бос жері бар, сондай жақтаудағы
сызу қағазының форматына жапсырады.

7. Нұсқалынған жақтау мен жақтау сырты жазуларын сызып,
ағартқаннан кейін фотожоспар түрін алады.

Тапсырманы бағалау критерийлері:
1. Аэросуретті, фотожоспарды тушьпен орындау кезінде топографиялық
графика элементтерін тазалай сызу;
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы

  
 

 

3.15-сурет Аэросуреттерде далалық жəне камералдық дешифрлеу
мəліметтері бойынша шекараларды, контурларды, шартты белгілер мен

жазуларды сызу.

3.3. Топографиялық карталарға арналған шартты белгілерді, пайдалану
түрлері

Тапсырма 1:10 000 масштабтағы топографиялық картаның бөлігін
сызу.
Тапсырманың мақсаты: Топографиялық картаны сапалы сызу тəсілдерін
меңгеру .
Жұмыс орындау реті: Топографиялық карталарға арналған белгілердің үштен
бір бөлігіне жуығының штрихты немесе негізгі түсі болады. Штрихтық түсті
белгілерді ішкішаруашылық жерге орналастыру жобаларының
(түпнұсқаларының) топографиялық негіздері мен геодезиялық түсірулері
жоспарларының түпнұсқаларын, ауыл шаруашылығы карталарын безендіру
кезінде қолданылады, мысалы, өзендердің жағаларын жасыл түспен; бедер
элементтерін – қоңыр; сулы кеңістіктердің аудандарын – ашық көк түсті
негізгі түспен; ормандардың, бақтардың аудандарын – жасыл, ал бұталар мен
шіліктерді – ашық жасыл түспен; тас жол (шоссе), автострада, өртке төзімді
құрылыстарын – қызғылт сары түспен жəне т.б. сызады.

Топографиялық карталарға арналған шартты белгілерді сызу
əдістемесімен оқып танысуды аяқтау картаның бір бөлігі – орташа
күрделіліктегі белгілер кешені үшін жұмыстар орындау болып табылады
[15].

Тапсырманы бағалау критерийлері:
1. Ситуацияның толық түсуі.
2. Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы
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3.16-сурет Топографиялық карта бөлігі.

3.3.1. Елді мекендердің, өсімдіктердің жəне көп жылғы көшеттердің,
жолдардың, шекаралардың, байланыс желілерінің, гидрографияның,
топырақ пен бедердің шартты белгілерін сызу

Тапсырма Сызу қағазының қалыпты форматында М 1:10000 кесте
мəліметтері бойынша: елді мекендер, өртке төзімді жəне төзімсіз тұрғын үй
құрылыстары; жолдар (үймелер жəне ойықтар бойымен өтетін темір жолдар,
тас жол); жақсартылған жəне жақсартылмаған қара жолдар, дала жəне орман
жолдары, соқпақтар; байланыс желілері, ағаш бағаналардағы электр тарату
желілері; облыстардың, аудандардың шекаралары; жер асты жəне жердегі
мұнай жəне газ құбырлары; ағаш қоршаулар, тікенек сымды қоршаулар, тас
қабырғалар белгілерін түсіріп, сызу.
Тапсырма мақсаты: Тек жекелеген шартты белгілерді ғана емес, олардың
кешенін, олардың өзара үйлесу жəне өзара байланысу ерекшеліктерін сызу
тəжірибесімен картаның (немесе карта бөлігінің, жоспардың) шағын оқу-
əдістемелік үзіндісінде (фргаментінде) таныстыру.
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3.16-сурет Топографиялық карта бөлігі.

3.3.1. Елді мекендердің, өсімдіктердің жəне көп жылғы көшеттердің,
жолдардың, шекаралардың, байланыс желілерінің, гидрографияның,
топырақ пен бедердің шартты белгілерін сызу

Тапсырма Сызу қағазының қалыпты форматында М 1:10000 кесте
мəліметтері бойынша: елді мекендер, өртке төзімді жəне төзімсіз тұрғын үй
құрылыстары; жолдар (үймелер жəне ойықтар бойымен өтетін темір жолдар,
тас жол); жақсартылған жəне жақсартылмаған қара жолдар, дала жəне орман
жолдары, соқпақтар; байланыс желілері, ағаш бағаналардағы электр тарату
желілері; облыстардың, аудандардың шекаралары; жер асты жəне жердегі
мұнай жəне газ құбырлары; ағаш қоршаулар, тікенек сымды қоршаулар, тас
қабырғалар белгілерін түсіріп, сызу.
Тапсырма мақсаты: Тек жекелеген шартты белгілерді ғана емес, олардың
кешенін, олардың өзара үйлесу жəне өзара байланысу ерекшеліктерін сызу
тəжірибесімен картаның (немесе карта бөлігінің, жоспардың) шағын оқу-
əдістемелік үзіндісінде (фргаментінде) таныстыру.

  
 

3.17-сурет Өсімдік жамылғысы мен дақылдық өсімдіктердің белгілері

3.18-сурет Белгілер: елді мекендер, жолдар, байланыс, электр тарату
желілері, шекаралар мен қоршаулар, мұнай-газқұбырлары

Жұмысты орындау реті: 1. Аталған белгілермен кесте бойынша
танысып алғаннан кейін, алдымен макеттен жұмыстың ұсынылып отырған
мазмұнын қарындашпен сəулелік столда дайындап алынған форматқа,
қарындашты қатты баспай, түсіреді (көшіреді).

2. Одан кейін, кестеден белгінің атауын, өлшемдерімен жəне
сипаттамасымен бірге суретін тауып алып, форматта біртіндеп əрқайсысы
бойынша дəл жəне бөлшекті құрылуын қарындашпен салады.

3. Сызықтарды рейсфедермен, ал қосымша элементтерді: əріптерден,
сандардан тұратын жазуларды, үйме белгілерін, құрылысты – қаламұшпен
сызады. Қарындаш іздерін өшіреді [11].

Тапсырманы бағалау критерийлері: 
1.Ситуацияның толық түсуі.
2.Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
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3.4. Топырақ картасы мазмұнының элементтерін жəне оның ресімделуі

Топырақ - өмірдің өзіндік ырғағы мен даму ережелері бар тұтас жүйе,
сондықтан ол əртүрлі қасиеттері бар.Топырақтың физикалық қасиеттері-
топырақ табиғи дене болғандықтан, ол белгілі физикалық қасиеттермен
ерекше. Топырақтың физикалық қасиеттеріне оның тығыздылығы, көлемдік
массасы жəне қуыстылығы кіреді. Топырақтың тығыздылығы деп оның
қатты фазасы массасының 4 С-тағы судың сондай көлемдегі массасына
қатынасын айтамыз. Негізінен топырақтың тығыздылығы оның қатты фазасы
құрамындағы минералдық жəне органикалық бөлшектер мөлшерінің
арақатынасына тікелей байланысты болады. Егер топырақта қарашірік көп
болса, онда қатты фазаның тығыздылығы төмендеу болады.

Топырақтың агрохимиялық қасиеттері-топырақтың химиялық құрамы
күрделі, себебі оған 40-тан аса əр түрлі химиялық элементтер бар. Өсімдіктер
қоректену үшін оларға макро (көміртегі, оттегі, сутегі, азот, алюминий, темір,
кальций, магний, калий, натрий, күкірт, фосфор) жəне микроэлементтер (йод,
бром, марганец, молибден жəне басқалар) қажет етеді. Бұл элементтер
топырақ құрамында əр түрлі фориада болады жəне олардың көпшілігі
органикалық заттардың немесе минералдардың да құрамына болуы мүмкін.
Тек азот пен көміртегі ғана минералдар құрамына кірмейді, олар
органикалық жəне органо-минералдық қосылыстар болып келеді.

Топырақтың биологиялық қасиеті-топырақ түзілуде өсімдіктермен
қатар, микроағзалар мен жануарлардың алатын орны үлкен[15].

Қазақстан территориясы үлкен болғандықтан оның топырақ
жамылғысы да күрделі жəне əр түрлі. Топырақ жамылғысы үш топырақ
зоналарына бөлінеді:қара топырақты зона;қара-қоңыр топырақты
зона;қоңыр, сұр-қоңыр топырақты зона.

3.19-сурет Қазақстанның топырақ картасы
Тапсырма Топырақ жамылғысын құрайтын факторларды үш тілде жазу
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Кесте 3.2- Топырақ жамылғысын құрайтын факторлар
Қазақша Орысша Ағылшынша
Ауа
Су
Жылу
Өсімдік

Тапсырма Сызу қағазының қалыпты форматында (сурет-3.20) топырақ
түрлері бойынша түсіріп, сызу, шартты белгілері бойынша бояу.

3.20-сурет Топырақ түрлері

Тапсырма мақсаты: Шартты белгі бойынша топырақ түрлерін бояу, сызу
тəжірибесімен картаның шағын оқу-əдістемелік үзіндісінде (фргаментінде)
таныстыру.
Жұмысты орындау реті: 1. Аталған белгілермен кесте бойынша танысып
алғаннан кейін, алдымен макеттен жұмыстың ұсынылып отырған мазмұнын
қарындашпен сəулелік столда дайындап алынған форматқа, қарындашты
қатты баспай, түсіреді (көшіреді).
2. Одан кейін, суретті форматта біртіндеп əрқайсысы бойынша дəл жəне
бөлшекті құрылуын қарындашпен салады.
3. Сызықтарды рейсфедермен, ал қосымша элементтерді: əріптерден,
сандардан тұратын жазуларды, үйме белгілерін, құрылысты – қаламұшпен
сызады. Қарындаш іздерін өшіреді.

Тапсырманы бағалау критерийлері: 
1.Ситуацияның толық түсуі.
2.Берілген тапсырманың қатесіз жəне таза орындалуы.
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БӨЛІМ 4. АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫН МЕХАНИКАЛАНДЫРУДЫ
ҚОЛДАНУ

Оқыту мақсаттары:
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар мыналарды игеруі тиіс:

- геология негіздері, жер қыртысының құрамы, желдету процестері,
бедер жəне оның пайда болуы, топырақты құрайтын жыныстардың жіктелуі,
топырақтың пайда болуы, құрамы жəне қасиеті, топырақ қалыптасу процесі,
топырақтың қалыптасу факторлары, сондай-ақ ауыл шаруашылығы
машиналары, ауыл шаруашылығы машиналары мен құралдары туралы
жалпы, суару жəне кептіру мелиорация туралы мəліметтер;

- Қазақстандағы жерді пайдалану мен қорғаудың қазіргі заманғы
проблемалары.

Алдын ала талаптар:
Осы модульді меңгермес бұрын білім алушылар келесі пəндер мен

модульдерді оқуы керек, олар: графикалық жəне мəтінді құжаттар
қалыптастыру модулі, карталардың математикалық негіздерінің элементтерін
құру жəне картографиялық элементтерді құрастырудың негіздері модулі,
карталарды сызу жəне ресімдеу модулі,география, сызу, математика,
информатика.

Қажетті оқу материалдары:
- ауыл шаруашылық машиналары туралы;
- топырақ үлгілері

Кіріспе
Ауыл шаруашылығын механикаландыруды қолдану бөлімінде

геология жəне минералогия негіздерін сипаттау,топырақтың қалыптасуын,
құрамын жəне қасиетін сипаттау, топырақ түсінігі, өсімдік шаруашылығы
жəне ауыл шаруашылығын механикаландыруды дамыту туралы
ақпараттарды қалыптастыру, еліміздегі механикаландыру тарихы жəне
механикаландыру дамуының негізгі кезеңдері тақырыптарына теориялық
материалдармен тапсырмалар беру арқылы білім алушыларға түсінікті
жеткізеді. Сонымен қатар суландыру жəне кептіру мелиорациясы,қазіргі
заманғы экологиялық жағдайды талдау, Қазақстан Республикасының жеріне
мониторинг жүргізудің қазіргі жай-күйі туралы ақпаратты, жерлерге
мониторинг жүргізу мен мониторингтің деңгейін жəне ұйымдастырылуын
анықтау, мониторинг жүргізу кезінде ақпарат алудың əдістері мен тəсілдері
бойынша мəліметтерді толық қамтыған.

Модульде барлық тақырыптар бойынша типтік жұмыстарды шешудің
мысалдары келтірілген. Мəселелерді шешу білім алушыларға материалды өз
бетінше меңгеруге көмектесетін тəжірибелік жұмыстар жəне бірқатар
ұсыныстармен бірге жүреді.
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4.1. Геология жəне минералогия негіздері

Геология – жаратылыстану ғылымдарының ішіндегі маңыздыларының
бірі, ол Жер құрылысын, құрамын, жаралу тегін жəне дамуын, сол сияқты
жер қыртысының, оны құрайтын минералдардың, тау жыныстарының,
рудалардың, өзге де пайдалы қазбалардың қалыптасу, процестеріндегі
заңдылықтарын,Жердегі тіршіліктің пайда болу даму тарихын зерттейді.
«Геология» сөзі гректің Жер туралы ғылым деген мағынаны білдіреді[20].

Геологияның дамуы барысында, жекеғылыми пəндер көптеп саналады,
олардың кейбіреулері бүгінгі таңда жеке ғылым салалары ретінде
дараланады.

Минералогия-минералдар жайлы ғылым болып табылады, ол табиғи
минералдық агрегаттарды анықтау менжүйелеумен, олардың химиялық
құрамын, құрылысын жəне физикалық қаиеттерін, сол сияқты
минералдардың жаратылысынын, жер қыртысына тəн тау жыныстары мен
рудалардағы таралу заңдылықтарын зерттеумен айналысады[20].

Минерологияны- тектік минерология жəне деректемелік минерология
деп жіктеуге болады. Біріншісі тау жыныстары мен рудалардағы
минералдарда анықтау жəне оларды жүйелеу мəселелерімен айналысса,
олардың жаратылысын жəне табиғи нысандарда таралуын, тау жыныстары
мен рудалар құрамына кіру пішіндерін, минералды адам жəне қоғам өмірінде
пайдалану мүмкіндіктерін зерттейді.

Минералдар - физикалық немесе химиялық тұрғыдан дербестелген,
яғни физикалық молекулалар құрайтын, жер қойнауларындағы химиялық
əрекет өнімдері.

4.1.1. Жердің пайда болуын жəне құрылысы. 4.1.2. Жер қыртысының
қалыптасуы жəне құрамы. 4.1.3. Бедер ұғымы, жер қыртысының беткі
шөгіндісі жəне одардың құрылу процесі

Жердің қабатының құрылымы негізінен үш геосферадан тұрады: 1. жер
қыртысы; 2.мантия; 3. ядро. Жер құрылымының ішкі өзегін ядро, келесі
қабатын – мантия, жердің ең беткі жұқа қатты қабығы –жер қыртысы деп
атайды. Жер қыртысы-литосфераның жоғарғы қабаты, жердегі барлық сулар-
гидросфера, жерден 20 шақырымдай биіктікке дейінгі атмосфераның төменгі
қабатын барлық тірі ағзалардың өмір сүру аймағын айтады [20].
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рудалардың, өзге де пайдалы қазбалардың қалыптасу, процестеріндегі
заңдылықтарын,Жердегі тіршіліктің пайда болу даму тарихын зерттейді.
«Геология» сөзі гректің Жер туралы ғылым деген мағынаны білдіреді[20].

Геологияның дамуы барысында, жекеғылыми пəндер көптеп саналады,
олардың кейбіреулері бүгінгі таңда жеке ғылым салалары ретінде
дараланады.

Минералогия-минералдар жайлы ғылым болып табылады, ол табиғи
минералдық агрегаттарды анықтау менжүйелеумен, олардың химиялық
құрамын, құрылысын жəне физикалық қаиеттерін, сол сияқты
минералдардың жаратылысынын, жер қыртысына тəн тау жыныстары мен
рудалардағы таралу заңдылықтарын зерттеумен айналысады[20].

Минерологияны- тектік минерология жəне деректемелік минерология
деп жіктеуге болады. Біріншісі тау жыныстары мен рудалардағы
минералдарда анықтау жəне оларды жүйелеу мəселелерімен айналысса,
олардың жаратылысын жəне табиғи нысандарда таралуын, тау жыныстары
мен рудалар құрамына кіру пішіндерін, минералды адам жəне қоғам өмірінде
пайдалану мүмкіндіктерін зерттейді.

Минералдар - физикалық немесе химиялық тұрғыдан дербестелген,
яғни физикалық молекулалар құрайтын, жер қойнауларындағы химиялық
əрекет өнімдері.

4.1.1. Жердің пайда болуын жəне құрылысы. 4.1.2. Жер қыртысының
қалыптасуы жəне құрамы. 4.1.3. Бедер ұғымы, жер қыртысының беткі
шөгіндісі жəне одардың құрылу процесі

Жердің қабатының құрылымы негізінен үш геосферадан тұрады: 1. жер
қыртысы; 2.мантия; 3. ядро. Жер құрылымының ішкі өзегін ядро, келесі
қабатын – мантия, жердің ең беткі жұқа қатты қабығы –жер қыртысы деп
атайды. Жер қыртысы-литосфераның жоғарғы қабаты, жердегі барлық сулар-
гидросфера, жерден 20 шақырымдай биіктікке дейінгі атмосфераның төменгі
қабатын барлық тірі ағзалардың өмір сүру аймағын айтады [20].

  
 

Кесте 4.1- Жер құрылымы
Тереңдігі(км) Қабаттар(геосфералар) Тығыздығы (г/cм3)

0 - 60 Литосфера —
0 - 35 Жер қыртысы 2,2 - 2,9
35 - 60 Сыртқы мантия 3,4 - 4,4

35 - 2 890 Мантия 3,4 - 5,6
100 - 700 Астеносфера —

2 890 - 5 100 Сыртқы ядро 9,9 - 12,2
5 100 - 6 378 Ішкі ядро (субядро) 12,8 - 13,1

Жер қабығы тау жыныстарынан құралады, олар минералдардан
түзілген. Минералдар -жер қабығының физика химиялық табиғи
процестерден пайда болған өзінің химиялық құрамы мен физикалық
қасиеттері тұрақты қосындылар. Тау жыныстары бірнеше минералдардан
құралып,жер қабығында өзіне тəн геологиялық денелер түзеді жəне жаралу
тегіне байланысты тау жыныстары магмалық,шөгінді жəне метаморфтық
болып топтарға жіктеледі. Үгінді жыныстар тозып бұзылған жыныстардың
сынық үгінділерінің шайылып, кейіннен бір тұста шөгуінен пайда
болғандықтан, нəтижесінде дөңбектастар, малтатастар, құм жəне құмтастар,
аргилиттер, балшық тақтатастар түзіледі. Тау жыныстарының геологиялық
жасы жыныс қабаттарының бір бірімен кезектесіп алмасуын реттеу арқылы
анықтауға болады [20].

4.2. Топырақтың қалыптасуы, құрамы жəне қасиеті. 4.2.1. Топырақ
түсінігі, топырақтың қалыптасу процесі жəне топырақтың қалыптасу
факторы

Тірі организмдердің топырақ түзілуіне əсері. Жер бетінде алғашқы тірі
организмдер өсімдіктер мен жəндікте емес, ультрабактериялар, олар өздері
өмір сүретін ортаға өте бейім келеді. Олар өздеріне қажетті көмірқышқылы
газы мен азотты ауадан ғана емес тастан да алады. Бұл микроорганизмдер
табиғат ыстық-суығын, оттегінің бар-жоғын таңдамады, сондықтан олар
табиғаттың кез-келген жерінде кездеседі. Тау жыныстарының үгілуінен
бөлінген қоректік заттардың бір бөлігі топырақтың тіршілік көзі организмдер
бойына ауыса бастады. Топыраққа тек микроорганизмдер ғана емес, онда
мекен еткен зоофауналар, жоғары жəне төменгі сатылы жануарлар, құрт-
құмырсқалардың пайдасы көп болды. Мысалы, жауын құрты əртүрлі өсімдік
қалдықтарымен қоректеніп, суға шыдамды топырақ түйінділерін шығарып,
топырақ қабаттарын тесіп өтіп, ондағы су-ауа режимін жасқартқан [21].

Ауа райының топырақтың түзуіндегі рөлі. Ауадан түсетін ылғал
мөлшері ауа температурасының ыстық, суығы, үсіксіз уақыттың қысқа жəне
ұзақтығына қарай өсімдік, жануарлар əлемі, микроорганизмдер əрекетінен əр
жерде əр түрлі топырақтар түзіледі. Топырақ қабатының түзілуіне ғарыштан
келетін күн сəулесі қуатына байланысты.
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Топырақ түзуші факторлар. В.В.Докучаевтің еңбегінде көрсетілгендей
топырақтану ғылымының негізгі тірегі топырақ түзуші факторлар болып
табылады. Негізгі бес фактор-жыныстар, өсімдік жəне жануарлар
организмдері, рельеф пен климат, адамдардың шаруашылық қызметі болады.

Топырақ түзуші жыныстар. Топырақ түзуші жыныстар, топырақ
қалыптасуы жүретін субстрат болады. Олар топырақ түзілу үрдісіне əртүрлі
араласатын түрлі минералдық компоненттерден тұрады [21].

Биологиялық əрекет. Топырақ түзілуінде жыныстардың маңызды
қарамастан, жетекші ролді биологиялық əрекет атқарады. Тау жынысы қанша
терең ыдырап, үгілсе де əлі топырақ болмайды, аналық жыныстардың өсімдік
жəне жануар организмдерімен белгілі климат жағдайында əрекеттесуі ғана
топырақтың оны тау жынысынан ерекшелендіріп, қасиетін қалыптастырады.

Климат жағдайлары. Климат жағдайлары топырақ түзілу үшін
маңызды мəнге ие. Ауа массаларының қозғалысы топырақта газ алмасуын
қалыптастырып, шаң түрінде топырақтың ұсақ бөлшектерін ұшырады.
Климат топыраққа тікелей жəне биологиялық үрдістерге (өсімдітердің
таралуы, микробиологиялық əрекет интенсивтілігі) əсерінен жанама ықпал
етеді [21].

Топырақ-грунт суы, рельеф, уақыт. Топырақтың түзілуіне топырақ-
грунт суы мен жер бедері де белгілі бір мөлшерде ықпал етеді. Су
топырақтағы химиялық жіне биологиялық үрдістер жүретін орта болып,
рельеф əсері жер бетіне келген жылу мен суды таратуынан көрінеді.
Сонымен қатар топырақта барлық үрдістер уақыт ішінде өтіп, топырақ
қалыптасуы үшін де уақыт қажет болады.

Адам қоғамы. Басқа факторларға қарағанда, адам қоғамының ықпалы
ерекшеленеді, яғни адамның шаруашылық ету барысында топыраққа
бағытты түрде əрекет етіп, оның құрамын қажетіне қарай өзгертеді.
Тапсырма Көрсетілген кестені толықтыру

Кесте 4.2- Топырақ түзуші факторлар
№ Топырақ түзуші фактор Топырақ түзуші факторлардың әсер етуі
1. Тірі организмдер
2. Ауа райы
3. Топырақ түзуші факторлар.
4. Топырақ түзуші жыныстар
5. Биологиялық əрекет
6. Климат жағдайлары
7. Топырақ-грунт суы, рельеф, уақыт
8. Адам қоғамы
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Топырақ түзуші факторлар. В.В.Докучаевтің еңбегінде көрсетілгендей
топырақтану ғылымының негізгі тірегі топырақ түзуші факторлар болып
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араласатын түрлі минералдық компоненттерден тұрады [21].

Биологиялық əрекет. Топырақ түзілуінде жыныстардың маңызды
қарамастан, жетекші ролді биологиялық əрекет атқарады. Тау жынысы қанша
терең ыдырап, үгілсе де əлі топырақ болмайды, аналық жыныстардың өсімдік
жəне жануар организмдерімен белгілі климат жағдайында əрекеттесуі ғана
топырақтың оны тау жынысынан ерекшелендіріп, қасиетін қалыптастырады.

Климат жағдайлары. Климат жағдайлары топырақ түзілу үшін
маңызды мəнге ие. Ауа массаларының қозғалысы топырақта газ алмасуын
қалыптастырып, шаң түрінде топырақтың ұсақ бөлшектерін ұшырады.
Климат топыраққа тікелей жəне биологиялық үрдістерге (өсімдітердің
таралуы, микробиологиялық əрекет интенсивтілігі) əсерінен жанама ықпал
етеді [21].

Топырақ-грунт суы, рельеф, уақыт. Топырақтың түзілуіне топырақ-
грунт суы мен жер бедері де белгілі бір мөлшерде ықпал етеді. Су
топырақтағы химиялық жіне биологиялық үрдістер жүретін орта болып,
рельеф əсері жер бетіне келген жылу мен суды таратуынан көрінеді.
Сонымен қатар топырақта барлық үрдістер уақыт ішінде өтіп, топырақ
қалыптасуы үшін де уақыт қажет болады.

Адам қоғамы. Басқа факторларға қарағанда, адам қоғамының ықпалы
ерекшеленеді, яғни адамның шаруашылық ету барысында топыраққа
бағытты түрде əрекет етіп, оның құрамын қажетіне қарай өзгертеді.
Тапсырма Көрсетілген кестені толықтыру

Кесте 4.2- Топырақ түзуші факторлар
№ Топырақ түзуші фактор Топырақ түзуші факторлардың әсер етуі
1. Тірі организмдер
2. Ауа райы
3. Топырақ түзуші факторлар.
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8. Адам қоғамы

  
 

4.2.2. Топырақтың органикалық құрамының (қарашірік) пайда болуы
жəне құрамы. 4.2.3. Топырақтың химиялық құрамы жəне ондағы құнарлы
заттардың пайда болу процесі

Топырақта жылма-жыл өсімдіктер мен өлі жəндіктердің қалдықтары
екі бағытта өзгеріске ұшырайды:

• Біріншіден, топырақта микроорганизмдердің əсерінен ыдырап, шіріп
жай минералды қосылыстарға айналады.

• Осы организмдердің қалдықтары микробтардың əрекетімен күрделі
биохимиялық өзгерістерге ұшырап, органикалық зат – топырақ шіріндісі,
яғни қарашірік пайда болады.

Қарашірік құрамы көміртегі, сутегі, лигниннен, белокты заттардан,
азотты қосылыстан, май мен смоладан тұрады жəне топырақтың негізгі бөлігі
болып саналады. Органикалық зат жəне оның өзгеру процесстері топырақтың
қасиеттері мен белгілеріне жəне оның қалыптасуына əсерін тигізеді.
Қосымша өсімдіктердің қоректенуіне, топырақтың жақсы су физикалық
қасиеттерін дамытуға, əртүрлі элементтердің топырақ пен биосферадағы
миграциясына қатысады. Топырақтағы жүретін барлық процесстер
органикалық заттардың тікелей немесе қосалқы қатысу нəтижесінде жүзеге
асады.

Топырақ түзілу құбылыстарының нəтижесінде тау жыныстарының
құрамын сақтайды, дегенмен көптеген элементтер мөлшері өзгереді. 1962
жылға А.П.Виноградов бойынша топырақтың орташа химиялық құрамы
келесідей: О-49; К-1.36; Р-0.08; Si-33; Mg-0.63; Zn-0.005; Al-7.13; Ti-0.46; Cu-
0.002; Fe-3.80; C-2.00; B-0.001; Ca-1.37; Na-0.83; S-0.085; Co-0.0008. Осы
көрсетілген элементтер əртүрлі химиялық қосындылар түрінде топырақ
құрамын еніп, топырақ арасында қарым-қатынасты белгілеуде биологиялық
маңызы зор болып табылады [22].

4.2.4. Механикалық құрамын жəне оның топырақтың қасиетіне əсері.
4.2.5. Топырақтың сілтілігін жəне артық сілтімен күресу шаралары. 4.2.6.
Ылғалдылығын, су өткізгіштігін жəне суды көтеру қабілеті. 4.2.7.
Топырақтың құнарлылығын зерделеу

Топырақтың қабатында өсімдіктерге қажетті қоректік заттардың
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құрамында органикалық, ал біреуінде минералдық түйіршіктер басым
болады [22].

Топырақтың сіңіру қабілеті бес түрге бөлінеді:
 Биологиялық сіңіру — мұның топырақтағы қоректік заттардың

жуылып кетпей сақталып тұруында үлкен мəні бар. Бұл сіңіру өсімдік
тамырлары мен микроорганизмдер тіршілігіне тікелей байланысты, өйткені
олар топырақтан қажетті заттарды алып, оны өз мүшелерін құруға жұмсайды,
сөйтіп ерімейтін күрделі органикалық қосындылар мəселен, азот заттарын
сіңіргенде белоктар түзеді.
 Механикалық сіңіру қаблеті деп топырақтың басқа түйіршіктер

аралықтарындағы қуыстардың диаметрінен үлкен заттарды сүзіп алып
қалуын айтады. Механикалық кұрамы сазды жөне саздақ топырақтың сіңіру
қабілеті жоғары (күшті) болады.
 Топырақтың химиялық сіңіруі, оған енген түрлі тұздар мен топырақ

тұздардың өзара химиялық алмасуы. Химиялық сіңіру арқылы түрлі қоспалар
құралады. Бұл жолмен пайда болған тұздар сумен шайылмайды. Сондықтан
топырақта өсімдіктердің қорегіне қажетті катиондар мен аниондар сияқты
заттар топыраққа сіңіп сақталады.
 Топырақтың физикалық-химиялық алмастыра сіңіруі. Топырақтың  

иондарды сіңіруін, негізінен катиондар сіңіру қабілетін физикалық-химиялық
алмастыра сіңіру болады. Бұл жол бойынша топырақ коллоидтары топыраққа
енгізілген тұздар катиондарымен алмасады. Мұның негізінде біріншіден,
физикалық сырттық қуат арқылы сіңіру (адсорбция) бар да, екіншіден —
өзара алмасу химиялық реакциясы бар. 

Топырақ коллоидының құрамындағы натрийдің орнына кальций
түзіледі, ал бұл элементтің топырақ реакциясы мен құрылымын жақсартуда
орны зор. Топырақ қабаты тым сілтілі болса, яғни онда натрий катионы көп
болса, мұндай топырақ, көбіне құрылымсыз келеді де, оның су, ауа жөне
қоректік режимдері тапшы болады, су тисе батпаққа, ал кепсе қабыршыққа
айналады.Топырақтың физикалық сіңіру кабілеті деп оның түйіршіктерінің
сыртқы молекулалық күш əсерімен газды жəне ерітінді заттарды сіңіріп өз
бойында ұстау қабілетін айтады [22].

Топырақ коллоидтары (грек тілінен kolla — желім, lidos — түр деген
мағынаны білдіреді) жəне бұл жоғары дисперстік фаза мен дисперстік
ортадан тұратын гетерогенді жүйе болады. Коллоидтардың екі түрлі шығу
жолы анықталған:біріншісі — тау жыныстары, екіншісі — органикалық
заттар. Соған байланысты топырақтың коллоид бөлігінің құрамына
органикалық жəне минералдық заттар кіреді: біріншісі — топырақ
шіріндісінің құрамында, екіншісі — балшық құрамында болады.Сіңіру
қабілетінің өзі əр топырақта əр түрлі дəрежедеболады. Ол көбіне
топырақтағы өте жоғары дисперсті түйірлерге, коллоидты бөлшектерге
байланысты.Топырақта коллоидты бөлшектер көбейген сайын оның сіңіру
қабілеті де арта түседі.
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4.3. Тəуелсіз мемлекеттер достастығының еуропалық жəне азиялық
бөлігінің топырағы. 4.3.1. Топырақтың типтері, шағын типтері, тұқымдары,
түрлері. 4.3.2. Тундралық жəне тайгалық орман аймақтарының топырақтары

ТМД елдерінің негізгі бөлігі мұхиттан алыс, ішкі құрлықта орналасқан.
Ресейден басқасының жер көлемдері көп емес. Терістік жарты шардың бұл
бөлігінде құрлық секторында терістіктен оңтүстікке қарай кездеседі, яғни
арктикалық тундрадан бастап оңтүстіктегі құрғақ шөлдермен қатар ылғалды
субтропикалық зоналық топырақтарға шейін түгел кездескен. Топырақ
түзуші факторлар зоналық тəртіпке бағынып, ретімен тарағандықтан, осы
факторлардың əсерінен топырақ та осы тəртіпке бағынған. Сонымен жазық
территорияларда терістіктен оңтүстікке қарай байланысты топырақтың да
өзгеріп əр түрлі зоналарға бөлінуін топырақтың көлденең (ендік) зоналығы
деп аталады. Биік таулы аймақтарда табиғат жағдайы жазық алқаптарға
қарағанда өзгеше. Таулы аймақтардың ауа райы да, өсетін ағаш, өсімдіктері
мен жан-жануарлар дүниесі де басқаша болып келеді.Бұл өзгерістер тау
етегінен жоғары көтерілген сайын білініп, көзге түседі. Географиялық
жағынан алып қарағанда таулы аймақтар бір алқапта орналасқанымен
жоғары қарай өрлеген сайын табиғат пен климаттың өзгешелігі байқала
береді. Осындай өзгерістерді топырақтан да көруге болады. Топырақтың
былай өзгеріп, əр түрлі зоналарға бөлінуін топырақтың тік (белдеулік)
зоналылығы деп атайды. Кеңбайтақ ТМД елдерінің əр аймақтарында
топырақтардың көлденең зоналықтары да жəне олардың тік (белдеулік)
зоналықтары тараған алқаптары кездеседі. Дегенмен жер бетінде таулы
алқаптардың аздығына байланысты негізінен топырақтың көлденең зоналық
таралуы басым болғандықтан, ТМД елдерінің жазық қысқаша сипаттамасына
тоқталамыз. Мұнда солтүстіктен оңтүстікке қарай келтіреміз.

Полярлық белдеу. Тундра зонасы. Бұл зона Ресейдің солтүстік шеткі
бөлігін алып жатыр. Оған Солтүстік Мұзды мұхиттағы кейбір арктикалық
аралдар да кіреді. Бұл зонаның көлемі 180 млн гектардай, яғни ТМД
елдерінің барлық жер көлемінің 8,1%-ін алып жатыр. Бұл көлемге негізінен
Сібір өңіріндегі таулы алқаптардағы таулы-тундралық топырақтар көлемі
150-160 млн гектар жерде қосылады. Геологиялық дəуірі жағынан алып
қарағанда, бұл аймақ мұз дəуірінен кейін босаған ең жас аймақ.. Біршама
жерлерін əлі де мұз басып жатыр. Бұл Ресейдің ең суық зонасы. Қысы 7-8
айға дейін созылады да, жазы өте қысқа əрі салқын болады. Бұл зонадағы
вегетациялық кезеңнің ұзақтығы небары 2-3 ай ғана. Ылғал аз түседі,
жылына 150-300 мм, əрі күні суық, булану аз болады жəне топырақтың астын
мыңдаған жылдан мəңгі тоң басып жатқандықтан, ылғалдың жерге сіңуі де
жоқтың қасы. Ылғалдың жер бетіне сіңуінің мардымсыздығынан аз түскен
ылғалдың өзі бұл жерде керекті мөлшерден артық.Батыстан шығысқа қарай
мөлшері азайып, оның есесіне күн суыта түседі.Бұл аймақта қалыпты өмір
сүруге қажет күн сəулесі жетіспейді, ауа райы суық, тіршіліктің дамуына
қолайсыз. Күннің суықтығынан топырақ қабаттары ұзақ жылдар бойы тоң
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болып жатады. Тек жаздың 2-3 айларында ғана топырақтың беткі жұқа
қабаты еріп, мұздан арылады. Жалпы тундраның өзі терістіктен оңтүстікке
қарай үш зонашаға бөлінеді: 1) арктикалық тундра; 2) кəдімгі тундра; 3)
орманды тундра. Алғашқысы ең терістіктегі қар-мұз басқан жалаңаш тундра.
Екіншісі жөнді дамымаған батпақты-глейлі топырақтар, біркелкі түзілмеген
ойдым-ойдым бөлшектерден тұрады. Булану аз болғандықтан, жер бетін
ылғал басып, оның астына ауа бармағандықтан, онда анаэробтық құбылыстар
жүріп, топырақтағы темірлі қосылыстар тотықсызданып, топыраққа көкшіл-
жасыл түс береді. Осындай топырақтарды глейлі топырақтар деп атайды.
Жалпы "тундра" деген сөз жергілікті карель тілінде жөнді дамымаған,
ормансыз деген түсінікті береді. Жөнді дамымаған, мəңгі мұзы мол
топырақтар орманның өсуіне сөзсіз қолайсыз.

Мұнда-батпақты топыраққа бейімделген батпақты шөптер, мүктер
қыналар өседі. Ал оңтүстікке жылжыған сайын орманды зонаға шекаралас
бөлігінде, əсіресе өзен бойларында орманды-тундра зонашасы орын алады.
Табиғат жағдайына сай мұнда өсетін өсімдіктер де шамалы. Негізінен қына
мен мүк, қышқыл өлең шөптер, бұталар, қара бүлдірген өніп-өседі, ал
оңтүстікке таман жылжыған сайын тапал қайың, шілік жəне басқа ағаштар
өсетін орманды-тундра басталады. Дегенмен бұл жерлердің де ағаштары
мардымсыз. Тундра топырағы тоңның əсерінен əр түрлі бөлшекке бөлінетін
ыдырмалы, батпақты-күлгінді болып келеді. Бұл зонада негізінен бұғы
шаруашылығы жақсы дамыған. Егіншілік жоқтың қасы. Кейбір жел тимейтін
ықтасын жерлерге топырақты дұрыстап өңдеп, тыңайтқыштар енгізіп, көң
төгіп, аз мөлшерде ерте пісетін көкөніс, басқа да дақылдар егуге болады. Ал
жабық жылытқысы бар қондырғыларда көкөністерді жыл бойы өсіруге
болады.

Орманды Тайга аумағы. Тундранын оңтүстігіне қарай өте кен алкапты
орманды тайга зонасы алып жатыр. Оның көлемі ТМД территориясының
52%-не жуық 11520 мын км2, негізінен, орманды тайга. Зонанын 20%-тей
жері батпакты аймақ. Бұл аймақта да өткен дəуірлерде түгелдей мұз жапкан.
Сондықтан мұз əсерінін калдықтары əлі сақталған. Бұл зонаның да ауа райы
салқын. Қысы ұзак əрі суык, катты болса, жазы — кыска. Жылына жерге 400-
700 мм-дей мөлшерде ылғал түседі. Булану аз болғандыктан, түскен осы
ылғалдың өзі мөлшерден асып, топырақ кабаттарындағы суға ерігіш
заттарды топырақ бетін шайып əкетеді. Ал біраз жерлерде батпақты
аймақтардын пайда болуына əкеп соғады. Тайга жерін негізінен орман алып
жатыр. Оның солтүстігінде қылқан жапырақты ағаштар өссе, онтүстігіне
карай жапырақты ормандарға ұласады. Шырша, сəмбі тал, қарағай, кей
жерлерде емен, жөке, итжүзім, шетен жəне қайын, көктерек өседі. Шөбі
жайқалған шабындықты жерлер мен батпақты аймақтар да ұшырасады.
Жауын-шашын мол, вегетациялық уақыт жеткілікті болғандықтан, мұнда
органикалық қалдыктар көп жиналып қалмай, тез шіріп кетеді. Топырақ
бетінде ағаш жапырағы көп түседі де, оның өзі аяқ астындағы төсеніштей
болып, қалындай береді, сөйтіп біртіндеп минералдық затқа айналады.
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болып жатады. Тек жаздың 2-3 айларында ғана топырақтың беткі жұқа
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ылғал басып, оның астына ауа бармағандықтан, онда анаэробтық құбылыстар
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жерлерде емен, жөке, итжүзім, шетен жəне қайын, көктерек өседі. Шөбі
жайқалған шабындықты жерлер мен батпақты аймақтар да ұшырасады.
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Топырақ ортасының реакциясы қышқыл, яғни топырақтың сініру-алмасу
комплексі, негізінен, сутегі катионымен, аздаған алюминий катионына
қаныққан. Қышқылды ортада карашірік те жылжымалы болып, шайылып
кетеді. Жауын- шашынның əсерінен сілтілер, əкті косындылар топырақтың
төменгі қабаттарына жуылып кеткен. Сондықтан бұл зоналық
топырактардың жоғарғы морфологиялык көрінісі суға аз еритін ақ-күлгін
кварцка бай келеді. Бұл топырақтарды осы себептен күлгін топырақтар деп
атайды. Топырақтың жоғарғы кабаттарының калыңдығы 7-8 см. Бұл кабаттан
айрыкша бөлініп, күлгін, ағарган ұнға ұксаған шайылған (элювиалды) кабат
жатады. Күлгін кабаттың қалындығы 30-35 см-ге жетеді. Бұл қабаттан негізгі
суға еритін жылжымалы заттардың барлығы шайылып кеткенімен, суға аз
еритін кремний қышкылына бай. Күлгін қабаттан кейін топырақтың
(иллювиалды) жинамалы (В) қабаты басталады. Бұл қабаттың тереңдігі 80-90
см дейін жетеді. Топырактың бұл қабатына жоғарыда жаткан қабатынан
темір мен алюминийдің тотықтары жиналады, ал тез жылжитын заттар бұл
кабаттантөменгі қабаттарға дейін өтеді.

4.3.3. Орманды дала жəне дала аймағының топырағы. 4.3.4. Құрғақ
жəне жартылай құрғақ далалардың, ақ сортаң, сортаң жерлердің
топырақтары. 4.3.5. Шөл аймақтың топырағы 4.3.6. Құрғақ субтропик
аймағының топырағы

Қазақстан аумағына орманды дала зонасының оңтүстік шеті сүйірленіп
кіреді. Орманды дала зонасы Батыс Сібір жазығы мен Жаллы Сырт
қыратының аз бөлігін алып жатыр. Орманды зонаның солтүстік бөлігінде
қара топырақтың қабатының қалыңдығы 75 см-ге жетеді, құрамындағы 9
пайызын шірінді болады. Өсімдік жамылғылары қалың жəне əр түрлі шөптер
мен дəнді дақылдардан тұрады. Қазақстанның біраз аумағын дала зонасы,
яғни 77 млн га жерге тараған. Дала зонасы орманды дала зонасы оңтүстік
бөлігінен басталып, батысқа қарай созылған. Топырағы қара, қызыл қоңыр
топырақ типіне жатады. Солтүстік бөлігінің топырақ қабаты жоғарғы өнім
жинауға ыңғайлы жəне оңтүстікке қарай топырағы қуаң далаға тəн қызғылт
күрең топыраққа ауысады. Осы арада сортаң топырақты жерлер көп, қызғылт
күрең топырақ құнарлы жерлеріне егін шаруашылығын жүргізу ыңғайлы
[23].

Құрғақ дала жəне жартылай шөл дала топырақтары қара қоңыр болып
келеді. Өйткені шалғынды-дала зонасынан оңтүстігіне қарай ауа райы құрғай
бастайды, сол себепті өсімдіктердің топыраққа түсетін қалдықтары азайып,
қара шіріндінің мөлшері кемиді. Қалың болып өсетін бозды-бетегелі даланың
орнына сирегірек өсетін бетегелі-жусанды шөптер басады. Қара-қоңыр
топырақты құрғақ дала көлемі 107 млн га жерді алады, бұл ТМД елдерінің
4,8 пайызын, көп көлемін Қазақстан аумағында алып жатыр.

Құрғақ дала зонасы оңтүстікке жылжыған сайын тағы да бірнеше
зоналарға бөлінеді, яғни ең солтүстік бөлігінде күңгірт қара- қоңыр,
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орталығында жай қара-қоңыр, оңтүстігінде ашық қара-қоңыр топырақтар
кездеседі. Ауа райының құрғақтығынан басым бөлігін жайылымға
пайдаланылады [23].

4.4. Ботаникалық географияның элементтері

Өсімдіктердің географиясы — биогеография деп аталынатын жалпы
ғылымның бір бөлігі болып саналады. Ал «биогеография» биосферадағы
организмдердің таралуы мен табиғи үйлестіктерін — биоценоздарды
зерттейтін ғылым. Өсімдіктердің географиясының көлемі мен міңдеттерін əр
ғалымдар кең түрді ауқымда түсінеді, ал екінші біреулері — біршама қысқа
түсінеді. К.Вильденов пен А.Тумбольт өсімдіктердің географиясының негізін
салған ғалымдар. Олар өсімдіктердің географиясьн аса үлкен көп салалы
(комплексті) ғылым ретінде қарастырып, оны: флористикалық география,
экологиялық география жəне тарихи география деп үш бөлімге бөлді. Осы
бөлімдердің əрқайсысыньщ өзінің алдьна қойған мақсаты, міндеттері жəне
зерттеу тəсілдері бар ерекше ғылым салалары. Өсімдіктердің
географиясының барлық салалары бір-бірімен жəне проблемалары жақын
ботаникалық ғылымдармен, ең алдымен өсімдіктердің систематикасымен
тығыз байланысты болып табылады [25].

4.4.1. Негізгі экологиялық факторлар

Экологиялық факторлар деп – организм үшін қажетті немесе теріс
əсерін тигізетін ортаның элементтерін айтамыз, табиғатта эколгиялық
факторлар жиынтық күйінде əсер етеді организмдер болса факторлардың
əсеріне əр түрлі реакция(жауап) етеді. мысалы, ащы суда тіршілік ететін
организмдер үшін тұз жəне минералды заттар шешуші роль атқаса, ал тұщы
су оргнизмдері үшін қажеті шамалы ғана. Шөл, шөлейтті жерлердегі
өсімдіктері үшін жоғары температура, ылғалдың аздығы қолайлы фаќторлар
болып табылса, ал орман өсімдіктеріне бұл қолайсыз ортаның факорлары
болыпесептеледі. Осы жағдайлар мен факторлар организмдердің бейімделуі
ұзақ жылдар бойы қалыптасқан тарихи дамудың нəтижесінде өсімдіктр мен
жануарлардың түбегейлі қалыптасқан геогрфиялық белдемдері анықталады
[22].
Факторлар үш негізгі топқа жіктеледі: абиотикалық, биотикалық жəне
антропикалық болып жіктеледі.

Абиотикалық факторлар деп– организмдерге əсер ететін
бейорганиҝалық ортаның жиынтығын айтамыз. Олар химиялық
(атмосфераның химиялық құрамы теңіз жəне тұщы сулар шөгінділер т.б.)
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орталығында жай қара-қоңыр, оңтүстігінде ашық қара-қоңыр топырақтар
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– тірі организмдерің бір-біріне жəне ортаға жағымды немесе жағымсыз əсер
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Тапсырма 1. Келесі кестені толтырыңыз.

Кесте 4.3- Экологиялық факторлар
№ Сұрақтар Жауабы
1 Өсімдіктер географиясы негізін қалаған ғалымдар
2 Адам іс-əрекетінің салдары
3 Экологиялық факторлар
4 Фактор түрлері
5 Абиотикалық факторлар
6 Биотикалық факторлар
7 Антропикалық факторлар

Тапсырма 2. Берілген əріптерді пайдалана отырып термин сөздер
құрастырыңыз.
А, К, Б, И, Ф, Т, Р, О, Л, Я, Қ, Ы, Э, Ө, М, С, І, Д, П, Н, Г, Е, Ш, Й.

4.4.2. Өсімдік қауымдастықтарының типтері

Өсімдік бірлестігі дегеніміз-бірдей жағдайда (топырақ, климат) өсетін
жəне өзінің тіршілігі үшін күресіп отыратын өсімдік түрлерінің жиынтығын
айтамыз. Кез келген өсімдік түрінің табиғатта жеке өсуі өте сирек.
Өсімдіктер - су, жарық, топырақ жəне қоректік заттармен, сондай-ақ
өздерінің қажет етулеріне ортақ жаулары мен өлі табиғаттың қолайсыз
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жағдайларына қарсы күресу мүмкіншіліктеріне сəйкес қарым-қатынас
жасайтын күрделі өсімдік жамылғысын қалыптастырады. Өсімдіктер
жамылғыларының құрамына қарай өсімдік бірлестіктерін: шалғынды,
батпақты, орманды, далалы жерлердің өсімдіктері болып топтасады. Олар
сонымен қатар ұсақ бірлестіктерге де бөлінеді. Мысалы, шалғындық жерлер
– суарма шалғынды, құрғақ алқаптық шалғынды, тау шалғынды, ал батпақты
жер-шымтезекті, шөпті болып та бөлінеді.
Өсімдік бірлестігінің маңызды белгілері, өсімдіктердің жер үсті жəне жер
асты мүшелерінің белдеуленуі, яғни биіктіктері жəне тамырларының
ұзындықтары – əр түрлі болуы:өсімдіктердің даму жылдамдығы да əр түрлі
болады [22].
Өсімдіктер түрлі экологиялық факторларға байланысты типтерге бөлінеді:
І.Ылғалға қатысты өсімдіктердің экологиялық типтері
1) Гидрофиттер – сулы ортаға бейімделген өсімдіктер
2) Гигрофиттер – ылғалы мол топырақта өсетін өсімдіктер
3) Мезофиттер – ылғалы жеткілікті қоңыржай жағдайда өсетін өсімдіктер
4) Ксерофиттер – ылғалы тұрақты немесе уақытша тапшылық жағдайда
өсетін өсімдіктер айтамыз.
ІІ. Жарыққа байланысты өсімдіктердің экологиялық типтері
1) Сциофиттер – қалың көлеңкелі жағдайда өсетін өсімдіктер
2) Гелиофиттер – жарық мол болса, соғұрлым жақсы өсетін өсімдіктер
айтамыз.
Адамның тіршілігі өсімдіктер əлемімен тығыз байланысты. Тірі ағзалар
тұтынатын жəне қоректенетін азықтардың негізгі бөлігі өсімдіктер болып
табылады. Өсімдік – адам үшін азықтың қайнар көзі болып табылады.
Адамдардың өміріне, тіршілік қажетіне бірден-бір жарамды мəдени
өсімдіктер-дəнді (бидай, жүгері, күріш, тары, қарақұмық), дəнді – бұршақты
(соя, бұршақ, асбұршақ), майлы(күнбағыс, зығыр, жер жаңғағы), талшықты
(ақ мақта), бау-бақша өсімдіктері (орамжапырақ, қызан, бақлажан, қарбыз,
қауын), дақылдар мен жеміс-жидектер (алма, шие, таңқурай,қара қарақат,
грек жаңғағы,т.б.) есептеледі [22].
Тапсырма 1. Берілген материалдар бойынша кластерді толтырыңыз.

4.4.3. Өсімдіктердің флористикалық географиясы

Тапсырма Өсімдіктердің бөліну заңдылықтарын, өсімдік қауымдастығының
типтерін, өсімдіктердің флористикалық географиясына сипаттама.
Тапсырманың мақсаты:

•    ? 
•    ? 

Өсімдіктердің экологиялық 
типтері
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• өсімдіктердің талауы мен бөлінуінің заңдылықтарымен танысу, өсімдік
қауымдастығының типтерін айыра білу, өсімдіктердің флористикалық
географиясын сипаттау.
Керекті құралдар мен аспаптар:

слайд, интерактивті тақта
Өсімдіктер географиялық көлемімен міндеттерін бір ғалымдар кең

ауқымда түсініп, ал екінші біреуі – басқаша түсінеді. Өсімдіктер
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ағзалар арқылы ғана емес, табиғи орта да арқылы тікелей жəне жанама əсер
ете алады.

• Антропогендік факторлар. Бұл факторлар негізгі мазмұны адамзаттың
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соның арқасында олар қосылып бірлестік түзеді. Мəселен мүк үйіндісі, ескі
ағаш түбіртегі, шабындық, батпақ, орманды бірлестіктерге мысал ретінде
көрсетуге болады. Бірлестіктегі тірі организмдер бір-бірімен ғана емес, өлі
табиғатпен де байланыста болады.

Экожүйедегі организмдердіі үш тобы қарастырылған. Негізгісі ретінде
жасыл өсімдіктер яғни органикалық заттарды өндірушілер болады. Түрлі
өсімдік қоректілер, талғаусыз қоректенетін жыртқыш жануарлар
тұтынушыларға жатады. Бұзушылар ретінде бактерия, саңыраққұлақ,
топырақ құрттарымен т.б. жануарлар қатысады [23].
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Флористикалық география (флорография) негізгі деп көрсетілген екі
мəселені шешеді:
 Бірінші- жекелеген түрлер болмаса біршама рангасы биік

систематикалық бірліктер (туыстар, тұқымдастар), олардың
жиынтықтарының-флорасының таралуын зерттеу болып табылады. Белгілі
территориядағы тарихи қалыптасқан өсімдіктер түрлерінің жиынтығын
флора деп атайды.
 Флорографияның екінші мəселесі өсімдіктерқауымдастығының

географиясы болып табылады жəне міндеті ретінде  өсімдіктер топтарының
таралуын зерттеу болады [23].

Жер бетін флоралық аудандарға бөлуге, флоралық облыстарға бөлуге
жəне біршама бөлшектенген флоралық кеңістіктердің бірліктерін —
облыстарды, округтарды жəне т.б. бөлуге қажетті материал береді.
Өсімдіктер қауымдастықтарының географиясы— бұл флорографияның
екінші проблемасы. Оның міндеті — өсімдіктер топтарының таралуын
зерттеу болуда. Сонымен, өсімдіктер географиясының деңгейінде екі ерекше
ғылым қалыптасқан: түрлердің жəне басқа систематикалық бірліктердің
географиясы (эйдологиялық география) жəне өсімдіктер
қауымдастықтарының географиясы. Оларды зерттеудің негізгі тəсілі —
ареалогиялық тəсіл, басқаша айтқанда түрлердің немесе өсімдіктер
топтарының алып жатқан жер көлемін зерттеу болып табылады [22].

Ареал деп- құрлықтың немесе акваторияның алып жатқан жер
көлемінің бір бөлігі, оның деңгейіңде осы түрді немесе өсімдіктер тобын
кездестіруге болады. Алдына қойылған мақсат, міндеттерге қарай кез келген
деңгейдегі систематикалық бірліктердің немесе өсімдіктер топтарының
ареалын зерттеуге болады. Ареалды зерттеуді қөрнекті етіп көрсету
мақсатында жəне ыңғайлы болу үшін, оны географиялық картаға түсіру, онда
зерттеліп отырған түрдің кездесетін жерлерінің барлығы белгіленіп
түсіріледі. Әсіресе түрдің кездесетін жерінің ең шеткі пункттерін тиянақты
түрде белгілейді, одан əрі бұл түрді кездестірмейді. Содан соң бұл шеткі
пункттердің арасын жабық түзумен қосады, сонда осы түрдің алып жатқан
жер көлемі, яғни ареалы сызылып шығады. Ареалдың деңгейінде оны түзетін
жеке түрлер бірқалыпты орналаспайды. Бір жерлерде олар көп мөлшерде
кездессе, екінші бір жерлерде аз кездеседі, ал үшінші жерлерде мүлдем
кездеспейді. Түрдің ареалдың ішінде бөлінуі, яғни оның топографиясы деп
аталады. Зерттелетін түр алып жатқан, көзге айқын байқалатын жекелеген
жерлерді (биотоптарды) ареалдың участок деп аталады. Ареалдың əртүрлі
участогтері, дараланған кеңістіктер, олардың бір-бірінен өсетін ортасы
жағынан айқын айырмасы болады жəне көп жағдайда онда азды-көпті
дараланған осы түрдің түр ішілік формалары, экотиптері, хеморасалары жəне
т.б. болады. Қандайда бір болмасын ботаникалық-географиялық зерттеулер,
зерттеп отырған түрлердің немесе өсімдіктер топтарының (флористикалық
география) ареалын анықтауға, ареалдың тарихи қалыптасуы мен дамуын
(тарихи география) жəне ареалдың деңгейінде зерттеліп отырған түрдің
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немесе өсімдіктер қауымдастығының бөлінуінің заңдылықтарын анықтауға
əкеліп соғады [25].
Тапсырма 1. Кестені толтырыңыз.

Кесте 4.4- Өсімдіктердің флористикалық географиясы
№ Мен білемін Мен білдім Менің білгім келеді

4.5. Жер өңдеу негіздері

Ауыл шаруашылық дақылдарының өсіп-өнуіне қолайлы жағдайлар
жасау: топырақ өңдеуші машиналар мен құралдардың, топыраққа
механикалық əсер ету, топырақ өңдеу, егісті арамшөптерден тазартуға, ауыл
шаруашылық дақылдарының зиянкестері мен ауру таратушыларды жоюға,
сонымен қатар өсімдік қалдықтарының, тыңайтқыштар мен гербицидтердің
топыраққа сіңіп кетуіне жəне ауыл шаруашылық дақылдары тұқымының
белгілі бір тереңдікке енуіне мүмкіндік беру керек. Топырақ өңдеу
қаншалықты тереңдікте жүргізілуіне байланысты: негізгі – жер жырту,
топырақты қопармай тереңнен қопсыту, беткі қабатты сыдыра жырту,
қопсыту, тырмалау, арнайы – тереңнен қопара жырту, т.б. болып бөлінеді.
Топырақ өңдеудің қопсыту, үгіту, аудару, тығыздау, егістік бетін тегістеу,
топырақты араластыру, арамшөптерді кесу, топырақ бетінде өсімдіктің қысқа
сабақтарын қалдыру, микрорельеф қалыптастыру, т.б. түрлері де бар [33].

Қопсыту – топырақ бөліктерінің өзара орналасуын соқа, қопсытқыш,
көп пышақты топырақ өңдегіштің көмегімен топырақта ірі кеуектілік пайда
болатындай етіп өзгерту болып табылады [33].

Үгіту – қатып қалған ірі кесек топырақтарды ұнтақтау, ұсату болып
табылады. Қопсыту, аудару, араластыру жұмыстырмен бір мезгілде
жүргізіледі. Аудару – құрамындағы суы, қарашіріндісі, қоректік заттары мен
микроорганизмдеріне қарай ерекшеленетін топырақ қабаттарын тік бағытта
орнын ауыстыруды айтады. Тығыздау – топырақ бөліктерінің өзара
орналасуын топырақта азғантай кеуектілік пайда болатындай етіп өзгертуді
айтады. Егістік бетін тегістеу – топырақтағы тегіс емес жерлерді жөндеу;
сүйреткі, ысырма, тырма, таптауыштардың көмегімен атқарылатын
жұмыстар. Топырақты араластыру – органикалық заттар, тыңайтқыштар,
əктің ыдырау өнімдері біркелкі таралып өңделетін біртектес қабат жасауды
айтады. Арамшөптерді кесу қопсыту, аудару, топырақты араластыру
жұмыстарымен қатар жүргізіледі. Топырақ бетінде өсімдіктің қысқа
сабақтарын қалдыру кескіш-қопсытқыштың, тереңнен қопсытқыштың,
аударғыштардың, тісті тырманың көмегімен орындалады. Микрорельеф
қалыптастыру (атыз, жүйек, жал, саңылау, ұя) топырақтың ауа жəне су
режимін реттеу үшін жасалынатын жұмыстар. Жыртуға арналған қуатты
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қабат қалыптастыруда табиғи құнарлылығы төмен тұзды жəне шымтезекті
топырақтарды құнарландыру үшін арнайы топырақ өңдеу жұмыстары
жүргізіледі, ол үшін топырақтың бетіне немесе біршама тереңдігіне əр түрлі
тыңайтқыштар беріледі [33].

Егістік танаптарының топырақтарың ойдағыдай өңдеу- егіншілік
мəдениетін көтерудің басты шартының бірі болып табылады. Сапалы
өңделген топырақта дақылдардың өсіп-дамуына қажетті жағдайлардың бəрі
жасалған. Дұрыс бапталған топырақ қабатында ылғал мол жиналып, ұзақ
сақталады жəне қар мен жауын суы жəне ауа тез сіңеді.

Топырақты өңдегенде құрылымы төмендеген беткі қабаттың орнына
органикалық қалдықтарға бай, қоректік заттар қоры анағұрлым көп төменгі
қабат ауысып түседі. Мұндай жағдайда аэробты мироорганизмдердің
белсенділігі артып, органикалық заттардың минералдануы күшейеді.
Сонымен топырақты өңдей арқылы оның қабаттарына ылғал, ауа жəне
қажетті қоректік заттардың қоры көбейеді [33].
Тапсырма Берілген материалдар бойынша кластерді толтырыңыз.

4.5.1. Ғылыми жер өңдеудің негізгі заңдары

Эрозия жер бетімен ағатын судың əсерінен болатындықтан, барлық
агротехникалық шаралар суды топырақтың терең қабаттарына сіңіруге
бағытталған. Еріген қар суы, жаңбыр суы топыраққа тездеп сіңіп жатса, онда
жер бетінен су ақпайды.

Контурлап жырту. Мүмкіндік болса жырту жұмысын контур
бойынша жүргізу қажет. Бұл үшін теодолит, не нивелир арқылы биіктігі бір
деңгейде болатындай етіп қазықтар қағып, белгілеп шығады. Танапты
жыртқан кезде алғашқы соқа сол қагылған қазықтар бойымен жүріп өтеді,
яғни бұл контурды сызып өтеді деген сөз. Қалған агрегаттардың да басы осы
контурға параллель болуы тиіс. Бұл жұмыстың бір қиындығы — жыртылған
жерге тұқым себіліп, ол өсіп шыққан соң əлгі жүргізілген контурлы сызықтан
адасып қалуы мүмкін. Бұлай болмауы үшін контурлық сызықтың бойымен
көлденеңі 3-4 метр етіп көп жылдық шөп егіп тастаған дұрыс. Содан кейін де
жырту жұмысы сол жолақтың бойымен жүргізіледі. Көп жылдық шөптерден
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қабат қалыптастыруда табиғи құнарлылығы төмен тұзды жəне шымтезекті
топырақтарды құнарландыру үшін арнайы топырақ өңдеу жұмыстары
жүргізіледі, ол үшін топырақтың бетіне немесе біршама тереңдігіне əр түрлі
тыңайтқыштар беріледі [33].

Егістік танаптарының топырақтарың ойдағыдай өңдеу- егіншілік
мəдениетін көтерудің басты шартының бірі болып табылады. Сапалы
өңделген топырақта дақылдардың өсіп-дамуына қажетті жағдайлардың бəрі
жасалған. Дұрыс бапталған топырақ қабатында ылғал мол жиналып, ұзақ
сақталады жəне қар мен жауын суы жəне ауа тез сіңеді.

Топырақты өңдегенде құрылымы төмендеген беткі қабаттың орнына
органикалық қалдықтарға бай, қоректік заттар қоры анағұрлым көп төменгі
қабат ауысып түседі. Мұндай жағдайда аэробты мироорганизмдердің
белсенділігі артып, органикалық заттардың минералдануы күшейеді.
Сонымен топырақты өңдей арқылы оның қабаттарына ылғал, ауа жəне
қажетті қоректік заттардың қоры көбейеді [33].
Тапсырма Берілген материалдар бойынша кластерді толтырыңыз.

4.5.1. Ғылыми жер өңдеудің негізгі заңдары

Эрозия жер бетімен ағатын судың əсерінен болатындықтан, барлық
агротехникалық шаралар суды топырақтың терең қабаттарына сіңіруге
бағытталған. Еріген қар суы, жаңбыр суы топыраққа тездеп сіңіп жатса, онда
жер бетінен су ақпайды.

Контурлап жырту. Мүмкіндік болса жырту жұмысын контур
бойынша жүргізу қажет. Бұл үшін теодолит, не нивелир арқылы биіктігі бір
деңгейде болатындай етіп қазықтар қағып, белгілеп шығады. Танапты
жыртқан кезде алғашқы соқа сол қагылған қазықтар бойымен жүріп өтеді,
яғни бұл контурды сызып өтеді деген сөз. Қалған агрегаттардың да басы осы
контурға параллель болуы тиіс. Бұл жұмыстың бір қиындығы — жыртылған
жерге тұқым себіліп, ол өсіп шыққан соң əлгі жүргізілген контурлы сызықтан
адасып қалуы мүмкін. Бұлай болмауы үшін контурлық сызықтың бойымен
көлденеңі 3-4 метр етіп көп жылдық шөп егіп тастаған дұрыс. Содан кейін де
жырту жұмысы сол жолақтың бойымен жүргізіледі. Көп жылдық шөптерден

Топырақ 
өңдеу 

түрлері 

? 

? 

? 

? ? 

? 

? 

  
 

жасалатын жолақтардың көлденеңі дəнсепкіштің бір жүріп өтетін алымындай
болуы тиіс. Мұндай жолақтарды əдетте əр 100 метр сайын жүргізіп отыру
керек.

Жолақтап жырту. Күзде кейбір себептермен дөңес жерде орналасқан
танаптарды түгел жыртуға мүмкіндік болмаса, онда міндетті түрде егіске
көлденең жолақтап жыртып тастау қажет. Жолақтың көлденеңі трактор
соқасының бір, не екі алымындай болуы тиіс, бір жолақ пен екінші жолақтың
арасы мен ұзындығы жердің еңістігіне байланысты өзгеріп отырады. Жердің
дөңестігі онша көп болмаса, еңістігі 2°-тан кем болса, жолақтардың арасы 10-
15 метр болуы керек. Көктемде еріген қар суын жерге сіңіруге əдетте осының
өзі жеткілікті болады. Қар суы жыртылған жердің бос топырағына тез сіңіп,
эрозияға ұшырамайды. Егер дөңес жердің еңістігі 2°-тан артық болса, оны
тек терең етіп көлденең жырту жеткіліксіз. Қар су ының жер бетімен ағуына
жол бермеу үшін əр түрлі су ұстайтын микробедерлер жасау қажет. Жерді əр
түрлі жалдар, сатылар пайда болатындай етіп жыртқан жөн. Арнаулы
құралмен су тоқтайтын əр түрлі шұңқырлар жасау қажет.

Жалдап көлденең жырту. Бұл жұмысты кəдімгі соқамен жүргізуге
болады. Ол үшін төрт аударғышының біреуін 40-50 см етіп ұзартып қояды.
Жырту кезінде бұл аударған топырақты алдыңғы аударылған жерге тастайды
да содан кейін, биіктігі 12-16 см жал пайда болады. Оның үстіне топырақ
түспей қалған жүйе арық тəрізді арна болып қалады. Қар суы осыларға
тоқтап, топырақтың терең қабаттарына сіңе береді. Шұңқырлар жасау күзде
сүдігер көтерілген жерлерде жүргізіледі.

Сызат жасау — ең көп тараған пайдасы мол тəсіл. Бір жақсы жері,
жыра жасалғаннан кейін де əр түрлі даңылдарды күтуге арналған
агротехникалық шараларды жүргізе беруге болады. Сызат ШП-3-70 маркалы
құралмен 40-50 см тереңдікке арасы 1,4 метр, көлденеңі 3-5 см етіп
жасалады. Сызат жасау кезінде жылда жыртылып жүрген қабаттың
астындағы тығыздалып қалған топырақ қопсытылады. Сондықтан қар суы
топыраққа оңай сіңеді де, жер бетімен су ақпайды. Жердің еңістігі 10°
болғанға дейін сызат жасау жұмысы жақсы нəтиже береді. Сызат жасау
жұмысын тек қана сүдігер көтерілген танаптарға ғана емес, сонымен қатар
көп жылдық шөптер егілген жерлерге де, күздік бидай себілген танаптарға
да, тіпті шабындықтар мен жайылымдарда да жүргізіледі. Су эрозиясына
қарсы жасалған əр түрлі шұңқырлар, жалдар көктемде тегістеледі.

Тыңайтқыштарды қолдану. Эрозия кезінде топырақтың құнарлылығы
жолалатындықтан, мұндай жерлерге органикалық жəне минералды
тыңайтқыш берудің маңызы зор. Тыңайтқыштар топырақтың құнарлылығын
қалпына келтіреді, эрозияға ұшыраған жерлерге егілген дақылдардың өнімі
жоғарылайды.

Топырақ қорғайтын ауыспалы егістер. Су эрозиясы бар жерге отамалы
дақылдарды егуге болмайды. Себебі, отамалы дақылдардың бəрі дерлік
топырақтың қопсып жатқанын қалайды жəне суды көп керек етеді.
Сондықтан, отамалы дақылдарды еңістігі 1-1,5 градустан аспайтын жерлерге
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орналастыру қажет. Эрозияға бейім жерлерге дəнді-шөпті ауыспалы егісін
қолданған керек.

Орман - мелиорациялау шаралары. Эрозияға қарсы отырғызылатын
орман алқаптары топырақтың бұзылмай сақталуына көп септігін тигізеді. Бұл
орман алқаптары төмендегідей болып бөлінеді:

- су бөлінетін, қырда отырғызылатын орман алқабы қардың көп
жиналуына əсерін тигізеді жəне жел екпінін бəсеңдетеді;

- су шайып сай, жыраға айналған жерлерге егілетін ағаштар танаптың
шетіне дейін созылуы керек. Бұл ағаштар сол сайдың жыраланған жағасын
бекітеді, жыраның үлкеймеуіне, эрозияның азаюына көмектеседі;

- су ағатын сайлардың, өзендердің жағасына отырғызылатын орман
алқаптары сол арналардың бойындағы топырақтың эрозияға ұшырамауын
қамтамасыз етеді;

- сайдың, жыраның табанына отырғызылатын орман алқабы оларды əрі
қарай тереңдеп шайылудан сақтап қалады.
Топырақ эрозиясы болмау үшін дөңес жерлерге орман жолақтары егіледі.
Бұл жолақтардың арақашықтығы жердің еңістігіне қарай өзгеріп отырады.
Егер еңістік 2-3° болса, бір жолақ пен екінші жолақтың арасы — 300-400 м
болады, еңістік 3-4° болса- 250-300 м, еңістік 5°-тан көп болса — 150-200 м
болуы керек. Орман алқабының көлденеңі 12-20 метр болғанда дөңес
жерлерден аққан суды топырақ толық сіңеді [29].

Топырақты аударып жыртпай, оның бетінде аңыз қалдыру жəне басқа
да өсімдік қалдықтарын сақтау, өңдегеннен кейін танапта барлық аңыз бен
өсімдік қалдықтарының 70% -ы сақталса, жел эрозиясы болмайды. Ол үшін
топырақты арнаулы құралдармен өңдеу керек. Жел эрозиясы болып тұратын
далалық аймақтағы танаптарда жерді сыдыра қопсытатын құралдармен
сүдігер көтергенде соқамен аударып жыртқан жерлерге қарағанда қар қалың
тоқтайды. Көктемде сыдыра қопсытылған сүдігерде топырақтағы ылғал
мөлшері аударылып жыртылған сүдігерге қарағанда едəуір мол болады.
Тапсырма Филвордтта сабаққа қатысты кілт сөздерді тауып, филвордтты
шешіңіз.
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орналастыру қажет. Эрозияға бейім жерлерге дəнді-шөпті ауыспалы егісін
қолданған керек.

Орман - мелиорациялау шаралары. Эрозияға қарсы отырғызылатын
орман алқаптары топырақтың бұзылмай сақталуына көп септігін тигізеді. Бұл
орман алқаптары төмендегідей болып бөлінеді:

- су бөлінетін, қырда отырғызылатын орман алқабы қардың көп
жиналуына əсерін тигізеді жəне жел екпінін бəсеңдетеді;

- су шайып сай, жыраға айналған жерлерге егілетін ағаштар танаптың
шетіне дейін созылуы керек. Бұл ағаштар сол сайдың жыраланған жағасын
бекітеді, жыраның үлкеймеуіне, эрозияның азаюына көмектеседі;

- су ағатын сайлардың, өзендердің жағасына отырғызылатын орман
алқаптары сол арналардың бойындағы топырақтың эрозияға ұшырамауын
қамтамасыз етеді;

- сайдың, жыраның табанына отырғызылатын орман алқабы оларды əрі
қарай тереңдеп шайылудан сақтап қалады.
Топырақ эрозиясы болмау үшін дөңес жерлерге орман жолақтары егіледі.
Бұл жолақтардың арақашықтығы жердің еңістігіне қарай өзгеріп отырады.
Егер еңістік 2-3° болса, бір жолақ пен екінші жолақтың арасы — 300-400 м
болады, еңістік 3-4° болса- 250-300 м, еңістік 5°-тан көп болса — 150-200 м
болуы керек. Орман алқабының көлденеңі 12-20 метр болғанда дөңес
жерлерден аққан суды топырақ толық сіңеді [29].

Топырақты аударып жыртпай, оның бетінде аңыз қалдыру жəне басқа
да өсімдік қалдықтарын сақтау, өңдегеннен кейін танапта барлық аңыз бен
өсімдік қалдықтарының 70% -ы сақталса, жел эрозиясы болмайды. Ол үшін
топырақты арнаулы құралдармен өңдеу керек. Жел эрозиясы болып тұратын
далалық аймақтағы танаптарда жерді сыдыра қопсытатын құралдармен
сүдігер көтергенде соқамен аударып жыртқан жерлерге қарағанда қар қалың
тоқтайды. Көктемде сыдыра қопсытылған сүдігерде топырақтағы ылғал
мөлшері аударылып жыртылған сүдігерге қарағанда едəуір мол болады.
Тапсырма Филвордтта сабаққа қатысты кілт сөздерді тауып, филвордтты
шешіңіз.

  
 

4.5.2. Дақылдардың өнімділігін жəне топырақтың құнарлылығын
арттыру бойынша жекелеген іс-шаралар мен кешенді шаралардың
экономикалық тиімділігі [33]

Топырақ құнарлылығы – топырақтың өсімдіктер дүниесін қажетті
қоректік заттармен жəне сумен, ал тамыр жүйесін оттегімен, жылумен жəне
қолайлы ортамен қамтамасыз ету қасиетін айтады. Бұл топырақтың ең басты
қасиеті болып табылады. Топырақ құнарлылығы екіге бөледі: табиғи жəне
жасанды [33].
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элементтердің жеткілікті болуына, микробиолиялық процестердің
қарқындылығына тəуелді [33].
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егілген ауыл шаруашылық дақылдарының түсім мөлшеріне қарай
бағаланады. Топырақты қорғап жəне оны дұрыс пайдалана білсе, оның
құнарлылығы артады түседі. Табиғи құнарлылығы төмен, егіншілікке
жарамсыз топырақтарды да адам қолымен жақсартып, егіншілікке қарқынды
пайдалану арқылы жоғары өнім беретін алқаптарға айналдыруға болады.
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азды-көпті өнімін қанағат тұтып келді. Ұзақ жылдар бойы егіншіліктің үш
танапты жүйесі орын алып, онда тың жатқан жерлерді жыртып, оған үш
жылдай қатарынан егіс еккен. Ол жерлерден табиғи құнарлылығы арқасында
өнім алып, одан кейінгі жылдары өнім азая бастаған кезде егістікті басқа
жерлерге ауыстырып егу тəжірибесі өріс алып келді. Мұны егіншіліктің
көшпелі жүйесі деп те атады. Дегенмен ғылыми-техникалық прогрестің даму
нəтижесінде жерді үнемі дұрыс пайдаланған жағдайда, ол ешуақытта
жарамсыз болып, істен шығып қалмайтыны белгілі, керісінше жылдан-жылға
жақсара түсуде [33].
Тапсырма 1. «Топырақ құнарлығын арттыру іс-шараларының экономикалық
тиімділігі» тақырыбына эссе жазыңыздар.
Тапсырма 2. Дақылдардың өнімділігін жəне топырақ құнарлығын арттыру
бойынша кестені толтырыңыз.

Кесте 4.5-Дақылдардың өнімділігін, топырақ құнарлығын арттыру
№ Мен білемін Мен білдім Менің білгім келеді

  
 



108

4.5.3. Жер өңдеу жүйесі жəне егін айналымы

Мəдени дақылдарды өсіруде қолданылатын агротехникалық
шаралардың ең қажетті жəне шешуші маңызы бар жұмыстардың бірі-
топырақты өңдеу жұмысы болып табылады.
Ауа жəне топырақ жағдайларына, агротехникалық талаптар мен
орындалатын технологиялық процестерге байланысты топырақты өңдеудің
жетекші тəсілдері: жырту,терең қопсыту, саңылауландыру, фрезерлеу,
сыдыра жырту, культивациялау, ұялау, тырмалау,катоктау
жұмыстары.жұмыс

Топырақты жырту терең өндеудің тəсілі. Топырақ өңдейтін
машиналарға қойылатын талаптар: 22-23 см тереңдікте жерді жыртып,
қыртысты майдалау жəне аудару, ендігін толық бойлап, бірдей тереңдікте
жырту, өскен шөп пен егін қалдықтарын толық жабу, топырақтың беткі
қабатын біріктіру жəне тегістеу жұмысы.Терең қопсыту терең қопсытқыш —
жазық тілгіш культиваторы топырақ қабатын қопсытады, өңдейтін топырақ
қабатын аудармай тіледі. Топырақ бетінде 80 проценттей аңыз сабақтары
сақталып жүргізілген жұмыс. Ең жоғарғы сапалы өңдеу, топырақ
ылғалдылығы ең аз су сыйымдылығы 55-65% болғанда жүргізілетін жұмыс.

Саңылауландыру тəсілі-топырақты терең еңдеудің көбінесе тау
баурайларындағы күздік дақылдарға, көпжылдық шөптер егісіне,
шабындықтар мен жайылымдарға қолданылатын жұмыс. Саңылаулар
баурайға қардан ағатын суды ұстап қалады, судың ағып кетуі мен
топырақтың шайылуын азайтады, өсімдіктердің ылғалмен қамтамасыз өтуін
жəне олардың өнімділігін арттыра түседі.

Фрезерлеу топырақты терең өңдеу тəсілі ретінде өте шымды
(қыртысты) шабындықтарды, бұтақты, минералды жəне шым тезекті
топырақтарда қолданылатын жұмыс түрі. Өңдейтін құралы
фреза.Фрезерлеуде топырақты ұсақтау мен араластыру белсенді жүреді.
Өңдеу тереңдігі 25-40 см дейін болады.

Культивациялау - ауыл шаруашылық дақылдарын сеуіп жəн отырғызу
үшін топырақтарды дайындау технологиясы культиваторлармен
орындалатын жұмыс түрі, онда тұқымның өсіп шығуына қолайлы жағдай
жасау, арамшөптерді отау жəне топырақ қабатын жұмсарту, топырақты
тұқым өндірілетін тереңдікте себу алдында қопсыту, құрғақшылық
аймақтарда қайта жыртудың орнына жыртылатын тереңдіктегі қабатты
аудармай қопсыту, ылғалдылығы өте төмен аймақтарда отамалы дақылдар
үшін жалдар тілініп жəне қатар аралықтар жасалатын жұмыс түрі.

Катоктау топырақтың жоғарғы қабатының тығыздалуын, тегістелуін
қамтамасыз ететін жұмыс түрі. Сонымен қатар, бір мезгілде тоң кесектерді
ұсақтағанда, топырақтың зиянды қабыршағы бұзғанда, жарым-жартылай
қопсыту да жүзеге асырылып отырады [30].
Тапсырма Берілген материалдар бойынша кластерді толтырыңыз.
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аймақтарда қайта жыртудың орнына жыртылатын тереңдіктегі қабатты
аудармай қопсыту, ылғалдылығы өте төмен аймақтарда отамалы дақылдар
үшін жалдар тілініп жəне қатар аралықтар жасалатын жұмыс түрі.

Катоктау топырақтың жоғарғы қабатының тығыздалуын, тегістелуін
қамтамасыз ететін жұмыс түрі. Сонымен қатар, бір мезгілде тоң кесектерді
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4.5.4. Гербицидтердің салмақтық мөлшері

Гербицидтер шөпжойғыштар (лат. Һерба - шөп жəне цаедо - өлтіремін)
– арамшөптерді жою үшін қолданылатын химиялық қосылыстар.
Гербицидтер өсімдіктерге əсер етуіне қарай екі топқа бөлінеді:
1.өсімдіктердің барлық түріне жаппай əсер ететін гербицидтер;
2.өсімдіктердің тек бір түріне ғана əсер етіп, қалған түрлеріне зиян
келтірмейтін талғамды гербицидтер [26].

Біріншісі өндіріс орындарының айналасындағы, ормандардың ағаш
кесілетін бөлігіндегі, темір жəне тас жолдардағы, тоғандар мен көлдердегі
өсімдіктерді құрту үшін қолданса, екіншісі мəдени өсімдіктерді
арамшөптерден тазарту үшін қолданылады. Гербицидтер өсімдіктерге əсері
жəне қолдану əдісіне қарай тікелей жойғыш жəне жүйелік болып бөлінеді
[26].

Тікелей жойғыш гербицидтер – өсімдікті тікелей уландырады, өсімдік
тез солып, қурайды. Жүйелік гербицидтер – өсімдіктердің сабақтары мен
жапырақтары арқылы бүкіл өсімдікке тарап уландырады, бұл гербицидтер
тамыры ұзын жəне көп жылдық арамшөптерге қарсы қолданылады. Тікелей
жойғыш жəне жүйелік гербицидтердің ерітінділерін, эмульсияларын
өсімдіктің сабағына бүркеді. Гербицидтер ретінде органикикалық жəне
анорганикалық заттар қолданылады, кейде бірнеше гербицидтерді
араластырып қолдану арамшөптердің əр түрлерін жою үшін қолданылады.
Қазір гербицидтік қасиеттері бар 1000-нан аса қосылыстар белгілі.
Гербицидтерді ерітінділер, ерігіш ұнтақ, паста, жұққыш ұнтақ, концентратты
эмульсия түрінде дайындалады. Гербицидтер – орташа улы заттар, дененің
ашық жерлеріне, ауызға, көзге, мұрынға тимеу үшін қолғап, көзілдірік, т.б.
пайдалану қажет [26].
Тапсырма Берілген материалдар бойынша кластерді толтырыңыз.

Жерді 
өңдеу 

тəсілдері

? 
? 

? 

? 
? ? 

? 

? 

? 

Гербицидтер түрлері

? 
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4.5.5. Нақты шаруашылықтың егіс айналымында топырақты өңдеу
жүйесі

Егістік алқаптарының топырақтарын ойдағыдай өңдеу- егіншілік
мəдениетін көтерудің басты шартының бірі болып табылады.
Сапалы өңделген топырақта дақылдардың өсіп-дамуына қажетті
жағдайлардың бəрі болады. Дұрыс бапталған топырақ қабатында ылғал мол
жиналып, ұзақ сақталады, сонымен қатар қар мен жауын суы жəне ауа тез
сіңетін болады.

Қазіргі таңда егіншіліктегі ғылыми-техникалық прогреске байланысты
топырақ өңдеудің тəсілдері мен құралдарының саны тұрақты өсіп келеді,
мұның өзі бір жағынан топырақ құнарлығына қарқынды əсер етуінің
қажеттілігінен туындаса, екінші жағынан кұнарлылығы төмендеген
топырақтарға да егін егудің қажеттігінен туындап отыр.

Топырақты өңдеу міндеттері:
1. Мəдени есімдіктерге қолайлы факторлармен (су, ауа, жылу, қоректік
заттар) қамтамасыз ету үшін топырақтың өңделетін қабатына оптималды
түйіршіктер, қолайлы кұрылым жасау;
2. Арамшөптерді жою;
3. Алқап топырағына органикалық, минералдық тыңайткыштарды беру;
4. Ылғалы тапшы жағдайда жинап əрі сақтау, ылғалы мол жағдайда танап
топырағынан артық ылғалды оптималды түрге жеткізу;
5. Топырақ қабатынағы микробиологиялық процестерге қарқынды əсер
етумен қоректік заттардың жиналуын, сакталуын қамтамасыз ету;
6. Өсімдік шаруашылығындағы дакылдарды закымдантын зиянкестер мен
ауру коздырғыштарды жою, қорғау;
7. Алқап топырағының оптималды тереңдігіне мəдени дақылдардың
тұқымдарын себу;
8. Топырактың су эрозиясы мен дефляцияға ұшыратпау;
9. Шымтопырақты, тың, тыңайтылған алқаптағы болмаса қыртысты
топырақта өскен көпжылдық шөптерді жою жұмыстары [32].
Тапсырма «Топырақты өңдеу жүйесі» тақырып бойынша өз ойыңызбен  эссе
жазыңыз.

4.6. Эрозияға қарсы іс-шаралар

Жер өңдеу кезінде топыраққа интенсивті ықпал жасау оның құрылымы
мен құрылысының бұзылуына жəне табиғи топырақ құралу процесі
бағытының өзгеруіне, ең соңында эрозия құбылысының пайда болуына əкеп
соқтырады. Топырақ эрозиясы деп— оның желдің немесе судың (жаңбыр
мен қар сулары, қолдан берілетін сулар) топырақтың майда, құнарлы бөлігі
сумен шайылып, желмен ұшып кетеді де, оның құнарлылығы төмендейді.

Топырақ эрозиясы негізінен екі топ фактордың əсерінен пайда болады:
а) табиғи факторлар; б) адамдардың шаруашылық іс-əрекеті (антропогендік

  
 



111

4.5.5. Нақты шаруашылықтың егіс айналымында топырақты өңдеу
жүйесі

Егістік алқаптарының топырақтарын ойдағыдай өңдеу- егіншілік
мəдениетін көтерудің басты шартының бірі болып табылады.
Сапалы өңделген топырақта дақылдардың өсіп-дамуына қажетті
жағдайлардың бəрі болады. Дұрыс бапталған топырақ қабатында ылғал мол
жиналып, ұзақ сақталады, сонымен қатар қар мен жауын суы жəне ауа тез
сіңетін болады.

Қазіргі таңда егіншіліктегі ғылыми-техникалық прогреске байланысты
топырақ өңдеудің тəсілдері мен құралдарының саны тұрақты өсіп келеді,
мұның өзі бір жағынан топырақ құнарлығына қарқынды əсер етуінің
қажеттілігінен туындаса, екінші жағынан кұнарлылығы төмендеген
топырақтарға да егін егудің қажеттігінен туындап отыр.

Топырақты өңдеу міндеттері:
1. Мəдени есімдіктерге қолайлы факторлармен (су, ауа, жылу, қоректік
заттар) қамтамасыз ету үшін топырақтың өңделетін қабатына оптималды
түйіршіктер, қолайлы кұрылым жасау;
2. Арамшөптерді жою;
3. Алқап топырағына органикалық, минералдық тыңайткыштарды беру;
4. Ылғалы тапшы жағдайда жинап əрі сақтау, ылғалы мол жағдайда танап
топырағынан артық ылғалды оптималды түрге жеткізу;
5. Топырақ қабатынағы микробиологиялық процестерге қарқынды əсер
етумен қоректік заттардың жиналуын, сакталуын қамтамасыз ету;
6. Өсімдік шаруашылығындағы дакылдарды закымдантын зиянкестер мен
ауру коздырғыштарды жою, қорғау;
7. Алқап топырағының оптималды тереңдігіне мəдени дақылдардың
тұқымдарын себу;
8. Топырактың су эрозиясы мен дефляцияға ұшыратпау;
9. Шымтопырақты, тың, тыңайтылған алқаптағы болмаса қыртысты
топырақта өскен көпжылдық шөптерді жою жұмыстары [32].
Тапсырма «Топырақты өңдеу жүйесі» тақырып бойынша өз ойыңызбен  эссе
жазыңыз.

4.6. Эрозияға қарсы іс-шаралар

Жер өңдеу кезінде топыраққа интенсивті ықпал жасау оның құрылымы
мен құрылысының бұзылуына жəне табиғи топырақ құралу процесі
бағытының өзгеруіне, ең соңында эрозия құбылысының пайда болуына əкеп
соқтырады. Топырақ эрозиясы деп— оның желдің немесе судың (жаңбыр
мен қар сулары, қолдан берілетін сулар) топырақтың майда, құнарлы бөлігі
сумен шайылып, желмен ұшып кетеді де, оның құнарлылығы төмендейді.

Топырақ эрозиясы негізінен екі топ фактордың əсерінен пайда болады:
а) табиғи факторлар; б) адамдардың шаруашылық іс-əрекеті (антропогендік

  
 

фактор). Эрозиясымен күресуде шаруашылыққа тиісті жерді дұрыс
пайдалана білудің маңызы зор. Бұл, əсіресе, бедері күрделі болып келетін
таулы жерлерде орналасқан шаруашылықтар үшін өте қажет жағдай. Су
эрозиясына дөңес жердегі танаптар өте бейім болады. Сондықтан мұндай
топыраққа жиі қопсыта беруді қажет етпейтін дақылдар себу қажет. Дөңес
жерлердің топырағын су эрозиясынан қорғау шараларының ішінде еңіске
көлденең, контур бойынша жүргізілетін мелиорациялық жұмыстардың
(жолақтап ағаш отырғызу, көп жылдық шөптер егу) маңызы өте зор.
Топырақты су эрозиясынан қорғауда агротехникалық шаралардың маңызы да
зор. Ең бастысы жерді дұрыс өңдеу болып табылады.
Тапсырма «Топырақ эрозиясының түрлері», «Топырақ эрозиясына қарсы іс-
шаралар» тақырыбына эссе жазу.

4.6.1. Дақылдардың жоспарланған өнімділігіне минералдық
тыңайтқыштар

Минералды тыңайтқыштар құрамында өсімдікке қажетті элементтері
бар бейорганикалық заттар кіреді. Минералды тыңайтқыштар топырақтың
құнарлылығы мен ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімі мен сапасын
арттыру үшін пайдаланылады. Минералды тыңайтқыштарды дұрыс
пайдалану дақылдардың өнімін арттырумен қатар, оның түсімінің сапасын
жақсартады, топырақты қоректік элементтермен байытып,
микробиологиялық процестерге əсерін тигізеді. Минералды тыңайтқыштар
тікелей жəне жанама əсер ететін тыңайтқыштар болып екіге бөлінеді.
Тікелей əсер ететін минералды тыңайтқыштардың құрамында өсімдіктерге
тікелей қорек болатын элементтер бар. Осы элементтердің мөлшеріне қарай
жай жəне кешенді тыңайтқыштар деп бөлінеді. Жай минералды
тыңайтқыштардың құрамында өсімдікке қорек болатын негізгі элементтердің
(азот, фосфор, калий) біреуі ғана болады, əрі олардың концентрациясы көп
болмайды. Оларға азотты тыңайтқыштар, фосфор тыңайтқыштары, калий
тыңайтқыштары жəне микротыңайтқыштар жатады. Жанама əсер ететін
минералды тыңайтқыштар (əк, бор, гипс, доломит) топырақтың
агрохимиялық жəне физикалық - химиялық қасиетін жақсарту үшін
қолданылады. Мысалы, топырақтың қышқылдығын жою үшін ұнтақталған
əк, доломит, бор шашылады. Ал құрамында натрий иондарының (На+)
мөлшері көп топыраққа ұнтақталған табиғи гипс (ЦаСО4,2Һ2О) себіледі.
Минералды тыңайтқыштар қатты (ұнтақталған, түйіршіктелген) жəне сұйық
(аммиак суы, сұйық аммиак, т.б.) түрінде өндіріледі. Ерігіштігіне жəне
өсімдіктердің сіңіруіне байланысты Минералды тыңайтқыштар суда еритін
(қос суперфосфат, аммофос, диаммофос, нитроаммофос, т.б.), ерімейтін
(бірақ аммоний цитраты мен лимон қышқылының ерітіндісінде ериді) болып
та бөлінеді.

Қазіргі таңда ауыл шаруашылығы қажеттілігі үшін əлемдік өндіріс
жылына 125 млн. тонна минералдық тыңайтқыш түрлерін өндіреді.
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Минералдық тыңайтқыштардағы негізгі қоректік элементтер – азот, фосфор,
калий элементтері болып табылады [33].
Тапсырма Өткен тақырып бойынша сұрақтар жəне бекіту

Кесте 4.6- Дақылдардың өнімділігіне минералдық тыңайтқыштар
№ Сұрақтар Жауабы
1 Атауы
2 Неге
3 Түсіндір
4 Ұсыныс
5 Бөліс

• Атауы. Білім алушы пəнге байланысты термин сөзді атау ұсынылады.
• Неге. Бұл сұрақтар блогы. Себеп-салдарлық байланыстарды

қалыптастыруға мүмкіндік беру.
• Түсіндір. Мəселені əртүрлі аспектілерде көруге жəне мəселенің барлық

жақтарына назар аударуға көмектеседі, түсіндіреді.
• Ұсыныс. Білім алушы өз ой-пікірін ұсыну яғни нақты жағдайды шешу

үшін қандай да бір білімді, тəжірибиеде қалай қолдану керектігін
түсіндіруі тиіс.

• Бөліс. Білім алушылар алған білімін шыңдауда, алған мəліметтерді
талдау, бағалау.

4.7. Өсімдік шаруашылығы

Елімізде өсімдік шаруашылығы ауыл шаруашылығының негізгі саласы.
Өсімдік шаруашылығының негізгі құралы –жасыл өсімдіктер, оның ішінде
ауыл шаруашылығы дақылдары қоректік заттардың негізгі көзі.

Өсімдік шаруашылығының өнеркəсіп өндірісінен айырмашылығы:
-маусымдылық (қалыпты жағдайларда өсімдіктер аязсыз кезеңде ғана өнім
беруге қабілетті);
-өнім мөлшері мен сапасының топырақ-климат жағдайларына тəуелділігі;
өсімдік тіршілігіне қолайлы жағдайлар жасауда далалық жұмыстардың
(топырақ өңдеу, тыңайтқыш жүйесін қолдану, себу (отырғызу), егістікті
күтіп-баптау, егінді жинау т.б.) дер кезінде жəне сапалы іске асырылуы
қажет.

Өсімдік шаруашылығы мал шаруашылығымен тығыз байланысты оған
ол ірі сабақты, шырынды, құнарландырылған жем азық берсе, мал
шаруашылығынан ол тұрақты жəне мол өнім алу үшін, құнарлығы төмен
жерлерде, органикалық тыңайтқыштар алады [27].

Өсімдік шаруашылық саласы егіншілікті, көкөніс, жеміс-жидек, жүзім,
гүл, шалғындық, орман шаруашылықтары болып біріктіреді. Алайда ғылыми
пəн ретінде тек қана танаптық (екпе) дақылдарды – дəнді астық, дəнді
бұршақ, картоп, мал азықтық, бақша, талшықты (тоқыма) дақылдары болып
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Минералдық тыңайтқыштардағы негізгі қоректік элементтер – азот, фосфор,
калий элементтері болып табылады [33].
Тапсырма Өткен тақырып бойынша сұрақтар жəне бекіту

Кесте 4.6- Дақылдардың өнімділігіне минералдық тыңайтқыштар
№ Сұрақтар Жауабы
1 Атауы
2 Неге
3 Түсіндір
4 Ұсыныс
5 Бөліс

• Атауы. Білім алушы пəнге байланысты термин сөзді атау ұсынылады.
• Неге. Бұл сұрақтар блогы. Себеп-салдарлық байланыстарды

қалыптастыруға мүмкіндік беру.
• Түсіндір. Мəселені əртүрлі аспектілерде көруге жəне мəселенің барлық

жақтарына назар аударуға көмектеседі, түсіндіреді.
• Ұсыныс. Білім алушы өз ой-пікірін ұсыну яғни нақты жағдайды шешу

үшін қандай да бір білімді, тəжірибиеде қалай қолдану керектігін
түсіндіруі тиіс.

• Бөліс. Білім алушылар алған білімін шыңдауда, алған мəліметтерді
талдау, бағалау.

4.7. Өсімдік шаруашылығы

Елімізде өсімдік шаруашылығы ауыл шаруашылығының негізгі саласы.
Өсімдік шаруашылығының негізгі құралы –жасыл өсімдіктер, оның ішінде
ауыл шаруашылығы дақылдары қоректік заттардың негізгі көзі.

Өсімдік шаруашылығының өнеркəсіп өндірісінен айырмашылығы:
-маусымдылық (қалыпты жағдайларда өсімдіктер аязсыз кезеңде ғана өнім
беруге қабілетті);
-өнім мөлшері мен сапасының топырақ-климат жағдайларына тəуелділігі;
өсімдік тіршілігіне қолайлы жағдайлар жасауда далалық жұмыстардың
(топырақ өңдеу, тыңайтқыш жүйесін қолдану, себу (отырғызу), егістікті
күтіп-баптау, егінді жинау т.б.) дер кезінде жəне сапалы іске асырылуы
қажет.

Өсімдік шаруашылығы мал шаруашылығымен тығыз байланысты оған
ол ірі сабақты, шырынды, құнарландырылған жем азық берсе, мал
шаруашылығынан ол тұрақты жəне мол өнім алу үшін, құнарлығы төмен
жерлерде, органикалық тыңайтқыштар алады [27].

Өсімдік шаруашылық саласы егіншілікті, көкөніс, жеміс-жидек, жүзім,
гүл, шалғындық, орман шаруашылықтары болып біріктіреді. Алайда ғылыми
пəн ретінде тек қана танаптық (екпе) дақылдарды – дəнді астық, дəнді
бұршақ, картоп, мал азықтық, бақша, талшықты (тоқыма) дақылдары болып

  
 

табылады. Өсімдік шаруашылығында барынша ауқымды егістік аумағы дəнді
дақылдардың (бидай, арпа, сұлы, тары, жүгері, күріш) болып табылады.

4.7.1. Өсімдіктердің дамуының фенологиялық фазалары

Өсімдіктердің жалпы тіршілік дəуірі, өсуі жəне дамуы деген
ұғымдармен сипатталады. Өсу процесі – өсімдік органдарының көлемінің,
салмағының ұлғаюы мен жəне жеке мүшелерінің (жапырақ, бұтақ, өркен,
тамыр т.б.) жаңадан қалыптасып, сандарының көбеюін айтады. Өсімдіктің
жəне оның жеке мүшелерінің өсуі клеткалардың өсуіне байланысты болады.
Жалпы айтқанда өсу жеке мүшелердің жəне тұтас өсімдік организмінің
тіршілік əрекетінің нəтижесі болып табылады. Өсімдіктің тіршілік мерзімі екі
кезеңге бөлінеді. Бірінші – өсу кезеңіндегі жапырақтары, сабақтары,
тамырлары қарқынды қалыптасып, көбейіп, бұтақтанады, түптенеді, гүл
мүшедері қалыптасса, екінші кезеңде өсімдік гүлденіп жеміс береді. Өсімдік
гүлденгеннен кейін ондағы физиологиялық жəне биохимиялық процестер
өзгеріп, жеке өсу мүшелерінің (вегетативтік) ылғалдылығы төмендеп,
жапырақтағы азотты қосындыларының мөлшері күрт азаяды да, органикалық
заттар сақтағыш (қор) орындарға шоғырланып, сабақтың ұзарып өсуі
тоқтайды. Өсімдіктің дамуы деген ұғым сапалы физиологиялық жəне
морфологияляқ, биохимиялық өзгерістерді айтады. Бұндай өзгерістер
организмде жаңа құрылымдарды пайда болуына байланысты өсімдіктің
тіршілік өмірінің – онтогенезінің белгілі сатыларін – жастық шағын,
жыныстық жетілуін, көбею, қартаю жəне тіршілігінің тоқтау кезеңдерін
сипаттайді. Өсімдіктің өсуі қарқынды жүріп, дамуы баяу, немесе керісінше,
дамуы қарқынды болып, өсуі бəсеңдеуі мүмкін. Мысалы, көптеген
біржылдық өсімдіктер гүлдеген кезде олардың өркендерінің өсуі баяулап,
кейде мүлде тоқтап қалады. Көп жылдық өсімдіктердің жапырақтары мен
өркендерінің қарқынды қалыптасуы гүлденуінің кешігуіне себепші болып
табылады. Өсу көрсеткіштері төмен болып, даму процестері қалыпты, немесе
өте қарқынды болған жағдайда өсімдіктің бойы қысқа, жапырақтары
майдаланып, жемістілігі төмендейді. Өсу процестері қарқынды болып, дамуы
баяу өсімдіктердің буындарымен буын аралықтары, жапырақсандары
көбейіп, жақсы гүлдегені мен нашар жемістер береді. Қорытып айтқанда, өсу
мен даму процестері өзара тығыз байланыста болады.

Өсу мен даму құбылыстарының жалпы сипаты, ең алдымен
өсімдіктердің тұқым құалаушылық белгілеріне, яғни генетикалық
факторларға тығыз байланысты болады. Организмның барлық гендерінің
жиынтығы генотип деп атайды. Онда тұқымқұалаушылық белгілер
шоғырланады. Генотипке, алғашқы тектерде болмаған, мутациялық жолмен
пайда болған гендер де енеді. Организмнің жеке тіршілік дəуірінде
(онтогенезінде) байқалатын барлық ішкі жəне сыртқы белгілерімен
қасиеттерінің жиынтығы фенотип деп атайды [26].

Өсімдіктің өсу процестері төмендегі көрсеткіштермен бейнеленеді:
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1. Өсімдіктің жəне оның жеке мүшелерінің өлшемдерінің ұлғаюы;
2. Мүше сандарының көбеюі (жаңа жапырақтардың, тамырлардың,

өркендердің, т.б. пайда болуы);
3. Клеткалар санының көбеюі;
4. Клеткалардың көлемінің ұлғаюы;
5. Протоплазма мөлшерінің көбеюі:
6. Өсімдіктің құрғақ салмағының артуы;
7. Клетканың жаңа құрылымдарының пайда болуы.
Өсімдік онтегенізінің кез келген сатысында өсу процесі тоқтайтын,

тыныштық күй болады. Бұл құбылыс ішкі жəне сыртқы жағдайларға
байланысты. Күзге қарай жапырақтары түсіп қалатын өсімдіктердің жапырақ
сабағының сабаққа бекіген жерінде меристималық клеткалардан бөлуші
қабаты болады.
Тапсырма Бақылау сұрақтарға жауап беріңіз.
1. Өсімдік шаруашылығының мақсаты, міндеті.
2. Өсімдік шаруашылығының салалары.
3. Өсімдік шаруашылығының өнеркəсіп өндірісінен айырмашылығы.
4. Өсімдіктердің дамуының фенологиялық фазалары.

4.7.2. Тұқымның сапасы

Тұқым өсіру шаруашылығының негізгі міндеттері:
 барлық шаруашылықтарды жоғары сапалы аудандастырылған жəне мол

өнім беретін сорттық тұқымдармен үздіксіз қамтамасыз ету;
 жаңа сорттар тұқымдарын жылдам көбейту жəне өндіріске енгізу;
 сорттарды өңдеу, сақтау кезінде əрбір тұқымның өнімдік жəне егістік

сапасын төмендетпей, одан əрі жақсарту;
 сортты тұқымдар өсіргенде сол сорттың тазалығын, биологиялық жəне

түсімділік қасиетін сақтайтын шаралар қолдану;
 агротехника көмегімен жоғары сапалы егістікті қамтамасыз ету,

шаруашылықтың барлық буындарында жоғары агротехникалық
шараларды пайдалану;

 сорт алмастыру;
 тазалау, сорттау, дұрыс сақтау жəне тасымалдау;
 тұқым шаруашылығының барлық буындарында еңбек процесін

жоғарылату жəне тұқымның өзіндік құнын төмендету болып табылады.
Жаңа, жоғары өнімді сорттарды көбейту жəне жылдам өндіріске енгізу (2-

4 жыл аралығында) өнімділікті жоғарылатудың ең арзан жəне тиімді
құралыболып табылады. Бірақ шаруашылық жағдайында өсірілген сорттар
белгілі бір уақыт өткен соң өзінің сорттық сапасын жəне өнімділік
қасиеттерін төмендетеді. Сондықтан тұқым өсіру шаруашылығы жүйесі
тұқымды мерзімінде алмастыруды қажет етеді, яғни сорт жаңарту шараларын
қолдану қажет етеді. Тұқымның элиталық жəне суперэлиталық сорттарын
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өркендердің, т.б. пайда болуы);
3. Клеткалар санының көбеюі;
4. Клеткалардың көлемінің ұлғаюы;
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6. Өсімдіктің құрғақ салмағының артуы;
7. Клетканың жаңа құрылымдарының пайда болуы.
Өсімдік онтегенізінің кез келген сатысында өсу процесі тоқтайтын,

тыныштық күй болады. Бұл құбылыс ішкі жəне сыртқы жағдайларға
байланысты. Күзге қарай жапырақтары түсіп қалатын өсімдіктердің жапырақ
сабағының сабаққа бекіген жерінде меристималық клеткалардан бөлуші
қабаты болады.
Тапсырма Бақылау сұрақтарға жауап беріңіз.
1. Өсімдік шаруашылығының мақсаты, міндеті.
2. Өсімдік шаруашылығының салалары.
3. Өсімдік шаруашылығының өнеркəсіп өндірісінен айырмашылығы.
4. Өсімдіктердің дамуының фенологиялық фазалары.

4.7.2. Тұқымның сапасы

Тұқым өсіру шаруашылығының негізгі міндеттері:
 барлық шаруашылықтарды жоғары сапалы аудандастырылған жəне мол

өнім беретін сорттық тұқымдармен үздіксіз қамтамасыз ету;
 жаңа сорттар тұқымдарын жылдам көбейту жəне өндіріске енгізу;
 сорттарды өңдеу, сақтау кезінде əрбір тұқымның өнімдік жəне егістік

сапасын төмендетпей, одан əрі жақсарту;
 сортты тұқымдар өсіргенде сол сорттың тазалығын, биологиялық жəне

түсімділік қасиетін сақтайтын шаралар қолдану;
 агротехника көмегімен жоғары сапалы егістікті қамтамасыз ету,

шаруашылықтың барлық буындарында жоғары агротехникалық
шараларды пайдалану;

 сорт алмастыру;
 тазалау, сорттау, дұрыс сақтау жəне тасымалдау;
 тұқым шаруашылығының барлық буындарында еңбек процесін

жоғарылату жəне тұқымның өзіндік құнын төмендету болып табылады.
Жаңа, жоғары өнімді сорттарды көбейту жəне жылдам өндіріске енгізу (2-

4 жыл аралығында) өнімділікті жоғарылатудың ең арзан жəне тиімді
құралыболып табылады. Бірақ шаруашылық жағдайында өсірілген сорттар
белгілі бір уақыт өткен соң өзінің сорттық сапасын жəне өнімділік
қасиеттерін төмендетеді. Сондықтан тұқым өсіру шаруашылығы жүйесі
тұқымды мерзімінде алмастыруды қажет етеді, яғни сорт жаңарту шараларын
қолдану қажет етеді. Тұқымның элиталық жəне суперэлиталық сорттарын

  
 

ғылыми-зерттеу институттары мен ауыл шаруашылық институттарының
тəжірибе жəне оқу-тəжірибе станцияларында өсіріп, тұқым өсіруге
маманданған шаруашылықтарға беріледі. Содан кейін сорттық тұқымдардың
жоғары дəрежелі тұқымын қалыптастыру үшін арнайы тұқым өсіру
шаруашылығына жіберіледі. Ол жерде тұқымдық сорттарды ең құнарлы
жерге егіп, өсіп-жетілуіне қолайлы жағдай жасап, мол өнім алу үшін барлық
шаралар қолданылады.Элита тұқымдарын өсіру тұқым өсіру
шаруашылығының алғашқы буындарынан басталады, онда ұрпақ сортқа тəн
кешенді маңызды белгілерімен жəне қасиеттерімен бағалып, жақсы ұрпақ
іріктеліп алынып, ал нашары алынып тасталып, сол арқылы сорттың барлық
белгілерінің сақталуы қамтылады. Тұқым өсіру шаруашылығының ғылыми-
əдістемелік негізі барлық елдерде бірдей, бірақ, ұйымдастыру негіздері жəне
тұқым шаруашылық жүйесінің құрылым элементтерінің бір-бірінен
айырмашылықтары бар. Халықараралық ереже бойынша, əрбір тұқым
партиясының сертификаты болуы керек жəне оларға арнайы этикетка
тағайындалады [31].
Тапсырма Тұқым сапасы қандай болу керек, анықтама жазыңыз.
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________

Дəнді дақылдарды өсірудің технологиялық картасы.
Өсімдік шаруашылығының негізін дəнді дақылдар құрап отыр. Дəнді

дақыл егістіктері іс жүзінде адамдардың қоныстану аймағына сəйкес келеді
Дəнді дақылдар өнімділігі егіс көлемін ұлғайту есебінен емес, əрбір
гектардан алынатын түсімді көтеру есебінен көбейеді. Дəнді дақылдардың
шығымдылығы дамушы елдерде 15—20 ц/га болса, дамыған елдерде ол
көрсеткіш 35—40 п/га болып табылады. Дəнді дақылдар тамақ, құрама жем,
спирт жəне т.б. өндіріс салаларына шикізат ретінде қолдану болып табылады.
Дəнді дақылдардың негізін басты үш дақыл — бидай, күріш жəне жүгері
болып табылады [29].

Бидай — ең басты дақылдың бірі. Оның негізгі шыққан жері Алдыңғы
Азия мен Жерорта теңізі аймағы болып табылады. Оны академик Н. И.
Вавилов зерттеп анықтаған. Күріш — тропиктік дəнді дақыл болып
табылады. Оның негізгі шыққан жері, отаны — Қытай. Күріш — жылу мен
ылғалды, күтімді көп қажет ететін дақылдың бірі.Жүгері егістіктері көбінесе
бидай егістігі мен қатар орналасады. Тек дəн үшін ғана емес, мал
бордақылауға аса қажет көк балауса алу үшін де өсіріледі [30].

4.7.3. Дəнді-бұршақты дақылдардың биологиялық ерекшеліктері

Дəнді бұршақты дақылдар тұқымын дəнді дақылдармен салыстырғанда
ақуыз көп кездеседі. Ақуыз, əсіресе, май бұршақ дəнінде көп 39%, сары
бөрібұршақ дəніндегі ақуыздың мөлшері 36% , асбұршақ дəнінде 24 % тең.
Дəнді бұршақты дақылдардың тағы бір ерекшелігі - олардың ақуыздары тез
қорытылып, ағзаға жақсы сіңеді. Ақуызбен қатар, дəнді бұршақ дақылдардың
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дəнінде майлар мен А, Н, Д, Е, С тобындағы витаминдері кездеседі. Көптеген
мал азықтық дақылдар ішінде дəнді бұршақ дақылдары құрамы жағынан аса
бағалы. Дəнді бұршақ дақылдарының құрамына енетін белоктың басым
көпшілігі ауадағы азотты сіңіру арқылы пайда болады. Олар тамырындағы
түйнек бактерия жинақтары арқылы ауа азотын топыраққа сіңіреді де,
топырақты азотпен байытады. Бұл топырақтың құнарлылығын арттырып,
келесі себілетін дақылдардың өнімін, құрамындағы белок сапасын
жақсартуға жағдай жасайды. Топырақ қосындысы құрамына енетін ауа
азотының мөлшері егіліп отырған дақылға, оны баптап-күтуге, қоректік
заттарға, жарыққа жəне топырақтың сапасына, органикалық заттарға бай
болуына тікелей қатысты. Егіншілік мəдениетін көтеруде жəне көп танапты
егістік құрамындағы дақылдардың өнімін жоғарылатуда бұршақ дəнді
дақылдары тиімді əсері бар. Топыраққа жиналған органикалық қосылыстар
азот мөлшерін ғана жақсартып қоймай, сонымен қатар топырақтың ерімейтін
қосылыстарын пайдалануға жағдай жасайды [32].

Дəнді бұршақ өсімдіктері бұршақ тұкымдасына жəне көбелек туыс
тармағына жатқызуға болады. Бұршақ өсімдіктерінің тамыр жүйесі кіндік
тамырлар. Топыраққа терең кеткен кіндік тамырдан тараған жіңішке
тамыршалардың басым көпшілігі топырақтың қопсытылып, өңделетін 20-25
см қабатына орналасқан [32].

Бұршақ тұқымдас өсімдіктердің, əсіресе, салалы жұп қатар
жапырақтыларының сабағы жерге жатып өседі де, салалы дара қатар
жапырақты (ноқат), үш бөлікті (соя, фасоль) жəне саусақ салалы
жапырақтылары (бөрі бұршақ түрлері) мықты, тік болып өседі.
Жапырақшаларының санына, тұқымының топырақ бетіне көктеп шығуына
қарап үш топқа бөлінеді:
1. Қатар салалы жапырақтыға жəне тұқымы сіңірілген тереңдікте
қалатындарға - бұршақ, чина, жасымық, атбас бұршақ, сиыр жоңышқа жəне
ноқат жатқызылады. Дара қатар салалы жапырақты ноқатта оралма қылқан
кездеспейді, ал қалған дақылдарда дара қатар жапырақшаның орнында
оралма қылқандар болады, сол себепті мал азығына арнап еккенде оларды
сабағы тік, берік дəнді дақылдармен қоса, немесе бір сабаққа екіншісі тірек
болу үшін қалыңдау егіледі.
2. Үш бөлікті жапырақты соя мен фасольдың кейбір түрлері тұқым жарнағын
топырақ бетіне ала өседі, сол себепті бұл дақылдарды сепкенде ұсынылған
тұқым сіңіру тереңдігі сақталуы керек.
3. Саусақ салалы жапырақты бөрі бұршақ түрлері де тұқым жарнағын
топырақ бетіне шығарып өседі.Бұршақ дəнді өсімдіктердің гүл
жапырақшалары күрделі болып, қос қанаттан, желкемнен, кайықшадан, он
аталық, бір аналықтан құралған. Күлтелерінің түсі ақ түстен шымқай қызыл,
күлгін түске дейін өзгеріп кездеседі.
Жемісі бұршақ тəріздес, бір немесе көп дəнді, сабақты бұршақ, піскен кезде
бұралу арқылы дəнін шашатын, жоғарыдан төмен ашылатын құрғақ
жемістілер болып табылады. Дəндері қысқа,сабағы арқылы, жеміс

  
 



117

дəнінде майлар мен А, Н, Д, Е, С тобындағы витаминдері кездеседі. Көптеген
мал азықтық дақылдар ішінде дəнді бұршақ дақылдары құрамы жағынан аса
бағалы. Дəнді бұршақ дақылдарының құрамына енетін белоктың басым
көпшілігі ауадағы азотты сіңіру арқылы пайда болады. Олар тамырындағы
түйнек бактерия жинақтары арқылы ауа азотын топыраққа сіңіреді де,
топырақты азотпен байытады. Бұл топырақтың құнарлылығын арттырып,
келесі себілетін дақылдардың өнімін, құрамындағы белок сапасын
жақсартуға жағдай жасайды. Топырақ қосындысы құрамына енетін ауа
азотының мөлшері егіліп отырған дақылға, оны баптап-күтуге, қоректік
заттарға, жарыққа жəне топырақтың сапасына, органикалық заттарға бай
болуына тікелей қатысты. Егіншілік мəдениетін көтеруде жəне көп танапты
егістік құрамындағы дақылдардың өнімін жоғарылатуда бұршақ дəнді
дақылдары тиімді əсері бар. Топыраққа жиналған органикалық қосылыстар
азот мөлшерін ғана жақсартып қоймай, сонымен қатар топырақтың ерімейтін
қосылыстарын пайдалануға жағдай жасайды [32].

Дəнді бұршақ өсімдіктері бұршақ тұкымдасына жəне көбелек туыс
тармағына жатқызуға болады. Бұршақ өсімдіктерінің тамыр жүйесі кіндік
тамырлар. Топыраққа терең кеткен кіндік тамырдан тараған жіңішке
тамыршалардың басым көпшілігі топырақтың қопсытылып, өңделетін 20-25
см қабатына орналасқан [32].

Бұршақ тұқымдас өсімдіктердің, əсіресе, салалы жұп қатар
жапырақтыларының сабағы жерге жатып өседі де, салалы дара қатар
жапырақты (ноқат), үш бөлікті (соя, фасоль) жəне саусақ салалы
жапырақтылары (бөрі бұршақ түрлері) мықты, тік болып өседі.
Жапырақшаларының санына, тұқымының топырақ бетіне көктеп шығуына
қарап үш топқа бөлінеді:
1. Қатар салалы жапырақтыға жəне тұқымы сіңірілген тереңдікте
қалатындарға - бұршақ, чина, жасымық, атбас бұршақ, сиыр жоңышқа жəне
ноқат жатқызылады. Дара қатар салалы жапырақты ноқатта оралма қылқан
кездеспейді, ал қалған дақылдарда дара қатар жапырақшаның орнында
оралма қылқандар болады, сол себепті мал азығына арнап еккенде оларды
сабағы тік, берік дəнді дақылдармен қоса, немесе бір сабаққа екіншісі тірек
болу үшін қалыңдау егіледі.
2. Үш бөлікті жапырақты соя мен фасольдың кейбір түрлері тұқым жарнағын
топырақ бетіне ала өседі, сол себепті бұл дақылдарды сепкенде ұсынылған
тұқым сіңіру тереңдігі сақталуы керек.
3. Саусақ салалы жапырақты бөрі бұршақ түрлері де тұқым жарнағын
топырақ бетіне шығарып өседі.Бұршақ дəнді өсімдіктердің гүл
жапырақшалары күрделі болып, қос қанаттан, желкемнен, кайықшадан, он
аталық, бір аналықтан құралған. Күлтелерінің түсі ақ түстен шымқай қызыл,
күлгін түске дейін өзгеріп кездеседі.
Жемісі бұршақ тəріздес, бір немесе көп дəнді, сабақты бұршақ, піскен кезде
бұралу арқылы дəнін шашатын, жоғарыдан төмен ашылатын құрғақ
жемістілер болып табылады. Дəндері қысқа,сабағы арқылы, жеміс

  
 

жармаларына бекіген.Дəнді бұршақты дақылдар пайдалану мақсатына қарай
бірнеше топқа бөлуге болады:
 тағамдық дəнді бұршақтар (асбұршақ, үрмебұршақ, ноқат);
 малазықтық дəнді бұршақтар (пелюша,малазық бөрібұршақ, малазықтық

бұршақ);
 техникалық дəнді бұршақ (май бұршақ);
 аралас пайдаланылатын дəнді бұршақтар (жасымық, ноғатық);
 жасыл тыңайтқыш ретінде пайдаланылатын бұршақтар (алколоидты

бөрібұршақ) деп бөлінеді.
Тапсырма Сұрақтарға жауап жазыңыз.
1.Дəнді бұршақ дақылдарының ботаникалық сипаттама бер; 2.Ас бұршақтың
ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, өсіру технологиясы; 3.Үрме
бұшақ, май бұршақ, ноқаттың ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері,
өсіру технологиясын ата.

4.7.4. Күнбағысты өсірудің индустриалдық технологиясы

Күнбағыс – күрделі гүлдесін тұқымдасына жататын өсімдік түрі. Оның
шамамен 90-ға тарта біржылдық жəне көпжылдық түрлері бар. Үлкен гүл
шоғырлары бар күнбағыстың сары жалқын жапырақшалары бір қараған
адамға күн секілді көрінеді.

Ең көп тараған түрі – майлы күнбағыс. Күнбағыстың бұл түрі əлемнің
барлық жерінде өседі жəне күнбағыс майын өндіру үшін қолданады.

Күнбағыс кез келген бақша топырағында жақсы өседі, алайда жеңіл
жəне құнарлы топырақта жасқы өседі. Күнбағыс күнді сүйетіндіктен, оны
өсіретін орынды күн жақсы түсетін жер болу керек. Күнбағыс дəнін көктемде
топыраққа себу арқылы көбейеді, ал көпжылдық түрлері – көктемде немесе
күзде түптерінің бөлінуі арқылы өседі. Тұқымды сəуір, мамыр айларында
тікелей ашық топыраққа бір-бірінен 30 х 40 см қашықтықта, бір ұяшыққа 2-3
дəннен 2-5 см. тереңдікке сіңіре егіледі. Тұқым +5С температурада өне
бастайды. Күнбағыстың гүлдеуі көктесін пайда болғаннан кейін 75-80 күн
өткен соң ғана басталады. Өсімдік ерекше күтімді қажет етпейді.
Күнбағыстың күту өте қарапайым: қатарлар арасы арамшөп өсімдіктерінен
еркін, ал топырағы борпылдақ болуы қажет. Күнбағысты уақтылы егу оны
қыркүйек айының басында жинауға мүмкіндік береді. Осы уақытта көбінесе
қажетті ылғал деңгейіндегі жоғары сапалы пісте алуды қамтамасыз ететін
қолайлы ауа райы болып табылады [30].

Күн-бағысты басын өткір пышақпен қесу арқылы қолмен жиналады.
Өте ылғалды пістелерді 8-10 күн бойы сабағының түбіріне кесілген
себеттерді кигізу арқылы кептіріледі. Егістіктен жиналған күнбағыстар
қырманға – қоймадағы арнайы орынға жеткізіліп, ол тек екі қабырғаға
орналастырылады, өйткені қойманың алдыңғы жағындағы қабырғаның
болмауы, қажетті ауа алмасуын қамтамасыз ету қажет. Бірден кептіру жақсы
желдетіліп тұратын қараңғы қоймаларда жүзеге асырылады. Кептірілетін
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орындағы температура 40-50°С болуы тиіс. Матадан жасалған қаптарда 2
жылға дейін сақталады.
Тапсырма 1. Күнбағыс туралы анықтама жазыңыз.
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________

4.7.5. Мақта талшығының технологиялық сапасы

Мақта — бағалы талшықты дақыл түрі. Ол халық шаруашылығының əр
саласында түрлі мақсатта қолданылады. Ең бастысы, мақта — тоқыма
өнеркəсібі үшін негізгі шикізат көзі.
Мақтаның екі түрі өсіріледі:

Бірінші түрі — орташа талшықты кəдімгі немесе мексикалық мақта
түрі. Оның кесегі ірі, жұмыр, жоғарғы жағы үшкір, қауашағы 3-5 жерден
алынады, əр кесектің қауашағында 5-10 дана тұқымы болады.

Екінші түрі — жіңішке талшықты перу немесе мысыр мақта түрі.
Оның кесегі ұсақ конус тəріздес, ұзынша келеді. Қауашағы 3-4 ұялы, онда 5-8
жалаңаш тұқым болады.

Қазақстанда негізінен мақтаның орта талшықты сорттары өсіріледі.
Мақта шаруашылықтарының басты міндеттерінің бірі — оның

талшығының технологиялық сапасын жоғарылату [32].
Мақта — жылу сүйгіш өсімдік түрі. Оның тұқымы топырақ 10-12°С-қа

жылынғанда өнеді. Бірақ бұл температура оның көктеп шығуы үшін
жеткіліксіз болады. Өскіндердің біркелкі бітік болып шығуы үшін тұқым
сіңірілген тереңдіктегі температура 14-16 °С шамасында болуы қажет.
Мақтаның өсу бойы кезеңінде дамуына қолайлы температура 25-30 С болып
табылады. Ауаның температурасы 25 °С-тан кем немесе 36-37 °С-тан артық
болса, өсімдіктің дамуы бəсеңдейді, ал температура 0 °С-тан төмен түссе ол
мақта үшін өте қауіпті болады. Мақта тек суармалы жерлерде ғана жоғары
өнім береді. Суды ең көп қажет ететін мезгілі — гүлдену-жеміс беру кезеңі.
Мақта қара, қызыл-қоңыр жəне сұр топырақтарда жақсы өніп-өседі. Оған
қышқыл жəне батпақты топырақтар қолайсыз болып табылады.Мақтадан
жоғары жəне тұрақты өнім алудың маңызды шарттарының бірі — топырақ
өңдеудің дұрыс жүйесін қолдану. Ол күзде жəне көктемдегі егін себер
алдындағы топырақ өңдеу жұмыстары болып табылады [31].

4.7.6. Қантты жəне крахмалды дақылдар

Қант қызылшасы -қызылша туысына жататын екі жылдық бағалы
техникалық дақыл түрі. Бірінші жылы оның қоректік заттары бар тамыры
мен жапырақ шоғы өседі. Екінші жылы топыраққа отырғызылған қант
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орындағы температура 40-50°С болуы тиіс. Матадан жасалған қаптарда 2
жылға дейін сақталады.
Тапсырма 1. Күнбағыс туралы анықтама жазыңыз.
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________

4.7.5. Мақта талшығының технологиялық сапасы

Мақта — бағалы талшықты дақыл түрі. Ол халық шаруашылығының əр
саласында түрлі мақсатта қолданылады. Ең бастысы, мақта — тоқыма
өнеркəсібі үшін негізгі шикізат көзі.
Мақтаның екі түрі өсіріледі:

Бірінші түрі — орташа талшықты кəдімгі немесе мексикалық мақта
түрі. Оның кесегі ірі, жұмыр, жоғарғы жағы үшкір, қауашағы 3-5 жерден
алынады, əр кесектің қауашағында 5-10 дана тұқымы болады.

Екінші түрі — жіңішке талшықты перу немесе мысыр мақта түрі.
Оның кесегі ұсақ конус тəріздес, ұзынша келеді. Қауашағы 3-4 ұялы, онда 5-8
жалаңаш тұқым болады.

Қазақстанда негізінен мақтаның орта талшықты сорттары өсіріледі.
Мақта шаруашылықтарының басты міндеттерінің бірі — оның

талшығының технологиялық сапасын жоғарылату [32].
Мақта — жылу сүйгіш өсімдік түрі. Оның тұқымы топырақ 10-12°С-қа

жылынғанда өнеді. Бірақ бұл температура оның көктеп шығуы үшін
жеткіліксіз болады. Өскіндердің біркелкі бітік болып шығуы үшін тұқым
сіңірілген тереңдіктегі температура 14-16 °С шамасында болуы қажет.
Мақтаның өсу бойы кезеңінде дамуына қолайлы температура 25-30 С болып
табылады. Ауаның температурасы 25 °С-тан кем немесе 36-37 °С-тан артық
болса, өсімдіктің дамуы бəсеңдейді, ал температура 0 °С-тан төмен түссе ол
мақта үшін өте қауіпті болады. Мақта тек суармалы жерлерде ғана жоғары
өнім береді. Суды ең көп қажет ететін мезгілі — гүлдену-жеміс беру кезеңі.
Мақта қара, қызыл-қоңыр жəне сұр топырақтарда жақсы өніп-өседі. Оған
қышқыл жəне батпақты топырақтар қолайсыз болып табылады.Мақтадан
жоғары жəне тұрақты өнім алудың маңызды шарттарының бірі — топырақ
өңдеудің дұрыс жүйесін қолдану. Ол күзде жəне көктемдегі егін себер
алдындағы топырақ өңдеу жұмыстары болып табылады [31].

4.7.6. Қантты жəне крахмалды дақылдар

Қант қызылшасы -қызылша туысына жататын екі жылдық бағалы
техникалық дақыл түрі. Бірінші жылы оның қоректік заттары бар тамыры
мен жапырақ шоғы өседі. Екінші жылы топыраққа отырғызылған қант

  
 

қызылшасының жемісінен гүл шашатын сабақ жəне тұқым пайда болады.
Қант қызылшасы тамақ өнеркəсібінде қант алу үшін пайдаланылады, өйткені
оның тамыр жемісінде 17 – 19%-дай қант кездеседі. Қант қызылшасы – жылу
сүйгіш өсімдік түрі. Негізінен тұқым себуді топырақтың 10 см тереңдіктегі
температурасы 5,6°С жылынғанда басталады. Бұл кезең көбінесе наурыздың
3-онкүндігі мен сəуірдің 1-жартысына сəйкес келеді. Органикалық заттарға
бай, құнарлы қара топырақта қант қызылшасы жақсы өседі. Оған топырақтың
қышқылдау немесе бейтарап болғаны дұрыс (рН 6,5 – 7,5). Қазақстанның
суғармалы жерлерінде негізінен қатар аралығы 60 см кең қатарлы себу əдісі
пайдаланылады. Қазақстанда қант қызылшасы Жамбыл, Алматы
облыстарының суғармалы жерлерінде өсіріледі. Қант қызылшасын бір
танапта ұзақ жылдар бойы ауыстырмай сепкенде, оның зиянкес жұмыр құрты
мен тамыр биті көбейіп кетеді. Сондықтан қант қызылшасын түрлі аурулар
мен зиянкестерден қорғауда, оның өнімділігін арттырып, қанттылығын
көтеруде ауыспалы егістің маңызы зор болып тұр. Мал азықтық қант
қызылшасының құрамында көмірсулар, витаминдер, тұздар, азотсыз
экстракты заттар кездеседі. Сондықтан ол жоғары сапалы жəне жұғымды мал
азықтық дақыл болып саналады. Бұл қызылша Қазақстанның барлық
облыстарында өседі.

Крахмалды дақылдардың ішіндегі маңыздысы да, көп таралғаны да -
картоп өсімдігі. Картоптың шыққан жері-Оңтүстік Америка, қазір коңыржай
белдеуде картоп дақылы өсіріліп отыр [30].
Тапсырма Қантты жəне крахмалды дақылдар бойынша кестені толтыру.

Кесте 4.7- Қантты жəне крахмалды дақылдар
№ Мен білемін Мен білдім Менің білгім келеді

4.7.7. Азықтық жəне бақша дақылдары

Бақша дақылдары-асқабақ тұқымдасына жататын бір жылдық шөптесін
өсімдіктер түрі. Оған қарбыз, қауын, асқабақ кіреді. Бақша дақылдары
тропиктік жəне субтропиктік аймақтардан шыққан, Қазақстанның барлық
аймақтарында өседі. Бақша дақылдары – бағалы тағамдық жəне диеталық
өнім, дəрілік, сəндік мақсатта, мал азығы, майлы шикізат ретінде
қолданылады. Бақша жемістерінің құрамында қант, көмірсу, витаминдер,
минералды заттар, органикалық қышқылдар бар. Сондай-ақ олар емдік
қасиеті жағынан, жұғымдылығы, сіңімділігі жəне диеталық қоректілігі
жағынан пайдасы көп. Бақша дақылдарының жемістері тағамға көктей
немесе өңделген түрінде пайдалынады [32].

Бақша дақылдарының тұқымдары бір-біріне анатомикалық құрылысы,
химикалық құрамы, физиология-биохимиялық процестері, пісіп-жетілуі,
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өсіп-өнуі ұқсас болып келеді. Олардың қос жарнақты тұқымдарының
өнгіштігі өте жоғары 98 – 100%, ұзақ 8 – 10 жыл сақтауға болады. Бақша
дақылдарының жер асты жүйесі кіндік тамырлы, негізгі тамырдан жəне
жанама тамыршалардан болады. Сабақтары өсу процесінде жоғары
өрмелейді, жайыла өседі немесе тік бұталы болады. Аталық, аналық
гүлдерінің дара, қос жəне аралас 3 түрі бар. Алдымен аталық, содан кейін
аналық гүлдері гүлдейді. Жемістері көптұқымды, жидек тəрізді, салмағы. 80
кг-ға дейін (асқабақ) жетеді. Бақша дақылдары тұқымының өсіп-өнуі үшін
қарбызға 15 – 17°С, қауынға 14 – 16°С жəне асқабаққа 10 – 13°С температура
қажет етеді. Себу алдында егістікті суғарады. Қауын мен қарбыздың тұқымы
3 – 6 см, ал асқабақтың тұқымы 6 – 8 см тереңдікке себіледі. Себу
жұмыстарын ерте пісетін сорттардан бастайды. Піскен өнім уақытында
жиналса, түптегі келесі жемістер тезірек пісіп-жетіледі. Бақша
дақылдарының жиі кездесетін ауруларына солу (фузариоз), кəдімгі ақ ұнтақ,
жалған ақ ұнтақ, антракноз, ал зиянкестеріне зиянды көбелек, бұзаубас, т.б.
жатқызылады. Олармен күресу үшін агротехникалық, биологиялық жəне
химиялық шаралар пайдалынады.

4.7.8. Табиғи азықтық алқаптарды жақсарту бойынша іс-шаралар

Қазақстанда табиғи мал азықтық жерлер, барлық жер көлемінің 70%-
дан астамын алып жатыр. Бірақта осыншама аймақтан алынатын азық көп
емес. Оның негізгі себебі шабындықтар мен жайылымдардың өнімінің
төмендігінде. Үстірт немесе жеңіл-желпі жақсарту жүйесі табиғи
шабындықтар мен жайылымдардың беткі шым қабатын толықтай жоймай
мəдени қалпын көтеру арқылы өнімділігін көтеру болып табылады.

Жеңіл-желпі жақсартудың негізгі шаралары:
1) мəдени-техникалық жұмыстар (шалғындықты тазарту) арқылы тиімді
жерлер көлемін өсіру;
2) суландырылуын жақсарту жəне қамтамасыздығын реттеу (құрғату,
көлтабандарды суландыру, қар тоқтату т.б.) жұмыстары;
3) шөп жамылғысына тыңайтқыштар беру жұмыстары;
4) шалғындықтағы шөп жамылғысын күтіп-баптау (желдетілуін,
тығыздығын жақсарту, тұқым үстеп себу т.б.) жұмыстары;
5) орманды жəне шалғындық жайылымдарды жақсарту жұмыстары.

Мал азықтық жердің су-ауа жəне қоректік режимін жақсарту, жасарту
технологиясын қолдану арқылы да жүргізіледі [27].
Тапсырма Шабындық пен жайылым жерлердің өнімділігін көтеру
жұмыстарын атаңыз.

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4.7.9. Пішен, сүрлем, пішендеме, дəнді пішен жəне дəруменді шөп
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өсіп-өнуі ұқсас болып келеді. Олардың қос жарнақты тұқымдарының
өнгіштігі өте жоғары 98 – 100%, ұзақ 8 – 10 жыл сақтауға болады. Бақша
дақылдарының жер асты жүйесі кіндік тамырлы, негізгі тамырдан жəне
жанама тамыршалардан болады. Сабақтары өсу процесінде жоғары
өрмелейді, жайыла өседі немесе тік бұталы болады. Аталық, аналық
гүлдерінің дара, қос жəне аралас 3 түрі бар. Алдымен аталық, содан кейін
аналық гүлдері гүлдейді. Жемістері көптұқымды, жидек тəрізді, салмағы. 80
кг-ға дейін (асқабақ) жетеді. Бақша дақылдары тұқымының өсіп-өнуі үшін
қарбызға 15 – 17°С, қауынға 14 – 16°С жəне асқабаққа 10 – 13°С температура
қажет етеді. Себу алдында егістікті суғарады. Қауын мен қарбыздың тұқымы
3 – 6 см, ал асқабақтың тұқымы 6 – 8 см тереңдікке себіледі. Себу
жұмыстарын ерте пісетін сорттардан бастайды. Піскен өнім уақытында
жиналса, түптегі келесі жемістер тезірек пісіп-жетіледі. Бақша
дақылдарының жиі кездесетін ауруларына солу (фузариоз), кəдімгі ақ ұнтақ,
жалған ақ ұнтақ, антракноз, ал зиянкестеріне зиянды көбелек, бұзаубас, т.б.
жатқызылады. Олармен күресу үшін агротехникалық, биологиялық жəне
химиялық шаралар пайдалынады.

4.7.8. Табиғи азықтық алқаптарды жақсарту бойынша іс-шаралар

Қазақстанда табиғи мал азықтық жерлер, барлық жер көлемінің 70%-
дан астамын алып жатыр. Бірақта осыншама аймақтан алынатын азық көп
емес. Оның негізгі себебі шабындықтар мен жайылымдардың өнімінің
төмендігінде. Үстірт немесе жеңіл-желпі жақсарту жүйесі табиғи
шабындықтар мен жайылымдардың беткі шым қабатын толықтай жоймай
мəдени қалпын көтеру арқылы өнімділігін көтеру болып табылады.

Жеңіл-желпі жақсартудың негізгі шаралары:
1) мəдени-техникалық жұмыстар (шалғындықты тазарту) арқылы тиімді
жерлер көлемін өсіру;
2) суландырылуын жақсарту жəне қамтамасыздығын реттеу (құрғату,
көлтабандарды суландыру, қар тоқтату т.б.) жұмыстары;
3) шөп жамылғысына тыңайтқыштар беру жұмыстары;
4) шалғындықтағы шөп жамылғысын күтіп-баптау (желдетілуін,
тығыздығын жақсарту, тұқым үстеп себу т.б.) жұмыстары;
5) орманды жəне шалғындық жайылымдарды жақсарту жұмыстары.

Мал азықтық жердің су-ауа жəне қоректік режимін жақсарту, жасарту
технологиясын қолдану арқылы да жүргізіледі [27].
Тапсырма Шабындық пен жайылым жерлердің өнімділігін көтеру
жұмыстарын атаңыз.

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
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Пішен дайындау технологиясы шөптің жинау мерзімі кешіккен сайын
пішеннің сапасы төмендей түседі. Себілген көпжылдық шөптердің ең
қолайлы шабу мерзімі бұршақ тұқымдастарда - бүрлену-гүлденудің басы
болып табылады, астық тұқымдастарда масақтанудың бас кезі. Пішен
жинаудың ұзақтығы негізінен шабылған шөптің кебу жылдамдығына
байланысты. Ылғал жоғалту жылдамдығы кезеңіне, ауаның
температурасына, оның ылғалдылығы мен желдің жылдамдығына
байланысты болады. Гүлдену кезеңінде шабылған шөптер бүрлену мен
масақтану кезеңдеріне қарағанда 2-3 есе тезірек кеуіп кетеді.

Пішенді шашыраңқы пайдаланған шашыраңқы пайдаланбаған жəне
сығымдалған түрде дайындалады. Пішенді шашыраңқы пайдаланған түрде
дайындау барынша кең тараған түрі. Оны дайындағанда шөпті шабу, дестеге
жинау, дестелерді аударыстыру, көпенелеу, көпенелерді жинау, оларды
тасымалдау, шошаққа жəне маяға салу жұмыстары жатады. Шашыраңқы
пішенді негізгі екі технологиямен дайындайды: бірінші технология бойынша
қажетті ылғалдылыққа дейін дестелерде құрғатылған шөпті тіркемелерге
немесе көпенелерге жинайды да сақтау орындарына жеткізіп маялайды.
Екінші технологияда пішенді жинап көпенелерге немесе шошаққа үйеді де
қыста уақытқа (1-1,5 ай) далада қалдырады. Кейін техниканың босауына
қарай көпене немесе шошақтасығыш жабдықтармен мал қораларына немесе
сақтау орындарына тасымалданып, пішен маяланады.

Ауа райы қолайсыз болған жағдайда пішен дайындалғанда құрғатылған
көк балусаны, ашық алаңдарда белсенді желдеткіштер, немесе қоймаларда
арнаулы қондырғылардың күшімен қыздырылған ауамен қосымша кептіру
жұмыстары жүргізіледі [27].

Сығымдалған пішенді дайындалғанда шөпті шабу, аударыстыру,
дестелерге тырмалау, дестелерді жинап сығымдап байлау, теңдар мен
рулондарды сақтау орындарына тасымалдау жұмыстары жүргізіледі.
Қоймада немесе маяда теңдер мен рулондарды қалау, қажет болғанда
белсенді желдеткіш əдісімен қосымша кептіру жүргізіледі. Бұл əдісте қол
еңбегі мүлде қолданылмайды, шығын 2-2,5 есе азаяды. Соның нəтижесінде
сығымдалған пішеннің сапасы 30 % көбейеді. Пішен дайындаудың
технологиясы нақты жағдайға шабындық алқаптардың көлемі, жер бедері
жəне мал фермаларынан қашықтығына байланысты таңдалынып алынады.
Пішенді кəдімгі төртбұрышты теңдерге байлау технологиясы қолданылады.
Әсіресе, бұршақ тұқымдас пішенді байлау өте тиімді болып есептеледі. Ол
үшін далада шөпті тездетіп кептіру əдісі қолданып, бұршақ тұқымдас
шөптерді жаныштайды, соңынан бір-екі рет аударыстырғаннан кейін
массаның ылғалдылығы 28-30% дейін төмендейді, осыдан кейін 20%
ылғалдылыққа дейін кептіру үшін тырмалап дестеге салынып, кептірілген
пішенді байлап қалқанның астында жинап сақтайды. Осындай
технологияның нəтижесінде жапырақтардың шығыны 3-5 есе азаяды,
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пішендегі каротин мөлшері 72 мг/кг жетеді, еңбек шығыны 3,4-4,5 адам
сағат/тоннаға тең болады.

Сүрлем дайындау технологиясы қазіргі уақытта сүрлем дайындауға
жүгері, күнбағыс, шай жүгері, сиыржоңышқа жəне асбұршақ-сиыржоңышқа
қоспалары, көпжылдық себілген жəне табиғи шалғындық шөптер көк
балаусасы кең қолданыста.Өсімдіктерді сүрлем дайындау үшін шабуы
сүрлем жинайтын КС-2,6, СК-1,8, СК-2,6, комбайн типтерімен жүргізіліп,
олар көк балаусаны шабады, ұсақтайды жəне массаны жүк машиналарға
басады. Жем-шөпті сүрлеу əр түрлі қойма типтерінде тереңдетілген
жартылай тереңдетілгең жер бетіндегі жəне мұнараларда жүргізіледі. Көк
балауса массасының салар алдында қойманың түбіне ұсақталған сабан мен
30-40 см тығыздалғаннан кейін қалыңдықпенжабу жұмысы жүргізіледі.
Траншеяны біржағынан бастап толтыра бастайды. Сүрленетін масса
траншеяда шынжыртабан жəне доңғалақтабантракторларменжол
полотносына түсетін қысым 0,40-тан 0,85 дейін кг/см2 тығыздайды.

Тапсырма Берілген материалдар бойынша кластерді толтырыңыз.

4.8. Машиналардың материалдары, механизмдері жəне бөлшектері.
4.8.1. Материалдар, олардың қасиеті жəне қолданылуы. 4.8.2. Машиналардың
материалдары жəне бөлшектері.

Барлық машина жасау материалдары физикалық, химиялық жəне
технологиялық қасиеттерімен сипатталады. Машина жасау материалдарының
физикалық қасиеттеріне-тығыздық, түсі, жылу өткізгіштік, электр
өткізгіштік, балқу температурасы, меншікті жылу сыйымдылық жатады.

Химиялық қасиеттеріне-тоттануға бекемділік, тотыққыштық, ерігіштік,
механикалық қасиеттеріне – қаттылық, беріктік, серпімділік, иілімділік,
тұтқырлық, технологиялық қасиеттеріне- созымдылық, сұйықтық, аққыштық,
пісірмелілік, кесумен өңделгіштік жəне тозуға төзімділік жатады [34].

Металдардың механикалық, химиялық жəне технологиялық
қасиеттерін жақсарту үшін термиялық (шыңдау, жасыту, жұмсарту) жəне
химия-термиялық жолмен өңдейді. Машина жасауда металдар қара (темір
жəне оның қорытпалары) жəне түсті болып бөлінеді.
Тапсырма Негізгі машина жасау материалдарын тізбектеп, жұмыс дəптеріне
көрсету.
Кесте 4.8- Негізгі машина жасау материалдары

Пішен, сүрлем дайындау технологиясы

? 

? 
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пішендегі каротин мөлшері 72 мг/кг жетеді, еңбек шығыны 3,4-4,5 адам
сағат/тоннаға тең болады.

Сүрлем дайындау технологиясы қазіргі уақытта сүрлем дайындауға
жүгері, күнбағыс, шай жүгері, сиыржоңышқа жəне асбұршақ-сиыржоңышқа
қоспалары, көпжылдық себілген жəне табиғи шалғындық шөптер көк
балаусасы кең қолданыста.Өсімдіктерді сүрлем дайындау үшін шабуы
сүрлем жинайтын КС-2,6, СК-1,8, СК-2,6, комбайн типтерімен жүргізіліп,
олар көк балаусаны шабады, ұсақтайды жəне массаны жүк машиналарға
басады. Жем-шөпті сүрлеу əр түрлі қойма типтерінде тереңдетілген
жартылай тереңдетілгең жер бетіндегі жəне мұнараларда жүргізіледі. Көк
балауса массасының салар алдында қойманың түбіне ұсақталған сабан мен
30-40 см тығыздалғаннан кейін қалыңдықпенжабу жұмысы жүргізіледі.
Траншеяны біржағынан бастап толтыра бастайды. Сүрленетін масса
траншеяда шынжыртабан жəне доңғалақтабантракторларменжол
полотносына түсетін қысым 0,40-тан 0,85 дейін кг/см2 тығыздайды.

Тапсырма Берілген материалдар бойынша кластерді толтырыңыз.

4.8. Машиналардың материалдары, механизмдері жəне бөлшектері.
4.8.1. Материалдар, олардың қасиеті жəне қолданылуы. 4.8.2. Машиналардың
материалдары жəне бөлшектері.

Барлық машина жасау материалдары физикалық, химиялық жəне
технологиялық қасиеттерімен сипатталады. Машина жасау материалдарының
физикалық қасиеттеріне-тығыздық, түсі, жылу өткізгіштік, электр
өткізгіштік, балқу температурасы, меншікті жылу сыйымдылық жатады.

Химиялық қасиеттеріне-тоттануға бекемділік, тотыққыштық, ерігіштік,
механикалық қасиеттеріне – қаттылық, беріктік, серпімділік, иілімділік,
тұтқырлық, технологиялық қасиеттеріне- созымдылық, сұйықтық, аққыштық,
пісірмелілік, кесумен өңделгіштік жəне тозуға төзімділік жатады [34].

Металдардың механикалық, химиялық жəне технологиялық
қасиеттерін жақсарту үшін термиялық (шыңдау, жасыту, жұмсарту) жəне
химия-термиялық жолмен өңдейді. Машина жасауда металдар қара (темір
жəне оның қорытпалары) жəне түсті болып бөлінеді.
Тапсырма Негізгі машина жасау материалдарын тізбектеп, жұмыс дəптеріне
көрсету.
Кесте 4.8- Негізгі машина жасау материалдары

Пішен, сүрлем дайындау технологиясы

? 

? 

  
 

№ Металдар Металдардың қасиеттері
Қара металдар

1 Темір Сұрғылт реңі бар, ақшыл-күміс металл. Темірді кесу, əрі қысыммен
жеіл өңделеді. Беріктігі төмен болғандықтан таза түрінде
қолданылмайды.

2 Болат Темірдің көміртегімен (2,14 %-ға дейін) ж»не басқа да элементтермен
қорытпасы. Көміртегінің үлесіболаттың қасиеттеріне айтарлықтай əсер
береді: көміртегі мол болған сайын қаттылығы, беріктік шегі өсе түседі,
ал иілімділігі мен соққылау тұтқырлығы азая түседі.

3 Шойын Темірдің көміртегімен жəне басқа да элементтермен қорытпасы.
Шойын болатқа қарағанда морт келеді, нашар пісірмеленді, бірақ
құйылым қасиеттері жоғары болып келеді.

4 Сұр шойын Жұмсақтау, кесумен жақсы өңделеді жəне құйым қасиеттері өте жақсы.
5 Ақ шойын Жарқыраған ақ түсті, морт жəне қатты болады жəне кесумен ауыр

өңделеді.
6 Созылмалы

шойын
Механикалық қасиеттері жəне иілімділігі өте жоғары.

7 Арнайы
шойын

Ферроқорытпаларды болатты қышқылсыздандыру жəне легирлеу үшін
қолданылады.

Түсті металдар жəне қорытпалар
1 Мыс Жұмсақ, иілгіш қызғылт-қызыл металл. Жылу мен электр өткізгіштігі,

тоттануға төзімділігі жо,
2 Қола Мыстың мырыш пен никельден басқа элементтермен қорытпасы.

Қорытпа компоненттері ретінде қалайы, алюминий, берилий, марганец,
қорғасын, кремний қолданылады.

3 Алюминий Ақ түсті күміс- жеңіл металл, жылу жəне электр тогын жақсы өткізеді,
қысыммен салқын жəне ыстық электр сымдарын, химиялық
аппаратураны жасау, жеңіл қорытпаларды дайындау үшін қолданады.

4 Силумин Алюминий мен кремнийдің құймалы қорытпасы.
5 Магний Ақ түсті металл, ауада тез тотығады жəне жоғары температурада

тұтанғыш келеді, механикалық қасиеттері төмен болғандықтан, аса
жеңіл магний қорытпалары түрінде қолданылады.

6 Титан Жеңіл, баяу балқитын, иілгіш жəне берік күміс –ақ түсті металл.
Химиялық өнеркəсіпте қорытпалар түрінде пайдаланылады.

4.9. Ауыл шаруашылығы машиналары жəне құралдары. 4.9.1.
Топырақты негізгі, үстінгі жағын өңдеуге жəне өсімдіктерді күтуге арналған
машиналар мен құралдар. 4.9.2. Егу жəне отырғызу машиналары. 4.9.3. Ауыл
шаруашылығы дақылдарын жинауға арналған машиналар

Трактор дегеніміз ауылшаруашылық машиналарын жəне құралдарын
жылжытуға, қозғалысқа келтіруге, тіркемелерді сүйреуге арналған
доңғалақты немесе шынжыртабанды машина. Механикаландырылған
жұмыстарды сапалы жəне үнемді орындау үшін тракторлардың бірнеше
типтері қарастырылады. Ауыл шаруашылық өндірісін кешенді
механикаландыру машиналар жүйесінде тракторлар он класқа бөлінеді: 0,2;
06; 0,9; 1,4; 2; 3; 4; 5; 6 жəне 8 [34].
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Әрбір класта трактордың базалық моделі жəне осы модельдің бірнеше
модификациясы болады. Тракторлардың номинальды тарту күштері кластар
бойынша 4.9-кестеде көрсетілген.

Кесте 4.9- Ауылшаруашылық тракторларының тарту кластары
Тарту класы Номинальды тарту күші, кН Тарту класы Номинальды тарту күші,кН

0,2 1,8-5,4 3 27-36
0,6 5,4-8,1 4 36-45
0,9 8,1-12,6 5 45-54
1,4 12,6-18 6 54-72
2 18-27 8 72-108

Тракторларды атқаратын қызметіне, жүріс бөлігінің конструкциясына
жəне қаңқасының түріне қарай жіктейді. Ауыл шаруашылық
тракторларының қысқаша техникалық сипаттамалары 4.10-кестеде
көрсетілген.

Кесте 4.10- Ауылшаруашылық тракторларының қысқаша техникалық
сипаттамасы
Трактор
маркасы

Көрсеткіш
Тарту
класы

Мақсаты Жүріс
бөлігінің
түрі

Қаңқа түрі Дизель
маркасы

Қозғалтқыш
қуаты, кВт

(а.к.)
Т30А-80 0,9 əмбебап 4К4а Жартылай

рамалы
Д-120 24 (32)

ЛТЗ-55 0,9 əмбебап-
отамалы

» » Д-144 39 (59)

ЛТЗ-
60АВ

1,4 » » » Д-65Н 44 (60)

МТЗ-80 1,4 » » » Д-243 60 (81)
МТЗ-
1025

1,4 » » » Д-245 77 (105)

ЮМЗ-
6АК

1,4 » » » Д-65Н 45 (61)

ЛТЗ-155 2 » 4К4б рамалы Д-422-47 110 (150)
Т-70СМ 2 қызылшалық шынжыр

табанды
» Д-241Л 88 (120)

ДТ-75Д 3 жалпы
мақсаттағы

» » Д-440-22 51 (70)

Т-150 4 » » » СМД-60 70 (95)
Т-150 4 » 4К4б » СМД-62 90 (118)

ВТ-100Д 3 » шынжыр
табанды

» Д-422-24 121 (165)

Т-4М 4 » » » А-01М 103 (140)
К-701 5 » » » ЯМЗ-240Б 221 ()
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Әрбір класта трактордың базалық моделі жəне осы модельдің бірнеше
модификациясы болады. Тракторлардың номинальды тарту күштері кластар
бойынша 4.9-кестеде көрсетілген.

Кесте 4.9- Ауылшаруашылық тракторларының тарту кластары
Тарту класы Номинальды тарту күші, кН Тарту класы Номинальды тарту күші,кН

0,2 1,8-5,4 3 27-36
0,6 5,4-8,1 4 36-45
0,9 8,1-12,6 5 45-54
1,4 12,6-18 6 54-72
2 18-27 8 72-108

Тракторларды атқаратын қызметіне, жүріс бөлігінің конструкциясына
жəне қаңқасының түріне қарай жіктейді. Ауыл шаруашылық
тракторларының қысқаша техникалық сипаттамалары 4.10-кестеде
көрсетілген.

Кесте 4.10- Ауылшаруашылық тракторларының қысқаша техникалық
сипаттамасы
Трактор
маркасы

Көрсеткіш
Тарту
класы

Мақсаты Жүріс
бөлігінің
түрі

Қаңқа түрі Дизель
маркасы

Қозғалтқыш
қуаты, кВт

(а.к.)
Т30А-80 0,9 əмбебап 4К4а Жартылай

рамалы
Д-120 24 (32)

ЛТЗ-55 0,9 əмбебап-
отамалы

» » Д-144 39 (59)

ЛТЗ-
60АВ

1,4 » » » Д-65Н 44 (60)

МТЗ-80 1,4 » » » Д-243 60 (81)
МТЗ-
1025

1,4 » » » Д-245 77 (105)

ЮМЗ-
6АК

1,4 » » » Д-65Н 45 (61)

ЛТЗ-155 2 » 4К4б рамалы Д-422-47 110 (150)
Т-70СМ 2 қызылшалық шынжыр

табанды
» Д-241Л 88 (120)

ДТ-75Д 3 жалпы
мақсаттағы

» » Д-440-22 51 (70)

Т-150 4 » » » СМД-60 70 (95)
Т-150 4 » 4К4б » СМД-62 90 (118)

ВТ-100Д 3 » шынжыр
табанды

» Д-422-24 121 (165)

Т-4М 4 » » » А-01М 103 (140)
К-701 5 » » » ЯМЗ-240Б 221 ()

  
 

Автомобиль дегеніміз жүк, адам тасымалдауға жəне тіркемелер мен
жартылай тіркемелерді сүйреуге арналған өздігінен жүретін машина.
Атқаратын қзметіне қарай автомобильдер жүк тасымалдайтын, жолаушы
тасымалдайтын жəне арнаулы болып жіктеледі.

Тракторлар мен автомобильдер бір-бірімен белгілі ретпен байланысқан
механизмдер мен құрастыру бірліктерінен, бөлшектерден тұрады. Олардың
құрылысы жəне орналасуы түрліше болуы мүмкін, алайда əрекет ету
принципі ұқсас келеді.

4.10. Қозғалтқыш жұмысының негізгі қағидаттары жəне жалпы
құрылысы. 4.10.1. Айналшықты-бұлғақты механизмнің құрылысы жəне
жұмысы. 4.10.2. Қоректендіру жəне майлау жүйесінің құрылысы жəне
жұмысы. 4.10.3. Қозғалтқыштарды салқындату жəне оталдыру жүйесі

Ауылшаруашылық энергетикалық машиналарына поршенді іштен
жанатын қолзалтқыштар орнатылады. Іштен жанатын қозғалтқыш (ІЖҚ)
жанармайдың химиялық (жылу) энергиясын механикалық жұмысқа
түрлендіреді. Іштен жанатын қозғалтқыштарды негізгі белгілері бойынша
төмендегідей жіктейді: - жанғыш қоспаның тұтану тəсілі бойынша-сығылу
арқылы тұтану (дизельдер) жəне электр ұшқынымен тұтану; - қоспа түзу
тəсілі бойынша- сыртқы қоспа жəне ішкі қоспа түзу; -жұмыс процесінің іске
асуына байланысты- екітактылы жəне төрттактылы; - қолданылатын
жанармай түрі бойынша-сұйық жанармайда жұмыс істейтін (дизельді жəне
карбюраторлы) жəне газ тəріздес жанармайда жұмыс істейтін
(карбюраторлы); -салқындату түріне байланысты-сумен салқындатылатын
жəне ауамен салқындатылатын; -цилиндрлер саны бойынша –бірцилиндрлі
жəне көпцилиндрлі; цилиндрлердің орналасы бойынша-бірқатарлы көлденең,
бірқатарлы тік, екіқатарлы оппозитті көлденең жəне қатарлы V- тəріздес
[34].

Бірцилиндрлі қозғалтқышты иінді біліктің (6) бірқалыпты айналуы
біліктің артқы жағына орнатылған ауыр шойын диск түріндегі маховиктің (5)
көмегімен жүзеге асырылады [34].

Бірцилиндрлі қозғалтқышқа қарағанда көпцилиндрлі қозғалтқыштың
жұмысы бірқалыпты, оның айналшақ-бұлғақты механизміне жүктеме аз
түседі жəне оталуы жеңіл. Карбюраторлы қозғалтқыштарға қарағанда,
дизельді қозалтқыштар жанармайды 20-25% аз жұмсайтындықтан
экономикалық жағынан тиімді. Карбюраторлы қозғалтқыштар
автомобильдерде, ал дизельді қоғалтқыштар тракторлар да, жүккөтергіштігі
жоғары автомобильдерде жəне тұрақты қозғалтқыштарда қолданылады [34].
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4.11. Тракторлар мен қозғалтқыштардың сыныпталуы жəне жалпы
құрылысы. 4.12. Іштен жанатын қозғалтқыштардың жұмыс істеу қағидаты.
4.13. Айналшықты-бұлғақты механизмді бөлшектеу жəне жинау.
4.13.1.Форсунканың жай-күйі

Тапсырма Іштен жанатын қозғалтқыштардың негізгі
механизмдерімен жүйелерін жіктеп, жұмыс дəптеріне көрсету [34].
Кесте 4.11- Іштен жанатын қозғалтқыштардың негізгі механизмдері мен
жүйелері
№ Атауы Негізгі құрылысы мен қызметі
1 Іштен

жанатын
қозғалтқыш
айналшақ

Бұлғақты жəне газ тарататын механизмдерінен,
қоректендіру, майлау, салқындату, іске қосу жəне
оталдыру жүйелерінен тұрады.

2 Айналшақ-
бұлғақты
механизм

Поршеннің ілгері-кейінді қозғалысын иінді біліктің
айналмалы қозғалысына түрлендіруге арналған.
Айналшақ-бұлғақты механизмнің негізгі бөлшектеріне:
цилиндр, поршень саусағы, иінді білік жəне маховик.

3 Цилиндрлер
блок

Картерге орнатылған гильза тəріздес шойыннан
жасалады. Цилиндрлер үстіңгі жағынан газ тарату
механизмнінің бөлшектері орнатылған қалпақшамен (1)
жабылады.

4 Поршень Поршень (7) негізінен алюминий қоспалардан
жасалынады. Поршень түптен, жоғарғы тығыздауыш
жəне төменгі бағыттауыш бөліктерден тұрады.

5 Поршень
саусағы

Поршень саусағы (8) болаттан қуыс бөлшек түрінде
жасалады. Саусақ поршень мен бұлғақты топсалы түрде
біріктіреді.

6 Бұлғақ Бұлғақ (9) поршень мен иінді білікті біріктіруге
арналған. Қозғалтқыштың жұмыс істеуі кезінде бұлғаққа
газдың қысым күштері мен инерция күштері əсер етеді,
сондықтан ол берік, нық жəне жеңіл болуы тиіс.
Бұлғақты жоғары сапалы болаттан екішүйделі сырық
түрінде жасайды.

7 Иінді білік Иінді білік (12) поршеннің (7) əсерінен болатын күшті
трансмиссияға берілетін бұраушы моментке
түрлендіреді, əрі басқа да механизмдер мен бөлшектерді
қозғалысқа келтіреді.

8 Маховик Иінді біліктің бірқалыпты айналуын қамтамасыз етеді.
Маховик (10) біліктің артқы жағына орнатады.

9 Газ тарататын
механизм

Қозғалтқыш цилиндрлерін жанғыш қоспамен, ауамен
толтыру жəне қалдық газдардан тазарту қызметін
атқарады.
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4.11. Тракторлар мен қозғалтқыштардың сыныпталуы жəне жалпы
құрылысы. 4.12. Іштен жанатын қозғалтқыштардың жұмыс істеу қағидаты.
4.13. Айналшықты-бұлғақты механизмді бөлшектеу жəне жинау.
4.13.1.Форсунканың жай-күйі

Тапсырма Іштен жанатын қозғалтқыштардың негізгі
механизмдерімен жүйелерін жіктеп, жұмыс дəптеріне көрсету [34].
Кесте 4.11- Іштен жанатын қозғалтқыштардың негізгі механизмдері мен
жүйелері
№ Атауы Негізгі құрылысы мен қызметі
1 Іштен

жанатын
қозғалтқыш
айналшақ

Бұлғақты жəне газ тарататын механизмдерінен,
қоректендіру, майлау, салқындату, іске қосу жəне
оталдыру жүйелерінен тұрады.

2 Айналшақ-
бұлғақты
механизм

Поршеннің ілгері-кейінді қозғалысын иінді біліктің
айналмалы қозғалысына түрлендіруге арналған.
Айналшақ-бұлғақты механизмнің негізгі бөлшектеріне:
цилиндр, поршень саусағы, иінді білік жəне маховик.

3 Цилиндрлер
блок

Картерге орнатылған гильза тəріздес шойыннан
жасалады. Цилиндрлер үстіңгі жағынан газ тарату
механизмнінің бөлшектері орнатылған қалпақшамен (1)
жабылады.

4 Поршень Поршень (7) негізінен алюминий қоспалардан
жасалынады. Поршень түптен, жоғарғы тығыздауыш
жəне төменгі бағыттауыш бөліктерден тұрады.

5 Поршень
саусағы

Поршень саусағы (8) болаттан қуыс бөлшек түрінде
жасалады. Саусақ поршень мен бұлғақты топсалы түрде
біріктіреді.

6 Бұлғақ Бұлғақ (9) поршень мен иінді білікті біріктіруге
арналған. Қозғалтқыштың жұмыс істеуі кезінде бұлғаққа
газдың қысым күштері мен инерция күштері əсер етеді,
сондықтан ол берік, нық жəне жеңіл болуы тиіс.
Бұлғақты жоғары сапалы болаттан екішүйделі сырық
түрінде жасайды.

7 Иінді білік Иінді білік (12) поршеннің (7) əсерінен болатын күшті
трансмиссияға берілетін бұраушы моментке
түрлендіреді, əрі басқа да механизмдер мен бөлшектерді
қозғалысқа келтіреді.

8 Маховик Иінді біліктің бірқалыпты айналуын қамтамасыз етеді.
Маховик (10) біліктің артқы жағына орнатады.

9 Газ тарататын
механизм

Қозғалтқыш цилиндрлерін жанғыш қоспамен, ауамен
толтыру жəне қалдық газдардан тазарту қызметін
атқарады.

  
 

4.14. Суландыру жəне кептіру мелиорациясы

Суғару мелиорациясы деп - мелиорация жүргiзiлетiн аймақтың су, ауа,
жылу жəне қоректік заттар режимдерiн, суғару техникасын, шаруашылық -
ұйымдастыру жұмыстарын жүргiзу арқылы өсімдікке қажетті суды реттеп
беруді айтады. Мұндай жұмыстарды агротехникалық iс əрекеттермен бiрге
жүргiзiлген жағдайда шаруашылықтар егiстiк жерден тұрақты жəне жоғары
өнім ала алады.

Қазiргi кезде Казақстанда 1990 жылға дейiн салынған 2 млн 300 мың
гектар суармалы егiстiктiң, 1 млн гектар көлтабандап Суғарудың жəне 82 млн
га мал жайылымының көбi iстең шығып отыр. Оларды жөндеп, реттеп iске
қайта қосу елiмiздiң бiрден бiр мiндетi болып отыр. Оларды реттеп iске
қоспайынша су тапшылығы жылдан жылға қиындай бередi. Көптеген жеке
шаруа қожалықтарының, өндiрiстiк бiрлестiктерiнің т.б. шаруашылық
түрлерiнің аяғынан тiк тұрып қалыптасуына жоғары оқу орындары
дайындайтын мелиорация жəне агрономия саласындағы мамандардың
қосатын ролі зор [35].

Мелиорация жұмысын жүргізудің бірден бір мақсаты топырақтың су,
ауа, қоректі, жылылық жүргілерін реттеп, ауылшаруашылық дақылдарынан
тұрақты жəне жоғары өнім алуды қамтамасыз ету.

Мелиорациялық іс əрекеттердің 40-тан астам түрі бар. Оның ішінде көп
тараған жəне ең маңыздысы суғару, құрғату жəне суландыру
мелиорациялары болып табылады. Оларды қолдану үшін алдымен ол жердің
табиғи жағдайын, топырақта жетіспейтін факторларды жəне неқажет екенін
анықтап алу қажет. Төменде мелиорацияныңосы түрлерін қандай жағдайда
пайдалану барысы айтылған.

Мелиорацияның жоғарыда аталған суғару, құрғату жəне суландыру
сияқты түрлері гидротехникалық мелиорация деп аталады.

Сонымен қатар агротехникалық, мəдени, биологиялық, химиялық,
ормантехникалық мелиорациялары бар.
Тапсырма Берілген материалдар бойынша кластерді толтырыңыз.

4.14.1. Суландыру мелиорациясы туралы жалпы мəліметтер

Гидротехникалық  
мелиорация 

түрлері

? 

? 

? 

? 
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Топыраққа жəне өсімдікке тигізетін əсеріне қарай суғарудың
ылғалдандыру, қоректеңдіру, жылыту, күздік немесе қыстық суғару, шаю
сияқты түрлері болады.

Ылғалдандыра суғаруды топырақта өсімдікке қажетті ылғалдықты
ұстап отыру үшін жүргізеді. Бұл ең маңызды суғару. Оны өсімдіктің өсіп-өну
кезеңінде жүргізеді. Әр дақыл өз биологиялық ерекшелігіне байланысты əр
түрлі суғарылады. Мұндай суғаруды дер кезінде жүргізіп жəне қажетті су
мөлшерін беріп отырса өсімдіктең тұрақты əрі жоғары өнім алуға болады.

Қоректеңдіре суғаруда топырақ құнарсызданып кеткен жағдайда
оған сумен бірге қажетті мөлшерде минералды тыңайтқыштар беріледі.

Жылыта суғаруда көктемде өсімдікті үсік ұрып кетпес үшін, мүмкіндігі
болса, жақын орналасқан зауыт, фабрика немесе ТЭЦ-тең шығып жатқан
жылы сумен суғарады.

Топырақты су жүргісі бойынша үш аймаққа бөлінеді (4.1 сурет):

Топырақ аймақтары

4.1-сурет Топырақ аймақтары

Суды оттегілеу кезінде суды оттегімен байытып барып суғарады.
Мұндай əрекеттер оттегіге мұқтаж топырақта, күріш егілген жерлер мен
өзен бойындағы ауыр салмақты топырақтарда жүргізгіледі. Күздік сүғарудың
мақсаты топырақта ылғал жинау. Оны күзде немесе қыста жүргізеді.
Мұндай суғаруда топырақ терең ылғалдандырылады. Шая суғару-
топырақтағы тұзды шаю үшін күзді күні немесе ерте көктемде

Мөлшерден көп
ылғалданған аймақ

Ылғалдылығы тұрақсыз
аймақ

Ылғалдылығы
өте аз аймақ

Өсімдіктің өсіп-өнуіне жетіспейтін факторлар

Топырақта ауа жəне
қоректік элементтер

жетіспейді

Топырақта ылғалдылық кейбір
жылдары аз болып өзгеріп

Топырақта ерітінді
концентрациясы жəне
ылғалдылық жетіспейді

Осыларды реттеудегі мелиорацияның басты бағыттары

Топырақтан артық ылғалды
басқа жаққа алып кету жəне
ол жерге сырттан келіп

жатған суды тоқтату керек
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жұмысы жəне мал
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Топыраққа жəне өсімдікке тигізетін əсеріне қарай суғарудың
ылғалдандыру, қоректеңдіру, жылыту, күздік немесе қыстық суғару, шаю
сияқты түрлері болады.

Ылғалдандыра суғаруды топырақта өсімдікке қажетті ылғалдықты
ұстап отыру үшін жүргізеді. Бұл ең маңызды суғару. Оны өсімдіктің өсіп-өну
кезеңінде жүргізеді. Әр дақыл өз биологиялық ерекшелігіне байланысты əр
түрлі суғарылады. Мұндай суғаруды дер кезінде жүргізіп жəне қажетті су
мөлшерін беріп отырса өсімдіктең тұрақты əрі жоғары өнім алуға болады.

Қоректеңдіре суғаруда топырақ құнарсызданып кеткен жағдайда
оған сумен бірге қажетті мөлшерде минералды тыңайтқыштар беріледі.

Жылыта суғаруда көктемде өсімдікті үсік ұрып кетпес үшін, мүмкіндігі
болса, жақын орналасқан зауыт, фабрика немесе ТЭЦ-тең шығып жатқан
жылы сумен суғарады.

Топырақты су жүргісі бойынша үш аймаққа бөлінеді (4.1 сурет):

Топырақ аймақтары

4.1-сурет Топырақ аймақтары

Суды оттегілеу кезінде суды оттегімен байытып барып суғарады.
Мұндай əрекеттер оттегіге мұқтаж топырақта, күріш егілген жерлер мен
өзен бойындағы ауыр салмақты топырақтарда жүргізгіледі. Күздік сүғарудың
мақсаты топырақта ылғал жинау. Оны күзде немесе қыста жүргізеді.
Мұндай суғаруда топырақ терең ылғалдандырылады. Шая суғару-
топырақтағы тұзды шаю үшін күзді күні немесе ерте көктемде

Мөлшерден көп
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жүргізеді. Күздік жəне шая суғаруын біріктіріп жүргізген тиімді болады.
Өсімдіктерді сумен қамтамасыз ету жолында суғарудың екі түрі болады:  
мезгілді жəне бір рет суғару.

Мезгілді суғарудегеніміз өсімдікті еккен күннен жинап алған күнге
дейін белгілі мөлшермен белгілі мерзімде суғарып отыру.

Бір рет суғарудегеніміз өсімдіктің өсіп өну кезінен тыс уақытта
жүргізетін суғарым.

Мезгілді суғарудың екі түрі болады тынымсыз жəне мөлшерлеп.
Тынымсыз суғару дегеніміз топыраққа суды өсімдікті еккен күннен

жинап алғанға дейін тынымсыз тоқтатпай беру. Бүған тамшылата суғару
жатады.

Мөлшерлеп суғару дегеніміз өсімдікті белгілі бір уақытта белгілі
мөлшерде суғару. Әр суғарудың арасында бірнеше күн бос мерзім болады.
Оны суғару аралық күн деп атайды. Осы суғару аралық күндерде барлық
агротехникалық іс шараларды жүргізеді. Сонымен қатар үлкен жəне кіші
суғару болады.

Үлкен суғарудеп су шаруашылығы басқармасына қарасты күрделі
суғару жүйелерінде жүргізлетін суғаруды айтады.

Кіші суғару деп шаруашылыққа қарасты ішкі шаруашылық жүйесінде
жүргізілген суғаруды айтады. Қазіргі фермерлердің, жеке қожалықтардың,
акционерлік қоғамдар мен өндірістік кооперативтердің суғармалы жерлері
мелиорацияның осы түріне жатады [34].
Тапсырма Көрсетілген кестені толтыру.

Кесте 4.12- Суландыру мелиорациясы
№ сұрақтар жауабы
1 Мезгілді суғару
2 Шая суғару
3 Тынымсыз суғару

4.14.2. Су теңгерімінің элементтерін анықтау жəне талдау

Құрғақ, жазы ұзақ əрі ыстық, жауын-шашын аз түсетін аймақтарда
суғармалы егіншілік мəдени өсімдіктер өсіріп, олардан мол өнім алудың
бірден-бір кепілді жолы. Сондықтан, жоғарыда айтып кеткендей, өнім алу
мақсатында жер суғару бүкіл дүниежүзінде кеңінен таралған. Өйткені,
топырақтағы ылғалдылық деңгейі өсімдіктердің топырақтан қоректік
заттарды алып, олардын тамырларының оттегі процестерін, одан əрі
температуралық ортада реттеп тұруға тікелей əсер етеді.

Бұл жұмыстар өз мемлекетімізде де қазіргі заман талаптарына сай өріс
алған. Су тапшылығы жылдан-жылға айқын сезіліп келе жатқандықтан
елімізде 2,32 млн. гектар суғармалы, 1 млн. гектардан астам көлтабан
жерлерді игеруге мемлекетіміздің жеткілікті деңгейде көңіл бөліп
отырғаны дəлел.
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Суғармалы егіншілік-мол өнім кепілі. Жер суғарумен айналысу
құрғақшылықтан құтқарады, дақылдардан жылма-жыл тұрақты өнім алуға
қол жеткізеді, дей тұрғанмен де, осы мақсаттарда суаттардан су бөліп алу
/қазіргі кезде су ресурстарымыздың 85% астамы суғармалы егіншілік үшін
пайдаланылады/ табиғат тұрақтылығына кері əсер етіп отыр.

Көптеген өзендеріміздің төменгі ағыстарыңда су тапшылғы қатты
сезіліп, бар судың сапасы нашарлап, экологиялық жағдайы күрт төмендеп
кетті.Тағы бір айта кететін жағдай, мемлекетімізде суғармалы егіншілік
ауданы жалпы игерілген жерлердің 10%-нан аспайды, ал одан алынатын
өнім жалпы өнімнің 35%-ын құрайды. Бұл көрсеткіш жалпы алғаңда,
суғармалы егіншіліктің біз үшін
пайдалы жағын меңзегенімен басқа дамыған елдермен салыстырғанда көп
төмен.

Осындай қалыптасқан жағдайдың көптеген себептері бар. Соның бірі -
суғару технологаясының сақталмай, агротехникалық басқа шаралармен тиімді
үйлеспеуінде. Оның үстіне, қолданып жүрген суғару техникаларымыз жалпы
алғанда қазіргі күн талабына сай келмейді. Әлі күнге дейін жүйектермен,
жолақтармен жая суғару негізгі əдіс болып отыр. Ал жаңбырлатқыш
қондырғылардың, тамшылатып суғару жəне топыраққа тікелей су сіңіру
жүйелерінің ара салмағы мардымсыз күйде қалып келеді. Мұның өзі суды
ысырап етіп, оның пайдалы əсерін күрт төмендетуге əкеліп соғуда.

Суды үнемді пайдалану оның тасымалдау жүйелерінің техникалық
деңгейіне де көп байланысты. Бұл тұрғыдан алып қарағанда, шаруа-
аралық су таратып беру жүйелерінің жағдайы шаруашылық меншігіндегі
жүйелердің техникалық деңгейінен көп ілгері [35].

Осы екі меншіктегі каналдармен олардағы гидротехникалық
құрылымдардың техникалық деңгейінде жалпы алғанда айта қаларлықтай
үлкен айырмашылық бар. Шаруааралақ каналдар мен гидротехникалық
құрлымдар мемлекет тарапынан қаржыландырылып, үнемі жөндеуден,
жаңартудан өткізіліп тұрса, шаруашылық меншіктегі жүйелерде қаржы
ташпылығына байланысты ондай жұмыстар өте сирек жүргізіледі.
Сондықтан, кейінгі айтылған жүйелердің техникалық саласы, жер
пайдалану коэффициенті көп төмен жатыр. Нəтижесінде суаттардан алған
сулардың жартысына жуығы тасымалдау кезінде жерге сіңіп кетеді де,
суғарылатын жерге қалған жартысы ғана жеткізіледі. Оған суғару
техникаларының төмен жабдықталу деңгейін қоссаңыз, суаттан алынған
судың 20-30%-ы ғана өсімдіктер үшін пайдалы болғанына көз жеткіземіз.

4.14.3. Суландыру арналарында судың жұмсалуына қарсы барынша
тиімді тəсілдері

Барлық агротехникалык шараларды дер кезінде жүргізумен қатар,
суды үнемді əрі тиімді пайдалану жолында көптеген күрделі жұмыстар
жүргізілуі тиіс.
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Суғармалы егіншілік-мол өнім кепілі. Жер суғарумен айналысу
құрғақшылықтан құтқарады, дақылдардан жылма-жыл тұрақты өнім алуға
қол жеткізеді, дей тұрғанмен де, осы мақсаттарда суаттардан су бөліп алу
/қазіргі кезде су ресурстарымыздың 85% астамы суғармалы егіншілік үшін
пайдаланылады/ табиғат тұрақтылығына кері əсер етіп отыр.

Көптеген өзендеріміздің төменгі ағыстарыңда су тапшылғы қатты
сезіліп, бар судың сапасы нашарлап, экологиялық жағдайы күрт төмендеп
кетті.Тағы бір айта кететін жағдай, мемлекетімізде суғармалы егіншілік
ауданы жалпы игерілген жерлердің 10%-нан аспайды, ал одан алынатын
өнім жалпы өнімнің 35%-ын құрайды. Бұл көрсеткіш жалпы алғаңда,
суғармалы егіншіліктің біз үшін
пайдалы жағын меңзегенімен басқа дамыған елдермен салыстырғанда көп
төмен.

Осындай қалыптасқан жағдайдың көптеген себептері бар. Соның бірі -
суғару технологаясының сақталмай, агротехникалық басқа шаралармен тиімді
үйлеспеуінде. Оның үстіне, қолданып жүрген суғару техникаларымыз жалпы
алғанда қазіргі күн талабына сай келмейді. Әлі күнге дейін жүйектермен,
жолақтармен жая суғару негізгі əдіс болып отыр. Ал жаңбырлатқыш
қондырғылардың, тамшылатып суғару жəне топыраққа тікелей су сіңіру
жүйелерінің ара салмағы мардымсыз күйде қалып келеді. Мұның өзі суды
ысырап етіп, оның пайдалы əсерін күрт төмендетуге əкеліп соғуда.

Суды үнемді пайдалану оның тасымалдау жүйелерінің техникалық
деңгейіне де көп байланысты. Бұл тұрғыдан алып қарағанда, шаруа-
аралық су таратып беру жүйелерінің жағдайы шаруашылық меншігіндегі
жүйелердің техникалық деңгейінен көп ілгері [35].

Осы екі меншіктегі каналдармен олардағы гидротехникалық
құрылымдардың техникалық деңгейінде жалпы алғанда айта қаларлықтай
үлкен айырмашылық бар. Шаруааралақ каналдар мен гидротехникалық
құрлымдар мемлекет тарапынан қаржыландырылып, үнемі жөндеуден,
жаңартудан өткізіліп тұрса, шаруашылық меншіктегі жүйелерде қаржы
ташпылығына байланысты ондай жұмыстар өте сирек жүргізіледі.
Сондықтан, кейінгі айтылған жүйелердің техникалық саласы, жер
пайдалану коэффициенті көп төмен жатыр. Нəтижесінде суаттардан алған
сулардың жартысына жуығы тасымалдау кезінде жерге сіңіп кетеді де,
суғарылатын жерге қалған жартысы ғана жеткізіледі. Оған суғару
техникаларының төмен жабдықталу деңгейін қоссаңыз, суаттан алынған
судың 20-30%-ы ғана өсімдіктер үшін пайдалы болғанына көз жеткіземіз.

4.14.3. Суландыру арналарында судың жұмсалуына қарсы барынша
тиімді тəсілдері

Барлық агротехникалык шараларды дер кезінде жүргізумен қатар,
суды үнемді əрі тиімді пайдалану жолында көптеген күрделі жұмыстар
жүргізілуі тиіс.

  
 

Біріншіден, суғару кестесін, одан кейін жүргізілетін топырақ өңдеу
жəне т.б. агротехникалық шаралардың тізбесімен дұрыс үйлестіру керек.
Мұндай жүйелі жұмыстар топырақта өсімдіктердің дамуына қолайлы
жағдайдың топырақтың ылғалдылық жəне жылулық деңгейі, өсімдік
тамырларының дамуы мен қоректеңуі дұрыс қалыптасуына тікелей əсер
етеді.

Екіншіден, суғару техникасын ғылыми-техникалық дəрежеде дамытып,
соның жетістіктеріне сүйене отырып, ары қарай өркендетуіміз керек. Қазіргі
кезде кеңінен қолданылып жүрген жүйекпен жəне жолақпен суғару - судың
көп ысырап болып, қоршаған ортаға зиянды əсер етуіне жол беріп отыр. Ал
жаңбырлатқыш суғару техникасын кеңінен қолдануғасалынып қойған
күрделі су алқаптарының қалыптасқан құрлымдары кедергі болып отыр.
Оған қосымша, жаңбырлатқыштар Қазақстанда шығарылмайды, оларды
Ресейден алып отырмыз. Ал, нарықтық экономика жағдайында
шаруашылықтардың мұндай техниканы сатып алуына жағдайы келмеуде.

Қазіргі күн талабына сай келетін тағы бір суғару техникасы-
тамшылатып жəне импульсты-тамшылатып суғару жүйелері. Бұл техниканы
зерттеу, жетілдіру жұмыстары 1966 жылдан бері жүргізіліп келе жатқанмен,
оны жасап шығару жəне өндіріске енгізу əлі күнге дейін іске асырылмаған.
Топырақ асты суғару жүйелері де, тұмандатқыш техникалары да елімізде əлі
айтарлықтай қолдау таппай отыр. Негізгі себептері: олардың өзімізде
шығарылмайтындығы жəне суғару алқаптарының құрылымдары мұндай
техникаларды енгізуге қолайсыз болып отырғандығында.

Үшіншіден, суғару техникасын өндіріске енгізу, су ағысын жəне
көлемін өлшеу қондырғыларын қолдану, техника негіздеріне сүйене отырып,
суды таратып бөліп беру жұмыстарын автоматты түрде жүргізу талаптарына
сəйкестеңдіре отырып, суғару алқаптарын қайта жаңарту жұмыстарын
жүйелі түрде жүргізу керек. Суды ысырап болудан сақтау үшін канал
арналарын темір бетонмен жабу немесе арықтарды жабық құбырлармен
алмастыру жұмыстары кеңінен қамтылуы тиіс.

Төртіншіден, суғару алқаптарындағы жер асты сулары деңгейінің
өзгеруін үнемі бақылап отыру керек. Өйткені, жер асты сулары жердің
құнарлылығына, оның тұздылығына жəне топырақтың жалпы даму барысына
тікелей əсер етеді. Демек, алынатын өнімге мұның да зор ықпалы бар
екендігін естең шығармау керек [35].

Егер суғару алқаптарындағы жер асты суларын алмағайып (қауіпті)
деңгейден қандай да бір шаралармен төмен түсіру мүмкіндігі болмаса, онда
ол жерге кəріздеу /дренаж/жұмыстарын жүргізу керек. Дұрысы бұл
жұмыстарды дəйекті болжау негізінде су алқаптарын жобалау кезінде
ескерген жөн.
Тапсырма Келесі кестені толтыру
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Кесте 4.12- Суландыру арналарында судың жұмсалуына қарсы тəсілдер
№ Мен не білемін Мен не үйрендім Менің білгім келеді

4.14.4. Суландыру желісінің жəне гидротехникалық құрылыстардың
конструкциясы

Гидротехникалық құрылыс- су ресурсын тікелей пайдалануға, сондай-
ақ су апатына қарсы күресуге арналған құрылыс. Гидротехникалық құрылыс
жалпы (су бөгегіш су жүретін, су іркуіш, су қашыртқы жəне су реттегіш
құрылыстар қашыртқы) жəне арнаулы болып ажыратылады.

Су бөгегіш құрылыстар құрылыстың су ағынының алдыңғы жəне артқы
жақтарының арасында қысым не су деңгейі айырмашылығын жасайды. Су
шаруашылығы шараларын жүзеге асыру үшін гидротехникалық құрылыстар
бір кешенге біріктіріледі. Оны гидротехникалық құрылыс тораптары немесе
су тораптары деп атайды;
2) гидротехникалық құрылыстар: өзендегі, көлдегі, жер бетіндегі, жер
астындағы гидротехникалық құрылыс деп, су шаруашылығы саласына сəйкес
гидротехникалық құрылыс болып бөлінеді.Су шаруашылық саласына сəйкес
гидротехникалық құрылыс су энергетикалық, мелиорациялық, су көліктік,
балық шаруашылық, сумен қамтамасыз ету, канализация жəне спорттық
мақсаттағы құрылыстар болып бөлінеді. Гидротехникалық құрылыс жалпы
гидротехникалық құрылыс жəне арнаулы гидротехникалық құрылыс болып
та ажыратылады. Жалпы гидротехникалық құрылысына су бөгегіш жəне су
жүретін құрылыстар, су реттегіштер, су қабылдағыштар жатады. Су бөгегіш
құрылыстардың ең маңызды, əрі көп тараған түрі-бөгет. Ол өзен ағысы мен
өзен арнасын бөгеп, су деңгейін көтерумен бірге өзен жағасын сең мен су
тасқынынан, сол сияқты теңіз-көлдердің жағалауындағы елді мекендерді
судың көтерілуі мен теңіз дауылына байланысты болатын зардаптардан
қорғайды. Су жүретін құрылыстарға каналдар, гидротехникалық туннельдер,
құбырлар жатады. Бұлардың кейбіреуі (мысалы, канал) қатынас жолдарын
қиып өтетіндіктен жəне пайдалану қауіпсіздігін камтамасыз ету үшін тарнау,
дюкер, көпір, салдық өткел секілді құрылыс салуды қажет етеді. Реттегіш
гидротехникалық құрылыс су жүргісін өзгертіп отыруға арналған. Бұл өзен
арнасы мен жағасын шайылудан, сеңнің зиянды əсерлерінен сақтайды.
Өзендегі суды реттеу кезінде ағын бағыттауыш қондырғылар (жартылай
бөгеттер, гидротехникалық қалқандар, бөгеттер т.б.), өзен кемерін бекітетін
құрылыстар, сең бағыттауыштар мен ұстағыш (қармаушы) құрылыстар
пайдаланылады. Су қабылдағыш құрылыстар өзен-көл суын су құбырларына
бағыттайды, оны тұтынушыларға жеткізіп отырады. Су қашыртқы
құрылыстар бөгендер мен каналдардағы, əуіздердегі т.б. артық суды басқа
жаққа бағыттап отырады. Олар суқоймаларын толық не жартылай босатуға
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Кесте 4.12- Суландыру арналарында судың жұмсалуына қарсы тəсілдер
№ Мен не білемін Мен не үйрендім Менің білгім келеді

4.14.4. Суландыру желісінің жəне гидротехникалық құрылыстардың
конструкциясы

Гидротехникалық құрылыс- су ресурсын тікелей пайдалануға, сондай-
ақ су апатына қарсы күресуге арналған құрылыс. Гидротехникалық құрылыс
жалпы (су бөгегіш су жүретін, су іркуіш, су қашыртқы жəне су реттегіш
құрылыстар қашыртқы) жəне арнаулы болып ажыратылады.

Су бөгегіш құрылыстар құрылыстың су ағынының алдыңғы жəне артқы
жақтарының арасында қысым не су деңгейі айырмашылығын жасайды. Су
шаруашылығы шараларын жүзеге асыру үшін гидротехникалық құрылыстар
бір кешенге біріктіріледі. Оны гидротехникалық құрылыс тораптары немесе
су тораптары деп атайды;
2) гидротехникалық құрылыстар: өзендегі, көлдегі, жер бетіндегі, жер
астындағы гидротехникалық құрылыс деп, су шаруашылығы саласына сəйкес
гидротехникалық құрылыс болып бөлінеді.Су шаруашылық саласына сəйкес
гидротехникалық құрылыс су энергетикалық, мелиорациялық, су көліктік,
балық шаруашылық, сумен қамтамасыз ету, канализация жəне спорттық
мақсаттағы құрылыстар болып бөлінеді. Гидротехникалық құрылыс жалпы
гидротехникалық құрылыс жəне арнаулы гидротехникалық құрылыс болып
та ажыратылады. Жалпы гидротехникалық құрылысына су бөгегіш жəне су
жүретін құрылыстар, су реттегіштер, су қабылдағыштар жатады. Су бөгегіш
құрылыстардың ең маңызды, əрі көп тараған түрі-бөгет. Ол өзен ағысы мен
өзен арнасын бөгеп, су деңгейін көтерумен бірге өзен жағасын сең мен су
тасқынынан, сол сияқты теңіз-көлдердің жағалауындағы елді мекендерді
судың көтерілуі мен теңіз дауылына байланысты болатын зардаптардан
қорғайды. Су жүретін құрылыстарға каналдар, гидротехникалық туннельдер,
құбырлар жатады. Бұлардың кейбіреуі (мысалы, канал) қатынас жолдарын
қиып өтетіндіктен жəне пайдалану қауіпсіздігін камтамасыз ету үшін тарнау,
дюкер, көпір, салдық өткел секілді құрылыс салуды қажет етеді. Реттегіш
гидротехникалық құрылыс су жүргісін өзгертіп отыруға арналған. Бұл өзен
арнасы мен жағасын шайылудан, сеңнің зиянды əсерлерінен сақтайды.
Өзендегі суды реттеу кезінде ағын бағыттауыш қондырғылар (жартылай
бөгеттер, гидротехникалық қалқандар, бөгеттер т.б.), өзен кемерін бекітетін
құрылыстар, сең бағыттауыштар мен ұстағыш (қармаушы) құрылыстар
пайдаланылады. Су қабылдағыш құрылыстар өзен-көл суын су құбырларына
бағыттайды, оны тұтынушыларға жеткізіп отырады. Су қашыртқы
құрылыстар бөгендер мен каналдардағы, əуіздердегі т.б. артық суды басқа
жаққа бағыттап отырады. Олар суқоймаларын толық не жартылай босатуға

  
 

мүмкіндік беретін су арналы, су жағалық, су бетіндегі, су астындағы
құрылыстар түрінде салынады. Сыртқа шығарылатын судың мөлшерін
реттеу үшін суқашыртқы құрылыстар гидротехникалық жапқыштармен
жабдықталады. Аз мөлшерлі су ағызып шығару ашық жəне сифонды су
шығарғыштар арқылы іске асырылады. Арнаулы гидротехникалық
құрылыстарға СЭС-ның, арынды əуіздің т.б. имараттары жатады. Оған су
көліктік құрылыстар (шлюздер, су көтергіштер, маяктар жəне т.б.), айлақтық
құрылыстар, (толқын бəсеңдеткіштер, доктар т.б.), мелиорациялық
құрылыстар (бас жəне таратқыш каналдар, суландыру, құрғату жүйелеріндегі
реттегіш шлюздер жəне т.б.), балық шаруашылық құрылыстары (балық
көтергіштер, балық əуіттері жəне т.б.) жатады [35].

Гидротехникалық құрылыс классы — гидротехникалық құрылыстың
күрделілігінің көрсеткіші; гидротехникалық құрылыста апат болған кезде
оның халық шаруашылығына тигізетін зияны немесе дұрыс жұмыс
істемеуінен болатын шығындарды есепке алу. Мелиорациялық жүйедегі елу
мың гектарға дейінгі мұндай құрылыстардың негізгі жəне қосалқы
құрылыстары төртінші класқа, ал 51-400 мың гектарға дейінгісі — үшінші
класқа жатады. Егер негізгі құрылыс (су қабылдағыш, бөгет, канал) бұзылса,
суландыру жүйесіне су келмейді немесе сумен толығынан камтамасыз
етілмейді.
Тапсырма Берілген келесі мəліметтердің дұрыстығын тексер (жауабы иа
немесе жоқ)

Кесте 4.13- Суландыру желісінің жəне гидротехникалық құрылыстардың
конструкциясы

Мәліметтер иа жоқ
Гидротехникалық құрылыс - су ресурсын тікелей пайдалануға,
сондай-ақ су апатына қарсы күресуге арналған құрылыс
51-400 мың гектарға дейінгісі - бірінші класқа жатады.
Сыртқа шығарылатын судың мөлшерін реттеу үшін
суқашыртқы құрылыстар гидротехникалық жапқыштармен
жабдықталады
Жалпы гидротехникалық құрылысына су бөгегіш жəне су
жүретін құрылыстар, су реттегіштер, су қабылдағыштар
жатпайды
Гидротехникалық құрылысжалпы гидротехникалық құрылыс
жəне арнаулы гидротехникалық құрылыс болып та
ажыратылады.
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4.14.5. Суарудың жабдықталмаған кестесі жəне топырақтың су режимін
реттеу тəсілдері

Топырақтың зрозияға қарсы беріктігін арттыру үшін, топыраққа
органикалық жəне минералды тыңайтқыштарды енгізу көп жылдық шөптерді
егу, топырақтың құрлымын жасанды түрде жақсарту керек.

Топырақтың құнарлылығын арттыруда органикалық заттардың маңызы
зор. Топыраққа тыңайтқыш енгізгенде өсімдіктің өсіп дамуы тездетіледі де,
өсімдік тамырының мықты жүйесі пайда болады жəне жер бетіндегі массасы
артады. Азот, фосфор, калий элементтердің жылжымалы түрлерінің
шайылуы физикалық-химиялық реакция əсерінен реттелінеді. Тыңайтқыш,
оның ішінде органикалық түрі, топырақтың микробиологиялық белсенділігін
арттырады [35].

Суғармалы жерлердегі ауыспалы егістікте көп жылдық шөптерді
пайдалану топырақты ирригациялық эрозиядан қорғауды қамтамасыздан-
дырады, шайылып кеткен топырақтың құнарлығын қайта арттыруға себебі
тиеді, топырақ қабатын шөптер өздерінің тамыр жүйесімен біріктіреді,
азотпен толықтырады, оның құрамын жақсартуға əсерін тигізеді, жоғарғы
құнарлы қабатын арттырады.

Сонымен қатар, жер бетінде қалың орналасқан шөптер су ағынының
жылдамдығын төмендетеді, сумен ағып келе жатқан топырақ бөлшектерін
шөптер ұстап қалады, топырақ бетін жасанды, тамшылы жаңбырдың соғып
бүлдіруінен сақтайды.

Кесте 4.14- Кішірейтілген жүйектермен суғарудың қолайлы жағдайлары
Көрсеткіштер Қарық

ұзындығы
Су

өтімі,л/сБаурай Кішірейтілген қарық
Ауыр-боз-құмды таужынысы

0,06 0,012-0,02 100 100
0,05 0,033-0,05 100 80
0,10 0,067-0,10 100 50
0,15 0,067-0,10 80 50
0,20 0,067-0,10 60 50

Орташа- боз -құмды тау жынысы
0,02 0,012-0,02 100 75
0,05 0,033-0,05 100 60
0,10 0.067-0.10 100 40
0,15 0,067-0,10 80 40
0,20 0,067-0,10 60   40

Жеңіл- боз -құмды тау жынысы
0,02 0,012-0,02 100 50
0,05 0,033-0,05 100 40
0,10 0,067-0,10 100 30
0,15 0,067-0,10 80 30
0,20 0,067-0,10 60 30
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4.14.5. Суарудың жабдықталмаған кестесі жəне топырақтың су режимін
реттеу тəсілдері

Топырақтың зрозияға қарсы беріктігін арттыру үшін, топыраққа
органикалық жəне минералды тыңайтқыштарды енгізу көп жылдық шөптерді
егу, топырақтың құрлымын жасанды түрде жақсарту керек.

Топырақтың құнарлылығын арттыруда органикалық заттардың маңызы
зор. Топыраққа тыңайтқыш енгізгенде өсімдіктің өсіп дамуы тездетіледі де,
өсімдік тамырының мықты жүйесі пайда болады жəне жер бетіндегі массасы
артады. Азот, фосфор, калий элементтердің жылжымалы түрлерінің
шайылуы физикалық-химиялық реакция əсерінен реттелінеді. Тыңайтқыш,
оның ішінде органикалық түрі, топырақтың микробиологиялық белсенділігін
арттырады [35].

Суғармалы жерлердегі ауыспалы егістікте көп жылдық шөптерді
пайдалану топырақты ирригациялық эрозиядан қорғауды қамтамасыздан-
дырады, шайылып кеткен топырақтың құнарлығын қайта арттыруға себебі
тиеді, топырақ қабатын шөптер өздерінің тамыр жүйесімен біріктіреді,
азотпен толықтырады, оның құрамын жақсартуға əсерін тигізеді, жоғарғы
құнарлы қабатын арттырады.

Сонымен қатар, жер бетінде қалың орналасқан шөптер су ағынының
жылдамдығын төмендетеді, сумен ағып келе жатқан топырақ бөлшектерін
шөптер ұстап қалады, топырақ бетін жасанды, тамшылы жаңбырдың соғып
бүлдіруінен сақтайды.

Кесте 4.14- Кішірейтілген жүйектермен суғарудың қолайлы жағдайлары
Көрсеткіштер Қарық

ұзындығы
Су

өтімі,л/сБаурай Кішірейтілген қарық
Ауыр-боз-құмды таужынысы

0,06 0,012-0,02 100 100
0,05 0,033-0,05 100 80
0,10 0,067-0,10 100 50
0,15 0,067-0,10 80 50
0,20 0,067-0,10 60 50

Орташа- боз -құмды тау жынысы
0,02 0,012-0,02 100 75
0,05 0,033-0,05 100 60
0,10 0.067-0.10 100 40
0,15 0,067-0,10 80 40
0,20 0,067-0,10 60   40

Жеңіл- боз -құмды тау жынысы
0,02 0,012-0,02 100 50
0,05 0,033-0,05 100 40
0,10 0,067-0,10 100 30
0,15 0,067-0,10 80 30
0,20 0,067-0,10 60 30

  
 

Топырақ құрылымын жасанды түрде қайта келтіру үшін,
полимерлерді пайдалану керек. Полимерлердің əсер ету ұзақтығы бір жылдан
алты жылға дейін, олардың түріне, берілу мөлшеріне, топырақтың
физикалык қасиетіне, климаттық жағдайына байланысты. Кейбір құрлым
құраушылар өсімдікті құнарлы заттармен қамтамасыздандырады. Оларға
жататындар: агрозил-құрамында фосфор бар, фердинкунг препараттары
жəне К-4, олардың құрамына азотты заттар кіреді. К-9 жəне лотексті
препараттарды 300 жəне 500 кг/га мөлшерінде пайдаланса қарықпен суғару
кезінде еңістіктеп аллювиалды шабындықты, жеңіл жəне орташа сазды
құмды топырақтың шайылуын 9% кемітеді [36].
Тапсырма Берілген тест сұрақтарына жауап беріңіз.
1. Суғармалы жерлердегі ауыспалы егістікте көп жылдық шөптерді пайдалану
топырақты қандай эрозиядан қорғауды қамтамасыздандырады
А)ирригациялық эрозиядан
Ә) су эрозиядан
Б) жел эрозиядан
В) дұрыс жауабы жоқ
2. Топырақтың құнарлылығын арттыруда маңызы зор
А)судың
Ә) органикалық заттардың
Б) желдің
В) ағаштың
3. Жер бетінде қалың орналасқан шөптер
А) топырақтың құнарлығын арттырады.
Ә) су ағынының жылдамдығын асырады
Б) жел эрозиясынан қорғайды
В)су ағынының жылдамдығын төмендетеді
4. Полимерлердің əсер ету ұзақтығы қанша жылға дейін
А)бір жылдан он жылға
Ә)екі жылдан үш жылға
Б)бір жылдан алты жылға
В)бір жылдан сегіз жылға

4.14.6. Суарудың негізгі тəсілдері

Шаруашылықта егістікті суғаруды əртүрлі əдістермен жүргізеді.
Суғару əдісі деп, ағын суды топырақ немесе ауа ылғалдылығына
айналдыратын технологияны айтады. Суғару əдісі арқылы есептелген
суғару жүргісін іске асырады, яғни егістікке суды қажетті мөлшерде
белгілі уақыт бойы беріп отырады.

Қазіргі кезде ауыл шаруашылық дақылдарын суғару үшін мына
əдістер қолданылады: жер бетімен, жаңбырлатып, топырақ
арасымен, тамшылатып, серпінді жəне тұмандатып. Сонымен қатар
араластырып суғару əдісі де бар. Мысалы: жер бетімен суғаруды:
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немесе топырақ арасымен суғаруды жаңбырлатқышпен араластырып
суғарады.

Суғару үш саланы қамтиды: суғару тəсілі, суғару əдісі жəне суғару
жұмысын ұйымдастыру (4.2-сурет).

Суғару тəсілдері мен əдістерін таңдаған кезде суғаруды неғұрлым
жеңілдететін, автоматтандырылған жəне жұмыс үнемін арттыратын түріне көп
көңіл бөлу керек. Қазіргі қолда бар суғару техникаларының өзіне тəн бағыты
бар.

Жер бетімен суғарғанда - ағынды суды топырақ бетіне тегіс жайып
немесе бір жерге ағынды етіп береді.

Жаңбырлатып суғарғанда – суды егістікке арнайы апараттармен жаңбыр
түрінде береді.

Топырақ арасымен суғарғанда су топырақтың белгілі бір қабатына арнайы
жасалған құбырмен беріледі. Мұндай əдісте топырақтың су сорғыштық
қабілеті пайдаланылады.

Тамшылатып суғарғанда – су арнайы аппарат арқылы бір нұктеге
тамшылатып беріледі.

Серпінді суғару – су аппарат арқылы белгілі бір уақыт өткен сайын
аспанға шашырап, жер бетіне түсіп отырады.

Тұмандатып суғару– су аппарат арқылы 40-50 мбиіктікке көтеріліп
жерге, өсімдік жапырақтарына тұман болып түседі.

Суғару əдістерін дұрыс қабылдаған жағдайда ғана суғарылатын егістің
мелиоративтік жағдайы жəне өнімі артады. Оларды таңдай білу үшін,
көптеген табиғи факторларды: ауа райын, суғару нормасын жəне өсімдікті
суғару схемасын, суғарылатын жердің еңістігі мен қыртысын, судын
топыраққа сіңу жылдамдығын, топырақтың тұздылығын, жер астындағы
ыза суының деңгейі мен оның тұздылығын, жұмсалатын қаржы мен
экономикалық көрсеткіштерін ескерген дұрыс. Осы факторлардың
экологиялық мəні өте зор.

4.2-сурет Суарудың негізгі тəсілдері
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немесе топырақ арасымен суғаруды жаңбырлатқышпен араластырып
суғарады.

Суғару үш саланы қамтиды: суғару тəсілі, суғару əдісі жəне суғару
жұмысын ұйымдастыру (4.2-сурет).

Суғару тəсілдері мен əдістерін таңдаған кезде суғаруды неғұрлым
жеңілдететін, автоматтандырылған жəне жұмыс үнемін арттыратын түріне көп
көңіл бөлу керек. Қазіргі қолда бар суғару техникаларының өзіне тəн бағыты
бар.

Жер бетімен суғарғанда - ағынды суды топырақ бетіне тегіс жайып
немесе бір жерге ағынды етіп береді.

Жаңбырлатып суғарғанда – суды егістікке арнайы апараттармен жаңбыр
түрінде береді.

Топырақ арасымен суғарғанда су топырақтың белгілі бір қабатына арнайы
жасалған құбырмен беріледі. Мұндай əдісте топырақтың су сорғыштық
қабілеті пайдаланылады.

Тамшылатып суғарғанда – су арнайы аппарат арқылы бір нұктеге
тамшылатып беріледі.

Серпінді суғару – су аппарат арқылы белгілі бір уақыт өткен сайын
аспанға шашырап, жер бетіне түсіп отырады.

Тұмандатып суғару– су аппарат арқылы 40-50 мбиіктікке көтеріліп
жерге, өсімдік жапырақтарына тұман болып түседі.

Суғару əдістерін дұрыс қабылдаған жағдайда ғана суғарылатын егістің
мелиоративтік жағдайы жəне өнімі артады. Оларды таңдай білу үшін,
көптеген табиғи факторларды: ауа райын, суғару нормасын жəне өсімдікті
суғару схемасын, суғарылатын жердің еңістігі мен қыртысын, судын
топыраққа сіңу жылдамдығын, топырақтың тұздылығын, жер астындағы
ыза суының деңгейі мен оның тұздылығын, жұмсалатын қаржы мен
экономикалық көрсеткіштерін ескерген дұрыс. Осы факторлардың
экологиялық мəні өте зор.

4.2-сурет Суарудың негізгі тəсілдері
  

 

Тапсырма Көрсетілген кестені толтырыңыз.

Кесте 4.15- Суарудың негізгі тəсілдері
№ Сұрақтар Жауабы
1 Суғару әдісі
2 Тұмандатып суғару
3 Серпінді суғару

4.14.7. Су шашырату машиналары

Суғару машиналарына ППА-165У, ППА-300, 80 маркалы,
жылжымалы құбырлы-суғарғыш ПТ-250 агрегаттары жатады. Олар кəдімгі
мелиоративтік матадан жасалған шлангалармен жабдықталған.
Шлангілерге суды трактордың артында орналасқан су сорғышпен береді.
Шланга бойының əрбір 60-70 см аралығында диаметрі 8-12см тығынды
ойық болады. Сол ойық арқылы су қарыққа, палға құйылады. Кəдімгі
жаңбырлатқыш ДДА-100МА агрегатын суғару машинасына айналдыруға

болады. Ол үшін төменгі фермадағы дефлекторлы саптамаларды алып
тастап, оның орнына ұзындығы əр түрлі (жерге 5-6 см жетпей тұруы
керек) диаметрі 4-5 см резеңке шлангаларды жалғау керек. Агрегат бір
орында тұрып егістікті суғара береді. Су резеңке шлангалар арқылы
қарыққа ағады. Мұндай əдісті жаз айларында желдің жылдамдығы
шамадан тыс болатын аудандарда пйдаланған тиімді [36].

4.4-сурет ППА-165У (а) жəне ППА-300, 80 (б) агрегатттары.

4.5-сурет Жылжымалы құбырлы-суғарғыш ПТ-250 агрегаты.

а) 

б) 
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Кесте 4.16- ППА-165У агрегатының техникалық сипаттамасы
№ Көрсеткіштер ППА –165У
1 Су өткізгіштігі, л/с 270-300
2 Су қысымы, МПА 0,06-0,03

3
Суармалы шлангалардың ұзындығы, м 400
диаметрі, мм 350
ұзыннан 1 метрінің салмаға, кг 0,52

4 Су өткізгіштер саны 125
5 Өткізгіштердің су өтімі, л/с 2,5
6 Өндірілімдігі, 1200 м3/га кезде га/сағ 1,03
7 Қамтылатын жер алымы, м 500
8 Бір мезгілде қамту көлемі, га 8-10
9 Маусымда суарылатын жер көлемі, га 220

4.6-сурет ДДА-100МА жаңбырлатқыш машинасының
суғару сұлбасы.

4.14.8. Жайылманы бөлу сызбасы.

Су басуы деп жер бетінде өзен суының немесе жер асты деп жер асты
суының көтерілуінен шаруашылық жағдайдының нашарлауын айтады.
Мұндай қайшы жағдайлар өзен бойында тоған, су қоймаларын жасағанда
пайда болады. Сонымен қатар, өзен арнасына жақын орналасқан жерлерде  
тереңдігі 1...1,5 метрлік су жайылмасы пайда болады. Олардың су
сыйымдылығы аз болғанымен өте үлкен ауданды алып жатады. Кейде майда
құрылыстар су астында қалып қоюы мүмкін. Бұл жерлердің мелиоративтік
жағдайы өте нашар болады. Оларды іске жарату үшін, арнайы
мелиоративтік жұмыс жүргізу керек.

Табиғи климаттық жағдайға байланысты мұндай жерлерді су 7...20
тəулік бойы, тереңдігі 0,3...0,5 метрге дейін қаптап жатады. Осындай су
қаптау жыл сайын қайталанудың əсерінен олар батпаққа айналып, жарамсыз
болуы мүмкін. Бұл жерлерді мелиорациялаудың бірден бір жолы -су
қаптаудың ұзақтылығын, оның тереңдігін, тасынды заттардың көлемі мен
өлшемін жəне су қаптау мерзімі біткен соң ол жерлердің су жүргісін реттеу
болып табылады.Өзен арнасындағы ойпаң жерлер құрылысына
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Кесте 4.16- ППА-165У агрегатының техникалық сипаттамасы
№ Көрсеткіштер ППА –165У
1 Су өткізгіштігі, л/с 270-300
2 Су қысымы, МПА 0,06-0,03

3
Суармалы шлангалардың ұзындығы, м 400
диаметрі, мм 350
ұзыннан 1 метрінің салмаға, кг 0,52

4 Су өткізгіштер саны 125
5 Өткізгіштердің су өтімі, л/с 2,5
6 Өндірілімдігі, 1200 м3/га кезде га/сағ 1,03
7 Қамтылатын жер алымы, м 500
8 Бір мезгілде қамту көлемі, га 8-10
9 Маусымда суарылатын жер көлемі, га 220

4.6-сурет ДДА-100МА жаңбырлатқыш машинасының
суғару сұлбасы.

4.14.8. Жайылманы бөлу сызбасы.

Су басуы деп жер бетінде өзен суының немесе жер асты деп жер асты
суының көтерілуінен шаруашылық жағдайдының нашарлауын айтады.
Мұндай қайшы жағдайлар өзен бойында тоған, су қоймаларын жасағанда
пайда болады. Сонымен қатар, өзен арнасына жақын орналасқан жерлерде  
тереңдігі 1...1,5 метрлік су жайылмасы пайда болады. Олардың су
сыйымдылығы аз болғанымен өте үлкен ауданды алып жатады. Кейде майда
құрылыстар су астында қалып қоюы мүмкін. Бұл жерлердің мелиоративтік
жағдайы өте нашар болады. Оларды іске жарату үшін, арнайы
мелиоративтік жұмыс жүргізу керек.

Табиғи климаттық жағдайға байланысты мұндай жерлерді су 7...20
тəулік бойы, тереңдігі 0,3...0,5 метрге дейін қаптап жатады. Осындай су
қаптау жыл сайын қайталанудың əсерінен олар батпаққа айналып, жарамсыз
болуы мүмкін. Бұл жерлерді мелиорациялаудың бірден бір жолы -су
қаптаудың ұзақтылығын, оның тереңдігін, тасынды заттардың көлемі мен
өлшемін жəне су қаптау мерзімі біткен соң ол жерлердің су жүргісін реттеу
болып табылады.Өзен арнасындағы ойпаң жерлер құрылысына

  
 

байланысты Р.Вильямс оларды екі топқа бөледі: қат-қабат жəне дəн тəрізді
[36].

Дəн тəрізді ойпаң жерлердің пайда болуы.Өзенгетүсетін тасқын
суларда тұз аз, минералды жəне органикалық тасынды заттар өте көп
болады. Осындай құрамы бар тасқын су өзен арнасынан шығып, ойпаң
жерлерге қаптайды. Алдымен кұм жəне құмдақ тасқындар, одан əрі ойпаң
жердің ортасына таман ауыр топырақ тұнады. Сонымен қатар, бұл
жерлерге тұзы өте көп жерасты ыза суы келеді. Осы тұз бен топырақ
қосылып, жер бетінде дəн тəрізді түйіршік пайда болады. Су қаптау мерзімі
аяқталған соң, бұл тұнбалар кебеді де диаметрі 2...3 мм қиыршық тастар пайда
болады.

Қат-қабатты ойпаң жерлердің пайда болуы. Мұндай жерлер тасқын
су тез жəне өте үлкен жылдамдықпен өткен кезде пайда болады. Мұндай
жағдайда тасқын су өзен арнасына тез көтеріліп, ойпаң жерлерде тез
қаптайды. Жер бетінде шаң, лай қабатты тұнба пайда болады. Олар
текпіршек тəрізді болып, еңістігі өзенге қарап бағытталады. Өзенге жақын
жерлер өте көп, ал қашық жерлер аз ылғалданады.

Су қаптаған жерлерді мелиорациялаудың бірнеше түрлері болады.
Су қаптайтын жерлердің су жүргісін реттеу. Мұндай жерлерге келетін су
мөлшері мен мерзімі жыл сайын əр түрлі болады. Кей жылдары су өте көп
келіп, ұзақ жатса, кей жылдары су аз келіп, тез қайтады. Су қаптау
мерзімінің ұзақтылығы жер асты ыза суының көтерілуіне əсер етіп, ол
жерлердің тұздануына немесе батпақтануына əкеліп соғады. Бұл
жерлерді жарамды ету үшін, кей кезде олардың ылғалдылығын реттеп
отырады [36].

Айналаны жайылма су қаптамас үшін, су қоймаларын, тоғандарды
биіктігі 2 м су баспайтын белдеулермен қоршайды.
Сонымен қатар осы жерлерде ыза суының көтерілмеуі үшін кəріз
орнатады. Кəріз көлденең не тік болуы мүмкін. Ол экономикалық есептеу,
салыстыру арқасында анықталады. Бұл кəріздерден шыққан суларды
шаруашылықта, тұрмысқа қажетті етіп пайдалану керек.

Кейбір жағдайларда кəріз орнату өте қымбатқа түседі. Сондықтан,
мұндай суы саяз, жайылма жерлерде балық өсірген өте тиімді болады. Ал
ол жерлерді ауыл шаруашылығында дұрыс пайдаланса, онда өте құнды
жəне жоғары өнімді мал азығын алуға болады. Көп жағдайда су
қоймаларының арнасы бұзылып көптеген жерлер істең шығып жатады.
Мұны болдырмас үшін, су қоймасы жағалауын бекіту жұмыстары
жүргізіледі. Ол жұмыстардың түріне: жағалауға қойылған темір бетон
плиталары, тас жəне автокөліктің пайдалануға жарамай қалған резина
дөңгелектері жатады.

Тасқын су ойпаң жерлерді баспас үшін жасалатын топырақ
белдеудің екі. түрі болады: су асатын жəне су аспайтын.
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Су аспайтын белдеу.Тұрғын мекендерді, өндірістерді жəне басқа да
құнды жерлерді көктемгі су тасқынынан қорғау үшін салынады. Ол
белдеуден су аспайды.

Су асатын белдеу.Ойпаң жерлерді жаз кезіндегі тасқын судан толық
қорғайды, ал көктемгі тасқын сулар белдеуден асып отырады. Сондықтан да
мұндай белдеудер жақсы бекітілуі керек. Белдеулердің жалпы көрінісі 8.1-
суретте көрсетілген.

4.7-сурет. Өзен тасқынынан қорғау үшін салынатын топырақ белдеудің
түрлері:

                            а) су аспайтынбелдеу, б) су асатын белдеу.
Тапсырма Су шашырату машиналарының түрлерін жазыңыз.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.14.9. Ағын сумен суару.

Ағынды сулар деп өнеркəсіптік-тұрмыстық қалдықтармен ластанған
жəне аумақтан гидравликалық жолмен оның түзілуінен тыс алыстатылған су
аталады. Олар: шаруашылық, өнеркəсіптік, қалалық жəне мал шаруашылығы.
Қазіргі уақытта қалалық Ағынды суларды кəдеге жарату бойынша үлкен
проблема туындады. Әлемдік тəжірибеде оларды негізінен топырақ тазарту
əдісін қолдана отырып, ауыл шаруашылығы дақылдарын суару үшін
пайдаланады. Бұл ең жақсы нұсқа.

Сарқынды сулармен суаруды мемлекеттік санитарлық қадағалау
органдарымен, суды пайдалануды реттеу жəне қорғау жөніндегі, табиғатты
қорғау жөніндегі органдармен, ветеринарлық қадағалау жəне аумақтық
гидрогеологиялық қызмет органдарымен келісу кезінде фермерлер,
өндірістік бірлестіктер жəне АӨК басқа да су пайдаланушылары жүзеге
асырады.

Сарқынды суларды қабылдау жəне пайдалану үшін сарқынды суларды
(сарқынды суларды) пайдаланатын суландыру жүйесі құрылуы тиіс. Бұл
ауыл шаруашылығы жерлерін суландыру жəне тыңайтқыш, сондай-ақ табиғи
жағдайларда тазарту жəне су көздерін ластанудан қорғау үшін оларды одан

а) б) 
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əрі пайдалану мақсатында алдын ала тазартылған сарқынды суларды
қабылдауға арналған мамандандырылған мелиоративтік жүйе.

ОСВ құрамына мыналар кіруі мүмкін: жинағыш тоғандар,
сыйымдылықтарды реттейтін биологиялық тоғандар, айдау жəне суару
желілері сорғы станциялары, магистральды құбырлар мен каналдар, суару
жəне дренаждық желі, желідегі құрылыстар, басқару жəне автоматтандыру
құрылғылары мен аспаптары, су қорғау құрылыстары, пайдалану қызметінің
өндірістік ғимараттары мен құрылыстары, қоршаған ортаның жай-күйін
бақылау құралдары, жолдар, орман қорғау екпелері жəне т. б.
Суару алқаптарын суару үшін шаруашылық-тұрмыстық жəне аралас ағынды
сулар механикалық жəне биологиялық тазарту құрылыстарында тиісті дайын
болғаннан кейін рұқсат етіледі.

4.14.10. Тұзды топырақты мелиорациялау.

Топырақ мелиорациясы (лат. жақсарту) - топырақтың құнарлылығын
арттыру мақсатында оның қасиеттерін жақсарту. Топырақтың физикалық
қасиеттерін жақсарту мақсатында гидротехникалық (құрғату, суландыру,
тұздалған топырақты Жуу), химиялық (əктеу, гипстеу, химиялық
мелиораторларды енгізу) жəне агроорманмелиорация бар.
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дейінгі қышқылдандырудың каталитикалық əдістері шығатын газдардан 98-
99 % Б02 дейін алуға мүмкіндік береді. Осындай жолмен алынған күкірт
қышқылында көптеген түрлі қоспалар бар жəне өнеркəсіптік пайдалануға
жарамсыз, бірақ онда токсиканттар болмаған жағдайда сортаңдарды
мелиорациялау үшін жарамды болуы мүмкін [36].
Топырақты сода тұзданудан жəне құйылудан қорғау мынадай іс-шараларды
қамтиды: химиялық мелиорация (гипс енгізу), физиологиялық қышқыл жəне
кальций бар тыңайтқыштарды қолдану, ауыспалы егіске көпжылдық
шөптерді қосу.

Топырақты шаю-жердің жыртылған жəне жер асты қабаттарынан
артық тұздарды учаскені шаю суларымен су басумен жою (мысалы.
көмегімен промывного суару). П. п. - тұздалған топырақты (сортаң, сортаң)
мелиорациялау тəсілдерінің бірі.

Мелиорация объектілері: 1) су-ауа режимінің қолайсыз жағдайлары бар
жерлер (батпақты жəне батпақты жерлер, қуаң далалар, шөлейт жəне
шөлдер); 2) Физикалық жəне химиялық қасиеттері қолайсыз жерлер
(тұздалған, ауыр сазды топырақ, құмдар жəне т.б.); 3) эрозияға қарсы іс-
шаралар жүзеге асырылатын судың немесе желдің механикалық əсеріне
ұшыраған жерлер (жыралар, жеңіл шайылатын топырақ жамылғысы, беткей
аумақтары) болуы мүмкін. Объектіге жəне топырақ пен өсімдіктерге əсер ету

  
 



142

тəсіліне байланысты гидротехникалық, агротехникалық, орман-техникалық,
химиялық жəне мəдени-техникалық мелиорацияны ажыратады.

Екінші тұздану. Топырақ құнарлылығына екінші рет тұздану
айтарлықтай зиян келтіреді, онымен байланысты немесе белсенді ауыл
шаруашылық пайдаланудан топырақты толық алып тастау (екінші рет
сортаңдардың пайда болуы) немесе олардың өнімділігінің төмендеуі (екінші
рет сортаңданған топырақтың пайда болуы). Тұзданудың алдын алудың
нақты мəселелері жəне тұздалған топырақты мелиорациялау жөніндегі іс-
шаралар XXIV тарауда қарастырылған жəне "ауыл шаруашылығы
мелиорациясы"курсында толығырақ қарастырылады. Мұнда субтропикалық
жəне субборальды белдеулердің суармалы аймағының топырақ
құнарлылығын қорғау мен арттырудың мынадай маңызды мəселелерін атап
өту қажет [36].

Топырақ құнарлылығы-ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің жоғары
өнімділігін, сондай-ақ табиғи фитоценоздардың биологиялық өнімділігін
қамтамасыз ететін топырақ қасиеттерінің жиынтығы. Топырақ құнарлылығы
құрамындағы қоректік заттардың (азот, фосфор, калий, микроэлементтер)
оңтайлы болуына, ылғалдылығының дəрежесіне, агротехниканың дұрыс
əдістеріне, қайталама тұзданудың болмауына, эрозия үдерістеріне жəне т. б.
байланысты.; жəне жасанды — ол тыңайтқыштардың енгізілуімен жəне
агротехникалық іс-шаралар кешенін жүргізумен (мелиорация, ауыспалы
егістер, суарудың суды үнемдеу технологиялары жəне т. б.) байланысты.)
Тапсырма Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
1.Топырақ мелиорациясы дегеніміз не?
2. Тұздалған топырақты (сортаң, сортаң) мелиорациялау тəсілдерінің бірі.
3. Мелиорация объектілері.
4. Топырақ құнарлылығы

4.14.11. Су шаруашылығының су пайдалану жоспары.

Суғару жұмыстары барлық ауыл шаруашылығы өндірісіндегі суды
пайдалану жоспары бойынша жүргізіліп отырылады. Бұл жоспардың
алдына екі мақсат қойылады: біріншісі, шаруашылықтағы оның
жекелеген бөлімшелерге қажетті су мөлшерін дəл анықтап, күндізбелік
суғару жоспарын белгілеу болса, екіншісі, суғару жұмысын агротехникалық
жұмыстармен байланыстырып жүргізу.

Су пайдалану жоспарында төмендегі талаптар сақталуы тиіс:
- Суғарылған жер 1-2 күн ішінде өңделуі керек. Суғару жұмысын

тəулік   бойы   тынымсыз жүргізіп, суғармалы жерлерден ағынды су
болмауын қамтамасыз ету.

- Су көлемі жетпей жатса, жеке қожалық, фермер т.б. шаруашылықтар
арасында су пайдалану кезегін кіргізу. Бірақ су берілмейтін уақыт 10-12
тəуліктең аспауы керек.
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- Суғару əдісі мен тəсілі ғылыми жұмыстардың нəтижесіне сүйене
отырып анықталады.

Су пайдалану жоспарын жасау үшін қажетті мəліметтер:
       - шаруашылықтың суғармалы жерінің 1:10000 масштабындағы жобасы.
Бұл жоспарда танаптар, каналдар, гидротехникалық құрылымдар, су өлше-
гіш құралдар жəне т.б. жабдықтар көрсетілуі керек;

- каналдардың су өтімдерінің есептік мəні;
- ауылшаруашылық дақылдарды егістікке орналастыру жоспары;
- каналдардың пайдалы əсер коэффициенттері (ПӘК).

Жоспар суғарылым басталардан бір ай бұрын аудандық су басқармасымен
келісіліп бекітілуі керек.

Су пайдалану жоспарын есептеуді шаруашылықтың агрономымен
бірлесіп жүргізеді. Себебі жоспар суғару алқаптарында жүргізілетін
агротехникалық жұмыстармен үйлестірілуі тиіс. Жоспарды құру үшін үш
кесте толтырылады. Бірінші кестеде ауылшаруашылық дақылдарын суғару
жүргісі көрсетіледі. Екінші кестеде күнделікті су пайдалану туралы
мəліметтер, яғни əр онкүндіктегі қажетті су мөлшері, қанша гектар егістік
суғарылатыны жəне каналдың қажетті су өтімі көрсетіледі. Үшінші кестеде
əр танапты суғару кезегі беріледі. Бұл кестеде əр танапты қай мезгілде суғару
барысы мен агротехникалық жұмыстарды жүргізу уақыты жəне
техникалары көрсетіледі.Су пайдалану жоспарын сапалы жəне жоғарғы
деңгейде жүргізу үшін əр шаруа қожалығы, фермер жəне т.б.
шаруашылықтар аудандық Сушаруашылығы Басқармасымен шарт
жасасады. Бұл шартта Су Басқармасы шаруашылық каналы басына қажетті
суды дер мезгілде, қажетті мөлшерде беріп отыратынын міндетке алады. Ал
шаруашылық өз тарапынан берілген суды шығынсыз қабылдап, белгіленген
егістікті суғаруға міндеттеледі. Қажет болған жағдайда (келісім бойынша)
бас жəне шаруашылық каналдарды шөп-шаламнан, қоқымнан тазартуға жəне
гидротехникалық құрылымдарын жөндеуге жұмыс күшін бөледі.Шаруа
каналдарының басына су өлшегіш қондырғы орнатылады. Каналдағы су
өтімін күніне екі рет, таңертең сағат 7-де жəне кешке сағат 19-да
шаруашылықтың гидротехнигі (гидрометрі) өлшеп, арнайы журналға түсіріп
отырады. Сондай өлшемді Су Басқармасы гидротехнигі де жүргізіп отырады.
Олар əр он күнде кездесіп, екеуара бір келісімге келіп, бөлінген жəне
алынған су туралы актге қол қояды. Осы акт бойынша шаруашылық су
ақысын белгілі баға бойынша төлеп отырады. Жыл соңында су пайдалану
жоспары қалай орындалғанын мына көрсеткіштер арқылы анықтайды[36]:

1) Әр он күндікте шаруашылыққа берілген су мөлшері (Ре) жоспарға қарағанда
қанша болғанын анықтайды:

,%100/ ⋅= æîñíàc WWP                             (4.1)
бұл жерде: Wнақ - он күндікте нақты берілген су мөлшері, м3;

Wжос - жоспарланған су мөлшері, м3.
Рc=0,95...1,05 арасында болуы керек.
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2) Әр онкүндіктегі суғару жоспарын орындау керсеткіші (Рп%)
%100/ ⋅= жоснаќn WWP                              (4.2)

бұл жерде, Wнақ - əр онкүндіктегі нақты суғарылған егістік ауданы, га;
Wжос - жоспар бойынша суғарылатын ауданы, га.
Бұл көрсеткіште Рп=0,95-1,05 арасында болуы керек.
3) Әр онкүндіктегі су пайдалану коэффициентін анықтайды

Кие=Рп/Ре≈1 болуы керек.       (4.3)
4) Канал басындағы су өтімінің өзгерісін анықтайды (Сv)

орт

ортнаќ
v Q

QQ
C

2)( −
=                              (4.4)

бұл жерде, Qиақ - бір бақылағандағы канал басындағы нақтылы су                       
өтімі, л/с;
Qорт - осы жердегі 5 күндіктегі орта су өтімі, л/с;

Егер СV= 0...0,1 шамасында болса,шаруашылыққа су беру жұмысы
жақсы жүрген деп есептеледі, СV=0,1...0,2 - орташа; ал СV>0,2 - нашар деп
есептелінеді.

Су пайдалану жоспарын есептеген кезде төмендегі көрсеткіштер
анықталады:
1) Әр он күндіктегі суғаруға қажетті таза су мөлшері, Wн

он, м3:

                                                        
t

n
mW H

он ⋅
⋅

=
ω

                                          
(4.5)

бұл жерде, m - суғару мөлшері, м3/га;
Hω - дақылдың алып жатқан таза ауданы, га;

n - суғару ұзақтығы, тəулік;
                     t - онкүндік ішінде суғарылатын күн саны, тəулік.

Егерn<1 болса, онда HH
OH mW ω⋅= болып қабылданады. Бұдан соң

əронкүндіктегі қажетті сукөлемін қосып, маусым кезіндегі қажетті таза су
мөлшерін (Wн) анықтайды. Ал жалпы қажетті су мөлшерін cWW тббр η/=

теңдеуімен анықтайды. Әр онкүндіктегі жалпы таза су мөлшерін (Wбр)
қосып, маусымдағы қажетті жалпы су мөлшерін анықтайды. Осы
анықталған əр онкүндік пен маусымдағы су мөлшері бойынша шаруашылық
Су Басқармасына сұраныс жасайды. Осы жоспар бойынша Су
Басқармасы суды шаруашылық каналдың басына беріп отырады.
2) Әр онкүндіктегі таза су өтімі (Qн):

/îíêóí
HH WQ = 86,44, л/с                             (4.6)

3)Тəуліктегі суғарылатын ауданы, ( тјулікW )га:

гаmQW H
тјуіл ,/4.86 ⋅=                               (4.7)

4) Суғару ұзақтығы (таза уақыт) (Т):

                                                        сагатWWT т уH ;/=                                (4.9)
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2) Әр онкүндіктегі суғару жоспарын орындау керсеткіші (Рп%)
%100/ ⋅= жоснаќn WWP                              (4.2)

бұл жерде, Wнақ - əр онкүндіктегі нақты суғарылған егістік ауданы, га;
Wжос - жоспар бойынша суғарылатын ауданы, га.
Бұл көрсеткіште Рп=0,95-1,05 арасында болуы керек.
3) Әр онкүндіктегі су пайдалану коэффициентін анықтайды

Кие=Рп/Ре≈1 болуы керек.       (4.3)
4) Канал басындағы су өтімінің өзгерісін анықтайды (Сv)
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бұл жерде, Qиақ - бір бақылағандағы канал басындағы нақтылы су                       
өтімі, л/с;
Qорт - осы жердегі 5 күндіктегі орта су өтімі, л/с;

Егер СV= 0...0,1 шамасында болса,шаруашылыққа су беру жұмысы
жақсы жүрген деп есептеледі, СV=0,1...0,2 - орташа; ал СV>0,2 - нашар деп
есептелінеді.

Су пайдалану жоспарын есептеген кезде төмендегі көрсеткіштер
анықталады:
1) Әр он күндіктегі суғаруға қажетті таза су мөлшері, Wн

он, м3:

                                                        
t

n
mW H

он ⋅
⋅

=
ω

                                          
(4.5)

бұл жерде, m - суғару мөлшері, м3/га;
Hω - дақылдың алып жатқан таза ауданы, га;

n - суғару ұзақтығы, тəулік;
                     t - онкүндік ішінде суғарылатын күн саны, тəулік.

Егерn<1 болса, онда HH
OH mW ω⋅= болып қабылданады. Бұдан соң

əронкүндіктегі қажетті сукөлемін қосып, маусым кезіндегі қажетті таза су
мөлшерін (Wн) анықтайды. Ал жалпы қажетті су мөлшерін cWW тббр η/=

теңдеуімен анықтайды. Әр онкүндіктегі жалпы таза су мөлшерін (Wбр)
қосып, маусымдағы қажетті жалпы су мөлшерін анықтайды. Осы
анықталған əр онкүндік пен маусымдағы су мөлшері бойынша шаруашылық
Су Басқармасына сұраныс жасайды. Осы жоспар бойынша Су
Басқармасы суды шаруашылық каналдың басына беріп отырады.
2) Әр онкүндіктегі таза су өтімі (Qн):

/îíêóí
HH WQ = 86,44, л/с                             (4.6)

3)Тəуліктегі суғарылатын ауданы, ( тјулікW )га:

гаmQW H
тјуіл ,/4.86 ⋅=                               (4.7)

4) Суғару ұзақтығы (таза уақыт) (Т):

                                                        сагатWWT т уH ;/=                                (4.9)

  
 

5)Қажетті сушылар саны (п)

,/ суштјул WWn =                               (4.10)
                 Wсуш - сушының бір ауысымда суғаратын ауданы-2-4 га.

Су пайдалану жоспары ауа-райына байланысты реттеліпотырады.
Мысалы, 20 маусымда қант қызылшасы 800 м3/га нормасымен жоспар
бойынша суғарылуы керек еді. Бірақ 18-19 маусым күндері 20 мм (200м3/га)
жауын-шашын болды. Осындай жағдайда суғару мөлшері жауған жауын-
шашын мөлшеріне кемітіледі де, суғару нормасы 800 м3/га болмай, 800-
200=600 м3/га болады.Екінші бір жайт, мысалы, 20-шілдеде ауа
температурасы жоспардан тыс жоғарылап кетті делік, ал суғару мерзімі 25-
шілдеде. Алайда ол уақытты күтуге болмайды, мұндай жағдайда өсімдікке
өте көп зиян келуі мүмкін. Сондықтан 20-21 шілде күндері 200-300 м3/га
суғару нормасымен суғару жөн болады. Осындай ауа-райы құбылысын
шаруашылықта бақылап, дер кезінде шара қолданып отырса, өнім мол жəне
тұрақты болады.
Тапсырма Келесі кестені толтырыңыз

Кесте 4.17- Су шаруашылығының су пайдалану жоспары
№ Мен не білемін Мен не үйрендім Менің білгім келеді

4.14.12. Нақты көрсеткіштер бойынша мелиорацияның тиімділігін
анықтау.

Суғаружүйелерінің құрылысына қарай үш түрі болады: ашық,
/каналдардың бəрі ашық болады/, жабық /жүйелер жабық құбырдан
жүргізіледі/, араласқан /жартысы ашық, жартысы жабық болады.

Суғару жүйелері алып жатқан ауданына жəне техникалық
жабдықталуына қарай бірнеше дəрежелер мен кластарға бөлінеді:
• жоғары класс - суармалы жер ауданы 90 мың га-дан жоғары;
• 1- класс - 51-89 мың га;
• 2- класс - 26-50   мың га;
• 3- класс - 11-25 мың га;
• 4- класс - 1-15 мың га;
• 5- класс- 1 мың гектардан төмен.
Ал техникалық жабдықталуына қарай төмендегідей төрт дəрежеге бөлінеді:
• 1-дəрежелі- суғару жүйелері техникалық жағынан өте жақсы,
ешқандай жөндеу, қосымша жабдықтау жұмыстарын қажет етпейді;
• 2-дəрежелі- суғаружүйелері сапалы, бірақ 25% қосымша
жабдықтаужұмыстарын қажет етеді, кейбір гидротехтникалыққұрылымдарға
жөндеу жұмыстары қажет;
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• 3-дəрежелі -суғару жүйелерінің сапасы орташа, 50% қосымша
жабдықтау жұмыстары қажет. Гидротехникалық құрылымдаржетіспейді,
каналдағы су ысырапсыз жоғалып жатады, жүйенің пайдалы əсер коэффициенті
(ПӘК) төмен.
• 4-дəрежелі-суғару жүйесінің техникалық жағдайы өте нашар.Жүйенің

75-90% өзгертіп, қайта салуды қажет етеді. Судың каналдардан ысырапты
шығыны өте жоғары.

Әр дəрежелі суғару жүйелерінің өзіне тəн тиімділік көрсеткіштері
болады / 4.8-кесте/.

Әр суармалы жүйелерде жүргізілетін жөндеу, қосымша жабдықтау
жұмыстары осы дəрежелерімен класстарға байланысты жүргізіліп
отырылады. Неғұрлым дəреже жоғары болса, соғұрлым оған қоятын талаптар
да жоғары болады.

Кесте 4.18- Суғару жүйелерінің тиімділік көрсеткіштері

Дəре-
же

Коэффициенттер суғармалы
жердің

мелиоративтік
жағдайы

суғару
жүйесіне
тасынды

заттың түсуі

бас
сағаның
түрі

пайдалы əсер
коэффициенті

(ПӘК)

жерді тиімді
пайдалану

(ЖТП)
1 2 3 4 5 6

1 0.81 0.76

Топырақта
тұздың мөлшері

0,2-0,3% дан
төмен. Жер
асты суы өте
тереңде жатыр.

1 га алқапқа
10м3-тең
төмен

тасынды
түседі

Бөгетті
немесе

механикалық
бас саға

2 0,66 - 0,80 0,66-0,75

Суғармалы
жердің 20%

тұздалған, жер асты
суы 2-3 м тереңде

жатады.

1 га алқапқа
11-20м3

тасынды
түседі

Бөгетті

3 0,51 - 0,65 0,51 - 0,65

Суғармалы
жердің 50%

тұздалған, жер асты
суы1-2 м тереңде

жатады.

1 га алқапқа
21-40м3

тасынды
түседі

Бөгетсіз
бас саға

4 <0,50 <0,5

Суғармалы
жердің 60%

тұздалған, жер
астысуы
1метрден

жоғары жатады.

1 га алқапқа
41м3-тең көп
тасынды
түседі

Қарапайым
бас саға

4.14.13. Құрғату мелиорациясы.

Артық жəне жеткілікті ылғалдану аймағында топырақтың су режимін
реттеу олардың артық ылғалдануын жою, яғни тамырлы қабаттың ылғал

  
 



147

• 3-дəрежелі -суғару жүйелерінің сапасы орташа, 50% қосымша
жабдықтау жұмыстары қажет. Гидротехникалық құрылымдаржетіспейді,
каналдағы су ысырапсыз жоғалып жатады, жүйенің пайдалы əсер коэффициенті
(ПӘК) төмен.
• 4-дəрежелі-суғару жүйесінің техникалық жағдайы өте нашар.Жүйенің

75-90% өзгертіп, қайта салуды қажет етеді. Судың каналдардан ысырапты
шығыны өте жоғары.

Әр дəрежелі суғару жүйелерінің өзіне тəн тиімділік көрсеткіштері
болады / 4.8-кесте/.

Әр суармалы жүйелерде жүргізілетін жөндеу, қосымша жабдықтау
жұмыстары осы дəрежелерімен класстарға байланысты жүргізіліп
отырылады. Неғұрлым дəреже жоғары болса, соғұрлым оған қоятын талаптар
да жоғары болады.

Кесте 4.18- Суғару жүйелерінің тиімділік көрсеткіштері

Дəре-
же

Коэффициенттер суғармалы
жердің

мелиоративтік
жағдайы

суғару
жүйесіне
тасынды

заттың түсуі

бас
сағаның
түрі

пайдалы əсер
коэффициенті

(ПӘК)

жерді тиімді
пайдалану

(ЖТП)
1 2 3 4 5 6

1 0.81 0.76

Топырақта
тұздың мөлшері

0,2-0,3% дан
төмен. Жер
асты суы өте
тереңде жатыр.

1 га алқапқа
10м3-тең
төмен

тасынды
түседі

Бөгетті
немесе

механикалық
бас саға

2 0,66 - 0,80 0,66-0,75

Суғармалы
жердің 20%

тұздалған, жер асты
суы 2-3 м тереңде

жатады.

1 га алқапқа
11-20м3

тасынды
түседі

Бөгетті

3 0,51 - 0,65 0,51 - 0,65

Суғармалы
жердің 50%

тұздалған, жер асты
суы1-2 м тереңде

жатады.

1 га алқапқа
21-40м3

тасынды
түседі

Бөгетсіз
бас саға

4 <0,50 <0,5

Суғармалы
жердің 60%

тұздалған, жер
астысуы
1метрден

жоғары жатады.

1 га алқапқа
41м3-тең көп
тасынды
түседі

Қарапайым
бас саға

4.14.13. Құрғату мелиорациясы.

Артық жəне жеткілікті ылғалдану аймағында топырақтың су режимін
реттеу олардың артық ылғалдануын жою, яғни тамырлы қабаттың ылғал

  
 

болуын төмендету болып табылады. Құрғату мелиорациясы-ауыл
шаруашылығы алқаптарын жақсартуға, қайта ылғалданған жерлерді құнарлы
жерлерге айналдыруға бағытталған іс-шаралар кешені, оларда ауыл
шаруашылығы дақылдарының жоғары тұрақты өнімін алуға болады.
Құрғатуды талап ететін жердің түрлері. Құрғату мелиорациясын қажет ететін
жерлердің жалпы ауданы 200-220 млн га құрайды, оның ішінде 92 млн га-ға
жуығы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер. Қайта ылғалданған ауыл
шаруашылығы жерлері 12,4 млн га егістік пен тыңайған жерлерді, 18,8 млн
га ішінара Батпақты шабындықтар мен жайылымдарды жəне 59,8 млн га
батпақты жерлерді қамтиды. Топырақ емес аймақтың мелиорациялық қорын
құрайтын ең ірі аумақтар - Мəскеу, Рязан жəне Владимир облыстарында
орналасқан Мещер ойпаты, Свердлов облысының батпағы жəне т.б. осы
аудандарда құрғату іс-шаралары 1860-1880 жылдардан бастап жүргізіледі.
Батыс Сібірде құрғатудың ең ірі нысаны-жалпы алаңы 11,7 млн га
ойпаты.Жердің үлкен аудандары Қиыр Шығыста да құрғату мелиорациясын
қажет етеді. Бұл аймақтың мелиоративтік қоры əзірше жеткіліксіз зерттелген.
Ауыл шаруашылығы жерлерінің артық ылғалдануының басты себебі - жалпы
булану шығынынан түсетін атмосфералық жауын-шашын мөлшерінің артуы
(топырақ пен су объектілерінің бетінен, өсімдіктерді транспирациялау).
Осының салдарынан суды жылдам бұру үшін жағдайлар болмаған кезде
(қиылысқан рельеф, су өтетін топырақ астындағы горизонттар жəне т. б.)
топырақтың жоғарғы қабаттарын ылғалдау əрқашан пайда болады [37].

4.15. Ауыл шаруашылығын сумен жабдықтау жəне суландыру.

Халық шаруашылығында негізгі сала ауыл шаруашылығы болып
табылады. Ауылдарда бүкіл ел халқының 50% - ға жуығы тұрады.
Ауылдардың əл-ауқатын арттыру, ауыл шаруашылығында өндірісті дамыту
соңғы кезеңде ауыл шаруашылығын сумен жабдықтауды дамыту үшін
жоғары қарқындарды болжайды. Су ауыл шаруашылығында адамдардың
шаруашылық жəне ауыз су мұқтаждарына үлкен көлемде, ауыл
шаруашылығы өнімдерін бастапқы өңдеу бойынша мал шаруашылығы
фермаларында тұтынылады. Сондай-ақ, су жыртылған дақылдар үшін сұйық
түрде азықтандыру дайындауға, ауыл шаруашылығы техникасының
моторларын суыту жүйесіне құюға, жылыжайларда өсімдіктерді суландыруға
қажет.Ауылдық сумен жабдықтау түрлері қарастырылған су қажеттіліктерін
қамтамасыз ету үшін сумен жабдықтаудың арнайы жүйелері қолданылады.
Әр түрлі ауыл шаруашылығы өсімдіктерін ашық топырақта суару үшін суару
жүйелері қолданылады. Мұндай су беру жүйелерін əзірлеу кезінде жұмыста
ережелер мен нормалардың талаптарын пайдалану қажет. Сорғы
қондырғылары мен жеке сорғыларды іріктеу бойынша ведомстволық
нұсқауларды пайдалану қажет [37].
Ауыл шаруашылығындағы сумен жабдықтау жүйелері олардың мақсаты
бойынша бірнеше топқа бөлінеді:
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• Колхоздар мен кенттер үшін, сондай-ақ жөндеу шеберханалары үшін.
• Мал шаруашылығы кешендері мен автономды фермаларға арналған.
• Ауылдық жайылымдарды сумен қамтамасыз етуге арналған жүйелер.
• Танаптарды сумен қамтамасыз етуге арналған жүйелер.

Әрбір топ сумен жабдықтауды ұйымдастыру, сорғы станцияларын таңдау
жəне оларды қосу схемалары тұрғысынан өзінің жеке ерекшеліктеріне ие.

Ауыл шаруашылығы нысандарын сумен жабдықтау бойынша қаралған
ақпараттың нəтижесінде адамдар тұратын ауылдық аудандарға су берудің
əртүрлі тəсілдері бар деген қорытынды жасауға болады. Сондай-ақ, су
фермаларға, жайылымдық жерлерге жəне басқа да ауыл шаруашылығы
мақсатындағы объектілерге беріледі. Жерді мелиорациялау жəне ауыл
шаруашылығын сумен жабдықтау басқармасы ауылдық аудандарды жəне
олардың алқаптарын сумен жабдықтауға, сондай-ақ жерді суландыру мен
мелиорациялауға қатысты мəселелерді реттейді. Бұл орган мелиорацияның
мемлекеттік жүйелерін жəне федералды меншікке жататын автономды
Гидротехникалық құрылыстарды пайдалануды бақылайды, мелиорацияға
жататын жерлерді есепке алады жəне мониторинг жүргізеді. Басқарма
мелиорация жүйелерін жəне гидротехникалық құрылыстарды паспорттауды
жүргізеді.
Тапсырма Берілген материалдар бойынша кластерді толтырыңыз.

4.15.1. Сумен жабдықтау жəне суландыру мəні.

Сумен жабдықтау-бұл объектіні инженерлік-техникалық қамтамасыз
ету желісіне кіретін жүйе. Адамның тіршілік əрекетін қамтамасыз етуге не
өндірістік процесті қамтамасыз етуге байланысты кез келген ғимараттың
немесе құрылыстың сумен жабдықтау жүйесі болады. Сумен жабдықтау
құбырлардың тармақталған жүйесі, суды жеткізу жəне бұру жүйелері,
дренаж жүйелері, сорғылар, энергия қондырғылары жəне басқа да қосалқы

Ауыл шаруашылы-ғындағы
сумен жабдықтау жүйелері 

олардың мақсаты 

? 

? 

? 

? 
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• Колхоздар мен кенттер үшін, сондай-ақ жөндеу шеберханалары үшін.
• Мал шаруашылығы кешендері мен автономды фермаларға арналған.
• Ауылдық жайылымдарды сумен қамтамасыз етуге арналған жүйелер.
• Танаптарды сумен қамтамасыз етуге арналған жүйелер.

Әрбір топ сумен жабдықтауды ұйымдастыру, сорғы станцияларын таңдау
жəне оларды қосу схемалары тұрғысынан өзінің жеке ерекшеліктеріне ие.

Ауыл шаруашылығы нысандарын сумен жабдықтау бойынша қаралған
ақпараттың нəтижесінде адамдар тұратын ауылдық аудандарға су берудің
əртүрлі тəсілдері бар деген қорытынды жасауға болады. Сондай-ақ, су
фермаларға, жайылымдық жерлерге жəне басқа да ауыл шаруашылығы
мақсатындағы объектілерге беріледі. Жерді мелиорациялау жəне ауыл
шаруашылығын сумен жабдықтау басқармасы ауылдық аудандарды жəне
олардың алқаптарын сумен жабдықтауға, сондай-ақ жерді суландыру мен
мелиорациялауға қатысты мəселелерді реттейді. Бұл орган мелиорацияның
мемлекеттік жүйелерін жəне федералды меншікке жататын автономды
Гидротехникалық құрылыстарды пайдалануды бақылайды, мелиорацияға
жататын жерлерді есепке алады жəне мониторинг жүргізеді. Басқарма
мелиорация жүйелерін жəне гидротехникалық құрылыстарды паспорттауды
жүргізеді.
Тапсырма Берілген материалдар бойынша кластерді толтырыңыз.

4.15.1. Сумен жабдықтау жəне суландыру мəні.

Сумен жабдықтау-бұл объектіні инженерлік-техникалық қамтамасыз
ету желісіне кіретін жүйе. Адамның тіршілік əрекетін қамтамасыз етуге не
өндірістік процесті қамтамасыз етуге байланысты кез келген ғимараттың
немесе құрылыстың сумен жабдықтау жүйесі болады. Сумен жабдықтау
құбырлардың тармақталған жүйесі, суды жеткізу жəне бұру жүйелері,
дренаж жүйелері, сорғылар, энергия қондырғылары жəне басқа да қосалқы

Ауыл шаруашылы-ғындағы
сумен жабдықтау жүйелері 

олардың мақсаты 

? 

? 

? 

? 

  
 

жабдықтар болып табылады. Біздің бүкіл өміріміз сумен байланысты.
Планетаның бетінің 80% судан тұрады, адам 70% судан тұрады. Ғалымдар
сусыз адам екі күн тұрмайтынын дəлелдеді. Сондықтан сумен жабдықтау
адамның тіршілік əрекетін қамтамасыз етуге немесе сумен жабдықтау
өнеркəсіпте іске қосылғанына қарамастан маңызды мəнге ие.
Сондай-ақ су құбыры ретінде белгілі сыртқы сумен жабдықтау бүкіл
объектіні ғана емес, оған іргелес аумақты да сумен қамтамасыз етеді [37].

4.15.2. Су құбырларының жəне олардың элементтерінің сызбасы.

 

а) cуғармалы жердің барлық ауданы 
бір бас каналдан су алады. Ол канал 
деңгейі биікжерлерден өтеді. 

 

б) cуғармалы аудан осы үш бөлікке 
бөлінеді. Әр бөлікке су бір су 
сорғышпен көтеріліп,әр қайсы жеке-
жеке беріледі. 

 

 в) cуғармалы аудан бірнеше бөлікке 
бөлінеді,бірақ су бірнеше су 
сорғышпен көтеріліпберіледі. 
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 г) cуғармалы аудан бірнеше бөлікке 
бөлінедіде әрқайсысы суды өздігінше 
жекелеген су сорғышпен жеке 
каналмен алады. 

 

4.15.3. Суды пайдалану кестесі. 4.15.4. Шаруашылыққа тəулігіне жəне
жылына қажетті судың жиынтық көлемін есептеу.

Біздің елде жəне шетелдерде суғару жүргісін есептеудің
бірнеше жолдары бар. Олардың бəрінің негізін құрайтын 1919 жылы
академик А.Н. Костяков ұсынған əтістеме болып табылады.Оның
есептеу жолы төмендегідей:

1.Өсімдіктің өсіп өнуі мерзіміндегі жалпы керек ететін су
мөлшері (су пайдалану жиынтығы) /Е/:
                                                        Е=У*Ки, м3/га                                           (4.11)
бұл жерде:    Е- су пайдалану жинтығы, м3/га;
У- өсімдіктің өнімі, ц/га;
                     Ки-су пайдалану коэффициенті м3 /ц. Оны анықтама
кітапшалардан алады. Оның мəні 5...500 м3/ц аралығында болады.

2. Маусымдық нормасы /М/. Ол өсімдіктің өсіп-өну мерзімінде бір
гектар жерге беретін су мөлшері, м3/га.

// ГWPEM ++−= , м3/га                                  (4.12)
бұл жерде, Р-таза пайдаланылған жауын-шашынның саны,
Р=10х*һ, м3/га;
              һ - жауыншашыннынмөлшері, мм, метеостанциядан алады;
х - жауын шашынды пайдалану коэффициентіол0,5.. 0,7.
W - топырақтағы, өсімдік пайдалана алатын ылғалдылық
мөлшері, м3/га;

Өсімдіктің топырақ ылғалдылығынан пайдалана алатын су мөлшері:
( )oжccожoc HWWW ββγ −=−= **100 ,                          (4.13)

бұл жерде, Wөс;Wөж- өсімдіктің егу жəне жинау кезіңдегі           
топырақтағы ылғалдылық мөлшері, м3/га;

Н - есепке алынған топырақ қабаты, м;
γ - топырақтың көлемдік массасы, т/м3;

oæcc ββ , -өсімдікті егу жəне жинау кезіндегі топырақтағы
ылғалдылық %.
Өсімдікті егу жəне жинау кезіндегі топырақ ылғалдылығын

төмендегідей қабылдауға болады:
а) күздік бидай, көпжылдық шөп жəне бау-бақша үшін - oжcc ββ = ,
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 г) cуғармалы аудан бірнеше бөлікке 
бөлінедіде әрқайсысы суды өздігінше 
жекелеген су сорғышпен жеке 
каналмен алады. 

 

4.15.3. Суды пайдалану кестесі. 4.15.4. Шаруашылыққа тəулігіне жəне
жылына қажетті судың жиынтық көлемін есептеу.

Біздің елде жəне шетелдерде суғару жүргісін есептеудің
бірнеше жолдары бар. Олардың бəрінің негізін құрайтын 1919 жылы
академик А.Н. Костяков ұсынған əтістеме болып табылады.Оның
есептеу жолы төмендегідей:

1.Өсімдіктің өсіп өнуі мерзіміндегі жалпы керек ететін су
мөлшері (су пайдалану жиынтығы) /Е/:
                                                        Е=У*Ки, м3/га                                           (4.11)
бұл жерде:    Е- су пайдалану жинтығы, м3/га;
У- өсімдіктің өнімі, ц/га;
                     Ки-су пайдалану коэффициенті м3 /ц. Оны анықтама
кітапшалардан алады. Оның мəні 5...500 м3/ц аралығында болады.

2. Маусымдық нормасы /М/. Ол өсімдіктің өсіп-өну мерзімінде бір
гектар жерге беретін су мөлшері, м3/га.

// ГWPEM ++−= , м3/га                                  (4.12)
бұл жерде, Р-таза пайдаланылған жауын-шашынның саны,
Р=10х*һ, м3/га;
              һ - жауыншашыннынмөлшері, мм, метеостанциядан алады;
х - жауын шашынды пайдалану коэффициентіол0,5.. 0,7.
W - топырақтағы, өсімдік пайдалана алатын ылғалдылық
мөлшері, м3/га;

Өсімдіктің топырақ ылғалдылығынан пайдалана алатын су мөлшері:
( )oжccожoc HWWW ββγ −=−= **100 ,                          (4.13)

бұл жерде, Wөс;Wөж- өсімдіктің егу жəне жинау кезіңдегі           
топырақтағы ылғалдылық мөлшері, м3/га;

Н - есепке алынған топырақ қабаты, м;
γ - топырақтың көлемдік массасы, т/м3;

oæcc ββ , -өсімдікті егу жəне жинау кезіндегі топырақтағы
ылғалдылық %.
Өсімдікті егу жəне жинау кезіндегі топырақ ылғалдылығын

төмендегідей қабылдауға болады:
а) күздік бидай, көпжылдық шөп жəне бау-бақша үшін - oжcc ββ = ,

  
 

б) ерте егілетін жаздық дақылдар үшін - oжcc ββ )95.0...90.0(= ,
в) кеш егілетін жаздық жəне көкөністер үшін - oжcc ββ )90.0...85.0(= .

Өсімдікті жинау кезіндегі топырақ ылғалдылығын төмендегідей
қабылдауға болады.

oож ββ = ,                                                  (4.14)
Бұл теңдеулерде: ccβ - топырақтың кішігірім су сыйымдылығы, %;

0β - топырақ ылғалдылығының   төменгі деңгейі, %.
Оның ( 0β )мəнін төмендегідей қабылдайды:
а) ылғалды көп қажет ететін өсімдіктер үшін /көкөністер/                

ccββ ⋅= 80.00

б) ылғалдылықты орташа талап ететін дақылдар  үшін /жүгері, бау-бақша,
картоп, қант қызылшасы т.б./- ccββ ⋅= 70.00 ,
в) ылғалдылықтың жетіспеушілігіне шыдамды дақылдар үшін /дəнді
дақылдар, шөп/ - ccββ ⋅= 75.00 .

Өсімдіктің топырақ қорынан пайдаланылатын ылғал мəнін былай анықтауға
болады:

-құмдақ топырақ - 988-1100 м3/га;
-жеңіл салмақты топырақ - 1100-1300 м3/га;
-орта салмақты топырақ - 1300-1500 м3/га;

-ауыр салмақты топырақ - 1500-1700 м3/га;
-батпақ - 1700-1900 м3/га.
Г - өсімдіктің тамыр арқылы жер асты ыза суынан алатын су

мөлшері, м3/га.
Егер ыза суының деңгейі 3 метрден төмен жатса, онда Г=0. Жер

асты ыза суының деңгейіне байланысты Г-мəнін жинақты су
пайдаланудан /Е/   3-50% арасында қабылдауға болады /4.19-кесте/.
Кесте 4.18- Жер асты суын пайдалану деректері

Н, м 3,0м 2- 3 м 1,5 - 2,0м 1,0 - 1,5м 0,5 - 1,0м
Г, м3/га,Е-ден

% есебінде 0 15 16 - 35 36 - 45 46 -50

Алексеев маусымдық суғару нормасын анықтау үшін мына
теңдеулерді ұсынды (мз/га):

-жоңышқа үшін:
K

IgM 0.19200= ,                                                                       (4.15)

-қант кызылшасы үшін:
K

IgM 95.07650= ,                                                                (4.16)

-жүгері үшін: K
IgM 25.14700= ,       (4.17)
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-жаздық бидай үшін:        
K

IgM 78.03650= ,                                                            

(4.18)

-күздік бидай үшін:     K
IgM 71.03500= ,                                                                   (4.19)

бұл жерде, E
VPK nB += ,                                                                

Рв- жауын шашын Е=>+5. м3/га;
nV - көктемде топырақтағы ынталы мөлшерлі ылғал, м3/га;

Е - булану, м3/га.
Су пайдалану жинақтығын анықтаудың бірнеше жолы бар.
Солардың біріИ.А. Шаров теңдеуі:

,42 BTEI += м3/га;                                                                                  (4.20)
бұл жерде, Т- өсімдіктің өсіп-өну кезіндегі орта тəулік    
температурасының қосындысы, °С;
В - өсімдіктің өсіп-өну мерзімі, тəулік.
Екіншісі Н.Н.Ивановтың теңдеуі:

)100()25(0018.0 2
2 atE −+= , мм/ай                                                            (4.21)

мұнда: t - айдың орта ауа температурасы, 0С;          
a - айдың орта ауа ылғалдылығы, %.
Суғару нормасы:

( ),100 0βγ −⋅⋅⋅= HBHm м3/га      (4.22)бұл теңдеуде, Н-топырақтың
ылғалдандыратын қабаты /Н=0,4 -
                          1,0 метр/;
γ - топырақтың көлемдік массасы, т/м3;
НВ - топырақтың еркіндік су сиымдылығы,%;
β - топырақтың  суғарар алдындағы ылғалдылығы,%.

Суғару нормасының мəні 400-ден 1100 м3/га-ға дейін болады, ал
жаңбырлатып суғарғанда 400-600 м3/га - дан аспайды.

Суғару мерзімдері. Бұл да өте маңызды көрсеткіш. Суғару мерзімі
есімдіктің өсіп-өнуіне еш кедергі болмауы керек. Оны белгілеудің бірнеше
түрі бар:

• өсімдіктің фаза көрсеткіші арқылы; өсімдіктің жапырағына қарап анықтау;
• алдын-ала жасалған график бойынша;ауа райының температурасы арқылы;
• жапырақ шырыны арқылы;топырақ ылғалы арқылы.

Әрине бұлардың əрқайсысының өзіндік кемшілігі де, артықшылығы
да бар. Бірақ осылардың ең дұрысы су мерзімін топырақтың ылғалдылығы
арқылы табу болып саналады. Ондай анықтаудыңəдісі төмендегідей.

Өсімдікті еккен күннен бастап əр 5-10 күнде арнайы бұрғышпен
/бұр/ топырақтың 0-10, 10-20, 20-30...100 см-ге дейінгі деңгейінен топырақ
үлгісін бюкске алады. Лабораторияда оны өлшеп, 8-10 сағат бойы 106оС
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-жаздық бидай үшін:        
K

IgM 78.03650= ,                                                            

(4.18)

-күздік бидай үшін:     K
IgM 71.03500= ,                                                                   (4.19)

бұл жерде, E
VPK nB += ,                                                                

Рв- жауын шашын Е=>+5. м3/га;
nV - көктемде топырақтағы ынталы мөлшерлі ылғал, м3/га;

Е - булану, м3/га.
Су пайдалану жинақтығын анықтаудың бірнеше жолы бар.
Солардың біріИ.А. Шаров теңдеуі:

,42 BTEI += м3/га;                                                                                  (4.20)
бұл жерде, Т- өсімдіктің өсіп-өну кезіндегі орта тəулік    
температурасының қосындысы, °С;
В - өсімдіктің өсіп-өну мерзімі, тəулік.
Екіншісі Н.Н.Ивановтың теңдеуі:

)100()25(0018.0 2
2 atE −+= , мм/ай                                                            (4.21)

мұнда: t - айдың орта ауа температурасы, 0С;          
a - айдың орта ауа ылғалдылығы, %.
Суғару нормасы:

( ),100 0βγ −⋅⋅⋅= HBHm м3/га      (4.22)бұл теңдеуде, Н-топырақтың
ылғалдандыратын қабаты /Н=0,4 -
                          1,0 метр/;
γ - топырақтың көлемдік массасы, т/м3;
НВ - топырақтың еркіндік су сиымдылығы,%;
β - топырақтың  суғарар алдындағы ылғалдылығы,%.

Суғару нормасының мəні 400-ден 1100 м3/га-ға дейін болады, ал
жаңбырлатып суғарғанда 400-600 м3/га - дан аспайды.

Суғару мерзімдері. Бұл да өте маңызды көрсеткіш. Суғару мерзімі
есімдіктің өсіп-өнуіне еш кедергі болмауы керек. Оны белгілеудің бірнеше
түрі бар:

• өсімдіктің фаза көрсеткіші арқылы; өсімдіктің жапырағына қарап анықтау;
• алдын-ала жасалған график бойынша;ауа райының температурасы арқылы;
• жапырақ шырыны арқылы;топырақ ылғалы арқылы.

Әрине бұлардың əрқайсысының өзіндік кемшілігі де, артықшылығы
да бар. Бірақ осылардың ең дұрысы су мерзімін топырақтың ылғалдылығы
арқылы табу болып саналады. Ондай анықтаудыңəдісі төмендегідей.

Өсімдікті еккен күннен бастап əр 5-10 күнде арнайы бұрғышпен
/бұр/ топырақтың 0-10, 10-20, 20-30...100 см-ге дейінгі деңгейінен топырақ
үлгісін бюкске алады. Лабораторияда оны өлшеп, 8-10 сағат бойы 106оС

  
 

температурада кептіріп, қайта өлшеп топырақтың ылғалдылығын
анықтайды.

4.15.5. Гидромелиоратитвік жүйелерді экологиялық іс-шаралар өткізу.

Ауыл шаруашылығында пайдаланатын жерлерді жыртудыа ондағы
булану үрдісінің көбейіп, табиғи жағдайда болатын топырақтағы жылу
ағыны жəне ылғал қоры азаяды, сондықтан дақылдарды өсіру кезінде ылғал
тапшылығы көбейеді. Топырақ құрамындағы органикалық
тыңайтқыштардың жетіспеуі /4-6 т/га жылына/, топырақ құрамындағы
органикалық қосылыстар теңдестігі мен қара шірік қорының төмендеуін
тудырады.Қазіргі кезде, қуаңшылық аймақтарда суғармалы жерлердің
көпшілік бөлігі гидрморфты сумен /2-3 м/ алмасады, ал суландыру
мөлшерінің шамасы, буланғышты 1,5-2 есеге дейінге артырып отыр. Мұндай
жағдайда қолайлы əдістерді қолдануды талап етеді. Сонымен қатар, қазіргі
кездерде ағысының көлемі жылына 45 текше км суғармалы жерлерге
берілетін судың көлемі 90 текше км, бұдан алынған өнім түсімі небəрі 50%.
Керіз ағысының 25 текше км өзендерге түседі, бұл экологиялық-
мелиоративтік жағдайлардың бірден төмендеуіне əсер етеді.

Сондықтан да топырақтың мелиоративтік-экологиялық жағдайын
сақтап, оны қалпына келтіру шарларын жүзеге асыруда көп сапалы су, тұз
жəне қоректі заттардың алмасуын реттеп, өнім алудың өтімді технологиясын
жергілікті кəсіпке айналдырғанда ғана мақсатқа жетуге болады.

Тұзданған топырақ құрмындағы тұздан түбегейлі арылудың ең
қолайлы да, тиімді жолы биологиялық əдіс, əсіресе жер асты сулары жақын
орналасқан алқаптарға тұзға төзімді өсімдіктерді, жеміс-жидектерді егудің
нəтижесінде, ыза суы деңгейін төмендетуге мүмкіндік туады. Тіпті кейбір
жағдайларда тиімділігі керіздеу əдістерінен де жоғары нəтиже береді.
Мұндай тəжірибелер қарағаш, жиде, өрік, жүзім, шиелер отырғызылған
суғармалы жерлерде жақсы өнім берген [38].

Ауыл шаруашылық дақылдарының тұзға төзімділігін сақтау өсімдіктің
тіршілік ету қабілеттігі мен тұзданған топырақтағы қолайсыз жағдайдан
шаруашылық өнімін алуды тудыру болып табылады. Тұздардың өсімдікке
тигізетін қолайсыз жағдайларының əсерінен тууын үш топқа бөлуге болады.
Барлық тұздар жиынтығымен əсер етуін осмостық қысым, бұл өсімдік
қажетті топырақ ертіндісіндегі ылғалды тартып алу (адсорбтік күшпен)
дамуы үшін, екінші тобы жекелеген топырақ ерітіндісіндегі иондардың
тиімділігі, олардың уыттылығын өсімдіктердің əр түрлі физиологиялық
үрдістерінің , əсіресе, натрий тұзының бөліну əсерін анықтау қажет.Натрий
тұзының шектен тыс көбеюі, топырақтың құнарсыздануына жеткізіп, судың
топыраққа сіңуін төмендетіп, бос кеңістікті тарылтады жəне тамырлардың
өркен жаюына кедергі жасайды, үшіншісі өсімдіктердің тұзға төзімділігін,
сезімталдығын ескеру. Бұл үрдіс, көбінесе, тұзданған егістіктерде оның даму
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кезеңдерінде анығырақ сезіледі. Мəселен, қант қызылшасы үшін, оның
көктеу кезеңінде жақсы білінеді [38].

Қорыта айтсақ, ауыл шаруашылығы пайдаланатын құнарлы жерді күтіп
баптау, ластанудан қорғау өсімдік тамыры жайылған қабаттағы қарашіріктің
толық қорын сақтау, экологияның көп салалы қажетті тəсілдерін жасап,
қоршаған ортада (ауа, су, жер, өсімдік, жануар жəне ландшафтты) жаңа
технологияларды тиімді қолдана отырып, биогеоценоздың (экожүйенің)
қалыптасу əсерлерін – жергілікті, аймақтық жəне ғаламдық шеңберде талдап,
табиғаттағы экологиялық тұрақтылық күйін анықтап, нақты деңгейін білуіміз
қажет.
Тапсырма Берілген келесі мəліметтердің дұрыстығын тексер (жауабы иа
немесе жоқ)

Кесте 4.19- Гидромелиоратитвік жүйелерді экологиялық іс-шаралар
Мәліметтер Иа Жоқ

Топырақ құрамындағы органикалық тыңайтқыштардың жетіспеуі /4-6 т/га
жылына/, топырақ құрамындағы органикалық қосылыстар теңдестігі мен
қара шірік қорының төмендеуін тудырады.
Қазіргі кезде, қуаңшылық аймақтарда суғармалы жерлердің көпшілік бөлігі
гидрморфты сумен /6-7 м/ алмасады
Керіз ағысының 25 текше км өзендерге түседі
Тұздардың өсімдікке тигізетін қолайсыз жағдайларының əсерінен тууын
алты топқа бөлуге болады.
Натрий тұзының шектен тыс көбеюі, топырақтың құнарсыздануына
жеткізіп, судың топыраққа сіңуін төмендетеді

4.16. Қазіргі заманғы экологиялық жағдай. 4.16.1. Экологиялық
факторлардың ағзаға əсерінің салдарлары.

Еліміздің табиғат жағдайлары алуан түрлі болып келеді. Қазақстан
территориясы кең-байтақ, бірнеше ланшафты белдеулер мен белдеу
тармақтары бір-бірін алмастырады: орманды дала, дала, шөлейт ,шөлді
болып. Қазақстанның Оңтүстік жəне Шығыс шекараларын биік таулар
көмкеріп жатыр. Қазақстандағы қазіргі кездегі экологиялық мəселелерге
байланысты бірнеше экологиялық аймақтарды айтуға болады:

-Каспий маңы, мұнай өндіру мен өңдеу салаларына маманданған
облыстар, осы аймақтағы приоритетті мəселе – табиғи ортаның мұнаймен
ластануы. Топырақтың деградациясы, судың мұнай мен ластану адамның
денсаулығына жəне экожүйелерге əсер етуі.

-Еліміздің шығыс облыстарында өнеркəсіп жоғары дамыған аймақ. Ірі
түсті жəне қара металлургия, энергетикалық комплекс шоғырланған аймақ.
Экологиялық мəселелері – қоршаған ортада өндірістік қалдықтардың
жиналуы, урбанизацияланған территориядағы атмосфералық ауаның
ластануы, ормандардың деградациясы болып табылады.
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-Оңтүстік аймақтар тұрақты сумен қамтамасыз етуді қажет ететін ауыл
шаруашылық бағытымен сипатталған. Оңтүстік аудандардағы негізгі
экономикалық мəселелер – су ресурстарының жетіспеуі, су көздерінің
шайынды сулармен ластануы, жайылымдардың деградациясы, табиғи жəне
мəдени ескерткіштердің бұзылуы болып табылады [38].
Кесте 4.20- Қазіргі заманғы экологиялық жағдай

№ Сұрақтар Жауабы
1 Экология ғылымының түсінігі, мақсаты, міндеті
2 Қазақстандағы экологиялық мəселелерге байланысты

экологиялық аймақтар
3 Радиациялық ластану

Тапсырма 2. Қосымша ақпарат көзін пайдалана отырып, «Экологиялық
факторлардың ағзаға əсерінің салдарлары» тақырыбына эссе жазыңыз.
Тапсырма 3.Түрлі- түсті қарандашпен экологиялық проблемалары бар ел
аумағын сызып көрсетіңіз.

4.16.2. Қаланың, елді мекеннің табиғатын қорғау проблемалары. 4.16.3.
Қорықтарды, ұлттық саябақтар мен ботаникалық бақтарды қорғау
проблемалары.

Қалаларды, кенттердi, ауылдар мен басқа да қоныстарды дамыту үшiн
берiлген жер учаскелерi елдi мекендер жерiнiң санатына жатады.
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерiне мемлекеттiк табиғи
қорықтардың, мемлекеттiк ұлттық табиғи парктердiң, мемлекеттiк табиғи
резерваттардың, мемлекеттiк өңiрлiк табиғи парктердiң, мемлекеттiк
зоологиялық парктердiң, мемлекеттiк ботаникалық бақтардың, мемлекеттiк
дендрологиялық парктер мен мемлекеттiк табиғат ескерткiштерiнiң жерi
жатады [38].

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесi – өздерiндегi барлық
географиялық аймақтардың табиғи кешендерінiң репрезентативтiк өкiлдiгiн
қамтамасыз ететiн ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың əртүрлі
санаттары мен түрлерiнің жиынтығы болып табылады.
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Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау (бұдан əрi - қорғау) –
судың қолайсыз əсерiн жою, өсiмдiктердi зиянкестер мен аурулардан
қорғау, жануарлар санын реттеу үшiн ерекше қорғалатын табиғи аумақта
жүргiзiлуi мүмкiн iс-шаралар кешенi [38].
Тапсырма 1. Кластерді толтырыңыз.

Тапсырма 2. Кластерді толтырыңыз.

          

4.17. Қазақстан Республикасының жеріне мониторинг жүргізудің
қазіргі жай-күйі. 4.17.1. Жерлерге мониторинг жүргізу.

Мемлекеттік экологиялық мониторинг (қоршаған орта мен табиғи
ресурстар мониторингі) – табиғи жəне антропогендік факторлардың
əсерінен қоршаған ортаның, табиғи ресурстардың жай-күйінің өзгеруін
бағалау, болжау жəне бақылау мақсатында, оның ішінде Жерді ғарыштан
қашықтықтан зондтау деректерін пайдалана отырып, олардың жай-күйін
байқаудың кешенді жүйесі. Атмосфералық ауа, жер, жер үстi мен жер асты
сулары, жер қойнауы, өсімдіктер мен жануарлар дүниесi, сондай-ақ климат
пен Жердiң озон қабаты, экологиялық жүйелер, қоршаған ортаның
халықтың денсаулығына əсер ететiн факторлары мемлекеттiк экологиялық
мониторинг объектiлерi болып табылады [39].

Жер мониторингі - жердің пайдаланылуы мен қорғалуын мемлекеттік
бақылау, болып жатқан өзгерістерді уақтылы анықтау, оларды бағалау, одан
əрі дамуын болжау жəне теріс процестер салдарларының алдын алу жəне
жою жөнінде ұсынымдар əзірлеу мақсатында жер қорының сапалық жəне
сандық жай-күйіне базалық (бастапқы), жедел, кезеңдік байқаулар, оның
ішінде жерді ғарыштан қашықтықтан зондтау деректерін пайдалана отырып
жүргізілетін байқаулар жүйесі [40].
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Тапсырма Төмендегі сұрақтарға жауап жазыңыз.
1. Жердің санаттарына сəйкес мониторинг түрлері
2. Жер мониторингін жүргізудің мерзімдері мен кезеңділігіне қарай жердің
жай-күйін бақылау түрлері
3. Стационарлық бақылау пункттері міндеті
4. Жартылай стационарлық бақылау пункттері міндеті

4.17.2. Мониторингтің деңгейі жəне ұйымдастырылуы. 4.17.3.
Жерлерге мониторинг жүргізу кезінде ақпарат алудың əдістері мен тəсілдері.
4.17.4. Жерлердің пайдаланылуын жəне күзетілуін мемлекеттік бақылау
түрлері.

Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау Қазақстан
Республикасындағы мемлекеттік басқарудың элементі ретінде өзіндік
мақсаты пен міндеттерге ие.

-Мемлекеттік органдардың , жеке жəне заңды тұлғалардың жерлерді
ұтымды пайдалану қорғауына қатысты талаптар мен нормаларды жəне басқа
да шараларды тиісті түрде орындауды қамтамасыз етеді;

-Қазақстан Республикасы жер туралы кодексінің бұзылуын анықтау
жəне жою, жер учаскелерін пайдалану ережелерін, жер кадастры мен жерге
орналастыруды жүргізу дұрыстығын сақтауды;

-Жерлерді ұтымды пайдалану мен қорғауға қатысты шаралардың
орындаламау фактілерін анықтайды.

Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау əдістері:
- Жер туралы заңнама нормаларының талаптарын сақтауды тексеруді;
- Ұйымдастырушылық, экологиялық, технологиялық жəне құқықтық
шаралардың, соның ішінде экологиялық сараптама жүргізудің орындалуын
тексеруді;
- Заңнама нормаларын орындамағаны жəне тиісінше орындамағаны туралы
ескерту;
- Мемлекеттік бақылау органдарының ұйғарымдарын орындауды жəне
жүзеге асыруды тексеруді;
- Жерді пайдалануды шектеу, тоқтата тұру жəне тоқтату;
- Жауаптылыққа тарту немесе жауапкершілікке тарту үшін жəне сот
органдарына жерге жəне қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеу туралы
талап- арыз беру үшін материалдарды рəсімдейді;
- Жер кодексі жəне өзге де заңдармен көзделген басқа да қызмет түрлерін
жүзеге асыру болып табылады [45].
Тапсырма 1. Берілген əріптерді пайдалана отырып термин сөздер
құрастырыңыз.
Е, У, П, А, К, З, Б, И, Ф, Т, Р, О, Л, Я, Қ, Ы, Э, Ө, М, С, І, Д, П, Н, Г, Е, Ш, Й.
Тапсырма 2. Өткен тақырып бойынша білімді шыңдау мақсатында кестені
толтырыңыз.
Кесте 4.21- Мониторингтің деңгейі жəне ұйымдастырылуы
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4.18. Табиғатты қорғаудың проблемалары. 4.18.1. Ауыл шаруашылығы
өндірісі шығынның көлемі жəне оларды орналастыру тəсілдері. 4.18.2. Жер
пайдаланушылардың шығын түрлері. 4.18.3. Шекті рұқсат етілген
концентрация жəне шекті рұқсат етілген шығарындылар.

Шекті рұқсат етілген шығарындылар нормативі-атмосфералық ауадағы
рұқсат етілген зиянды заттардың көрсеткіші болып табылады. Шекті рұқсат
етілген шығарындылар нормативі қала немесе басқа елді мекен көздерінің
жиынтығынан зиянды заттардың шығарындыларын кəсіпорынның даму
перспективасын жəне атмосферада зиянды заттардың таралуын ескере
отырып, санитариялық-қорғаныш аймақтары мен елді мекендер
шекарасындағы олардың шекті рұқсат етілген шоғырлануынан асатын жерге
жақын шоғырланбайтын жағдайдағы атмосфералық ластаудың əрбір көзі
үшін белгіленеді. Жобаның мақсаты – ластанудың əр көзі үшін жəне бүкіл
кəсіпорын үшін атмосфера шығарындыларының нормативтерін белгілеу
жəне оларды мемлекеттік экологиялық сараптамасынан өтуі болып
табылады. Шығарындылардың шекті рұқсат етілетін нормативтерінің
жобасы атмосфераға ластаушы заттардың шығарылу көздері бар
кəсіпорындар үшін керек. Зиянды шығарындылардың, технологиялық
процестердің, жабдықтардың, стационарлы жəне жылжымалы көздері үшін
ластаушы заттардың шекті рұқсат етілетін шығарындыларының стандартты
жобасы дайындалады. Мамандар жергілікті жерлерге бару арқылы ауаны
ластаудың барлық көздерін түгендеу жұмыстарын жүргізеді. Ластанудың əр
көзі үшін шығарындыларды есептейді. Ауадағы зиянды заттардың таралуын
есептеу нəтижелері бойынша шығарындыларының нормативтерін құрады.
Әзірленген жоба тапсырыс берушіге бекітуге ұсынылады да, содан кейін
мақұлданғаннан кейін уəкілетті органға мемлекеттік экологиялық
сараптамаға жіберіледі. Экологиялық оң қорытынды алғаннан кейін жоба
тапсырыс берушіге беріледі [40].
Тапсырма 1. Қосымша ақпарат көзін пайдалана отырып, қоршаған орта
сапасы көрсеткіштерінің шекті рұқсат етілген шығарындылар, шекті рұқсат
етілген төгінділер арасындағы ұқсастықты жəне айырмашылығын жазыңыз.

Ұқсастығы

____________
____________
____________

Айырмашылығы

___________
_
___________
_
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4.18. Табиғатты қорғаудың проблемалары. 4.18.1. Ауыл шаруашылығы
өндірісі шығынның көлемі жəне оларды орналастыру тəсілдері. 4.18.2. Жер
пайдаланушылардың шығын түрлері. 4.18.3. Шекті рұқсат етілген
концентрация жəне шекті рұқсат етілген шығарындылар.

Шекті рұқсат етілген шығарындылар нормативі-атмосфералық ауадағы
рұқсат етілген зиянды заттардың көрсеткіші болып табылады. Шекті рұқсат
етілген шығарындылар нормативі қала немесе басқа елді мекен көздерінің
жиынтығынан зиянды заттардың шығарындыларын кəсіпорынның даму
перспективасын жəне атмосферада зиянды заттардың таралуын ескере
отырып, санитариялық-қорғаныш аймақтары мен елді мекендер
шекарасындағы олардың шекті рұқсат етілген шоғырлануынан асатын жерге
жақын шоғырланбайтын жағдайдағы атмосфералық ластаудың əрбір көзі
үшін белгіленеді. Жобаның мақсаты – ластанудың əр көзі үшін жəне бүкіл
кəсіпорын үшін атмосфера шығарындыларының нормативтерін белгілеу
жəне оларды мемлекеттік экологиялық сараптамасынан өтуі болып
табылады. Шығарындылардың шекті рұқсат етілетін нормативтерінің
жобасы атмосфераға ластаушы заттардың шығарылу көздері бар
кəсіпорындар үшін керек. Зиянды шығарындылардың, технологиялық
процестердің, жабдықтардың, стационарлы жəне жылжымалы көздері үшін
ластаушы заттардың шекті рұқсат етілетін шығарындыларының стандартты
жобасы дайындалады. Мамандар жергілікті жерлерге бару арқылы ауаны
ластаудың барлық көздерін түгендеу жұмыстарын жүргізеді. Ластанудың əр
көзі үшін шығарындыларды есептейді. Ауадағы зиянды заттардың таралуын
есептеу нəтижелері бойынша шығарындыларының нормативтерін құрады.
Әзірленген жоба тапсырыс берушіге бекітуге ұсынылады да, содан кейін
мақұлданғаннан кейін уəкілетті органға мемлекеттік экологиялық
сараптамаға жіберіледі. Экологиялық оң қорытынды алғаннан кейін жоба
тапсырыс берушіге беріледі [40].
Тапсырма 1. Қосымша ақпарат көзін пайдалана отырып, қоршаған орта
сапасы көрсеткіштерінің шекті рұқсат етілген шығарындылар, шекті рұқсат
етілген төгінділер арасындағы ұқсастықты жəне айырмашылығын жазыңыз.

Ұқсастығы

____________
____________
____________

Айырмашылығы

___________
_
___________
_

  
 

Тапсырма 2. Қосымша ақпарат көздерін пайдалана отырып, экологиялық
апат аймақтарымен байланысты өңірлерде санитарлық-қорғау аймақтарын
құру мысалдарын келтіріңіз.
Ол үшін:
Зерттеу нысаны; Зерттеу нысаны орналасқан зерттеу өңірін атау; Зерттеу
өңіріндегі негізгі ластаушы көздер; Негізгі ластану түрлерін бөліп көрсету.
Тапсырма 3. Қосымша ақпарат көзін пайдалана отырып «Табиғатты
қорғаудың проблемалары» тақырыбына эссе жазыңыз.
Тапсырма 4. «Ауыл шаруашылығы өндірісі шығынның көлемін жəне
оларды орналастыру тəсілдері» тақырыбына презентация жазып (қорғау
уақыты 5 мин) қорғаңыз.
Презентацияны бағалау критерийлері:
1. Құрылымы-слайд санының тақырыптың мазмұнына сай келуі;
2. Көрнектілігі-жасалу сапасы (сурет, кесте, график, схема) анықтылығы;
3. Мазмұны-тақырыптың зерттелуі (мақсаты, негізгі мəселелері, шыққан
нəтиже, қорытынды) берілген ақпараттың түсінікті болуы;
4. Қорғау- презентацияны қорғаушы берілген уақыт регламентінде қамтуы
(5-мин) түсіндіруі нақты, сұрақтарға анық жауап беруі.

4.19. Жерді пайдалану экологиясы. 4.19.1. Ауыл шаруашылығындағы
жетекші табиғи фактор ретінде жердің басты қасиеті. 4.19.2. Жердің
экологиялық бағасы.

Жер елді мекендердің негізгі өмірі жəне қызметі, ауыл шаруашылық
өндірісінің негізгі құралы, елдің экономикалық– əлеуметтік даму кеңістік
базисі болып табылады. Жер қатынастарын реформалау əдістерін,
бағыттарын, түрлерін ғылыми негізін дайындауда, алдымен жер – өндіріс
құралы ретінде ерекшелігін анықтау қажет.

Жердің негізгі төрт ерекшелігі бар:
Жер – мəңгі жəне өзге де құралдармен алмастыруға келмейтін өндіріс
құралы. Егер басқа өндіріс құралдарын мақсатына қарай қашан да жəне
қанша да өндіруге болса, ал жердің көлемі есептеулі, яғни ұдайы өндіріске
келмейді. Бұл ерекшелігімен мынадай маңызды бір қорытынды туындайды:
оны əрқашанда аса тиімді жəне ұтымды пайдалану тиіс.

Біздің негізгі жұмысымыз еліміздің басты байлығы деп саналатын жер
ресурстарын тиімді пайдалану мен қорғауға байланысты болғандықтан, жер-
анамыздың мемлекеттің экономикалық, саяси-əлеуметтік дамуына тигізетін
əсері мен алатын орны ерекше. Елбасы алғашқы кезеңдерде жер реформасын
жүзеге асыру барысында оның қоғам дамуына қатысты рөлін бағалай келе
“Жер табиғи байлықтармен жəне жылжымайтын мүлікпен қатар
экономиканы көтеріп тұрған киттердің бірі болып табылады” деп атап
көрсеткен болатын. Елімізде жер қатынастарын жаңа заман талаптары
негізінде айқындап, тұрақтандыруға бағытталған, жер байлығымызды ел
байлығына айналдырудың маңызды мəселелерін шешуге бағытталған жер
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заңнамасы қалыптасты. Міне, осы тұста біз жердің өзіне тəн ерекшелігін,
маңызы мен мəртебесін есте ұстауымыз қажет. Жер – өндіріс құралы.
Адамдар жерді пайдаланып жұмыс істейді. Оның үстіне ол – өндіргіш күш.
Себебі, жерге бидай тұқымын ексең, ол күзде бірнеше есе көбейіп шығады.
Енді осылардың сыртында жер – табиғи фактор. Бүкіл жаны бар тіршілік
оның аясында дамиды. Одан қуат алады. Осындай үлкен ерекшеліктеріне
байланысты адамдардың жермен қарым-қатынасы бірнеше заңдылықтар
бойынша реттеледі. Жерді сақтау, қорғау мəселелерін, жерді өндірістік
тұрғыдан игеру, оның күтіміне мəн беру, басқа да ерекшеліктерін ескеру
мəселесін көбінесе Жер кодексі қозғайды [43].
Тапсырма 1. Жердің негізгі ерекшелігіне анықтама жазыңыз.
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
Тапсырма 2. «Жердің экологиялық бағасы» тақырыбына презентация жазып
(қорғау уақыты 5 мин) қорғаңыз.
Презентацияны бағалау критерийлері:
1.Құрылымы-слайд санының тақырыптың мазмұнына сай келуі;
2.Көрнектілігі-жасалу сапасы (суреттер, кестелер, графиктер, схемалар жəне
т.б. ) анықтылығы;
3.Мазмұны-тақырыптың зерттелуі(мақсаты, негізгі мəселелері, шыққан
нəтиже, қорытынды) берілген ақпараттың түсінікті болуы;
4.Қорғау- презентацияны қорғаушы, тақырыпты берілген уақыт
регламентінде қамтуы (5-мин) түсіндіруі нақты, сұрақтарға анық жауап
беруі.
Тапсырма 3. «Ауыл шаруашылығындағы жетекші табиғи фактор ретінде
жердің басты қасиеті» тақырып бойынша білімді шыңдау мақсатында кестені
толтырыңыз.

Кесте 4.22- Ауыл шаруашылығындағы жетекші табиғи фактор ретінде жердің
басты қасиеті
№ Мен білемін Мен білдім Менің білгім келеді

Ұсынылған әдебиеттер
1. Тазабеков Т.; Қалдыбаев С., Тазабекова Е. «Аграрлық топырақтану»
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БӨЛІМ 5. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Оқыту мақсаттары:
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар мыналарды игеруі тиіс:

- еңбекті қорғау саласындағы негізгі заңнамалық актілерді зерделеу үшін
қажетті білімді, шеберлік пен дағдыларды сипаттау;

- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріндегі еңбекті
қорғаудың құқықтық мəселелері, өндірістік санитария, жұмыстағы зиянды
заттар, қорғаныс жəне жобалау-ізденіс жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік
техникасы.

Алдын ала талаптар:
Осы модульді меңгермес бұрын білім алушылар келесі пəндер мен

модульдерді оқуы керек, олар: графикалық жəне мəтінді құжаттар
қалыптастыру модулі, карталардың математикалық негіздерінің элементтерін
құру жəне картографиялық элементтерді құрастырудың негіздері модулі,
карталарды сызу жəне ресімдеу модулі, ауыл шаруашылығын
механикаландыруды қолдану, география.

Қажетті оқу материалдары:
- Еңбек кодексі.

Кіріспе
Еңбекті қорғау саласындағы құқықтық қамтамасыз ету бөлімінде

еңбекті қорғаудың теориялық негізі, қауіпті жəне зиянды факторларды жəне
оларды нормалау қағидаттары, өндірістік жарақат пен кəсіби аурулардың
себебін анықтау, зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету,
еңбек гигиенасы мен өндірістік санитарияның мəнімен жəне міндеттері, жеке
қорғау құралдарын зерделеу, жұмысты қауіпсіз жүргізу жəне еңбекті қорғау
жəне өрт қауіпсіздігі ережелернің сақталуын бақылауды жүзеге асыру,
қауіпсіздік техникасын сақтау, жобалау-ізденіс жұмыстары кезінде еңбек
қауіпсіздігін сақтау, жерге орналастыру жұмыстары кезінде қауіпсіздік
шараларын сақтау мен геодезиялық құралдармен жəне аспаптармен жұмыс
істеу кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау мақсатында материалдар
толыққанды қамтамасыз етілген.

Модульде барлық тақырыптар бойынша типтік жұмыстарды шешудің
мысалдары келтірілген. Мəселелерді шешу білім алушыларға материалды өз
бетінше меңгеруге көмектесетін тəжірибелік жұмыстар жəне бірқатар
ұсыныстармен бірге жүреді.

5.1. Еңбекті қорғаудың теориялық негізі.
Еңбекті қорғау-бұл əлеуметтік-техникалық ғылым, өндірістік қауіпті

жағдайларды жəне кəсіптік зияндарды зерттейді, оларды болдырмау
шараларын жасайды немесе оқыс жағдайлардың, кəсіптік аурулардың алдын
алу тəсілдерін қарастырады. Толық қауіпсіз не зиянсыз кəсіпорындар мүлдем
жоқ. Еңбекті қорғаудың мақсаты – жұмыс істеушінің қауіпсіздігіне жəне
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ауырмауы үшін қолайлы жағдай жасап, еңбек өнімділігін барынша жоғары
көрсете алатындай жағдайлармен қамтамасыз ету. Еңбек өнімділігі адамның
денсаулығы мен жұмыс істек қабілетін сақтау, адам еңбегін жұмыс мезгілін
үнемдеу,оның белсенді жұмыс істеу периодын ұзарту, өнімнің жоғары
сапасын көтеріп, қоғамдық еңбекті үнемдеу, негізгі өндірістік қорларды
қолдануды жақсарту апаттар санын азайту жəне тағы басқалары арқылы
артады[46].

Еңбек жағдайларын жақсарту жəне оның қауіпсіздігі өндірістік
жарақаттануды, кəсіптік ауруларды төмендетеді, бұл еңбекшілердің
денсаулығын сақтайды жəне сонымен қатар қолайсыз жағдайларда жұмыс
барысындағы төленетін жеңілдіктер мен қосымша ақша төлемдерін азайтады.
Еңбек жағдайларын жақсарту əлеуметтік жақсы нəтижелер береді –
қызметкерлердің денсаулығы артады, жұмысы қанағаттандырады, еңбек
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Ой еңбегінің физикалық еңбектен басты ерекшелігі оның ыңғайлылық
деңгейінің аса жоғары болуын талап етуінде. Демек, жұмыс аумағында еңбек
жағдайларына, яғни тыныс алу ортасы, температура, сыртқы жағымсыз
əсерлерге аса қатаң қараған жөн. Ғимарат ішіндегі метеорологиялық
жағдайлар ауа ортасының жағдайымен, яғни ауа температурасымен,
салыстырмалы ылғалдылықпен, ауаның қозғалыс жылдамдығымен жəне
ластануымен сипатталады.

Көптеген қызметкерлер психофизикалық факторлардың əсеріне
ұшырайды, ол тоққа ұшырау, көру жəне есту анализаторларының тітіркенуі,
жұмыстың көптілігі, эмоционалды шаршау. Осы зиянды факторлар еңбек
қабілеттілігін төмендетеді [47].
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Инженер-картографқа осындай зиянды факторлар көп əсер етсе, ол
əртүрлі қызметтік ауруларға шалдығады. Көбінесе қызметкерлердің қауіпті
өндірістік факторларға шалдығуы айналмалы барабан ашық болған кезде
болады. Екіншіден, электр тоғының əсерінен болады.

Өнеркəсіптік улар адам ағзасына үш жолмен сіңеді: тыныс-алу
мүшелері, асқазан-ішек тракті жəне тері арқылы. Дем алғанда ағзаға ауамен
түскен улы заттар дем алу жолдарының шырышты қабығымен жəне өкпе
альвеолаларының үлкен бетімен (130 м2 жуық) тез сіңеді жəне сол жақтан
қан-тамырлары арқылы бүкіл ағзаға тарайды. Уланудың көптеген түрі (95 %
дейін) осы ең қауіпті жолдармен жүзеге асырылады. Оларға мынадай қауіпті
жəне зиянды өндірістік факторлар əсер етеді: шу деңгейі, қоршаған ортаның
жоғарғы температурасы, жұмыс орнының жеткіліксіз жарық болуы,
электрлік тоқ жəне т.б. болып табылады.

Жұмыс барысында қарастырылған зиянды заттардың кейбір жағымсыз
факторларын атап өткен жөн:
 электр тоғы қауіпі U=220B, I=50 Гц;
 қолайсыз микроклиматтық шарттар: шаң, ауаның ылғалдылығы,

жоғары температура;
 рационалсыз жарықтандыру, шудың əсері.

Одан басқа, зиянды психофизиологиялық факторлардың əсері де болады:
 ойлап тұрып кернеулендіру;
 көру анализаторларының тітіркенуі.

Аталған параметрлер адамның функционалдық қызметіне, өзін-өзі
сезінуі мен денсаулығына жəне есептеуіш техника құралдары жұмысының
сенімділігіне үлкен əсер етеді [47].

5.1.2. Еңбек жəне жұмыс жағдайларының классификациясы.

Адам еңбек ету кезінде түрлі еңбек құралдарымен, машиналармен,
сондай-ақ басқа адамдармен қатынаста болады. Сондай-ақ жұмыс кезінде
адамға ауаның температурасы, ылғалдылығы, шу, діріл, жарық т.б. өндірістік
жағдайлар да əсер етеді. Осының барлығы белгілі бір өндірістік жағдайды
қалыптастырады жəне адамның денсаулығы мен жұмысқа қабілеті,
жұмысының өнімділігі осы жағдайларға байланысты болады. Егер осы
жағдайлар нашар ұйымдастырылған болса, ол еңбеккердің жарақаттануы мен
науқастануына басты себеп болады. Сонымен еңбек жағдайы дегеніміз-
еңбек ету кезінде адамның денсаулығы мен еңбеке қабілетіне əсер ететін
өндірістік факторлардың жиынтығы. Ал өндірістік факторлардың өзі үш
топқа бөлінеді:

Әлеуметтік - экономикалық факторлар:
 Нормативтік-құқықтық факторлар, яғни еңбек туралы заңдар,

ережелер, нормалар, стандарттар жəне олардың орындалуын бақылаудың
тəжірибелері;
 Әлеуметтік-психологиялық факторлар, яғни жұмысшының еңбекке
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ынтасы, ұжым мүшелеренің өзара қатынасы, ұжымда қалыптасқан жағдай;
 Қоғамдық-саяси факторлар, яғни еңбек жағдайын жақсарту

жолындағы қоғамдық қозғалыстар,жаңашылдық;
 экономикалық факторлар, яғни түрлі жеңілдіктер мен өтемақылар,

моральдық жəне материалдық ынталандырулар.
Техникалық жəне ұйымдастыру факторлары, яғни еңбек

жағдайының материалдық-заттай элементтерін қалыптастыруға тікелей əсер
ететін факторлар. Оған: еңбек құралдары, өндірісті ұйымдастыру шаралары,
еңбек жəне демалыстың режимі.

Табиғи факторлар, яғни еңбек ететін жердің ауа райының, жер
қыртысы мен сулардың, өсімдіктерінің, тағы басқа ерекшеліктерінің
жұмысшыға əсерін білдіретін факторлар. Егер жоғарыда аталған факторлар
еңбекшінің жарақат алуына немесе денсаулығының кенеттен шұғыл
төмендеуіне əкеп соқса, онда ол факторлар қауіпті өндірістік факторлар деп
аталады. Ал егер осы факторлар еңбекшінің науқастануына немесе жұмысқа
қабілетінің төмендеуіне əкеп соқса, онда ол факторлар зиянды өндірістік
факторлар деп аталады. Аса қауіпті (апаттық) жағдай деп өндірісте
жазатайым оқиғаны тудыратын төтенше жағдайды айтады. Еңбекшінің
жарақаттануына əкеп соқтыратын жағдайлар жұмысшының өзінің немесе
жанындағы адамның қимылының дұрыс болмауынан машиналар мен
техникалардың істен шығуынан, еңбекті ұйымдастыру тəртібінің
бұзылуынан болады. Өндірістің жоғары мəдениеті орныққан жұмыс
орындарында, өндірістік жəне технологиялық тəртіп жоғары
ұйымдастырылған орындарында, техниканы пайдалану ережелері бұлжытпай
орындалатын жерлерде жарақаттану срек кездеседі. Әдетте, сыртқы
жағымсыз жағдайлар, яғни жоғары немесе өте төмен температура, ауаның
ылғалдылығы мен қозғалу жылдамдығы көбіне жедел өзгеріп отырады.
Сондықтан жұмыс орнында ауаның құрамындағы зиянды заттардың шекті
мөлшері бірнеше принциптер ескеріліп мөлшерленеді. Ол принциптердің
негізгісі еңбекшінің зиянды заттармен қатынаста болмайтын жағдайын жасау
болып табылады [48].

Зиянды заттар төрт топқа бөлінеді: 1. Аса қауіпті зиянды заттар, шекті
мөлшері 0,01 мг/м-ге дейін; 2. Қауіптілі жоғары зиянды заттар, шекті
мөлшері 0,1 мг/м-ге дейін; 3. Қауіптілі орташа зиянды заттар, 10 мг/м-ге
дейін; 4. Қауіптілі төмен зиянды заттар, 10 мг/м-ден жоғары болуы мүмкін.

Еңбектің қауіпті жəне зиянды жағдайларын тудыратын факторлардың
өзі төрт топқа бөлінеді:
 Физикалық қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлар. Оған

жататындар: қозғалыстағы машиналар мен механизмдер, станоктар мен
стендтер, жұмыс орнының шаңдануы мен газдануы, температуралық режим,
шу, діріл, қысым, ылғалдылық, жарық.
 Химиялық қауіпті жəне зиянды факторлар. Оларға: денені

уландырғыш, қоздырғыш, түршіктіргіш, жүрек айнытатын заттар, ойлау,
ескеру мүшелерінің қызметіне əсер ететін факторлар.
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 Биологиялық қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлар. Оған:
бактериялар, вирустар, денедегі микроағзаны қоздыратын факторлар,
өсімдіктер мен жануарлардың денсаулыққа, жүйке жүйесіне əсері.
 Психологиялық- физиологиялық қауіпті жəне зиянды өндірістік

факторлар. Оған:жүйкеге шамадан тыс күш түсіретін, ойлау мүшелерін
зорықтыратын факторлар мен еңбектің бірқалыптығы, қызбалық, еңбекшінің
тез əсерленушілік қасиеті.
ТапсырмаЕңбектің қауіпті жəне зиянды жағдайларын тудыратын факторлар
бойынша мысалдар келтіріп, слайд түрінде материал дайындап, қорғау.
Кесте 5.1- Еңбектің қауіпті жəне зиянды жағдайларын тудыратын
факторлары
№ Еңбектің қауіпті және зиянды жағдайларын

тудыратын факторлары
Еңбектің қауіпті және
зиянды жағдайларын
тудыратын факторлар
бойынша мысалдар

1. Физикалық қауіпті жəне зиянды өндірістік
факторлар

2. Химиялық қауіпті жəне зиянды факторлар
3. Биологиялық қауіпті жəне зиянды өндірістік

факторлар
4. Психологиялық- физиологиялық қауіпті жəне

зиянды өндірістік факторлар

5.1.3. Өндірістік жарақат пен кəсіби ауруларды болжау жəне алдын алу.
5.2. Өндірістік жарақат пен кəсіби аурулардың себебі. 5.2.1. Жарақат алудың
себептері жəне алдын алу бойынша іс-шаралар.

Тапсырманың мақсаты:
• өндірістік жарақат пен кəсіби ауруларды болжау жəне алдын алу

негіздерін меңгерту, өндірістік жарақат пен кəсіби ауру себебін түсіндіру.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• слайд, интерактивті тақта
Өндірісте еңбектің дұрыс ұйымдастырылмауынан, еңбек тəртібін бұзу

салдарынан, техникалық қауіпсіздікті сақтамаудан жəне бақылаудың
əлсіздігінен өндірістік жазатайым оқиғалар болуы мүмкін. Әрбір жазатайым
оқиға технологиялық үрдістерді орындау кезінде туатын қатерлі жағдайдың
нəтижесі болып табылады.Кез – келген жазатайым оқиғада көптеген себепші
факторлардың арасынан оны тікелей тудырушы факторларды атап өтер
болсақ, бұған қауіпті əрекетпен қауіпті жағдай жатады. Қауіпті жағдай -
өндірістік ортаның қабылданған нормаға сəйкес келмейтін əрекет жасауы.
Егер қауіпті əрекеттер бүтіндей адамға тəуекелді болса, онда қауіпті
жағдайлар машиналардың жіктелмегендігінің салдары болуы мүмкін. Қауіпті
өндірістік факторлардың əсерінен жұмысшының кездейсоқ оқиғаға ұшырауы
өндірісте болған қайғылы оқиға деп аталады. Егер жұмысшы жұмыс кезінде
өзінің қауіпсіздік талаптарын сақтамауынан жарақат алса, ол өндірістік
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 Биологиялық қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлар. Оған:
бактериялар, вирустар, денедегі микроағзаны қоздыратын факторлар,
өсімдіктер мен жануарлардың денсаулыққа, жүйке жүйесіне əсері.
 Психологиялық- физиологиялық қауіпті жəне зиянды өндірістік

факторлар. Оған:жүйкеге шамадан тыс күш түсіретін, ойлау мүшелерін
зорықтыратын факторлар мен еңбектің бірқалыптығы, қызбалық, еңбекшінің
тез əсерленушілік қасиеті.
ТапсырмаЕңбектің қауіпті жəне зиянды жағдайларын тудыратын факторлар
бойынша мысалдар келтіріп, слайд түрінде материал дайындап, қорғау.
Кесте 5.1- Еңбектің қауіпті жəне зиянды жағдайларын тудыратын
факторлары
№ Еңбектің қауіпті және зиянды жағдайларын

тудыратын факторлары
Еңбектің қауіпті және
зиянды жағдайларын
тудыратын факторлар
бойынша мысалдар

1. Физикалық қауіпті жəне зиянды өндірістік
факторлар

2. Химиялық қауіпті жəне зиянды факторлар
3. Биологиялық қауіпті жəне зиянды өндірістік

факторлар
4. Психологиялық- физиологиялық қауіпті жəне

зиянды өндірістік факторлар

5.1.3. Өндірістік жарақат пен кəсіби ауруларды болжау жəне алдын алу.
5.2. Өндірістік жарақат пен кəсіби аурулардың себебі. 5.2.1. Жарақат алудың
себептері жəне алдын алу бойынша іс-шаралар.

Тапсырманың мақсаты:
• өндірістік жарақат пен кəсіби ауруларды болжау жəне алдын алу

негіздерін меңгерту, өндірістік жарақат пен кəсіби ауру себебін түсіндіру.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• слайд, интерактивті тақта
Өндірісте еңбектің дұрыс ұйымдастырылмауынан, еңбек тəртібін бұзу

салдарынан, техникалық қауіпсіздікті сақтамаудан жəне бақылаудың
əлсіздігінен өндірістік жазатайым оқиғалар болуы мүмкін. Әрбір жазатайым
оқиға технологиялық үрдістерді орындау кезінде туатын қатерлі жағдайдың
нəтижесі болып табылады.Кез – келген жазатайым оқиғада көптеген себепші
факторлардың арасынан оны тікелей тудырушы факторларды атап өтер
болсақ, бұған қауіпті əрекетпен қауіпті жағдай жатады. Қауіпті жағдай -
өндірістік ортаның қабылданған нормаға сəйкес келмейтін əрекет жасауы.
Егер қауіпті əрекеттер бүтіндей адамға тəуекелді болса, онда қауіпті
жағдайлар машиналардың жіктелмегендігінің салдары болуы мүмкін. Қауіпті
өндірістік факторлардың əсерінен жұмысшының кездейсоқ оқиғаға ұшырауы
өндірісте болған қайғылы оқиға деп аталады. Егер жұмысшы жұмыс кезінде
өзінің қауіпсіздік талаптарын сақтамауынан жарақат алса, ол өндірістік

  
 

жарақаттану деп аталады.Өндірістік жарақаттануға жұмысшының сол
мекеменің көлігімен жұмысқа барар жолда немесе қайтарда алған жарақаты
жатады. Ал, жұмысшының мас болуы, ұрлық жасауы кезіндегі, болмаса
əкімшіліктің рұқсатынсыз жеке басының қажетін өтеу кезінде алған
жарақаты өндірістік жарақатқа жатпайды. Қоғамдық тапсырмаларды
орындау кезінде, адамдарды құтқару кезінде жəне жұмысқа бару немесе
жұмыстан қайтар жолда, яғни жалпы көлікпен жүрген кезінде алған жарақат
жұмысқа байланысты деп есептеледі [49].

Зақымдануына байланысты жарақаттың келесі түрлері бар:
• еттің созылуы, дененің бір бөлігін жұлып алу;
• буынның шығуы, созып алу;
• қан кету,сыну;
• күйік(термиялық,электрлік,химиялық);
• улану(газдан,улы сұйықтықтардан),үсу.

Жарақаттар көрінетін белгілермен болуы мүмкін: жара,терінің
жырылуы,ашық сынулар.Сондай-ақ көрінбейтін белгілер:газдармен улану,
электр тогының соғуы,бастың шайқалуы.

Адам ағзасының зақымдалуы дəрежесіне қарай өндірістік жарақаттар 4
топқа бөлінеді:
1) кішкентай жарақат еңбекке қабілеттілігін жоймайтын,адам тересінің
зақымдалуы; 2) еңбек қабілетінен уақытша айыратын,жұмысшының
денсаулығы емдеуді қажет ететін жарақат; 3) ауыр денелермен
зақымдалған,еңбекке қабілеттілігі(кəсіптік) уақытын ұзақ уақытқа жойылуы
жəне басқа жұмысы уақытша немесе тұрақты ауысуы; 4) өлім тудырумен
аяқталған жарақат.

Өндірістік жарақат жұмысшыға əлеуметтік жəне
экономикалық,физиологиялық жəне моральдық əсерін айта кету керек.
 Әлеуметтік зиян-адам денсаулығының нашарлауы жəне еңбекке

қабілеттінің төмендеуі;мамандығына,жұмысына деген қызықпаушылықтың
проблемасы;ұжымда əлеуметтік-психологиялық қарым-қатынастың
нашарлауы. Бұдан басқа өндірістік қайғылы жағдайдан зақымданушы
моральдік жəне психофизиологиялық зияндарды басынан өткізеді.
 Экономикалық зиян-оқиға болған мекемеге немесе тұтас алғанда

халық шаруашылығына əкелетін материалдық шығындар.
 Моральдік зиян-бұл жеке жарақаттанғанның немесе өліммен

аяқталатын жағдайларда ештеңемен орнын толтыра алмайтын жарақатпен
байланысты.
 Психофизиологиялық зиян-жарақаттанған адамның орнына

келуіндегі бірнеше күн ішіндегі зиян болып саналады [49].
Адам денсаулығының біртіндеп нашарлауы,соңында қолайсыз жағдай

туғызатын,өндірістік жағдайлармен (зиянды сəулелер,діріл) немесе улы
заттардың(өндірістік улы жəне шаң) əсерінен болатын ауруды кəсіптік
науқастану деп атайды. Кəсіптік улану кəсіби науқастанудың ерекше түрі.
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Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі кəсіби науқасқа
жататын аурулардың тізімін бекіткен.

Кесте 5.2- Өндірістік зияндар сипаттамасы
№ Өндірістік зияндар сипаттамасы. Зиян әсерінен болатын кәсіптік

аурулар
1. Қалыпты метеорологиялық

режимнің бұзылуы; салқындау,ысу
т.б.

Үсу, жылу соғу, созылмалы артрит

2. Атмосфералық қысымның қалыпты
жағдайдан ауытқуы:төменгі жəне
жоғарғы қысымдағы жұмыстар

Кессондық ауру,сыртқы қан
құйылулар

3. Өндірістік шуылдың
жоғарлауы,шектеулі деңгейден
дауыс қаттылығының асуы

Шу ауруы, естудің төмендеуі, саңырау
болу,созылмалы ларингит.

4. Санитарлық өлшемнен
асатын,параметрлік өндірістік
дірілдер

Дірілдік аурулар, ангиноневроз

5. Ауадағы шаңның көтерілуі Пневмоконизм,силикоз,
антракоз,сидероз, бронхалық астма т.б.

6. Улы заттармен материалдар əсері Қауіпті жəне созылмалы улану,
пневмосклероз, терінің күюі,химиялық
күйік.

7. Үнемі көруге күш түсіру туғызатын
жарықтың жетіспеуі

Көрудің əлсіреуі,алыстағыны,
жоғарыдағыны көрмеу

8. Бұлшық еттерге ұзақ уақыт күш
түсіру

Тамырдың кеңеюі,нервит, созылмалы
артрит, тормбофебитбер, нервит.

9. Энергия сəулелері (инфрақызыл
сəулелер,жоғарғы жиілікті токтар)

Көз аурулары: катаракті,
конъюктивит

10. Ионды сəулелер, радиоактивті
заттар жəне изотолдар,ренгендік
сəулелер əсері.

Терінің зақымдалуы: дерметит,
қышыма,қотыр, жара сəулелік аурулар

Бірнеше жыл ішіндегі өндірісітік жарақат алудың себептерін талдау,
қауіпсіздік ережелері мен шараларын қасақана бұзушыларды анықтау,
қауіпсіздік техникасының күйін тұрақты бақылау, еңбектің қауіпсіз
жағдайын жасау саласында қол жеткізген табыстары үшін жұмысшалар мен
инженер – техникалық қызметкерлерді моральдық əрі материалдық
ынталандыру, əрбір жазатайым оқиғаны залал шеккен адамды қатыстыра
отырып мұқият текеру əрі талдау жасау өндірістік жарақат алуды азайтудың
негізгі жолдары болып табылады.

Сонымен қатар, еңбекті жоғары сапалы ұйымдастыру, айқын нұсқау
беру, жұмысшыларды жүйелі түрде қайта даярлау мəселелерінің маңызы ара
түспек.Еңбекті ұжымды түрде (цех, бригада, учаске) ұйымдастыру кезінде
жарақат алу себептерін сақтандыру оңай, өйткені əрбір қызметкер
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Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі кəсіби науқасқа
жататын аурулардың тізімін бекіткен.

Кесте 5.2- Өндірістік зияндар сипаттамасы
№ Өндірістік зияндар сипаттамасы. Зиян әсерінен болатын кәсіптік

аурулар
1. Қалыпты метеорологиялық

режимнің бұзылуы; салқындау,ысу
т.б.

Үсу, жылу соғу, созылмалы артрит

2. Атмосфералық қысымның қалыпты
жағдайдан ауытқуы:төменгі жəне
жоғарғы қысымдағы жұмыстар

Кессондық ауру,сыртқы қан
құйылулар

3. Өндірістік шуылдың
жоғарлауы,шектеулі деңгейден
дауыс қаттылығының асуы

Шу ауруы, естудің төмендеуі, саңырау
болу,созылмалы ларингит.

4. Санитарлық өлшемнен
асатын,параметрлік өндірістік
дірілдер

Дірілдік аурулар, ангиноневроз

5. Ауадағы шаңның көтерілуі Пневмоконизм,силикоз,
антракоз,сидероз, бронхалық астма т.б.

6. Улы заттармен материалдар əсері Қауіпті жəне созылмалы улану,
пневмосклероз, терінің күюі,химиялық
күйік.

7. Үнемі көруге күш түсіру туғызатын
жарықтың жетіспеуі

Көрудің əлсіреуі,алыстағыны,
жоғарыдағыны көрмеу

8. Бұлшық еттерге ұзақ уақыт күш
түсіру

Тамырдың кеңеюі,нервит, созылмалы
артрит, тормбофебитбер, нервит.

9. Энергия сəулелері (инфрақызыл
сəулелер,жоғарғы жиілікті токтар)

Көз аурулары: катаракті,
конъюктивит

10. Ионды сəулелер, радиоактивті
заттар жəне изотолдар,ренгендік
сəулелер əсері.

Терінің зақымдалуы: дерметит,
қышыма,қотыр, жара сəулелік аурулар

Бірнеше жыл ішіндегі өндірісітік жарақат алудың себептерін талдау,
қауіпсіздік ережелері мен шараларын қасақана бұзушыларды анықтау,
қауіпсіздік техникасының күйін тұрақты бақылау, еңбектің қауіпсіз
жағдайын жасау саласында қол жеткізген табыстары үшін жұмысшалар мен
инженер – техникалық қызметкерлерді моральдық əрі материалдық
ынталандыру, əрбір жазатайым оқиғаны залал шеккен адамды қатыстыра
отырып мұқият текеру əрі талдау жасау өндірістік жарақат алуды азайтудың
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жолдасының қарауында болады, егер қандай да бір қателік жіберілсе ол
дереу түзетіледі [50].

Еңбектің қауіпсіз жағдайын жасау мəселелеріне ұйымдастыру-
техникалық шараларымен қатар адамның психикалық – физиологиялық
ерекшелігі , жұмыс уақытын пайдалану дəрежесі факторлары жатады.
Тапсырма Тақырып бойынша көрсетілген сұрақтардың жауабын жаз

Кесте 5.3- Өндірістік зияндар
№ Сұрақ Жауап Дұрыс жауабы
1. Еңбек жағдайы

дегеніміз не?
Еңбек жағдайы дегеніміз – еңбек ету кезінде
адамның дансаулығы мен еңбекке қабілетіне əсер
ететін өндірістік факторлардың жиынтығы

2. Қауіпті өндірістік
факторлар деген не?

Қауіпті өндірістік фактор-арнаулы жағдайда
жұмысшы ұшыраған жарақат немесе кенеттен
денсаулығы нашарлануына əсер ететін өндірістік
фактор.

3. Зиянды өндірістік
факторлар деген не?

Зиянды өндірістік фактор-оның əсері қызметкердің
сырқаттануына немесе еңбекке қабілеттілігінің
төмендеуіне əкеп соқтыруы мүмкін өндірістік
факторы.

4. Техника қауіпсіздігі
дегеніміз не?

Техника қауіпсіздігі - қауіпті өндірістік
факторлардың жұмысшыға əсерін болдырмауға
көмектесетін техникалық құралдар мен
ұйымдастырушылық шаралар жүйесі.

5. Өндірістік санитария
дегеніміз не?

Өндірістік санитария-зиянды өндірістік
факторлардың қызметкерлерге əсерін
болғызбайтын немесе азайтатын санитарлық-
гигиеналық,ұйымдастыру іс –шаралары мен
техникалық құралдар жүйесі.

6. Еңбек гигиенасы
дегеніміз не?

Еңбек гигиенасы - қызметкерлердің денсаулығын
сақтау,өндірістік ортаның жəне еңбек процесінің
қолайсыз əсерінің алдын алу жөніндегі санитарлық
гигиеналық шаралар мен құралдар кешені.

7. Құқықтық бөлімде не
қарастырылады?

Құқықтық бөлімде – еңбекті қорғауды басқару
жүйесіндегі жəне еңбек заңдарында
қарастырылатын əлеуметтік экономикалық
шаралар мен заң актілері қарастырылады.

8. Физикалық қауіпті
жəне зиянды
өндірістік факторлар?

Оған: қозғалыстағы машиналар мен механизмдер,
станоктар мен стендтер, жұмыс орнының
шаңдануы мен газдануы, температуралық режим,
шу, діріл, қысым, ылғалдылық, жарық.

9. Техникалық жəне
ұйымдастыру
факторлары?

Еңбек жағдайының материалдық- заттай
элементтерін қалыптастыруға тікелей əсер ететін
факторлар.

10 Жұмыс уақытының
бірқалыпты ұзақтығы
аптасына қанша
болып белгіленген?

40 сағат

5.2.2. Өндірістік санитария мен өрт қауіпсіздігінің негіздері.
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Адамның еңбек ету жағдайы білгілі бір өндірістік орта жағдайында
өтеді. Гигиеналық талаптарды орындамаған кезде адамның денсаулығына
жəне жұмысқа қабілеттілігіне қолайсыз жағдай туғызады. Өндірістік
санитария дегеніміз- еңбектің дұрыс гигиеналық жағдайын жасайтын,
жұмыстың адам ағзасына зиянды əсерін жоятын, кəсіби сырқаттардың орын
алуына жол бермейтін санитарлық-техникалық шаралардың жүйесі. Ондай
шалаларға мыналар жатады:
 Жұмыс орнында тиісті микроклиматты қамтамасыз ету;
 Шаңның, будың жəне газдың ағзаға зиянды əсерін жою;
 Жұмыс орнында шу мен дірілдің мөлшерін азайту немесе жою;
 Жұмыс орнының тиісті жарықтылығын қамтамасыз ету;
 Радиоактивтік заттардан сауықтыру жұмыстарын жүргізу;
 Температурасы нормадан жоғары немесе төмен жұмыс орындарында

еңбектің арнайы жағдайын жасау;
 Санитарлық-тұрмыстық бөлмелердің болуы жəне оның қажетті

заттармен жабдықталуы;
 Қызметкерлердің арнайы киіммен жəне жеке қорғану құралдарымен

қамтамасыз етілуі;
 Өндіріске жаңа техниканы, технологияны енгізу жəне автоматтандыру,

еңбекті кешенді жарақтандыруға көшу.
Өндірістік санитария еңбек гигиенасының талаптарын сақтай отырып,

еңбекте еңбекшіге дұрыс жəне зиянсыз жағдайларды қамтамасыз етуге
бағытталған санитарлық-гигиеналық, емдеу-профилактикалық жəне
ұйымдастыру-техникалық шараларын құрайды.

Дүние жүзінде 1 жылдың ішінде 5 милионнан астам өрт болады. Өрт
үлкен материалды шығындарды қажет етеді. Өндірісте өрт қауіпсіздігі өрт
болдырмау системасымен қамтамасыз етілуі шарт. Адамдарға əсер ететін
өрттің қауіпті факторлары мыналар: ашық от жəне от ұшқын; ауа
температурасының көбеюі, газ қышқылы концентрациясының төмендеуі,
қондырғылардың, ғимараттардың қирауы, түтін [50].

Әр объектілерде өртті болдырмау системасы жасалуы тиіс. Өндірісте
өрт пен жарылыстар технологиялық режимдердің бұзылуынан, электр
қондырғыларын дұрыс қолданбау жəне т.б. жағдайларға байланысты.

Барлық өрт қауіпсіздігінен орындалатын шара негіздері келесіге
бөлінеді:

кəсіпорынды жобалаған кезде болатын техникалық шаралар,
оларға: 1) ғимараттың өртке төзімділігін анықтау; 2) ғимарат подъездерінің
жобалануы; 3) ғимараттардың өртке қарсы ара қашықтығы ескеру; 4)
найзағайдан қорғау.

эксплуатациялық шаралар: 1) ұйымдастыру шаралары; 2)
режимдік шаралар;

техникалық шаралар.
5.2.3. Зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету.
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жұмыстың адам ағзасына зиянды əсерін жоятын, кəсіби сырқаттардың орын
алуына жол бермейтін санитарлық-техникалық шаралардың жүйесі. Ондай
шалаларға мыналар жатады:
 Жұмыс орнында тиісті микроклиматты қамтамасыз ету;
 Шаңның, будың жəне газдың ағзаға зиянды əсерін жою;
 Жұмыс орнында шу мен дірілдің мөлшерін азайту немесе жою;
 Жұмыс орнының тиісті жарықтылығын қамтамасыз ету;
 Радиоактивтік заттардан сауықтыру жұмыстарын жүргізу;
 Температурасы нормадан жоғары немесе төмен жұмыс орындарында

еңбектің арнайы жағдайын жасау;
 Санитарлық-тұрмыстық бөлмелердің болуы жəне оның қажетті

заттармен жабдықталуы;
 Қызметкерлердің арнайы киіммен жəне жеке қорғану құралдарымен

қамтамасыз етілуі;
 Өндіріске жаңа техниканы, технологияны енгізу жəне автоматтандыру,

еңбекті кешенді жарақтандыруға көшу.
Өндірістік санитария еңбек гигиенасының талаптарын сақтай отырып,

еңбекте еңбекшіге дұрыс жəне зиянсыз жағдайларды қамтамасыз етуге
бағытталған санитарлық-гигиеналық, емдеу-профилактикалық жəне
ұйымдастыру-техникалық шараларын құрайды.

Дүние жүзінде 1 жылдың ішінде 5 милионнан астам өрт болады. Өрт
үлкен материалды шығындарды қажет етеді. Өндірісте өрт қауіпсіздігі өрт
болдырмау системасымен қамтамасыз етілуі шарт. Адамдарға əсер ететін
өрттің қауіпті факторлары мыналар: ашық от жəне от ұшқын; ауа
температурасының көбеюі, газ қышқылы концентрациясының төмендеуі,
қондырғылардың, ғимараттардың қирауы, түтін [50].

Әр объектілерде өртті болдырмау системасы жасалуы тиіс. Өндірісте
өрт пен жарылыстар технологиялық режимдердің бұзылуынан, электр
қондырғыларын дұрыс қолданбау жəне т.б. жағдайларға байланысты.

Барлық өрт қауіпсіздігінен орындалатын шара негіздері келесіге
бөлінеді:

кəсіпорынды жобалаған кезде болатын техникалық шаралар,
оларға: 1) ғимараттың өртке төзімділігін анықтау; 2) ғимарат подъездерінің
жобалануы; 3) ғимараттардың өртке қарсы ара қашықтығы ескеру; 4)
найзағайдан қорғау.

эксплуатациялық шаралар: 1) ұйымдастыру шаралары; 2)
режимдік шаралар;
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5.2.3. Зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету.

  
 

Алғашқы медициналық көмектің негізгі мақсаты  – адам өмірін
құтқару. Ең бастысы – алғашқы секундтарда дұрыс əрекет етуге үйрену,
дəрігерлер келгенше апатқа ұшыраған адамның өмірін сақтап қалу. Келесі
кеңестер өзіңізге, жолдасыңызға басқа да көмекті қажет ететін кез келген
адамға алғашқы көмекті дұрыс көрсете алуға септігін тигізеді [50].

Көз қарашығының жарық сезгіштігін анықтау тəртібі. Бас бармақпен
үстіңгі қабақты көтеріп, қарашыққа қараңыз. Егер қарашық жарық түскеннен
кейін де үлкен күйінде қалса, онда ол жарықты сезбейді деген сөз. Қараңғы
кездерде қарашықтың жарық сезгіштігін электр қолшамының көмегімен
байқауға болады.

Ұйқы артериясындағы тамыр соғысын байқау тəртібі. Төрт
саусағыңызды жарақаттанған адамның мойнына қойыңыз. Саусақтарыңызды
кеңірдек пен мойын бұлшық етінің ортасына қойып, тамыр соғысын байқау
үшін аздап батырыңқыраңыз.

Қолдан немесе аяқтан қан ағатын (капилярлық немесе тамырлық)
болса, зақымданған жерді таза дəкемен қаттырақ байлаңыз (бастырып
байлау) немесе лейкопластырьдың көмегімен мақта-дəкеден бірнеше  қабат
етіп жасалған тампон қойыңыз. Алайда жарақатты өте қатты байлап тастауға
да болмайды (қан жүрмей, мүше көгеріп қалуы да мүмкін). Бастырып байлау
кішірек артериялардың қанауын тоқтатады.

Артериялық қанау кезінде артерияны қолмен басып тұрады, қан
тоқтатушы жгут көмегімен немесе қолды не аяқты бүгу арқылы тоқтатады.
Артерияны қолмен немесе жұдырықпен басқан кезде қан бірден шамамен 10-
15 минутқа тоқтап қалады, содан соң қол шаршап, қысым əлсірей бастайды.
Сондықтан артериядағы қан тоқтай салысымен қан тоқтатушы жгутты
пайдаланыңыз. Жгутты жалаңаш денеге байлауға болмайды. Адам терісі
қатпарланбай, тегіс болуы керек, жгут байланатын жерді орамалмен немесе
дəкемен ораңыз. Жгутты аяқ немесе қолдың астынан алып, үстіне қарай
байлаңыз, алғашқы екі байламды қатты етіп, үшіншісін тартпай сəл ғана
байлаңыз. Егер қан тоқтамаса, жгутты алып, қайтадан одан да жоғарырақ
жерден байлаңыз. Байлауыңыздың қаттылығы қанды тоқтатуға болатындай,
бірақ мүлдем қан жүргізбей тастамайтындай болуы керек. Жгутты байлап
болған соң жгут салынған уақыт, құтқарушының аты-жөні, лауазымы
жазылған қағаз қыстырып қоюды ұмытпаңыз. Жгут əдетте 1,5 - 2 сағатқа
ғана, ал суық күндері 0,5 - 1 сағатқа қойылады. Ал əрбір 30 - 60 минут сайын
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алмастыруға болады, тек сым темірді қолданбаңыз [50].
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1) Оң қолыңызбен аурудың иегінен, саусақтарыңыз оның жағын ашатындай
астыңғы ернін төмен тартып ұстаңыз;
2) Сол қолыңызбен мұрнын қысып, аурудың басын артқа қарай шалқайта
ұстаңыз жəне осы қалыпта дем жібергенше ұстаңыз;
3) Еріндеріңізді аурудың ерніне қатты басып, оның ішіне қарай қатты дем
шығарып, үрлеңіз. Үрлеу жиілігі минутына 18-20 рет.

• Екінші рет үрлегеніңіз нəтижесіз болса, бірден жүректің тұсына
массаж жасауға кірісу керек. Жүрек тұсына массаж жасау. Жасанды
демалдырудың алдында басты артқа шалқайту арқылы жоғарғы тыныс
жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету керек. Иықтың астына орама қою
(киімдерден оралған);

• Саусақты матамен орап алып, аурудың аузын ұйыған қан, сілекей жəне
басқа да заттардан (сынған тіс, тіс протездері) тазартыңыз. Алақаныңызды
бас бармағыңыз аурудың иегіне немесе ішіне қарап тұратындай етіп
орналастырыңыз;

• Салмағыңыз кеудеге түсетіндей етіп орналасыңыз да қолыңызды тік
ұстап, жүректұсына массаж жасауды бастаңыз; аурудың кеудесін 3-4 см-ге
дейін салмағыңызбен басып, көтеріңіз, минутына 80–100 рет жиілікте жасай
беріңіз;

• Әрбір келесі басуды тек кеуде қуысы орнына келген соң ғана жүзеге
асыру қажет.
Тапсырма Тақырып бойынша тапсырманы орында
Зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша тортарға
бөлініп, талқылау жүргізіп, тəжірибе жүзінде көрсету. Сонымен қатар
нəтижесі ретінде презентация жасап, қорғаймыз.

5.2.4. Еңбек гигиенасы мен өндірістік санитарияның мəнімен
міндеттері.

Өндірістік ортаның метео-жағдайы дегеніміз ауаның температурасы,
дымқылдығы жəне қозғалыс жылдамдығы арқылы қалыптасатын физикалық
күйін айтады.Өндірістің əрбір бөлімшесінің өзіне тəн метео-жағдайы
өндірістік микроклимат деп аталады. Метеофакторлар адамның
функционалдық əрекетіне көңіл-күйіне жəне денсаулығына өте үлкен əсер
етеді. Мысалға,ауаның жоғары температурасы адамның қызуын көтереді,
терлетеді, демалыс импульсін жиілетеді.Осындай кезде басы ауырып,
нəтижесінде адам өліміне əкеп соғуы мүмкін. Сондықтан санитарлық
нормаға сəйкес жұмыс орындарында ауаның температурасы жылы мезгілде
+180 +250 С, суықта +160 +230 С болуы керек. Ауаның жылы дымқылдығы
адамға жағымсыз метео-жағдай туғызады. Күн ыстық кезде ауаның
дымқылдығы денеден жылу процесін азайтады, суық кезде керісінше жылу
шығу процесін ұлғайтады. Нормаға сəйкес ауаның дымқылдығы 40-60%
аспауы керек.
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Өндіріс жағдайларында ауаның қозғалысы. Ыстық кезде денеден жылу
шығу процесін ұлғайтады, суық кезде адам денесін тез тоңдырып , жағдайын
нашарлатады. Сондықтан норма бойынша жылы кезде ауаның қозғалыс
жылдамдығы 0,2-0,5 м/с, суық кезде 0,2-0,3 м/с-тан аспауы керек [47].

1) Адам ағзасының терморегуляциясы.
Адам ағзасында əртүрлі бииологиялық процестердің үздіксіз жүруіне

байланысты денеден үнемі жылу шығып тұрады. Шығатын жылу мөлшері
физикалық ауырлақтан, адамның жас шамасынан жəне оның денсаулығынан
тəуелді болады. Денеден жылу шығу мөлшері мынандай:

1) Тыныштық қалпына 380 кДж/сағ
2) Жеңіл жұмыс кезінде 620 кДж/сағ
3) Орташа ауыр жұмыста 1000 кДж/сағ
4) Ауыр жұмыста 1500 кДж/сағ
5) Өте ауыр 2200 кДж/сағ
Бірақ адамның ПӘК-і аз болғандықтан, денеден шыққан жылудың

көпшілігі пайдасыз сыртқа кетеді. Сондықтан адам денесінде жылу шығу
процесі мен бірге үздіксіз сыртқа жылу беру процесі жүріп отырады. Жылу
шығару мен жылу беру процестерінің сандық ауа қатынасы дененің
жылулық балансын анықтайды.

Сыртқы ортаға жылу процесі ауның температурасы шыққан тердің
булану шамасы, істейтін жұмыстың ауырлығы жəне адамның физикалық
күйімен байланысты. Жылу шығу мен беру ара қатынасы терморегуляция
процесі арқылы жүзеге асады.Терморегуляция дегеніміз- адам денесінің
температурасын тұрақты мөлшерде сақтау үшін ағза мен сыртқы орта
арасындағы жылу алмасуын іске асыратын дененің физиологиялық қабілетін
айтады. Адам денесінен жылудың сыртқа бөліну жолдары:

1) Дененің жылу сəулелері (радиация) Qp=45%
2) Дененің қоршаған ауаның қабатын жылыту (конвекция) Qk=30%
3) Денеден шыққан тердің булануы Qt=20%
4) Басқа жағдайлардағы (дем алу, ауа бөлу) Qb=5%
Жалпы шығатын жылу: QJ=Qp+Qk+Qb+Qt
Радиациялық жылу беру, ауа температурасымен байланысты. Егер ауа

температурасы 300-тан жоғары болса, бұл жағдайларда жылу радиация
жылуымен таралады.

Егер осымен бірге ауа қозғалысы болмаса, конвекция жолымен жылу
беру процесі де болмайды. Ол кезде жылу беру процесі 3- жолмен , яғни ,
ағын тердің булану жолы арқылы жүреді. Ыстық жағдайларда мол терлеудің
салдарынан бір смена ішінде денеден тер болып су 10-12 литр су кетеді, 20-
50 грамм тұз, жəне т.б. витаминдер шығады. Адам жағдайын жақсарту үшін
комфорт зонасының жағдайын жасау керек.

Комфорт зонасы дегеніміз адамның күй-жайына жағымсыз сезімдер
тудырмайтын метеорологиялық факторлардың шекті мөлшерлерін айтады.

Өндіріс бөлмесін желдету
Жұмыс бөлмеде қолайлы метео-жағдай жасау, олардың ішінен зиянды
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газдарды, шаңдарды сыртқа шығару үшін вентиляция қолданылады.
Бөлмеде ауаның ауысу əдісіне қарай вентиляцияның 2-түрі бар:

1) табиғи;
2) жасанды;
Табиғи вентиляция сырттағы ауамен бөлме ішіндегі ауа

температурасынан айырмашылығы арқасында орындалады.
Табиғи вентиляцияны ұйымдастыру (инфильтрация) екі түрге бөлінеді:

инфильтрация жəне аэрация. Инфильтрацияда ауа алмастыру терезе, есік,
төбе, қабырға жəне басқа да үйдің конструкциялық тесік саңылаулары
арқылы орындалады. Ал аэрацияда ауа алмасу есік, терезе жəне т.б.
керегінде ашып жабу арқылы жүргізіледі.

Жасандыға механикалық вентиляция жатады.
Бұл жағдайда ауа алмасу арнайы желдеткіш қондырғылар көмегімен

жүзеге асады.
Механикалық вентиляция ауа ағысының жүруіне қарай үшке бөлінеді:
сорғыш, үрлегіш, үрлеп сорғыш.
Механикалық вентиляция орнатылатын жеріне бойынша 3-ке бөлінеді:

жалпы алмасу, жергілікті, аралас.
Тапсырма Тақырып бойынша кестені толтыр

№ Мен білемін Мен не білдім Мен білгім келеді

5.2.5. Жеке қорғау құралдары. 5.2.6. Жеке қорғау құралдары мен
арнайы киімнің қажеттігін анықтау.

Жеке қорғаныш құралы тыныс алу органдарын, көзді жəне тері
жамылғыларын улы заттардың буынан, тамшыларынан жəне аэрозольдардан,
сонымен қатар радиоактивті шаңның, ауру тудырғыш микробтар мен
токсиндердің түсуінен қорғайды, олар тыныс алу органдарын қорғау жəне
тері қорғау құралдары болып бөлінеді.

Жеке қорғаныс құралдарының ең басты атқаратын міндеттері- қауіпті
жəне зиянды өндірістік факторлардың əсерінен зақымданудан қорғану үшін
арналған жұмысшының қорғану құралдары. Жеке қорғаныс құралдарын
жұмыс қауіпсіздігі қажетті құралдармен қамтамасыз етілмеген жағдайда,
өндірістік процессті ұйымдастыру кезінде, ұжымдық қорғаныс құралы
жеткіліксіз болғанда қолдану қажет [52].

5.2.7. Өндірістік шуыл мен дірілдің əсері.

Картографиялық өндірістегі шулар мен діріл. Біздің заманымызда шу
адамға əсер етуі жоғары. Дыбыс энергиясы барлық жерде пайда болады жəне
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инфильтрация жəне аэрация. Инфильтрацияда ауа алмастыру терезе, есік,
төбе, қабырға жəне басқа да үйдің конструкциялық тесік саңылаулары
арқылы орындалады. Ал аэрацияда ауа алмасу есік, терезе жəне т.б.
керегінде ашып жабу арқылы жүргізіледі.

Жасандыға механикалық вентиляция жатады.
Бұл жағдайда ауа алмасу арнайы желдеткіш қондырғылар көмегімен

жүзеге асады.
Механикалық вентиляция ауа ағысының жүруіне қарай үшке бөлінеді:
сорғыш, үрлегіш, үрлеп сорғыш.
Механикалық вентиляция орнатылатын жеріне бойынша 3-ке бөлінеді:

жалпы алмасу, жергілікті, аралас.
Тапсырма Тақырып бойынша кестені толтыр

№ Мен білемін Мен не білдім Мен білгім келеді

5.2.5. Жеке қорғау құралдары. 5.2.6. Жеке қорғау құралдары мен
арнайы киімнің қажеттігін анықтау.

Жеке қорғаныш құралы тыныс алу органдарын, көзді жəне тері
жамылғыларын улы заттардың буынан, тамшыларынан жəне аэрозольдардан,
сонымен қатар радиоактивті шаңның, ауру тудырғыш микробтар мен
токсиндердің түсуінен қорғайды, олар тыныс алу органдарын қорғау жəне
тері қорғау құралдары болып бөлінеді.

Жеке қорғаныс құралдарының ең басты атқаратын міндеттері- қауіпті
жəне зиянды өндірістік факторлардың əсерінен зақымданудан қорғану үшін
арналған жұмысшының қорғану құралдары. Жеке қорғаныс құралдарын
жұмыс қауіпсіздігі қажетті құралдармен қамтамасыз етілмеген жағдайда,
өндірістік процессті ұйымдастыру кезінде, ұжымдық қорғаныс құралы
жеткіліксіз болғанда қолдану қажет [52].

5.2.7. Өндірістік шуыл мен дірілдің əсері.

Картографиялық өндірістегі шулар мен діріл. Біздің заманымызда шу
адамға əсер етуі жоғары. Дыбыс энергиясы барлық жерде пайда болады жəне

  
 

жасанды жолмен жаратылып барлық жерге енеді. Дыбыс толқындары
көбінесе ретсіз қиылысып, əсерлі күшке дейін жетеді де, адамға қатты əсерін
тигізеді. Сол кезде біз шуға шағымданамыз.

Шудың жұмыс орнындағы деңгейі видеодисплейлі терминалдардағы
жұмыс сипатына жəне бөлмедегі есептеуіш техниканың шулы
агрегаттарының болуына қарай нормаланады. Осылайша, есептеуіш техника
орналастырылған бөлмеде шу деңгейі 50дБА-дан аспауы керек, ал АЦПУ,
принтерлер орналасқан бөлмеде 75дБА-дан аспауы керек. Шумен күресудің
негізгі жолдары болып өндіріс ғимараттарын тиімді жобалау жəне дыбысты
жұту құралдарын қолдану есептеледі. Зерттеліп отырған бөлмеде шу деңгейі
30дБа-дан аспайды, яғни ол нормативтік құжаттарға сəйкес келеді.

Камералды цикл кезінде компьютерлерден немесе қуат алу
қондырғыларынан шығатын шулар аса қауіпті болмағанымен, белгілі бір
уақыт аралығында адамды шаршатып, жұмысқа деген қабілеттілігі
төмендетуі мүмкін. Осындай жағдайлар қайталанбауы үшін жетекші
мамандар өзінің қызметкерлеріне қолайлы жағдай жасауы керек болып
табылады [52].

5.2.8. Өндірістік процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің оңтайлы
нұсқаларын таңдау.

Өндірістік қауіпсіздіктің басты мақсаты – өндірістік нысандарда қауіпті
оқиғаларды болдырмау мен апатты жағдайлардың алдын алуды көздейді.
Өндірістік процесстердің қауіпсіздігі- өндірістік бақылауды қамтамасыз
етумен атқарылады. Өндірістік қауіпсіздікті бақылау, қауіпті өндірістік
нысандарының қызметін қауіпсіздендіру, олардағы апаттық жағдайлардың
алдын алу, апатты жағдайлар бола қойған жағдайда, келген зардабын жоюдың
кешенді шараларын жүзеге асырады. Өндірістік процесстердің қауіпсіздігін
сақтауды бақылау шараларының міндеті- қауіпті өндірістік нысандардағы
өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарының қатаң сақталуын қадағалау, сонымен
қатар өндірістік жұмыстың ахуалына ықпал ететін, қауіпсіздік талаптарының
бұзылу себептерін анықтау болады [51].

5.3. Жұмысты қауіпсіз жүргізу жəне еңбекті қорғау жəне өрт
қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын бақылау. 5.3.1. Еңбекті қорғау бойынша
іс-шараларды оңтайлы жоспарлау. 5.3.2. Жұмыс орындарындағы еңбек
жағдайы.

Еңбек құқығы жетекші сала ретінде еңбек сферасындағы өмірлік
қатынасты реттейді. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету проблемасы елімізде
көкейкесті мəселелердің бірі. Ұйымдардағы еңбекті қорғаудың жай-күйі
үкіметтің жəне мемлекеттік органдардың тұрақты қадағалау нысаны болып
табылады.
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Еңбек-адамдардың өмірі үшін қажетті материалдық, рухани, басқа да
құндылықтар жасауға бағытталған адам қызметі. Еңбекті қорғау- тиісті заң
жəне басқа да нормативтік актілер негізінде еңбек процессінде адамның
қауіпсіздігін, денсаулығы мен жұмысқа қабілетін сақтауды қамтамасыз
ететін, əлеуметтік-экономикалық, ұйымдастыру, техникалық-гигиеналық
жəне емдеу, алдын алу шаралары [52].

Еңбектің жағдайларын жақсарту əлеуметтік жақсы нəтижелер
беретініне көз жеткізуге болады, мұнда жұмысшылардың денсаулығы артады,
жұмысы қанағаттандырылады, еңбек тəртібі мен белсенділігі артады.
Әлеуметтік құбылыс ретінде еңбектің қолайлы жағдайларын жасауға,
адамның өмірін, денсаулығымен жұмысқа қабілеттілігін сақтауға, еңбек
қызметі нəтижесінде белгілі бір жарақаттар алған жəне денсаулығына зиян
келтірілген мамандарға жеңілдіктер мен өтемақылар беруге бағытталған
мемлекеттің, қоғамдық ұйымның жəне азаматтардың қызметі ретінде
сипатталады.

5.4. Электр жарақатындағы алғашқы медициналық көмек

Алғашқы көмек көрсеткен кездегі басты сəттердің бірі – зардап
шегушіні электр тогынан тез босату. Бұны қауіпсіздік тəртіптерін сақтай
отырып, өте мұқият жасаған жөн. Бұған бүкіл тізбектен токты ажырату,
рубильникті, қосқышты, тығынды ажырату, өткізгіштерді кесу, зардап
шегушінің денесінен электр өткізгіштерді құрғақ таяқпен алып тастау
арқылы қол жеткізіледі. Ажыратылмаған өткізгіштері жатқан кезде зардап
шегушіні жалаң қолмен ұстау қауіпті. Зардап шегушіні өткізгіштен босатып,
қауіпсіз жерге апарғаннан кейін оны мұқият тексеру қажет. Жергілікті
зақымдануды термиялық күйік кезіндегі сияқты емдеп, таңғышпен жабады
[50].

Жеңіл зақымданған кезде (талықсу, естен уақытша айырылу, бастың
айналуы мен ауыруы жəне жүректің шаншуы) алғашқы медициналық көмек
оқиға болған жерде жедел жəне үздіксіз көрсетілуі тиіс, ал клиникалық өлім
жағдайындағы адамға “ауызға-ауыз” жəне “мұрынға ауыз” əдісімен жасанды
дем алдыру мен жүректің жанама сылауын жүргізу қажет.

Электр жарақатын алған барлық адам ауруханада жатуы тиіс. Осындай
сырқаттарды стационарға тасымалдаған кезде жасанды тыныс алдыруды
тоқтатпау керек, ол жүйелі, табанды жəне үздіксіз жүргізілуі тиіс.

Тұрмыста кеңірек таралған найзағай соққан адамды жерге көміп тастау
керектігі туралы пікір өрескел қате болып табылады. Найзағай соққан
адамды жерге көмуге мүлдем тиым салынады! Зардап шегушіні жерге көміп
тастау қосымша қолайсыз жағдай туғызады: тыныс алуды нашарлатады,
зардап шегушінің денесін суындырады, қан айналымын қиындатады, ең
бастысы пəрменді көмек көрсету уақытын созады. Жылыту, жасанды дем
алдыру, жүректің жабық сылауы, өз уақытында тасымалдау – зардап
шегушіні құтқарудың бірден-бір ықтимал нұсқасы болып табылады.
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Еңбек-адамдардың өмірі үшін қажетті материалдық, рухани, басқа да
құндылықтар жасауға бағытталған адам қызметі. Еңбекті қорғау- тиісті заң
жəне басқа да нормативтік актілер негізінде еңбек процессінде адамның
қауіпсіздігін, денсаулығы мен жұмысқа қабілетін сақтауды қамтамасыз
ететін, əлеуметтік-экономикалық, ұйымдастыру, техникалық-гигиеналық
жəне емдеу, алдын алу шаралары [52].

Еңбектің жағдайларын жақсарту əлеуметтік жақсы нəтижелер
беретініне көз жеткізуге болады, мұнда жұмысшылардың денсаулығы артады,
жұмысы қанағаттандырылады, еңбек тəртібі мен белсенділігі артады.
Әлеуметтік құбылыс ретінде еңбектің қолайлы жағдайларын жасауға,
адамның өмірін, денсаулығымен жұмысқа қабілеттілігін сақтауға, еңбек
қызметі нəтижесінде белгілі бір жарақаттар алған жəне денсаулығына зиян
келтірілген мамандарға жеңілдіктер мен өтемақылар беруге бағытталған
мемлекеттің, қоғамдық ұйымның жəне азаматтардың қызметі ретінде
сипатталады.

5.4. Электр жарақатындағы алғашқы медициналық көмек

Алғашқы көмек көрсеткен кездегі басты сəттердің бірі – зардап
шегушіні электр тогынан тез босату. Бұны қауіпсіздік тəртіптерін сақтай
отырып, өте мұқият жасаған жөн. Бұған бүкіл тізбектен токты ажырату,
рубильникті, қосқышты, тығынды ажырату, өткізгіштерді кесу, зардап
шегушінің денесінен электр өткізгіштерді құрғақ таяқпен алып тастау
арқылы қол жеткізіледі. Ажыратылмаған өткізгіштері жатқан кезде зардап
шегушіні жалаң қолмен ұстау қауіпті. Зардап шегушіні өткізгіштен босатып,
қауіпсіз жерге апарғаннан кейін оны мұқият тексеру қажет. Жергілікті
зақымдануды термиялық күйік кезіндегі сияқты емдеп, таңғышпен жабады
[50].

Жеңіл зақымданған кезде (талықсу, естен уақытша айырылу, бастың
айналуы мен ауыруы жəне жүректің шаншуы) алғашқы медициналық көмек
оқиға болған жерде жедел жəне үздіксіз көрсетілуі тиіс, ал клиникалық өлім
жағдайындағы адамға “ауызға-ауыз” жəне “мұрынға ауыз” əдісімен жасанды
дем алдыру мен жүректің жанама сылауын жүргізу қажет.

Электр жарақатын алған барлық адам ауруханада жатуы тиіс. Осындай
сырқаттарды стационарға тасымалдаған кезде жасанды тыныс алдыруды
тоқтатпау керек, ол жүйелі, табанды жəне үздіксіз жүргізілуі тиіс.

Тұрмыста кеңірек таралған найзағай соққан адамды жерге көміп тастау
керектігі туралы пікір өрескел қате болып табылады. Найзағай соққан
адамды жерге көмуге мүлдем тиым салынады! Зардап шегушіні жерге көміп
тастау қосымша қолайсыз жағдай туғызады: тыныс алуды нашарлатады,
зардап шегушінің денесін суындырады, қан айналымын қиындатады, ең
бастысы пəрменді көмек көрсету уақытын созады. Жылыту, жасанды дем
алдыру, жүректің жабық сылауы, өз уақытында тасымалдау – зардап
шегушіні құтқарудың бірден-бір ықтимал нұсқасы болып табылады.

  
 

Тапсырма Тақырып бойынша тапсырманы орында
Кесте 5.5- Электр жарақатындағы алғашқы медициналық көмек

Сұрақтар классификациясы Сұрақтың мазмұны
Жай сұрақтар Не…? Қашан…? Қайда…? Қалай…?
Түсіндіретін сұрақтар Неге…?
Бағалау сұрақтары Неге… жақсы?

Неге…осал жағы?
Сіз қалай қарайсыз…?

Тəжірибелік сұрақтар Қайда/қалай қолданар едіңіз…?

5.4.1. Электр тогының адамға əсері. Электр жарақаты.

Электр тогының немесе найзағайдың – атмосфералық электр түйісінің
əсерінен болатын зақым электр жарақаты деп аталады. Электр тогының
немесе найзағайдың электр ұшқынының организм арқылы өтуі жергілікті
жəне ортақ бұзушылықты туғызады.

Жергілікті зақымдау электр тогы кіріп шыққан жерлердегі ұлпалардың
күюінен көрінеді.

Токтың соғуы – организмге термиялық, электрлік жəне механикалық
əсер туындататын күрделі химиялық-физикалық құбылыс.

Электр тогы өткен кезде зардап шегушінің жеке түйсінулері əртүрлі:
жеңіл соққы, дененің күйіп ашуы, бұлшық еттің құрысуы, дірілдеу.

Белгілері: тері жамылғыларының ағаруы, сілекейдің көп бөлінуі,
құсықтың келуі, жүрек төңірегінің сырқырауы.

Тоқтың əсерінен кейін зардап шегуші тыныс алуының тоқтауы, дене
температурасының төмендеуі, жүрек қызметінің əлсіреуі, дененің қарысуы
жəне де т.б. жайсыздықтарды сезінеді.

Электр жарақаты кезінде жүйке жүйесіне электр тогының əсері аса
қауіпті болуы мүмкін. Токтың денеге кіретін нүктесінен шығатын жеріне
дейінгі жолы “ток ілгегі” деп аталады. Ол төменгі, жоғарғы жəне толық ілгек
болып бөлінеді.

Төменгі ілгек – аяқтан-аяққа (онша қауіпті емес)
Жоғарғы ілгек – қолдан-қолға (қауіптірек)
Толық ілгек - өте қауіпті. Бұл жағдайда ток міндетті түрде аяқ-қол мен

жүрек арқылы өтеді, нəтижесінде жүрек қызметі бұзылуы мүмкін.
Электр жарақаты төрт дəрежеге бөлінеді:
I-дəрежеде зардап шегуші есінен айырылмай бұлшық етінің дірілін

сезінеді;
II-дəрежеде зардап шегушінің бұлшық еті дірілдеп, артынша есінен

айырылады;
III-дəрежеде зардап шегушіде есінің айырылуымен қатар жүрек

қызметі мен тыныс алуы бұзылады.
IV-дəрежедезардап шегуші клиникалық өлім жағдайында болады.
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5.4.2. Энергия күштік жабдықтарды пайдалану, көліктік жəне тиеу-
түсіру жұмыстары кезінде еңбек қауіпсіздігі.

Ауыл шаруашылығындағы тасымалданатын жүк қатты, сұйық, газ
түрінде болатындықтан, əр түрлі жүкті тасымалдағанда қажетті тасымал
көліктерін іріктеп, онда жұмыс істейтіндердің қауіпсіз еңбегін қамтамасыз
етуқажет.

Жүктің дұрыс тиеліп, түсірілуіне көліктің жүргізушісі жауапты.
Сондықтан, улы заттарды, қопырылғыш заттарды тиеп-түсіретін болса,
жүргізуші арнайы нұсқаудан өткізіледі. Жүкті тиеп-түсіру жұмыстары
барынша жарақтандырылуы. Жүк көтеру мөлшері: ересек ер адамдар үшін-50
кг, əйелдерге-20 кг, жасөспірімдерге -16, ал жасөспірім қыздарға-10 кг.

Егер көлікке ауыр заттар тиелетін болса, оған жүргізушіні қатыстыруға
болмайды, өйткені ол шаршамауы тиіс. Шыны ыдыстарға құйылған заттар
жəшікке, себетке, ағаштан жасалған торларға салынып тиеледі. Иісі бар
заттарды брезентпен жауып қояды жəне олар қолғалмауы үшін арқанмен
байлап қойған дұрыс [51].

Тиелген жүк көліктің жүруіне кедергі жасамайтындай жəшіктерді,
бөшкелерді, шөпті тиегенде белгіленген мөлшерге дейін, мысалы: биіктігі 3,8
метрден, ені 2,5 метрден асырылмауы тиіс, ал артына 2 метрден артық
шығарылмайды. Егер тиелген зат шанақтың ернеуінен 1 метрден артық
шығарылса, шеті күндіз жалаушамен, ал түнде жарықпен белгіленуі тиіс.    
Тапсырма Тақырып бойынша тапсырманы орында

Кесте 5.6- Энергия күштік жабдықтарды пайдалану, көліктік жəне тиеу-
түсіру жұмыстары кезінде еңбек қауіпсіздігі

Сұрақтар Жауаптар
Тасымалданатын жүктердің түрлері?
Қандай заттарды тиеп-түсіретін болса, жүргізуші арнайы
нұсқаудан өтеді?
Жүк көтеру мөлшері?
Жүктің (жəшік, бөшке, шөп) тиелуіне қойылатын талаптар?

5.4.3. Жерге орналастыру өндірісіндегі қауіпсіздік техникасына
қойылатын жалпы талаптар. 5.5. Жобалау-ізденіс жұмыстары кезінде еңбек
қауіпсіздігі. 5.5.1. Жерге орналастыру жұмыстары кезінде қауіпсіздік
шаралары. 5.5.2. Геодезиялық құралдармен жəне аспаптармен жұмыс істеу
кезінде қауіпсіздік техникасы. 5.5.3. Сақтық шараларын жəне геодезиялық
құралдар мен аспаптарды тасымалдау ережелері.

Тапсырманың мақсаты:
• жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік

техникасына қойылатын талаптарды білу, геодезиялық құралдармен жəне
аспаптармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасын меңгерту, сақтық
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шараларын жəне геодезиялық құралдар мен аспаптарды тасымалдау ережесін
сақтау.
Керекті құралдар мен аспаптар: слайд, интерактивті тақта

Далалық топографиялық-географиялық жұмыстарды орындауға
қауіпсіздік техникасы туралы арнайы нұсқаулықтардан өткен адамдарға
рұқсат беріледі, оларға жұмыстарды қауіпсіз жүргізудің талаптары жəне
жəне пайда болған қолайсыз жағдайлардағы тиісті тəртіптері түсіндіріледі.
Орманды, далалы, елсіз, таулы жəне елді мекендерде жұмыс істегенде оқыс
оқиғалар мен жарақат алудың негізгі себептеріне көптеген табиғи кедергілер,
табиғи ауыртпалықтар, электр тогынан зақымға ұшырау, автомобиль жəне
темір жол транспорттарымен байланысты оқиғалар жəне т.б. жатады. Әрбір
оқыс оқиға кезінде зақымданған адам жұмысты тоқтатып, ол жөнінде өзі
немесе оқыс оқиғаны көрген адам жұмыс бастығына айтуы керек.
Зақымданған адамға қолдан келетін көмек тез арада көрсетілуі тиіс. Керек
болған жағдайда ол адам медицина пунктеріне жеткізілуі қажет.

Жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік
техникасын сақтау ең басты мəселе болып табылады. Әсіресе дала
жұмыстары кезінде еңбекті қорғауға ерекше назар аударылады. Дала
жұмыстарының ерекшеліктері ашық аспан астында өзгермелі температурада,
ылғалдылық пен жұмыс орнының жиі ауысып отыруында.Далалық
жұмыстарға жіберілетін барлық мамандар, олар нақты орындау керек
физикалық-географиялық жағдайларға байланысты жарамдылығы үшін
алдын ала медициналық тексеруден өтеді. Жұмысы жаяу жүрумен
байланысты 3 метрден жоғары геодезиялық бағаналарға шығу, уақытша
шатырлар мен далалық құрылыстарда тұратын немесе жалпы ортақ астан
қоректенетін мамандар жылына бір реттен кем емес толық медициналық
тексеруден өтеді [50].

Жерге орналастыру жұмыстарын орындау кезінде санитарлы-
техникалық, гегиеналық, өртке қарсы жəне арнайы қауіпсіздік техникасына
қойылатын талаптарды орындайды. Жерге орналастыру жұмыстарының
алдында барлық жұмыскерлер қауіпсіздік техника ережелерінің
нұсқаулығымен танысып, ережелер бойынша техминимум тапсырады. Жерге
орналастыру жұмыстары кезінде инженерлі-техникалық мамандар техника
қауіпсіздігінің сақталуына тікелей жауап береді.

Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік
нормативтер, Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары,
«Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар» сəйкес, құрылыста геолезиялық
жұмыстар орындау кезінде еңбекті қорғаудың келесідей көрсетілген:
      - Құрылыс алаңында геодезиялық жұмыстар жүргізу кезінде белгіленген
тəртіпте əзірленген жəне бекітілген еңбекті қорғау жөніндегі ведомстволық
нұсқаулықтарды жəне сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтерді басшылыққа алу қажет. Геодезиялық жұмыстар
жүргізу жобалары кезінде геодезиялық жұмыстарда еңбектің қауіпсіздік
жағдайын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар қарастырылды.
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      - Қауіпсіздік техникасы ережелерінде жазатайым оқиға кезінде
жəбірленушіге алғашқы көмек көрсету тəсілдері суреттелуі керек.
Қауіпсіздік техникасын ережелерін алдын ала игермеген жəне емтихан
тапсырмаған бірде-бір адам геодезиялық жұмыстарға жіберілмейді, сəулет,
қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік норматив
талаптарына сəйкес рəсімделеді, жұмыс орнындағы еңбекті қорғау
нұсқаулығы тікелей орындалуы керек.
      - Көлік жүретін жолдың бір бөлігі бойынша келе жатқан көлікке қарсы
тротуардың жиегімен ғана жүріп өтуге рұқсат етіледі – мұндай бағытта
жүрістерді өлшеу жүргізіледі. Көлік жүретін көшенің бөліктерінде жəне
жолдарда геодезиялық аспаптарды қараусыз қалдыруға тыйым салынады.
      - Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік
норматив талаптарына сəйкес 1,3 м биіктік бойынша құлама орналасқан,
геодезистердің жұмыс орындары қорғаныс немесе дабылды қоршаулармен
қоршаланады.
      - Электр беріліс, электр қосалқы станциялары желілері сымдары
аспаларының биіктігін тақтайшалармен, рулеткалармен, қадалармен
сымдарға тиіспей, аналитикалық жолмен анықтайды. Өлшеу үшін
қолданылатын тақтайшалар, қадалар жəне басқа да заттарды электр
сымдарына 2 м, оның ішінде түйіспелі темір жолдарда жəне трамвай
желілерінде жақын əкелуге рұқсат етілмейді.Жоғарыда жұмыс істеуге
белгіленген тəртіпте медициналық куəландырудан өткен тұлғалар
босатылады.
      - Қауіпті аймақтарда геодезиялық жұмыстарға, тиеу-түсіру
жұмыстарына, материалдар мен конструкцияларды жүк көтергіш
крандармен жүретін жерлерге жақын жерлерде; рельс жолдарын өлшеу
жəне түзету кезінде кран астындағы арқалықтан өтуге тыйым салынады.
Бұл ретте аспапты орнататын жерлерде қоршауы жəне мықты
баспалдақтары бар алаңдар орнатылады.
      - Қысқы уақыттарда электрмен қыздырғышпен құйматастарды қыздыру
кезінде кернеуі бар арматураға өлшеу аспабының тиіп кетуінен электр
тогынан жарақат алуы мүмкін екендігін ескертумен, геодезиялық жұмыстар
осындай телімдерден тыс жүргізіледі. Арматураны электрмен
дəнекерлеумен орындайтын орындарда немесе ток өтетін желілер бар
жерлерде геодезиялық жұмыстар жүргізуге тыйым салынады. Қажет болған
жағдайда, өлшеу кезінде электр желісін уақытша ажыратып қою керек.
      - Ғимаратқа аспаптармен қоршауы бар баспалдақ марштарымен ғана
көтерілуге рұқсат етіледі. Баспалдақтар міндетті түрде түзу күйінде жəне
сенімді бекітілуі тиіс. Аспаптармен қардан, кірден, жəне мұздан
тазартылмаған баспалдақтармен көтерілуден аулақ болу керек. Егер ол
нақтылы жəне соңына дейін бекітілмеген болса, қалыппен жүруге
болмайды. Арқанды, тросты пайдаланып, тігінен жылжуға, сондай-ақ
монтажды горизонттың жиегімен, тұйықтағыштар, арақабырғалар, күрделі
қабырғалармен жылжуға тыйым салынады.Биіктігі немесе тереңдігі 25 м
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ғимараттар мен имараттардың құрылысы кезінде жұмыс орнында көтерілу
мен түсі үшін жолаушылар жəне жүк жолаушылары қолданатын жүк жəне
адам таситын көтергіштер (лифтер) қолданылады. Жұмысшылар биікте бола
тұра, сенімді конструкцияға бекітілген сақтандыру белдіктерін
пайдаланады.
      - Геодезист монтаждау аймағында жұмыс істеген кезде оған қауіпті
барлық ойықтар мен саңылаулар жабылады жəне қоршалады.
      - Геодезист монтаждау аймағында жұмыс істеген кезде барлық ойықтар
мен саңылаулар жабық болуы тиіс.
      - Геодезист құрылыс алаңындағы жұмыстарды орындай отыра, қауіпті
аймақтан тыс болуы керек. Геодезиялық аспаптар құрастырылатын
элементтен арақашықтығы бір жарым биіктіктен жақын емес орнатылады.
      - Су құбыры, кəріз жəне басқа да құдықтар ішін атқарушы түсіру кезінде
адамдарды құдыққа түсірер алдында, оның ішінде газдың жоқтығын
тексеріп алу керек.Жұмыс кезінде оған бөтен адамдарды жібермей,
люктердің ашықтығын тексереді. Жұмыстар аяқталғаннан кейін немесе
үзіліс кезінде құдықтардың барлық люктері қақпақтары тығыз жабылады.
Жұмыскерлерге құдықта шартты дабыл берілгеннен кейін аспаптар, шамдар
жəне заттарды құдыққа жіппен түсіреді. Құдық шахтер шамымен
жарықтандырылады. Жұмыстар қолғаппен жүргізіледі.
      - Құрылыс алаңындағы геодезиялық жұмыстарда:екпіні 6 балл жедел
жел соққан, қатты қар, жаңбыр жауған кезде жəне ауаның температурасы -
30 градус С жəне төмен болған кезде;монтаждау аймағындағы монтаждық
горизонтта, жəне мұнара кранының жұмысы, тайғақ кезде монтаждау
алаңында темір қалпақтарсыз жəне сақтандыру белдіктерінсіз;көлік жүретін
бөліктегі шоссе жолдарда жəне темір жолдардың көліктік габариттер
аймағында жұмыс істеуге тыйым салынады.
      - Лазерлік сəулені қолданумен жұмыс кезінде аталмыш сақтандыру
шараларын сақтау қажет:адамдардың өтуі мүмкін болатын жерлерде жұмыс
жүргізу орны шегінен тыс сəуле тарауын болдырмау;лазерлі аспаптың жəне
қоректендіру блогының корпусын жерге қосу қажет;аспаптың "шығысы"
1500:2500 Вольт кернеуде болатындықтан, лазерлі аспаптар мен
қоректендіру блогын қосулы күйінде ашуға мүлдет тыйым
салынады;қоректендіру блогын оқшаулағаннан кейін 1,5 минуттан кейін
ажыратқыштар өшіріледі;аспаптың қосатын шоғырсымдары зақымданбауы
керек;құрылыс алаңында жұмыс істейтін барлық жұмыскерлерді көздің
торлы қабығына лазер сəулесінің зиянды əсірі туралы хабардар ету;лазер
сəулесі мүмкіндігінше, жұмыскердің басынан жоғары немесе белінен төмен
өтуі жəне көзге түспеуі тиіс; лазер будасы өтетін жолға айна немесе
жылтырайтын металл заттар қоймайды;лазер сəулесін оның қолдану
аймағынан тыс бағыттауға болмайды;жұмыс жүретін жер қоршаулы болуы
жəне ескерту дабылымен, дабылды шаммен жəне ескерту плакаттарымен
белгіленеді.
Тапсырма Тақырып бойынша тест сұрақтарын дайында
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Кесте 5.4- Жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік
техникасы
Сұрақтар классификациясы Сұрақтың мазмұны
Жай сұрақтар Не…? Қашан…? Қайда…? Қалай…?
Түсіндіретін сұрақтар Неге…?
Бағалау сұрақтары Неге… жақсы?

Неге…осал жағы?
Сіз қалай қарайсыз…?

Тəжірибелік сұрақтар Қайда/қалай қолданар едіңіз…?

Ұсынылған әдебиеттер
1. «Еңбек жөніндегі» Қазақстан Республикасының Заңы;
2. «Еңбекті қорғау жөніндегі» Қазақстан Республикасының Заңы
3. Кузнецов Ю.М. Охрана труда на автомобильном транспорте.- М.:

Транспорт, 1990г
4. Об автомобильном транспорте. Закон Республики Казахстан. -

Алматы: ЮРИСТ, 2003.
5. Малов Р.В. и др. Автомобильный транспорт и защита окружающей

среды.
- М.: Транспорт, 1994 жыл

6. Жаданов Н, Құдайбергенов Н.Б. «Еңбек қорғау» Астана: Фолиант,
2008 ж.

7. Әбдіров А, Сейфуллина Ғ. «Қауіпсіздік техникасы» Астана:
«Фолиант», 2010 жыл
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БӨЛІМ 6. ФОТОГРАММЕТРИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРМЕН
ТОПОГРАФИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАР МЕН КАРТАЛАР ЖАСАУ ЖӘНЕ АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ АЭРОФОТОГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ІЗДЕНІС

Оқыту мақсаттары:
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар мыналарды игеруі тиіс:

- аэрофото түсірілімді, фотосурет туралы негізгі мəліметтерді
сипаттауды, аэрофото түсірілім туралы негізгі мəліметтер, түсірілімнің
геометриялық қасиеттері мен сызықтық перспектива туралы негізгі
мəліметтерді меңгеруді қамтиды.

- түсірілімнің, фотосызбаның, фотожоспардың, түсірілім байланысының
талдауы мен түсірілімдерді трансформациялау, фототриангуляция,
фотожоспарлар жəне фотожоспарлар бойынша контурлық жоспарлар жасау
туралы мəліметтерді қамтиды.

Алдын ала талаптар:
Осы модульді меңгермес бұрын білім алушылар келесі пəндер мен

модульдерді оқуы керек, олар: графикалық жəне мəтінді құжаттар
қалыптастыру модулі, карталардың математикалық негіздерінің элементтерін
құру жəне картографиялық элементтерді құрастырудың негіздері модулі,
карталарды сызу жəне ресімдеу модулі, ауыл шаруашылығын
механикаландыруды қолдану, еңбекті қорғау саласындағы құқықтық
қамтамасыз ету, география, математика, сызу.

Қажетті оқу материалдары:
- дайын аэрофототүсіріс материалдары.

Кіріспе
Фотограмметриялық əдістермен топографиялық жоспарлар мен

карталар жасау жəне ауыл шаруашылығындағы аэрофотогеодезиялық ізденіс
атты бөлімінде жалпы аэрофототүсірілім жасау,фотосурет туралы негізгі
мəліметтерді жинау, фотожоспар жасау мен түсірілімдерді байланыстыруды
орындау, ауыл шаруашылық шифрын ашудың ерекшеліктері туралы
ақпаратты жəне шифрын ашу белгілерін зерделеу, стереоскоптың көмегімен
түсірілімдер жұбы туралы стереоэффектпен фотограмметриялық тəсілдермен
топографиялық жоспарлар мен карталар жасау, жерге орналастыру
жұмыстарын жүргізу кезінде аэротүсірілім материалдарын жəне жердің бетін
космостық түсіру туралы ұғымды пайдалану сынды тақырыптарда теориялық
жəне тəжірибелік материалдармен қамтамасыз етіліп, білім алушыларға
түсінікті жағдайда мазмұндалған.

Модульде барлық тақырыптар бойынша типтік жұмыстарды шешудің
мысалдары келтірілген. Мəселелерді шешу білім алушыларға материалды өз
бетінше меңгеруге көмектесетін тəжірибелік жұмыстар жəне бірқатар
ұсыныстармен бірге жүреді.
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6.1. Аэрофототүсірілім, фотосурет туралы негізгі мəліметтер

 «Фотограмметрия жəне суреттерді дешифрлеу» пəні аэро жəне ғарыш
ұшақтарына қойылған арнайы фотоаппараттардың көмегімен алынған
суреттер бойынша жер бетінің карта жəне планын алу тəсілдерін оқытады.

Фототеодолитпен түсірілген суреттер бойынша жер бетінің планын
дайындаудағы алғашқы өндірістік жұмыстар Х1Х ғасырдың соңында
басталды. ХХ ғасырдың басында арнайы қондырғыға орнатылған
аэрофотоаппараттың көмегімен аэрофототүсіріс жұмыстарын жүргізе
бастады. Бірақ, бұл суреттер жер бетін қарау жəне бақылау үшін жүргізілген
бөлек суреттер болатын.

Аэрофототүсіріс материалдары ауыл шаруашылығында 1931 жылдан
бері қарай кеңінен қолданылып келеді. Бұндай қарқын негізінде ауыл
шаруашылығындағы ірі əлеуметтік жəне экономикалық өзгерістерге
байланысты болды. Ауылшаруашылық өндірісінде ұжымдастыру өтті,
мыңдаған колхоздармен совхоздар құрылды. Әр колхозбен совхоздың жер
аумағын тиімді ұйымдастыру, пайдалану жерлерін қалыптастыру, жер бөліп
беру сияқты мəселелер пайда бола бастады. Бұндай ірі мəселелерді тез жəне
қысқа уақыт аралығында пландық-картографиялық материалдардың
көмегімен орындай алуға болатын еді. Қысқа мерзімде пландық-
картографиялық материалдарды тек аэрофототүсіріс тəсілімен алуға болатын
болды. Қазіргі кезде бұндай жұмыстармен Мемлекеттік ауылшарушылық
аэрофотогеодезиялық іздестіру институты айналысады.

Аэро жəне ғарыштық түсiріс деп əуеден немесе ғарыштан жер бетiн
түсiру арқылы оның кескiнiн алуды айтады.

Қазiргi уакытта ғарыштық түсiру негiзiнде жер бетiнiң картографиялық
кескiнiн алу үшiн жүргiзiледi. Сонымен қатар, жер планетасын оның серiгiн
жер қыртысын жəне қазба байлығын, əр түрлi табиғат құбылыстарын, ауа
райын т.б. зерттеу үшiн де жүргiзiледi. Соңғы кезде «қашықтан бақылау»
термині кеңінен қолданылып келеді. Қашықтан бақылау деп жер бетін жəне
жер қыртысын, бөлек объектілермен құбылыстарды тіркеу жəне сараптауды
айтады.

Қашықтан бақылаудың кейбір есептерін шешу кезінде оқу объектісі
туралы дискреттік ақпараттарды сараптайды. Түсіріс жəне дискреттік
ақпаратты алу табиғи шағылысқан жарықты тіркесе – пассивті, ал жасанды
электромагниттік сəулені тіркесе – активті деп атайды. Қазіргі кезде Күн
сəулесін пайдаланып дискреттік бақылау жəне пассивті түсіру түрлері
кеңінен қолданылады. Сəулені қабылдау үшін фотографиялық жене де басқа
жарық сезгіш қабаттар қызмет етеді.

Барлық ақпараттар фотопленкаға немесе əр түрлi жарықсезгiш
қабаттарға жазылып жерге жеткiзiледi. Қабылданған материалдар
фотограмметриялық өңдеуден өтiп, суреттер шығарылып фотоплан немесе
фотосхема құрастырылады. Олар тұтынушыға берiледi.

Түсіру жəне түсіру жүйелерін əр түрлі белгілеріне қарап класстарға
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6.1. Аэрофототүсірілім, фотосурет туралы негізгі мəліметтер

 «Фотограмметрия жəне суреттерді дешифрлеу» пəні аэро жəне ғарыш
ұшақтарына қойылған арнайы фотоаппараттардың көмегімен алынған
суреттер бойынша жер бетінің карта жəне планын алу тəсілдерін оқытады.

Фототеодолитпен түсірілген суреттер бойынша жер бетінің планын
дайындаудағы алғашқы өндірістік жұмыстар Х1Х ғасырдың соңында
басталды. ХХ ғасырдың басында арнайы қондырғыға орнатылған
аэрофотоаппараттың көмегімен аэрофототүсіріс жұмыстарын жүргізе
бастады. Бірақ, бұл суреттер жер бетін қарау жəне бақылау үшін жүргізілген
бөлек суреттер болатын.

Аэрофототүсіріс материалдары ауыл шаруашылығында 1931 жылдан
бері қарай кеңінен қолданылып келеді. Бұндай қарқын негізінде ауыл
шаруашылығындағы ірі əлеуметтік жəне экономикалық өзгерістерге
байланысты болды. Ауылшаруашылық өндірісінде ұжымдастыру өтті,
мыңдаған колхоздармен совхоздар құрылды. Әр колхозбен совхоздың жер
аумағын тиімді ұйымдастыру, пайдалану жерлерін қалыптастыру, жер бөліп
беру сияқты мəселелер пайда бола бастады. Бұндай ірі мəселелерді тез жəне
қысқа уақыт аралығында пландық-картографиялық материалдардың
көмегімен орындай алуға болатын еді. Қысқа мерзімде пландық-
картографиялық материалдарды тек аэрофототүсіріс тəсілімен алуға болатын
болды. Қазіргі кезде бұндай жұмыстармен Мемлекеттік ауылшарушылық
аэрофотогеодезиялық іздестіру институты айналысады.

Аэро жəне ғарыштық түсiріс деп əуеден немесе ғарыштан жер бетiн
түсiру арқылы оның кескiнiн алуды айтады.

Қазiргi уакытта ғарыштық түсiру негiзiнде жер бетiнiң картографиялық
кескiнiн алу үшiн жүргiзiледi. Сонымен қатар, жер планетасын оның серiгiн
жер қыртысын жəне қазба байлығын, əр түрлi табиғат құбылыстарын, ауа
райын т.б. зерттеу үшiн де жүргiзiледi. Соңғы кезде «қашықтан бақылау»
термині кеңінен қолданылып келеді. Қашықтан бақылау деп жер бетін жəне
жер қыртысын, бөлек объектілермен құбылыстарды тіркеу жəне сараптауды
айтады.

Қашықтан бақылаудың кейбір есептерін шешу кезінде оқу объектісі
туралы дискреттік ақпараттарды сараптайды. Түсіріс жəне дискреттік
ақпаратты алу табиғи шағылысқан жарықты тіркесе – пассивті, ал жасанды
электромагниттік сəулені тіркесе – активті деп атайды. Қазіргі кезде Күн
сəулесін пайдаланып дискреттік бақылау жəне пассивті түсіру түрлері
кеңінен қолданылады. Сəулені қабылдау үшін фотографиялық жене де басқа
жарық сезгіш қабаттар қызмет етеді.

Барлық ақпараттар фотопленкаға немесе əр түрлi жарықсезгiш
қабаттарға жазылып жерге жеткiзiледi. Қабылданған материалдар
фотограмметриялық өңдеуден өтiп, суреттер шығарылып фотоплан немесе
фотосхема құрастырылады. Олар тұтынушыға берiледi.

Түсіру жəне түсіру жүйелерін əр түрлі белгілеріне қарап класстарға
  

 

бөлуге болады. Түсiру жүйелерi түсiру тəртiбiне жəне жарық тегiне қарай
пассивтi жəне активтi болып бөлiнедi.

Қабылдау жəне тiркеу жұмыстарына қарай түсiру фототопографиялық
жəне оптика-электрондық болып бөлiнедi. Бiр мезгiлде қабылдайтын
спектрлiк зонаға байланысты жүйелер бiр зоналық жəне көп зоналық болып
бөлiнедi.

Көріністі құрастыру тəсілдеріне қарай түсіру жүйелері кадрлік жəне
сканерлік болып бөлінеді. Кадрлік түсіруде ландшафт элементтері бөлек
көрініс ретінде, ал сканерлік түсірісте жарық қабылдағыштардың көмегімен
(сканер, радиолокатор) орындалады.

Түсiру мəлiметтерiн жерге жеткiзу тəсiлiне қарай оперативтi жəне
оперативті емес болып бөлiнедi.

Оперативтi тəсiлде барлық мəлiметтер радио каналдармен берiледi, ал
оперативті емес тəсiлде транспортпен жеткiзiледi[53].
Тапсырма 1. Келесі кестені толтырыңыз.

Кесте 6.1- Аэрофототүсірілім, фотосуреттер
№ Сұрақтар Жауабы
1 Фотограмметрия
2 Суреттерді дешифрлеу
3 Аэро жəне ғарыштық түсiріс
4 Түсіру жəне түсіру жүйелері
5 Тəсілдердің түрі
6 Түсіріс жəне дискреттік ақпаратты алу
7 Фототеодолитпен түсірілген сурет

Тапсырма 2. Берілген əріптерді пайдалана отырып термин сөздер
құрастырыңыз.
Р, И, Ф, Т, О, Г, Р, А, М, Е, Т, М, О.
Тапсырма 3.Дəрістен алынған анықтамалдың ішінен көп нүкте тұрған жерге
керекті сөзді төмендегі жауаптан алып қойыңыз.
1.«Фотограмметрия жəне суреттерді дешифрлеу» пəні аэро жəне ғарыш
ұшақтарына қойылған арнайы фотоаппараттардың көмегімен алынған
суреттер бойынша жер бетінің карта жəне планын алу тəсілдерін оқытады.
Жауабы: дешифрлеу, фотоаппараттардың, карта, тəсілдерін.

6.1.1. Аэрофото түсірілім туралы негізгі мəліметтер, аэрофото
түсірілімнің сапасы.

Аэрофото түсірілім дайындық, аэрофототүсiру, фотолабораториялық
жəне материалдарды фотограмметриялық өндеу жұмыстарынан тұрады.

Аэро жəне ғарыштық түсiрулер келесi негiзгi көрсеткiштермен
класстарға бөлiнедi: мiндетіне, түсiру масштабына, көрнiстi көрсету
тəсiлдеріне, АФА-ның оптикалық осінің вертикаль жазықтықтан ауытқуына
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жəне фотосуреттердің санына қарай.
Аэротүсіріс мiндетiне қарай топографиялық жəне арнайы болып екiге

бөлiнедi. Ғарыштық түсіріс негiзiнде арнайы түсiрiске жатады.
Топографиялық аэрофототүсiріс материалдары мен топографиялық жəне
арнайы карталар халық шаруашылығының көптеген жерлерiнде, сондай-ақ,
жерге орналастыру бөлiмшелерiнде кеңінен қолданылады. Арнайы аэро жəне
ғарыштық түсірістер жер беті туралы системалық немесе оперативті ақпарат
алу, сондай-ақ, жер бетіндегі объектілер, жер қыртысы жəне əр түрлі
құбылыстардың, процестердің өзгерісі туралы ақпарат алу үшін жүргізіледі.

Суретке түсiру масштабына қарай iрi масштабты (1:m>1:15 000), орта
масштабты (1:16 000< 1:m<1:50 000) жəне майда масштабты түсiру
(1:m<1:50 000) болып бөлінеді.

Көрінiс тұрғызу тəсiлiне қарай кадрлік, жарықшақ (щелевой) жəне
аумақтық болып бөлiнедi.

Кадрлік фототүсiруде жер бетiнің көрiнiсi бөлек фототүсiруден тұрады.
Ондай түсіріс кадрлік аэрофотоаппараттармен жүргізіледі, оларға
топографиялық АФА жатады.

Жарықшақ түсiруде жер бетiн үздіксіз түсiредi. Бұндай түсірісті
жарықшақ аэрофотоаппараттармен жүргізеді жəне аэрофотопленка
камераның жылжу жылдамдығына (жер бетіне қарағанда) сəйкес жүріп
отырады. Жарықшақ аэрофотоаппараттарда затвор болмайды жəне түсіру
уақыты объектив диафрагмасына жəне жарықшақ еніне қарай өзгеріп
отырады.

Аумақтық түсiруде бөлек-бөлек жолақтардан тұратын көрiнiс
жиынтығын айтады. Аумақтық фототүсiруде көрініс цилиндр немесе конус
бетінде салынады. Аумақтық фототүсiрудің артықшылығы көріністі өте
жоғарғы ажырату қабілеттілігі.

АФА-ның оптикалық осiнің вертикаль жазықтықтан ауытқуына
байланысты түсiрудi пландық жəне перспективалық деп екiге бөледi.

Пландық түсiруде АФА-ның оптикалық осiнің вертикаль жазықтықтан
ауытқуы 30 аспауы керек. Гиростабилизатор аспабының көмегімен ауытқу
бұрышын 20′–40′ асырмай ұстайды. Пландық аэрофототүсiріс
топографиялық план жəне карта жасауда негiзгi түсiріс болып саналады.

Перспективалық түсiрісте оптикалық осьтің көлбеу бұрышы
түсірудің мақсатына қарай беріледі. Мысалы, оптикалық өс ұшу бағытына
перпендикуляр бағытта бұрылып жер бетінің жіңішке жолағын көк жиекке
дейін түсіруге мүмкіндік береді. Бұндай түсіріс негiзiнде əскерде барлау
жұмыстарында немесе сызықтық құрылыстардың табиғи ортаға тигізетін
əсерін зерттеу жұмыстарында кеңінен қолданады.

Аэрофотосуреттердің санына жəне орналасуына қарай жеке кадрлі,
маршрутты жəне көп маршрутты аэрофототүсірістер болып бөлінеді.
Ғарыштық түсіріс, əдетте, жеке кадрлі немесе маршрутты болады.

Жеке кадрлі фототүсірісте жер беті бірімен бірі байланыспаған бөлек
суреттерден тұрады. Бұндай суреттерді стереоскопиялық көрініс керек
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болмаған жағдайда түсіреді.
Маршрутты аэрофототүсірісте ұшу аппаратының бағытындағы

жіңішке жолақ жер участкесін түсіреді. Суретке түсіру объектісінің пішініне
қарай маршрут – түзу сызықты, сынық сызықты немесе қисық сызықты
болуы мүмкін.

Жер бетіндегі участке ауданы бір маршрутқа симайтын болса, онда
бірнеше маршруттан түсіреді, яғни, көп маршрутты аэрофототүсіріс
қолданылады.

Аэрофототүсіріс кезіндегі алынған суреттерді əрі қарай өңдеу үшін
жəне дешифрлеу сапасы жақсы болу үшін аэрофотонегатив сапасы келесі
талаптарға сай болуы керек.

Суретке түсiру биiктiгi берiлген биiктiктен тегiс жерлерде 3%, таулы
жерде 5% аспауы керек. Түсіру биіктігі 1000 метрге дейін болса, тегіс
жерлерде 30 м, таулы жерлерде 50 м аспауы керек. Маршруттық түсiруде
ұшақ биiктiгiнің өзгеруi 50 м аспауы керек.

Алынған барлық суреттердің бойлық жəне көлденең жабуларын
бағалайды. Жұмыс істеу ыңғайлы болу үшін барлық суреттерді жабу
қабаттарымен түйістіріп жер бетінің біркелкі көрінісін алады. Бұндай
көріністі біркелкі құрастыру деп атайды. Біркелкі құрастыруды сол жақтағы
жоғарғы суреттен бастайды жəне маршрут бағытымен барлық суреттерді
ағаш тақтайға кнопкамен бекітеді. 60% бойлық жабуда барлық суреттер
салынады, ал 80% жабуда бір суреттен кейінгісі, 90% жабуда екі суреттен
кейінгісі бекітіледі. Осылайша жоғарғы маршруттың барлық суреттері
бекітіледі. Содан соң екінші маршруттың суреттерін өзара орналыстырады
жəне олар бірінші маршруттың суреттерімен жабылуы керек. Жабу кезіндегі
үйлеспеушілік көрші суреттерге тең бөлінеді, содан соң суреттер кнопкамен
бекітіледі. Осылайша барлық маршруттағы суреттер салынады. Егер
көлденең жабу 30% болса, онда барлық маршруттар салынады, ал 60% болса,
онда маршрут ара салынады. Бойлық жəне көлденең жабулар арнайы
фотограмметриялық палетканың көмегімен өлшенеді.

Аэрофототүсiріс маршрутының түзулігі мынадай формуламен
анықталады:

100
L
ln = %                                         (1.)

бұл жерде l – суреттің маршруттан ауытқуы, L – маршрут ұзындығы.
Ол үшін маршруттағы суреттердің негізгі нүктелерін белгілейді, содан

соң шеткі суреттердің негізгі нүктелері арасындағы маршрут ұзындығын
өлшейді. Маршруттан ең көп ауытқыған суреттің ауытқу шамасымен
маршруттың түзулігін анықтайды. Маршрут түзулігі суретке түсiру биiктiгi
750 м дейiн болса 2% дейiн, ал одан көп болса 3% дейiн жiбередi.
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6.1-сурет Аэросурет

Фотосурет қабырғасының маршрутқа параллель еместiгi
транспортирдің көмегімен маршрут пен сурет қабырғасының арасандағы
бұрышты өлшеу арқылы анықталады. Суретке түсіру базисінің параллель
еместiгiнің максималь бұрышы АФА-ның фокус ұзындығына байланысты
болады жəне 100 мм–50, 140 мм–70, 200 мм–100, 350 мм–120 жəне 500 мм–140

жiберiледі.
Аэронегативтердің фотографиялық сапасы аэрофильмді үлкейтуге

жарамды болуын қамтамасыз етуі керек. Аэронегативте бұлттың немесе
оның көлеңкесінің көрінісі, сырылу, шағылысу жəне де басқа ақаулар болмау
керек.

Аэрофототүсірістің фотограмметриялық жəне фотографиялық сапасын
бағалағаннан соң біркелкі құрастыруға жұмыстың орындалған жылын,
аэрофототүсіріс масштабын, номенклатурасын жəне объект шифрін жазады.

Аэрофототүсіріс өндірісі аяқталғаннан соң тұтынушыға келесі
материалдар өткізіледі: аэрофильмдер; екі дана суреттер; біркелкі құрастыру
негативі; радиовысотомер жəне статоскоп көрсеткіштері; аэрофотоаппарат
сипаттамалары; аэрофототүсіріс паспорты жəне т.б. материалдар.
Тапсырма Пайдалану жерінің аэрофотоға түсіру.
Тапсырманың мақсаты: Пайдалану жерінің аэрофототүсіру тапсырмасын
есептеу.
Қажетті құрал-жабдықтар: А4 сызу форматы, қарандаш Т,Т2, өшіргіш,
сызғыш, калькулятор, фотоплан
Берілгені: Планның масштабы: 1:5000

Фокустық ұзындығы: f=100мм
Бедер қимасы: h=0,5м
Суретке түсіру масштабы: 1:2000

1) Жер бедерінің маршруты ені
Ду=l*m;(6.1)
2) Суретке түсіру биіктігі мына формуламен анықталады.
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H=f*m=0.1м*12000=1200м.(6.2)
мұндағы, l-аэросуреттің ұзындығы
                 m-суретке түсіру масштабы

Ду=12000*0,18=2160м(6.3)
Абсолюттік суретке түсіру биіктігі

HAH сравс += (6.4)
3) Жер бетіндегі суретке түсіру базисінің ұзындығы
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мұндағы, αх -маршрут ұзындығы;
                 Вх -базалық ұзындық.
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4) Екі маршрут сурет саны
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7) Суретке түсіру арасындағы интервал
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6.2. Түсірілімнің негізгі геометриялық қасиеті, сызықтық перспектива
негізгі.

Аэрофототүсiріс барысында жер бетiнің перспективалық көрiнiсiн
алады. Жер бетiндегi барлық нүктелер аэропленка жазықтығында сызықтық
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перспектива заңдылығына сəйкес құрылады. Сол себептi көрiнiс нүктелерi
тiк көрiнiске қарағанда бiршама бұрмаланып түседi. Бұрмалау αР
бұрышына, Н  жəне  f  параметрлерiне жəне жер бедерiне байланысты
болады.

6.2-сурет Орталық кескін элементтері

Сызықтық перспектива тұрғызу мынадай шарттарға байланысты
болады:

- кескіндеу центрiне (суретке түсiру кезiнде кескіндеу центрінің
функциясын АФА-ның объективi атқарады;

- көрiнiс тұрғызылатын жазықтық. Фотограмметрияда бұндай
жазықтықты АФА-ның аэропленка жазықтығы атқарады;

- суреттің орнын, центрлiк кескінді S жəне де басқа нүктелер мен
сызықтардың кеңiстiктегi белгіленген координата жүйесіндегі орны.

Енді кескіннің негiзгi элементтерiн қарастырайық (6.2-сурет):
-зат жазықтығы Е горизонталь деп шартты қабылданады;
-нақты горизонт жазықтығы Е′ кескіндеу орталығынан S зат

жазықтығына Е параллель өтiп жəне сурет жазықығын P нақты горизонт
сызығы hihi бойымен кеciп өтедi.

-сурет жазықтығы P  бос орналасады жəне өзiнің созындысында зат
жазықтығын αР бұрышымен ТТ сызығы бойымен кесiп өтедi.
ТТ сызығын перспективаның осi немесе суреттің негiзi деп атайды.

Суретте одан да басқа орталық кескіндеу элементтерi көрсетiлген:
О- суреттің негiзгi нүктесi, бұл нүкте əр қашанда негiзгi вертикаль
сызығында жатады;
f- суреттің фокус ұзындығы (f=S0). Аэрофототүсіріс үшін
аэрофотоаппараттың фокус ұзындығы;
NS - зат жазықтығынан Е кескіндеу центріне S дейінгі биіктік;
NS=H - суретке түсiру биiктiгi.
αР- суреттің көлбеу бұрышы;
с - нольдік бұрмалану нүктесі, бұл нүкте бұрыш биссектрисасының сурет
жазықтығымен қиылысқан жерiнде жатады;
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n- надир нүктесi, бұл нүкте кескіндеу центрі  S   арқылы өтетін тік сызықтың
сурет жазықтығымен қиылысқан жерiнде жатады;

Негiзгi нүктелердің орыны мынадай аналитикалық байланыспен
анықталып фотограмметрияда қолданылады:

2
Ρ⋅=

αtgfoc ; Ρ⋅= αtgfon ; Ρ⋅= αctgfoi ; (6.11)

Ρ

=
αsin
fiS ;

Ρ

=
αsin0

Hiv .                            (6.12)

Кеңістікте нүктенің орыны, əдетте, О1XYZ координата жүйесінде
беріледі, XY жазықтығы E зат жазықтығымен, ал X жəне Y координата
бағыттары VV жəне TT  сызықтарымен сəйкес келеді. Мысалы, (6.2-сурет)  S
кескіндеу ортасының координатасы XS=O1N; YS=0; ZS=H=SN, А нүктесінің
координаталары XA , YA,ZA=0 болады. Нүктенің перспективасы сурет
координата жүйесінде оху анықталуы мүмкін.
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құру үшін сызықтық перспективаның негізгі заңдарын қолданады:

- кеңістіктегі А нүктесі суретте а нүктесі түрінде кескінделеді;
- А нүктесі, оның кескіні а жəне кескін ортасы S  бір сызықтың

бойында жатады, яғни, АS кескіндеу сəулесінде немесе оның созындысы Sа
бойында;

- кеңістіктегі АВ түзуі суретте түзу болып кескінделеді;
- бағытталған түзудің шексіздіктегі нүктесі сурет жазықтығында нүкте

түрінде кескінделеді [56].
Тапсырма 1. Кестені толтырыңыз

Кесте 6.2- Аэрофото түсірілім туралы негізгі мəліметтер, аэрофото
түсірілімнің сапасы
№ Мен білемін Мен білдім Менің білгім келеді

Тапсырма 2. Кескіннің негiзгi элементтерiн қарастырайық (6.2-сурет). Сол
жерде жазықтықтарды түрлерге бөле отырып, формулаға анықтама береміз.

6.3. Фототриангуляция туралы түсінік. Трансформациялау туралы
түсінік жəне фоторансформацияның негіздері.

Көлбеу суреттерді горизонталь суреттерге келтіруге болады, егер
олардың перспективалық бұрмаланушылығын жойсақ. Перспективалық
бұрмаланушылықты жоюды трансформирлеу дейді. Трансформирлеу
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арнайы құралдар –фототрансформаторлармен жасалады.Егер жер бедеріне
байланысты нүктелердің жылжуы 0.4 мм асса, онда трансформирленген
көрініс ортогональдық кескінге сəйкес болмайды, өйткені əр түрлі биіктікте
орналасқан жер бетінің көрініс масштабы əр түрлі болады. Сондықтан
барлық суреттерді бірдей масштабқа келтіру есебі туады. Көп жағдайда
келтіру масштабы топографиялық масштаб болады. Бұндай есептер
трансформирлеу кезінде арнайы технологиялық тəсілдермен
шешіледі.Суреттерді трансформирлеу үшін əр суретте координаталары
белгілі төрт нүкте болуы керек. Суреттерді трансформирлеу үшін бұл
нүктелердің биіктігі де белгілі болуы керек. Нүктелер жұмыстық ауданының
бұрыштарында орналасады. Олардың координаталарын геодезиялық
өлшеулер жүргізіп табады. Ондай нүктелерді негіз нүктелері дейді, ал
оларды алуды – суреттерді байланыстыру дейді.

Егер байланыстыру жұмыстарының барлығы далада жүргізілсе ондай
байланыстыруды –біріңғай байланыстыру дейді немесе сиректетіп
байланыстыру тəсілі де қолданылуы мүмкін. Екінші тəсіл экономикалық
тиімдірек деп саналады. Байланыстыруды пландық жəне биіктік деп екіге
бөледі немесе қатар орындалуы да мүмкін. Егер ондай нүктелер жеткіліксіз
болса, онда фотограмметриялық құралдардың көмегімен фототриангуляция
тұрғызып анықтайды. Сиректетіпбайланыстыру тəсілінде трансформирлеу
үшін жетіспейтін нүктелерді камералдық жағдайда фотограмметриялық
құрылымның көмегімен (фототриангуляция) анықтайды. Қарапайым
жағдайда бұндай құрылымдар арнайы аспабтардың көмегінсіз орындалады.
Бұндай варианттағы фототриангуляция графикалық деп аталады.
Графикалық фототриангуляцияда пландық координаталар ғана анықталады
жəне оның дəлдігі төмен, сол себепті картографиялық өндірісте қолданылуы
шектеулі. Көбінесе план жəне картаны түзету кезінде кейбір нүктелердің
орынын анықтауда қолданылады. Пландық-биіктіктік толықтыру кеңістіктік
триангуляцияның көмегімен анықталады. Ол ұқсас, аналитикалық немесе
ұқсас аналитикалық варианттармен орындалады. Бірінші вариантта
фототриангуляцияны жүргізу үшін аналогті стереофотограмметриялық
аспабтар қолданылады. Екінші вариантта суреттегі керекті нүктелердің
координаталары стереокомпаратордың көмегімен өлшенеді, ал сурет
координатасынан геодезиялыққа ауыстыру ЭЕМ көмегімен жүргізіледі.
Үшінші вариантта тікелей фототриангуляциялық құрылымды бір-екі
стереожұпта аналогті стереоқұралдың көмегімен, ал алынған моделді қосу
аналитикалық тəсілмен жүргізіледі.

Аэрофототопографиялық өндірістің өнімі контурлық фотоплан немесе
топографиялық фотоплан болуы мүмкін. Контурлік фотопланда тек жер
жағдайын ғана көрсетеді, ал топографиялық фотопланда жер жағдайы жəне
горизонтальдар көрсетіледі.Фотопланды негіз ретінде пайдаланып
горизонтальдар далада геодезиялық өлшеулер жүргізіп алынса, ондай
түсірісті аралас түсіріс немесе камералдық жағдайда
стереофотограмметриялық құралдардың көмегімен жүргізілсе, онда –
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стереотопографиялық түсіріс дейді. Соңғы тəсілде əр стереожұп үш-төрт
тірек нүктелерімен қамтамасыз етілуі керек. Ондай нүктелер суреттерді
байланыстыру кезінде анықталады.

Фотопланға жер жағдайын түсіру үшін фотографиялық көріністі тану,
олардың орынын жəне сипаттамаларын анықтау сияқты жұмыстарды
жүргізеді. Бұндай жұмысты аэрофототүсірісті дешифрлеу дейді.
Топографиялық жəне ауылшаруашылық карталарды құрастыруда далада
немесе камералдық жағдайда дешифрлеуді адам орындайды. Көбінесе
араласдешифрлеу тəсілі қолданылады, яғни, далалық жəне камералдық
жұмыстардың жақсы жақтарының қосындысы.

Фототрансформирлеу фототрансформаторлардың көмегімен
орындалады. Әр түрлі фототрансформаторларда конструкциялық шешімдері
де əр түрлі болады. Өндірістік мекемелерде ФТБ, ФТМ жəне ФТА
фототрансформаторлары жəне шет мемлекеттерден Rectimat-C «Карл Цейс
Йена» жəне SEG-5, SEG-6 «Оптон» Германия қолданылады.

Фототрансформатор ФТБ. Бұл құралдың (6.3сурет) негізгі ерекшелігі
объективтің негізгі жазықтығы R барлық уақытта горизонталь болады,
өйткені объектив оптикалық ось бойымен ғана жылжиды. Сурет жəне экран
жазықтығы еңкейеді. Құралдық конструкциялық осі негізгі оптикалық ось
бағытымен барлық уақытта тура келеді. Негізгі оптикалық ось бағыты
экранның горизонталь айналу осіне перпендикуляр болады. Экранда
трансформирленген фотокөріністі белгілейді. Экран горизонталь ось арқылы
бұрылады.Кассета өз осінен экранға паралель айналады. Кассета горизонталь
оске перпендикуляр бағытта жылжи алады жəне бұл жылжу суретті экранда
анық көрсетуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, суретұстағыш орталық
нүктеден 3600 айнала алады. Бұндай айналу суреттің негізгі вертикалін
аспабтың негізгі вертикалімен сəйкестендіру үшін æ бұрышына бұруға
мүмкіндік береді. Фототрансформатордың жарық беретін тетігі прожектор
типтес айна рефлектордан тұрады, оның фокусында электролампа
орналасқан. Рефлектордан шағылысқан жарық объектив арқылы өтеді.
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6.3-сурет ФТБ фототрансформаторы
1 – масштабтық инверсор штурвалы; 2 – станина; 3 – экран;

4 – масштабтық инверсор; 5 – кассета; 6 – жарық беру қондырғысы;
7 – перспективалық инверсор; 8 – объектив жапқышы;

9 – экранды еңкейту осі; 10 – перспективалық инверсор штурвалы.

ФТБ құралында екі механикалық аспап – инверсоры бар. Инверсорлар
P, R жəне E жазықтықтарының кез келген жағдайында оптикалық шартты
автоматты түрде орындауға арналған.

Масштабтық инверсорда бірінші оптикалық шарт автоматты түрде
орындалады, яғни, сурет масштабын өзгерту кезінде экранда анық көріністі
қамтамасыз ету. Инверсор аяқ дөңгелегінің көмегімен жүреді. Құралда
бұндай инверсор екеу оң жақ жəне сол жақ. Олар бірдей жұмыс істейді.
Перспективалық инверсор құралдың оң жағында орналасқан жəне оның
көмегімен екінші оптикалық шарт орындалады, яғни экранмен кассетаны
еңкейткенде экрандағы анық көріністі сақтау. Инверсор аяқ дөңгелегін
айналдыру арқылы жүреді. Объективті бағаттауыш бойымен жоғары немесе
төмен жылжытуды сол жақтағы аяқ дөңгелегінің көмегімен жүргізеді, ал оң
жақтағы аяқ дөңгелегінің көмегімен экранды еңкейтеді.

Фототрансформатор ФТМ (6.4-сурет) далалық құралдар түріне
жатады. Оны алып жүруге жəне далалық бөлімшелерде оңай орналастыруға
болады. Бұл құралда бөлек суреттерді немесе қырқылмаған аэрофильмдерді
трансформирлеуге болады. ФТМ құралында суреттердің көлбеу бұрыштары
40-60 аспайтын жəне АФА-ның фокус ұзындығы f=70-150 мм шегінде
болатын суреттерді трансформирлейді.Оптикалық шарттарды автоматты
орындау үшін құралдың екі инверсоры бар. Масштабтық инверсор
трансформирлеу коэффициентін өзгерту кезінде негізгі оптикалық шартты
қамтамасыз етеді жəне құралдың сол жағында орналасқан. Аяқ штурвалын
бұрау кезінде масштабтық инверсор трансформирленген көріністің
анықтығын экранда қамтамасыз ету үшін объектив пен кассетаны негізгі
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оптикалық заңдылықпен орналастырады. Екінші оптикалық шартты орындау
үшін құралдың екі перспективалық инверсорлары бар. Олар экранның
еңкейуіне байланысты объективтің негізгі жазықтығын автоматты түрде
еңкейтеді, яғни, көлбеу экранда трансформирленген көріністің анықтығын
сақтайды. Перспективалық инверсорларды қол штурвалдарымен басқарады.

Фототрансформатор ФТА пландық жəне перспективалық
фотосуреттерді трансформирлеуге арналған құрал (6.5-сурет). Негізгі
оптикалық ось конструкциялық ось болып табылады жəне ол тік орналасқан.
Трансформирлеудің геометриялық жəне оптикалық шарттарын сақтау үшін
сандық есептеу аспабының көмегімен жүргізеді.

6.4-сурет ФТМ фототрансформаторы
1 – жарық беру қондырғысы; 2 – кассета; 3 – объектив; 4 – экран;

5– перспективалық инверсор штурвалы.

Трансформирлеуді трансформациялық нүктелер немесе орнатылған
шамалар бойынша орындауға болады. Автоматты жұмыс істеу режимінде
каретка қозғаласы реверсивті электроқозғағыштың көмегімен орындалады.
Трансформирлеу коэффициентін жəне экранның көлбеу бұрышын дəл қою
үшін басқару тетігінің үстіндегі тұтқа қызмет етеді.
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6.5-сурет ФТА фототрансформаторы
1 – жарық беру қондырғысы; 2 – кассета; 3 –басқару пульттері;
4 –экранның коррекциялық механизмдер санауышы; 5 – экран;

6 – жылжымалы саңылау; 7 – объектив.

Кассета бөлек суреттерді немесе бүкіл аэрофильмді салуға есептелген.
Суреттерді тегістеу үшін екі шыны пластинка қолданылады. Суреттерге
жарық түсіру электролампаның жəне сфералық жарық шағылыстырғыштың
көмегімен жүргізіледі. Суреттердің қызып кетуін болдырмау үшін тарту
желдеткіші бар. Фотоматериалдарды тегістеу үшін экранда вакуумдық
сорғыш қолданылады, ол үшін экрандағы майда тесіктер арқылы
желдеткіштің көмегімен ауа сорылып алынады. Фотоматериалдарды бекіту
үшін магниттік жүкшелер қолданылады.

Фототрансформатор SEG-6 «Оптон» Германия. Негізгі оптикалық
ось конструкциялық ось болып табылады. Трансформирлеуді
трансформациялық нүктелер немесе орнатылған шамалар бойынша
орындауға болады. Фототрансформатор трансформирленген фотокөріністі
анық көрсету қаблетін қамтамасыз ету үшін жоғары сапалы объективпен
жабдықталған. Фототрансформаторда фокус ұзындығы f=180 мм объектив
орнатылған жəне көріністі 0.5-тен 6.5 есеге дейін үлкейтуге болады.
Кассетасы форматы 23х23 см аэрофотосуреттерді немесе бүкіл аэрофильмді
салуға есептелген. Жарық бергіштер бүкіл көрініс бойын біркелкі жарық
беруді қамтамасыз етеді. Ол үшін Френель линзаларынан құралған
конденсатор қойылған.Экранның екі еңкейту осьі бар. Ось арқылы бұруды
екі қол штурвалымен жүргізеді. Экрандағы көрініс масштабын өзгертуді аяқ
штурвалымен жүргізеді. Фотоматериалдарды тегістеу үшін экранда
вакуумдық сорғыш немесе магниттік жүкшелер қолданылады.
Фототрансформатор оптикалық монтаж тəсілімен трансформирлеуді
жеңілдету үшін экранға бекітілген арнайы рамкамен жабдықталған.

Фотоматериалдарға сəуленің тигізетін əсерін автоматты түрде
реттейтін қондырғысы бар. Трансформирлеудің геометриялық жəне
оптикалық шарттарын сақтау үшін инверсорлар қолданылады, бірақ,
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негативтің айқындығын автоматты түрде есептеу аспабының көмегімен
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6.4. Түсірілімдердің шифрын ашу негіздері.

Дешифрлеу деп жер беті туралы мəлімет алу үшін бейне ақпаратты
талдауды айтады. Ондай мəліметке объектінің кеңістіктегі орыны, олардың
сандық жəне сапалық сипаттамалары, оқу процесінің шектелу шекарасы
жəне оның қозғалысы жəне т.б. кіреді. Сондай-ақ, дешифрлеу есебіне
суреттен тікелей алынбайтын мəліметтерді басқа ақпарат көздерінен алу
кіреді. Мысалы, тұрғын елдің, өзеннің, жердің аттары. Бұндай ақпарат
көздері болып бұрынғы дешифрленген материалдар, пландар, карталар,
қосымша суреттер, анықтама əдебиеттер, тікелей жер беті қызмет атқарады.
Дешифрлеу нəтижелерін шартты белгілермен дешифрлеу суретінің бетінде
немесе үстіне жапқан калькада белгілейді.

Дешифрлеу құрамына байланысты топографиялық жəне арнайы болып
бөлінеді. Топографиялық дешифрлеуде суреттерден жер беті жəне ондағы
объектілер туралы ақпарат алады. Арнайы дешифрлеуде ауылшаруашылық,
орман шаруашылығы, геологиялық жəне де басқа бағыттағы тақырыпта
ақпарат алады. Егер арнайы дешифрлеуде тематикалық карта жасалса,
мысалы, ауылшаруашылық, топырақтық немесе геоботаникалық жəне
топографиялық негіз болмаса, онда арнайы дешифрлеу топографиялық
дешифрлеумен қоса жүреді.

Қазіргі уақытта дешифрлеу классификациясы санау құрамына жəне
бейне ақпаратты талдау тəсілдеріне қарай мынадай негізгі дешифрлеу
тəсілдеріне бөлінеді:

– көзбен шолу, бұл тəсілде суреттерден ақпаратты алу жəне санауды
адам жүргізеді;

– машинамен шолу, бұл тəсілде бейне ақпарат алдын-ала арнайы
машинамен өзгертіліп көріністі талдауға мүмкіндік туғызады;

– автоматтандырылған, суреттерді талдау жəне бейне ақпаратты
жазу арнайы машиналармен оператордың қатысуымен жасалады;

– автоматты (машинамен), дешифрлеу толық машинамен жүргізіледі.
Адам есепті анықтайды жəне бейне ақпаратты өңдеу бағдарламасын береді.
Барлық дешифрлеудің мақсаты бір – ол объектілерді ажырату жəне білу
(распознование). Оны дешифрлеудің белгілі (танымал) белгілерінің объект
белгілеріне қаншалықты жақын екендігін анықтау. Ондай эталондық
белгілер адамның ойында немесе машина жадында болады. Тəсілдердің
жетілу деңгейіне жəне адам қызметінің өзгеруіне байланысты қолданылатын
тəсілдерде өзгеріп отыруы мүмкін [53,55,56].
Тапсырма Суреттерді дешифрлеу.
Тапсырманың мақсаты  Дешифрленетін белгілер кестесі бойынша қолдағы
фотоплан арқылы шарттарды анықтап,  арнайы  форматқа  түсіру.
Белгіленген бір обьектіні алу.
Қажетті құрал-жабдықтар А4 сызу форматы, қарандаш Т,Т2, түрлі-түсті
карандаш, өшіргіш, сызғыш, калькулятор, фотоплан.
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Кесте 6.3- Түсірілімдердің шифрын ашу
Дешифрленетін

объект
Тікелей белгілер Жанама

белгілерпішіні Көлемі Түр-
түсі

Көлеңкесі структурасы

1. Жолдар Түзу сызық Ұзын,
жіңішке

Ақ,
ақшыл

ағаштардың
көлеңкесі

Жол үстінде
автомобильдің

кездесуі.
2.  Өзен Ирелеңдеген

сызық
Ұзын,
жіңішке

қара Көпірдің
көлеңкесі

өзен
арналарының
тармақталып

жатуы
3. Бұталар əртүрлі əртүрлі Қара ағаштардың

көлеңкесі
Бір жерде
үймеленуі,
жанында

көбінесе өзен,
судың болуы

4.Тартылған
жерлер

кішкентай əртүрлі ақ

5. Жайылым Үлкен,
əртүрлі

Төртбұрыш
тəріздес

сұр Егін жинап
жүрген

транспорттың
немесе

жанында өзен,
судың болуы

Тапсырма 1.Дешифрлеу сөзінетермин сөздерден сөзжұмбақ құрастыру.

6.4.1. Шифрын ашудың тəсілдері.

Көзбен шолып дешифрлеу – күрделі көп сатылы оймен сараптау
процесі. Объектілерді танып білу жəне олардың сипаттамаларын анықтау
жағдайды немесе бөлек элементтерді қайта-қайта сараптап, бір шешімге келу
процесі. Адам, машинаға қарағанда, логикалық есептерді шешуде басым
келеді. Адам шектеулі ақпарат негізінде, ойлау аппаратын пайдаланып, əр
түрлі табиғи жəне функционалды байланысқа сүйене отырып, объектілерді
танып біледі. Сондықтан, көзбен шолып дешифрлеу, нəтижелердің
ақиқаттығы жөнінде машинаға қарағанда басымырақ болады. Мысалы,
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ауылдық тұрғын елде қоғамдық үйлер мен құрылыстарды жеке меншік
үйлерден абсолюттік көлемімен емес, оны салыстыру арқылы ажыратады.
Бұл үшін масштабты білудің де керегі жоқ. Егістіктің қатты ылғал
участкелерін оптикалық тығыздықтың абсолюттік шамасымен емес, оның
жергілікті өзгерісі бойынша анықтайды. Бөлек объектілерді дешифрлеу үш
сатыдан тұрады: табу, тану жəне сипаттамаларын анықтау. Объектіні табу
адам көзінің көру қабілетіне, көріністің анықтығына, оның жарықтығы жəне
қарау ұзақтығына байланысты болады.

Көзбен шолып дешифрлеу кезінде ландшафт элементтерінің
геометриялық жəне оптикалық сипаттамаларына (тура белгі) жəне адам
тіршілігінің табиғатпен байланысына (жанама белгі) қарап жүргізіледі.

Тура дешифрлеу белгілеріне объект көрінісінің көлемі жəне сыртқы
пішіні (формасы), көрініс өңі (түр түсі) жəне көлеңкесі жатады.

Объект формасы дешифрлеу кезінде көп жағдайда жеткілікті белгіге
жатады. Мысалы, объект формасына қарап табиғи немесе антропогендік
шығу тегін анықтауға болады. Адам жасаған объектілердің формасы дұрыс
геометриялық формаға (6.8-сурет) жатады. Мысалы, барлық құрылыстар
төртбұрыштар (6.9-сурет) болып келеді. Сол сияқты, канал, жолдар, парк
жəне сквер, айдалған жерлерді айтуға болады (6.11-сурет). Бедерлі
объектілердің кеңістіктегі формасын көлеңкесіне қарап анықтауға
болады[53,56].

6.8-сурет Тұрғын елдің өндірістік аймағы
1 – орман; 2 – егістік; 3 – мал фермасы; 4 – жолдар; 5 – жеке тұрғын үйлер;

6 – шөп қора; 7 – суармалы егістік.

Объект формасы кей жағдайда жанама тəсілге де жатады, мысалы, өзен
арнасының формасына қарап жер жағдайының геологиялық құрылысын
айтуға болады, аралдың формасына қарап өзен ағысының бағытын, топырақ
жолдардың түзулігі жəне айырылуы сияқты формаға қарап сол жердің
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сипаттамасын білуге болады.Дешифрлеу объектісінің көлемі көп жағдайда
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Автоматты дешифрлеу интерпретациялық жүйемен жүргізіледі. Оған
мамандар тобы, техникалық құрал жəне бағдарламалық қамтамасыз кіреді.
Интерпретациялық автоматтандырылған жүйе (ИАЖ) өзіне ақпаратты өңдеу
техникалық құралдарының артықшылығын, есептеу тездігін, көп ақпаратты
сақтау жəне адамның ой-өрісін жинақтайды. ИАЖ техникалық құралдары
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Электромеханикалық құрылғыларда көріністі механикалық сканердың
көмегімен фотоөлшеуіш аспабын жүргізу арқылы ашады. Электрондық
құрылғыларда көріністі енгізу телебейне камерасының көмегімен
орындалады. Олар ақпаратты үлкен жылдамдықпен санай алады, бірақ,
фотометриялық дəлдігі төмен.Бейне ақпаратты сандық өңдеу кезінде
дешифрлеу белгілері сан түрінде көрсетіледі. Сондықтан объект
қасиеттерінің сандық сипаттамалары бұндай кезде белгі ретінде алынады.
Әсіресе, объект жарықтығы, жарық функциясы ретінде, оңай сандық түрге
айналады, бірақ, жеткіліксіз ақпарат иесі. Жасанды объектілер үшін пішін
жəне мөлшер жеткілікті белгіге жатады, ал ауылшаруашылық алқаптарда
дешифрлеуде олар жеткіліксіз.

Тікелей белгілердің ішінде толығырақ ақпарат беретін көріністің түр-
түсі жəне текстурасы. Қазіргі уақытта текстуралық белгілер орманды
автоматты дешифрлеу кезінде, əсіресе, екпе ормандардың таксациялық
көрсеткішін анықтауда кеңінен қолданылады. Аналогті техникалық
құралдардың көмегімен фотографиялық көріністі тікелей өңдейді, сондай-ақ,
аналогті түрмен берілген сканерлік бейне көріністі өңдейді. Сандық
құралдарға қарағанда бұндай құралдармен өңдеу тез жəне арзан. Аналогті
құралдар арнайы құралдар қатарына жатады.Гибридті техникалық құралдар
сандық жəне аналогті құралдардың басым жағын алған. Көріністі алдын-ала
өзгерту аналогті құралдармен орындалып, одан əрі өңдеу сандық түрмен
жүргізілуі мүмкін.

Қазіргі уақытта кеңінен тараған жəне тиімді құралдарға сандық
аспабтар жатады. Оператордың негізгі міндеті берілгендерді өңдеу процесін
басқару. Дешифрлеу белгілерінің ақпараттығын сараптау негізінде оператор
нақтылы есептер үшін эталондық дешифрлеу белгілерін құрады жəне оны
компьютерге енгізеді. Берілгендерді өңдеу барысында маман бағдарламаны
жəне белгілер топтамасын түзетеді. Тікелей интерпретациялық шешімді
компьютер қабылдайды [53,55].

  
 



202

6.9-сурет Дала орманының аэрофотосуреті
1 – орман; 2 – егістік; 3 – питомник; 4 – шабылған орман; 5 – тас жол;

6 – орман арасындағы жол; 7 – шабындық.

Көрініс өңі (түр түсі) объект жарықтығының функциясы болады.
Фотометрияда өң – көріністің оптикалық тығыздығы деп қаралады. Уақыт
аралығында өң де өзгеріп отырады, мысалы, егістіктің өңі оның жағдайына
(айдалған, тегістелген, құрғақ, ылғалды т.б.) жəне өсімдіктің түріне
байланысты болады.

6.10-сурет Тұрғын елдің аэрофотосуреті
1 – егістік; 2 – орман; 3 - өзен; 4 – жеке меншік үйлер;

5 – шабылған орман жолақтары; 6 – шабындық;
7 – үй маңындағы участкелер; 8 – өзендегі арал; 9 – суат.

Текстура – объект көрінісінің оптикалық тығыздығының өзгеруін
көрсетеді. Мысалы, орман текстурасы талдардың бұтақтарын, ал ірі
масштабты суреттерде талдардың бойын көрсетеді. Егістіктің текстурасы,
айдалған жердің бұйралығын, арығын немесе бөлек кесектерді көрсетеді.
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6.11-сурет Елді мекен аэрофотосуреті
1 – егістік; 2 – жеке меншік үйлер; 3 – темір жол бекеті; 4 – жабындық;

5 – тас жол; 6 – өзен; 7 – канал; 8 – көп жылғы өсімдіктер.

Текстураға қарай отырып, адам орманды, бақты, тұрғын елді жəне де
көптеген объектілерді қатесіз танып біледі.

Жанама белгілерді негізгі үш топқа бөлуге болады: табиғаттық,
антропогендік жəне табиғат-антропогендік.

Табиғаттыққа табиғаттың өзгерісі, объекттің өзара байланысы
жатады. Ондай белгіге, мысалы, топырақ құрамына байланысты
өсімдіктер түрлерінің өзгешілігі, жердің геологиялық құрамына байланысты
жер бедерінің өзгеруі жатады.

Тікелей дешифрленбейтін объекті анықтау кезінде қолданылатын
объектілерді – индикаторлар дейді, ал ондай дешифрлеуді – индикациялық
дейді. Бұндай индикаторлардың көмегімен жер асты суларын, қазба
байлықтарды іздестіреді.

Антропогендік жанама белгілердің көмегімен адам тіршілігін, қолмен
жасалған объектілерді танып білуге болады (6.11-сурет). Мысалы, негізгі
жəне қосымша құрылыстарға, жол торабына, ішкі территорияны орналастыру
жүйесіне қарап, ауылшаруашылық мал фермасын, манеж арқылы жылқы
зауытын, техника арқылы автопаркті – т.б. қарап анықтауға болады.

Табиғат-антропогендік жанама белгілерге адам тіршілігінің табиғи
ортамен тікелей байланыстығы жатады. Мысалы, егістің түрлеріне қарап
топырақтың құнарлығын, ылғалдылығын, өсімдіктердің биіктігіне қарап ол
жердегі дренажды жəне т.б. білуге болады.

Әдетте, дешифрирлеу кезінде объектілердің барлық белгілері
қолданылады. Кей кезде объект белгісі басқа белгілерге қарап расталып
немесе жоққа шығарылуы мүмкін [53,56].
Тапсырма 1. Дешифрлеу туралы анықтама жазыңыз.
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1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
Тапсырма 2. Елді мекен аэрофотосуреті бойынша шартты белгілерді
анықтап, талдап жазыңыз.
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________

6.4.2. Ауыл шаруашылық шифрын ашудың ерекшеліктері.

Ауылшаруашылық дешифрлеу план жəне карта жасау үшін
қолданылады. Олар аудандық планировка, ауылшаруашылық өндіріс
территорияларын ұйымдастыру, шаруашылық аралық жəне ішкі
шаруашылық жерге орналастыру, жер ресурстарын басқару жəне тізу,
суландыру жүйелерін жобалау, агроормансуландыру жəне эрозияға қарсы
шаралар жобалау, жер бөліп беру, тұрғын елді қайта жаңарту жəне жаңа
ауылдық елді мекенді жобалау, жол жобалау жəне де басқа жұмыстарда
қолданылады. Ауылшаруашылық пландармен карталар жерге орналастыруды
жобалау жəне жер кадастрында қолданылатын топырақ жəне геоботаникалық
карталарды құру үшін негіз болады.

Осы аталған жұмыстар тізімін орындау үшін ауылшаруашылық
карталары мынадай талапқа сай болуы керек:

- топографиялық мəліметтердің көлемі арнайы ауылшаруашылық
ақпаратты жеткілікті дəлдікпен қамтамасыз ететіндей болуы керек,
далалық тексеріс кезінде жергілікті жерде оңай бағдарлайтын, жобалық
шешімдерді дұрыс қабылдауға, жобаны жер бетіне тез жəне дəл
шығаруға мүмкіндік беретіндей болуы керек;

- арнайы ақпарат көлемі барлық айтылған талапқа сай болатындай болуы
керек. Ауылшаруашылық пландармен карталарға пайдалану жерінің
толық шекарасын жəне ауылшаруашылық алқаптардың
сипаттамаларын түсіреді.
Арнайы ақпараттық жүктеменің құрамы, оның толықтығы жəне

көрсету дəлдігі құрастырылатын планмен картаның нақты міндетіне қарай
өзгеруі мүмкін. Суретке түсіруде шартты белгілермен картада көрсете
алмайтын ақпараттарды алуға болатындығы белгілі. Мысалы, өңнің (түстің)
өзгеруіне қарай картада көрсетілмейтін егістіктегі микроойпаттарды,
ауылшаруашылық алқаптардағы эрозиялық процестерді айтуға болады.
Бұндай жағдайда дешифрлеудің егжей-тегжейлігі өзгереді, өйткені
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фотокөрініске шартты белгілерді салу кейде фотокартаның ақпараттығын
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Жауап. План, карталарды, шекарасын, топырақ.

6.4.3. Фотограмметриялық тəсілдермен топографиялық жоспарлар мен
карталар жасау.

Аэрофототопографиялық жұмыстарды жүргізудің алдында
технологиялық құрылымды жасайды. Құрылымда жеке жұмыстардың кезегін
жəне өзара байланысын анықтайды. Ол үшін планның масштабын жəне
мазмұнын, бедер қимасының биіктігін, жұмыс ауданының географиялық
жағдайын, план жасау мерзімін, жабдықтау құралдарымен дешифрлеуші
маманын жəне материалдарды фотограмметриялық өңдеуді анықтайды.

Кейін технологиялық құрылым өндірістік қаржы жоспарын жəне
жұмыс орындау кестесін құру кезінде жеке жұмыс түрлерін орындау
жобасын жете зерттеу процесінде қолданылады. Нақтылы жағдайда
технологиялық құрылымдардың кейбір ерекшеліктері болуы мүмкін. Бірақ,
оларды дайындауда бірқатар типтік технологиялық құрылымдар қызмет
етеді.

Суреттерді пландық байланыстыру үшін геодезиялық негіз ретінде
мемлекеттік геодезиялық тор пунктерін немесе арнайы құрылған
геодезиялық торларды пайдаланады.Дайындық жұмыстар кезінде барлық
карталарды, анықтамаларды, географиялық жəне метереологиялық
мəліметтерді жинайды. Мəліметтерді оқып талдау барысында
аэрофототүсіріс параметрлерін жəне негізгі жұмыстарды орындау
технологиясын анықтайды.

Контурлық фотоплан дайындау кезінде аэрофототүсіріс масштабын,
əдетте, фотоплан масштабына қарағанда 3-5 есе кіші қылып қабылдайды.
АФА камерасының фокус ұзындығы бұндай жағдайда көбірек алынады,
өйткені суреттерді трансформирлеу жəне фотоплан дайындау жұмыстары
оңайланады.Суреттерде белгі (опознак) ретінде алынатын нүктелер саны жер
бетінде жеткіліксіз болса, онда түсіру аймағында қосымша нүктелерді
маркалайды (белгі салады). Олардың координаталарын жəне биіктігін
анықтайды.Жоба жəне кесте дайындау кезіндегі пайдаланылатын негізгі
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құжаттар: тұтынушымен келісімге тұру, пландық картографиялық
материалдар (геодезиялық торлар схемасы, координаттар каталогі,
топографиялық карталар, жер пайдалану пландары, өткен жылдардағы
фотоматериалдар т.б.), жаңа аэрофототүсіріс суреттері жəне фотомонтаж
өнімдері, планды безендіру туралы редакциялық нұсқаулар.

Техникалық жоба құрастыру жоғарғы квалификациалы маманға
жүктеледі. Жобада əр жұмыстың еңбек жəне ақшалай шығындарын
көрсетеді. Далалық жəне камералдық жұмыстардың əрқайсының орындалу
кестесін құрастырады. Мысалы, суреттерді байланыстыру, дешифрлеу,
фотоплан дайындау, дешифрленген элементтерді суреттен фотопланға
көшіру, план көшірмесін дайындау сияқты жұмыстардың орындалу мерзімін
көрсетеді. Кестеде орындау участкесі жəне мерзімі көрсетіледі. Кесте
далалық жəне камералдық жұмыстардың өзара байланысын анықтайды жəне
мамандарды тиімді пайдалануға, орындалу мерзімін бақылауға жəне
тұтынушыға өнімді уақытылы өткізуге мүмкіндік береді[1,4].

6.12-сурет Топографиялық карта дайындаудың технологиялық құрылымы

Суретте де келтірілген технологиялық құрылымдарды қолдану үшін
бедер түсіру дəлдігін қамтамасыз ететіндей аэрофототүсіріс масштабын жəне
түсіру биіктігін таңдайды.
Тапсырма 1. Аэросуреттердің орта масштабын анықтау ведомосі
Қажетті құрал-жабдықтар: А4 сызу форматы, қарандаш Т,Т2, өшіргіш,
сызғыш, өлшеуіш . фотоплан бойынша кескіндер.
Жұмысты орындау реті: Берілген тапсырманы  кесте бойынша анықтап,
арнайы ведомось толтырамыз. Арнайы маштабты анықтайтын формула
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көрсетілген.
Тапсырманы бағалау критерийлері:

Кесте 6.4- Берілген кескін бойынша масштабты дəл анықталуын қадағалау

Кесінділер Кесінді ұзындығы Анықталған
масштабсуреттегі Жер бетіндегі

1 2 3 4
1-2
3-4

85.35
80.4

1227
1156

1:14376
1:14378

Масштаб:
dss

d
М :

11
== (6.13)

Орта масштаб           14377
11

=
срm

Тапсырма 2. Бақылау сұрақтарға жауап беріңіз
1.Фотограмметриялық тəсілдер
2. Масштабтың түрлері
3. Дайындық жұмыс
4. Далалық жұмыс
5. Жоба түрі

6.4.4. Аралас түсірілім туралы түсінік.

Аралас топографиялық түсіріс тəсілінде жер жағдайының контуры
аэрофототүсіру əдісімен, ал жер бедері фотокөрініске геодезиялық əдісімен
түсіреді. Өндірісте фотопланға жер бедерін түсіру əдісі кеңінен
қолданылады. Бұл, біріншіден, жер бетінің көрінісі біркелкі масштабта
болғандықтан жұмыс жүргізу өте ыңғайлы. Екіншіден, көрші суреттен
горизонталь жүргізуді тексерудің керегі жоқ жəне жер жағдайын, бедерді
фотопланға көшіру жұмысы боламайды. Аралас тəсіл мынадай негізгі
жұмыстардан тұрады: аэрофототүсіру, суреттерді пландық байланыстыру,
фотоплан дайындау, биіктік жəне пландық негізді жиілендіру, бедер түсіру
жəне дешифрлеу, карта оригиналын сызу жəне безендіру. Жер бедерін
мензуланың көмегімен далада түсіру жұмыстарының ерекшеліктерін
қарастырайық.

Жер бедерін қатты негізге жабыстырған жылтырсыз фотоқағаздан
дайындалған фотопланға түсіреді. Фотографиялық көрініс фотопланда бір
келкі жəне ашық болуы керек. Жер бетінің стереоскопиялық көрінісін көру
үшін фотопланға 60%-тік жабумен қосымша суреттер беріледі. Далалық
жұмыстың алдында суреттер бойынша стереоскоптың көмегімен жер
бедерінің негізгі пішіндерін жəне түсіру нүктелерінің орындарын белгілейді.

Биіктік негізді жиілендіру жер жағдайының күрделілігіне, бедер
қимасының биіктігіне жəне берілген биіктік негіздің орналасуына
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байланысты болады. Мысалы, бедер қимасының биіктігі 2,5 м болса,
жиілендіру тригонометриялық нивелирлеу тəсілмен, ал 1,0 м аз болса,
жиілендіру геометриялық нивелирлеу тəсілмен жүргізіледі.

Тригонометриялық нивелирлеуде мензула мен кипрегельдің көмегімен
биіктіктік мензулалық жүріс жүргізеді немесе геометриялық тор жасалады.
Мензулалық нүктелердің барлығы фотопланда анықталып белгіленеді.
Аралас тəсілде бұндай əдіспен фотопландағы арақашықтық бойынша биіктік
айырмасын табуға болады. Егер түсіру нүктелерін фотопланда тікелей
белгілей алмайтын жағдайда олар фотопланға мензулалық түсіріс кезінде
қолданылатын перпендикуляр немесе əр түрлі белгілеу тəсілдерімен түсіруге
болады.

Биіктік негіз жүргізу кезінде əр түрлі жергілікті заттардың (антенна
үстін, моржа қырын, ЛЭП бағана үстін т.б.) биіктіктерін анықтайды. Бұндай
жағдайда нысаналау орынын журналға жазады. Негізгі биіктік жүріс
нүктелері жер бетінде ағаш қазықтармен бекітіледі жəне фотопланда тесіледі.
Биіктік жүріс схемасын жəне жергілікті заттардың биіктіктерін анықтау
схемасын құрады. Егер жер бетінде негізгі биіктіктік нүктелер жеткіліксіз
болса, онда түсіріс барысында қосымша ауыспалы түсіріс нүктелерінің
биіктігін анықтайды.

Жер бедерін түсіру мензулалық түсірістегідей ақ қағазға түсірмейді,
оны фотопланға түсіреді, бұл оның ерекшелігі. Фотопланда жер жағдайынан
басқа бедер элементері де суретте көрінеді, бұл топографқа бедерді оқуға
жеңілдік жасайды. Түсіріс нүктелерін таңдағанда жер бедері барлық бағытта
жақсы көрінетіндей болуы керек.

Пикеттік нүктелерді бедердің негізгі элементерінде орналастырады,
яғни, қыраттың немесе сайдың бойында, төбенің басы, шұңқырдың түбі,
ойпаттың ортасы, судың жағасы жəне т.б. Вертикаль бұрыш кипрегель
дүрбісінің горизонталь торын жер бетіндегі белгіленген нүктеге бағыттап
анықтайды. Реечник бұндай нүктеге бармайды. Нүктеден пикетке дейінгі
ұзындықты S тікелей фотопланнан анықтайды. Анықталатын биіктік
айырмасы формула бойынша есептелінеді:

                                        itgSh +⋅= ν                                           (6.14)
бұл жерде i – құрал биіктігі.

Егер пикеттер фотопланда белгісіз нүкте болса, онда оның орынын
полярлық тəсілмен анықтайды. Пикеттердің саны карта масштабына жəне
бедер биіктігіне байланысты алынады. Жер беті тегіс жəне жер жағдайы өте
күрделі жерлерді (тұрғын ел) түсіру үшін нивелир қолданылады. Бұндай
жағдайда планшет түсіру нүктесіне қойылмайды, ал пикеттер планшетте
тесіліп, оның биіктігін нивелирлеу арқылы табады.

Пикеттердің биіктігі фотопланда жəне биіктіктік калькасында
жазылады. Бұл пикеттер бойынша фотопланда бедер сызылады. Аралас
тəсілмен бедер түсіруде мензулалық түсіріске қарағанда пикеттердің саны екі
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байланысты болады. Мысалы, бедер қимасының биіктігі 2,5 м болса,
жиілендіру тригонометриялық нивелирлеу тəсілмен, ал 1,0 м аз болса,
жиілендіру геометриялық нивелирлеу тəсілмен жүргізіледі.

Тригонометриялық нивелирлеуде мензула мен кипрегельдің көмегімен
биіктіктік мензулалық жүріс жүргізеді немесе геометриялық тор жасалады.
Мензулалық нүктелердің барлығы фотопланда анықталып белгіленеді.
Аралас тəсілде бұндай əдіспен фотопландағы арақашықтық бойынша биіктік
айырмасын табуға болады. Егер түсіру нүктелерін фотопланда тікелей
белгілей алмайтын жағдайда олар фотопланға мензулалық түсіріс кезінде
қолданылатын перпендикуляр немесе əр түрлі белгілеу тəсілдерімен түсіруге
болады.

Биіктік негіз жүргізу кезінде əр түрлі жергілікті заттардың (антенна
үстін, моржа қырын, ЛЭП бағана үстін т.б.) биіктіктерін анықтайды. Бұндай
жағдайда нысаналау орынын журналға жазады. Негізгі биіктік жүріс
нүктелері жер бетінде ағаш қазықтармен бекітіледі жəне фотопланда тесіледі.
Биіктік жүріс схемасын жəне жергілікті заттардың биіктіктерін анықтау
схемасын құрады. Егер жер бетінде негізгі биіктіктік нүктелер жеткіліксіз
болса, онда түсіріс барысында қосымша ауыспалы түсіріс нүктелерінің
биіктігін анықтайды.

Жер бедерін түсіру мензулалық түсірістегідей ақ қағазға түсірмейді,
оны фотопланға түсіреді, бұл оның ерекшелігі. Фотопланда жер жағдайынан
басқа бедер элементері де суретте көрінеді, бұл топографқа бедерді оқуға
жеңілдік жасайды. Түсіріс нүктелерін таңдағанда жер бедері барлық бағытта
жақсы көрінетіндей болуы керек.

Пикеттік нүктелерді бедердің негізгі элементерінде орналастырады,
яғни, қыраттың немесе сайдың бойында, төбенің басы, шұңқырдың түбі,
ойпаттың ортасы, судың жағасы жəне т.б. Вертикаль бұрыш кипрегель
дүрбісінің горизонталь торын жер бетіндегі белгіленген нүктеге бағыттап
анықтайды. Реечник бұндай нүктеге бармайды. Нүктеден пикетке дейінгі
ұзындықты S тікелей фотопланнан анықтайды. Анықталатын биіктік
айырмасы формула бойынша есептелінеді:

                                        itgSh +⋅= ν                                           (6.14)
бұл жерде i – құрал биіктігі.

Егер пикеттер фотопланда белгісіз нүкте болса, онда оның орынын
полярлық тəсілмен анықтайды. Пикеттердің саны карта масштабына жəне
бедер биіктігіне байланысты алынады. Жер беті тегіс жəне жер жағдайы өте
күрделі жерлерді (тұрғын ел) түсіру үшін нивелир қолданылады. Бұндай
жағдайда планшет түсіру нүктесіне қойылмайды, ал пикеттер планшетте
тесіліп, оның биіктігін нивелирлеу арқылы табады.

Пикеттердің биіктігі фотопланда жəне биіктіктік калькасында
жазылады. Бұл пикеттер бойынша фотопланда бедер сызылады. Аралас
тəсілмен бедер түсіруде мензулалық түсіріске қарағанда пикеттердің саны екі

  
 

есе аз болады. Горизонтальдар фотопланда, əдетте, далада жүргізіледі.
Жабық аймақтардың майда масштабтағы картасын құрастыруда
горизонтальдар камералдық жағдайда жүргізіледі, содан соң оны далада
тексереді.

6.13-сурет Аралас түсіріс кезіндегі пикеттерді анықтау

Аралас түсіру кезінде суреттерді дешифрлер жер бедерін түсірумен
қатар, далада бірге орындалады.

Далалық жұмыс орындалғаннан соң фотоплан тушпен (шартты
белгілермен) безендіріледі [53,54].
Тапсырма 1. Аралас түсіріс кезіндегі пикеттерді анықтау туралы түсініктеме
жазыңыз.
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
Тапсырма 2. Өткен тақырып бойынша сұрақтар жəне бекіту

Кесте 6.5- Аралас түсірілім
№ Тапсырма Сұрақтар Жауабы
1 Атауы
2 Неге
3 Түсіндір
4 Ұсыныс
5 Бөліс

• Атауы. Білім алушы пəнге байланысты термин сөзді атау ұсынылады.
• Неге. Бұл сұрақтар блогы. Себеп-салдарлық байланыстарды

қалыптастыруға мүмкіндік беру.
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• Түсіндір. Мəселені əртүрлі аспектілерде көруге жəне мəселенің барлық
жақтарына назар аударуға көмектеседі, түсіндіреді.

• Ұсыныс. Білім алушы өз ой-пікірін ұсыну яғни нақты жағдайды шешу
үшін қандай да бір білімді, тəжірибиеде қалай қолдану керектігін
түсіндіруі тиіс.

• Бөліс. Білім алушылар алған білімін шыңдауда, алған мəліметтерді
талдау, бағалау.
6.5. Фотожоспарлар. Фотожоспарлар бойынша контурлық жоспарлар

жасау.

Аэрофотосуреттерді пландық жəне биіктіктік байланыстыру
жұмыстары материялдарды дайындау, байланыстыру жобасын құрастыру,
негіз нүктелерін жер бетінде бекіту, далалық өлшеу, есептеу жұмыстары,
материялдарды көркемдеу жəне өткізуден тұрады.

Материалдарды дайындау кезінде жұмыс жүргізу объектісінің
фотомонтажын жəне сурет жинағын таңдайды. Карталардағы геодезиялық
пункттерді фотомонтажға түсіреді, содан соң оларды суреттерде орналасуы
мүмкін деген жерлерге белгілейді.

Фотоплан дайындау кезінде пайдалану жерлерінің шекараларында
көшірме жасайды жəне бұл шекараларға геодезиялық мəліметтер жинайды.
Ауылдық тұрғын елдің фотопланын дайындау кезінде пайдалану жерінің
көшірмесін жасайды. Көшірмеде ауыл шекарасының бойындағы геодезиялық
мəліметтер, ауыл жанындағы ауыспалы егістіктердің шекараларын,
топографиялық жағдай элементерін, ауылдық тұрғын елге жақын жерлердегі
пайдалану жерлерінің шекараларын жəне олардың шекаралық нүктелерінің
номерлерін көрсетеді. Сондай-ақ, көшірмеде облыстың, ауданның, тұрғын
елдің, қожалықтың аттарын көрсетеді.

Фотомонтаждың үстінде негіз нүктелерін байластыру жəне түсіру
негізін дамыту жобасын құрастырады. Үлкейтілген (шамамен 4 есе)
фотокөрініс қолданылса, біріңғай пландық байланыстыру қолданылады.
Қалған жағдайларда сиретіп пландық байланыстыру қолданылады. Ұқсас
жəне аналитикалық тəсілдермен фотограмметриялық жиілендіру кезінде
негіз нүктелерінің тығыздығы есептелінеді.

Жабық жерлерде суреттерді пландық байланыстыру үшін теодолиттік
жүрістерді тұйық полигондар жүйесі немесе түйін нүктелерден тұратын
жүрістер ретінде жүргізеді, ал ашық жерлерде тура жəне кері қиылыстыру
тəсілдерінің көмегімен орындайды. Байланыстыру тəсілін таңдауда негіз
нүктелерінен триангуляция пунктеріне көрініс болатындай мүмкіндікті
анықтау жəне жергілікті кедергілерді айналып өтетін тəсілдерді қарастыру
үшін суреттермен топографиялық карталарды мұқият оқиды. Содан соң
фотомонтажға жəне суреттерге негіз нүктелерінің орналасу зоналарын
жобалайды. Жобаланған негіз нүктелерінің орыны фотомонтажда диаметрі 5
мм қызыл шеңбермен көрсетіледі.
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• Түсіндір. Мəселені əртүрлі аспектілерде көруге жəне мəселенің барлық
жақтарына назар аударуға көмектеседі, түсіндіреді.

• Ұсыныс. Білім алушы өз ой-пікірін ұсыну яғни нақты жағдайды шешу
үшін қандай да бір білімді, тəжірибиеде қалай қолдану керектігін
түсіндіруі тиіс.

• Бөліс. Білім алушылар алған білімін шыңдауда, алған мəліметтерді
талдау, бағалау.
6.5. Фотожоспарлар. Фотожоспарлар бойынша контурлық жоспарлар

жасау.

Аэрофотосуреттерді пландық жəне биіктіктік байланыстыру
жұмыстары материялдарды дайындау, байланыстыру жобасын құрастыру,
негіз нүктелерін жер бетінде бекіту, далалық өлшеу, есептеу жұмыстары,
материялдарды көркемдеу жəне өткізуден тұрады.

Материалдарды дайындау кезінде жұмыс жүргізу объектісінің
фотомонтажын жəне сурет жинағын таңдайды. Карталардағы геодезиялық
пункттерді фотомонтажға түсіреді, содан соң оларды суреттерде орналасуы
мүмкін деген жерлерге белгілейді.

Фотоплан дайындау кезінде пайдалану жерлерінің шекараларында
көшірме жасайды жəне бұл шекараларға геодезиялық мəліметтер жинайды.
Ауылдық тұрғын елдің фотопланын дайындау кезінде пайдалану жерінің
көшірмесін жасайды. Көшірмеде ауыл шекарасының бойындағы геодезиялық
мəліметтер, ауыл жанындағы ауыспалы егістіктердің шекараларын,
топографиялық жағдай элементерін, ауылдық тұрғын елге жақын жерлердегі
пайдалану жерлерінің шекараларын жəне олардың шекаралық нүктелерінің
номерлерін көрсетеді. Сондай-ақ, көшірмеде облыстың, ауданның, тұрғын
елдің, қожалықтың аттарын көрсетеді.

Фотомонтаждың үстінде негіз нүктелерін байластыру жəне түсіру
негізін дамыту жобасын құрастырады. Үлкейтілген (шамамен 4 есе)
фотокөрініс қолданылса, біріңғай пландық байланыстыру қолданылады.
Қалған жағдайларда сиретіп пландық байланыстыру қолданылады. Ұқсас
жəне аналитикалық тəсілдермен фотограмметриялық жиілендіру кезінде
негіз нүктелерінің тығыздығы есептелінеді.

Жабық жерлерде суреттерді пландық байланыстыру үшін теодолиттік
жүрістерді тұйық полигондар жүйесі немесе түйін нүктелерден тұратын
жүрістер ретінде жүргізеді, ал ашық жерлерде тура жəне кері қиылыстыру
тəсілдерінің көмегімен орындайды. Байланыстыру тəсілін таңдауда негіз
нүктелерінен триангуляция пунктеріне көрініс болатындай мүмкіндікті
анықтау жəне жергілікті кедергілерді айналып өтетін тəсілдерді қарастыру
үшін суреттермен топографиялық карталарды мұқият оқиды. Содан соң
фотомонтажға жəне суреттерге негіз нүктелерінің орналасу зоналарын
жобалайды. Жобаланған негіз нүктелерінің орыны фотомонтажда диаметрі 5
мм қызыл шеңбермен көрсетіледі.

  
 

Негіз нүктелерін бірнеше суреттерге ортақ болатындай етіп
орналастырады. Бұндай шарт негіз нүктелерін бойлық жəне көлденең
жабуларының ортасына орналастырған жағдайда орындалады. Негіз
нүктелері базис сызығына 2 см жəне аэрофотосуреттің шетіне 1 см жақын
орналаспауы керек. Фотограмметриялық жұмыстарды қамтамасыз ету үшін
негіз нүктелері жер өңдеу шекарасының сыртында суретке түсіру базисінің
ұзындығындай жерде орналасуы керек.

6.7-сурет Маршрут секциясындағы негіз нүктелерінің орналасу схемасы

Негіз нүктелерін орналастыру кезінде фотограмметриялық талапты
орындап қана қоймай геодезиялық жұмыстардың да қарапайым орындалуын
жəне жеткілікті дəлдікті бере алатындай етіп орналасуын ескеру қажет. Негіз
нүктелерінің орнын анықтау дəлдігі геодезиялық негіз торларына қарағанда
план бойынша ∆ = 0,2 мм аспауы керек. Бұл шарт теодолиттік жүріс жүргізу
немесе триангуляциялық құрылымдар жасауда техникалық шарт ретінде
қолданылады. Мысалы, суреттерді байланыстыру теодолиттік жүріспен
орындалса, оның шектік ұзындығы мынадай формуламен анықталады;

L = 2∆⋅М⋅N                                                     (3)

бұл жерде М – дайындау планының масштабы, N–теодолиттік жүрістің
салыстырмалы қатесі.

Ауылдық елді мекендердің планын дайындауда суреттерді
байланыстыру көбінесе теодолиттік жүріспен орындалады. Бұндай жағдайда
жүріске ауыл шекарасының барлық бұрылыстарын қосады. Жобаланған
теодолиттік жүрістер фотомонтажға түсіріледі жəне қызыл сызықпен
сызылады. Байланыс нүктелерді диаметрі 1-2 мм қара шеңбермен белгілейді.

Айналаны шолу жəне негіз нүктелерін жер бетінде бекіту мемлекеттік
триангуляция пунктерін тексеруден бастайды. Триангуляция пунктінің
центрін жіңішке инемен тесіп, суреттің сыртына абрис сызады. Егер пункттің
сыртқы белгісі сақталмаса, онда оның орынына қада орнатады. Қаданың
биіктігі негіз нүктелерін пландық байланыстыруға көрініс болатындай болуы
керек.      
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Пландық негіз нүктелері жер бетінде ұзындығы 0,3-0,5 м қазықпен
бекітіледі жəне қабырға ұзындығы 1,2-1,5 м болатын үшбұрыш пішінді жыра
қазады. Айналаны шолу нəтижелері бойынша орындаушы негіз нүктелерін
геодезиялық тəсілдермен анықтау схемасын құрады. Бұл схемаға
бұрыштардың жəне сызықтардың далалық өлшеу нəтижелерін жазады.

Негізгі сурет бетіне «негізгі» деп жазады, содан соң тірек нүктелерін
қызыл тушпен диаметрі 8-10 мм шеңбермен жүргізіп, оның нөмірін жазады.
Негіз нүктелерін танып, бекітіп жəне геодезиялық өлшеулер жүргізгеннен
соң бөлек сызбада геодезиялық анықтау схемасын құрады. Сызбада
өлшенген бұрыштардың жəне сызықтардың шамаларын көрсетеді. Әр
сызбаға орындаушы қолын қояды.

Далалық журналдарды тексеріп жəне негіз нүктелерінің геодезиялық
анықтау схемасын құрғаннан соң есептеу жұмыстарын бастайды. Есептеу
нəтижесінде нүктелердің координаталарын анықтап, координаталар
каталогіне жазады. Әр жер пайдалану немесе тұрғын елге техникалақ іс қағаз
құрастырады. Оған негіз нүктелері түсірілген фотомонтаж, схемалар,
журналдар, координаталар ведомосі жəне де басқа далалық жəне камералдық
құжаттар тіркеледі.

Биіктіктік негіздер геодезиялық немесе геометриялық нивелирлеу
тəсілдерімен жасалады. Негіз нүктелерінің биіктігін анықтау дəлдігі бедер
биіктігінің 0.1 бөлігінен аспауы керек [53,54].
Тапсырма Аэросуреттің сапасын анықтау
Тапсырманың мақсаты Пайдалану жерінің аэрофототүсіру
тапсырмасын есептеу.
Қажетті құрал-жабдықтар А4 сызу форматы, қарандаш Т,Т2, өшіргіш,
сызғыш, калькулятор, фотоплан
Берілгені Кесте бойынша берілген маршрут тұзілуін формулаға салып
есептеу (алынған суреттің əртүрлігіне мəн береміз). Бұл жерде 4 түсірілім
бойынша сан көрсетілген. Суреттін көлемі бойынша есеп əртүрлі болады.

Кесте 6.6- Фотожоспарлар
№

суретті
ң

номер

Сурет
түсіру
сапасы

Бойлық
жабу

Маршрут
түзулігі

Қабырға
бағдары

Сурет
масштабының

əртүрлі
лігі

300
301
302
303
304

Жақсы
Жақсы
Жақсы
Қанағат
жақсы

64,4%
64,4%
64,4%
64,4%

-
-

1%
-

2%

0
0
0
0
0

1,1
0

0,5
2,2

1) di =17.9
( ) 1.1

8.17
100*7.179.17

1 =
−

=h
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Пландық негіз нүктелері жер бетінде ұзындығы 0,3-0,5 м қазықпен
бекітіледі жəне қабырға ұзындығы 1,2-1,5 м болатын үшбұрыш пішінді жыра
қазады. Айналаны шолу нəтижелері бойынша орындаушы негіз нүктелерін
геодезиялық тəсілдермен анықтау схемасын құрады. Бұл схемаға
бұрыштардың жəне сызықтардың далалық өлшеу нəтижелерін жазады.

Негізгі сурет бетіне «негізгі» деп жазады, содан соң тірек нүктелерін
қызыл тушпен диаметрі 8-10 мм шеңбермен жүргізіп, оның нөмірін жазады.
Негіз нүктелерін танып, бекітіп жəне геодезиялық өлшеулер жүргізгеннен
соң бөлек сызбада геодезиялық анықтау схемасын құрады. Сызбада
өлшенген бұрыштардың жəне сызықтардың шамаларын көрсетеді. Әр
сызбаға орындаушы қолын қояды.

Далалық журналдарды тексеріп жəне негіз нүктелерінің геодезиялық
анықтау схемасын құрғаннан соң есептеу жұмыстарын бастайды. Есептеу
нəтижесінде нүктелердің координаталарын анықтап, координаталар
каталогіне жазады. Әр жер пайдалану немесе тұрғын елге техникалақ іс қағаз
құрастырады. Оған негіз нүктелері түсірілген фотомонтаж, схемалар,
журналдар, координаталар ведомосі жəне де басқа далалық жəне камералдық
құжаттар тіркеледі.

Биіктіктік негіздер геодезиялық немесе геометриялық нивелирлеу
тəсілдерімен жасалады. Негіз нүктелерінің биіктігін анықтау дəлдігі бедер
биіктігінің 0.1 бөлігінен аспауы керек [53,54].
Тапсырма Аэросуреттің сапасын анықтау
Тапсырманың мақсаты Пайдалану жерінің аэрофототүсіру
тапсырмасын есептеу.
Қажетті құрал-жабдықтар А4 сызу форматы, қарандаш Т,Т2, өшіргіш,
сызғыш, калькулятор, фотоплан
Берілгені Кесте бойынша берілген маршрут тұзілуін формулаға салып
есептеу (алынған суреттің əртүрлігіне мəн береміз). Бұл жерде 4 түсірілім
бойынша сан көрсетілген. Суреттін көлемі бойынша есеп əртүрлі болады.

Кесте 6.6- Фотожоспарлар
№

суретті
ң

номер

Сурет
түсіру
сапасы

Бойлық
жабу

Маршрут
түзулігі

Қабырға
бағдары

Сурет
масштабының

əртүрлі
лігі

300
301
302
303
304

Жақсы
Жақсы
Жақсы
Қанағат
жақсы

64,4%
64,4%
64,4%
64,4%

-
-

1%
-

2%

0
0
0
0
0

1,1
0

0,5
2,2

1) di =17.9
( ) 1.1

8.17
100*7.179.17

1 =
−

=h

  
 

     di =17.7
2) di =17.7

( ) 1.1
7.17

100*7.177.17
1 =

−
=h

di =17.7
3) di =17.7

( ) 5.0
65.17

100*6.177.17
1 =

−
=h

di=17.6
4) di=17.6

( ) 2.2
8.17

100*186.17
1 =

−
=h

di=18
Тапсырма Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.

1. Фотожоспар туралы түсінік
2. Фотожоспарлар бойынша контурлық жоспарлар жасау
3. Аэро жəне ғарыштық түсірістер туралы түсінік.
4. Фотомонтаж туралы түсінік

6.5.1. Стереоскоптың көмегімен түсірілімдер жұбы туралы
стереоэффект алу.

«Стереоскопия» сөзі кеңістіктің көлемдік көрінісі деген мағынаны
білдіреді. Кеңістікте, көз базисіне тең ұзындықта орналасқан, екі нүктеден
бір объектіні адам екі көзімен көреді. Стереоскопиялық көрудің арқасында
адам заттардың кеңістіктегі орынын сезеді.

Осындай көрініс бір объекті екі нүктеден түсірген екі аэросуретте де
болады. Ондай көріністі стереоскопиялық эффект дейді. Ол үшін сол
жақтағы суретті сол көзбен, ал оң жақтағы суретті оң көзбен қарау керек.
Ондай екі суретті стереожұп дейді (6.14-сурет). Стереомодельді көру үшін ең
қарапайым құрал стереоскоп қолданылады (6.15-сурет).

Линза-айналық стереоскоптың 4 айнасы (А1, А2, А3, А4) бар, ол темір
аяғымен столдың үстіне қойылады. А1 жəне А2 айналарының астына екі
көрші PLжəне PRсуреттерді (стереожұп) жабу жағын ішке қарай
орналастырады. Суреттерді бастапқы бағыт бойынша толық стереокөрініс
болғанға дейін жылжытып стереомодель алады.

а1 жəне а2 жабуларындағы зонадан шыққан сəулелер А1 жəне А2
айналарынан шағылысып, Л1жəне Л2линзаларынан өтіп, ішкі А3 жəне А4
айналарына жетеді жəне олардан шағылысып, қараушының l жəне r
көздеріне бағытталады. Осылайша суреттегі барлық нүктелерді араушы
қабылдайды жəне нəтижесінде стереоскопиялық көріністі көреді.
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6.14-сурет Стереожұп аэрофотосуреттер

Стереоскоптың фокус ұзындығы деп а1жəнеа2 нүктелерінен линзаға
дейінгі сəуле ұзындығын айтады. Егер стереоскоптың линзасы болмаса, онда
стереоскоптың fc фокус ұзындығы а1 нүктесінен l-ге дейінгі сəуле ұзындығы
болады.

l1жəне r1 нүктелерінің арасындағы ұзындықты стереоскоп базисіbc
дейді. Стереоскоп базисін үлкейткен модель масштабына əсер етпейді, бірақ,
суреттермен жұмыс істегенге үлкен жағдай туғызады. Стереоскоп базисінің
ұзындығы bс≈ 20 см.

Стереоскоп суреттерді дешифрлеу кезінде, суреттерді байланыстыру
жобасын құруда, пикеттер бойынша горизонталь жүргізуде жəне де басқа
жұмыстарда кеңінен қолданылады. Әсіресе, жер бедерін қиуластырып аралас
түсіруде өндіріс процесін тездетеді жəне пикет санын азайтып, стереомодель
бойынша горизонталь жүргізуді жеңілдетеді[53,55].

6.15-сурет Линза-айналық стереоскоп сызбасы
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6.14-сурет Стереожұп аэрофотосуреттер

Стереоскоптың фокус ұзындығы деп а1жəнеа2 нүктелерінен линзаға
дейінгі сəуле ұзындығын айтады. Егер стереоскоптың линзасы болмаса, онда
стереоскоптың fc фокус ұзындығы а1 нүктесінен l-ге дейінгі сəуле ұзындығы
болады.

l1жəне r1 нүктелерінің арасындағы ұзындықты стереоскоп базисіbc
дейді. Стереоскоп базисін үлкейткен модель масштабына əсер етпейді, бірақ,
суреттермен жұмыс істегенге үлкен жағдай туғызады. Стереоскоп базисінің
ұзындығы bс≈ 20 см.

Стереоскоп суреттерді дешифрлеу кезінде, суреттерді байланыстыру
жобасын құруда, пикеттер бойынша горизонталь жүргізуде жəне де басқа
жұмыстарда кеңінен қолданылады. Әсіресе, жер бедерін қиуластырып аралас
түсіруде өндіріс процесін тездетеді жəне пикет санын азайтып, стереомодель
бойынша горизонталь жүргізуді жеңілдетеді[53,55].

6.15-сурет Линза-айналық стереоскоп сызбасы

  
 

Тапсырма 1. Суретте көрсетілген (6.14-сурет). Стереожұп аэрофотосуреттері
төбеден түсіргенде екі түрлі уақытпен түсірген. Сол екі аэрофотосуретті
салыстырмалы түрде түсініктеме жазыңыз.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________
Тапсырма 2. Линза-айналық стереоскоп сызбасы (6.15-сурет) бойынша
түсініктеме беріңіз.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6.6. Аэрофотогеодезиялық əдістермен жерді пайдалану жоспарларын
түзету мен жаңарту.

Жер пайдалану планы жəне фотопландар уақыт өткен сайын ескіреді,
яғни, план көрінісі жер бетінің көрінісімен сəйкес келмейді. Өзгеру адам
тіршілігінің салдарынан пайда болады. Ескіру көрсеткіші əр
ауылшаруашылық зоналарда əр түрлі болады. Сол себепті жыл сайын жерге
орналастыру жұмыстарының алдында фотопландарға керекті өзгерістерді
енгізіп, түзету (корректировка) жасап отырады. Түзету кезінде енгізілген жер
жағдайын басқа түспен сызады. Біраз уақыт өткеннен соң фотоплан бетінде
жөндеу көбейеді, оны оқып білу қиындайды, ондай кезде толық өзгерту
қажет. Ол үшін фотопланды қайтадан жасайды.

Жер пайдалану планын өзгерту жəне жөндеу енгізу жиілігі оның
мақсатына (жер ресурстарын тіркеу, шаруашылық жобасын құрастыру т.б.)
жəне ескіру көрсеткішіне байланысты болады.

Фотопландарды жаңарту үшін фотограмметриялық тəсілдер
қолданылса аэрофототүсіріс, дешифрлеу, пландық байланыстыру, суреттерді
трансформирлеу жəне фотоплан құрастыру сияқты жұмыстардан тұрады. Бұл
процестер оқулықта жеткілікті жазылған, сол себепті жер пайдалану
планындарын жəне фотопландарды жаңартудың кейбір ерекшеліктеріне
тоқталайық.

Фотопландарды жаңарту үшін аэрофототүсірістің бойлығын 80% жəне
ендігін 40% жасайды жəне план масштабына қарағанда шамамен төрт есе
кішірейтіліп жасалады, яғни, бір аэрофотосурет болашақ фотопланды толық
жабады. Үлкейту коэффициенті мынадай формуламен есептеледі:

l
dK
⋅

=
6.0                                             (6.15)

бұл жерде d – берілген масштабтағы 1: М планшет рамкасының орташа ені;
l – аэрофотонегатив қабырғасының ұзындығы.

Кейде аэрофототүсіріс масштабын таңдау кезінде майда объектіні
дешифрлеу мүмкіндігін ескереді. Аэрофототүсіріс масштабы жəне суретке
түсіру биіктігі мынадай формуламен анықталады:
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MKm ⋅= жəне      mfH k ⋅=                              (6.16)

бұл жерде m– түсіру масштабы; fк– аэрофотоаппараттың фокус ұзындығы.
Суреттерді дешифрлеу камералдық немесе аралас тəсілдермен

жүргізіледі. Далалық кезеңде кейбір тексеріп анықтау қиын болған
объектілерді дешифрлейді.

Аэрофотосуреттерді далалық байланыстыруды толық жасамайды,
өйткені кейбір нүктелерді (триангуляция, полигонометриялық пунктер,
белгілер) суретте белгілеуге болады жəне стереоскопиялық құралдарда
фототриангуляция жасау арқылы байланыстыруға болады. Трансформирлеу
нүктелерінің координаталарын ескі материалдарды пайдалана отырып,
аналитикалық тəсілмен анықтайды. Трансформирлеу нүктелерінің
координаталарын графикалық тəсілмен анықтайды, анықтау дəлдігі

ммммVC 29.0
3

5.0
== формуласымен анықталады.

Жер пайдалану планын түзету геодезиялық немесе фотограмметриялық
тəсілдермен жүргізіледі.

Геодезиялық тəсілдерде жер пайдалану планын жер бетімен салыстыру
арқылы қарапайым геодезиялық аспабтардың көмегімен қажетті түзетулерді
планға түсіреді. Бұл тəсіл жеткілікті дəлдікті қамтамасыз етеді, бірақ, көп
уақыт қажет етеді.Фотограмметриялық тəсілде ескірген жер пайдалану
планын жаңа аэрофототүсіріс материалдарымен салыстыра отырып, болған
өзгерістерді анықтап, дешифрлеп жəне далалық тексерістен кейін түзету
планына түсіреді. Жер пайдалану планын фотограмметриялық тəсілдермен
түзетудің технологиялық құрылымы əр түрлі болуы мүмкін. Технологияны
таңдау жəне жұмысты жүргізу əдістемесі фотограмметриялық құралдармен
аспабтарға, өткен жылдардағы түсіріс материалдарының сапасына, жер
бедеріне, жер жағдайының күрделілігіне жəне де басқа факторларға
байланысты болады.Аэрофототүсіріс жиілігі жерге орналастыру
жұмыстарының түрлеріне жəне жер пайдалану планының ескіруіне қарай
белгіленеді. Аэрофототүсірісті гиротұрақтандырушы аэрофотоқондырғының
көмегімен жəне радиовысотомермен статоскоптың көрсеткіштерін белгілеу
арқылы жүргізеді. Аэрофототүсіріс жұмыстарын жүргізу үшін ең қолайлы
уақыт көктемнің соңы немесе жаздың басы, яғни, негізгі ауылшаруашылық
жұмыстардың біткен кезі.

Аэрофототүсіріс параметрлері өзгерген жер жағдайын түсіру тəсіліне
байланысты белгіленеді. Дайындық кезеңде аэрофототүсіріс, геодезиялық,
картографиялық, жерге орналастыру жəне жер пайдалану территориясына
анықтама материалдарды жинайды жəне сараптайды. Трансформирлеу үшін
керекті нүктелердің координаталарын ескі планнан графикалық тəсілмен
анықтайды. Ол нүктелерді жаңа суреттерде тауып орынын фотокөріністе
теседі. Белгілеу дəлдігі суретте 0.1 мм, ал планда 0.2–0.3 мм аспауы керек.
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Өзгерген жағдайды көшіру үшін қарастырылған тəсілдер жөнделген
план сапасын төмендетеді, бірақ, оларды қолдану үшін күрделі құралдар мен
аспабтар керек болмайды жəне далалық жағдайда қолдана беруге болады
[53,57].
Тапсырма 1. Аэрофототүсіріс масштабы жəне суретке түсіру биіктігін
есептеуформуласын талдап көрсетіңіз.
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
Тапсырма 2.Дайындық жұмысы немесе далалық жұмыстың
айырмашылығын жазыңыз.
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
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БӨЛІМ 7. ЖЕРДІҢ БЕТІН ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ӨЛШЕУ, ЖЕРГІЛІКТІ
ЖЕРДЕГІ ТАХЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ НИВЕЛИРЛІК ЖҰМЫСТАР

Оқыту мақсаттары:
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар мыналарды игеруі тиіс:

- жердің бетіндегі геодезиялық өзгерістерді сипаттауды, оның ішінде
жер бетінің жалпы жəне бөлшектелген бейнесі, сызықтарды өлшеу, түсірілім
түрлері, тахеометриялық түсірілім туралы түсінік қалыптастыру.

- өлшеу қателіктерінің теориясы, жерге орналастыру кезіндегі
геодезиялық жұмыстар, жерге орналастыру жəне кадастр мəселелерін шешу
кезіндегі тахеометриялық түсірілім туралы білімдерін қалыптастырады.

Алдын ала талаптар:
Осы модульді меңгермес бұрын білім алушылар келесі пəндер мен

модульдерді оқуы керек, олар: графикалық жəне мəтінді құжаттар
қалыптастыру модулі, карталардың математикалық негіздерінің элементтерін
құру жəне картографиялық элементтерді құрастырудың негіздері модулі,
карталарды сызу жəне ресімдеу модулі, ауыл шаруашылығын
механикаландыруды қолдану, еңбекті қорғау саласындағы құқықтық
қамтамасыз ету, фотограмметриялық əдістермен топографиялық жоспарлар
мен карталар жасау жəне ауыл шаруашылығындағы аэрофотогеодезиялық
ізденіс модулдері, география, математика, сызу.

Қажетті оқу материалдары:
- жерге орналастыру жобалары;
- Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік

нормативтер, Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары,
«Құрылыстағы геодезиялық жұмыс».

Кіріспе
Жердің бетін геодезиялық өлшеу, жергілікті жердегі тахеометриялық

жəне нивелирлік жұмыстар бөлімінде жердің бетіндегі геодезиялық
өлшеулер мен жер бетін жалпы жəне бөлшектеп бейнелеу, жергілікті жерде
сызықты бағдарлау бойынша теориялық материалдармен тəжірибелік
тапсырмалар білім алушыларға жеткілікті мөлшерде берілген. Сонымен
қатар алаңдарды анықтау əдістерін қолдану, А.С. Савичтің тəсілі бойынша
учаскенің алаңын анықтау, контурлардың экспликациялары мен калькаларын
жасау тақырыптарында тəжірибелік жұмыстар толыққанды қамтамасыз
етілген. Жерге орналастыру жəне кадастр мəселелерін шешу үшін
тахеометриялық түсірілім туралы жалпы мəліметтерді сипаттау жұмыстарын
жүргізеді. Қазақстан Республикасы архитектура, қала құрылысы жəне
құрылыс саласындағы «Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар» мемлекеттік
нормативтері бойынша материалдар енгізіледі.

Модульде барлық тақырыптар бойынша типтік жұмыстарды шешудің
мысалдары келтірілген. Мəселелерді шешу білім алушыларға материалды өз
бетінше меңгеруге көмектесетін тəжірибелік жұмыстар жəне бірқатар
ұсыныстармен бірге жүреді.
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зерттеу, сондай-ақ геодезиялық негізгі тірек жүйелерін құру жөніндегі 
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1.1. Геодезиялық астрономия- геодезиялық тірек жүйелері үшін аспан 
шырақтарын бақылау негізінде координаталық бастапқы мəліметтерді анықтап 
беру мəселелерімен айналысады.                             
1.2. Геодезиялық гравиметрия - жер бетінің жекелеген нүктелерінің ауырлық 
күшін арнайы аспаптармен өлшеу арқылы жердің фигурасын зерттеумен 
шұғылданады.      
1.3. Ғарыш геодезиясы - Жердің жасанды серіктерінің көмегімен жер беті 
нүктелерінің геометриялық арақатынастарын зерттейді. 

3.Картография жер бетінің едеуір территорияларының кескіндерін əр түрлі 
мақсаттағы карталар түрінде жасау əдістері мен процестерін, оларды жасау жəне 
көбейту технологиясын зерттейді.

4.Аэрофототопография жердің карталары мен пландарын фотосуреттер жəне 
əуеден түсірген фотосуреттер бойынша жасаудың əдістерін талдаумен 
айналысады. 

5.Теңіз геодезиясы мұхиттар мен теңіздер түбінің табиғи қорларын барлау мен 
картаға түсіруге байланысты арнайы өлшеу əдістерін талдап жасайды.  

6.Қолданбалы геодезия іздеулер, құрылыстар мен инженерлік ғимараттарды салу 
жəне пайдалану, жабдықтарды монтаждау, сонымен қатар еліміздің табиғат 
байлықтарын пайдалану кезінде атқарылатын геодезиялық жұмыстардың 
əдістерін зерттеумен айналысады.   

  
 



220

Жердің физикалық бетінің жалпы ауданы 510 млн км2 – қа тең жəне
геометрия жағынан алғанда пішіні күрделі. Орасан кеңістікті (жер бетінің
71%) мұхиттар мен теңіз шұңқырлары алып жатыр, олардың тереңдігі 11000
м–ге дейін жетеді. Дүниежүзілік мұхиттың орташа тереңдігі 3800м-ге жуық.
Кейбір таулардың, мысалы Эвересттің (Джомолунгма) биіктігі 9000 м-ге
жуық. Құрлықтың теңіз деңгейінен орташа биіктігі 875 м-ге тең. Сонымен
құрлықтың көлемі дүниежүзілік мұхитқа қарағанда аз ауданды алып
жатқандықтан, сондай-ақ құрлықтың мұхит тереңіндегі қыраттармен
салыстырғанда онша биік болмайтындықтан, мұхит деңгейін жердің
фигурасы ретінде қабылдауымыз қажет [62].

                                      7.1-сурет Жер пішіні

Егер де бүкіл планета материктер астымен үздіксіз жалғасып жататын
дүниежүзілік мұхит бетінің тынық кезіндегі жағдайымен шектелген десек,
тұтас алғанда жердің пішіні туралы түсінік алуға болады жəне осы тұйық бет
өзінің əрбір нүктесінде вертикаль бағытқа, яғни ауырлық күшінің бағытына
перпендикуляр болады, ал ол деңгейлік бет болады. Осы деңгейлік бетпен
шектелген денені геоид дейді. Геоид-толқын мен ағынның жоқ кезіндегі
мұхиттардағы судың орта деңгейі мен материктегі мұхитпен жалғасқан
шартты түрде алынатын су деңгейінің фигурасы. Салмақ күші деңгей бетінің
потенциалы болып табылатын геоид жер фигурасы деп есептелінеді. Геоид
пішіні күрделі, дегенмен осы фигура жалпы сфероидқа, яғни PQ1P1Q (7.1-
сурет) эллипстің кіші осі РР1 төңірегінде айналуынан шығатын айналу
эллипсоидына жақын. Сфероид бетін РР1айналу осі арқылы өтетін
жазықтықтармен қиғанда меридиандар деп аталатын эллипстер (РКР1К1)
пайда болады. РР1 айналу осіне перпендикуляр жазықтық қималар параллель
шеңберлерін түзеді. Сфероидтың центрі (О) арқылы өтетін жазықтық
параллель QKQ1K1экватор деп аталады. Экватордың OQ1=a радиусы жəне
ОР=b кесіндісі сфероидтың үлкен жəне кіші жартылай осьтерін құрайды.
α=(a-b)/a шамасы сфероидтың сығылушылығы деп аталады. a,b жəне α
шамаларын градустық өлшеулер арқылы анықтауға болады, ол үшін
меридиан доғасының ұзындығын біле отырып, жердің пішіні мен көлемін
анықтауға болады [62].
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Жердің фигурасына мейлінше жақын келетін эллипсоидты жер
эллипсоиды деп атайды. Жер эллипсоидының көлемдерін анықтау үшін жер
бетінің барлық жерінде геодезиялық өлшеулер жүргізілуге тиіс. Әзірше
мұндай өлшеулер толық жүргізілмегендіктен, жер эллипсоидының дəл
параметрлерін анықтауға мүмкіндік болмай отыр. Осы орайда кейбір елдерде
геодезиялық өлшеулерді өңдеу барысында геодезиялық жұмыстардың
нəтижелері бойынша шығарылған өз эллипсоидтары қолданылады,бұл
эллипсоид рефернц –эллипсоид деп аталады. Жалпы референц-эллипсоид
нақты бір елде геодезиялық өлшеулерді өңдеу үшін қолданылатын, жер
денесінде белгілі түрде бағдарланған, нақты көлемі анықталған эллипсоид.

Жер эллипсоидының көлемін бірнеше рет əр түрлі елдердің ғалымдары
анықтады. 1945 жылдан бастап геодезиялық жəне картографиялық жұмыстар
үшін Ф.Н. Красовскийдің референц-эллипсоидының мынадай көлемдері
бекітілді: a=6378245 м, b=6356863 м, α=1:298,3. Көптеген есептерді
шығарғанда сфероид сығылушылығының аз (α=1:300) болғандығынан жердің
фигурасы үшін радиусы 6371,11 км сфераны қолдануға болады.

Геодезиялық проекциялау əдісі.
Кеңістіктегі əр түрлі бейнелер мен заттарды қағаз бетінде кескіндеу

үшін проекциялау əдісі қолданылады. Жердің физикалық бетіндегі
нүктелердің орны эллипсоидтың бетіне нормаль болып есептелетін тік сызық
арқылы проекцияланады. Осы проекциялау нəтижесінде нүктенің
тікбұрышты (ортогональды) проекциялары алынады [62].

Жер бетінің едеуір территориясын кескіндеу жердің деңгейлік бетіне
жасалынады, бұл жағынан  оған тік сызықтар нормаль болып есептеледі. Жер
беті Р (7.2-сурет) жердің деңгейлік бетінің бір бөлігі болсын делік. Сонда
жердің физикалық бетіндегі бір-бірінен едəуір қашықтықтағы А, В, С жəне D
нүктелері деңгейлік бетке Р тік сызықпен проекцияланады. Тік сызықтардың
деңгейлік бетпен қиылысатын а, b, с жəне d нүктелері жер бетінің тиісті
нүктелерінің горизонталь проекциялары деп аталады.

Жер бетінің А, В, С жəне D нүктелерінің орны деңгейлік беттен жердің
физикалық бетіндегі нүктелерге дейінгі тік сызықтардың (аА, bВ, сС, dD)
ұзындығымен жəне тиісті география немесе тікбұрышты координаталармен
анықталады.

      
7.2- сурет Деңгей бет                 7.3-сурет Жер бетін проекциялау
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Деңгейлік беттен жердің физикалық бетіндегі нүктелерге дейінгі ара
қашықтық (метрмен алынған) нүктенің абсолют биіктігі деп аталады
(мысалы Н). Кез келген басқа Р1 жазықтығына паралелль шартты деңгейлік
беттен берілген нүктеге дейінгі ара қашықтық (метрмен алынған) нүктенің
шартты биіктігі деп аталады. Бір нүктенің екінші бір нүктенің деңгейлік
бетінен біршама қашықтығының айырмасы салыстырмалы биіктік (h) деп
аталады. Вертикаль қашықтықтың сандық мəні биіктік деп аталады. Мысалы,
НА=810,793 м А нүктесінің абсолют биіктігі болса, ал Н'А=10,793 м осы
нүктенің шартты биіктігі болып саналады. Ал h=НВ-НА А нүктесімен
салыстырғандағы В нүктесінің салыстырмалы биіктігі болып табылады[62].

Деңгейлік беттің орташа жағдайын мұхит деңгейін көп жылдар бойы
бақылау арқылы анықтайды. Қазақстанда абсолют биіктіктің бастапқы саны
ретінде Кронштадт футштогының нөлі қабылданған. Футшток -бөліктері бар
мыс тақта, осы бөліктер бойынша оқтын-оқтын теңіз деңгейі есептеліп
отырады. Кронштадт футштогының нөлдік бөлігі шамамен Балтық теңізінің
орташа деңгейімен дəл келеді. Жер бетінің шағын учаскесін кескіндеуде
берілген нүктелер горизонталь жазықтыққа U (7.3-сурет) бір-біріне
паралелль перпендикулярмен проекцияланады. Аа, Вb, Сс, Dd проекциялау
сызықтары U жазықтығына перпендикуляр болса, онда аb, bс, сd жəне dа
жақтары мен олардың арасындағы β1, β2, β3, β4 бұрыштары жердің жердің
тиісті жақтары мен бұрыштарының горизонталь проекциясы, ал жазық аbсd
төртбұрышы жердің физикалық бетінде орналасқан АВСD төртбұрышының
горизонталь проекциясы болып табылады [62].

Егер жергілікті жердегі АВСD төртбұрышының горизонталь
проекцияларының аb, bс, сd, dажақтарының ұзындығы жəне олардың
арасындағы горизонталь бұрыштары (β1, β2, β3, β4) белгілі болса, онда оның
горизонталь горизонталь проекциясын (аbсd) қағазға түсіруге болады. Жер
бетінде тікелей АВ, ВС, СD, DА ара қашықтықтарын жəне β1, β2, β3 жəне β4
горизонталь бұрыштарын өлшеуге болады. Жер бетіндегі өлшенген түзуден
(DС=s) оның горизонталь жазықтықтағы проекциясының (DС1=s1)
ұзындығына көшуге болады. Жердегі түзудің горизонталь жазықтығындағы
ортогональ проекциясының ұзындығы осы түзудің горизонталь ұзындығы
деп аталады. Түзудің көлбеу бұрышы жердегі DС түзуі мен оның
горизонталь жазықтығындағы DС1проекциясының арасындағы вертикаль
жазықтықта орналасқан, сондықтан оны тікелей өлшеуге болады.
DСС1үшбұрышынан жердегі түзудің горизонталь ұзындығын s1=s cosv
формуласы бойынша анықтайды. Демек, жердегі фигураны горизонталь
жазықтықта кескіндеу үшін оның қабырғаларының горизонталь
ұзындықтарын жəне қабырғалары арасындағы горизонталь бұрыштарын білу
қажет [62].
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Деңгейлік беттен жердің физикалық бетіндегі нүктелерге дейінгі ара
қашықтық (метрмен алынған) нүктенің абсолют биіктігі деп аталады
(мысалы Н). Кез келген басқа Р1 жазықтығына паралелль шартты деңгейлік
беттен берілген нүктеге дейінгі ара қашықтық (метрмен алынған) нүктенің
шартты биіктігі деп аталады. Бір нүктенің екінші бір нүктенің деңгейлік
бетінен біршама қашықтығының айырмасы салыстырмалы биіктік (h) деп
аталады. Вертикаль қашықтықтың сандық мəні биіктік деп аталады. Мысалы,
НА=810,793 м А нүктесінің абсолют биіктігі болса, ал Н'А=10,793 м осы
нүктенің шартты биіктігі болып саналады. Ал h=НВ-НА А нүктесімен
салыстырғандағы В нүктесінің салыстырмалы биіктігі болып табылады[62].

Деңгейлік беттің орташа жағдайын мұхит деңгейін көп жылдар бойы
бақылау арқылы анықтайды. Қазақстанда абсолют биіктіктің бастапқы саны
ретінде Кронштадт футштогының нөлі қабылданған. Футшток -бөліктері бар
мыс тақта, осы бөліктер бойынша оқтын-оқтын теңіз деңгейі есептеліп
отырады. Кронштадт футштогының нөлдік бөлігі шамамен Балтық теңізінің
орташа деңгейімен дəл келеді. Жер бетінің шағын учаскесін кескіндеуде
берілген нүктелер горизонталь жазықтыққа U (7.3-сурет) бір-біріне
паралелль перпендикулярмен проекцияланады. Аа, Вb, Сс, Dd проекциялау
сызықтары U жазықтығына перпендикуляр болса, онда аb, bс, сd жəне dа
жақтары мен олардың арасындағы β1, β2, β3, β4 бұрыштары жердің жердің
тиісті жақтары мен бұрыштарының горизонталь проекциясы, ал жазық аbсd
төртбұрышы жердің физикалық бетінде орналасқан АВСD төртбұрышының
горизонталь проекциясы болып табылады [62].

Егер жергілікті жердегі АВСD төртбұрышының горизонталь
проекцияларының аb, bс, сd, dажақтарының ұзындығы жəне олардың
арасындағы горизонталь бұрыштары (β1, β2, β3, β4) белгілі болса, онда оның
горизонталь горизонталь проекциясын (аbсd) қағазға түсіруге болады. Жер
бетінде тікелей АВ, ВС, СD, DА ара қашықтықтарын жəне β1, β2, β3 жəне β4
горизонталь бұрыштарын өлшеуге болады. Жер бетіндегі өлшенген түзуден
(DС=s) оның горизонталь жазықтықтағы проекциясының (DС1=s1)
ұзындығына көшуге болады. Жердегі түзудің горизонталь жазықтығындағы
ортогональ проекциясының ұзындығы осы түзудің горизонталь ұзындығы
деп аталады. Түзудің көлбеу бұрышы жердегі DС түзуі мен оның
горизонталь жазықтығындағы DС1проекциясының арасындағы вертикаль
жазықтықта орналасқан, сондықтан оны тікелей өлшеуге болады.
DСС1үшбұрышынан жердегі түзудің горизонталь ұзындығын s1=s cosv
формуласы бойынша анықтайды. Демек, жердегі фигураны горизонталь
жазықтықта кескіндеу үшін оның қабырғаларының горизонталь
ұзындықтарын жəне қабырғалары арасындағы горизонталь бұрыштарын білу
қажет [62].

  
 

7.1.2. Масштаб туралы түсінік.

Пландағы, яғни картадағы кесінді ұзындығының жердегі тиісті
кесіндінің горизонталь проекциясына қатынасы планның немесе картаның
масштабы деп аталады. 1/500; 1/1 000; 1/2 000; 1/5 000; 1/10 000; 1/25 000
түрінде көрсетілетін масштаб сандық масштаб деп аталады, оның бөлімі
жердегі сызықтардың план мен картаға кескіндеу кезінде қаншалықты
кішірейгенін көрсетеді. Мəселен, 1:1000 масштаб планда барлық ұзындық
өлшемдер 1000 есе кішірейгенін, яғни пландағы 1 см жердегі 10 м-ге сəйкес
екенін көрсетеді. Масштаб əрбір план мен карта бетінің рамкасының оңтүстік
қабырғасының астында сандық (сандық масштаб) жəне графикалық
(сызықтық масштаб) түрде көрсетіледі. Сандық масштаб белгілі болса,
картада жердегі өлшенген кесіндінің ұзындығын, керісінше картадағы ара
қашықтықты өлшеп, оның жердегі шамасын табуға болады [62].

Сызықтық масштаб масштабтың негізі деп аталып, мысалы, əрбір 1-2
см сайын тең кесінділерге бөлінген тік сызық болып табылады. Мұндағы
шеткі сол жақтағы кесіндіні əдетте 10 тең бөлікке бөледі. Сызықтық
масштабтағы əрбір кесіндіге жердегі белгілі бір кесінді сəйкес келеді. Нөлдік
сызықшадан оңға қарай салынған кесінділер 1:2000 масштабта жердегі
20,40,60,80,100,120,140,160 м-ді, ал солға қарай 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 м-ді
көрсетеді. Масштабтағы ab кесіндісіне жердегі 88 м ұзындығы сəйкес (7.4 -
сурет) келеді.

7.4-сурет Сызықтық масштаб

Сызықтық масштабтың көмегімен 0,5 мм дəлдікпен ара қашықтықты
өлшеуге жəне салуға болады. Ара қашықтықты өте дəлдікпен анықтау үшін
көлденең масштабты қолданады.
Тапсырма Сандық масштабтың көмегімен сызықтың ұзындығын анықтау.

Мысалы, егер жердегі горизонталь ара қашықтықты 145,3 м-ге тең (яғни,
1 см 10-м-ге тең) кесіндінің масштабы 1:1000, пландағы ұзындығы
145,3:10=14,53. Егер картадағы кесіндінің ұзындығы 9,13 см, ал картаның
масштабы 1:10000 (яғни 1 см -100 м) болса, онда жердегі сызықтың
горизонталь ара қашықтығы 9,13·100=913 м болады.
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Тапсырманың мақсаты:
• масштабты жəне олардың түрлерін оқып білу, карталар мен пландарда

кесінділердің ұзындықтарын өлшеуді жəне салуды үйрену.
Формулалардағы белгілер: см/100=м/М.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• миллиметрлік бөліктері бар сызғыш, циркуль-өлшеуіш, масштабтық
сызғыш жəне сызба қағазы.

Масштаб 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/25000 жəне тағы сол
сияқты алынады. Осындай масштаб сандық масштаб деп аталынады, оның
бөлімі жердегі сызықтардың план мен картаға кескіндеу кезінде қаншалықты
кішірейгенін көрсетеді. Мəселен, 1:500 масштаб планда барлық ұзындық
өлшемлер 500 есе кішірейгенін, яғни пландағы 1 см жердегі 5 м-ге сəйкес
келетінін көрсетеді. Сандық масштабты біле отырып, картада жердегі
өлшенген кесіндінің ұзындығын, керісінше картадағы ара қашықтықты
өлшеп, оның жердегі шамасын табады [62].

Жұмыс реті: Сызықтың ұзындығын анықтау ретін қарастырсақ.
Бастапқыда картадағы немесе пландағы бір сантиметрге тиісті жердегі
метрлер санын анықтау қажет. Сонан соң циркуль-өлшеуіш пен сызғыштың
көмегі бойынша берілген нүктелердің аралығын сантиметрмен өлшейді.
Өлшеу нəтижесінде алынған сантиметр санын жоспардағы бір сантимерге
сəйкес келетін метрлер санына көбейтіп, ізделінуші ара қашықтықты метрде
алады. Мысалы, АВ түзу сызығы (7.5 -сурет) 1:500 масштабтағы планда
кескінделген делік. А жəне Е нүктелерінің аралық ара қашықтығын анықтау
қажет.

7.5-сурет Түзу сызығы

Берілген масштабта пландағы 1 см жердегі 5 м-ге сəйкес келеді. А жəне
Е нүктелеріне циркуль- өлшеуіштің аяқтарын қойып, ізделінуші кесіндінің
ұзындығына тең ашасын алады. Циркуль-өлшеуішті масштабтық сызғышқа
ұстап, АЕ кесіндісінің ұзындығын сантиметрде анықтайды. АЕ кесіндісінің
ұзындығы 12 см-ге тең делік. Олай болса жердегі А жəне Е нүктелері
аралығының ара қашықтығы 5 ·12=60 м-ге тең болады. Керісінше, егер
жердегі сызықтың ұзындығы 60 м-ге тең болса, онда 1:500 масштабтағы
планда ұзындығына тиісті кесінді болады: 60:500=0,12 м=12 см.

Сызықтық масштабтың көмегімен сызықтың ұзындығын анықтау.
Планды не картаны жасағанда, жердің əрбір сызығының ұзындықтарын
əрдайым бір санға кішірейту қажет, оған сызықты масштабты пайдаланған
кезде қол жеткізуге болады. Сызықтық масштаб масштабтың негізі деп
аталынып, əрбір 1-2 см сайын тең кесінділерге бөлінген тік сызық болып
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Тапсырманың мақсаты:
• масштабты жəне олардың түрлерін оқып білу, карталар мен пландарда

кесінділердің ұзындықтарын өлшеуді жəне салуды үйрену.
Формулалардағы белгілер: см/100=м/М.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• миллиметрлік бөліктері бар сызғыш, циркуль-өлшеуіш, масштабтық
сызғыш жəне сызба қағазы.

Масштаб 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/25000 жəне тағы сол
сияқты алынады. Осындай масштаб сандық масштаб деп аталынады, оның
бөлімі жердегі сызықтардың план мен картаға кескіндеу кезінде қаншалықты
кішірейгенін көрсетеді. Мəселен, 1:500 масштаб планда барлық ұзындық
өлшемлер 500 есе кішірейгенін, яғни пландағы 1 см жердегі 5 м-ге сəйкес
келетінін көрсетеді. Сандық масштабты біле отырып, картада жердегі
өлшенген кесіндінің ұзындығын, керісінше картадағы ара қашықтықты
өлшеп, оның жердегі шамасын табады [62].

Жұмыс реті: Сызықтың ұзындығын анықтау ретін қарастырсақ.
Бастапқыда картадағы немесе пландағы бір сантиметрге тиісті жердегі
метрлер санын анықтау қажет. Сонан соң циркуль-өлшеуіш пен сызғыштың
көмегі бойынша берілген нүктелердің аралығын сантиметрмен өлшейді.
Өлшеу нəтижесінде алынған сантиметр санын жоспардағы бір сантимерге
сəйкес келетін метрлер санына көбейтіп, ізделінуші ара қашықтықты метрде
алады. Мысалы, АВ түзу сызығы (7.5 -сурет) 1:500 масштабтағы планда
кескінделген делік. А жəне Е нүктелерінің аралық ара қашықтығын анықтау
қажет.

7.5-сурет Түзу сызығы

Берілген масштабта пландағы 1 см жердегі 5 м-ге сəйкес келеді. А жəне
Е нүктелеріне циркуль- өлшеуіштің аяқтарын қойып, ізделінуші кесіндінің
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табылады. Мұндағы шеткі сол жақтағы кесіндіні, əдетте 10 тең бөлікке
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сызықтың ұзындығы қабылданған масштабта сызықтық масштабтың
ұзындығынан асып кетсе, онда оны жеке (бөлек) кесінділермен анықтайды
[67].

Мысалы, АВ сызығы (7.6-сурет) 1:500 масштабта кескінделген делік.

7.6-сурет АВ сызығы

7.6-суретте көрсетілген сызықтық масштабты пайдаланып А жəне В
нүктелерінің аралық ара қашықтығын анықтау керек. Түсіндірме жазулары
бар суреттен көруге болатын масштабтың негізі 2 см-ге тең, бұл жердегі 10
м-ге сəйкес келеді, яғни 10:10=1 м. Циркуль-өлшеуішті 2-суретте көрсетілген
сызықтық масштабтың бетіне қояды. Циркуль – өлшеуіштің аяқтарының
ашасы масштаб негізінен үлкенірек болғандықтан, оның оң аяғын
масштабтың штрихымен сəйкестендіргенде, 20 м-ге сəйкес келеді, ал
циркуль-өлшеуіштің сол аяғы масштабың сол аяғы масштабтың кіші
бөліктерінің сегізінші штрихымен дəл келгенде 8 м-ге сəйкес келеді (нөлден
сегізінші бөлікке дейін əрқайсысы 1 м -ден).

Өлшенген кесіндінің толық ұзындығы 20+8=28 м-ге тең болады.
Сызықтық масштабтың 0,5 мм дəлдікпен ара қашықтықты өлшеуге жəне
салуға болады [67].

Көлденең масштабтың көмегімен сызықтың ұзындығын анықтау.
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Ара қашықтықты өте дəлдікпен анықтау үшін, көлденең масштабты
қолданады. Көлденең масштаб кесінділерді пропорционал бөлуге негізделген
график болып табылады. Көлденең масштабты салу үшін, түзуге бірнеше рет
2 см-лік кесіндіні салады, ол масштабтың негізі деп аталады. Бөлінген
нүктелерден перпендикуляр тұрғызылады. Масштабтың негізіне паралелль
тең аралықта перпендикуляр арқылы түзулер жүргізіледі. Масштаб негізіне
паралелль тең аралықта перпендикуялр арқылы түзулер жүргізіледі.
Масштаб негізінің шекті сол жақтарын жоғарыдан жəне төменнен 10 бөлікке
(2 мм-ден) бөледі. 7.7-суретте көрсетілгендей, алынған нүктелерді көлбеу
түзулермен қосады. ВЕ сызығына параллель көлбеу сызықтардың
арасындағы кесінділер АВ табанының оннан бір бөлігіне тең болады, яғни
ЕД=АВ/10, ал ВД перпендикуляры мен ВЕ көлбеуінің арасында жатқан
кесінділер масштаб табанының жүзден бір бөлігіне тең. Сірə, осы
кесінділердің ең кішісі, (t) ЕД кесіндісінен 10 есе кем, яғни t=ЕД/10=АВ/100.
Осындай масштаб нормальды жүздік көлденең масштаб деп аталады [67].

Мысалы, 7.7-суреттегі 1:500 сандық масштабына тиісті жазулары бар 2
см-лік негізімен көлденең масштаб, негізінің ұзындығы 10 –ге, ал негізінің
0,01 бөлігін құратын ең кіші кесіндісінің ұзындығы – 0,1 м-ге тең. Пландағы
немесе картадағы кесіндінің ұзындығын көлденең масштабтың көмегімен
анықтау үшін, осы кесіндіні циркуль-өлшеуіштің ашасына алады [67].

7.7-сурет Көлденең масштаб

Циркуль-өлшеуішті масштабтың номограммасына қойғанда, тек оның
оң аяғының инесі вертикаль сызығының бірінде болуы керек. Сонымен
циркуль- өлшеуіштің екі аяғының инелері бір горизонталь сызықтың
бойында болуы тиіс. 3- суреттегі ab сызығының ұзындығы 1:500 масштабта
23,3 м-ге тең (ұзындықты анықтау дəлдігі -0,1). Егер инелер көлденең
сызықтарының арасының ортасына түсетін болса, онда ұзындықты анықтау
дəлдігі -0,05 м немесе 1:500 масштабтың дəлдігіне тең. Бұл жағдайда cd (3-
сурет) ара қашықтықты 1:500 масштабта 36,45 м-ге тең.
ТапсырмаМасштабтар бойынша есептер шығару
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Кесте 7.1- Масштабтар бойынша есептер
№ Тапсырма Шешімі
1 Санды масштаб 1:1000, горизонталь ұзындық L=190 м. Кесіндінің пландағы

ұзындығын анықта.
2 Санды масштаб 1:50000, горизонтал ұзындық l=41,5 м. Жер бетіндегі

горизонталь ұзындығын анықта.
3 Кесіндінің пландағы ұзындығы l=4,2 см, горизонтал ұзындық L=21,0 м.

Сандық масштаб мəнін анықта.
4 Кесіндінің пландағы ұзындығы l=1,3 см, горизонтал ұзындық L=26,0 м.

Сандық масштаб мəнін анықта.
5 Масштаб дəлдігін анықта:

1:10000;                        1:250;
1:500;                            1:50000;
1: 2000;                         1:1000000.

7.1.3. Жергілікті жерде сызықты бағдарлау. Сызықтарды шын жəне
магниттік меридиандар бойынша бағдарлау.

Геодезиялық барлау жұмыстарын атқарған кезеңде көбіне жүру
маршрутын, яғни жер бетіндегі түсіру жұмыстарының бағытын бағдарлауға
тура келеді. Жердегі сызықты бағдарлау дегеніміз, оның бағытын бастапқы
бағыт арқылы табу. Геодезияда бастапқы бағыт ретінде меридиан
пайдаланылады.

Сызықтың бағытын анықтайтын бұрыштар ретінде шын азимуттар,
магниттік азимуттар жəне дирекциондық бұрыштар қызмет етеді. Осы
бұрыштар бастапқы бағыттан бастап сағат тілінің бағыты бойымен 0º- тан
360º-қа дейін өлшенеді.

Шын азимут деп (7.8-сурет), сағат тілінің бағыты бойымен бастапқы
(географиядық) меридианның солтүстік бағытынан осы белгілі бір алынған
бағытқа дейінгі есептелетін горизонталь бұрышты атайды [67].

Қандай да бір АВ сызығының А нүктесінде анықталатын азимут тура
азимут деп, ал В нүктесінде анықталған азимут кері азимут деп аталады.
Тура жəне кері азимуттар арасындағы байланыс мына өрнекпен өрнектеледі

                                               Ак=Ат+180º+γ                                             (7.1)

мұндағы γ- меридиандардың жақындасуы, яғни меридиан мен абсцисса осіне
немесе осьтік меридианға параллель сызық арасында берілген нүктедегі
бұрыш. Бұл бұрыштың мəні берілген нүктедегі əр зонаның осьтік
меридианынан қашықтауына байланысты болады, əрі 0º-тан ±3°-қа дейін
ауытқуы мүмкін.
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7.8-сурет Шын азимут

Меридиандардың жақындасуын мына формула бойынша анықтауға
болады:

                                              γ=lsinφ,                                                    (7.2)

мұндағы l-нүктелер арқылы өтетін меридиандар бойлығының
айырмашылығы; φ-сызықтың орташа геодезиялық ендігі. Сызықты азимут
бойынша бағдарлау кезінде меридиандар жақындасуын есепке алу
қажеттілігі даладағы өлшеулерді өңдеуді қиындатады, сондықтан азимуттар
көбінесе жоғары геодезияда қолданылады.Магниттік азимут деп, сағат
тілінің бағыты бойымен магниттік меридианның солтүстік бағытынан
(магнит тілінің солтүстік шетінен) белгілі бір алынған бағытқа дейін
есептелетін горизонталь бұрышты атайды. Магниттік азимуттар компаспен
немесе буссольмен өлшенеді.

Магниттік азимуттан шын азимутқа көшу үшін магнит тілінің
бұрылуының шамасын жəне атын (шығыс немесе батыс) білу қажет.
Магниттік азимутты Ам (7.9-сурет) анықтап жəне магниттік бұрылуды δ, яғни
шын жəне магниттік меридиандар арасындағы бұрышты біле отырып шын
азимутты (А) мына формуланы пайдаланып табуға болады:

                                      А=Ам+δш; А=А'м –δб,                                        (7.3)

мұндағы δш, δб –магнит тілінің сəйкесінше шығыс жəне батыс бұрылулары.

7.9-сурет Магниттік азимут
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                                              γ=lsinφ,                                                    (7.2)

мұндағы l-нүктелер арқылы өтетін меридиандар бойлығының
айырмашылығы; φ-сызықтың орташа геодезиялық ендігі. Сызықты азимут
бойынша бағдарлау кезінде меридиандар жақындасуын есепке алу
қажеттілігі даладағы өлшеулерді өңдеуді қиындатады, сондықтан азимуттар
көбінесе жоғары геодезияда қолданылады.Магниттік азимут деп, сағат
тілінің бағыты бойымен магниттік меридианның солтүстік бағытынан
(магнит тілінің солтүстік шетінен) белгілі бір алынған бағытқа дейін
есептелетін горизонталь бұрышты атайды. Магниттік азимуттар компаспен
немесе буссольмен өлшенеді.

Магниттік азимуттан шын азимутқа көшу үшін магнит тілінің
бұрылуының шамасын жəне атын (шығыс немесе батыс) білу қажет.
Магниттік азимутты Ам (7.9-сурет) анықтап жəне магниттік бұрылуды δ, яғни
шын жəне магниттік меридиандар арасындағы бұрышты біле отырып шын
азимутты (А) мына формуланы пайдаланып табуға болады:

                                      А=Ам+δш; А=А'м –δб,                                        (7.3)

мұндағы δш, δб –магнит тілінің сəйкесінше шығыс жəне батыс бұрылулары.

7.9-сурет Магниттік азимут
  

 

 

Егер шығыс бұрылуды оң деп, ал батыс бұрылуды теріс деп қабылдасақ, онда
екі жағдайда да мынаны шығарып аламыз:

                                                         А=Ам+δ,                                               (7.4)

яғни шын азимут магниттік азимут пен магнит тілінің бұрылуының
қосындысына тең. Жер бетінің əрбір нүктесінде магниттік бұрылудың
шамасы əр түрлі жəне 500 жылға жуық кезең ішінде магнит тілі өзінің
орнынан шамамен 22,5°-қа екі жаққа ауытқиды. Демек, сызықты магниттік
меридиан бойынша бағдарлау тек қана жер бетінің шағын учаскелерінің
пландарын жасаған кезде ғана қолданылады [67].

Сызықтарды осьтік меридиан бойынша бағдарлау
Карталар мен пландарды координаталардың зоналық жүйесінде

жасаумен байланысты,геодезияда дирекциондық бұрыш жиі қолданылады.
Егер М2 нүктесінде (7.10-сурет) сызықтың бағыты А2 азимутымен емес α
горизонталь бұрышымен анықталса жəне ол азимут сияқты сағат тілінің
бағыты бойымен, бірақ нақты бір М2 нүкте меридианынан емес, дұрысында
меридианға параллель бағыттан кез келген нүктеде, мəселен М1 нүктесінде
есептелсе, онда мұндай бұрыш дирекциондық бұрыш деп аталады.

7.10-сурет Сызықты осьтік меридианмен бағдарлау

Осыдан келіп, дирекциондық бұрыш (α) дегеніміз осьтік меридианның
солтүстік бағытынан немесе абсцисса осінің оң бағытынан сағат тілінің
бағыты бойымен осы бағытқа дейін есептелетін горизонталь бұрыш екендігі
шығады.

Егер М1 нүктесіндегі С1О1 сызығын тең бұрышты көлденең цилиндрлі
проекциясында осьтік меридиан десек, Ох сызығын километрлік тордың
вертикаль сызығының бірі деп қабылдасақ, онда А2 шын азимутты, ал α
дегеніміз М1М2 сызығының М2 нүктесіндегі дирекциондық бұрышты
көрсетеді, оның үстіне

                                              А2 -α=γ,                                                        (7.5)
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яғни нақты бір нүктедегі кез келген сызықтың шын азимуты мен
дирекциондық бқрышының арасындағы айырмашылық осы нүктедегі шын
меридианның зонаның осьтік меридианымен жақындасуына тең.

Мына формуладан шын азимут А2-ні табамыз:

                                            А2=α+γ                                                           (7.6)

7.11-сурет Тура жəне кері дирекциондық бұрыш

Осьтік меридианнан батысқа қарай орналасқан нүктелер үшін
меридиандардың жақындасуы теріс санмен көрсетіледі. Әрбір сызықтың
түрлі нүктелеріндегі дирекциондық бұрыш А азимутпен салыстырғанда
тұрақты болып қалады. АВ бағытының α дирекциондық бұрышы тура, ал ВА
бағытының дирекциондық бұрышы кері бұрыш деп аталады. 7.11-суреттен

α1=α+180°,

яғни кері дирекциондық бұрыш тура дирекциондық бұрыш пен 180°-
тың қосындысына тең. Практикада α>180° болған кезде, дирекциондық
бұрышты мына формуламен анықтаған қолайлы

α1=α-180°.

Мысалы, α=310°40' болса, онда α1=310°40'+180°=490°40', немесе
α1=490°40'-360°=130°40', себебі дирекциондық бұрыштың 360°-қа өзгеруі
сызықтың бағытын өзгертпейді. Ал жоғарыдағы формуланы пайдалаанатын
болсақ, онда да α1=310°40'-180°=130°40' тең болатынын көреміз [67].

Румбалар мен олардың дирекциондық бұрышпен байланысы.
Геодезиялық өлшеулерді өңдеу кезінде сызықтардың бағытын сүйір

бұрыш арқылы анықтауға тура келеді жəне румбалар қолданылады. Осьтік
меридианның жақын бағытынан екі жаққа қарай бір нақты сызыққа дейін
есептелетін сүйір бұрыш румб деп аталады.
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тың қосындысына тең. Практикада α>180° болған кезде, дирекциондық
бұрышты мына формуламен анықтаған қолайлы

α1=α-180°.
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α1=490°40'-360°=130°40', себебі дирекциондық бұрыштың 360°-қа өзгеруі
сызықтың бағытын өзгертпейді. Ал жоғарыдағы формуланы пайдалаанатын
болсақ, онда да α1=310°40'-180°=130°40' тең болатынын көреміз [67].

Румбалар мен олардың дирекциондық бұрышпен байланысы.
Геодезиялық өлшеулерді өңдеу кезінде сызықтардың бағытын сүйір

бұрыш арқылы анықтауға тура келеді жəне румбалар қолданылады. Осьтік
меридианның жақын бағытынан екі жаққа қарай бір нақты сызыққа дейін
есептелетін сүйір бұрыш румб деп аталады.

  
 

 

7.12-сурет Ширектер

Румбалар 0º-тан 90º-қа дейін өзгереді жəне əрбір ширектегі шамасы
бірдей болуы мүмкін. Бағытты бір мəнді анықтау үшін румбтың сандық
мəнінің алдында ширектің аты көрсетіледі. Мысалы СШ (солтүстік-шығыс),
ОШ (оңтүстік –шығыс), ОБ (оңтүстік -батыс), СБ (солтүстік-батыс). 7.12-
суреттен əрбір ширекте румбалар мен дирекциондық бұрыштар арасында
мынадай байланыс болатынын көреміз:

І ширек (СШ) r =α1;
ІІ ширек (ОШ) r =180°-α2;
ІІІ ширек (ОБ) r =α3-180°;
ІV ширек (СБ) r =360°-α4.

Мысалы, дирекциондық бұрыш α=230°10' делік. Алдымен осы
бағыттың қай ширекте жатқанын анықтаймыз, яғни ІІІ ширек (ОБ). Содан
кейін румбты табамыз r=230º. 10'- 180°=50°10', яғни румбаның мəні 50°10'-қа
тең болады.

Келесі сызықтың дирекциондық бұрышын анықтау.
Егер 1-2 сызықтың дирекциондық бұрышы (α1-2) белгілі жəне жүрістің

сол жағында жатқан горизонталь бұрышы βс өлшенген болса, онда теодолит
жүрісінің келесі 2-3 қабырғасының α2-3дирекциондық бұрышы былай
анықталады. (7.13-сурет).

α2-3= α1-2+φ, мұнда φ=β0-180°Ендеше
α2-3= α1-2-180°+βс.

7.13-сурет Сызықтың дирекциондық бұрышын анықтау
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Егер полигондағы жүрістің оң жағындағы жатқан горизонталь бұрыш
(β0) белгілі болса, онда α2-3 дирекциондық бұрышы былай табылады:

α2-3=α1-2+φ, мұндағы φ=180°-β0.
Енді φ мəнін (α2-3= α1-2+φ) теңдікке қойып мынаны табамыз:

α2-3= α1-2+180°-β0
Полигонның кез келген келесі қабырғасының дирекциондық бұрышын

анықтау үшін табылған (α2-3= α1-2-180°+βс) жəне (α2-3= α1-2+180°-β0)
формулаларын пайдаланып, былай жазуға болады:

αn+1=αn+180°-β0,
αn+1=αn-180°+βс,

Тапсырма 1. Формулаларды пайдалана отырып, есептерді шығару.
А=185º10´        r=?;                        СБ:56°15´                     α=?;         
А=275º18´        r=?;                        ОБ: 56°15´                    α=?;
ОШ:30º12´       А=?;                      А=320°00´, α=318°00´ γ=?.

Тапсырма 2. Тақырыпқа байланысты тест сұрақтарына жауап беру

Кесте 7.2- Жергілікті жерде сызықты бағдарлау
1. Дирекциондық бұрыштың түрлері:
а) тура, кері
в) сүйір,тік
с) магниттік,географиялық
д) доғал, жазық
е) көлбеу, еңіс
2. Азимуттың түрлері:
а) магниттік,географиялық
в) астрономиялық, көлбеу,жазық
с) қисық, түзу, көлбеу
д) географиялық, физикалық, тік
е) осьтік, экваторлық, бойлық
3. Румбтың түрлері:
а) тура, кері
в) қисық, түзу
с) ендік, бойлық
д) экваторлық, полюстік
е) тік, көлбеу
4. Келесі сызықтың дирекциондық бұрышын анықтау өрнегі (оң бұрыштарға)
а) 𝜶𝜶𝜶𝜶𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝜶𝜶𝜶𝜶𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎° − 𝜷𝜷𝜷𝜷𝟏𝟏𝟏𝟏
в) 𝒓𝒓𝒓𝒓 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎° − 𝜶𝜶𝜶𝜶
с) Атс=Ат+180°
д) r=α
е) Ат=Ам+δ

7.1.4. Топографиялық түсірілім, жоспар, карта жəне профиль.

Геодезиялық өлшеулер мен жекелеген учаскелердің түсірулері жер
беті, оның сапалық жағдайының өзгеру заңдылықтары, физикалық кеңістік,
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табиғи, жер ресурстарының халық шаруашылығының барлық салаларында
пайдаланудағы əлеуметтік-экономикалық ерекшеліктері туралы жеткілікті
дəрежеде толық мағлұмат бере алмайды, осы кезде мəліметтерді картография
береді. Картография уақыт пен кеңістіктегі процестер мен құбылыстардың
өзара байланысы жəне өзгеруі туралы географиялық карталарды жасау мен
əдістерді пайдалану туралы ғылым болып табылады. Карта-жер бетінің
едəуір территориясын Жердің қисықтығын еске ала отырып картографиялық
проекцияда салынған жазықтықтағы кішірейген кескіні. Мазмұны жағынан
географиялық карталар жалпы географиялық жəне тақырыптық болып
бөлінеді.

Жалпы географиялық карталарда жер беті туралы физикалық-
географиялық мəліметтер (бедер, топырақ, өсімдік, гидрография) жəне адам
қызметімен байланысты объектілер (елді мекендер, өнеркəсіптік
кəсіпорындар, жол торабы) кескінделеді. 1:10 000-1:1000 000 масштабтағы
жалпы географиялық карталар топографиялық карталар деп аталады. Олар ірі
масштабты -1:500, 1:1000, 1:2000 ....1:25000, 1:50000; орта масштабты -
1:100000, 1:200000; ұсақ масштабты -1:500000, 1:1000000 болып бөлінеді.
1:500, 1:1000, 1:2000 жəне 1:5000 масштабтағы топографиялық карталар
топографиялық пландар деп аталады[62].

Жер бетінің шектеулі учаскесі бедерінің контурлары мен пішіндерін
горизонталь проекцияда қағаз бетінде кішірейтіп жəне осы сияқты
кескіндеуді (Жердің қисықтығы ескерілмейді) топографиялық план деп
атайды.

Жер бетін план мен картадан басқа профиль деп аталатын жердің
вертикаль бағыттағы кесіндісі арқылы бейнелеп көрсетуге болады.
ТапсырмаТақырып бойынша филвордта көрсетілген сөздерді табу.
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7.1.5. Тікбұрышты жəне географиялық координаттар жүйесі.

Берілген нүктенің географиялық жəне тікбұрышты координаталарын
анықтау.
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ТапсырмаНүктенің географиялық жəне тікбұрышты координаталарын
анықтау.
Таспырманың мақсаты:

• берілген нүктенің географиялық жəне тікбұрышты координаталарын
анықтау

Керекті құралдар:
• əр түрлі масштабтардағы карталар мен пландар жинағы, циркуль-

өлшеуіш, масштабтық сызғыш жəне транспортир.
А нүктесінің φА ендігін анықтау үшін (7.14-сурет), осы нүкте арқылы

параллель, яғни карта рамкасының оңтүстік қабырғасына параллель сызықты
жүргізеді. Секундтарын көзбен шамалап (37'') осы параллельден рамканың
оңтүстік қабырғасына дейінгі ара қашықты табады. Оңтүстік рамканың ендігі
54°40'-қа тең болғандықтан, ізделінуші А нүктесінің ендігі φА=54°40'37''-қа
тең[67].

7.14-сурет Топографиялық картада А нүктесінің географиялық
координаталар анықтау

Осыған ұқсас етіп А нүктесі арқылы шын меридианды жүргізіп, А
нүктесінің бойлығын табады. Батыс рамканың бойлығы 18°00'-қа тең
болғанлықтан, ізделініп отырған А нүктесінің бойлығы λА=18°00'32''-қа тең.

Тікбұрышты координаталарын анықтау
В нүктесінің (7.15-сурет) тікбұрышты координаталарын анықтау үшін,

километрлік тордың цифрларын қолдана отырып, берілген нүкте орналасқан
оңтүстік-батыс бұрыштың Х0=27350 м, У0=33250 м координталарын табады.

7.15-сурет Топографиялық картада немесе планда В нүктесінің тікбұрышты
координаталарын анықтау.
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тең[67].

7.14-сурет Топографиялық картада А нүктесінің географиялық
координаталар анықтау

Осыған ұқсас етіп А нүктесі арқылы шын меридианды жүргізіп, А
нүктесінің бойлығын табады. Батыс рамканың бойлығы 18°00'-қа тең
болғанлықтан, ізделініп отырған А нүктесінің бойлығы λА=18°00'32''-қа тең.

Тікбұрышты координаталарын анықтау
В нүктесінің (7.15-сурет) тікбұрышты координаталарын анықтау үшін,

километрлік тордың цифрларын қолдана отырып, берілген нүкте орналасқан
оңтүстік-батыс бұрыштың Х0=27350 м, У0=33250 м координталарын табады.

7.15-сурет Топографиялық картада немесе планда В нүктесінің тікбұрышты
координаталарын анықтау.

  
 

 

Содан кейін В нүктесінен квадраттық қабырғаларына ВВ1 жəне ВВ2
перпендикулярларын түсіреді де, карта немесе жоспар масштабын ескере
отырып, олардың ұзындығын көлденең масштабтың көмегімен табады:
ВВ1=Δх=20,10 м, ВВ2=Δу=21,30 м. Сонда В нүктесінің тікбұрышты
координаталары мынаған тең:

ХВ=х0+Δх=27350+20,10=27370,10 м
УВ=у0+Δу=33250+21,30=33271,30 м

7.1.6. Орташа квадраттық, асболют, салыстырмалы жəне шекті
қателіктері.

Кездейсоқ қателіктердің арифметикалық орташа мəні бірқатар
өлшеулердің дəлдігін əділ сипаттай алмайды, өйткені оның шамасына
кездейсоқ қателіктердің таңбалары əсерін тигізеді, əрі бұдан басқа ол
абсолют шамасы көп кейбір қателіктердің əсерін көрсетпейді. Сондықтан
бірсыпыра тең дəлдікті өлшеулердің дəлдік дəрежесін бағалау үшін Гаусс
формуласы бойынша анықталатын орташа квадраттық қателіктерін
қабылдауға болады

m=�𝛿𝛿𝛿𝛿12+𝛿𝛿𝛿𝛿22+𝛿𝛿𝛿𝛿32+...+𝛿𝛿𝛿𝛿𝑛𝑛𝑛𝑛2

𝑛𝑛𝑛𝑛
=�[𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿]

𝑛𝑛𝑛𝑛
                                    (7.7)

Енді біртекті шамалардың екі қатар өлшеулерінің дəлдігін бағалау
керек болсын делік. Олардың шын қателіктері мынадай цифрларға тең:

І қатар ... +2; 0; -2; +1; -1; +2; +2;
ІІ қатар ... 0; 4; 0; -3; 0; +3; -2.
Қатарлардың орташа квадраттық қателіктері:

І қатар үшін m1=�
4+0+4+1+1+4+4

7
= �16

7
= ±1,48;

І қатар үшін m2=�
0+16+0+9+0+9+4

7
= �38

7
= ±2,33.

Есептеулердің нəтижелері өлшеулердің екінші қатарының, олардың
арасында нөлге тең қателіктердің көптігіне қарамастан, біріншіге қарағанда
дөрекілеу орындалғанын көрсетіп отыр [62].

Орындалған өлшеулердің дəлдігі абсолют қателіктері немесе
салыстырмалы қателіктері бойынша бағалануы мүмкін. Мысалы,
бұрыштарды өлшегенде дəлдіктің ыңғайлы өлшемі-қателіктердің абсолют
шамасы болады, ал өлшенген қашықтықтарды салыстырмалы қателіктермен
бағалау ыңғайлы.

Абсолют қателіктің өлшенетін шамаға қатынасы салыстырмалы қателік
деп аталады. Ол дұрыс бөлшекпен белгіленеді, оның алымы бірге тең.
Әдетте, салыстырмалы қателіктермен ұзындық өлшеулер сипатталады.
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Мысалы, кесіндінің ұзындығы L=600,11 м, оның абсолют қателігі δ=0,19 м
болса, онда оның салыстырмалы қателігі мынаған тең болады:

fс=
𝛿𝛿𝛿𝛿
𝐿𝐿𝐿𝐿

= 1
𝐿𝐿𝐿𝐿:𝛿𝛿𝛿𝛿

= 1
600,11:0,19

= 1
3160

Өлшеулердің нақты бір жағдайларында пайда болатын абсолют
шамасы жағынан ең үлкен кездейсоқ қателік шекті қателік деп аталады.

Саны көп өлшеулер негізінде төмендегі шамалар статистикалық
жағынан анықталып, əрі ықтималдық теориясымен дəлелденген:

1. Өлшеулердің абсолют шамасы жағынан орташа квадраттың
қателіктерінен екі есе асып түсетін кездейсоқ қателіктері 100 өлшеудің 32
жағдайында болуы мүмкін.

2. Өлшеулердің абсолют шамасы жағынан орташа квадраттық
қателіктердің екі есе асып түсетін кездейсоқ қателіктері 100 өлшеудің тек
төртеуінде кездесуі мүмкін.

3. Өлшеулердің абсолют шамасы жағынан орташа квадраттық
қателіктен үш есе асып түсетін кездейсоқ қателіктері 1000 өлшеудің əрі
кеткенде 3 жағдайында ғана болуы мүмкін [62].

Сондықтан топографиялық жəне геодезиялық жұмыстарда шекті
қателіктердің мүмкін шамасы үшін екі еселенген орташа квадраттық
қателіктері қабылданады:                        Δш =2m,
себебі орташа квадраттық қателіктердің үш еселенген шамасына тең
қателіктер практикада өте сирек кездеседі (100 өлшеудің біреуінде де
жоқ)[62].

Өлшенген шамалар функциясының орташа квадраттық қателігі.
х1, х2,..., хn аргументтері тəуелсіз өлшенген, m1, m2, ..., mn орташа квадраттық
қателіктері бар жалпы түрдегі у=f(х1, х2,..., хn) функциясы берілген делік.
Өлшеулер қателіктері теориясында функцияның орташа квадраттық қателігі
мына өрнекпен анықталатыны дəлелденген:

                             Му
2 = ( 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕х1
)²𝑚𝑚𝑚𝑚1

2 + ( 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕х2

)²𝑚𝑚𝑚𝑚2
2 + ⋯+ ( 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕х𝑛𝑛𝑛𝑛
)²𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛

2 , (7.8)

мұндағы 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕х1

, 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕х2

, … , 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕х𝑛𝑛𝑛𝑛

– берілген функцияның агрументтердің тиісті
мəндері үшін есептелген дербес туындылары. Өлшенген шамалардың
бірнеше функцияларының қателігін қарастырайық.

1. у= х1+х2+...+ хn- өлшенген шамалардың алгебралық қосындысы,
сонымен қатар х1, х2,.., хn аргументтері m1, m2,.., mn орташа квадраттық
қателіктерімен анықталған. Дербес туындылар

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕х1

= 1,
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕х2

= 1 және т.б.

Олай болса (35) өрнегінен мынаны табамыз:
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қателіктердің мүмкін шамасы үшін екі еселенген орташа квадраттық
қателіктері қабылданады:                        Δш =2m,
себебі орташа квадраттық қателіктердің үш еселенген шамасына тең
қателіктер практикада өте сирек кездеседі (100 өлшеудің біреуінде де
жоқ)[62].

Өлшенген шамалар функциясының орташа квадраттық қателігі.
х1, х2,..., хn аргументтері тəуелсіз өлшенген, m1, m2, ..., mn орташа квадраттық
қателіктері бар жалпы түрдегі у=f(х1, х2,..., хn) функциясы берілген делік.
Өлшеулер қателіктері теориясында функцияның орташа квадраттық қателігі
мына өрнекпен анықталатыны дəлелденген:

                             Му
2 = ( 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕х1
)²𝑚𝑚𝑚𝑚1

2 + ( 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕х2

)²𝑚𝑚𝑚𝑚2
2 + ⋯+ ( 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕х𝑛𝑛𝑛𝑛
)²𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛

2 , (7.8)

мұндағы 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕х1

, 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕х2

, … , 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕х𝑛𝑛𝑛𝑛

– берілген функцияның агрументтердің тиісті
мəндері үшін есептелген дербес туындылары. Өлшенген шамалардың
бірнеше функцияларының қателігін қарастырайық.

1. у= х1+х2+...+ хn- өлшенген шамалардың алгебралық қосындысы,
сонымен қатар х1, х2,.., хn аргументтері m1, m2,.., mn орташа квадраттық
қателіктерімен анықталған. Дербес туындылар

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕х1

= 1,
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕х2

= 1 және т.б.

Олай болса (35) өрнегінен мынаны табамыз:
  

 

 

Му
2 = 𝑚𝑚𝑚𝑚1

2 + 𝑚𝑚𝑚𝑚2
2 + ⋯+  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛

2

Дербес жағдайда, егер m1=m2= ...=mnболса, онда Му=m√𝑛𝑛𝑛𝑛
2. у=х·z-екі тəуелсіз шамалардың көбейтіндісі, х шамасы mх

қателігімен, ал z болса mz қателігімен анықталған. Дербес туындылар
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕х

= 𝑧𝑧𝑧𝑧, 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

= хонда өрнегінен Му
2 = х²𝑚𝑚𝑚𝑚𝜕𝜕𝜕𝜕

2 +  𝑧𝑧𝑧𝑧²𝑚𝑚𝑚𝑚х
2

Өлшенген шаманың (х) тұрақты санға (R)көбейтіндісі, яғни у= Rх
функциясы үшін

Му=Rmх

3. Сызықтық функция у=R1х1+ R2х2+...+ Rnхn, мұндағы R1, R2,...,+ Rn–
тұрақты сандар; х1, х2,...,+хn –тəуелсіз агрументтер, олар m1,
m2,...,+mnқателіктерімен өлшенген.

Сонда сызықтық функцияның орташа квадраттық қателіктері мынаған
тең болады:

Му
2=R1

2m1
2+ R2

2m2
2+...+ Rn2mn

2

Жай арифметикалық шаманың орташа квадраттық қателігі.
Арифметикалық орташа мəнінің формуласын мынадай түрде жазамыз.

х=[𝑙𝑙𝑙𝑙]
𝑛𝑛𝑛𝑛

 = 𝑙𝑙𝑙𝑙1 +𝑙𝑙𝑙𝑙2 +⋯+𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛

= 1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑙𝑙𝑙𝑙1 + 1

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑙𝑙𝑙𝑙2+. . . + 1

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛

Көріп отырғанымыздай өрнектің оң жағы тəуелсіз өлшенген 𝑙𝑙𝑙𝑙1, 𝑙𝑙𝑙𝑙2, . . , 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛
аргументтердің сызықтық функциясы болып саналады.

Олай болса (41) формулаға сəйкес төмендегіше жазуға болады:

Мх
2 =

1
𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑚𝑚𝑚𝑚1
2 +

1
𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑚𝑚𝑚𝑚2
2+. . . +

1
𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛
2

l1 l2,..., ln шамалары бірдей дəлдікпен өлшенген, яғни m1=m2
=...=mnболғандықтан формуланы мынадай түрге келтіруге болады:

Мх
2 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 1

𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 𝑚𝑚𝑚𝑚2

𝑛𝑛𝑛𝑛
бұдан 𝑀𝑀𝑀𝑀х =

𝑚𝑚𝑚𝑚
√𝑛𝑛𝑛𝑛

,                  

яғни жай арифметикалық шаманың орташа квадраттық қателігі бір
өлшеудің орташа квадраттық қателігінен √𝑛𝑛𝑛𝑛 есе кем.

7.2. Аудандарды анықтау əдістері.

Төменде аудандарды анықтау тəсілдері берілген. Аудандарды
учаскенің планы арқылы немесе жергілікті жерде тікелей өлшеулер
нəтижесінде есептеп шығарады.

Геодезиялық жұмыстарда əр түрлі фигуралардың аудандарын
графикалық, механикалық, анадитикалық жəне құрама тəсілдермен есептеп
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шығарады. Графикалық тəсілде ауданды пландағы сызықтарды өлшеу
арқылы есептеп шығарады; механикалық тəсілде пландар мен картадағы
ауданды арнайы аспаптар-палетканы немесе планиметрді қолданып
анықтайды; аналитикалық тəсілде ауданды жергілікті жердегі өлшеулер
нəтижесімен есептеп шығарады (мəселен, фигуралардың ұштарының
координаталары арқылы) жəне құрама тəсілде жоғарыда аталған тəсілдердің
бірнешеуі қолданылады [62].

7.2.1. Аудандарды анықтаудың аналитикалық, графикалық жəне
механикалық əдістері.

Ауданды анықтау əдістері контурлардың мөлшері мен нысанына,
жоспарлар мен карталардың болуына, геодезиялық деректерге, инженерлік-
техникалық жəне жоспарлы - экономикалық міндеттерді шешу кезінде талап
етілетін дəлдікке байланысты таңдалады. Жерге орналастыру тəжірибесінде
аналитикалық, графикалық жəне мехникалық əдістері қолданылады[64].

Аналитикалық əдіс кезінде аудандарды анықтау жергілікті жердегі
желілер мен олардың арасындағы бұрыштарды тікелей өлшеу нəтижелері
бойынша немесе учаске нүктелерінің есептелген координата мəндері
бойынша анықтайды. Бұл ең дəл нəтиже береді, өйткені алаңның қателігіне
тек дала өлшемдерінің қателіктері əсер етеді. Ауданды анықтаудың дəлдігі
1/1000-1 / 2000 салыстырмалы қателігімен сипатталады [64].

Графикалық əдіс кезінде жоспардағы учаскені немесе жерді
пайдалануды қарапайым геометриялық фигураларға (үшбұрыштар,
трапециялар, тіктөртбұрыштар) бөледі жəне олардың негізін, биіктігін,
орташа сызықтарын өлшейді. Ол аналитикалық əдіске қарағанда дəл емес,
өйткені алаңның қателігіне жергілікті жерде жəне жоспарда өлшеу
нəтижелері, сондай-ақ жоспарды құрастыру қателіктері, қағаздың
деформациясы əсер етеді. Ауданды анықтаудың салыстырмалы қателігі
1/500-1/1000 тең.

Механикалық əдіс кезінде ауданды жоспар бойынша арнайы аспап-
планиметрмен анықтайды. Анықтаудың дəлдігі 1/200-1/400 салыстырмалы
қателігімен сипатталады [64].

7.2.2. Ауданды аналитикалық əдіспен анықтау.

Тапсырма Ауданды аналитикалық əдіспен анықтау.
Тапсырманың мақсаты:

• карталар мен пландар бойынша жергілікті жердегі учаскелердің
аудандарын аналитикалық тəсілменанықтау.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• əр түрлі масштабтағы оқу картасы мен жоспары, жер
пайдаланушылықтардың дайын пландары, ЭЕМ, масштабтық сызғыш,
циркуль өлшеуіш, сызу құралдары мен жұмыс дəптері.
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нəтижелері, сондай-ақ жоспарды құрастыру қателіктері, қағаздың
деформациясы əсер етеді. Ауданды анықтаудың салыстырмалы қателігі
1/500-1/1000 тең.

Механикалық əдіс кезінде ауданды жоспар бойынша арнайы аспап-
планиметрмен анықтайды. Анықтаудың дəлдігі 1/200-1/400 салыстырмалы
қателігімен сипатталады [64].

7.2.2. Ауданды аналитикалық əдіспен анықтау.

Тапсырма Ауданды аналитикалық əдіспен анықтау.
Тапсырманың мақсаты:

• карталар мен пландар бойынша жергілікті жердегі учаскелердің
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• əр түрлі масштабтағы оқу картасы мен жоспары, жер
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Көпбұрыштың ауданын оның ұштарының координаталары арқылы
аналитикалық тəсілмен есептеп шығаруды қарастыралық. Көпбұрыштың
ауданын трапециялар аудандарының алгебралық қосындысы ретінде жазуға
болады [68].

7.16-сурет Көпбұрыш ауданы

S=S1'122'+S2'233'+S3'344'+S4'455'+S5'566'+S1'166'                          (7.9)

Көпбұрыштың ұштарының 1-2-3-4-5-6 координаталарын біле отырып
(7.1-кесте), əрбір трапецияның аудандарын мына формулалар бойынша
анықтауға болады.

S1'122'=
Х1+Х2
2
(у2-у1);S2'233'=

Х2+Х3
2
(у3-у2);S3'344'=

Х3+Х4
2
(у4-у3);S4'455'=

Х4+Х5
2
(у5-у4);

S5'566'=
Х5+Х6
2
(у6-у5);S1'166'=

Х1+Х6
2
(у6-у1).

Осы трапецияның аудандарының мəнін (6-2) формула бойынша
табамыз:

S=Х1+Х2
2
(у2-у1)+

Х2+Х3
2
(у3-у2)+

Х3+Х4
2
(у4-у3)+

Х4+Х5
2
(у5-у4)+

Х5+Х6
2
(у6-у5)+

Х1+Х6
2
(у6-у1)

немесе               2S= (х1+х2)(у2-у1)+ (х2+х3)(у3-у2)+ (х3+х4)(у4-у3)+
+(х4+х5)(у5-у4)+(х5+х6)(у6-у5)+(х1+х6)(у6-у1)

түрлендіруден кейін

2S= х1(у2-у6)+х2(у3-у1)+х3(у4-у2)+х4(у5-у3)+х5(у6-у4)+х6(у1-у6)
немесе

2S= у1(х6-х2)+у2(х1-х3)+у3(х2-х4)+у4(х3-х5)+у5(х4-х6)+у6(х5-х1)

формулада барлық абсциссалардың ординаталар айырымдарына (келесі
ұшының бұрынғысынан басқасы) көбейтіндісінің қосындысы, ал екінші
жағдайда барлық ординталардың абсциссалар айырымдарына көбейтіндісінің
қосындысы қатысып отыр. Егер көпбұрыштың кез келген ұшын і деп
қабылдасақ, онда содан кейін сағат тілінің бағыты бойымен есептеген кездегі
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2S=∑ Хі6
1 (уі+1-уі-1); 2S=∑ Уі6

1 (хі+1-хі-1).

n қабырғалы көпбұрыш үшін

2S=∑ Хі𝑛𝑛𝑛𝑛
1 (уі+1-уі-1), 2S=∑ Уі𝑛𝑛𝑛𝑛

1 (хі+1-хі-1).                             (6-5)

Алты қабырғалы көпбұрыштың ұштарының координталары 7.3-
кестенің 2-ші жəне 3-ші графаларында келтірілген (кестеде есептеу реті
келтірілген) [68].

Есептеулерді тексеру 2-кестенің 4-ші жəне 5-ші графаларында
келтірілген: координтаталардың алгебралық қосындысының айырымы нөлге
тең болуы керек. Аудандарды аналитикалық тəсілмен есептегенде, ықтимал
шекті қателігінің шамасы 1

1000
тең.

Ауданды есептеу алдында координтаталардың мəндерін 0,1 м-ге дейін,
ал кестенің 6-шы жəне 7-ші графаларындағы көбейтінділерді 1 м-ге дейін
дөңгелектеуге болады [68].

Кесте 7.3- Көпбұрыштың ұштарының координаталары бойынша учаскенің
ауданын есептеу
Ұштарының

реттік
қатары

Координаталары, м
хі уі Айырымы Көбейтіндісі

уі+1-уі-1 хі-1-хі+1 хі(уі+1-уі-1) уі(хі-1-хі+1)
1 2 3 4 5 6 7
1 500,0 500,0 +3,3 -282,8 +1650 -141400
2 326,7 424,5 -229,1 -83,4 -74847 -35403
3 416,6 270,9 -236,1 +196,8 -98359 +53313
4 523,5 188,4 +48,4 +271,2 +25337 +51094
5 687,8 319,3 +232,8 +86,0 +160120 +27460
6 609,5 421,2 +180,7 -187,8 +110137 -79101

+465,2
-465,2

+554,0
-554,0

+297798
-173206

+131867
-255904

0,0 0,0 124038 124037
S=62019 м2=6,20 га

7.2.3. Учаскенің ауданын графикалық əдіспен анықтау.

Тапсырма Ауданды графикалық əдіспен анықтау.
Тапсырманың мақсаты:

• карталар мен пландар бойынша жергілікті жердегі учаскелердің
аудандарын графикалық тəсілмен анықтау.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• əр түрлі масштабтағы оқу картасы мен жоспары, жер
пайдаланушылықтардың дайын пландары, ЭЕМ, масштабтық сызғыш,
циркуль өлшеуіш, сызу құралдары мен жұмыс дəптері.
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Графикалық тəсілде планда кескінделген учаскені қарапайым
геометриялық фигураларға, негізінен үшбұрыштарға бөледі (7.17-сурет),
олардың ауданын мына формуламен анықтайды:

                                              S=ɑh/2,                                               (7.10)

мұндағы, ɑ-үшбұрыштың табаны; h- оның биіктігі.

7.17-сурет Графикалық тəсіл

Өлшеулердің жəне есептеулердің нəтижелерін 1-кестеге жазады.
Әр үшбұрыштың ауданын тексеру үшін (7.5-кестеде) екі түрлі

табандары ɑ' жəне ɑ'' жəне тиісті биіктіктері h' жəне h'' бойынша екі мəрте
аудандарын S' жəне S'' арқылы анықтайды [68].

Кесте 7.5- Аудандарды анықтау схемасы
Фигуралардың
нөмірлері

Табаны, ɑ Биіктігі, h Ауданы, S Sорта

1 ɑ'1
ɑ''1

h'1
h''1 

S'1
S''1 

S1=(S'1+S''1)/2

2 ɑ'2
ɑ''2

h'2
h''2 

S'2
S''2 

S2=(S'2+S''2)/2 

3 ɑ'3
ɑ''3

h'3
h''3 

S'3
S''3 

S3=(S'3+S''3)/2 

Сызықтармен шектелген пландағы учаскенің ауданын графикалық
тəсілмен анықтағанда мынадай ережелерді есте сақтаған жөн:

а) тұтас учаскені мүмкіндігінше өлшемі үлкендеу фигураларға бөлген
дұрыс, сонда пландағы өлшенілетін сызықтардың жəне осы фигуралардың
ауданын есептеуге қажетті мəліметтердің салыстырмалы қателіктері аз
болады;

б) планда учаскенің ауданын есептегенде қарапайым формулаларды
қолдануға мүмкіндік беретін фигуралар (тұтас ауданды бөліктерге бөлгенде)
құрған жөн;

в) салынған фигуралардың аудандарын анықтауға қажет
элементтерінің абсолют шамалары мүмкіндігінше бір-біріне тең болғаны
жөн. Мысалы, үшбұрыш үшін оның биіктігі табанына тең болғаны дұрыс;

г) фигуралардың аудандарын есептеп шығаратын формулаларға
мүмкіндігінше жергілікті жерде тікелей өлшеулерден алынған мəліметтерді
енгізген жөн;
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д) дөрекі қателіктерді болдырмау мақсатымен фигураның ауданын екі
рет есептеп шығарып, мүмкіндігінше əр түрлі сызықтық шамалар арқылы,
егер олардың ішінде дөрекі қателіктер болмаса, онда ақтық нəтижесі ретінде
олардың орташа мəнін қабылдаған дұрыс [68].

7.2.4. Жерді пайдалану алаңын жəне жер телімдерінің контурларын
анықтау.

Тапсырма Жерді пайдалану алаңын жəне жер телімдерінің контурларын
анықтау.
Тапсырманың мақсаты:

• білім алушыларды ауданды анықтаудың əдістерімен таныстыру, жерді
пайдалану алаңын жəне жер телімдерінің контурларын анықтауды меңгерту.
Формулалардағы белгілер: S-аудан; м2; га; м; ΔS-ауданды анықтағанда
кететін қателер; р-планиметр бөлігінің бағасы.
Керекті құралдар мен аспаптар: жер пайдаланушылықтардың дайын
пландары, ЭЕМ, масштабтық сызғыш, планиметр, циркуль өлшеуіш, сызу
құралдары мен жұмыс дəптері.

Планда жəне картада күрделі контурлардың ауданын анықтау үшін
механикалық əдіс қолданылады. Бұл əдісте ауданды планиметр аспабымен
анықтайды. Тəжірибелік сабақтарда жиі қолданылатын планиметрлер ПП-2К
жəне ПП-М. Суретте планиметрдің жалпы көрінісі көрсетілген [63].

Планиметрмен контурдың ауданын анықтау үшін, алдымен планиметр
бөлігінің бағасын анықтайды.Ол үшін қабырғасы 10 см квадратты дəлдікпен
салу керек (немесе алынған планның торы пайдаланылады) мысалы
масштабы 1:2000 болса, онда квадраттың ауданы 4 га.

Планиметрді орналастырғанда, оның полюсі квадраттың сыртында
болу керек. Квадраттың контурын үш рет планиметрмен айналдырып,
айналдырғаннан кейінгі жəне айналдырудың алдындағы шамалардың үш
айырымын анықтайды. Егер осы айырымдар бір-бірінен 3-4 бөліктен көп
болса, онда олардың орта шамасын анықтайды [63].

Осыдан кейін планиметрдің бөлігінің бағасын формуламен есептейді.

                                            Р= 𝑆𝑆𝑆𝑆белг
(n2−n1)орт

;                                              (7.11)

мұндағы, S-белгілі аудан (мысалы 4 га), (𝑛𝑛𝑛𝑛2 − 𝑛𝑛𝑛𝑛1) орта- планиметрдің
санақ механизмі бойынша алынған сынақтарды үш айырымдарының ортасы.

Біздің мысалда,
Р= 𝑆𝑆𝑆𝑆белг

(𝑛𝑛𝑛𝑛2−𝑛𝑛𝑛𝑛1)орт
=4 га
980

=0,00408 га;

Планиметр бөлігінің бағасын анықтайтын барлық деректер
«Планиметрмен контурдың ауданын есептеу» ведомосында жазылады.

  
 



243

 

д) дөрекі қателіктерді болдырмау мақсатымен фигураның ауданын екі
рет есептеп шығарып, мүмкіндігінше əр түрлі сызықтық шамалар арқылы,
егер олардың ішінде дөрекі қателіктер болмаса, онда ақтық нəтижесі ретінде
олардың орташа мəнін қабылдаған дұрыс [68].

7.2.4. Жерді пайдалану алаңын жəне жер телімдерінің контурларын
анықтау.

Тапсырма Жерді пайдалану алаңын жəне жер телімдерінің контурларын
анықтау.
Тапсырманың мақсаты:

• білім алушыларды ауданды анықтаудың əдістерімен таныстыру, жерді
пайдалану алаңын жəне жер телімдерінің контурларын анықтауды меңгерту.
Формулалардағы белгілер: S-аудан; м2; га; м; ΔS-ауданды анықтағанда
кететін қателер; р-планиметр бөлігінің бағасы.
Керекті құралдар мен аспаптар: жер пайдаланушылықтардың дайын
пландары, ЭЕМ, масштабтық сызғыш, планиметр, циркуль өлшеуіш, сызу
құралдары мен жұмыс дəптері.

Планда жəне картада күрделі контурлардың ауданын анықтау үшін
механикалық əдіс қолданылады. Бұл əдісте ауданды планиметр аспабымен
анықтайды. Тəжірибелік сабақтарда жиі қолданылатын планиметрлер ПП-2К
жəне ПП-М. Суретте планиметрдің жалпы көрінісі көрсетілген [63].

Планиметрмен контурдың ауданын анықтау үшін, алдымен планиметр
бөлігінің бағасын анықтайды.Ол үшін қабырғасы 10 см квадратты дəлдікпен
салу керек (немесе алынған планның торы пайдаланылады) мысалы
масштабы 1:2000 болса, онда квадраттың ауданы 4 га.

Планиметрді орналастырғанда, оның полюсі квадраттың сыртында
болу керек. Квадраттың контурын үш рет планиметрмен айналдырып,
айналдырғаннан кейінгі жəне айналдырудың алдындағы шамалардың үш
айырымын анықтайды. Егер осы айырымдар бір-бірінен 3-4 бөліктен көп
болса, онда олардың орта шамасын анықтайды [63].

Осыдан кейін планиметрдің бөлігінің бағасын формуламен есептейді.

                                            Р= 𝑆𝑆𝑆𝑆белг
(n2−n1)орт

;                                              (7.11)

мұндағы, S-белгілі аудан (мысалы 4 га), (𝑛𝑛𝑛𝑛2 − 𝑛𝑛𝑛𝑛1) орта- планиметрдің
санақ механизмі бойынша алынған сынақтарды үш айырымдарының ортасы.

Біздің мысалда,
Р= 𝑆𝑆𝑆𝑆белг

(𝑛𝑛𝑛𝑛2−𝑛𝑛𝑛𝑛1)орт
=4 га
980

=0,00408 га;

Планиметр бөлігінің бағасын анықтайтын барлық деректер
«Планиметрмен контурдың ауданын есептеу» ведомосында жазылады.

  
 

 

Планиметр бөлігінің бағасын анықтағаннан кейін, планимермен
пайдаланылатын жер учаскелерінің ауданын өлшеуге кіріседі. Әр
учаскелердің контурларын үш қайтара айналады да, үш санақ айырымын
анықтайды, егер айырымдардың алшақтауы 3-4 бөліктен аспаса, осы
айырымдардың орта шамасын анықтайды. Осыдан кейін əр учаскенің
ауданын гектармен келесі формула арқылы есептейді.

                                             S=р(n2-n1)орт;                                           (7.12)

Учаске контурларының аудандарын анықтау нəтижелерін ведомосқа
(кесте 7.3) кіргізеді де, планиметрмен есептелген аудандарды қосындысын
табады, бұл мысалға байланысты есептелген аудан Sесеп=7,80 га [63].

Содан кейін формула бойынша нақты үйлеспеушілікті (қатені)
анықтайды.                               

ΔS=Sесеп- Sкоорд;

мұндағы, Sкоорд-полигонның төбесінің координаталары бойынша
барлық учаскенің ауданы. Біздің мысал үшін нақты қате:

ΔS=Sесеп- Sкоорд=7,80-7,84= -0,04га;

Егер салыстырмалы қате 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆
≤ 1

100
аспаса, онда ΔS қатені қарама-қарсы

таңбамен анықталған учаскенің аудандарына пропорционалды түрде бөледі
(үлестіреді), бұнда түзетпелерді 0,01 га жуықтайда. Түзетілген аудандардың
қосындысы (Sтүзету) Sкоорд тең болу керек, яғни айтқанда ∑𝑆𝑆𝑆𝑆түзет=∑𝑆𝑆𝑆𝑆коорд.
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Кесте 7.6- Пайдаланылатын жерлердің аудандарын есептеу ведомосты
№ Контурд

ың аты
Санақ механизмі Сынақта

рдың
айырмас

ы
n2-n1

Айырым
дардың
ортасы

(n2-n1)орт

Аудан, га
Айналдыр
удан кейін

Айландыру
дың

алдында

Есептелген
,

Sесеп

Түзет
пе

Түзетілге
н

Sтүз

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Квадрат 10х10 контурының планиметрдің айналуымен бөлігінің бағасын анықтау

Квадрат
10х10

2708
3689
4669

1728
2708
3689

980
981
980

980 - - -

Р= 𝑆𝑆𝑆𝑆белг
(𝑛𝑛𝑛𝑛2−𝑛𝑛𝑛𝑛1)орт

=4 га
980

=0,00408 га;
1 Жырты

лған
жер

1716
1846
1980

1583
1716
1840

133
130
134

132 0,54 0,54

2 Суарма
лы

көгал

2116
2491
2816

1842
2165
2491

323
326
325

325 1,33 +0,01 1,34

3 Жайыл
ым жер

1686
2927
3342

1269
2514
2927

417
413
415

415 1,69 +0,01 1,70

4 Көгалд
ы жер

1633
2288
2941

1304
1958
2614

329
333
327

329 1,34 +0,01 1,35

5 Бақша 1514
1635
1996

1392
1514
1875

122
121
121

121 0,49 0,49

6 Алма
бағы

2248
2493
2740

2001
2248
2493

247
245
247

246 1,00 1,00

7 Орман 1956
2635
3000

1610
2307
2655

346
348
347

346 1,41 +0,01 1,42

Жинағы - 7,80 +0,04 7,84

Координаталар бойынша есептелген аудан Sкоорд=7,84 га
Қате ΔS=Sесеп- Sкоорд=7,80-7,84= -0,04га;

Салыстырмалы қате,
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑆𝑆коорд
 =

0,04
7,84

 =  
1

196
≤

1
100

Планда пайдаланатын жердің əр учаскесінің ортасына бөлшек түрінде:
алымына учаскенің нөмерін, бөліміне оның түзетілген ауданның шамасын
жазады; аудан 0,01 га дəлдігімен жазылады [63].

7.2.5. А.С. Савичтің тəсілі бойынша учаскенің алаңын анықтау.

Тапсырма А.Н.Савич тəсілі бойынша учаскенің алаңын анықтау.
Тапсырманың мақсаты:

• А.Н.Савич тəсілі бойынша учаскелердің ауданын анықтау.
Керекті құралдар мен аспаптар:
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Кесте 7.6- Пайдаланылатын жерлердің аудандарын есептеу ведомосты
№ Контурд

ың аты
Санақ механизмі Сынақта

рдың
айырмас

ы
n2-n1

Айырым
дардың
ортасы

(n2-n1)орт

Аудан, га
Айналдыр
удан кейін

Айландыру
дың

алдында

Есептелген
,

Sесеп

Түзет
пе

Түзетілге
н

Sтүз

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Квадрат 10х10 контурының планиметрдің айналуымен бөлігінің бағасын анықтау

Квадрат
10х10

2708
3689
4669

1728
2708
3689

980
981
980

980 - - -

Р= 𝑆𝑆𝑆𝑆белг
(𝑛𝑛𝑛𝑛2−𝑛𝑛𝑛𝑛1)орт

=4 га
980

=0,00408 га;
1 Жырты

лған
жер

1716
1846
1980

1583
1716
1840

133
130
134

132 0,54 0,54

2 Суарма
лы

көгал

2116
2491
2816

1842
2165
2491

323
326
325

325 1,33 +0,01 1,34

3 Жайыл
ым жер

1686
2927
3342

1269
2514
2927

417
413
415

415 1,69 +0,01 1,70

4 Көгалд
ы жер

1633
2288
2941

1304
1958
2614

329
333
327

329 1,34 +0,01 1,35

5 Бақша 1514
1635
1996

1392
1514
1875

122
121
121

121 0,49 0,49

6 Алма
бағы

2248
2493
2740

2001
2248
2493

247
245
247

246 1,00 1,00

7 Орман 1956
2635
3000

1610
2307
2655

346
348
347

346 1,41 +0,01 1,42

Жинағы - 7,80 +0,04 7,84

Координаталар бойынша есептелген аудан Sкоорд=7,84 га
Қате ΔS=Sесеп- Sкоорд=7,80-7,84= -0,04га;

Салыстырмалы қате,
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑆𝑆коорд
 =

0,04
7,84

 =  
1

196
≤

1
100

Планда пайдаланатын жердің əр учаскесінің ортасына бөлшек түрінде:
алымына учаскенің нөмерін, бөліміне оның түзетілген ауданның шамасын
жазады; аудан 0,01 га дəлдігімен жазылады [63].

7.2.5. А.С. Савичтің тəсілі бойынша учаскенің алаңын анықтау.

Тапсырма А.Н.Савич тəсілі бойынша учаскенің алаңын анықтау.
Тапсырманың мақсаты:

• А.Н.Савич тəсілі бойынша учаскелердің ауданын анықтау.
Керекті құралдар мен аспаптар:

  
 

 

• əр түрлі масштабтағы оқу картасы мен жоспары, жер
пайдаланушылықтардың дайын пландары, ЭЕМ, масштабтық сызғыш,
циркуль өлшеуіш, сызу құралдары мен жұмыс дəптері.

Жер пайдаланушылықтардың немесе учасккелердіңкоординаттарының
есептелген мəндері болмаған жағдайда, ауданды анықтаудың жоғары дəлдігі
талап етілетін кезде А. Н. Савич тəсілін қолданады [64].

Жер пайдаланушылықтың аумағын жабатын жалпы ауданы Ро
координаталық тордың алдымен 1,...,11 (7.19-сурет) бүтін квадраттарының
санын есептейді.Р0 анықтау үшін бір квадраттың ауданын олардың санына
көбейтеді. Мысалы, 1:10000 масштабы үшін 10 см-лік координаттық тордың
бір квадратының ауданы 100 га, масштабы 1:5000-25 га, 1:25000 (квадрат
жағы 8 см болғанда) -400 га тең [64].

Планиметрмен координаттық тордың толық емес квадраттарының
ауданын өлшейді: жер пайдаланушылықтың шекарасына кіретін ɑ1, ɑ2, ɑ3,
ɑ4,... жəне жер пайдаланушылықтан тыс орналасқан b1, b2, b3, b4,....

Өлшеулер полюстің екі жағдайында əрбір жағдайда екі рет айналдыра
отырып орындайды.

7.19-сурет А.Савич тəсілі бойынша аудан анықтау

Ыңғайлы болу үшін мұндай алаңдарды секцияларға топтастырған жөн. Жер
пайдаланушылықтың ауданы келесі формуламен анықталады

                  Р=Ро+ Р1
𝛼𝛼𝛼𝛼1+𝑏𝑏𝑏𝑏1

𝛼𝛼𝛼𝛼1 + Р2
𝛼𝛼𝛼𝛼2+𝑏𝑏𝑏𝑏2

𝛼𝛼𝛼𝛼2 + ... + Р𝑛𝑛𝑛𝑛
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛+𝑏𝑏𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛

𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛,                               (7.13)

мұндағы, Ро- координаттық тордың бүтін квадраттарының жалпы
ауданы, Р1, Р2, ..., Рn- ɑ1+b1, ɑ2+b2, ɑn+bn ,бөліністерінің санына сəйкес келетін
квадраттар ауданы.

Бақылау ретінде ɑ+b бөлінісінің мəнін, өзіне сəйкес əр түрлі
секциялардағы координаттық тордың толық квадрат ауданының мəнімен
салыстырады жəне салыстырмалы айырмашылық 1/400 аспауы тиіс [64].

Бұл əдісте қағаздың деформациясы автоматты түрде есепке алынады,
планиметрмен айналдырып отырып анықтайтын ауданның қысқаруына
байланысты, ауданды анықтаудың дəлдігі жоғарылайды. 

Планиметрдің бір  бөлігінің құны р=Р/(ɑ+b) формуласымен бірнеше рет
анықталады.
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                                       fPмүм=0,03 М
10 000√Р                                          (7.14)

үшін координат торының тұтас квадраттарының ауданына сəйкес
келетін а+в бөліністерінің алынған санын əртүрлі секцияларда салыстырады.

Кесте 7.7- А.С. Савичтің тəсілі бойынша учаскенің алаңын анықтау
Секци
я

номер
і

Секци
я

атауы

Есеп
дөңгелек
бойынша
есептеул

ер

Есептеу
айырмас

ы

Есептеу
айырмашылықтары
ның орташа мəні

Бүтін
квадраттард
ың ауданы,

га

Планиметр
дің бөлу
бағасы, га

Секци
я

алаңы
, га

І

ɑ1

ПП

300 0,10013

122,2

177,8

3975
1221

2754
1219

1535 1220
ПЛ

7561
1220

6341
1220

5121

b1

ПП
4553

1776
2777

1776
1001

1776
ПЛ

3636
1777

1859
1775

0084

ɑ1+b1 2996 300,0
··································································································
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                                       fPмүм=0,03 М
10 000√Р                                          (7.14)

үшін координат торының тұтас квадраттарының ауданына сəйкес
келетін а+в бөліністерінің алынған санын əртүрлі секцияларда салыстырады.

Кесте 7.7- А.С. Савичтің тəсілі бойынша учаскенің алаңын анықтау
Секци
я

номер
і

Секци
я

атауы

Есеп
дөңгелек
бойынша
есептеул

ер

Есептеу
айырмас

ы

Есептеу
айырмашылықтары
ның орташа мəні

Бүтін
квадраттард
ың ауданы,

га

Планиметр
дің бөлу
бағасы, га

Секци
я

алаңы
, га

І

ɑ1

ПП

300 0,10013

122,2

177,8

3975
1221

2754
1219

1535 1220
ПЛ

7561
1220

6341
1220

5121

b1

ПП
4553

1776
2777

1776
1001

1776
ПЛ

3636
1777

1859
1775

0084

ɑ1+b1 2996 300,0
··································································································

  
 

 

Кесте жалғасы Кесте 7.7

ІІ

ɑ4

ПП

400 0,10010

150,4

249,6

6215
1502

4713
1501

3212 1502

ПЛ
1006

1502
9504

1503
8001

b4

ПП
2420

9922

7428

ПЛ
1996

9503

7012

ɑ4+b4 3996 400
5719 0,10012

Р0

572,6
1100,0

Р 1672,6

7.2.6. Жоспарда секциялар мен контурлардың алаңдарын анықтау жəне
байланыстыру.

Тапсырма Планда секциялар мен контурлардың алаңдарын анықтау.
Тапсырманың мақсаты:

• білім алушыларды ауданды анықтаудың əдістерімен таныстыру, планда
секциялар мен контурлардың аудандарын анықтауды жəне оларды
байланыстыруды меңгерту
Формулалардағы белгілер: М-масштаб; Р-массивтің жалпы ауданы.
Керекті құралдар мен аспаптар:

жер пайдаланушылықтардың дайын пландары, ЭЕМ, масштабтық
сызғыш, планиметр, циркуль өлшеуіш, сызу құралдары мен жұмыс дəптері.

Әрбір секция іргелес орналасқан жалпы ауданы 800-1200 га бір немесе
бірнеше контурларды қамтуы тиіс (7.20-сурет).
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7.20-сурет Секцияларды орналастыру

І,ІІ-секциялардың нөмірлері; 1339,14-1366,59-аудандары;
Геометриялық фигуралар: 1,2,4,5-үшбұрыштар; 3-трапеция.
Секциялардың шекаралары контурлардың шекараларымен

біріктіріледі, яғни сəйкес қатар жүргізіледі. Олардың аудандары графикалық
немесе графикалық-механикалық тəсілмен есептеледі. Мүмкін қателік мына
формуламен анықталады:

                                           fмүм= ±0,05 М
10000 √Р                                      (7.15)

мұнда, М-план масштабының бөлімі;Р-массивтің жалпы ауданы.
Алынған қателік (егер ол мүмкін болса) есептелген секциялардың

ауданына кері белгімен пропорционалды таратылады. Секциялардың
шекаралары контурлар калькасында қызыл түспен көрсетіледі. Секциялар
рим цифрымен нөмірленеді [65].

Кесте 7.8- Секция бойынша ауданды есептеу
№ Геометриял

ық
фигуралард
ың атаулары

Фигуран
ың №

Өлшемдер (см) Геометриял
ық

фигураны
есептеу

формуласы

Ауданы Түзетп
е

Байлан
ыс

тырылға
н

ауданы

см га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 үшбұрыш 1 9,5 22,6

5
Р=(S*h)/2 107,5

8
672,42 +0,59 673,11

үшбұрыш 2 9,4 22,6
5

Р=(S*h)/2 106,4
5

665,34 +0,59 666,03

1339,14
2 трапеция 3 20 4,

7
Р=h*Sорт 94 587,5 +0,59 588,19

үшбұрыш 4 7,9
5

16,8 Р=(S*h)/2 66,78 417,38 +0,59 418,07

үшбұрыш 5 6,8
5

16,8 Р=(S*h)/2 57,54 359,63 +0,70 360,33

1366,59
2702,2

7
+3,46 2705,73
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7.20-сурет Секцияларды орналастыру

І,ІІ-секциялардың нөмірлері; 1339,14-1366,59-аудандары;
Геометриялық фигуралар: 1,2,4,5-үшбұрыштар; 3-трапеция.
Секциялардың шекаралары контурлардың шекараларымен

біріктіріледі, яғни сəйкес қатар жүргізіледі. Олардың аудандары графикалық
немесе графикалық-механикалық тəсілмен есептеледі. Мүмкін қателік мына
формуламен анықталады:

                                           fмүм= ±0,05 М
10000 √Р                                      (7.15)

мұнда, М-план масштабының бөлімі;Р-массивтің жалпы ауданы.
Алынған қателік (егер ол мүмкін болса) есептелген секциялардың

ауданына кері белгімен пропорционалды таратылады. Секциялардың
шекаралары контурлар калькасында қызыл түспен көрсетіледі. Секциялар
рим цифрымен нөмірленеді [65].

Кесте 7.8- Секция бойынша ауданды есептеу
№ Геометриял

ық
фигуралард
ың атаулары

Фигуран
ың №

Өлшемдер (см) Геометриял
ық

фигураны
есептеу

формуласы

Ауданы Түзетп
е

Байлан
ыс

тырылға
н

ауданы

см га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 үшбұрыш 1 9,5 22,6

5
Р=(S*h)/2 107,5

8
672,42 +0,59 673,11

үшбұрыш 2 9,4 22,6
5

Р=(S*h)/2 106,4
5

665,34 +0,59 666,03

1339,14
2 трапеция 3 20 4,

7
Р=h*Sорт 94 587,5 +0,59 588,19

үшбұрыш 4 7,9
5

16,8 Р=(S*h)/2 66,78 417,38 +0,59 418,07

үшбұрыш 5 6,8
5

16,8 Р=(S*h)/2 57,54 359,63 +0,70 360,33

1366,59
2702,2

7
+3,46 2705,73

  
 

 

Қиылыспаушылық =Рпрак-Ртеор. Қиылыспаушылық =2702,27-
2705,73=-3,46.

fмүм=0,05*(М/10000)*Ртеор(1/2).
fмүм=0,05*(25000/10000)*2705,73(1/2)=6,5.

Барлығы: Р 1-секция-1339,14 га: Р 2 секция-1366,59 га. Жалпы ауданы
2705,73 га.

7.2.7. Контурлардың экспликациялары мен калькаларын жасау.

Тапсырма Контурлардың экспликациялары мен калькаларын жасау.
Тапсырманың мақсаты:

• білім алушыларды ауданды анықтаудың əдістерімен таныстыру,
контурлардың экспликациялары мен калькаларын жасауды меңгерту
Оқулық:

Карбозов Т.Е. Жерге орналастыру кезіндегі геодезиялық жұмыстар
бойынша, Астана,2005
Формулалардағы белгілер: М-масштаб; Р-массивтің жалпы ауданы.
Керекті құралдар мен аспаптар:

жер пайдаланушылықтардың дайын пландары, ЭЕМ, масштабтық
сызғыш, циркуль өлшеуіш, сызу құралдары мен жұмыс дəптері.

Контурлардың аудандары графикалық немесе графикалық-
механикалық тəсілмен есептеледі. Майда контурлар палеткамен, ал
сызықтық (далалық жолдар) контурлар графикалық жолмен есептеледі (7.21-
сурет)[65].

7.21-сурет Секциялар, контурлар жəне геометриялық фигураларды
орналастыру

І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ- контурлардың нөмірлері;
Геометриялық фигуралар: 5,6,7,8,10,11,13,14- үшбұрыштар;
2,3,9,12,15,16- трапециялар, 1,4-тік бұрыштар.
Контурларды нөмірлеу жер массивінің бүкіл территориясы бойынша,

ал олардың ауданын байланыстыру əрбір секция бойынша жасалады. Мүмкін
қателік мына формуламен есептеледі:
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                           fмүм= ±0,08 М
10000√Р                                                    (7.16)

мұнда, М-план масштабының бөлімі; Р-массивтің жалпы ауданы.
Контурларды есептеу жазбалары 7.9-кестеге жазылады. Контурлық

ведомост 7.10-ші кестеге, таксициондық ведомост 7.11-ші кестеге жазылады.
Контурлар калькасы 7.21-сурет бойынша рəсімделеді [65].

Кесте 7.9- Контурлар бойынша ауданды есептеу
С
ек
ц
и
я

Конту
р №

Алаптарды
ң атаулары

Геометрия.
Фигураның
атаулары

Фигу
ра
№

Ауданы Түзет
пе

Байла
нысты
рылған
ауданы,
га

Майд
а
конту
рлар

Конту
рдың
таза
ауданы

Конту
рдың
таза
ауданы

см га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Жыр жер Тік

төртбұрыш
1 51 318,75 -0,09 318,66 285,25 318,66

1 1а Бұталар 24,14 24,14
1б Бұталар 8,50 8,50
1в Жол 0,77 0,77

2 Жыр жер Трапеция 2 26,059 162,87 -0,09 162,78 162,78 162,78
3 Жайылым Трапеция 3 24,201

5
151,26 -0,08 151,18 151,18 151,18

4 Жыр жер Тік
төртбұрыш

4 20,294 126,84 -0,08 123,76 125,38 126,76

4а Жол 0,54 0,54
4б Жол 0,84 0,84

5 Жыр жер Үшбұрыш 5 18,18 113,63 -0,08 113,55 112,58 113,55
5а Жол 0,97 0,97

Үшбұрыш 6 23,432 146,45 -0,08 146,37 146,37 146,37
6 Жайылым Үшбұрыш 7 28,757

4
179,73 -0,08 179,65 178,15 179,65

6а Жол 1,5 1,5
Үшбұрыш 8 22,443

4
140,27 -0,08 140,19 140,19 140,19

1 секция бойынша
барлығы

1339,14 37,26 1301,88 1339,14

2 7 Жыр жер Трапеция 9 27,31 170,69 -0,08 170,61 168,91 170,61
7а Жол 0,54
7б Жол 1,16

8 Жыр жер Үшбұрыш 10 19,56 122,24 -0,07 122,17 120,97 122,17
Үшбұрыш 11 23,48 146,76 -0,08 146,68 146,68 146,68

8а Жол 1,2
Трапеция 12 34,97 218,61 -0,08 218,53 218,53 218,53

9 Жайылым Үшбұрыш 13 18,44 115,30 -0,07 115,23 114,03 115,23
9а Жол 1,2

Үшбұрыш 14 14,71 91,99 -0,07 91,92 91,92 91,92
10 Жыр жер Трапеция 15 19,58 122,41 -0,08 122,33 120,93 122,33

10а Жол 0,53
10б Жол 0,87

11 Жыр жер Трапеция 16 60,67 379,20 -0,08 379,12 298,47 379,12
11а Жол 1,51 1,51
11б Батпақ 20,42 20,42
11в Көл 58,72 58,72

2 секция бойынша
барлығы

1366,59 86,15 1280,44 1366,59

Жалпы 2707,0
0

-1,27 2705,73 123,4
1

2582,32 2705,73

Қиылыспаушылық =2707,00-2705,73=+1,27 fмүм=6,5
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0
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Кесте 7.10- Контурлық ведомост
Конт
ур
лард
ың

Алаптарды
ң атаулары

Ауданы,
га

Соның ішінде
Жыр
жер

Тыңа
йма

Шабын
дық

Жайылы
м

Бұта Батп
ақ

Кө
л

Жол
астында

Құрыл
ыс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Жырт жер 285,25 285,25
1а Бұталар 24,14 24,14
1б Бұталар 8,50 8,50
1в Жол 0,77 0,77
2 Жырт жер 162,78 162,78
3 Жайылым 151,18 151,18
4 Жырт жер 125,38 125,38
4а Жол 0,54 0,54
4б Жол 0,84 0,84
5 Жырт жер 258,95 258,95
5а Жол 0,97 0,97
6 Жайылым 318,34 318,34
6а Жол 1,5 1,5

Барлығы 1339,14 832,62 469,52 32,64 4,62
7 Жырт жер 167,71 167,71
7а Жол 0,54 0,54
7б Жол 1,16 1,16
8 Жырт жер 267,65 267,65
8а Жол 1,2 1,2
9 Жайылым 424,48 424,48
9а Жол 1,2 1,2
10 Жырт жер 120,93 120,93
10а Жол 0,53 0,53
10б Жол 0,87 0,87
11 Жырт жер 298,47 298,47
11а Жол 1,51 1,51
11б Батпақ 20,42
11в Көл 58,72

Барлығы 1366,59 855,96 424,48 7,01
Жалпы 2705,73 1688,32 894 32,64 11,63

Кесте 7.11- Таксациондық ведомост
Секция Секция

ауданы
Соның ішінде

Жырт.
жер

Тыңайма шабын Жайылым Бұта Баптақ Жол Құрылыс Басқа
таза Тасты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1339,14 832,36 469,52 32,64 4,62
1 1366,59 855,96 424,48 20,42 7,01 58,72

Жалпы 2705,73 1906,85 675,47 32,64 20,42 11,63 58,72

7.3. Нивелирдеудің түрлері мен тəсілдері, техникалық нивелирлеу.
7.3.1. Абсолютті жəне қатысты биіктіктер.

Жерге орналастыру жобаларын жасау кезінде жоспарлар мен карталар
бойынша жергілікті жердің бедері туралы түсінік алу, бір нүкте екіншісінен
қанша жоғары немесе төменге бөлу, яғни нүктелердің орналасуын, жер
объектілерінің контурын биіктігі бойынша анықтау қажеттілігі туындайды.
Ол үшін нивелирлеу немесе вертикаль түсіру деп аталатын далалық
нивелирлік жұмыстар жүргізеді [64].
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7.22-сурет Абсолют жəне салыстырмалы биіктіктер

Елімізде жер беті нүктелерінің биіктігі Кронштадт футшток сызығымен
белгіленген Балтық теңізінің орташа деңгейінен есептеледі жəне мұндай
биіктіктер абсолютті деп аталады. bВ жəне сС тіктеу сызықтарының
кесінділері (7.22-сурет) жергілікті жердегі В жəне С нүктелерінің абсолюттік
биіктіктері болып табылады. Егер биіктіктер қандай да бір шартты таңдалған
деңгейлік беттен, мысалы, А нүктесінен есептелетін болса, онда оларды
салыстырмалы немесе шартты деп атайды.b'В жəне с'С тіктеу сызықтарының
кесінділері жергілікті жердегі В жəне С нүктелерінің салыстырмалы
биіктіктері болып табылады.

Абсолюттік немесе салыстырмалы биіктіктердің айырмашылығы өзара
биіктік деп аталады.Ол бір нүкте екіншісінен қаншалықты жоғары немесе
төмен екенін көрсетеді. Суретте h=с''С мəні С нүктесінің В нүктесінен өзара
биіктік мəнін көрсетеді. Егер В жəне С нүктелері НВ=bВ жəне Нс=сС
биіктігіне ие болса, онда В нүтесінің С нүктесінен өзара биіктігі

                                                     hвс=Нс-Нв                                                            (7.17)

Өзара биіктіктің мəні плюс немесе минус болады. Егер С нүктесі В
жоғары болса, яғни Нс>Нв, онда hвс оң болады («+» белгісімен), ал егер
Нс<Нв, онда hвс теріс болады («-» белгісімен).

7.3.2. Жоспарда бедерді сызу жəне бейнелеу.

Тапсырма Карта мен пландағы рельефтің бейнелеуін жұмыс дəптеріне
карандашпен салып, бергштрихтің бағытын көрсету (7.12-кесте).
Тапсырманың мақсаты:

• карта мен пландағы рельефтің бейнелері туралы түсінік қалыптастыру
жəне бейнеленуін меңгерту.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• карта мен план үлгілері, жұмыс дəптері.
Жердің физикалық бетінің өзгерісін (кедір-бұдырларын) рельеф

арқылы айқындауға болады. Рельефтің сипатына байланысты Жердің беті
жазық төбелі жəне таулы болып бөлінеді. Жердің бетінің негізгі рельефіне
жататындар: төбе, ой-шұңқыр, жота, сай жəне өркеш төбелер [66].
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Кесте 7.12- Жоспарда бедерді сызу жəне бейнелеу
№ Рельеф жəне оның анықтамасы Карта мен планда бейнелеу
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төбесі, төбеден жан-жаққа тараған ылдиды
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түбі болады. Ойдың бүйір беттері ылдидан
(жонынан) тұрады, олардың жер бетімен өту
сызығы жиегі болады.

Ой тұйық горизонтальмен бейнеленеді, бірақ
бергштрихтері ойдың түбіне бағытталған.

3 Жота (арқа)- тау мен төбеден бөлініп
шығып, биіктігі бір бағытпен өзгерген
рельефтің пішіні. Жотаның басты
элементтері суайрық сызықтары, жоны мен
табаны.  

Жота дөңес горизонтальмен бейнеленеді, оның
дөңестігі жердің төмендеу жағына бағытталған.

4 Сай- бір бағытпен өзгерген еңістік (ойлы)
жер. Сайдың жиегінен екі бүйір беті (жоны)
төмендеп келіп, түбінде сужиналғыш
сызығын немесе тальвегін құрайды. Сайдың
түрлері алқап-жазық құламалы енді сайлар,
жар –тік құламалы тар сайлар.

Сай ойыс горизонтальдармен бейнеленеді, ойыстың
бағыты төмен жерлерге қарай бағытталған, тік жарлар

арнаулы шартты белгілермен бейнеленеді

5 Өркеш төбелер- екі төбенің жотасының
төмендеген жері (немесе иілуі). Өркеш
төбелерден бір-біріне қарама-қарсы бағытта
екі сай басталады. Таулы жерлерде өркеш
таулардың екі қарама-қарсы жонның
арасында жол қатынасы-асуларымен
жасалады.

Өркеш төбелер қарама-қарсы бағытталған дөңес
горизонтальдармен бейнеленеді.

7.3.3. Нивелирлеудің түрлері мен тəсілдері.

Тапсырма Нивелирлеудің түрлері мен тəсілдерін туралы түсінік
қалыптастыру, кестеде ұғымдармен салыстырып, дұрыс жауабын бағытпен
сəйкестендіру.
Тапсырманың мақсаты:

• нивелирлеудің түрлерін меңгерту жəне өзара биіктікті анықтауды
үйрету
Керекті құралдар мен аспаптар:

• Нивелир жинағы, жұмыс дəптері.
Топографиялық пландар мен карталарды, сондай-ақ инженерлік

жобалағанда жəне жобадан жерге шығарғанда жер бетіндегі нүктелердің
биіктігін білу қажет. Осы мəселеге байланысты жердің бетінде геодезиялық
жұмыстар орындалады, оны нивелирлеу деп атайды. Нивелирлеу кезінде жер
бетінде бір нүктелер мен екінші нүктелердің арасындағы өзара биіктіктерді
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анықтайды, содан кейін бастапқы нүктенің берілген биіктігі арқылы келесі
келесі нүктелердің деңгейлік беттен саналатын биіктіктерін есептейді. Өзара
биіктікті анықтау əдісі жəне қолданылатын аспаптарына байланысты келесі
нивелирлеу түрлері бар[66]:

1. геометриялық нивелирлеу - өзара биіктік горизонталь көздеу сəулесі
арқылы анықталады жəне нивелир аспабының көмегімен орындалады;

2. тригонометриялық нивелирлеу – өзара биіктік көлбеу көздеу сəулесі
арқылы анықталады жəне теодолит аспабының көмегімен орындалады;

3. гидростатикалық нивелирлеу – өзара биіктік өзара байланысқан
ыдыстардағы сұйық бетінің бір деңгейде тұруына негізделген;

4. барометрлік нивелирлеу – нүктелердің арасындағы өзара биіктік сол
нүктелердегі атмосфералық қысымдардың айырмашылығына негізделген;

5. механикалық нивелирлеу – аспаптар арқылы жердің профилі
автоматты түрде жазылады [66].

Кесте 7.13- Нивелирлеудің түрлері мен тəсілдері
Геометриялық нивелирлеу Өзара биіктік өзара байланысқан ыдыстардағы сұйық бетінің бір

деңгейде тұруына негізделген
Тригонометриялық
нивелирлеу

Өзара биіктік горизонталь көздеу сəулесі арқылы анықталады
жəне нивелир аспабының көмегімен орындалады

Гидростатикалық
нивелирлеу

Нүктелердің арасындағы өзара биіктік сол нүктелердегі
атмосфералық қысымдардың айырмашылығына негізделген

Барометрлік нивелирлеу Өзара биіктік көлбеу көздеу сəулесі арқылы анықталады жəне
теодолит аспабының көмегімен орындалады

Механикалық нивелирлеу Аспаптар арқылы жердің профилі автоматты түрде жазылады

7.3.4. Геометриялық нивелирлеу тəсілдері.

Тапсырма Геометриялық нивелирлеу тəсілдерін меңгеру.
Тапсырманың мақсаты:

• геометриялық нивелирлеу тəсілдерін меңгерту
Формулалардағы белгілер: АГ-аспап горизонты.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• Нивелир жинағы, тапсырманың бланкісі жəне жұмыс дəптері.
Нүктелердің биіктік белгілерінің мəнімен олардың салыстырмалы

биіктіктерін есептеп шығаратын геодезиялық өлшеулер нивелирлеу деп
аталады. Нүктелердің алынған биіктік белгілерінің мəні барлық масштабтағы
топографиялық түсірістердің биіктік негізі болып саналады жəне олар
инженерлік есептерді, сондай-ақ бірқатар ғылыми есептеулерді шешу үшін
қолданылады. Нүктелердің биіктігін техникалық нивелирлеуді қолданып
геометриялық нивелирлеумен анықтайды. Геометриялық нивелирлеу
«ортадан» жəне «алға қарай» нивелирлеу əдістері болып бөлінеді [67].

Салыстырмалы биіктікті «Ортадан» нивелирлеу тəсілімен өлшеу.
«Ортадан» нивелирлеуде нивелир А жəне В (7.23-сурет) нүктелерінің

дəл ортасындағы С нүктесіне орнатылады, ал А жəне В нүктелеріне бірдей
рейкалар қойылады.
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инженерлік есептерді, сондай-ақ бірқатар ғылыми есептеулерді шешу үшін
қолданылады. Нүктелердің биіктігін техникалық нивелирлеуді қолданып
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Салыстырмалы биіктікті «Ортадан» нивелирлеу тəсілімен өлшеу.
«Ортадан» нивелирлеуде нивелир А жəне В (7.23-сурет) нүктелерінің

дəл ортасындағы С нүктесіне орнатылады, ал А жəне В нүктелеріне бірдей
рейкалар қойылады.

  
 

 

Дүрбінің нысаналау осін горизонталь жағдайына келтіреді де
нивелирдің дүрбісін біртіндеп рейкаларға нысаналайды. Бұдан кейін З жəне
П есептеулерін алады, олар нысаналау сəулесінен А жəне В нүктелеріне
дейінгі кесінділер болып саналады. Мұнда А жəне В нүктелерінің
арасындағы салыстырмалы биіктік (h) мына формула бойынша есептеліп
шығарылады:

                                                  h=З-П                                                   (7.18)

Егер «артқа есептеу» 3 «алға есептеуден» П артық болса (З>П), онда
салыстырмалы биіктік h оң болады, яғни В нүктесі А нүктесінен биік
орналасады. Ал «артқы есептеу» З «алға есептеуден» П кем болса (З<П), онда
салыстырмалы биіктік теріс болады, яғни В нүктесі А нүктесінен төмен
орналасады [67].

7.23-сурет Ортадан нивелирлеу əдісі

Егер А нүктесінің биіктік белгісінің мəні На белгілі болса, онда келесі
В нүктесінің биіктік белгісінің мəні Нв бұрынғы нүктенің биіктік белгісінің
мəні На мен олардың арасындағы салыстырмалы биіктігінің h қосындысына
тең болады:

                                                Нв=На+h                                                 (7.19)
Нивелирдің нысаналау сəулесінің теңіз деңгейінен биіктігі аспаптың

горизонты АГ деп аталынып, былайша анықталады:
                                                  АГ=НА+З=НВ+П                                  (7.20)
Егер рейканы аралықтағы Д нүктесіне қойып, одан d есептеуін алатын

болсақ, одан оның биіктігі:
                                                        НД=АГ-d                                         (7.21)

яғни кез келген нүктенің биіктік белгісінің мəні аспаптың горизонтымен осы
нүктеге қойылған рейкадан алынған есептеудің айырымына тең [67].

«Ортадан» нивелирлеудің «алға қарай» нивелирлеумен салыстырғанда
мынадай артықшылықтары болды:

1) еңбектің өнімділігі 2 есе жоғары;2) нивелирлеуге əсерін тигізетін
кейбір қателіктер жойылады [67].

Салыстырмалы биіктікті «Алға қарай» нивелирлеу тəсілімен өлшеу
«Алға қарай» нивелирлеуде (7.24-сурет) бастапқы А нүктесіне нивелир

орнатылады да, ал алдыңғы В нүктесіне рейка қойылады. Содан кейін
рейкадан есептеуді П алады да, А нүктесінен нивелир дүрбісінің окулярының
центріне дейінгі вертикаль ара қашықтықты, яғни нивелирдің биіктігі болып
саналатын қашықтықты өлшейді. 7.24-суреттенкөрініп тұрғандай, А жəне В
нүктелерінің арасындағы салыстырмалы биіктік (h) мынаған тең болады:                              
h=і-П
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7.24-сурет Алға қарай нивелирлеу əдісі

7.3.5. III – IV сыныпты мемлекеттік биіктік желілері.

Тапсырма III – IV сыныпты мемлекеттік биіктік желілері бойынша түсінік
қалыптастырып, кестені толтыру.
Тапсырманың мақсаты:

• III – IV сыныпты мемлекеттік биіктік желілері бойынша түсінік
қалыптастыру жəне орта квадратты қатенің шамасын білу.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• Нивелир жинағымен жұмыс дəптері.
Мемлекеттік нивелирлеу торларының пунктерінің биіктігі геомериялық

нивелирлеу əдісімен анықталады. Дəлдігіне жəне қызметіне қарай
мемлекеттік нивелирлеу торлары І, ІІ, ІІІ, IV класс болып бөлінеді [66].

І жəне ІІ класты нивелир торлары басты биіктік негізі болып табылады,
солардың көмегімен бір биіктік жүйесі тағайындалады.

І класты нивелрилеу торлары периметрі 2000 км тұйық полигоннан
құрылады. І класты нивелирлеу өте жоғары дəлдікпен өлшеніп, мүлкітсіз
істейтін аспаптар мен жетілген əдістерді қолдану арқылы орындалады. І
класты нивелирлеуде өзара биіктікті анықтау үшін 1 км жүрісте кететін
кездейсоқ қатенің орта квадратты шамасы m=0,5 мм.

ІІ класты нивелрилеу торлары І класты нивелирлеу торларының
пункттерінің арасында жасалады, яғни айтқанда сол пунктермен тіреледі.
Оларды құрайтын полигонның периметрі 500-600 км болады. ІІ класты
нивелирлеуде 1 км жүрісте кететін орта квадратты қатенің шамасы m=0,8
мм-ден аспайды.

ІІІ класты нивелрилеу торлары І жəне ІІ класты нивелирлеу
полигондарының ішінен жеке жүріс түрінде периметрі 150-200 км болатын
6-9 полигонға бөлініп құралады (1 км жүріске m=1,6 мм қате). ІІІ класты
нивелирлеу торын ары қарай толықтыру арқылы IV класты нивелирлеу
торын құрайды (1 км жүріске m=6 мм қате). IV класты нивелирлеу торы
топографиялық түсірістердің биіктік негізі, олардың жүргізу жиілігі
түсірістің масштабы мен жер бетінің рельефіне байланысты болады [66].

Барлық кластың нивелирлеу торлары орташа 5 км сайын реперлермен
жəне маркалармен белгіленеді.
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7.24-сурет Алға қарай нивелирлеу əдісі

7.3.5. III – IV сыныпты мемлекеттік биіктік желілері.

Тапсырма III – IV сыныпты мемлекеттік биіктік желілері бойынша түсінік
қалыптастырып, кестені толтыру.
Тапсырманың мақсаты:

• III – IV сыныпты мемлекеттік биіктік желілері бойынша түсінік
қалыптастыру жəне орта квадратты қатенің шамасын білу.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• Нивелир жинағымен жұмыс дəптері.
Мемлекеттік нивелирлеу торларының пунктерінің биіктігі геомериялық

нивелирлеу əдісімен анықталады. Дəлдігіне жəне қызметіне қарай
мемлекеттік нивелирлеу торлары І, ІІ, ІІІ, IV класс болып бөлінеді [66].

І жəне ІІ класты нивелир торлары басты биіктік негізі болып табылады,
солардың көмегімен бір биіктік жүйесі тағайындалады.

І класты нивелрилеу торлары периметрі 2000 км тұйық полигоннан
құрылады. І класты нивелирлеу өте жоғары дəлдікпен өлшеніп, мүлкітсіз
істейтін аспаптар мен жетілген əдістерді қолдану арқылы орындалады. І
класты нивелирлеуде өзара биіктікті анықтау үшін 1 км жүрісте кететін
кездейсоқ қатенің орта квадратты шамасы m=0,5 мм.

ІІ класты нивелрилеу торлары І класты нивелирлеу торларының
пункттерінің арасында жасалады, яғни айтқанда сол пунктермен тіреледі.
Оларды құрайтын полигонның периметрі 500-600 км болады. ІІ класты
нивелирлеуде 1 км жүрісте кететін орта квадратты қатенің шамасы m=0,8
мм-ден аспайды.

ІІІ класты нивелрилеу торлары І жəне ІІ класты нивелирлеу
полигондарының ішінен жеке жүріс түрінде периметрі 150-200 км болатын
6-9 полигонға бөлініп құралады (1 км жүріске m=1,6 мм қате). ІІІ класты
нивелирлеу торын ары қарай толықтыру арқылы IV класты нивелирлеу
торын құрайды (1 км жүріске m=6 мм қате). IV класты нивелирлеу торы
топографиялық түсірістердің биіктік негізі, олардың жүргізу жиілігі
түсірістің масштабы мен жер бетінің рельефіне байланысты болады [66].

Барлық кластың нивелирлеу торлары орташа 5 км сайын реперлермен
жəне маркалармен белгіленеді.

  
 

 

Кесте 7.14- III – IV сыныпты мемлекеттік биіктік желілері
Нивелирлеу торлары Полигон периметрінің

көлемі
1 км жүрісте  кететін кездейсоқ қатенің

орта квадратты шамасы
І класты нивелирлеу торлары
ІІ класты нивелирлеу торлары
ІІІ класты нивелирлеу торлары
IV класты нивелирлеу торлары

7.3.6. Геометриялық нивелирдеу журналы. 7.3.7. IV сыныпты
біркелкілеу нəтижелерін камералдық өңдеу.

Тапсырма Геомтриялық нивелирлеу журналын жүргізу, IV сыныпты
біркелкілеу нəтижелерін камералдық өңдеу бойынша кестеде көрсетілген
реттілікпен есептеуді жүргізу.
Тапсырманың мақсаты:

• IV сыныпты нивелирлеу нəтижелерін камеральды өңдеу жұмыстарын
меңгерту
Керекті құралдар мен аспаптар: Нивелир жинағымен нивелирлеу бланкісі,
калькулятор

1) жұмысты бастамас бұрын нивелирдің жұмыс жағдайында екенін
тексеріп алу; 2) нивелирді штативке орнықтырып, өлшенетін екі нүктенің
ортасына орнатамыз (ортадан нивелирлеу əдісінде); 3) нивелирді жұмыс
қалпына келтіру (горизонттау, нүктеге бағдарлау); 4) станциядағы жұмыс
реті:

- артқы рейканың қара жағынан көздеу дүрбісін дəлдеп, жоғары жəне
ортаңғы жіп торынан есеп аламыз;

- алдыңғы рейканың қара жағына көздеп, жоғарғы жəне ортаңғы жіп
торынан есеп алынады;

- рейканың қызыл жағынан ортаңғы жіп торынан есеп алынады;
- артқы рейканың қызыл жағынан ортаңғы жіп торынан есеп алынады:
5) алынған есептер арнайы бланкке жазылып, камералдық есептеулер

жүргізіледі [66].

Кесте 7.15- IV сыныпты нивелирлеу нəтижелерін камералдық өңдеу
№

станция
Алдыңғы жəне артқы
рейка арақашықтығы

Рейкалардан алынған есеп Өзара
биіктік

Орташа
биіктікартқы алдыңғы

І
(1)-(2) жоғары (қара)(1) жоғары (қара)(3) (2)-(4) (2)-(4)+

(6)-(5)/2орта (қара)(2) орта (қара)(4)
(3)-(4) орта (қызыл)(6) орта (қызыл)(5) (6)-(5)

(6)-(2) (5)-(4)
Ескерту:
Нивелирлеудің 4 класы техникалық нивелирлеуге қарағанда есептеу

дəлдігімен ерекшеленеді. 4 класты нивелирлеу (ортадан нивелирлеу əдісі)
нивелирден рейкаға дейінгі иықтың теңсіздігі 5 метрден аспауы тиіс. Шекті
қатені анықтау формуласы

                                                               𝜕𝜕𝜕𝜕h=20√L,                                       (7.22)
мұндағы L=нивелир жүрісінің ұзынығы (км).
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Кесте 7.16- IV сыныпты нивелирлеу нəтижелерін камералдық өңдеу
№

станция
Алдыңғы және артқы
рейка арақашықтығы

Рейкалардан алынған есеп Өзара
биіктік

Орташа
биіктікартқы алдыңғы

І
12... 1492 1500

1480 1486
6280 6286

7.3.8. Техникалық нивелирлеу.

Тапсырма Техникалық нивелирлеу жүргізу.
Тапсырманың мақсаты:

• техникалық нивелирлеу кезінде станциядағы салыстырмалы биіктікті
өлшеу методикасын меңгерту, өлшенген нəтижелерді өңдеу.
Формулалардағы белгілер: АГ-аспап горизонты.
Керекті құралдар мен аспаптар: Нивелир жинағы, техникалық нивелирлеу
журналы

Техникалық нивелирлеу 1:500 -1:5000 масштабындағы топографиялық
түсірістердің биіктік негіздеулерін құру мақсатымен, сондай-ақ жобалау
жəне əр түрлі инженерлік құрылыстарды салу үшін жасалынады.

Топографиялық түсірістердің биіктік негіздеуін жасағанда техникалық
нивелирлеу жүрісінің ұзындығы жер бедері қимасының берілген биіктігіне
байланысты болады (7.17-кесте) [67].

Кесте 7.17- Техникалық нивелирлеу жүрісінің мүмкін болатын ұзындығы, км
Жүріс Жер бедері қимасының биіктігі, м

0,25 0,5 1 жəне одан көп
Екі негізгі пункттер арасында 2,0 8 16
Негізгі пункт пен торапты нүкте 1,5 6 12
Екі торапты нүктелер арасында 1,0 4 8

Нивелирлеу бір бағытта орындалады. Рейкалар бойынша есептеулер
тек қана орта жіптен алынады. Әдеттегі екі жақты рейкаларды қолданғанда
станциядағы жұмыс атқару реті төмендегідей болады:

1) артқы рейканың қара жəне қызыл жақтарынан есептеулер алу;
2) алдыңғы рейканың қара жəне қызыл жақтарынан есептеулер алу.
Жұмыс кезінде бір жақты рейкаларды да қолдануға болады. Бұл

жағдайда станциядағы жұмыс атқару реті мынадай болуы тиіс:
1) артқы рейкадан есептеу; 2) алдыңғы рейкадан есептеу; 3) нивелирдің

горизонтын 10 см-ден артық шамаға өзгерту; 4) қайтадан алдыңғы рейкадан
есептеу; 5) қайтадан артқы рейкалан есептеу.

Станциядан салыстырмалы биіктіктің айырмашылығы екі немесе бір
жақты рейкаларды қолданғанда 5 мм-ден аспауы тиіс [67].

Жүрістердегі қиыспаушылық ±50L, L мм-ден аспауы тиіс, мұндағы L-
жүрістің км-лік ұзындығы.

Техникалық нивелирлеу кезіндегі станциядағы жұмыс атқару ретін осы
оқу құралында қарастырып көрелік. Нивелирді шамамен Rp17 мен пикет
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Кесте 7.16- IV сыныпты нивелирлеу нəтижелерін камералдық өңдеу
№

станция
Алдыңғы және артқы
рейка арақашықтығы

Рейкалардан алынған есеп Өзара
биіктік

Орташа
биіктікартқы алдыңғы

І
12... 1492 1500

1480 1486
6280 6286

7.3.8. Техникалық нивелирлеу.

Тапсырма Техникалық нивелирлеу жүргізу.
Тапсырманың мақсаты:

• техникалық нивелирлеу кезінде станциядағы салыстырмалы биіктікті
өлшеу методикасын меңгерту, өлшенген нəтижелерді өңдеу.
Формулалардағы белгілер: АГ-аспап горизонты.
Керекті құралдар мен аспаптар: Нивелир жинағы, техникалық нивелирлеу
журналы

Техникалық нивелирлеу 1:500 -1:5000 масштабындағы топографиялық
түсірістердің биіктік негіздеулерін құру мақсатымен, сондай-ақ жобалау
жəне əр түрлі инженерлік құрылыстарды салу үшін жасалынады.

Топографиялық түсірістердің биіктік негіздеуін жасағанда техникалық
нивелирлеу жүрісінің ұзындығы жер бедері қимасының берілген биіктігіне
байланысты болады (7.17-кесте) [67].

Кесте 7.17- Техникалық нивелирлеу жүрісінің мүмкін болатын ұзындығы, км
Жүріс Жер бедері қимасының биіктігі, м

0,25 0,5 1 жəне одан көп
Екі негізгі пункттер арасында 2,0 8 16
Негізгі пункт пен торапты нүкте 1,5 6 12
Екі торапты нүктелер арасында 1,0 4 8

Нивелирлеу бір бағытта орындалады. Рейкалар бойынша есептеулер
тек қана орта жіптен алынады. Әдеттегі екі жақты рейкаларды қолданғанда
станциядағы жұмыс атқару реті төмендегідей болады:

1) артқы рейканың қара жəне қызыл жақтарынан есептеулер алу;
2) алдыңғы рейканың қара жəне қызыл жақтарынан есептеулер алу.
Жұмыс кезінде бір жақты рейкаларды да қолдануға болады. Бұл

жағдайда станциядағы жұмыс атқару реті мынадай болуы тиіс:
1) артқы рейкадан есептеу; 2) алдыңғы рейкадан есептеу; 3) нивелирдің

горизонтын 10 см-ден артық шамаға өзгерту; 4) қайтадан алдыңғы рейкадан
есептеу; 5) қайтадан артқы рейкалан есептеу.

Станциядан салыстырмалы биіктіктің айырмашылығы екі немесе бір
жақты рейкаларды қолданғанда 5 мм-ден аспауы тиіс [67].

Жүрістердегі қиыспаушылық ±50L, L мм-ден аспауы тиіс, мұндағы L-
жүрістің км-лік ұзындығы.

Техникалық нивелирлеу кезіндегі станциядағы жұмыс атқару ретін осы
оқу құралында қарастырып көрелік. Нивелирді шамамен Rp17 мен пикет

  
 

 

ПКО байланыстыру нүктелерінен бірдей қашықтыққа орналастырады, ал
байланыстыру нүктелеріне екі жақты рейкаларды қояды. Аспапты репер
Rp17-ге нысаналайды да рейканың қара жағынан 1933 (1) (7.18-кесте)
есептеуін алады, содан кейін дүрбіні алдыңғы пикет ПКО-ге нысаналап,
рейканы қара жағынан 1761 (2) есептеуін алады. Есептеулерді техникалық
нивелирлеу журналының 3 жəне 4-ші графаларға жазады. Осыдан кейін
рейкашылар рейкалардың қызыл жақтарын бақылаушыға қарай
айналдырады, бұл кезде бақылаушы 6717 (3) жəне 6543 (4) есептеулерін
алады да журналдың 3 жəне 4 графаларына жазады. Қара 1933-1761= ±0172
(5) жəне қызыл 6717-6543= ±0174 (6) есептеулерінің айырымының мəндерін
журналдың 6-графасына жазады. Осы есептеулердің айырымы +4 мм-ден
аспауы тиіс. Енді салыстырмалы биіктіктің 1 мм-ге дейін дөңгелектеніп
алынған (+173 мм) орташа мəні (7) журналдың 7–графасына жазады [67].

Бұдан кейін артқы рейкашы Х нүктесіне, ал бақылаушы 2-станцияға
көшеді, ПКО пикетте тұрған рейкашы рейканың қара жағын нивелирге
қаратады. Нивелирді жұмыс жағдайына келтіргеннен кейін, дүрбіні ПКО –ге
нысаналайды да рейканың қара жағынан 0353 (8) есептеуін алады, содан
кейін дүрбіні Х-ке нысаналап, рейканың қара жағынан 2420 (9) есептеуін
алады. Осыдан кейін рейкашылар рейкаларының қызыл жақтарын
бақылаушыға қарай айналдырады, бұл кезде бақылаушы 5133 (10) жəне 7200
(11) есептеулерін алады. Одан кейін салыстырмалы биіктікті қара 0353-
2420=2067 (12) жəне қызыл 5133-7200=-2067-ні (14) тауып, оны 7 графаға
жазады. Осыдан кейін ПКО пикетте тұрған рейкашы пикетке көшеді,
бақылаушы нивелирді 3-станцияға апарады, ал ПК1 Х нүктесінде тұрған
рейкашы рейканың қара жағын бақылаушыға қаратады жəне тағы сол сияқты
жалғаса береді [67].

Әр станциядағы жұмыс салыстырмалы биіктікті есептеп шығарумен
жəне оларды 7.18-кестенің 7-графасына жазумен аяқталады. Бақылаушы
есептеулер мен есептер шығарулардың дұрыстығына көзі жеткенде ғана
станцияны тастап кетеді.
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Кесте 7.18- Техникалық нивелирлеу
Ст
ан
нө
мір
і

Пикеттің
нөмірі

Рейкадағы есептеулер, мм Есептелген
салыстырма
лы
биіктік, мм  

Орташа
салыстырма
лы биіктік,
мм

Түзетілген
салыстыр
малы
биіктік,
мм

Аспапты
ң
горизонт
ы, м

Абсол
ют
биіктік
, м

Артқы Алдың
ғы

Арал
ық

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І R,17 1933(1) 1761(2) +172(5) +2 17,000

ПК0 6717(3) 6543(4) +174(6) +173(7) -175 17,175
ІІ ПК0 0553(8) 2440(9) -2067(12) +1 17,175

Х 5133(10) 7200(1
1)

-2067(13) -2067(14) -2066 15,109

ІІІ Х 0125 2212 -2087 +1 15,109
ПК1 4907 6996 -2089 -2089 -2088 13,022

ІV

ПК1 0256 13,278 13,022
5036

Оң+12 2302 10,976
Оң+20 0628 12,650
Сол+10 1948 11,330
Сол+20 1678 11,600
ПК2 2258 11,021

7038

V

ПК2 0378 11,399 11,021
5160

ПК2+20 1618 9,781
ПК2+46,

5
0720   +1 10,679

ПК3 0960 -582 -581 -580 10,441
5740 -580

VІ

ПК3 0556 11,097 10,441
5438

ПК3+10,
2

1784 9,313

ПК3+22,
3 

2355 8,742

ПК3+46,
5 

2353 +1 8,744

ПК3+53,
3 

0430 +226 +226 +227 10,668

5212 +226
VІІ ПК3+53,

3
2158 1754 +394 +1 10,668

ПК4 6940 6544 +396 +395 +396 11,064

VІІ
І

ПК4 2295 11,064
7077

ПК4+40,
5

2436 +1 10,923

ПК5 1512 +783 +784 +785 11,849
6292 +785

ІХ

ПК5 2255 0112 +2143 +1 11,849
ПК6 7037 4892 +2145 +2145 +2146 13,994
ПК6 1361 1858 -497 +2 13,994
R,17 6143 6638 -495 -496 -494 13,500

Жалпы тексеру: ΣЗ=71358ΣП=78382 Σh=-7024:2=Σhорт=-3512 𝜕𝜕𝜕𝜕h=-12 мм
α-в=71358-78382=-7024:2=-3512           𝜕𝜕𝜕𝜕hшек=±50√𝐿𝐿𝐿𝐿 = ±50√1 =±50мм
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7.3.9. Қазықтардың жəне аралық нүктелердің биіктігін жəне біркелкілеу
гаризонты. 7.3.10. Жолдың бойлық профилі. 7.3.11. Профильге жобалық
сызықтар түсіру.

Тапсырма Жолдың бойлық профилі мен профильге жобалық сызықтар
түсіру.
Тапсырманың мақсаты:

• далалық трассалау метериалдарын өңдеу методикасын меңгеру;
• сызықтық құрылыстардың трассасын іздеулері бойынша геодезиялық

материалдарды безендіруден дағды алу
Керекті құралдар мен аспаптар:

• бір парақ 210х40 см өлшемдегі миллиметрлік қағазы, жұмыс дəптері,
ЭЕМ жəне сызу саймандары.

Нивелирленген трассаның нүктелерінің есептеліп шығарылған биіктік
белгілері бойынша оның профилі салынады. Профилді миллиметрлік қағазға
нивелирлеу журналы мен пикеттік кітапшаның мəліметтері бойынша сызады.
Бойлық профильге көбірек көрнекілік беру мақсатымен, əдетте вертикаль
масштабты горизонталь масштабпен салыстырғанда 10 есе үлкейтіп
қабылдайды [67,68].

Бойлық профильді салу мына тəртіп бойынша жасалынады (7.25-
сурет):

1. Шартты горизонтты (ШГ) таңдайды, оның сызығынан профильдің
ең аласа нүктесі 4-5 см-ден артық қаншалықты болмауы керек, шартты
горизонттың (ШГ) биіктік белгісі 10 м-ге еселі болуы тиіс.

2. Шартты горизонттың сызығынан төмен профиль торын
орналастырады, ол қажетті мəліметтерді енгізуге арналған жол-жол сызық
болып саналады.

3. Ара қашықтық графасына қабылданған масштабқа сəйкес пикеттер
мен аралық нүктелер арасындағы горизонталь ара қашықтықтарды салады.
Содан кейін осы ара қашықтықтарды көшіру арқылы профиль сызығында
белгілейді. Осы нүктелердіңперпендикулярларында вертикаль масштабта
профильдің биіктік белгілерін тұрғызады, олар нүктелердің абсолют биіктік
белгісі мен шартты горизонттың айырымы болып саналады, яғни

Нпроф1 − НПК−0абс −ШГ = 17,17 − 5,00 = 12,17 м;
Нпроф2 − НПК−1абс − ШГ = 13,05 − 5,00 = 8,02 м
Нпроф3 − НПК−2абс −ШГ = 11,02 − 5,00 = 6,02 м;
Нпроф4 − НПК−3абс − ШГ = 10,44 − 5,00 = 5,44 м
Нпроф5 − НПК−4абс −ШГ = 11,06 − 5,00 = 6,06 м;
Нпроф6 − НПК−5абс − ШГ = 11,85 − 5,00 = 6,85 м
Нпроф7 − НПК−6абс − ШГ = 13,99 − 5,00 = 8,99 м

Перпендикулярдың шеттерін сызықтармен қосып трассаның шын
профилін алады.
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4. Профильге инженерлік жұмыстар нəтижесінде табиғи профильдің
орнын басатын қолдан жасалатын жобалау сызығын салады. Жобалау
сызығын грунтты қазу жəне толтыру жөніндегі жер бетіндегі жұмыстардың
минимумын ескере отырып таңдайды. Оның өзі де жобада таңдап алынған
көлбеулік құрылыстардың осынау түріне қойылатын техникалық талаптарға
сəйкес берілген шамадан артық болмауы тиіс [67,68].

Трассаның жобалық көлбеулігін мына формуламен есептейді:

𝑖𝑖𝑖𝑖1 = ℎ
𝑑𝑑𝑑𝑑

= НПК−0
ж −НПК−2

ж

𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−0−ПК−2
= 13,00−11,00

200
= 2

200
= 0,010;

𝑖𝑖𝑖𝑖2 = ℎ
𝑑𝑑𝑑𝑑

= НПК−2
ж −НПК−4

ж

𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−2−ПК−4
= 11,00−11,00

200
= 0

200
= 0,000

𝑖𝑖𝑖𝑖3 = ℎ
𝑑𝑑𝑑𝑑

= НПК−4
ж −НПК−6

ж

𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−4−ПК−6
= 11,00−13,00

200
= 2

200
= 0,010.

мұндағы: h- жобалау сызығы шеттерінің салыстырмалы биіктігі;
dПК-0-ПК-2..., dПК-4-ПК-6- осы сызықтардың горизонталь ұзындығы;
НПК−0…,
ж НПК−6ж -жобалау сызықтарының басы мен соңының профильден графикалық

түрде алынатын жобалық биіктік белгілері.
5. Трасса нүктелерінің жобалық биіктік белгілерін мына формуламен

есептейді:
НПК−1ж = НПК−0ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−0−ПК−1 = 13,00 − 0,010 ∗ 100 = 12,00 м,

НПК−2ж = НПК−0ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−0−ПК−2 = 13,00 − 0,010 ∗ 200 = 11,00 м,

НПК−2+20ж = НПК−2ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−2−ПК−2+20 = 11,00 ± 0,000 ∗ 20 = 11,00 м,

НПК−2+46,5
ж = НПК−2ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−2−ПК−2+46,5 = 11,00 ± 0,000 ∗ 46,5 = 11,00 м,

НПК−3ж = НПК−2ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−2−ПК−3 = 11,00 ± 0,000 ∗ 100 = 11,00 м,

НПК−3+10,2
ж = НПК−2ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−2−ПК−3+10,5 = 11,00 ± 0,000 ∗ 110,2 = 11,00 м,

НПК−3+22,3
ж = НПК−2ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−2−ПК−3+22,3 = 11,00 ± 0,000 ∗ 122,3 = 11,00 м,

НПК−3+46,5
ж = НПК−2ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−2−ПК−3+46,3 = 11,00 ± 0,000 ∗ 146,3 = 11,00 м,

НПК−3+53,3
ж = НПК−2ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−2−ПК−3+53,3 = 11,00 ± 0,000 ∗ 153,3 = 11,00 м,

НПК−4ж = НПК−2ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−2−ПК−4 = 11,00 ± 0,000 ∗ 200 = 11,00 м,

НПК−4+40,5
ж = НПК−4ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−4−ПК−4+40,5 = 11,00 ± 0,010 ∗ 40,5 = 11,40 м,

НПК−5ж = НПК−4ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−4−ПК−5 = 11,00 ± 0,010 ∗ 100 = 12,00 м,

НПК−6ж = НПК−4ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−4−ПК−6 = 11,00 ± 0,010 ∗ 200 = 13,00 м,

мұндағы: dПК-0-ПК-2, dПК-2-ПК-4, dПК-4-ПК-6 – трассаның бастапқы нүктесінен ПК-2,
ПК-4, ПК-6 нүктесіне дейінгі горизонталь ара қашықтығы;
і-трассаның жобалық көлбеулігі.
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НПК−5ж = НПК−4ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−4−ПК−5 = 11,00 ± 0,010 ∗ 100 = 12,00 м,

НПК−6ж = НПК−4ж ± і𝑑𝑑𝑑𝑑ПК−4−ПК−6 = 11,00 ± 0,010 ∗ 200 = 13,00 м,

мұндағы: dПК-0-ПК-2, dПК-2-ПК-4, dПК-4-ПК-6 – трассаның бастапқы нүктесінен ПК-2,
ПК-4, ПК-6 нүктесіне дейінгі горизонталь ара қашықтығы;
і-трассаның жобалық көлбеулігі.

  
 

 

Жобалық биіктік белгілерін əдетте қызыл тушьпен жазады, сондықтан
оларды қызыл биіктік белгілері деп атайды[67,68].

6. Жұмыс жасау биіктік белгілерін тиісті нүктенің жобалық жəне
табылған биіктік белгілерінің айырымы ретінде анықтайды, яғни

НПК−0
жум = НПК−0ж − НПК−0т = 13,00 − 17,17 = −4,17 м,

НПК−1
жум = НПК−1ж − НПК−1т = 12,00 − 13,027 = −1,02 м,

НПК−2
жум = НПК−2ж − НПК−2т = 11,00 − 11,02 = −0,02 м,

НПК−2+20
жум = НПК−2+20ж − НПК−2+20т = 11,00 − 9,78 = +1,22 м,

НПК−2+46,5
жум = НПК−2+46,5

ж − НПК−2+46,5
т = 11,00 − 10,68 = +0,32 м,

НПК−3
жум = НПК−3ж − НПК−3т = 11,00 − 10,44 = +0,56 м,

НПК−3+10,2
жум = НПК−3+10,2

ж − НПК−3+10,2
т = 11,00 − 9,31 = +1,69 м,

НПК−3+22,3
жум = НПК−3+22,3

ж − НПК−3+22,3
т = 11,00 − 8,74 = +2,26 м,

НПК−3+46.5
жум = НПК−3+46.5

ж − НПК−3+46.5
т = 11,00 − 8,74 = +2,26 м,

НПК−4
жум = НПК−4ж − НПК−4т = 11,00 − 11.06 = −0,06 м,

НПК−4+40.5
жум = НПК−4+40.5

ж − НПК−4+40.5
т = 11,40 − 10.92 = +0,48 м,

НПК−5
жум = НПК−5ж − НПК−5т = 12,00 − 11.85 = +0,15 м,

НПК−6
жум = НПК−6ж − НПК−6т = 13,00 − 13.99 = −0,99 м,

Жұмыс жасау биіктік белгілері осы нүктедегі қазудың тереңдігін
немесе толтырудың биіктігін анықтайды. Жер қазу жұмыстарын жүргізгенде
осы цифрлар өте маңызды цифрлар болып саналады [67,68].

7. Жобалау сызығының табиғи профиль сызығымен қиылысқан жері
нөлдік жұмыс жасау нүктелері деп аталады.

ПК-5 жəне ПК-6 арасындағы нөлдік жұмыс жасау нүктесіне дейін ара
қашықтықты мына формуламен есептейді:

х =
𝛼𝛼𝛼𝛼 · 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑏𝑏𝑏𝑏

=
0,15 · 100

0,15 + 0,99
= 13,16 м;  

х =
𝑏𝑏𝑏𝑏 · 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑏𝑏𝑏𝑏

=
0,99 · 100

0,15 + 0,99
= 86,84 м,

𝑑𝑑𝑑𝑑 = х + у = 13,16 + 86,84 = 100 м,

Осы нүктелердің жұмыс жасау биіктік белгілері нөлге тең
болатындықтан жер қазу жұмыстары бұл нүктелерде жүргізілмейді.
Трассадағы олардың орнын метрдің ондық бөлігіне дейінгі дəлдікпен білу
керек, өйткені жер қазу жұмыстарын, əдетте, осы нүктелерден бастайды.
Нөлдік жұмыс жасау нүктелерінің биіктік белгілерін жобалық биіктік
белгілері қатарына көк тушьпен жазады.
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8. Трассаны планға нивлирлік жүрістің бұрылу бұрыштарының
координаталарымен немесе пикет қабырғаларының ұзындығы мен
азимуттары арқылы салады [67,68].

Планда трассаның нивелирлеу кезіндегі жергілікті жердің түсірілген
бет бедері кескінделеді.

7.25-сурет Трассаның бойлық профилі

7.3.12. Квадратпен жер бетін нивелирлеу.

Тапсырма Квадратпен жер бетін нивелирлеу бойынша план құру.
Тапсырманың мақсаты:

• бетті нивелирлеу нəтижелері бойынша топографиялық планды құруды
жəне методикасын оқып білу.
Формулалардағы белгілер: АГ-аспап горизонты.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• «1:500 -1:5000 масштабтардағы топографиялық пландар үшін шартты
белгілері», жердің бетін нивелирлеудің арнайы журналы, 30 см-лік металл
сызғыш, А3 форматтағы бір парақ қағаз (ватман), сызу құралдары жəне түрлі
түсті тушьтар.

Жергілікті жердің ашық учаскелерінің 1:500,1:1000 жəне 1:2000
масштабтардағы пландарын жасау үшін, жердің бетін нивелирлеуді
қолданады.

Нивелирлеу үшін жергілікті жерде квадраттар торын бөледі жəне
олардың төбелерін бекітеді. Көбіне қабырғалары 20 жəне 40 м квадраттарды
жиі қолданады [67,68].

Квадраттарды бөлумен қатар бір уақытта тордың қабырғаларынан
перпендикуляр (жармалар) жəне сызықтық қиылыстыру тəсілдерімен
жергілікті жердің контуры мен жай-жапсарының түсірісін орындайды.
Түсіріс кезінде абристі жүргізеді (7.26-сурет), онда квадраттар торын,
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олардың белгілерін, жергілікті жердің контуры мен жай-жапсарының
элементтерін жəне олардың квадраттардың төбелеріне жəне тордың
қабырғаларына байланыстыруын көрсетеді.

Түсіріс учаскесі бойынша нивелирлеу кезінде, квадраттар төбелеріндегі
аралық нүктелермен нивелирлік жүрісті жүргізеді. Өлшенген нəтижелерді
жердің бетін нивелирлеудің арнайы журналына жазады [67,68].

7.26-сурет Жердің бетін нивелирлеу абрисі

7.27-сурет Жердің бетін нивелирлеу журналының үлгісі

1:1000 масштабтағы топографиялық планды (жергілікті жерде бөлінген
квадраттар торының қабырғалары -40 м, ал қима биіктігі -0,5 м) жасау
мысалын қарастыралық. Контурлар мен жай-жапсарлардың түсірісінің абрисі
7.26-суретте жердің бетін нивелирлеу журналы 7.27-суретте келтірілген.

Тұйықталған нивелирлік жүріс №150 реперімен байланыстыру
нүктелері (квадраттар төбелері В1, Г4) арқылы жүргізілген. Нивелирлік
жүрістің қабырғалары журналда тұтас сызықпен, ал аралық нүктелерге
дейінгі бағыт-пунктирмен көрсетілген. Репердің биіктік белгісі репер
нөмерінің астына, рейканың қара жəне қызыл жағынан алынған санақтар
нүктелердің оң жағына жазылған. Бақылау кезінде тексеру үшін алынған
санақтардың айырымы есептелініп, 4682 теориялық мəнімен салыстырылған.
Жердің бетін нивелирлеу кезінде тəжірибелі бақылаушылар тек қана
рейканың қара жағынан санақ алатынын атап өткен жөн [67,68].

Байланыстыру нүктелерін нивелирлеу журналын өңдеуді, квадраттар
төбелерінің биіктік белгілерін есептеуді жəне құрылыс алаңының
нивелирленген бетінің горизонтальдарымен кескінделген планын жасауды
келесі жүйелілікпен орындайды [67,68].
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7.3.13. Бетті нивелирлеу планын жасап, горизонтальдар жүргізу.

Тапсырма Бетті нивелирлеу планын жасап, горизонтальдар жүргізу.
Тапсырманың мақсаты:

• бетті нивелирлеу нəтижелері бойынша топографиялық планды құрып,
горизонталь жүргізуді үйрену.
Формулалардағы белгілер: АГ-аспап горизонты.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• «1:500 -1:5000 масштабтардағы топографиялық пландар үшін шартты
белгілері», жердің бетін нивелирлеудің арнайы журналы, 30 см-лік металл
сызғыш, А3 форматтағы бір парақ қағаз (ватман), калька, сызу құралдары
жəне түрлі түсті тушьтар.

Квадраттар төбелерінің биіктік белгілерін есептеу
1. Рейканың қара жағынан алынған есептеулер бойынша аспатың

горизонтын (АГ) анықтайды
АГ=Нɑ+ɑ(7.25)

мұндағы Нɑ-артқы нүктенің биіктік белгісі, ɑ-артқы рейканың қара жағынан
алынған есептеу.

АГ1=Нрп150+ɑкрп150=240,042+1,613=241,655 м,
АГІІ=Нв1+ ɑкв1=239,691+1,485=241,176 м,
АГІІІ=НГ4+ ɑкГ4=240,542+1,536=242,078 м.

2. Схемаға жазылған есептеулер бойынша квадрат төбелерінің биіктік
белгілерін есептейді (7.27-суретке қара)

Нс=АГ-с(7.26)
мұндағы АГ-аспаптың горизонты, с-квадрат төбесіне қойылған рейканың
қара жағынан алынған есептеу [67,68]

Квадрат төбелерінің биіктік белгілерін есептеу
І-станция

НА1=АГ1+сА1=241,655-1,898=239,757 м; НА2=АГ1+сА2=241,655-1,740=239,915 м,
НА3=Нрп150=240,042 м.

Нб1=АГ1+сБ1=241,655-1,958=239,697 м; Нб2=АГ1+сБ2=241,655-1,763=239,692 м,
Нб3=АГ1+сБ3=241,655-1,566=240,069 м.

НВ1=239,691 м;
НВ2=АГ1+сВ2=241,655-1,855=239,600 м.

ІІ-станция
НВ=239,691 м,

НВ2=АГІІ+сВ2=241,176-1,375=239,801 м; НВ3=АГІІ+сВ3=241,176-1,077=240,099 м,
НВ4=АГІІ+сВ4=241,176-0,822=240,354 м; Нг1=АГІІ-сг1=241,176-1,369=239,807 м,
Нг2=АГІІ-сг2=241,176-1,153=240,023 м; Нг3=АГІІ-сг3=241,176-0,894=240,282 м,

Нг4=240,542 м.
ІІІ-станция

НА3=Нрп150=240,042 м,
НА4=АГІІІ-сА4=242,078-1,880=240,198 м; НА5=АГІІІ-сА5=242,078-1,156=240,322 м;
НА6=АГІІІ-сА6=242,078-1,643=240,435 м; НБ3=АГІІІ-сБ3=242,078-1,991=240,087 м;
НБ4=АГІІІ-сБ4=242,078-1,814=240,264 м; НБ5=АГІІІ-сБ5=242,078-1,578=240,500 м;
НБ6=АГІІІ-сБ6=242,078-1,523=240,555 м; НБ3=АГІІІ-сБ3=242,078-1,991=240,087 м;
НВ4=АГІІІ-сВ4=242,078-1,722=240,356 м; НВ5=АГІІІ-сВ5=242,078-1,473=240,605 м;

НВ6=АГІІІ-сВ6=242,078-1,202=240,876 м.
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Нб1=АГ1+сБ1=241,655-1,958=239,697 м; Нб2=АГ1+сБ2=241,655-1,763=239,692 м,
Нб3=АГ1+сБ3=241,655-1,566=240,069 м.

НВ1=239,691 м;
НВ2=АГ1+сВ2=241,655-1,855=239,600 м.

ІІ-станция
НВ=239,691 м,

НВ2=АГІІ+сВ2=241,176-1,375=239,801 м; НВ3=АГІІ+сВ3=241,176-1,077=240,099 м,
НВ4=АГІІ+сВ4=241,176-0,822=240,354 м; Нг1=АГІІ-сг1=241,176-1,369=239,807 м,
Нг2=АГІІ-сг2=241,176-1,153=240,023 м; Нг3=АГІІ-сг3=241,176-0,894=240,282 м,

Нг4=240,542 м.
ІІІ-станция

НА3=Нрп150=240,042 м,
НА4=АГІІІ-сА4=242,078-1,880=240,198 м; НА5=АГІІІ-сА5=242,078-1,156=240,322 м;
НА6=АГІІІ-сА6=242,078-1,643=240,435 м; НБ3=АГІІІ-сБ3=242,078-1,991=240,087 м;
НБ4=АГІІІ-сБ4=242,078-1,814=240,264 м; НБ5=АГІІІ-сБ5=242,078-1,578=240,500 м;
НБ6=АГІІІ-сБ6=242,078-1,523=240,555 м; НБ3=АГІІІ-сБ3=242,078-1,991=240,087 м;
НВ4=АГІІІ-сВ4=242,078-1,722=240,356 м; НВ5=АГІІІ-сВ5=242,078-1,473=240,605 м;

НВ6=АГІІІ-сВ6=242,078-1,202=240,876 м.

  
 

 

НГ4=240,542 м;
НГ5=АГІІІ-сГ5=242,078-1,243=240,835 м;НГ6=АГІІІ-сГ6=242,078-0,996=241,082 м

Есептелген квадрат төбелерінің биіктіктерін ведомстке жазады (7.19-кесте).

Кесте 7.19- Квадрат төбелерінің биіктік белгілерінің ведомості
Квадрат төбелері Биіктік белгілері Н, м. Квадрат төбелері Биіктік белгілер Н,м.

НА1 239,76 НВ1 239,69
НА2 239,91 НВ2 239,80
НА3 240,04 НВ3 240,10
НА4 240,20 НВ4 240,35
НА5 240,32 НВ5 240,60
НА6 240,43 НВ6 240,88
НБ1 239,70 НГ1 239,81
НБ2 239,89 НГ2 240,02
НБ3 240,09 НГ3 240,28
НБ4 240,26 НГ4 240,54
НБ5 240,50 НГ5 240,83
НБ6 240,55 НГ6 241,08

Жер бедерінің қима биіктігі -0,5 м, 1:1000 масштабта құрылыс
алаңының нивелирленген бетінің горизонтальдармен кескенділген планын
жасау [67,68]

1. Квадрат қабырғалары: а=40 м, 1:1000 масштабта квадраттар торын
сызады (65- сурет). Есептелінген биіктік белгілерді метрдің жүздік таңбасына
дейін дөңгелектеп əр квадрат төбелеріне жазады.

2. Графикалық интерполяция тəсілімен планға горизонтальдарды
салады. Жер бедерінің қима биіктігі 0,5 м сайын [67,68].

Практикада интерполяциялау үшін тең аралықпен жүргізілген
параллель сызықты кальканы жиі қолданады. Кальканың сызықтарын
белгілерген жер бедері қимасының жəне пландағы нүктелердің биіктігіне
сəйкес етіп цифрлайды. Олар горизонтальдардың орнын табатын нүктелердің
арасында болуы тиіс. Палетканы интерполяция жасайтын нүктелердің үстіне
қояды, бұл уақытта нүктелердің нүктелердің бірі биіктігіне сəйкес
палеткадағы белгінің үстіне дəл түсуге тиіс. Содан соң палетканы а
нүктесінде циркульдің ашасымен қысып, в нүктесінің биіктігі палетканың
биіктігімен сəйкес болғанша палетканы осы нүктенің төңірегінде
айналдырады (7.28-сурет). Мұнан кейін а-в сызығының палетканың
сызығымен қиылысқан 1 жəне 2 нүктелерін шаншып əрбір нүктенің қасына
239,5 м, 240 м, 240,5 м биіктіктерін жазады. Басқа барлық нүктелердің
арасын осылайша интерполяциялайды. Содан кейін пландағы биіктіктері
біркелкі нүктелерді бірқалыпты қисық сызықтармен қосып жер бедерінің
горизонтальдар жүргізілген кескінін табады [67,68].
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7.28-сурет Интерполяция

Планда 0,2 мм қалыңдатылған сызықпен горизонтальдар қоңыр түспен
көрсетіледі, оларды абсолют биіктігімен жазады. Горизонталь биіктігін
көрсететін цифрларды жазғанда олардың табаны еңістің төмендеу жағына
қарай бағытталған болуы тиіс. Жер бедерінің пішінін айыруды жəне
нүктелердің биіктігін анықтауды жеңілдету үшін пландағы əрбір төртінші
горизонтальдар қалыңдатылады – қалыңдығы 0,4 мм. Осындай мақсатпен
горизонтальдарға перпендикуляр қысқа сызықшалар қойылды, олар
беткейдің төмендейтін бағытын көрсетіп, берг-штрих деп аталады[67,68].

План ситуациясы-егістік. Қағаздың форматы-А4. Толық безендірілген
құрылыс алаңының нивелирленген горизонтальдармен кескінделген планы
7.29-суретте көрсетілген.

Құрылыс алаңының нивелирленген бетінің горизонтальдармен
кескінделген планы

7.29-сурет Масштабы 1:1000 Қима биіктігі -0,5 м.

7.3.14. Бетті нивелирлеу нəтижелерін өңдеу.

Тапсырма Бетті нивелирлеу нəтижелерін өңдеу.
Тапсырманың мақсаты:

• бетті нивелирлеу нəтижелерін өңдеу жүргізуді үйрену.
Формулалардағы белгілер: АГ-аспап горизонты; Δhшекті-шекті биіктік
қиыспаушылық.
Керекті құралдар мен аспаптар:
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Керекті құралдар мен аспаптар:

  
 

 

• «1:500 -1:5000 масштабтардағы топографиялық пландар үшін шартты
белгілері», жердің бетін нивелирлеудің арнайы журналы, 30 см-лік металл
сызғыш, А3 форматтағы бір парақ қағаз (ватман), калька, сызу құралдары,
калькулятор.

Байланыстыру нүктелерін нивелирлеу журналын өңдеу
1. Рейканың қара жəне қызыл жақтарын немесе екі жақты рейкадан

алынған есептеулер бойынша салыстырмалы биіктіктің орташа мəнін
есептейміз                                       

                                           Hорт=
ℎк−ℎк−л

2
                                                 (7.23)

мұндағы: hк-рейканың қара жағы бойынша анықталатын салыстырмалы
биіктік; hк-л-рейканың қызыл жағы бойынша анықталатын салыстырмалы
биіктік.

2. Салыстырмалы биіктіктерінің орташа мəндерінің алгебралық
қосындысы тұйықталған нивелирлік жүрісте нөлге тең болуы тиіс.

Σhорт=0
Салыстырмалы биіктіктерінің орташа мəндерінің алгебра қосындысы іс

жүзінде нөлге тең емес. Бұл жағдайда биіктік қиыспаушылық орын алады
Δh=Σhорт

3. Ықтимал шекті биіктік қиыспаушылықтың шамасын мына
формуламен анықтайды:              

                                         Δhшекті≤±10√n, мм,                                       (7.24)
мұндағы: n-нивелирлеу станциялары саны.

4. Егер биіктік қиылыспаушылық болуы ықтимал (шекті) биіктік
қиылыспаушылықтан аспаса, онда байланыстыру нүктелерінің арасындағы
салыстырмалы биіктіктерге таңбасын теріс етіп тепе-тең үлестіріледі, яғни 1
мм-ге дейінгі дəлдікпен əр станцияға таңбасын биіктік қиылыспаушылықтың
таңбасына кері етіп түзетулер енгізіледі.

5. №150 репердің биіктік белгісіне тең АЗ нүктесінің биіктік белгісі
бойынша В1 жəне Г4 байланыстыру нүктелерінің биіктік белгілерін
есептейді [67,68].

Байланыстыру нүктелерін нивелирлеу журналын 7.20-кестеде
көрсетілген.

Кесте 7.20- Байланыстыру нүктелерін нивелирлеу журналы
Станцияла

р
Нүктеле

р
Есептеуіштер Салыстырма

лы биіктік
Орташа

салыстырмал
ы биіктік

Нүктелерді
ң биіктік
белгілері

артқы алдыңғы + - + -
І Рр№150

В1
1613
6295

1965
6649

352
354

+2
353

240,042
239,691

ІІ В1
Г4

1485
6166

0635
5319

850
847

+2
849

239,691
240,542

ІІІ Г4
Рр№150

1536
6216

2037
6719

501
503

+2
502

240,542
240,042
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𝛴𝛴𝛴𝛴′ɑ−𝛴𝛴𝛴𝛴в
2

=23311−23324
2

= -6мм,     𝛴𝛴𝛴𝛴ℎ
2

= −6 мм, 𝛴𝛴𝛴𝛴ℎорт
2

 = −6 мм.

7.3.15. Дөңгелек қисық элементтерінің есебі.

Тапсырма Дөңгелек қисық элементтерін есептеу жұмыс формулаларын
пайдаланып есептеу жүргізу.
Тапсырманың мақсаты:

• трассаны нивелирлеу кезінде дөңгелек қисық элементтерінің есебін
жүргізу.
Формулалардағы белгілер: Т =R tgφ/2;К = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋/180 · 𝜑𝜑𝜑𝜑; Д = 2Т − К;
Б = (𝜋𝜋𝜋𝜋/(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑/2)) − 𝜋𝜋𝜋𝜋.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• сызу құралдары, миллиметрлік қағаз, калькулятор
Жолдың ыңғайлы трассасы –тура сызық болып табылады. Бірақ жердің

əртүрлі жағдайына байланысты (көл, батпақты жер, елді-мекен, жер рельефі),
аралық пункетермен өту кезінде жəне шекті пункттердің аралығы тыс қашық
болғанда, екі тура бағыттағы трасса сызықтары сүйір бұрышпен қосылады.
Осы екі түзудің қиылысқан жерінде, жол қозғалысы бірқалыпты жəне
қауіпсіз болу үшін тура сызықтар қисықпен жанастырылады. Дөңгелек
қисықтардың бөлу жұмыстары екі кезеңге бөлінеді: пикетажды бөлумен бір
мезгілде орындалатын дөңгелек қисықпен бас нүктелерді бөлу жəне құрылыс
кезеңінде орындалатын қисықтардың егжей-тегжейлі бөлінуі. Дөңгелек
қисықтың бас нүктелері (7.30-суретте) -басы (НК), ортасы (СК) жəне
дөңгелек қисықтың соңы (КК); басты элементтері -тангенс, биссектриса,
ұзындығы жəне домер. Дөңгелек қисықтың элементтерін (Т, К, Б, Д) берілген
формуламен есептеп шығаруға болады немесе арнаулы алдын-ала есептелген
таблицаны пайдаланып анықтауға болады [66].

7.30-сурет Дөңгелек қисық

Берілгені:
φ= 35°41´
R=200 мм
СШ:78º10´

Бұрыш 1.ПК 1 42,8             Бұрыш 1.ПК 1 42,8
-Т                                          +Т
НК ПК                                         ПК
+К                                         -Д
КК ПК                         КК           ПК

Б = (𝜋𝜋𝜋𝜋/(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑/2)) − 𝜋𝜋𝜋𝜋

Жұмыс формулалары
АВ=ВС=Т-тангенс;
А-СК-С=К дөңгелек қисықтың ұзындығы;
Б-биссектрисасы;
Д-домер
 Т =R t(gφ/2)
К = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋/180 · 𝜑𝜑𝜑𝜑;
Д = 2Т − К;
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аралық пункетермен өту кезінде жəне шекті пункттердің аралығы тыс қашық
болғанда, екі тура бағыттағы трасса сызықтары сүйір бұрышпен қосылады.
Осы екі түзудің қиылысқан жерінде, жол қозғалысы бірқалыпты жəне
қауіпсіз болу үшін тура сызықтар қисықпен жанастырылады. Дөңгелек
қисықтардың бөлу жұмыстары екі кезеңге бөлінеді: пикетажды бөлумен бір
мезгілде орындалатын дөңгелек қисықпен бас нүктелерді бөлу жəне құрылыс
кезеңінде орындалатын қисықтардың егжей-тегжейлі бөлінуі. Дөңгелек
қисықтың бас нүктелері (7.30-суретте) -басы (НК), ортасы (СК) жəне
дөңгелек қисықтың соңы (КК); басты элементтері -тангенс, биссектриса,
ұзындығы жəне домер. Дөңгелек қисықтың элементтерін (Т, К, Б, Д) берілген
формуламен есептеп шығаруға болады немесе арнаулы алдын-ала есептелген
таблицаны пайдаланып анықтауға болады [66].

7.30-сурет Дөңгелек қисық

Берілгені:
φ= 35°41´
R=200 мм
СШ:78º10´

Бұрыш 1.ПК 1 42,8             Бұрыш 1.ПК 1 42,8
-Т                                          +Т
НК ПК                                         ПК
+К                                         -Д
КК ПК                         КК           ПК

Б = (𝜋𝜋𝜋𝜋/(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑𝜑𝜑/2)) − 𝜋𝜋𝜋𝜋

Жұмыс формулалары
АВ=ВС=Т-тангенс;
А-СК-С=К дөңгелек қисықтың ұзындығы;
Б-биссектрисасы;
Д-домер
 Т =R t(gφ/2)
К = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋/180 · 𝜑𝜑𝜑𝜑;
Д = 2Т − К;

  
 

 

7.4. Жерге орналастыру жəне кадастр мəселелерін шешу үшін
тахеометриялық түсірілім туралы жалпы мəлімет.

Тапсырма Жерге орналастыру жəне кадастр мəселелерін шешуде
тахеометриялық түсірісті пайдалану жəне төменде көрсетілгендердің нақты
жауабын көрсету (жауап-иа немесе жоқ).
Тапсырманың мақсаты:

• тахеометриялық түсірісті жасауды, сонымен қатар далалық өлшеулерді
есептеп шығару жəне графикалық өңдеу жұмыстарының əдістері мен
тəсілдерін меңгеру.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• тахеометр жинағы, теодолит жинағы, тригонометриялық функциялары
бар калькулятор, жұмыс дəптері, 1:500-1:5000 масштабта топографиялық
пландары үшін шартты белгілері, А3 форматтағы қағаз, Дробышев сызғышы
немесе 30 см-лік металл сызғыш, масштабтық сызғыш, транспортир,
циркуль-өлшеуіш, қаттылығы 2Т, 3Т, 4Т карандаш, түрлі түсті тушьтар жəне
тригонометриялық функциялардың кестелері.

Оның жылдам өлшеу деп аталатын себебі, бұл түсірісте өлшенетін
шамалардың барлығы нүктеде тұрған рейканы аспаптың дүрбісімен бір рет
нысаналау, яғни бағытын, арақашықтығы мен биіктік айырымын анықтау
арқылы алынады. Демек, тахеометриялық түсірістің мəні –аспаптың
нысаналау осінің бір жағдайында горизонталь бұрыш, вертикаль бұрыш жəне
оптикалық қашықтық өлшеуішпен арақашықтықты өлшеу арқылы нүктенің
кеңістіктегі координаталарын анықтау [68].

Кесте 7.21- Тахеометриялық түсіріс
№ Бекітілген Иа Жоқ
1 «Тахеометрия» сөзі грек тілінен аударғанда «тез өлшеймін» деген

мағынаны білдіреді.
2. Заманауи тахеометрдің көмегімен жүргізілген түсірісте, аспап

далалық мəліметтерді карта жадына сақтайды.
3. Тахеометриялық түсіріс нəтижесінде жергілікті жердің

контурлық планы алынады.

7.4.1. Тахеометриялық түсірілім үшін түсіру торы.

Тахеометрлік түсірістің пландық-биіктік негіздері. Пландық-биіктік
негіздері немесе түсіру нүктелері арқылы жер бетінің рельефі мен
ситуациясы толық түсіріледі, бұл негіздер екі əдіспен құралады:

1. Теодолиттік жүріс арқылы бұндалентамен немесе жарық қашықтық
өлшеуішпен ұзындықтар, ал геометриялық нивелирлеуден биіктік
анықталады;

2. Теодолиттік жүріс арқылы жіптік қашықтық өлшеуішпен
ұзындықтар, тригонометриялық нивелирлеу əдісімен биіктік анықталады
[66].
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Анағұрлым үлкен территорияны алатын объектерді жобалағанда түсіру
негіздерін бірінші əдіспен, ал кішігірім территорияны жобалағанда түсіру
негіздерін екінші əдіспен құрайды.

Тахеометр түсірісінің түсіру негіздері ретінде пайдаланылатындар:
құрылыс трассасы, тұйық полигон, ықшам триангуляция торлары жəне
аспалы жүрістер. Түсіріс негіздерінің түрлерін таңдау жобалау кезеңіне,
жердің рельефіне, көріну жағдайына түсірістің аумағына жəне масштабына
байланысты болады [66].

Түсіру нүктелері əрқашанда көруге ыңғайлы биік жерлерде орналасқан
дұрыс. Түсіру нүктелерінің арақашықтығы 350 м-ден көп, 50 м-ден аз болмау
керек.

Түсіру негіздері сызықтық құрылыстың трассасы ретінде келесі
жағдайларда: суағызғыштарды жобалау үшін трасса бойын түсіргенде,
күрделі жерлерді трассалағанда, кіші жасанды құрылыстарды жəне бір
деңгейдегі жолдардың түйіспелері мен жанаспаларын жобалағанда,
пайдаланатын жерлерге су арықтарын жəне каналдарын жүргізгенде жəне
т.б.қолданылады. Егер объектілер үлкен аумақты болса, онда түсіру негіздері
ретінде тұйық полигон түрін қолданады [66].

Ықшам триангуляция торлары арқылы құралатын түсіру негіздері
лентамен тікелей өлшеуге болмайтын ойлы-қырлы жəне таулы жерлерді
түсіргенде қолданылады.

Трассаға немесе тұйық полигонның қабырғасына көлденең орналасқан
ені аз, созылып жатқан жерді түсіргенде аспалы жүріс арқылы түсіру
негіздерін құрады [66].

Барлық түсіру негіздерінің нүктелерін станция деп атайды. Түсіру
негіздерін құруда өлшенетін бұрыштардың шектік қатесі

fβш=1,5´√n, мұнда n- тұйық полигондағы өлшенген бұрыштардың саны.
Түсіру негіздеріндегі өзара биіктіктің шекті қатесі
𝜕𝜕𝜕𝜕ℎш = 0,04∗Р

√𝑛𝑛𝑛𝑛
мұнда Р-полигонның периметрі немесе теодолиттік жүрістің

ұзындығы. Арақашықтықты анықтаудың шекті қатесі
                                                    𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕ш = Р

400∗√𝑛𝑛𝑛𝑛
(7.27)

Түсіру негіздерінің нүктелерін қазықпен бекітеді, қазықтың ортасына
шеге қағып, сол арқылы нүктені центрлейді.

7.4.2. Тахеометрді сынау жəне тексеру. 7.4.3. Қарау түтігі мен
коллиматорлық нысаналар жіптері торының дəлдігін тексеру.

Тапсырма TS02, TS06, TS09 тахеометрінде электрондық юстировкаларды
орындау.
Тапсырманың мақсаты:

• TS02, TS06, TS09 тахеометрінде электрондық юстировкаларды
орындауға арналған бірқатар құралдарды меңгерту.
Керекті құралдар мен аспаптар:

TS02 тахеометр жинағы, Руководство по экплуатации.
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Анағұрлым үлкен территорияны алатын объектерді жобалағанда түсіру
негіздерін бірінші əдіспен, ал кішігірім территорияны жобалағанда түсіру
негіздерін екінші əдіспен құрайды.

Тахеометр түсірісінің түсіру негіздері ретінде пайдаланылатындар:
құрылыс трассасы, тұйық полигон, ықшам триангуляция торлары жəне
аспалы жүрістер. Түсіріс негіздерінің түрлерін таңдау жобалау кезеңіне,
жердің рельефіне, көріну жағдайына түсірістің аумағына жəне масштабына
байланысты болады [66].

Түсіру нүктелері əрқашанда көруге ыңғайлы биік жерлерде орналасқан
дұрыс. Түсіру нүктелерінің арақашықтығы 350 м-ден көп, 50 м-ден аз болмау
керек.

Түсіру негіздері сызықтық құрылыстың трассасы ретінде келесі
жағдайларда: суағызғыштарды жобалау үшін трасса бойын түсіргенде,
күрделі жерлерді трассалағанда, кіші жасанды құрылыстарды жəне бір
деңгейдегі жолдардың түйіспелері мен жанаспаларын жобалағанда,
пайдаланатын жерлерге су арықтарын жəне каналдарын жүргізгенде жəне
т.б.қолданылады. Егер объектілер үлкен аумақты болса, онда түсіру негіздері
ретінде тұйық полигон түрін қолданады [66].

Ықшам триангуляция торлары арқылы құралатын түсіру негіздері
лентамен тікелей өлшеуге болмайтын ойлы-қырлы жəне таулы жерлерді
түсіргенде қолданылады.

Трассаға немесе тұйық полигонның қабырғасына көлденең орналасқан
ені аз, созылып жатқан жерді түсіргенде аспалы жүріс арқылы түсіру
негіздерін құрады [66].

Барлық түсіру негіздерінің нүктелерін станция деп атайды. Түсіру
негіздерін құруда өлшенетін бұрыштардың шектік қатесі

fβш=1,5´√n, мұнда n- тұйық полигондағы өлшенген бұрыштардың саны.
Түсіру негіздеріндегі өзара биіктіктің шекті қатесі
𝜕𝜕𝜕𝜕ℎш = 0,04∗Р

√𝑛𝑛𝑛𝑛
мұнда Р-полигонның периметрі немесе теодолиттік жүрістің

ұзындығы. Арақашықтықты анықтаудың шекті қатесі
                                                    𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕ш = Р

400∗√𝑛𝑛𝑛𝑛
(7.27)

Түсіру негіздерінің нүктелерін қазықпен бекітеді, қазықтың ортасына
шеге қағып, сол арқылы нүктені центрлейді.

7.4.2. Тахеометрді сынау жəне тексеру. 7.4.3. Қарау түтігі мен
коллиматорлық нысаналар жіптері торының дəлдігін тексеру.

Тапсырма TS02, TS06, TS09 тахеометрінде электрондық юстировкаларды
орындау.
Тапсырманың мақсаты:

• TS02, TS06, TS09 тахеометрінде электрондық юстировкаларды
орындауға арналған бірқатар құралдарды меңгерту.
Керекті құралдар мен аспаптар:

TS02 тахеометр жинағы, Руководство по экплуатации.
  

 

 

«Колибровка» мəзірінде электрондық юстировкаларды орындау үшін
жəне қандай да бір салыстырып тексеру мен юстировкалардың қажеттілігін
еске түсіретін хабарламаларды тапсыру үшін бірқатар құралдар бар.Осы
құралдардың көмегімен тахеометрмен өлшеу дəлдігін үнемі сақтауға болады
[69].

Тапсырма Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 тахеометрінде электрондық
юстировкаларды орындауға арналған бірқатар құралдар

«Колибровки» мəзірінде бірнеше юстировкалар опциясы қол жетімді.
Кесте 7.22- Тахеометр сипаттамасы
Раздел меню Сипаттамасы
Коллимация «11.3» бөлімінде Коллимациялық қатені жəне нөлдің орнын

тексеру
Место нуля «11.3» бөлімінде Коллимациялық қатені жəне нөлдің орнын

тексеру
Ось вращения
трубы

«11.4» бөлімінде Дүрбінің айналу осінің орналасуын түзету

Просмотр
данных поверок

Мұнда коллимация үшін тексеру параметрлерінің ағымдағы
мəндері, нөл орны жəне Tilt Axis айналу осінің көлбеулігі

Кесте жалғасы Кесте 7.22
Сроки
проведения
поверок

Мұнда тахеометрге негізгі тексеру жүргізу арасындағы уақыт
аралығы анықталады, соның негізінде кезекті тексеру жүргізу
қажеттілігі туралы хабарлама беріледі. Опция келесі: Никогда, 2
недели, 1 месяц, 3 месяца, 6 мес., 12 мес. Тексеру жүргізу
қажеттілігі туралы хабарлама тахеометр қосылған кезде -
белгіленген мерзім өткеннен кейін дисплейге шығарылады

7.4.4. Электронды тахеометрдің негізгі техникалық сипаттамасы, оның
негізгі бөлшектері.

Тапсырма TS02, TS06, TS09 тахеометрінің негізгі техникалық
сипаттамасын, оның негізгі бөлшектерін меңгеру.
Тапсырманың мақсаты:

• TS02, TS06, TS09 тахеометрінің негізгі техникалық сипаттамасын,
оның негізгі бөлшектерін меңгерту.
Оқулық:

• Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 Руководство по эксплуатации
Керекті құралдар мен аспаптар:

TS02тахеометр жинағы, Руководство по экплуатации.
Бұрыштық өлшеулер

1. «Главное меню» терезесінде «Инструм» таңдаңыз
2. «Меню инструментов» терезесінде «Юстир.» таңдаңыз
3. «Колибровки» мəзірінде юстировканың қажетті опциясын таңдаңыз
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7.31-сурет Бұрыштық өлшеулер

Шағылдырғышпен қашықтық өлшеу

7.32-сурет Шағылдырғышпен қашықтық өлшеу
Минимальды арақашықтық 1,5 м

В условиях А Тығыз түтін, көріну 5 км дейін; немесе қатты жарық
жəне ауаның едəуір ауытқуы;

В условиях В  Жеңіл түтін, көріну шамамен 20 км; орташа
жарықтандыру жəне ауаның əлсіз ауытқуы;

В условиях С Бұлтты ауа райы, түтіннің болмауы, көріну 40 км дейін;
ауа тербелісінің болмауы.

Шағылдырғышсыз қашықтық өлшеу режимі

7.33-сурет Шағылдырғышсыз қашықтық өлшеу режимі

1. «Главное меню» терезесінде «Инструм» таңдаңыз
2. «Меню инструментов» терезесінде «Юстир.» таңдаңыз
3. «Колибровки» мəзірінде юстировканың қажетті опциясын таңдаңыз
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7.31-сурет Бұрыштық өлшеулер
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Құралдың жалпы техникалық сипаттамалары
Көру дүрбісі Ұлғайту: 30 крат; Объективтің толық апертурасы: 40 мм;

Фокус шектері: 1,7 м бастап- шексіздікке дейін.
Компенсирлеу Төрт осьтік компенсация

7.34-сурет Техникалық сипаттамалары

Деңгейлеуіш Дөңгелек деңгейлеуіштің сезімталдығы: 6´/2 мм;
Электрондық деңгейлеуіштің рұқсаты: 2".

Басқару құралдары Дисплей: 280*160 пиксел; LCD,
жарықтандырылған, əрқайсысы 31 символ бойынша 8 жол, қыздыру (<-5º).

Тахеометр порттары

7.35-сурет Тахеометр порттары

Тахеометр өлшемдері

7.36-сурет Тахеометр өлшемдері

Салмағы Тахеометр:4,2-4,5 кг; Трегер:760 г; GEB211 аккумуляторы:
110 г; GEB221 аккумуляторы: 210 г.

Дүрбінің айналу осінің биіктігі Трегерсіз: 196 мм; GDF111 трегермен:
240*5 мм.

Жазба
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7.37-сурет Жазба

Лазерлі тіктеуіш Типі: 2 классты көрінетін диапазондағы қызыл
лазер; Орналасуы: Тахеометрдің айналу осінде; Дəлдігі: Тік сызықтан ауытқу
(1,5 м аспаптың биіктігінде 1,5 мм); Лазерлік дақтың диаметрі: 1,5 м
аспаптың биіктігінде 2,5 мм [69].

Қоректенуі Сыртқы қуат көзінің кернеуі: Номинальды 12,8 В пост.ток,
диапазоны 11,5-14 вольт.

Қоршаған орта Температурасы

7.38-сурет Температурасы

Ылғал, шаң жəне құмнан сақтау

7.39-сурет Қорғау деңгейі

Солтүстік вариант Температуралық диапазон: -35º-тен +50ºС дейін.
EGLлазерлік маячок Жұмыс диапазоны: 5-тен 150 м дейін; көздеу

дəлдігі: шамамен 100 м қашықтықта 5 см.

7.4.5. Электронды тахеометрмен жұмыс істеу.

Тапсырма Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 тахеометрін қосу кезіндегі іс-
қимылдар тəртібі
Тапсырманың мақсаты:

• TS02, TS06, TS09 тахеометрін қосу кезіндегі іс-қимылдар тəртібін
меңгерту жəне іс жүзінде орындау.
Керекті құралдар мен аспаптар:

TS02тахеометр жинағы, Руководство по экплуатации.
Startup (Қосу) құралдары арқылы тахеометрді қосқаннан кейін, оның

жұмыс тəртібін жəне пернені басу ретін өзгертуге болады. Бұл дегеніңіз
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«ГЛАВНОЕ МЕНЮ» терезесінің орнына Уровень/Отвес жабылғаннан
кейін бірден қажетті терезенің дисплейіне шығуды орнатуға болады дегенді
білдіреді.Мысалы, тахеометрді теңшеу үшін «Меню Настроек» терезесінен
шығаруға болады [69].

7.4.6. Далалық өлшеулерді камералдық өңдеу.

Тапсырма тахеометриялық түсіріс нəтижелерін CREDO, MapInfo
жүйелерінде өңдеу жұмыстарын меңгеру.
Тапсырманың мақсаты:

• тахеометриялық түсіріс нəтижелерін CREDO, MapInfo жүйелерінде
өңдеу жұмыстарын меңгерту.
Керекті құралдар мен аспаптар:

Тахеометр жинағы, CREDO, MapInfo бағдарламалары.
MapInfo жəне CREDOGEO жүйелерінде карта, план жасау

географиялық ақпарат жүйесі (ГАЖ) технологиясының орталығы болып
есептелетін Сібір мемлекеттік геодезиялық академиясында жəне Минскіде
жүзеге асып, карта, топографиялық план жасаудың көптеген тапсырмаларын
орындаған. Электрондық карта жасау оператордан өте мықты ұқыптылықты,
жете көңіл аударуды жəне қадағалауды талап етеді. Қателіктерді азайту үшін
автоматтандыру жабдықтарын, аспаптарын кеңінен қолдануға тырысу қажет.
Бұл жүйелердегі қолданылатын автоматтандыру жабдықтары арнайы
бағдарламаларды білуге негізделген [70].

Бағдарламаларда барлық нысандар шартты белгілер бойынша əр түрлі
қабаттарға топтастырылған. Барлығы тоғыз қабат бар: қоршаулар,
құрылымдар, бедер, жолдық тор, гидрография, инженерлік құрылыстар,
басқа да құрылыстар, өсімдіктер мен ауылшаруашылық алқаптары,
математикалық негіздеме. Бұл топтастыру жер бетіндегі нысанды
сипаттайтын қосымша кодтық жолмен толықтырылған жəне ол электронды
картаны жасау процесін автоматтандыруға арналған. Кодтың құрамына

1. «Главное меню» терезесінде «Инструм» таңдаңыз
2. «Меню инструментов» терезесінде «Запуск» таңдаңыз

1. «Порядок действий при включении» терезесінде «Запись»-қа басыңыз
2. «ОК» түймесімен ақпараттық хабарламаны алу жəне жаңа іс-əрекет тəртібін жазуды
бастауға болады.
3. Қажетті пернелерді басу (ең көбі 16) қосу кезде жаңа іс-қимыл тəртібін орындау
үшін жазылады. Жазуды аяқтау үшін ESC басыңыз.
4. Егер «Статус» өрісінде «Активно» опциясы таңдалса, онда жазылған пернелерді
басу тəртібі тахеометр қосылған кезде автоматты түрде орындалады.
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қабаттық нөмірі, қабаттағы түрдің нөмірі мен нысанның сипаттамасы (нүкте,
сызық, полигон) кіреді. Бұл кодтың атқаратын міндеттері мыналар:

- электронды картаны автоматты түрде безендіру;
- қабаттарға нысандардың дұрыс салынғанын тексеру;
- нысандардың дұрыс сызылғанын тексеру.

Нысандардың кодтары, пландары цифрлағанда, мəліметтер қорына
енгізіледі. Сөйтіп цифрланғаннан кейін цифрлы карта, топографиялық план
жəне оған байланыстырылған атрибуттар қорының мəліметтері пайда
болады. Әлбетте, цифрлы карта электронды карта жасаудағы аралық саты
болып есептелінеді, əрі қарай оны геоинформациялық жүйеде өңдеу қажет.
Электрондық картаны, топографиялық планды жасаудың барлық
процесстерін автоматтандырудың негізі болып кодтық жол есептелсе,
цифрлау нəтижелері келесі электрондық карта түріне арнайы бағдарлама
арқылы жүзеге асырылады [70].

Бұл бағдарлама мынадай міндеттер атқарады:
- файлдар топтарын əкелу; - автоматты түрде карта нысандарын бояу,

нүктелерді шартты белгілермен алмастыру; - бағдарлама қатесін жөндеу;- əр
түрлі планшеттегі аттас қабаттарды біріктіру;- алдын ала безендіру; -
планшеттер шекараларын бір-бірімен қабыстыру; - полигон тəріздес
нысандардың аудандарын түзету;- шартты белгілерді, сызықтарды жəне тағы
басқаларды тексеру, түзету; электронды картаны безендіру; ақпараттар
қорына планшеттер номенклатурасын, жазуларды енгізу; -электронды
картаны жəне топографиялық планды тексеру [70].

Қазіргі кезде қолданып жүрген бағдарламалар компьютер экранында
кез келген растрлық бейнелерді көруге, бейнелеу масштабын үлкейту жəне
кішірейтуге мүмкіндік береді.     

7.4.7. Бастапқы дирекциялық бұрышқа қатысты тахеометрді бағдарлау.

Тапсырма Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 тахеометрінде «Қолмен
бағдарлау» орнату.
Тапсырманың мақсаты:

• TS02, TS06, TS09 тахеометрінде бастапқы дирекциялық бұрышқа
қатысты тахеометрді бағдарлауды меңгерту.
Керекті құралдар мен аспаптар:

TS02тахеометр жинағы, Руководство по экплуатации.
Барлық өлшеулер мен координаттарды есептеу станциядағы аспаптың

алдын ала белгіленген бағдарлау негізінде орындалады. Бағдарлауды

Бастапқы
картографиялы
қ ақпарат

Цифрлы
карта
ВЕКТОРЛАР

Электронды
карта                     
ГАЖ
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Керекті құралдар мен аспаптар:

TS02тахеометр жинағы, Руководство по экплуатации.
Барлық өлшеулер мен координаттарды есептеу станциядағы аспаптың

алдын ала белгіленген бағдарлау негізінде орындалады. Бағдарлауды

Бастапқы
картографиялы
қ ақпарат

Цифрлы
карта
ВЕКТОРЛАР

Электронды
карта                     
ГАЖ

  
 

 

пернетақтадан (клавиатура) орнатуға болады, болмаса нүктеде тұрып өлшеу
арқылы немесе карта жадынан таңдалған нүктелер бойынша орнатады [69].

           
7.40-сурет Бұрышты өлшеу

Кесте 7.23- Тахеометр сипаттамасы
Строка Сипаттамасы
ДирУгол Станциядағы бағыттау бағыты
hотр Шағылыстырғыш биіктігі
Идентификатор 3Т Артқы нүктенің атауы

Тапсырма Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 тахеометрінде «Координаттар
бойынша бағдарлау» орнату.

7.41-сурет Бағдарлау

Кесте 7.24- Тахеометр сипаттамасы
Строка Сипаттамасы
Идентификатор 3Т Артқы нүктенің атауы

«Ориентирование инструмента» бөлімі «Настройка» терезесінен қажетті

«Ориентирование» терезесінен «Ввод привязочного дир.угла» таңдайсыз

Нz=0 варианты
«ДирУгол:0» орнату
үшін қызмет етеді

- Арақашықтықты жəне горизонталь бұрыштарды өлшеу үшін «АLL» түймесін басып,
бұл өз кезегінде станцияда бағдарлауды анықтап, орнатады жəне «Настройки»
терезесіне оралады.
- Немесе тек горизонталь бұрышты тіркеу үшін REC түймесін басамыз. Бұл жағдайда
станцияда бағдарлау орнатылып, «Настройки» терезесіне оралады.

 

Ро     Аспапты орнату нүктесі
Бастапқы деректер
Р1     Нүкте координталары
Р2     Нүкте координталары
Р3     Нүкте координталары
Есептеу
Нz1  Станцияның бағдарлануы

«Ориентирование» терезесінен «Координаты» түймесін таңдайсыз
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Кесте 7.25- Тахеометр сипаттамасы
Строка Сипаттамасы
Идентификатор 3Т Карта жадынан таңдалған немесе пернетақта арқылы

енгізілген артқы нүктенің атауы
hотр Шағылыстырғыш биіктігі
Нz Нүктеге бағыттау
ДирУгол Нүктеге бағыттау дирек.бұрыш

Нүктеге дейінгі горизонталь ұзындық
Станция мен мақсатты нүктенің арасындағы өзара
биіктік.
 Бірінші өлшеу жүргізілгеннен кейін басқа

нүктелерді іздеу
немесе сол шеңберде басқа шеңбермен қарау, егер
сіз құралды дисплейде көрсетілген бұрыш 0º00´00´´-
ге жақын етіп бұрасаңыз жылдамырақ боалды.

1/ǀ Бұл өлшеу күйінің көрсеткіші. Бұл жағдайда бірінші
нүкте бірінші айналымда өлшенгенін білдіреді.

1/ǀ ǁ Бұл өлшеу күйінің көрсеткіші. Бұл жағдайда бірінші
нүкте екі айналымда да өлшенгенін білдіреді.

Артық өлшеулер болған кезде аспапты бағдарлау ең аз квадраттар əдісі
бойынша анықталады.

Келесі қадам
Карта жадынан тиісті артқы нүктені таңдаңыз немесе жаңа нүктенің
координатасын енгізу керек. «Наведите на точку» терезесіне өту үшін «ОК»

Келесі қадам
Әр өлшеуді орындағаннан кейін дисплейде «Сделать допольнительные измерения?»
сұранысы шығады. Жауап варианттары:
- «Да»- өлшеуді жалғастыру үшін «Наведите на точку» терезесіне өту. Нүктелер саны
бестен аспайды.
- «Нет»- «Результат ориентирования» терезесіне өту.
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Кесте 7.25- Тахеометр сипаттамасы
Строка Сипаттамасы
Идентификатор 3Т Карта жадынан таңдалған немесе пернетақта арқылы

енгізілген артқы нүктенің атауы
hотр Шағылыстырғыш биіктігі
Нz Нүктеге бағыттау
ДирУгол Нүктеге бағыттау дирек.бұрыш

Нүктеге дейінгі горизонталь ұзындық
Станция мен мақсатты нүктенің арасындағы өзара
биіктік.
 Бірінші өлшеу жүргізілгеннен кейін басқа

нүктелерді іздеу
немесе сол шеңберде басқа шеңбермен қарау, егер
сіз құралды дисплейде көрсетілген бұрыш 0º00´00´´-
ге жақын етіп бұрасаңыз жылдамырақ боалды.

1/ǀ Бұл өлшеу күйінің көрсеткіші. Бұл жағдайда бірінші
нүкте бірінші айналымда өлшенгенін білдіреді.

1/ǀ ǁ Бұл өлшеу күйінің көрсеткіші. Бұл жағдайда бірінші
нүкте екі айналымда да өлшенгенін білдіреді.

Артық өлшеулер болған кезде аспапты бағдарлау ең аз квадраттар əдісі
бойынша анықталады.

Келесі қадам
Карта жадынан тиісті артқы нүктені таңдаңыз немесе жаңа нүктенің
координатасын енгізу керек. «Наведите на точку» терезесіне өту үшін «ОК»

Келесі қадам
Әр өлшеуді орындағаннан кейін дисплейде «Сделать допольнительные измерения?»
сұранысы шығады. Жауап варианттары:
- «Да»- өлшеуді жалғастыру үшін «Наведите на точку» терезесіне өту. Нүктелер саны
бестен аспайды.
- «Нет»- «Результат ориентирования» терезесіне өту.

  
 

 

Кесте 7.26- Тахеометр сипаттамасы
Егер Содан кейін/онда
Егер өлшеулер тек бір айналымда
орындалса

Бағдарлау бағыты тек осы
айналыммен өлшеу арқылы
орнатылады.

Барлық өлшеулер бір айналыммен
немесе кейде екі айналыммен де
орындалса

Бағдарлау бағыты осы айналымның
өлшеу нəтижесімен орнатылады.

Бір нүктеге өлшеу бір айналымда
бірнеше рет орындалса

Тек соңғы өлшеу өңделуге алынады.

Кесте 7.27- Тахеометр сипаттамасы
Строка Сипаттамасы
Точки Есептеулерде қолданылған нүктелер саны
Станция Бағытталған станция атауы
Поправка в гз.угол Горизонталь бұрышқа түзету
Ст. откл Нақты жəне есептелген бағдарлау арасындағы стандартты

ауытқу.

7.42-сурет Бағдарлау

Кесте 7.28- Тахеометр сипаттамасы
Строка Сипаттамасы
Идентификатор
3Т

Бағдарлау процессінде қолданылған мақсатты нүктелер
атаулары

ΔНz Горизонталь бағыттағы мақсатты нүктеге айырмашылығы
Δ Горизонталь бағыттағы мақсатты нүктеге дейінгі

айырмашылығы
ΔН Өзара биіктіктегі айырмашылық

Келесі қадам
«ОстПогр» тетігін басып қалдық қателіктерді көруге болады,
немесе «ОК» тетігін басып бағдарлауды жазып жəне «Настройки» терезесіне
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Егер бағдар əлі орнатылмаған болса, қосымша іске босылған болса
немесе «Q-Съемка» ең болмағанда бір өлшем жазылған болса, онда
бағдарлау ретінде ағымдағы бағыт орнатылады [69].

7.4.8. Жады картасы бар электронды тахеометрлерді пайдалану кезінде
далалық жұмыстарды жəне камералдық өңдеуді ұйымдастыру. 7.4.9.
Деректерді компьютерге жіберу. 7.4.10. Карта жады.

Тапсырма TS02, TS06, TS09 тахеометрінде деректерді компьютерге жіберу.
Тапсырманың мақсаты:

• TS02, TS06, TS09 тахеометрінде деректерді компьютерге жіберу
жылдамдығын таңдауды меңгерту, мəліметтерді экспорт жасау дағдыларын
қалыптастыру.
Керекті құралдар мен аспаптар: TS02 тахеометр жинағы

Кез келген жобалар, форматты файлдар, параметрлер жиынтықтары
жəне кодтар тізімі құрал жадынан экспортталуы мүмкін.Барлық осы
деректерді келесі құралдар арқылы экспорттауға болады:

RS232 сериялық порт
Бұл портқа ноутбук сияқты түрлі құрылғыларды қосуға болады. Бұл

құрылғыларда FlexOffice бағдарламасы немесе басқа ұқсас бағдарлама
орнатылуы тиіс.

USB порт
Мұндай порт Байланыс блогының қақпағы бар аспаптарда ғана бар. Кез

келген USB -құрылғы байланыс блогының Қақпағы астында осы портқа
қосылуы мүмкін. Бұл құрылғыларда FlexOffice бағдарламасы немесе басқа
ұқсас бағдарлама орнатылуы тиіс.

USB флэшка
Ол байланыс қақпағы бар құралдарға қосыла алады. USB-флешканы

USB-портқа коммуникациялық блок қақпағының астына қоюға жəне оны
одан шығаруға болады. Деректерді беру үшін қосымша бағдарламалық
жасақтама қажет емес [69].
Тапсырма Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 тахеометрінде «Деректерді
компьютерге жіберу» орнату

Келесі қадам
Қосымшаны жүктеу үшін «Запуск» тетігін басу
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Егер бағдар əлі орнатылмаған болса, қосымша іске босылған болса
немесе «Q-Съемка» ең болмағанда бір өлшем жазылған болса, онда
бағдарлау ретінде ағымдағы бағыт орнатылады [69].

7.4.8. Жады картасы бар электронды тахеометрлерді пайдалану кезінде
далалық жұмыстарды жəне камералдық өңдеуді ұйымдастыру. 7.4.9.
Деректерді компьютерге жіберу. 7.4.10. Карта жады.

Тапсырма TS02, TS06, TS09 тахеометрінде деректерді компьютерге жіберу.
Тапсырманың мақсаты:

• TS02, TS06, TS09 тахеометрінде деректерді компьютерге жіберу
жылдамдығын таңдауды меңгерту, мəліметтерді экспорт жасау дағдыларын
қалыптастыру.
Керекті құралдар мен аспаптар: TS02 тахеометр жинағы

Кез келген жобалар, форматты файлдар, параметрлер жиынтықтары
жəне кодтар тізімі құрал жадынан экспортталуы мүмкін.Барлық осы
деректерді келесі құралдар арқылы экспорттауға болады:

RS232 сериялық порт
Бұл портқа ноутбук сияқты түрлі құрылғыларды қосуға болады. Бұл

құрылғыларда FlexOffice бағдарламасы немесе басқа ұқсас бағдарлама
орнатылуы тиіс.

USB порт
Мұндай порт Байланыс блогының қақпағы бар аспаптарда ғана бар. Кез

келген USB -құрылғы байланыс блогының Қақпағы астында осы портқа
қосылуы мүмкін. Бұл құрылғыларда FlexOffice бағдарламасы немесе басқа
ұқсас бағдарлама орнатылуы тиіс.

USB флэшка
Ол байланыс қақпағы бар құралдарға қосыла алады. USB-флешканы

USB-портқа коммуникациялық блок қақпағының астына қоюға жəне оны
одан шығаруға болады. Деректерді беру үшін қосымша бағдарламалық
жасақтама қажет емес [69].
Тапсырма Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 тахеометрінде «Деректерді
компьютерге жіберу» орнату

Келесі қадам
Қосымшаны жүктеу үшін «Запуск» тетігін басу

  
 

 

7.43-сурет Экспорт

Кесте 7.29- Тахеометр сипаттамасы
Строка Сипаттамасы
На USB флэшка немесе RS232 порт арқылы
Тип данных Жіберілетін деректер түрі.

«Измерения, Твердые точки, Изм.и тв.точки, Дорожные
данные, Код, Формат, Конфигурация или
Архивирование».

Проект Мұнда таңдалған жобаның барлық файлдарын немесе тек
белгілі бір файлды экспорттау бойынша таңдау.

Выбор
проекта

Таңдалған жобаны немесе жармалар файлын индикациялау

Кесте 7.29- Тахеометр сипаттамасы
Формат Тип данных: Формат

Мұнда барлық форматтар, əлде олардың біреуі ғана жіберіле ме,
таңдау

Назв.
формата

Формат: Один формат
Экспорттауға арналған формат атауы

1. «ГЛАВНОЕМЕНЮ» терезесінен «Передача» бөлімін таңда
2. «Эскпорт данных» терезесін ашыңыз.

ІЗДЕУ
аспап жадында жобаларды немесе форматтарды
іздеу үшін қызмет етеді
ТІЗІМ
- аспап жадында жобалармен форматтар тізімін
көру

Келесі қадам
1. «ОК» тетегін бас
2. Егер деректер экспорты  USB-флешка орындалса, онда файлдың орналасқан жерін көрсетіп, содан кейін
«ОК» басу керек.
USB-флешкада əдепкі қалыпта құжат, деректер түрі
Данные проекта:         Проекты
Форматные файлы:     Форматы
Коды:                            Коды
Конфигурации:            Система
Архивирование:          Архивирование
3. Файл атауын енгізіп, «ОК» немесе «SEND» тетігін бас
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Жоба мəліметтері dxf, gsi, xml форматтарында, сондай-ақ пайдаланушы
енгізген кез-келген ASCII-форматта экспортталуы мүмкін. Пайдаланушы
форматын FlexOffice бағдарламасының Format Manager қосымшасының
көмегімен енгізуге болады. FlexOffice жүйесінің интерактивті көмегімен
экспортқа арналған файлдар туралы қосымша мəлімет алуға болады [69].

RS232 порт арқылы мәліметтерді экспорттау үлгісі
«Тип данных Измерения» параметрлер бөлімінде деректер

жиынтығын көруге болады:
11...+00000D19 21..022+16641826 22..022+09635023
31..00+00006649 58..16+00000344 81..00+00003342
82..00-00005736 83..00+00000091 87..10+00001700

7.44-сурет Тахеометр сипаттамалары

7.5. Өлшеу кезіндегі қателіктер туралы түсініктің болуы жəне жерді
пайдалануды тəртіпке келтіру кезінде жобаны іске асыру.

Өлшеулер жəне өлшеу нəтижелерінің қателіктері. Қандай болса да бір
шаманың өлшеуі деп, оны салыстыру бірлігі ретінде қабылданған басқа
шамамен салыстыру процесін айтады. Осының нəтижесінде өлшеудің
нəтижесі деп аталатын атаулы сан шығады.

Кез келген геодезиялық өлшеулер мынадай факторлар, яңни өлшеу
объектісі, орындаушы аспап, өлшеу əдісі жəне сыртқы орта болғанда жəне
өзара əрекеттескен кезде жүзеге асырылады. Сыртқы орта деп өлшеудің
барлық жағдайларының жиынтығын: жергілікті жердің бедері мен грунты,
өсімдік жамылғысы, температура, ауаның ылғалдылығы жəне тозаңдылығы,
жарықтылық, жел, бұлттылық айтады. Осы факторлардың өлшеу кезіндегі
нақтылы мөлшері өлшеу жағдайлары деп аталатынды айқындайды[62].

Өлшеулер тікелей жəне жанама болып бөлінеді. Анықталатын шаманы
тікелей өлшеу нəтижесінде алатын болмақ, онда мұндай өлшеулер тікелей
өлшеулер деп аталады. Тікелей өлшеулерге сызықтың ұзындығын өлшеуіш
лентамен немесе бұрышты теодолитпен өлшеу жатады.

Өлшеулердің нəтижесі анықталатын шамамен математикалық
тəуелділіктегі бір немесе бірнеше шамаларды тікелей өлшеу нəтижесінен
есептеу арқылы алынған өлшеулерді жанама өлшеулер деп атайды. Жанама
өлшеулердің мысалы ретінде жергілікті жердегі сызықтың ұзындығын жіптік
қашықтық өлшеуішпен өлшеуді, қол жетпейтін қашықтықтарды анықтауды
жəне салыстырмалы биіктікті тригонометриялық нивелирлеу əдісімен табуды
алуға болады [62].
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7.44-сурет Тахеометр сипаттамалары
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өлшеулер деп аталады. Тікелей өлшеулерге сызықтың ұзындығын өлшеуіш
лентамен немесе бұрышты теодолитпен өлшеу жатады.
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қашықтық өлшеуішпен өлшеуді, қол жетпейтін қашықтықтарды анықтауды
жəне салыстырмалы биіктікті тригонометриялық нивелирлеу əдісімен табуды
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Өлшеулер тағы да қажетті жəне қосымша (артық) өлшеулерге бөлінеді.
Берілген шаманы тікелей немесе жанама өлшегенде бір ғана нəтиже алуға
мүмкіндік беретін өлшеулерді қажетті өлшеулер деп атайды. Оларға
жергілікті жердегі сызықтың ұзындығын бір рет өлшеу, рейканың бір
жағынан ғана алынған есептеу жəне қол жетпейтін қашықтықты бір базис
арқылы анықтау жатады. Берілген шаманы өлшеу кезінде екі немесе одан да
көбірек нəтиже алуға мүмкіндік беретін өлшеулерді қосымша өлшеулер деп
атайды. Егер бір шаманы n рет өлшенсе, осы өлшеулердің біреуі ғана қажетті
өлшеу де, ал қалғандары (n-1) қосымша өлшеулер болып табылады [62].

Кез келген өлшеулер жеке адамның, аспаптардың жəне сыртқы
ортаның əсерінен туатын қателіктер салдарынан болатын қайсыбір
формадағы қателіктермен қатар жүреді.

Жеке адамның қателіктеріне өлшеу жүргізетін адамның сезім
мүшелерінің жетілмегендігі жəне адамның ерекшеліктері себепші болады.
Жеке адамның қателіктеріне, сонымен қатар санау кезіндегі нивелир
рейкасының сантиметрлік шашкасын көз мөлшерімен он бөлікке бөлуде
жəне теодолиттің дүрбісін затқа нысаналауда жіберілетін қателіктерді
жатқызуға болады [62].

Аспаптардың қателіктері олардың жетілмегендігінен жəне оларды дəл
жөнге салудың мүмкіндігі болмауы салдарынан туады. Осы қателіктерге
болат өлшеуіш лентаның 20 м-лік нақтылы ұзындығына сəйкес еместігін,
дқүрбінің коллимациялық қателігін, рейка бойынша есептеу кезіндегі деңгей
үлбіреуігінің шеттерінің кескіндерін сəйкес келтіруде кететін
жансақтықтардан туатын қателіктерді жатқызуға болады.

Сыртқы ортаның əсер етуінен болған қателіктерге температураның
əсерінен өлшеуіш лентаның ұзындығының өзгеруі, рейканың жəне
нивелирдің желдің əсерінен шайқалуы ылғалдылықтың əсерінен шашкалық
нивелир рейкаларының метрі ұзындығының өзгеруі жатады [62].

7.5.1. Өлшеу нəтижелерінің қателіктері жəне өлшеулердің кездейсоқ
қателіктерінің қасиеттері.

Тапсырма Өлшеу нəтижелерінің қателіктері жəне өлшеулердің кездейсоқ
қателіктерінің қасиеттерітуралы білімін қалыптастыру жəне кесте толтыру.
Тапсырманың мақсаты:

• өлшеу нəтижелерінің қателіктерін білу жəне өлшеулердің кездейсоқ
қателіктерінің қасиеттерін анықтау.
Формулалардағы белгілер: δөлшеу нəтижесінің қателігі; lөлшеу нəтижесі;
хөлшенген шаманың шын мəні.
Керекті құралдар мен аспаптар: калькулятор

Қателіктер əсер ету сипаты мен қасиеттері жағынан өрескел, жүйелі,
кездейсоқ болып бөлінеді.

Өрескел қателіктерге өлшеулердің нақты бір жағдайларында, яғни
бақылаушының, аспаптың өлшеу методикасының кемшіліктерінен жəне
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сыртқы ортаның əсерінен жіберілетін қатеден артық шамада жіберілген, əрі
мұндай шамада жіберуге мүлдем болмайтын қателіктер жатады. Олар
орындаушының өлшеу кезінде жіберген жансақтықтары мен қателіктері
салдарынан пайда болады. Сонымен қатар қолданылатын аспаптардың
кемшіліктері, сыртқы ортаның əсері жəне бақылаушының жеке қасиеттері
нəтижесінде пайда болады. Олар таңбасы мен шамасы жағынан тұрақты
немесе кейбір заңдылық бойынша өлшеулердің нəтижесіне кіруі мүмкін[62].

Жүйелі қателіктердің өлшеудің нəтижелеріне тиетін əсері
жұмыстардың жарамды методикасын қолдану, аспаптарды мұқият тексеру,
тағы да өлшенген шамаларға түзету арқылы минимумға жеткізіледі.

Кездейсоқ қателерге қолданылатын аспаптардың жəне сезім
мүшелерінің жетілмегендігі, сондай-ақ сытқы жағдайлардың өзгеруі
салдарынан болмай қоймайтын қателіктер жатады. Осы қателіктер таңбасы
мен шамасы жағынан тұрақты болмайды жəне оларды өлшеудің нəтижесінен
шығарып тастау мүмкін емес [62].

Сонымен қателіктер теориясы кездейсоқ қателіктердің пайда болуы
жəне жиналу заңдарын зерттеумен, олардың өлшеулер нəтижелеріне
тигізетін əсерін минимумға дейін жеткізумен, əрбір өлшеу процесінің
қиыспаушылық мүмкін шегін анықтаумен айналысады.

Қателіктер теориясы бірқатар практикалық міндеттерді шешеді:
1) өлшеулердің мейлінше дəл нəтижелерін алудың ережелерін

қалыптастырады; 2) өлшеулер нəтижелерінің жəне олардың функциясының
дəлдігін бағалау ережелерін белгілейді, өйткені өлшеулердің алынған
нəтижелерін біле отырып, бұл нəтижелерді дұрыс пайдалануға болады; 3)
бақылауларды алдын ала берілген дəлдікпен ұйымдастыруды жəне оның
бағдарламасын қамтамасыз етеді [62].

Өлшеулердің кездейсоқ қателігі деп, өлшеу нəтижесі мен өлшенген
шаманың шын мəнінің айырымын айтады

δ=l-х                                                      (7.28)
мұндағы δөлшеу нəтижесінің қателігі; lөлшеу нəтижесі; хөлшенген
шаманың шын мəні.

Өлшеу процесінде кездейсоқ қателіктер болмай қоймайды жəне оларды
жою мүмкін емес. Осы қателіктердің қасиеттерін зерттеу өлшеулер
нəтижелерінің дəлдігін бағалау əдістерін талдап жасауға жəне өлшенілетін
шаманың мүмкін болатын мəнін анықтауға мүмкіндік береді.

Шын мəні белгілі бір шаманы бірдей дəлдікпен бірнеше рет өлшесе,
онда өлшеулердің n нəтижесін аламыз: l1, l2,l3,...ln. Әрбір өлшеу кезіндегі
жіберілетін шын кездейсоқ қателігі δ1,δ2, δ3,...δnболады.

Әр түрлі зерттеулер өте көп өлшеулер жасаған кезде алдыңғы бірқатар
шын кездейсоқ қателіктердің мынадай қасиеттері болатынын көрсетіп отыр.

Шектелгендік, яғни осы өлшеулер кезіндегі кездейсоқ қателіктер
асболют шамасы бойынша белгілі бір шекті шамадан асып түсуі мүмкін емес.

Симметриялық, яғни оң қателіктер қаншалықты жиі болса, оларға
абсолют шамасы бойынша тең теріс қателіктер де соншалықты жиі болады.
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Өлшеулердің кездейсоқ қателігі деп, өлшеу нəтижесі мен өлшенген
шаманың шын мəнінің айырымын айтады

δ=l-х                                                      (7.28)
мұндағы δөлшеу нəтижесінің қателігі; lөлшеу нəтижесі; хөлшенген
шаманың шын мəні.

Өлшеу процесінде кездейсоқ қателіктер болмай қоймайды жəне оларды
жою мүмкін емес. Осы қателіктердің қасиеттерін зерттеу өлшеулер
нəтижелерінің дəлдігін бағалау əдістерін талдап жасауға жəне өлшенілетін
шаманың мүмкін болатын мəнін анықтауға мүмкіндік береді.

Шын мəні белгілі бір шаманы бірдей дəлдікпен бірнеше рет өлшесе,
онда өлшеулердің n нəтижесін аламыз: l1, l2,l3,...ln. Әрбір өлшеу кезіндегі
жіберілетін шын кездейсоқ қателігі δ1,δ2, δ3,...δnболады.

Әр түрлі зерттеулер өте көп өлшеулер жасаған кезде алдыңғы бірқатар
шын кездейсоқ қателіктердің мынадай қасиеттері болатынын көрсетіп отыр.

Шектелгендік, яғни осы өлшеулер кезіндегі кездейсоқ қателіктер
асболют шамасы бойынша белгілі бір шекті шамадан асып түсуі мүмкін емес.

Симметриялық, яғни оң қателіктер қаншалықты жиі болса, оларға
абсолют шамасы бойынша тең теріс қателіктер де соншалықты жиі болады.

  
 

 

Шоғырлану, яғни абсолют шамасы бойынша ірі кездейсоқ қателіктер
ұқсас қателіктерге қарағанда сирек кездеседі [62].

Компенсациялық, яғни бір ғана шаманың тең дəлдікті өлшеулер
санының шексіз көбейген кезінде кездейсоқ қателіктердің арифметикалық
ортасы нөлге ұмтылады. Шындығында, тек қана хшамасының жеткілікті
көптеген өлшеуін алатын болсақ, онда бірқатар кездейсоқ қателіктерді
табамыз:

δ1= l1–х;       δ2=l2 – х;      . . . . .; δn=ln– х.                      (7.29)
Оң қателіктер теріс қателіктермен теңгеріледі, осының салдарынан

кездейсоқ қателіктердің арифметикалық орташа мəні нөлге ұмтылатын
болады:                                   lim𝑛𝑛𝑛𝑛→∞

𝛿𝛿𝛿𝛿1+𝛿𝛿𝛿𝛿2+𝛿𝛿𝛿𝛿3+...𝛿𝛿𝛿𝛿𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛

= 0
Егер Гаусс ұсынған белгіні ∑𝛿𝛿𝛿𝛿 = [𝛿𝛿𝛿𝛿] қосындысы үшін қолдансақ, онда

lim
𝑛𝑛𝑛𝑛→∞

[𝛿𝛿𝛿𝛿]
𝑛𝑛𝑛𝑛

= 0
[𝛿𝛿𝛿𝛿]
𝑛𝑛𝑛𝑛

–нің нөлге ұмтылуын статистикалық мағынада түсіну керек. n-нің
өсуімен қатар кейде оның да артуы мүмкін, бірақ бəрібір нөлге ұмтылатын
болады.

Кесте 7.30- Кездейсоқ қателіктердің қасиеттері
№ Кездейсоқ қателіктердің

қасиеттері
Кездейсоқ қателіктердің қасиеттерінің мәні

1 Шектелгендік
2 Симметриялық
3 Шоғырлану
4 Компенсациялық

7.5.2. Шынайы қателер бойынша дəл өлшеулердің дəлдігі.

Тапсырма Тең дəлдікті өлшеулер нəтижелерінің дəлдігін бағалау
Тапсырманың мақсаты:

• тең дəлдікті өлшеулер нəтижелерінің дəлдігін бағалауды жүргізу
Формулалардағы белгілер: 𝐿𝐿𝐿𝐿 = [𝑙𝑙𝑙𝑙]/𝑛𝑛𝑛𝑛- арифметикалық орташа мəні;
𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±�[∆²]/𝑛𝑛𝑛𝑛 және 𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±�[𝜐𝜐𝜐𝜐²]/(𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1) –орта квадраттық қателік; 𝑣𝑣𝑣𝑣 =
[|𝛥𝛥𝛥𝛥|]
𝑛𝑛𝑛𝑛
мұнда 𝑛𝑛𝑛𝑛 → ∞, 𝑣𝑣𝑣𝑣 = �4

5
�𝑚𝑚𝑚𝑚- орта қателік; 𝜌𝜌𝜌𝜌 = 0,6745𝑚𝑚𝑚𝑚- ықтимал қателік;

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±3𝑚𝑚𝑚𝑚 немесе ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±2𝑚𝑚𝑚𝑚 - шекті өлшеу қатесі; М = ±𝑚𝑚𝑚𝑚/√𝑛𝑛𝑛𝑛-
арифметикалық ортадағы орташа квадраттық қате.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• калькулятор, сызу құралдары
Өлшеулер нəтижелерінің шындығы,яғни дəлдігі əр түрлі болуы мүмкін.

Ол көптеген себептерге, мысалы өлшеулер үшін қаншалықты дəл аспаптар
қолданылғанына, өлшеулерді қаншалықты маман орындаушылар
жүргізгеніне, əрбір шаманы өлшеу қанша рет қайталанғандығына,
өлшеулердің таңдап алынған əдістеріне; ақырында, өлшеу жүргізілген кезде
сыртқы жаңдайлардың қандай болғандығына байналысты болады[62].
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Егер өлшеу кезінде жоғарыдағы аталған себептер бəрдей болса, онда
біз дəлдігі мен сенімділігі жағынан тең нəтижелерді аламыз. Сондықтан
бірдей жағдайларда жəне бір ғана методикамен орындалатын өлшеулерді тең
дəлдікті өлшеулер деп атайды.

Бірнеше ретХ мəнді тікелей тең дəлдікті өлшеулер нəтижелерінің
дəлдігін бағалау үшін мынадай формулаларды пайдаланады:

1. 𝐿𝐿𝐿𝐿 = [𝑙𝑙𝑙𝑙]/𝑛𝑛𝑛𝑛- арифметикалық орташа мəні;(7.30)
2. 𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±�[∆²]/𝑛𝑛𝑛𝑛 және 𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±�[𝜐𝜐𝜐𝜐²]/(𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1) –орта квадраттық

қателік;(7.31)
3. 𝑣𝑣𝑣𝑣 = [|𝛥𝛥𝛥𝛥|]

𝑛𝑛𝑛𝑛
мұнда 𝑛𝑛𝑛𝑛 → ∞, 𝑣𝑣𝑣𝑣 = �4

5
�𝑚𝑚𝑚𝑚- орта қателік;(7.32)

4. 𝜌𝜌𝜌𝜌 = 0,6745𝑚𝑚𝑚𝑚- ықтимал қателік;(7.33)
5. ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±3𝑚𝑚𝑚𝑚 немесе ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±2𝑚𝑚𝑚𝑚 - шекті өлшеу қатесі;
6. М = ±𝑚𝑚𝑚𝑚/√𝑛𝑛𝑛𝑛- арифметикалық ортадағы орташа квадраттық

қате,(7.34)
мұнда l1, l2,..., ln -бір өлшенетін шаманың бірнеше рет тікелей тең

дəлдікті өлшеулерінің нəтижелері; Δ1, Δ2, ..., Δn - тікелей өлшеулердің
шынайы қателіктері (l1, l2,..., ln тең дəлдікті тікелей өлшеулердің
нəтижелерімен жəне Х шынайы мəн арасындағы айырмашылық); 𝜐𝜐𝜐𝜐1, 𝜐𝜐𝜐𝜐2,..., 𝜐𝜐𝜐𝜐n-
өлшеудің ықтимал қателері (l1, l2,..., lnтең дəлдікті тікелей өлшеулердің
нəтижелерімен L арифметикалықорташа нəтижелерінің
арасындағыайырмашылық)[62].

А жəне В екі нүктелерінің арасындағы қашықтық 10 рет өлшенген.
Оның арифметикалық орташа мəнін жəне m орташа квадраттық, 𝑣𝑣𝑣𝑣 орта
қателігін, ρ ықтимал қателігін анықтау, сондай-ақ арифметикалық ортадағы
орташа квадраттық қатесін есептеу. Шешім 7.31-кестеде келтірілген

Кесте 7.31-Тең дəлдікті өлшеулер
n

қабылдау
нөмірі

lі, м
 

𝜐𝜐𝜐𝜐і = lі-L, м 𝜐𝜐𝜐𝜐і2 m, М, 𝑣𝑣𝑣𝑣 және ρ есептеу

1 419,48 -0,02 0,0004
𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±�0,1021/(10 − 1)  =
±�0,1021/9 =
=±0,32/3 ≈ 0,11 м

М = ±0,11/√10  = ±0,11/3,16
≈ ±0,03 м

𝑣𝑣𝑣𝑣 = ±
4
5
𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±

4
5

0,11 = ±0,09 м

𝜌𝜌𝜌𝜌 = ±0,6745 ∗ 0,11 = ±0,07 м

2 419,33 -0,17 0,0289
3 419,37 -0,13 0,0169
4 419,45 -0,05 0,0025
5 419,56 +0,06 0,0036
6 419,61 +0,11 0,0121
7 419,42 -0,08 0,0064
8 419,64 +0,14 0,0196
9 419,59 +0,09 0,0081
10 419,56 +0,06 0,0036
Σl=4195,01
L=419,50

- (𝜐𝜐𝜐𝜐)=-0,45 
+(𝜐𝜐𝜐𝜐)=+0,46

(𝜐𝜐𝜐𝜐2)=0,1021(𝜐𝜐𝜐𝜐)=+0,01 
(|𝜐𝜐𝜐𝜐|)=0,91
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Егер өлшеу кезінде жоғарыдағы аталған себептер бəрдей болса, онда
біз дəлдігі мен сенімділігі жағынан тең нəтижелерді аламыз. Сондықтан
бірдей жағдайларда жəне бір ғана методикамен орындалатын өлшеулерді тең
дəлдікті өлшеулер деп атайды.

Бірнеше ретХ мəнді тікелей тең дəлдікті өлшеулер нəтижелерінің
дəлдігін бағалау үшін мынадай формулаларды пайдаланады:

1. 𝐿𝐿𝐿𝐿 = [𝑙𝑙𝑙𝑙]/𝑛𝑛𝑛𝑛- арифметикалық орташа мəні;(7.30)
2. 𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±�[∆²]/𝑛𝑛𝑛𝑛 және 𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±�[𝜐𝜐𝜐𝜐²]/(𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1) –орта квадраттық

қателік;(7.31)
3. 𝑣𝑣𝑣𝑣 = [|𝛥𝛥𝛥𝛥|]

𝑛𝑛𝑛𝑛
мұнда 𝑛𝑛𝑛𝑛 → ∞, 𝑣𝑣𝑣𝑣 = �4

5
�𝑚𝑚𝑚𝑚- орта қателік;(7.32)

4. 𝜌𝜌𝜌𝜌 = 0,6745𝑚𝑚𝑚𝑚- ықтимал қателік;(7.33)
5. ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±3𝑚𝑚𝑚𝑚 немесе ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±2𝑚𝑚𝑚𝑚 - шекті өлшеу қатесі;
6. М = ±𝑚𝑚𝑚𝑚/√𝑛𝑛𝑛𝑛- арифметикалық ортадағы орташа квадраттық

қате,(7.34)
мұнда l1, l2,..., ln -бір өлшенетін шаманың бірнеше рет тікелей тең

дəлдікті өлшеулерінің нəтижелері; Δ1, Δ2, ..., Δn - тікелей өлшеулердің
шынайы қателіктері (l1, l2,..., ln тең дəлдікті тікелей өлшеулердің
нəтижелерімен жəне Х шынайы мəн арасындағы айырмашылық); 𝜐𝜐𝜐𝜐1, 𝜐𝜐𝜐𝜐2,..., 𝜐𝜐𝜐𝜐n-
өлшеудің ықтимал қателері (l1, l2,..., lnтең дəлдікті тікелей өлшеулердің
нəтижелерімен L арифметикалықорташа нəтижелерінің
арасындағыайырмашылық)[62].

А жəне В екі нүктелерінің арасындағы қашықтық 10 рет өлшенген.
Оның арифметикалық орташа мəнін жəне m орташа квадраттық, 𝑣𝑣𝑣𝑣 орта
қателігін, ρ ықтимал қателігін анықтау, сондай-ақ арифметикалық ортадағы
орташа квадраттық қатесін есептеу. Шешім 7.31-кестеде келтірілген

Кесте 7.31-Тең дəлдікті өлшеулер
n

қабылдау
нөмірі

lі, м
 

𝜐𝜐𝜐𝜐і = lі-L, м 𝜐𝜐𝜐𝜐і2 m, М, 𝑣𝑣𝑣𝑣 және ρ есептеу

1 419,48 -0,02 0,0004
𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±�0,1021/(10 − 1)  =
±�0,1021/9 =
=±0,32/3 ≈ 0,11 м

М = ±0,11/√10  = ±0,11/3,16
≈ ±0,03 м

𝑣𝑣𝑣𝑣 = ±
4
5
𝑚𝑚𝑚𝑚 = ±

4
5

0,11 = ±0,09 м

𝜌𝜌𝜌𝜌 = ±0,6745 ∗ 0,11 = ±0,07 м

2 419,33 -0,17 0,0289
3 419,37 -0,13 0,0169
4 419,45 -0,05 0,0025
5 419,56 +0,06 0,0036
6 419,61 +0,11 0,0121
7 419,42 -0,08 0,0064
8 419,64 +0,14 0,0196
9 419,59 +0,09 0,0081
10 419,56 +0,06 0,0036
Σl=4195,01
L=419,50

- (𝜐𝜐𝜐𝜐)=-0,45 
+(𝜐𝜐𝜐𝜐)=+0,46

(𝜐𝜐𝜐𝜐2)=0,1021(𝜐𝜐𝜐𝜐)=+0,01 
(|𝜐𝜐𝜐𝜐|)=0,91

  
 

 

7.5.3. Тең дəлдікті емес өлшеулер жəне олардың салмағы.

Тапсырма Тең дəлдікті емес өлшеулер туралы білімін қалыптастыру
Тапсырманың мақсаты:

• тең дəлдікті емес өлшеулер жəне олардың салмағы туралы түсінік
қалыптастыру
Керекті құралдар мен аспаптар:

• жұмыс дəптері
Өлшеулер нəтижелерінің шындығы,яғни дəлдігі əр түрлі болуы

мүмкін. Ол көптеген себептерге, мысалы өлшеулер үшін қаншалықты дəл
аспаптар қолданылғанына, өлшеулерді қаншалықты маман орындаушылар
жүргізгеніне, əрбір шаманы өлшеу қанша рет
қайталанғандығына,өлшеулердің таңдап алынған əдістеріне; ақырында,
өлшеу жүргізілген кезде сыртқы жаңдайлардың қандай болғандығына
байналысты болады [62].

Егер жоғарыда айтылған себептер өлшеу кезінде бірдей болмаса, онда
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санымен немесе əр түрлі жағдайларда атқарылған өлшеулер тең дəлдікті
емес өлшеулер деп аталады. Мысалы,бір теодолиттік жүрісте бұрылыс
нүктелеріндегі бұрыштарды Т-30 теодолитімен, ал қалғандарын Т-15
теодолитімен өлшедік делік (мұнда өлшеу методикасы бірдей). Алайда,
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көбінесе белгілі бір шаманы қанша рет өлшегенімізге байланысты. Мысалы,
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нəтижесіне қарағанда, неқұрлым дəлірек нəтиже береді [62].

7.6. Жерге орналастыру кезінде геодезиялық жұмыстар. 7.6.1.
Шаруашылық аралық жерге орналастыру кезінде геодезиялық жұмыстар.
7.6.2. Жерге орналастыру жобасын іске асыру.

Тапсырма Жерге орналастыру кезінде геодезиялық жұмыстар туралы
білімін қалыптастырып, тақырып бойынша кестені толтыру.
Тапсырманың мақсаты:

• жерге орналастыру жəне шаруашылық аралық жерге орналастыру
кезінде геодезиялық жұмыстарды орындау жəне жерге орналастыру
жобаларын натураға көшіру жұмыстарын меңгеру.
Керекті құралдар мен аспаптар:

• жұмыс дəптері, жерге орналастыру жобалары
Нысанды кағаздағы жобадан жер бетіне көшіру деген жергілікті

жердегі болашақ құрылыс алаңының, учаскесінің шекараларын бектіу,
құрылыс жүргізуге даярлау деген мағынаны білдіреді. Құрылыс алаңында
жүргізілетін геодезиялық жұмыстар келесі кезеңдерден тұрады [70]:
 Жобалауға дейінгі геоедезиялық іздеу жұмыстары: болашақ құрылыс
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алаңында геодезиялық тірек торларын, ірі масштабта түсірістер жүргізуден
жəне құрылыстың бас планын жасау үшін жердің топографиялық планын
сызу.
 Жобалау кезеңіндегі геодезиялық жұмыстар: құрылыс паспортының

геодезиялық құрамын жасау, бөлу сызбаларын сызу, вертикаль
жоспарлаудың жобасын жасау, жобадан натураға көшудің негізгі деректерін
дайындау.
 Жобадан нақтылы жерге көшудегі геодезиялық жұмыстарға берілген

учаскенің шекарасын, құрылыстың негізгі осьтері жəне т.б. жер бетінде
белгілеу.
 Құрылыстағы күнделікті геодезиялық жұмыстар: құрылыс

конструкциясының жабдықтарын жобаға сəйкес орналастыру, олардың
биіктігін жəне тіктігін тексеру, күнделікті түсірулерді жүргізіп, құрылыстың
əр кезеңінің жұмыс сызбаларын дер кезінде орындап отыру [70].

Айтылған жұмыстың түрлері геодезиялық өлшеулердің əр түрлі
дəлдікпен, арнайы тəсілдермен жəне оларға сəйкес аспаптармен жүргізілуін
талап етеді.

Жер бетінің топографиялық картасы мен планын жасау үшін
жүргізілетін жұмыстардың пландық негізі болып триангуляция,
полигонометрия жəне трилатерация, ал биіктік негізі болып нивелирлік
жүйенің маркалары мен реперлері есептеледі. Саналып жатқан құрылыстың
ерекше нүктелерінің координаталарын /Х,У,Н/ жобаға сəйкес анықтап
белгілеу құрылысты бөлу немесе жобадан натураға көшіру деп аталады [70].

Жобадан жергілікті жерге көшіруде дайындық жұмыстары жүргізіледі.
Оған аналитикалық есептеу, жобаны геодезиялық байланыстыру, бқлу
сызбаларын жасау, геодезиялық жұмыстарды жүргізудің жобасын жасау
жатады. Құрылысты жобадан жергілікті жерге көшіру үшін сол жерде
координаталары белгілі геодезиялық пунктер болуы қажет. Сол
координаталық жүйеде болашақ құрылыстың негізгі нүктелерінің
координаталары анықталады. Геодезиялық бөлу негізгі пунктерінің
координаталары өлшеулер нəтижесінде анықталса, ал құрылыс объектісінің
нүктелері графикалық немесе аналитикалық есептеумен белгілі болады. Ол
үшін жоба негізгі сызбалары: құрылыстың орны мен анықтайтын бас жоспар,
барлық бөліктерінің қималары, өлшем, биіктіктері көрсетілген жұмыс
сызбалары, жер бедер планы жəне т.б. пайдаланылады [70].

Жобаны геодезиялық дайындаудың келесі тəсілдері бар:
• Аналитикалық тəсілде бөлудің барлық мəліметтері математикалық

есептеулер арқылы анықталады. Бұл тəсіл көбінесе кəсіпорындарды қайта
құруда жəне кеңейтуде жиі қолданылады.

• Көбінесе графиктік-аналитикалық тəсіл қолданылады. Мұнда бастапқы
нүктелердің орындары топографиялық планнан графиктік тəсілмен
анықталады. Бұрыштарды геодезиялық транспортир, сызықтарды
өлшеуішпен анықтайды.
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Жобаны аналитикалық есептеуде көбінесе тура жəне кері геодезиялық
есептер шешіледі. Мысалы, егер қажетті нүкте і, дирекциялық бұрыш αі
бағытында ХА жəне УА координаталар белгілі бастапқы нүктеден Sі
қашықтықта орналасса, онда оның координаталары мына формуламен
анықталады:                           Хі = ХА+𝑆𝑆𝑆𝑆і𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐і𝑌𝑌𝑌𝑌і = 𝑌𝑌𝑌𝑌А + 𝑆𝑆𝑆𝑆і𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐і                              (7.35)

Жобадағы екі ұшының координталары белгілі түзу кесіндінің
дирекциялық бұрышы – αАВ жəне ұзындығы S келесі формуламен есептеледі

 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐АВ=𝑌𝑌𝑌𝑌В−𝑌𝑌𝑌𝑌𝐹𝐹𝐹𝐹
ХВ−ХА

          S=𝑌𝑌𝑌𝑌В−𝑌𝑌𝑌𝑌А
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛АВ

= ХВ−ХА
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛АВ

                             (7.36) 
Жобаны геодезиялық даярлағанда оны тірек пунктеріне байланыстыру

есептері шешіледі.
Жобаны байланыстыру-жобаның бөлу элементтерін жерге көшіру үшін

қажет геодезиялық байланыстыру мəліметтерін даярлау.

Кесте 7.32- Жобаны геодезиялық дайындау əдісі
№ Жобаны геодезиялық дайындау əдісі Қолдану аясы жəне мəні
1 Аналитикалық əдіс
2 Графиктік-аналитикалық əдіс

7.6.3. Жобаны іске асыру үшін геодезиялық деректерді дайындау.

ТапсырмаЖобаны іске асыру үшін геодезиялық деректерді дайындау.
Тапсырманың мақсаты:

• жобаны жергілікті жерге көшірудегі мəліметтерді геодезиялық
дайындауды меңгерту.
Керекті құралдар мен аспаптар: жұмыс дəптері

Геологиялық барлама зерттеу объектілерінің жобадағы орындарын
жергілікті жерге көшіру жəне олардың пландағы координаталары мен
биіктігін анықтау үшін бастапқы нүктелер ретінде мемлекеттік 1-4 класс
геодезиялық жүйелер нүктелері, 1-4 класс нивелирлеу реперлері, сондай-ақ
түсіргі негіздеу пункттері жəне топографиялық карталар мен
фотопландардың контурлық нүктелері пайдаланылады [62].

Геологиялық жұмыстарды топографиялық-геодезиялық қамтамасыз ету
кен орындарын барлаудағы тау-кен қазбаларының жобадағы орнын
жергілікті жерге көшіруден, скважинаның бұрғылау орнын, тау-кен
қазбаларының пландық координаталарын жəне биіктіктерін анықтаудан,
қазбаларға бағыт беруден жəне топографиялық түсірістен, геологиялық жəне
басқа арнайы карталардың топографиялық негізінен тұрады [62].

Геологиялық барлау жұмыстарын атқарған кезде геодезиялық негіз
ретінде мыналар алынады:

- мемлекеттік геодезиялық жүйелер;
- геодезиялық жиілендіру жүйелері;
- пландық, биіктік жəне пландық-биіктік түсіргі жүйелері жəне жеке

пунктер түрінде, сондай-ақ геодезиялық тірек жүйелері түрінде орындалатын
түсіргі негіздеуі;
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- топографиялық карталар мен фотопландар арқылы координаталары
қажетті дəлдікпен анықталатын кен орнының айқын контурлық нүктелері;
координаталары қажетті дəлдікпен анықталатын кен орнының айқын
контурлық нүктелері; координаталары қажетті дəлдікпен анықталған
геологиялық барлама зерттеуінің объектілері.

Геологиялық зерттеу объектілерінің жобадағы орнын жергілікті жерге
көшірудегі геодезиялық қамтамасыз ету мыналардан тұрады:

- бастапқы мəліметтерді даярлау, жұмыстың схемасы мен планын сызу;
- жергілікті жердегі зерттеу объектілерінің орнын анықтау үшін

жүргізілетін өлшеулер;
- жергілікті жердегі белгіленген геологиялық зерттеу объектілерінің

орнын бекіту [62].
Мемлекеттік геодезиялық жүйелер геодезиялық жиілендіру жүйелері

мен түсіргі жүйелерінің жергілікті жерде тұрақты центрлермен бекітілген
пункттерін бөлу, байланыстыру, геологиялық түсіру, пландық жəне биіктік
негіздеуі үшін, қолданылады.

Геодезиялық түсіргі негіздеуінің уақытша центрлерімен бекітілген
пункттерін, сондай-ақ координаталары топографиялық картадан анықталған
жергілікті жердің айқын контурлық нүктелерін бөлу, байланыстыру жəне
геологиялық түсіру жұмыстары үшін ғана пайдалануға болады. Геологиялық
барлама зерттеу объектілерінің координаталарымен осы нүктелердің
орындарын зерттеу нəтижелерін карта мен қимаға түсіру кен орындарының
пайдалы қазындылар шекараларын анықтауға, геофизикалық аномалияларды
табуға, арнайы карталарды, қималарды, барлау профильдерін жəне басқа
графикалық құжаттарды жасауға мүмкіндік береді [62].

7.7. Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік
нормативтер, Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары,
«Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар». 7.7.1. Қолдану саласы.

      Осы құрылыс нормалары қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі
халықаралық талаптарды ескерумен, Қазақстан аумағында əрекет ететін
құрылыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сəйкес дайындалған
жəнегеодезиялық жұмыстардың жүргізілуін, көтерілетін құрылмалардың
геометриялық параметрлерін дəлдігінің бақылануын, олардың
жылжымалылығы мен деформативтілігін мониторингілеуін белгілейді [72].

7.7.2. Геодезиялық жұмыс орындау жобасының құрамына қойылатын
талаптар

      - ГЖЖЖ мердігернемесе оның тапсырысы бойынша басқа
мамандандырылған ұйыммен құрастырылады.
      - Мамандандырылған ұйымның геодезиялық жұмысты орындау
жобасын орындау үшін келісімі жəне ауызша түрде құрастырылған
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техникалық тапсырма негіз болып табылады. Ал ЖОЖ құрамында
құрастыру кезінде құрылыстық жөндеу ұйымының жұмыс жүргізуді
дайындау тобының тапсырмасы негіз болып табылады.
      - Құрылыстық жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жобалық
құжаттамаларды қайта қарау кезінде барлық өзгерістер ГЖОЖ енгізіледі.
      - ГЖОЖ құрылыстық жөндеу ұйымының геодезиялық қызметімен
келісіледі, орындаушы ұйымның жəне жобалық құжаттамаға тапсырыс
беруші басшыларымен бекітіледі. ГЖОЖ құрылысты ұйымдастыру
жобаларды құрастыру бойынша талаптарға қосымша жəне ЖОЖ үшін
орындалады:

• құрылысқа дайындық кезеңі үшін: ғимараттың орналасу схемасы
жəне сыртқы бөлу желі белгілерінің бекітулері, материалдық жəне адам
ресурстарында қажеттілік, геодезиялық жұмыстарды орындау графигі;

• объектіні салу үшін: ғимараттың ішкі бөлу желісін құру əдісі мен
дəлдігі, орналасу схемасы жəне желі белгілерінің бекітулері, орталықтар
түрлері; детальді бөлу жұмыстардың бақылаулы өлшемдердің орындалу
түсірілімдердің əдістері мен дəлдігі, материалдық жəне адам ресурстарында
қажеттілік, геодезиялық жұмыстарды орындау графигі;

• ғимараттар мен құрылымдардың өзгеруін, жылжуын бақылау
үшін: құрылыс объектілердің өзгеруінің, жылжуының бақылауын жүргізу
тəртібі мен құралдары, əдістері, дəлдігі; геодезиялық желінің схемасы, оның
салуының əдістері мен дəлдігі; белгілер орталықтарының түрлері [72].
      - Ғимараттың жерасты бөлігін салу үшін геодезиялық жұмыстарды
орындау жобасы негізгі талаптармен қатаркелесіні қамтиды:
детальді бөлу жұмыстардың дəлдігін;детальді бөлу жұмыстардың орындалу
əдістерін;ғимарат шұқырларпішінін, инженерлік желілер трассалардың
көрсетілудегі бекіту мен шығару технологиясын;жер жəне құрылыстық
жөндеу жұмыстарын орындау кезінде геодезиялық бақылау
технологиясын;орындалатын түсірілімдерді жүргізу технологиясын жəне
орындалатын құжаттама құрастыруын.
     - Ғимараттың жерасты бөлігін жөндеу үшін геодезиялық жұмыстарды
орындау жобасы негізгі талаптармен қатар келесіні қамтиды: көпқабатты
ғимараттар үшін жөндеу кезеңдерінде (горизонттарында) ғимараттың ішкі
бөлу желісінің салыну дəлдігін; жөндеу кезеңдеріне (горизонттарына) бөлу
осьтерін тапсыру (беру) əдістерін;құрылыстық конструкцияларды жəне
элементтерді жобалық жағдайға қою кезінде геодезиялық өлшемелердің
əдісін;
     - Координаттардың басы болып құрылыс алаңының бөлу желісінің бір
пункті жəне бір дирекциондық бағыт алынады.
     - Құрылыс процесі кезінде жəне пайдалану кезінде (тіректі геодезиялық
желінің жобасы, отыру маркалары мен реперлердің типтері, бақылау
бағдарламасы, геодезиялық өлшеулердің əдісі) ғимараттардың өзгерістеріне
геодезиялық əдістермен бақылаудың жобасы талаптарға сəйкес
құрастырылады [72].

  
 



294

 

Тапсырма Өткен тақырып бойынша кестені толтыру

Кесте 7.33- Геодезиялық жұмыс орындау жобасының құрамына талаптар
№ Мен білемін Мен не білдім Мен білгім келеді

7.7.3. Құрылысқа арналған геодезиялық бөлу негізін жасауға
қойылатын негізгі талаптар

Бөлу негізі туралы жалпы мəліметтер
      - Құрылыс арналған геодезиялық бөлу негізі құрылыс алаңының бөлу
желісінің жоспарлы жəне жоғарғы (зəулім) немесе жоспарлық – жоғарғы
(зəулім) пункттерінен жəне ғимараттың сыртқы бөлу желісінің пункттерінен
тұрады. Құрылыстың жоғарғы (зəулім) желісінің реперлері мен пунктеріне
қатысты конструкцияларды (құрылғыларды) жобалы жағдайға биіктігі
бойынша шығарады [72].
      - Құрылыс алаңы мен алаңнан тыс құрылымдар үшін жоспарлы жəне
жоғарғы координаттардың жүйесін объектіні жобалауды бастамас бұрын
орнатып, оларды тиісті жобалық құжаттамада қолдану керек.
      - Жоспардағы ғимараттардың осьтерін көрсету үшін құрылыс алаңының
геодезиялық жоспарлық бөлу негізі болып елді-мекен пунктінің
координаттар жүйесінде анықталған полигонометриялық немесе
теодолиттік пунктер қолданылады. Бөлу жұмыстарының жоғары дəлдігін
қажет ететін ғимараттардың құрылыстық осьтерін көрсету үшін құрылыс
алаңының тиісті жоғары дəлдікті жоспарлы-жоғарғы геодезиялық негіз
жасалады.
      - Жоспардағы ғимарат элементтерінің жəне инженерлік желілердің бөлу
желісіне байланысуы, осьтерді көрсету жəне бөлу жұмыстарын орындау
үшін қажетті басқа да мəліметтер жобалық құжаттамада берілген құрылыс
объектілері үшін орнатылған координаттар жүйесінде беріледі.
      - Құрылыс алаңының жоғарғы геодезиялық негізі топырақтық
(грунттық) жəне қабырғалық реперлер, ғимарат осьтерінің бекітілу пунктері
түрінде жоғарғы геодезиялық белгілер жүйесімен қамтамасыз етіледі.
      - Жоғарғы бөлу желілері нивелирлеудің II, III, IV класс бағыттарымен,
сондай-ақ қажетті дəлдікті техникалық немесе тригонометриялық
нивелирлеу бағыттарымен жасалады. Нивелирлеу класы құрылғыларды
биіктік бойынша орнатудың техникалық рұқсаттарымен анықталады.
      - Құрылыс жоспарының жоспарлы жəне жоғарғы бөлу желілердің
сызбалары бас жоспар масштабымен құрастырылады. Оларға қосымша
қосылатын [72]:

• Нормативтік құқықтық актілердің талаптарына жəне мемлекеттік
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Тапсырма Өткен тақырып бойынша кестені толтыру
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геодезиялық жəне нивелирлік желінің немесе жиналған желілер пунктері
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7.7.5. Құрылыста геодезиялық жұмыстар орындау кезінде еңбекті
қорғау.

      - Құрылыс алаңында геодезиялық жұмыстар жүргізу кезінде белгіленген
тəртіпте əзірленген жəне бекітілген еңбекті қорғау жөніндегі ведомстволық
нұсқаулықтарды жəне сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтерді басшылыққа алу қажет. Геодезиялық жұмыстар
жүргізу жобалары (бұдан əрі – ГЖЖЖ) кезінде геодезиялық жұмыстарда
еңбектің қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар
қарастырылды [72].
      - Қауіпсіздік техникасы ережелерінде жазатайым оқиға кезінде
жəбірленушіге алғашқы көмек көрсету тəсілдері суреттелуі керек [72].
      Қауіпсіздік техникасын ережелерін алдын ала игермеген жəне емтихан
тапсырмаған бірде-бір адам геодезиялық жұмыстарға жіберілмейді, сəулет,
қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік норматив
талаптарына сəйкес рəсімделеді, жұмыс орнындағы еңбекті қорғау
нұсқаулығы тікелей орындалуы керек [72].
      - Көлік жүретін жолдың бір бөлігі бойынша келе жатқан көлікке қарсы
тротуардың жиегімен ғана жүріп өтуге рұқсат етіледі – мұндай бағытта
жүрістерді өлшеу жүргізіледі. Көлік жүретін көшенің бөліктерінде жəне
жолдарда геодезиялық аспаптарды қараусыз қалдыруға тыйым салынады.
      - Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік
норматив талаптарына сəйкес 1,3 м биіктік бойынша құлама орналасқан,
геодезистердің жұмыс орындары қорғаныс немесе дабылды қоршаулармен
қоршаланады [72].

Жоғарыда жұмыс істеуге белгіленген тəртіпте медициналық
куəландырудан өткен тұлғалар босатылады.
      - Қауіпті аймақтарда геодезиялық жұмыстарға, тиеу-түсіру
жұмыстарына, материалдар мен конструкцияларды жүк көтергіш
крандармен жүретін жерлерге жақын жерлерде; рельс жолдарын өлшеу
жəне түзету кезінде кран астындағы арқалықтан өтуге тыйым салынады.
Бұл ретте аспапты орнататын жерлерде қоршауы жəне мықты
баспалдақтары бар алаңдар орнатылады.
      - Қысқы уақыттарда электрмен қыздырғышпен құйматастарды қыздыру
кезінде кернеуі бар арматураға өлшеу аспабының тиіп кетуінен электр
тогынан жарақат алуы мүмкін екендігін ескертумен, геодезиялық жұмыстар
осындай телімдерден тыс жүргізіледі. Арматураны электрмен
дəнекерлеумен орындайтын орындарда немесе ток өтетін желілер бар
жерлерде геодезиялық жұмыстар жүргізуге тыйым салынады [72].
      - Ғимаратқа аспаптармен қоршауы бар баспалдақ марштарымен ғана
көтерілуге рұқсат етіледі. Баспалдақтар міндетті түрде түзу күйінде жəне
сенімді бекітілуі тиіс. Аспаптармен қардан, кірден, жəне мұздан
тазартылмаған баспалдақтармен көтерілуден аулақ болу керек. Арқанды,
тросты пайдаланып, тігінен жылжуға, сондай-ақ монтажды горизонттың
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жиегімен, тұйықтағыштар, арақабырғалар, күрделі қабырғалармен жылжуға
тыйым салынады.Биіктігі немесе тереңдігі 25 м ғимараттар мен
ғимараттардың құрылысы кезінде жұмыс орнында көтерілу мен түсі үшін
жолаушылар жəне жүк жолаушылары қолданатын жүк жəне адам таситын
көтергіштер (лифтер) қолданылады жəне сенімді конструкцияға бекітілген
сақтандыру белдіктерін пайдаланады.
      - Геодезист монтаждау аймағында жұмыс істеген кезде оған қауіпті
барлық ойықтар мен саңылаулар жабылады жəне қоршалады. Геодезист
монтаждау аймағында жұмыс істеген кезде барлық ойықтар мен саңылаулар
жабық болуы тиіс жəне қауіпті аймақтан тыс болуы керек. Геодезиялық
аспаптар құрастырылатын элементтен арақашықтығы бір жарым биіктіктен
жақын емес орнатылады, су құбыры, кəрізішін атқарушы түсіру кезінде
адамдарды құдыққа түсірер алдында, оның ішінде газдың жоқтығын
тексеріп алу керек [72].
      - Құрылыс алаңындағы геодезиялық жұмыстарда:екпіні 6 балл жедел
жел соққан, қатты қар, жаңбыр жауған кезде, ауаның температурасы -30ºС
төмен болған кезде жəне көлік жүретін бөліктегі шоссе жолдарда жəне
темір жолдардың көліктік габариттер аймағында жұмыс істеуге тыйым
салынады.
      - Лазерлік сəулені қолданумен жұмыс кезінде аталмыш сақтандыру
шаралары:адамдардың өтуі мүмкін болатын жерлерде жұмыс жүргізу орны
шегінен тыс сəуле тарауын болдырмау;лазерлі аспаптың жəне қоректендіру
блогының корпусын жерге қосу қажет;аспаптың "шығысы" 1500:2500 Вольт
кернеуде болатындықтан, лазерлі аспаптар мен қоректендіру блогын қосулы
күйінде ашуға мүлдет тыйым салынады;аспаптың қосатын шоғырсымдары
зақымданбауы керек;құрылыс алаңында жұмыс істейтін барлық
жұмыскерлерді көздің торлы қабығына лазер сəулесінің зиянды əсірі туралы
хабардар ету;лазер сəулесі мүмкіндігінше, жұмыскердің басынан жоғары
немесе белінен төмен өтуі жəне көзге түспеуі тиіс;лазер будасы өтетін
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жер қоршаулы болуы жəне ескерту дабылымен, дабылды шаммен жəне
ескерту плакаттарымен белгіленеді [72].
Тапсырма Өткен тақырып бойынша кестені толтыру

Кесте 7.34- Геодезиялық жұмыстар орындау кезінде еңбекті қорғау
Сұрақтар классификациясы Сұрақтың мазмұны
Жай сұрақтар Не…? Қашан…? Қайда…? Қалай…?
Түсіндіретін сұрақтар Неге…?
Бағалау сұрақтары Неге… жақсы?

Неге…осал жағы?
Сіз қалай қарайсыз…?

Тəжірибелік сұрақтар Қайда/қалай қолданар едіңіз…?
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ҚОРЫТЫНДЫ
1511000-Жерге орналастыру» мамандығы, «151101 2- Сызушы»

біліктігі бойынша оқу құралы жер мəселелерінің құрылымы туралы
теориялық жəне тəжірибелік білімдерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Оқу құралының мазмұны «Графикалық жəне мəтінді құжаттар
қалыптастыру»; «Карталардың математикалық негіздерінің элементтерін
құру жəне картографиялық элементтерді құрастырудың негіздері»;
«Карталарды сызу жəне ресімдеу; «Ауыл шаруашылығын
механикаландыруды қолдану»; «Еңбекті қорғау саласындағы құқықтық
қамтамасыз ету»; «Фотограмметриялық əдістермен топографиялық
жоспарлар мен карталар жасау жəне ауыл шаруашылығындағы
аэрофотогеодезиялық ізденіс»; «Жердің бетін геодезиялық өлшеу, жергілікті
жердегі тахеометриялық жəне нивелирлік жұмыстар» атты кəсіби
модульдердің оқыту нəтижелеріне сəйкес келеді.

1511000-Жерге орналастыру» мамандығы, «151101 2- Сызушы»
біліктігі бойынша оқу құралын меңгеру барысында, MapInfo, ArcGIS,
AutoCADGeoniCS геоақпараттық жүйелерде графикалық жəне мəтінді
құжаттар қалыптастыру, картаның математикалық негізін жəне
картографиялық белгілерді, оларды бейнелеу тəсілдерін білу, жоспарды
сызуды жəне ресімдеуді орындау, топырақтың құрамы мен қасиетін,
өсімдіктер өмірінің факторларын, жер өңдеу, топырақтың құнарлылығы, егіс
айналымы заңдарын, ауыл шаруашылығын механикаландыруды дамытуды,
жерлерді суару жəне құрғату туралы негізгі мəліметтерді, экологиялық
білімнің, тəрбие жəне мəдениеттің мəнін білу, еңбекті қорғау бойынша негізгі
заңнамалық актілерді, өндірістік жарақаттар мен кəсіби аурулардың
себептерін жəне олардың алдын алу жолдарын айыра білу, түсірілімдердің
шифрын ашуды жүргізу, топографиялық-геодезиялық жұмыстар жүргізу
сияқты кəсіби құзіреттіліктер қалыптасып, жүзеге асырылады. Сондай-ақ,
тілдердің үштұғырлығына қолдау ретінде барлық терминдер қосымша
ағылшын тіліне аударылған.

Бұл оқу құралы Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым
министрлігінің құжаттарында көрсетілген қазіргі заманғы білім беру
бағыттары: жаңғырту, үздіксіздік, білім берудің практикалық бағыты,
тұлғаның функционалдық сауаттылығын арттыру нақты жүзеге асырылатын
жаңа буынның оқу əдебиеті болып табылады.
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ГЛОССАРИЙ
AutoCAD / AutoCAD – қолданбалы компьютерлік бағдарламамен қатар сызу
жəне жоба жасауға арналған күрделі орта.
Тахеометр / Tacheometer–грек тілінен ауданғанда «тез өлшеймін» деген
мағынаны білдіреді.
MapInfo геоақпараттық жүйе/Geographic information system MapInfo –
қолданбалы геоақпараттық жүйе ретінде қартаны құрастыру жəне
карталарды құру, графикалық жəне семанитикалық ақпаратты кеңістіктік
жəне статистикалық тұрғыда талдау, геокодтау сынды жұмыстарын жүзеге
арналған жүйе.
CREDO кешені/CREDO complex –инженерлі-геодезиялық жəне
топографиялық іздестіруді камералды өңдеу, геофизикалық іздестіру
жұмыстар кезіндегі геодезиялық мəліметтерді өңдеу, жергілікті жердің
сандық моделін құруға арналған мəліметтерді дайындау.
Картография /Cartographies –уақыт пен кеңістіктегі процестер мен
құбылыстардың өзара байланысы жəне өзгеруі туралы географиялық
карталарды жасау мен əдістерді пайдалану туралы ғылым.
Картографиялық проекция/Map projection –математикалық əдіспен
алынған жер эллипсоид бетінің жазықтықтағы бейнесі.
Картаны генерализациялау/Map generalization –картаның қызметі мен
масштабына жəне картографиялық еркешеліктеріне сəйкес картада
көрсетілген объектілерді таңдау жəне жинақтау.
Картограмма/Cartogram –кез-келген құбылыстарды қорыта интенсивті
бейнелеу немесе көрсету тəсілдері.
Блокдиограмма/Blockdiagramm –қималармен сəйкес келген жер бетін
көрсету.
Аннотация/Annotation –нысандардың сандық жəне мəтіндік мəліметтерден
тұратын жеке қабат.
Топография/Topography –жер бетін əуе жəне ғарыштық түсірім негізінде
жоспарға жəне ірі масштабты картаға (1:100000 масштабқа дейін) түсіру, əрі
бейнелеу əдістерін зерттейтін ғылым бірі.
Контурлық шартты белгілер/Contour symbols –картаның масштабына
түсетін объектілердіңконтурларын көрсету үшін қолданылады.
Шартты белгілер/Convention –жергілікті жердегі географиялық
объектілердің немесе əртүрлі заттардың салыстырмалы немесе пішінінде,
жоспарда масштбапен кішірейтілген немесе географиялық жəне оларды еске
салатын еркін түрдегі суреттердің бейнеленуі.
Лессировка әдісі/Lessirovka method –түстік реңді (ерітілген бір немесе
бірнеше бояулардан алынған) қағазға бір немесе бірнеше мəрте жағу əдісі.
Геология/Geology –жаратылыстану ғылымдарының ішіндегі
маңыздыларының бірі, ол Жер құрылысын, құрамын, жаралу тегін жəне
дамуын, сол сияқты жер қыртысының, оны құрайтын минералдардың, тау
жыныстарының, рудалардың, өзге де пайдалы қазбалардың қалыптасу,
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процестеріндегі заңдылықтарын,Жердегі тіршіліктің пайда болу даму
тарихын зерттейді.
Минералдар/Minerals–жер қабығының физика химиялық табиғи
процестерден пайда болған өзінің химиялық құрамы мен физикалық
қасиеттері тұрақты қосындылар.
Топырақ түзуші жыныстар/Soil-forming rocks –топырақ қалыптасуы
жүретін субстрат болады жəне олар топырақ түзілу үрдісіне əртүрлі
араласатын түрлі минералдық компоненттерден тұрады.
Қопсыту/Ripping –топырақ бөліктерінің өзара орналасуын соқа, қопсытқыш,
көп пышақты топырақ өңдегіштің көмегімен топырақта ірі кеуектілік пайда
болатындай етіп өзгерту.
Табиғи- топырақ құнарлылығы/Natural and soil fertility –топырақ түзілу
процесі нəтижесінде пайда болған топырақтың табиғи күйіндегі
құнарлылығы.
Гербицидтер шөпжойғыштар/Herbicides herbaceous-арамшөптерді жою
үшін қолданылатын химиялық қосылыстар.
Топырақ эрозиясы /Soil erosion –желдің немесе судың (жаңбыр мен қар
сулары, қолдан берілетін сулар) топырақтың майда, құнарлы бөлігі сумен
шайылып, желмен ұшып кетіп, оның құнарлылығының төмендеуі.
Суғару мелиорациясы/Irrigation reclamation –мелиорация жүргiзiлетiн
аймақтың су, ауа, жылу жəне қоректік заттар режимдерiн, суғару
техникасын, шаруашылық - ұйымдастыру жұмыстарын жүргiзу арқылы
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болдырмау шараларын жасайды немесе оқыс жағдайлардың, кəсіптік
аурулардың алдын алу тəсілдерін қарастырады.
Кәсіптік науқастану/Оccupational disease –Адам денсаулығының біртіндеп
нашарлауы,соңында қолайсыз жағдай туғызатын, өндірістік жағдайлармен
немесе улы заттардың əсерінен болатын ауру.
Фотограмметрия және суреттерді дешифрлеу/Photogrammetry and image
decryption–аэро жəне ғарыш ұшақтарына қойылған арнайы
фотоаппараттардың көмегімен алынған суреттер бойынша жер бетінің карта
жəне планын алу тəсілдерін оқытады.
Трансформирлеу/Transformation –перспективалық бұрмаланушылықты
жою.
Дешифрлеу/Interpretation –жер беті туралы мəлімет алу үшін бейне
ақпаратты талдау.
Геодезия/Geodesy –жердің немесе оның жекелеген бөліктерінің пішіні мен
көлемін, жерді карталар мен пландарға түсіру, сол сияқты адамның
инженерлік қызметінің сан алуан міндеттерін атқару мақсатында жер бетін
өлшеу əдістерін зерттейтін ғылым.
Жер эллипсоиды/The earth is an ellipsoid –жердің фигурасына мейлінше
жақын келетін эллипсоидты.
Абсолют биіктігі/Аbsolute height –деңгейлік беттен жердің физикалық
бетіндегі нүктелерге дейінгі ара қашықтық (метрмен алынған).
Планның немесе картаның масштабы/Scale of the plan or map –пландағы,
яғни картадағы кесінді ұзындығының жердегі тиісті кесіндінің горизонталь
проекциясына қатынасы.
Магниттік азимут/Magnetic azimuth –сағат тілінің бағыты бойымен
магниттік меридианның солтүстік бағытынан (магнит тілінің солтүстік
шетінен) белгілі бір алынған бағытқа дейін есептелетін горизонталь бұрыш.
Геометриялық нивелирлеу/Geometric leveling –өзара биіктік горизонталь
көздеу сəулесі арқылы анықталады жəне нивелир аспабының көмегімен
орындалады.
Барометрлік нивелирлеу/Barometric leveling –нүктелердің арасындағы
өзара биіктік сол нүктелердегі атмосфералық қысымдардың
айырмашылығына негізделген.
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