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Кириш свз

Кыргыз тили мамлекеттик тил болуп кабыл алынгандан баштап, 
жогорку жшш атайын орто окуу жайларында окуучуларды окутууну 
Ki.ipri.i ) тилинде жургузуу максаттары коюлуп келууде. Ошондой эле 
мимлекеттик тилдеги иш кагаздарды, долбоорлорду, жумушчу 
чиймелерди ендуруште колдонуу жана пайдалануу милдеттери да 
гурят. Ушул максаттар, милдеттер геодезия сабагы боюнча 
мимлекеттик тилдеги китепти азыркы заманбап талаптарга 
ылайыктуу кылып жазууга мажбурлап жатат. Мурда илимдин бул 
гирмагы боюнча кыргыз тилиндеги китептер жана сездуктер аз 
болгоидуктан, атайын орто, жогорку окуу жайларынын окуучулары, 
ошол эле окуу жайларынын окутуучулары, долбоорлоо 
имституттарында, вндурупгге иштеген адистер учун окуу куралы жана 
колдонмо катары ушул китепти жазууга баш байладык,

Геодезия курсу жалпы жана атайын мунездегу маалыматтарды 
камтыйт жана милдеттери темендегуден:

—Жердин формасы жана влчемдеру женунде жалпы тушунукту 
берууден;

—да яр геодезиялык чиймелерди жана суреттеп керсетуулврду 
(кирталар, пландар, профилдер, аэрофотосуреттер) пайдаланып 
тайны шты руудан;

—кичине участоктордо, геодезиялык чиймелерди (пландарды, 
профилдерди) тузуу учун елчеелерду аткарууну уйретууден;

—курулуштун негизги элементтерин жер бетинде белгилее 
(ажыратып белуу) ыкмаларын керсетууден;

—ченеп-елчее жана ажыратып белуу учун колдонулуучу 
аспаптар, ошондой эле чиймелерди тузуу женунде маалыматтарды 
берууден турат.

Инженердик-геодезиялык жумуштар автомобиль жолдорун жана 
аидагы курулуштарды, аэродромдорду, гидромелиорациялык 
системдерди ж.б. изилдее, долбоорлоо жана куруу боюнча эн эле 
маанилуу белугу болуп саналат. Бул жумуштар инженердик 
курулуштардын баасын, ошондой эле кийин аларды пайдалануу 
шарттарын аныкташат.

Азыркы учурда илим менен техниканын еркундеп ескенуне 
байланыштуу инженердик курулуштарды изилдее, долбоорлоо жана 
куруунун технологиясы туп тамырынан бери езгеруп жатат, бул 
инженердик-геодезиялык жумуштарды аткаруу ыкмаларын езгертууге 
таасирин тийгизууде. Ошентип, изилдее, долбоорлоо жана куруу 
жумуштарында автоматташтырылган долбоорлоо системдери, 
курулушту башкарууну автоматгаштыруу системдери ж.б. барган 
сайын кеиири колдонууда.
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Инженер-куруучу жана инженер-мелиоратор азыркы учурда 
геодезиянын колдонуп келе жаткан адеттеги ыкмаларын, ошондой 
эле жогорку ендурумдуу инженердик-геодезиялык жумупггардын жаны 
ыкмаларын жакшы билиши керек.

Ииженерлер жана техниктер колдоиулуп жаткан адеттеги 
маалыматтарды (топографиялык карталарды, пландарды), ошондой 
эле алардын жацы турлорун (жер бетинин жагдайлары менен 
рельефинйн дифралык жана математикалык моделдерин) билиши 
жана алар менен иштей алышы керек.

Геодезияны теориялык окуп уйренуу практикалык жана 
лабораториялык сабактар менен, езунче тапшырмалар менен, уй 
жумуштарын аткаруу менен коштолот да, геодезиялык талаа 
практикасы менен бутет.

Геодезия курсунун теориялык жана практикалык белуктерун 
окуп уйренуунун натыйжасында, окуучулар кийин курулуштарды 
изилдее, куруу жана пайдалануу боюнча техниктердин, 
инженерлердин иштерин практикалык аткарууга даяр болушу керек. 
Ошондой эле геодезия сабагын жакшы ездештуруу, кийин окула 
турган адистиктер боюнча сабактарды окуп уйренууге чоц кемек 
болот.

Китептин аягында окуучулар, окутуучулар, ендуруштегу адистер 
тигил же бул шартгарда теориялык окууда, практикалык 
тапшырмаларды аткарууда же кийин окуучулар ендуруште иштегенде 
кереги тийуучу адабияттардын тизмеси берилген.
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I БАП. ГЕОДЕЗИЯ БОЮНЧА ЖАЛПЫ МААЛЫМАТТАР

1.1. Инженердик геодезия, анын мазмуну жана мааниси

Жер планетасынын геометриялык формасын, елчемдерун жана 
MIII.IK бетиндеги айрым белуктерун, ошондой эле бул участоктордогу 
муноэдуу сызыктардын жана чекиттердин, жергиликтуу заттардын ез 
при жайгашканын аныктоочу ыкмалар женундегу илимди геодезия 
деп аташат.

Грек тилинен которгондо, геодезия (уеш-(гео) жер жана бакиа- 
(диисия) бвлуштуруу), жер белунггуруу Дегенди тушундурот. Геодезия 
Жер женудегу байыркы илимдердин бири, ал ар турдуу 
курулуштарды жургузууге, айьш чарбасын иштетууге, , жерлерди 
болуштурууге, карталарды жана пландарды тузууге байланыштуу, 
жер бетин елчведен келип чыккан адамзаттын колдонмо 
таламдарынан пайда болгон.

Азыркы геодезия негизги илимдердин-математиканын, 
фиэиканын, астрономиянын, географиянын акыркы
жетишкендиктерине таянган татаал, кеп кырдуу илим. Миндеген 
жмлдарга созулган внугуу жолунда геодезия ез алдынча болгон бир 
иече илимий тармактарга-жогорку геодезияга, топографияга, 
картографияга, космостук геодезияга, фотограмметрияга, инженердик 
геодезияга жана маркшейдерге балунуп енугуп жатат.

Жогорку геодезия-Жердин формасын, елчемдерун жана анын 
1 ышкы гравитациялык талаасын аныктоочу, Жердин бетинин 
сфералыгын эсепке алган чон участоктордогу , елчеелердун 
ыкмаларын изилдеечу илим. Жогорку геодезия ошондой эле жогорку 
тактыктагы астрономиялык-геодезиялык, гравиметрдик жана 
нивелирдик таяныч торлорун тузуу иштерин аткаруунун ыкмаларын 
изилдейт.

Топография-бул Жер бетин карталар, пландар жана профилдер 
гурунде суреттеп керсетуу максаты менен ченеп-елчеелерду 
аткаруунун жана аларды тегиздикте чагьшдырып керсетуунун 
ыкмалары менен иштоечу илим. Топографиялык ченеп-елчеелер деп 
топографиялык карталарды жана пландарды даярдоо учун 
аткарулуучу иштер аталат.

Картография-Жер бетинин белуктерун карта турунде суреттеп 
корсотуунун суроолорун, карталарды даярдоонун жана колдонуунун 
ыкмаларын изилдеечу илим. Картография жогорку геодезия, 
топография, фотограмметрия жана география илимдери менен тыгыз 
байланышкан.

Космостук геодезия-Жердеги жана кун системиндеги 
планеталардагы елчеелер учун Жердин жасалма жандоочуларынан, 
планета аралык кораблдерден жана орбиталык учуучу станциялардан 
алынган маалыматтарды колдонуп, геодезиялык иштерди аткарган
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илим. Геодезиянын бул замаибап тармагы бугунку кунде 
топографиялык ченеп-елчеелерду аткарууда, курулуш жана навигация 
тармактарында, айыл чарбасында жана жаратьшыш байлыктарын 
изилдеелерде кецири колдонула баштады.

Фотограмметрия-кийинки кылымдарда пайда болгон фотография 
технологияларын колдонуу менен ар кандай обьектилердин 
фотографиялык суреттеру аркылуу алардын формаларын, елчемдерун 
жана мейкиндиктеги жайгашуусун аныктоо ыкмаларын
изилдеелерду аткаруучу илим. Фоточенеп-елчее жер бетин 
фототеодолит менен суретке тартуу аркылуу, ошондой эле учакка же 
Жердин жасалма жандоочусуна орнотулган фотоаппарат менен 
аткарылышы мумкун. Азыркы кунде фотограмметрия геодезия, 
архитектура, курулуш, астрономия, география жана океанология, 
медицина, космостук изилдеелер сыяктуу илим жана техниканын ар 
кандай тармактарында кецири коддонулат.

Инженердик геодезия ар турдуу имараттарды жана инженердик 
курулуштарды изилдееде, долборлоодо, курууда жана пайдаланууда, 
ошондой эле технологиялык жабдууларды орнотууда аткарылуучу 
геодезиялык жумуштарды окутуучу илим. Ал жогорку геодезиянын, 
топографиянын, фотограмметриянын ыкмаларын жана ченеп- 
елчеелердун аэрокосмостук ыкмалары да кирген, баардык 
турлерунун материалдарын пайдаланат.

Инженердик геодезиянын эл чарбасында зор мааниси бар: ал 
имараттарды жана курулуштарды куруу алдында изилдееде жана 
аларды курууда, шаарларды жана кыштактарды пландаштырууда, 
айыл чарба жерлерин эсепке алууда жана жайгаштырууда, токой 
чарбасында, жаратылыш байлыктарын изилдееде жана . иштетууде 
жана ушул сыяктуу башка иштерди аткарууда пайдаланылат.

Маркшейдер (жер алдындагы геодезия)-бул илим жер алдында 
аткарылуучу тоо-кендерин иштетууде, тоннелдерди жана метролорду 
изилдееде, курууда жана пайдаланууда колдонулуучу геодезиялык 
иштердин ыкмаларын окутат.

1.2. Геодезиянын енугуу тарыхынан кыскача маалымат

Геодезия эц байыркы заманда эле, жер бетин чарбалык 
максаттар учун пайдалануу талаптары пайда болгондон тартып, 
пайда болуп жана енуге баштаган. Миндеген жылдар мурда 
Египетте, Грецияда, Кытайда жана Орто Азияда жерди пайдаланууда 
жана каналдардын, дамбалардын, пирамидалардын жана башка 
курулуштардын ченеп-елчее маселелерин аткарууда геодезия 
маанилуу ролду ойногон.

Кептеген кылымдар мурда эле геодезия практикалык гана эмес 
накта илимий маселелерди чече баштаган. Жердин формаеы

6



жонундегу тушунук алгачкы изилдеелерде, табийгаттын 
кубулуштарыиа илимий байкоо жургузууге иегизделген. Пифагор 
мснсн Аристотель биздин заманга чейинки жылдары эле, Жерди шар 
турундв деп эсептешкеи. Эратосфен (биздин заманга чейинки 276-194 
жылдар) Жердин айланасын эсептеп чыгарган (40 миц км жакын), 
Пул ииын ушу кездеги мааниси менен дээрлик дал келет.

XVII кылымдын башындагы маанилуу илимий ачылыштар 
(Янеон, Галилей, Кеплер)-астрономиялык дурбуге кошулган децгээл 
кореоткучту, верньерди жана аралык елчегучту ойлоп табуу, ж.б. 
монен 1«одезияда жацы этап ачылды. Биринчи оптикалык дурбулуу 
геодезиялык шаймандар - нивелирлер XVII кьшымдын экинчи 
жарымыида пайда болду. 1787 жылы англис механиги Рамсден 
ошикалык дурбулуу теодолитги ойлоп чыгарган. Голландиялык 
окмуштуу Снеллиус XVII кылымдын башында жер бетиндеги чон 
арилыктарды эн чон тактык менен аныктоо учун триангуляция 
ыкмасын сунуш кылган.

Улуу окумуштуу И.Ньютон XVII кылымдын аягында езу ачкан 
буткул дуйнелук тартылуу законунун негизинде Жер уюлдары 
жалиайган сфероид турунде болушу керек деген тыянакка келген. 
XVIII кылымда башталган так градустук елчеелер Жердин сфериод 
жонундогу Ньютондун теориялык тыянактарын далилдешти.

Азыркы Кыргызстандын территориясындагы илимий жана так 
геодезиялык ченеп-елчее иштерин аткаруу кыргыздар Россия 
импсриясына кошулган XIX кылымда башталган. Бул мезгилде 
Россияда енер жай, денизде сузуу, аскер иши жана соода кенири 
онугул, геодезиялык елчеелерге жана картографиялык иштерге жацы 
талаптар койула баштаган. Мамлекеттин аз изилденген четки 
аймактарына ченеп-елчеечу жумуштарды аткаруу учун атайын 
жепедициялар жиберилген.

1739 жылы Россияда Географиялык департамент уюшулган, 
анын жетекчиси 1758-1765 жылдарда орустун улуу окумуштуусу 
М. В. Ломоносов болгон. Россияда XVIII кылымда геодезистерди 
даярдоо учун биринчи окуу жайлары ачылган. 1779 жылы Чек 
мектеби ачылган, ал 1838 жылы Чек институ-геодезистерди даярдоо 
боюнча жогорку окуу жайы болуп тузулген. Россияда кецири 
картографиялык жумуштар 1812 жылдагы биринчи дуйнелук 
согуштан кийин аткарылган, елкену топографиялоодо маанилуу 
силымды 1822 жылы тузулген аскер топографтарынын Корпусу 
кошкон.

1919 жылдын 15 мартындагы жаш Совет мамлекетинин 
башчысы В.И.Лениндин декрета советтик геодезиянын жана 
топографиянын максатын жана милдетин так аныктады. Андан 
кийин СССРдин Совет Министрлигинин астындагы Геодезия жана 
картографиянын башкы башкармасы уюшулган, анын негизги 
максаты болуп ондургуч кучтерду еркундетуу максаты менен
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топографиялык жактаи анын челкемун изилдее учун елкенунун жалпы 
карталарын тузуу болгон. Геодезиялык багыт боюнча илим-изилдее 
жумуштарына жетекчилик кылуу учун 1928 жылы геодезиянын, аэроченеп- 
елчеёнун жана картографияньш Борбордук илим-изилдее институту 
тузулген Жана ага 1978 жылы керунуктуу советтик окумуштуу-геодезист 
Ф.Н. Красовскийдин аты берилген.

Совет бийлигинйн жылдарында геодезия илими жана 
аэрогеодезиялык ёндуруш кецири еркундеду. Адаттагы геодезиялык 
шаймандардыН жана ыкмалардын ордуна илим жана техниканын 
акыркы жетишкендиктерин колдонуу менен жасалган жацы 
шаймандар, лазердик, аэрокосмостук технологиялар колдоиула 
бапггады. Ф.Н.Красовскийдин жетекчилиги астында советтик 
геодезистер Жердин жацы елчемдерун аныкташты, бул елчемдердун 
жогорку тактыгын азыркы космостук геодезиянын жардамы менен 
жургузулген елчеелер аныктады.

Советтик окумуштуу М.С. Молоденский Жердин формасын 
жана анын гравитациялык талаасын изилдеечу жацы теорияны 
ипггеп чыкты.

Советтик геодезиялык кызмат дуйнеде эц кучтуулерден болуп 
эсептелген. Ал СССРдин бардык челкемун геодезиялык таяныч 
торлорунун пункттары менен камсыз кьшуу боюнча чоц жумуштарды 
аткарды, ёлкенун жалпы территориясын 1:100000 масштабында 
картографиялоо аяктады, чоц келемдуу топографиялык ченеп- 
елчеёлер 1:25000 жана 1:10000 масштабдарында жургузулуп буткен.

1.3. Геодезия жумуштарын жургузуу

Геодезиялык жумуштар талаа жана камёралык болуп 
белунушет. Талаа жумуштарынын негизги мазмунун елчеелер,1 а 
камералдыктын негизин болсо эсептеп чыгаруулар жана графикалык 
ипггер тузет.

влчее  жумуштары ченеп-елчеелерду жургузууде жана атайын 
инженердик-техникалык маселелерди аткаруудагы, маселен 
курулуштарды жер бетине жайгапггыруудагы, трассаларды салуудагы, 
имараттардын деформацияларын аныктоо сыяктуу, жер бетиндеги 
елчеелерден турат.

Геодезиялык елчеелерге горизонтал жана вертикал бурчтарды, 
жантык, горизонтал жана вертикал аралыктарды аныктоолор кирет. 
Бурчтарды жана аралыктарды елчее учун ар турдуу геодезиялык 
шаймандарды жана аспаптарды: теодолитгерди, нивелирлерди, 
аралык елчегучтерду, елчеечу ленталарды, рулеткаларды, сымдарды, 
рейкаларды жана башкаларды колдонушат. Оптикалык геодезиялык 
елчеелердун натыйжаларын кабыл алынган атайын формадагы 
журналдарга тушурушет, электрондук елчеелердун натыйжалары ал 
аспаптардын жана компыотерлердин электрондук сактоосуна



киргизилет жана сакталат. Ошону менен бирге талаада елчеелер 
менен бир убакытта, абрис деп аталган схема-чиймелерди тузушет.

Геодезиялык елчеелер аткарьшуучу жумуштардын тактыгына 
тиасир этуучу ар турдуу физикалык-географиялык шарттарда талаа 
шарттарында жургузулет. Ошондуктан айлана-чейренун терс 
гписирин шаймандарды, елчее ыкмаларын жана жумуштарды 
жургузуунун тартиптерин туура тандап алуу жолу менен четгетуу же 
и шйтуу зарыл.

Эсептептее жумуштары елчеелердун натыйжаларын 
мптсматикалык ипггеп чыгаруулардан турат. Эсептеп чыгарууларды 
тилап кылган натыйжаларды тез табууга жана алардын эсептеелеру 
туура экендигин ез убагында текшерууге мумкундук беруучу, 
бслгилуу схемалар боюнча аткарышат. Эсептеелерду женилдетуу 
учун ар турдуу жардамчы каражаттарды: таблицаларды, графиктерди, 
номограммаларды, компыотерлерди жана атайын
аитоматташтырылган компьютердик долбоорлоо каражаттарын 
колдонушат.

Графикалык иштер ченеп-елчеелердун жана эсептеп 
чыгаруулардын негизинде кабыл алынган шарттуу белгилерди 
найдалануу менен пландарды жана карталарды тузууден турат. 
Кийин анын негизинде ар кандай эсептеелер, долборлоо жана 
дол борду натурага тушуруу аткарылат. Мындай топографиялык 
нландар жана карталар текшерилген жана так берилген маалыматтар 
боюнча тузулуп графикалык жогорку сапатта аткарьшышы керек.

1.4. Геодезияда колдонулган бирдик чендер

Геодезиялык ченеп-елчеелерде сызыктардын узундугун жана 
кесилишкен сызыктардын ортосундагы бурчтардын чондугун елчееге 
туура келет, ал ченеп-елчеелердун натыйжасында тигил же бул 
участоктордун же контурлардын аянтын аныктоого болот.

Бурчтарды градус, град же радиан ченинде елчешет. Бир 
градус тик бурчтун 1/90 белугун тузет, ошондой эле ал айлананын 
1/360 улушуне туура келет. Градус 60 мунетке, а мунет 60 секундага 
белунет.

Дуйнедегу кээ бир елкелер бурчтарды елчееде град же гон 
деп аталган бирдик ченин колдонушат. Бир град тик бурчтун 1/100 
белугун тузет жана 100 жуздук мунетке же сантиградка, алар ез 
кезегинде 100 жуздук секундага белунушет. Бул системада бурч 
ондук же децималдык деп аталып, мындай белгиленет: 46®67889и же 
46*6789.

Децималдык жана градусгук системдердин ез ара катышы:

1'= 0,9»; 54,1’=0,54'; Г= 0,324".
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Геодезияда радиан бирдик чени аналитикалык эсептеелер учун 
колдонулат. р тамгасы менен белгиленген радиан жаанын 
узундугунун айлананын радиусуна болгон катышын керсетет:

1 ОЛ°
р = —— ; р° =57,3°; р'=3438'; р"= 20626".

я

Градустук ченде берилген бурчту радиандык ченде керсетуу 
учун аны радианга белуу керек, атап айтканда:

_ а°  _  а ' _ а "
“ рад " 57^3° " 3438' ” 206280"'

Келтирилген кез карандылыкты колдонуп, радианда берилген 
бурчтан градустук ченде берилген бурчка жецил эле етууге болот.

Жерде сызыктардын узундуктарын метрлер жана километрлер 
менен, а чиймелерде-сантиметрлер жана миллиметрлер менен 
елчешет. СССРде метрлик системди киргизгенге чейин орустун эски 
чендери да колдонулган: 1 чакырым-500 саржанга же 1,07 км 
барабар; саржан 84 дюймга же 2,13 метрге барабар; дюйм 2,54 
сантиметрге барабар. Кээ бир мамлекеттерде аралыкты миляда 
елчешет. Бир миля 45° жакын кевдиктеги жер меридианынын 
болжол менен бир мунеттегу жаасынын узундугуна барабар. Эл 
аралык стандарт боюнча кургактагы бир миля 1852 м тузет.

Аянттарды квадраттык метрлерде (кв.м же м2), ошондой эле 
гектарларда (га) елчешет, 1га=10000 м2, а 1 км2 100 гектарга 
барабар.

Геодезиялык елчеелердун убагында алардын сандык жазуусу 
боюнча анын тактыгына баа берууге боло тургандыгы женунде эске 
алуу керек. Маселен, 107,0 жана 107 сандары геодезиялык 
жумуштардын кез карашы боюнча бирдей эмес, елчеелердун 
убагында метрдин ондук улушуне чейин эсептел генин, бирок ушул 
учурда алардын жок экендигин биринчи сан керсетуп турат. Экинчи 
сан болсо сызыктын узундугу бир метр тактыкка чейин эле 
аныкталганын керсетет, бул сызыктын узундугу метрдин ондук 
улушун да тутушу мумкун, бирок аларды эсепке алуунун 
зарылчылыгы жок болгондуктан тегеректее жургузулет.

©лчеелердун же эсептеелердун журушунде алынган сандарды 
тегеректее керек болгондо теменку эрежени колдонушат.

Эгерде алып таштоочу белук 4 тен жана андан кичинеден 
башталса тегерктеечу сандын акыркы калтыруучу цифрасы 
езгерулбейт, эгерде алып таштоочу белук 5 тен же андан чондон 
башталса же алып таштоочу белук 5 тен кийин кур дегенде бир
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цифрасы 0 бол босо, бул цифра бирге чоцоёт. Демек, 24,6543 санын 
•жи ондук белгилерге чейин тегеректегенден кийин 24,65 барабар 
болот, а 24,6501 санын бир ондук белгиге чейин тегеректегенден 
кийин 24,7 барабар болуп калат. Эгерде алып таштоочу белук 
иолдеру бар же анысы жок 5 цифрасын тутса жана ал так болсо, 
вида тегеректеечу сандын акыркы цифрасы бир санга чоцоёт, эгерде 
жуп болсо, ал езгеруусуз калат. Маселен, 24,750 жана 24,650 
сандарын бир ондук белгиге чейин тегеректегенден кийин мындай 
болот: биринчиси 24,8; экинчиси 24,6.

1.5. Жердин формасы жана елчемдеру.
Географиялык координаталар

Жердин формасы жана елчемдеру тууралуу маселе жогорку 
геодезия курсунда толугу менен каралат. Ал эзелтеден бери 
окумуштуулардын кецулун езуне тарткан жана ошол маселеге 
окумуштуулардын биринчи эле жакындоосунда мындан эки мицден 
ашык жыл илгери эле туура чечилген.

Жердин формасын геометриялык тулку катарында аныктоодо, 
денгээл бет женунде айтабыз, ал езу дециз жана океандын тынч 
жаткан абалындагы, кургак жердин асты менен элестуу андан ары 
созулган устуцку бетин керсетет. Жердин жалпы формасын керсетуу 
учун так ушул бетти тандап алгандыгыбыз анын аянтынын 71% 
дениз менен океандын мейкиндиги тузгендугу менен тушундурулет.

Жердин тартылуу кучу таасир эткен сызык тик же вертикалдуу 
деп аталат. Жердин устуцку бетинин ар бир чекитинен бир гана тик 
сызык жургузууге болот, анын багыты иш жузунде салмоор менен 
аныкталат. Салмоор, бир учу бекитилип, а экинчисине болсо, ылдый 
жагы учтуу конус же цилиндр формасындагы жук эркин илинген 
жипти элестетет. Жуктун учтуу жагы жана салмоордун жиби учун 
вертикал сызыктын багытын керсетуп турат.

Жердин децгээл бети иш жузунде шар катары алынган болсо, 
тик сызыктар шардын радиусу боюнча багытталат. Демек, тик 
сызыктар бири бирине параллель эмес, бирок децгээл беттеги 
чекиттердин ортосу анчалык чоц эмес аралык болсо, кээде бул 
шартты эсепке албай иш жузунде тик сызыктар ез ара параллель деп 
эсептешет. Маселен чекиттердин арасындагы аралык 1 км болсо, 
параллелдиктен кыйшаюу 1' жакынды тузет.

Тик сызыкка перпендикуляр болгон тегиздиктер жана туз 
сызыктар ездеруне ылайык горизонтал тегиздиктер жана горизонтал 
сызыктар дец аталышат.

Жердин децгээл бетинин езу геоид деп аталган татаал 
геометриялык телону элестетерин илимий изилдеелердун жыйынтыгы
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керсетту, аны грек тилинен которгондо жерге окшош дегенди 
билдирет.

Эллипистин кичине огунда РР’ айианганда пайда болгон 
эллипсоидге формасы боюнча геоид жакын келет (1.5.1-сурет). Иш 
жузунде Жердин дечгээл бетин сфероид деп кеп эсептешет. 
Эллипсоидцин ченемдери анын элементтери менен аныкталат, аларга 
киргендер: чон (экватордук) жарым ок а, кичине (полярдык) жарым 
ок в  жана кысылуусу о болуп эсептелет. Сфероидди мунездеш учун 
анын эки элементин гана, маселен чон жарым огун жана кысылуусун 
кергезуу ?кегиштуу.

СССРде 1942 жылдан баштап проф. Ф.Н.Красовскийдин 
жетекчияиги астында эсептелип чыгарылган жер сфероидинин 
элементтери кабыл алынган. Алардын сандык маанилери:

Эгерде ушул маалыматтар боюнча кичине жарым окту 
аныктасак, анда ал 6357 км барабар болуп чыгат. СССР Совет 
Министрлеринин токтому боюнча 1946 жылдын 7 апрелинен тартып, 
Красовскийдин эллипсоидинин элементтери геодезиялык жана 
картографиялык иштердин негизи болуп алынган.

Кысылуунун чондугу кергезгендей, жердин эллипсоиди шардан 
аз эле айырмаланат, ошондуктан кепчулук учурларда келему жер 
сферасыньш келемуне барабар болгон Жердин денгээл бетин шардын 
формасындай деп эсептешет. Ушундай шардын радиусу Красов
скийдин маалыматтары боюнча 6371 км барабар.

Р

Р

1.5.1-сурет. Жер эллипсоидинин элементтери
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Азыркы учурда Жердин формасы жана елчемдеру тууралуу 
суроолорду чечээрде анын жасалма жандоочуларынын байкоолорунун 
натыйжаларын колдонушат.

Жердин огу (1.5.1-чи жана 1.5.2-чи суреттерде РР1) деп аталган 
сызыктын айланасында Жер сутканьш ичинде толук бир айлануу 
жасаары географиядан белгилуу. Бул ок Жердин денгээл бетин 
уюлдар: Р.-тундук, Р’-туштук деп аталган эки чекиттен кесип етет.

Жердин огу аркылуу етуучу тегиздиктер Жердин денгээл бетин 
чыныгы же географиялык меридиандар деген сызыктар боюнча, а 
жердин огуна перпендикуляр еткен тегиздиктер болсо, ушу бетти 
параллелдер деген сызыктар боюнча кесип етушет. Окко 
перпендикуляр болгон тегиздиктердин бири Жердин борбору аркылуу 
етуп, децгээл бетти экватор боюнча кесип етет. Эгерде Жерди шар 
деп эсептесек, параллелдер жана экватор айлананы, а меридиандар - 
уюлдардын арасында жайгашкан жарым айланаларды беришет.

Жердин устундегу ар бир чекит аркылуу, маселен 1.5.2- 
суреттегу М чекити аркылуу, МО тик сызыгын жургузууге болот. 
МР жаасы берилген чекитгин мердианынын тундук белугу, а МР 
жиасы - туштук белугу деп аталат.

М чекитинин тик сызыгы менен экватордун тегиздигинин 
арасындагы ф бурчу М чекитинин кецциги деп аталат, Шарттуу 
гурде баштапкы деп аталган РЕР' меридианынын тегиздиги менен М 
чекитиндеги меридиандын тегиздигинен тузулген эки кырдуу а бурчу 
ушул чекиттин узундугу деп аталат. Узундукту эсептеш учун бизде 
жана кепчулук башка жерлерде Гринвич меридианы биринчи же 
баштапкы деп кабыл алынган. М чекитинин кеццигин MQ

Р

W  р

1.5.2-сурет. Географиялык координаталар
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меридиандын жаасы менен, а  ошол эле чекиттин узундугун болсо, 
M N паратлелдин жаасы менен кергезсе болот. Ошол жаалардын 
чоцдугун градус елчемдеру менен кергезушет.

Кевдиктерди экватордон тундукту жана туштукту карай (0 ден 
90° чейин) елчешет жана ошого ылайык тундук жана туштук кендик 
деп аташат. Узундукту биринчи же баштапкы маридиандан чыгышты 
жана багышты кездей (0 ден 180° чейин) елчешег, ошого ылайык 
чыгыш жана батыш узундугу деп аташат. Денгээл бетиндеги 
чекиттин ордун аныктоочу кендик жана узундук ошол Чекиттин 
географиялык координатасы деп аталат.

Каалаган чекиттин географиялык координатасын астрономиялык 
байкоолордун натыйжасы боюнча же жердеги геодезиялык 
елчеелердун маалыматтары боюича эсептеп алууга болот. Акыркы 
учурда аларды геодезиялык кевдик жана геодезиялык узундук деп 
аташып, ездеруне ылайык В жана L тамгалары менен белгилешет. 
Андан тышкары координаталарды чийме боюнча графикалык жол 
менен аныкташат (план же карта боюнча).

Географиялык координаталар чекиттердин ордун денгээл 
бетинде гана белгилешет. Жердин децгээл бетиидеги ордуна дал 
келбеген, андан ееде же ыЛдый жайгашкан Жердин физикалык 
бетиндеги ошол чекиттердин мейкиндикте турган ордун аныктоо 
учун, кецдик жана узундуктан башка учунчу координатаны керсетуу 
керек. Ушундай координата болуп Жердин децгээл бета менен 
берилген чекиттин арасындагы тик сызык боюнча елченген аралык 
саналат, ал ушул чекиттин абсолюттук бийиктиги же альтитудасы 
деп аталып, Н тамгасы менен белгиленет (1.5.3-суретте АС жана BD). 
Жердин децгээл бетинен ылдый жайгашкан чекиттердин бийиктик 
сандык мааниси, маселен Каспий децизине чектеш аймакта анын усту 
Дуйнелук океандын децгээлинен 28 м ылдый болгондуктан, алуу 
белгиси менен коштолот. Суунун устуцку бетинен баштап, суунун 
децгээлинен ылдый, келменун тубунде жайгашкан чекиттерге чейинки 
елченген аралыкты чекиттердин терецдиги деп аташат.

Демек, Жердин физикалык бетинде жайгашкан чекиттин 
мейкиндиктеги ордун аныктоо учун, ушул чекит аркылуу тик 
сызыкты Жердин децгээл бета менен кесилишкенге чейин 
жургузушет. Андан кийин ушул чекиттин бийиктигин жана децгээл 
бетти тик сызык кесип еткен чекиттин географиялык 
координаталарын аныкташат.

Кээде иш жузунде чекиттин бийиктигин эркин алынган децгээл 
беттен баштап аныкташат. Бул учурда бийиктикти шарттуу деп 
аташат.
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1.5.3-сурет. Чекиттердин бийиктик белгилери

(1.5.3-суретге AM жана BN). Эки чекиттин бийиктиктеринин 
айырмасы (АК - h) бийиктик деп аталат да, ейделеген учурда 
кошуу, а  ылдыйлаганда алуу белгиси менен коштолот. Маселен, В 
дан А нын бийиктиги он, а А дан В нын бийиктиги терс белгиде 
болот. Бул бийиктиктер бир эле беттен елченулушу зарыл. 
Чекиттердин бийиктик сандык маанисин, алардын бийиктик 
белгилери деп аташат.

1.6. Жердин рельефи. Жантаймадагы сызыктардын тиктиги

Жер бетинин тегиз эместигинин жыйындысын жердин рельефи 
деп аташат. Жер бетинин рельефи ар биринин езунун езгече белгиси 
бар негизги формалардан турат. Жер бетинин рельефинин негизги 
формаларына тоо, ой, кырка, кокту, кайкылар кирет, рельефтин 
мунездуу сызыктарына суу белгуч же кыр сызыктар жана тальвегдер 
кирет (1.6.1-сурет).

Too - купол сыяктуу же конус сыяктуу денсеену элестетет, анын 
чокусу, жантаймалар деп аталган боору жана этеги бар. Чон эмес 
децсеелер дебелер деп аталышат. Ой - бети жана чет-жакасы же 
кашаты болот. Чоц эмес тереццикти чуцкур же ойдуц-казан сыяктуу 
формадагы туюк тереццик, анын тубу, жантайма деп атоо кабыл 
алынган.

Созулган децсеелерду тоо кыркалар деп аташат. Too - 
кыркаларынын эц бийик чекиттерин бойлото кеткен сызык, суу 
белгуч же кыр сызыктар деп аталат. Андан баштап карама-каршы 
жактарга, ылдый жагы этек менен буткен кырдын беттери 
ажырашат. Кокту-акырындык менен ылдыйлаган, созулган формадагы 
тереццик. Коктунун эц ылдыйкы чекитгери боюнча еткен сызык 
тальвег же суу кошулган (суу агызуучу) сызык деп аталат. Андан 
баштап эки жагына коктунун бети кетерулуп, усту жагы кашат
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менен бутет. Коктунун турлеру: айдееш ереен, тик жана типтик 
беттуу жарлар, капчыгайлар (тоолордогу) болуп эсептелет.

1.6.1-сурет. Рельефтин негизги чекиттери жана сызыктары

Too кыркаларда кайкы белдер кездешет, андан эки багытта (тоо 
кыркасынын туурасы боюнча) жердин кетерулгену, а башка 
багытгарда болсо (тоо кыркасынын туурасы боюнча), ылдыйлаганы 
байкалган жерди элестетет. Тоолу жерде кайкы белди, ашуу деп 
аташат. Жантаймалардын айдеш жерлери тектир же терраса, а тик 
жантаймалар болсо, жарлар деп аталышат.

Каралган рельефтин негизги формаларынын баары жантык 
беттен-жантаймалардан тузулген. Ар бир жантайма беттин формасы, 
анын элементтери менен мунезделет. Жантайманын бети тегиз, 
томпогой, кайкы жана аралаш болушу мумкун. Жантайманын 
элементтерине анын бийиктиги, тубу жана тиктиги кирет. 
Жантайманын бийиктиги, жантайманын чокусу же кашаты анын 
этегинин устундегу бийиктикти керсетуучу сан менен аныкталат. 
Жантайманын горизонтал багыты боюнча, анын этегине 
перпендикуляр болгон аралык туп деп аталат. Жантайманын тиктиги, 
анын бети горизонтал тегиздикке карата жантайган бурч менен 
белгиленет. Бети тегиз эмес жантайманын, маселен томпоктун, ар 
турдуу жерлеринде тиктиги бирдей болбойт. 1.6.2-суретте бети тегиз 
жантайманын АВ туура кесилиши темёндегудвй тамгалар менен 
белгиленгени керсетулген: Ь=ВС-бийиктик, d=AC-Tyn, а-тиктик.

Жантаймада жайгашкан сызыктын горизонтко жантайган бурчу, 
же анын эниши, б.а. тангенс бурчунун АВ жантаюусу менен 
керсетулушу мумкун. Маселен, АВ сызыгы учун i эниши tga болот,
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эгерде сызыктын бир учунуи устундегу, экинчи учунун бийиктиги h 
жана горизонтал проекциясы же горизонтал изи деп аталган, бул 
сызыктын катетинин чондугу AC=d белгилуу болсо, аны (1.6.1.1) 
формула боюнча эсептеп чыгарууга болот

i = h:d ; (1.6.1)

(1.6.1) формула боюнча чыгарылуучу сызыктын эциши - бирдиксиз 
чондук жана дайыма ондук белчек менен керсетулет. Инженердик 
практикада эништи жуздук улуш менен (проценттер -  %) жана миидик 
улуш менен (промиллде -  %о) керсетушет.

В

h

с

1.6.2-сурет. Жантаймалардын элементтери

Маселен, i—0,008 эништи башкача мындай: 0,8% же 896о деп 
жазсак болот. Демек бул, проекция боюнча бир орундан экинчи 
орунга 1000 м жылганда бийиктик 8 м взгерет. Мында эциши 8%о 
болгон сызыктын узундугу 1000 м эле барабар болбостон, ал 
каалагандай болушу мумкун. Эгерде кандайдыр бир сызык боюнча 
жургенде, чекиттин бийиктиги чоцойсо, анда эциштин белгиси оц 
болот, а эгерде кичирейген болсо, анда терс белгиге ээ болот (эциш).

Эгерде (1.6.1) формулада калган экее берилсе, изделуучу болуп 
уч чондуктун каалаганы болушу мумкун. Ошондуктан дагы эки 
формула жазсак болот

h = d*i, (1.6.2) 

d = h:i. (1.6.3)

(1.6.2) формула боюнча берилген эциште i, d аралыгынын 
езгоруусунв ылайык келген бийиктиктин h езгеруусун эсептеп 
чыгарууга болот. Маселен, эгерде эциши 0,012 барабар болгон 
сызыктын проекциясыбоюнча d=200 м аралыкты альш койсок, 
бийиктик кандай чоцдукка езгереерун эсептеп чыгарууга болот.
(1.6.2) формула боюнча h=200 0,012= 2,4 м болуп чыгат.
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(1.6.3) формула менен берилген эциш i боюнча, бийиктиктин h 
езгеруусуне ылайык келген аралыкты d аныктоого болот. Маселен, 
эгерде сызыктын эниши 0,015 болсо, кандай аралыкта бийиктик 3 м 
езгереерун эсептеп чыгарууга болот. (1.6.3) формула боюнча 
d=3:0.015=200 м.

Долборлоо иштеринде жана инженердик курулуштарды курууда
(1.6.2) жана (1.6.3) формулаларды кеп колдонууга туура келет; алар 
менен эсеп чыгаруу женекей жана дайыма кечулде чыгарышат. Кээ 
бир учурларда сызыктардын, же беттердин эцишин женекей белчек 
же бирдин кандайдыр бир санга болгон катышы турунде керсетушет, 
маселен 1:1, 1:1,5, 1:0,5 ж. у. с.

Эгерде жантайманын устунен бир чекит алып, андан ар башка 
багытка туз сызык жургузсек, анда бул туз сызыктардын эништери 
да ар башка болушат. Жантайманын тиктиги анын этегине перпенди
куляр, андыктан калган туз сызыктарга салыштырганда эн чон 
эништеги сызык менен мунезделет.

Кагаздын жалпак бетинде мейкиндиктеги жер бетинин 
формасын, анын устунде жайгашкан ар турдуу чекиттерди жана 

'  жергиликтуу заттарды суреттеп

1.7. Жер бетин чиймелерде суреттеп керсетуу

В

А

D

А

Е

План

1.7.1-сурет. Жер участогунун горизонтал проекциясы
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керсетууну тик бурчтуу проекция, башкача айтканда ортогоналдык 
дсп аталган ыкманы колдонушат.

Ушу ыкмага ылайык жергиликтуу заттардын баардык мунездуу 
чекиттери аркьшуу тик сызыкты Жердин децгээл бети, же кандайдыр 
горизонтал тегиздик менен кесилишкенге чейин жургузушет. Жердин 
чмиыгы бетинде жайгашкан баардык чекиттерди тик сызыктын 
жирдамы менен децгээл бетке же горизонтал тегиздикке тушуруп 
жагкандай, б.а. маселен, А, В, С, Д, Е (1.7.1-сурет) чекиттерин 
проекциялайт. Ошентип, жерде жайгашкан чекиттерге Караганда, эми 
мсИкиндикте эмес, а горизонтал тегиздикте же децгээл бетте орун 
илышкан бул чекиттердин проекциясын А ’, В', С', Д', Е' алышат. 
Чекиттердин проекциясын туташтырып коюу менен сызыктын 
проекциясын, же сызыктын изин алышат, ал эми акыркылар 
жыйындысында АВСДЕ контурунун проекдиясын же изин А'В'С’Д'Е’ 
тузушет.

Ошентип чекиттердин, сызыктардын, бурчтардын жана 
участоктордун проекдияларын же децгээл бетте, же горизонтал 
тегиздикте алышат. Проекциянын биринчи учурунда сызыктардын, 
бурчтардын жана участоктордун горизонталдуу сфералык изи, 
проекциянын экинчи учурунда ошол эле элементтердин жалпак 
горизонтал изи деп аталат.

Эгерде проекцияны пайда кылууга колдонулган децгээл беттин 
учасгогу чоц болбосо, анда мындай бетти иш жузунде горизонтал 
тегиздик менен дал келет деп эсептесе болот. Маселен, эгерде АЕ 
сызыгын (1.7.2-сурет) денгээл бетке проекцияласак, анда АС нын 
сфералык изи келип чыгат. Децгээл беттеги А чекитине жанма 
горизонтал тегиздикке ошол эле АЕ сызыгынын проекциясы АВ туз 
сызык турунде суреттелуп керсетулет, анткени В чекити Е чекити 
аркылуу Жердин борборуна 0 жургузулген ВС тик сызыгы болушу 
керек. Эгерде АС менен АВ проекциясын салыштырсак, анда АС 
жаасынын узундугу 50 км барабар болгондо АВ-АС=д/ айырмасы 
болжол менен 1 м тузет. Ошондуктан 50 км радиус менен чектелген 
ийлананын ичиндеги децгээл беттин белугун иш жузунде жалпак деп 
асоптесек болот.

ЛН-АС= Д/ айырманын чондугун АС=1 дин каалаган чоццугун

1,7.1 формуласы боюнча эсептеп чыгарууга болот, мында R - 
Жердин радиусу 6371 км барабар. 1 дин чоцоюушу менен айырма д/ 
тез чоцоёт да, 1=100 км болгондо д/ 10 м жетет.
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Сызыктардын, бурнтардын жана участоктордун проекциялары
1.7.1-суретте керсетулгендей жер бетинде жайгашкан ошол 
геометриялык элементтер чоццугу боюнча чыныгы маанилеринен 
дайыма айырмаланат. Контур горизонтал тегиздикте болгон учурда 
гана бурчтардын жана сызыктардын чыныгы елчемдеру алардын 
жалпак горизонтал изи менен дал келет.

1.7.2-сурет. Е чекитин ортогоналдык проекциялоо

Жалпак горизонтал изди А'В'С'Д'Е1 кагаз бетине суреттеп 
керсетуу учун бурчтарын езгеруусуз калтырып анын баардык узундук 
елчемдерун бирдей санга бир нече жолу кичирейтуу керек, ошондо 
план (abcde, 1.7.1-суреттегу) деген чийме келип чыгат. Аларды 
кагазга суреттеп керсетуу учун проекциянын узундук елчемдерунун 
кичирейтилген даражасы масштаб деп аталат. Демек, участоктун 
планы деп, ушул участоктун жалпак горизонтал проекциясы баардык 
белуктеру бирдей масштабда чиймеде суреттелуп керсетулгенун 
айтабыз.

Чоц участоктордун жана бут Жердин сфералык проекциясынын 
окшош керунушун баардык жеринде бир масштабда глобуста гана 
керсетууге болот. Сфералык проекцияны жалпак барак кагазга 
суреттеп керсетуу учун глобустуц сырткы бетин тегиздикке же 
тегиздик болуп жайылгандын устуне, маселен, конусгун же 
цилиндрдин каптал бетине проекциялоо керек. Глобустан тегиздикке 
же тегиздик болуп жайылгандын устуне суреттеп керсетуудегу 
проекциялоонун эрежеси картографияда баяндалат.

Баардык учурларда мындай проекциялоо жер бетин кагазга 
турдуу масштабда суреттеп керсетууге алып келет, бул суреттердун
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езу карта деп аталат. Демек картанын езу чиймеде жердин бетинин 
чон участокторун , же Жердин бутундей сфералык проекциясын 
суреттеп керсетуусун берет.

Каталардын мунезу боюнча картографиялык проекциялоо 
бирдей бурчтууга же конфромныйга, бирдей чондуктагыга же 
жпиваленттууге жана негизсизге белунет.

Бирдей бурчтуу проекция боюнча тузулген карталарда алардын 
бурчтары проекциялоодо езгербейт, атап айтканда алар ■ туура 
кслуучу глобустун сфералык бетиндеги бурчтарга барабар. Демек бул 
ироекцияда фигуралардын окшоштугу сакталат, маселен. глобустун 
турдуу жерлеринен алынган бирдей айланалар картада айлана жана 
тллипстер болуп суреттелуп керсетулет, бирок бирдей елчемдорде 
эмес, анткени баардык карталарга таандык масштабдардын шексиз 
каталары аларга таасир этет.

1.7.3-сурет. Цилиндрдик проекциядагы географиялык карта

Бирдей чоцдуктагы проекция боюнча тузулген карталарда 
фигуранын формасы бузулуп керсетулсе да, акыркынын аянттарынын 
чыныгы катыштары сакталып калат. Маселен, жогоруда айтьшган 
глобуста алынган бирдей айланалар формасы боюнча турдуу, бирок 
аянттары боюнча ез ара бирдей (бирдей чондуктагы фигуралар) 
эллипс болуп суреттелуп керсетулет.

Негизсиз проекция боюнча тузулген карталарда контурдун эч 
бир окшоштугу, аянттардын геометриялых катышынын эч бир 
туруктуулугу сакталбайт. Мындай карталар женекей куралдар менен
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анын езуне тиешелуу практикалык маселелерди чыгаруу учун 
арналат.

Тузуу ыкмасы боюнча картографиялык проекциялоо 
темендегудей белунет: перспективдууге-глобустан жанма же кесуучу 
тегиздикке проекциялайт; конустукка-жанма же кесуучу конустун 
каптал бетине проекциялайт да аны кесип тегиздик кылып жайышат; 
цилиндрдикке - жанма же кесуучу цилиндрдин каптал бетине 
проекциялайт да аны кесип тегиздик кылып жайышат; шарттууга- 
тегиздикке кандайдыр бир шартты сактоо менен белгилуу турдегу 
маселени чыгарууну жецилдетиш учуН проекциялайт.

Проекциялоонун аты коп учурда суреттеп керсетууну тузуунун 
ыкмасын жана касштабдын катасынын мунезун кергезет, маселен 
бирдей бурчтуу цилиндрдик проекция, бирдей чондуктагы конустук 
проекция ж.у.с. Кээде проекциялоону анын авторунун аты боюнча 
аташат: Гаустун проекциясы, Меркатордун проекциясы, ж. б.

Пландар менен карталардан башка инженердик иштерде 
профилдерди, фотографиялык суреттерду, жумуш чиймелерин 
колдонушат. Жердин кандайдыр бир багытынын профили деп, 
Жердин физикалык бетинин вертикал тегиздиктер же цилиндрдик 
беттер менен ушул багыт боюнча жургузулген кесилишти 
кичирейтйлген турде кагазга суреттеп кергезуусу аталат. 1.5.3-суретте 
АВ жана 1.7.2-суретте АЕ сызыктары профилдин мйсалдары болуп 
кызмат кыла алышат.

1.8. Геодезияда колдонулуучу тик бурчтуу координаталар 
системи - fe te

1.5 каралган географиялык координаталардан башка геодезияда 
сызыктуу тик бурчтуу координаталардын системи колдонулат. Бул 
системде чекиттин кандайдыр бир беттеги же тегиздикгин устундегу 
абалын координатанын октору деп атаШан тамгалар Х-абсцисса огу, 
У  -ордината огу менен белгилеНген ез ара перпендикуляр эки туз 
сызыктан жана децгээл беттен ушул чекитке чейинки аралыктар 
менен аныкталат.

Борбору 0 чекитинде болгон Жердин децгээл бетинде абсцисса 
огу катары кандайдыр бир меридианды алууга болот (1.8.1-суретге 
POP1). Ордината огу катарында, баардык меридианга, ошонун ичинде 
ок  меридианына да перпендикуляр экваторду EOT алышат. Ушу 
систем координатанын башталышы ок меридианы менен экватордун 
кесилишкен чекитинде жайгашат (0 чекити).

Эгерде Жердин бетинде берилген М чекити ар|далуу,(:.анын
тегиздиги ок меридиандын тегиздигине перпендикуляр болгондой 
кылып чоц айлана жургузеек, анда бул айлананын M N жаасы ок 
меридиандын жаасына перпендикуляр болот жана у тамгасы менен
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бслгиленген М чекитинин ординатасын керсетет. ON жаасы, атап 
ийтканда экватордон ок меридиан боюнча негиз N  ге чейин, MN 
перпендикуляры М чекитинин х абсциссасы болот. Ошентип, Жердин 
децгээл бетинде узундук елчемдеру керсетулген, каалагандай 
берилген чекит учун сфералык тик бурчтуу координатаны алууга 
болот.

А Р  Т

1.8.1-сурет. Сфералык тик бурчтуу координаталар

М чекитинин кендиги q>° (жаа СМ=ОТ) жана анын узундуту Х° 
ок меридианга карата (жаа О С ^ М ^  белгилуу болсо, координаталар 
х° жана у0 картографиянын курсунда келтирилген кезектеги 
формулалар менен эсептеп чыгарууга болот

tg х°= tgfp °secA°, sin j)0=cos<9° sin Я°.

Бул формулалар боюнча х жана у координаталары бурчтук 
олчемде чыгат, жана x=ON жана у жана NM жааларынын узундугу 
узундук елчемдер менен елченуп, элементардык геометриянын 
формулалары менен аныкталат

_  я -R ,  „  _  я -R „X = -----х°, у -  ---- у  ,
180°  180°

мында R (Жердин радиусу) 6371 км деп кабыл алышат.
Жогоруда каралган координаталык жана башка сызыктар менен 

чекиттерди тегиздиктин устунде суреттеп керсетуунун жол-жобосу 
мындай.

Ок меридианы (POP’) боюнча жер сферасын жанып еткен 
цилиндрди алышат жана анын каптал бетине баардык чекиттери 
менен е'Ызыктарды бирдей бурчтуу проекциялоонун эрежелери 
боюнча тушурушет. Андан кийин цилиндрди уюл Р аркылуу еткен
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тузуучу АВ боюнча кесишет жана тегиздик болгондой кылып аны 
жайышат. Мындай аракеттердин жыйынтыгы болуп, сфералык бетти 
тегиздиктин устуне бирдей бурчтуу туура-цилиндрдик Гаусстун 
проекциясын суреттеп керсетуу эсептелет.

Проек циялоонун мындай ыкмасында ок меридиан туз сызык 
турунде болуп калат жана езунун узундугун езгертпейт; экватор EOT 
(у огу), тузуучу KL дал келип жана ок меридианга перпендикуляр 
туз сызык турунде суреттелуп кергезулет. Ок меридианга 
перпендикуляр чон айланалардын жаалары, ошонун ичинде MN да, 
ошондой эле тегиздиктери ок меридиандын тегиздигине параллель 
кичине айланалардын жаалары да, туз сызык болуп суреттелуп 
керсетулет. Параллелдер жана калган баардык меридиандар ийри 
сызык турунде болуп калышат.

Абсцисса x=ON ди сферадан тегиздиктин устуне узундугун 
езгертпей кечурушет, а суреттеп керсетууде окшоштугун бериш учун 
ордината y=MN ди бир аз узартышат. Ушул максат менен N 
чекитинен X огуна перпендикулярга М чекитинин ординаты 
катарында, формула боюнча эсептелип чыгарьшуучу у кесиндисин 
алып коюугаат

щ ? ш
бул, М чекитинин суреттелуп керунушу, ок меридиандан 

алыстаган сайын масштабдын катасынын чонойушуна алып келет.
Эгерде ок меридиандан 100, 200 жана 300 км аралыкта 

жайгашкан чекиттерди ал сак, анда бул чекиттер аркылуу еткен 
узундук боюнча каталар 1/8000, 1/2000 жана 1/800 туура келет. 
Демек, эгерде жер сферасынын устунде ок меридиандан у=200 км 
аралыкта жайгашкан, узукндугу 2000 м барабар сызыкты алсак, анда 
прЬекцияда анын узундугу 2001 м барабар болот, ал эми у=300 км 
болсо, ошол эле сызык 2002,5 м узундукта болот. Проекцияда /, 
сызыгынын узундугу, анын берилген узундугу I боюнча, жер 
сферасынын устунде, ушул учурда теменку формула боюнча 
эсептелип чыгарылды

« g g | f
мында у-l сызыгынын ортосунун ординатасы, ал эми R- 

Жердин радиусу.
Ок меридиандан алыстаган сайын масштабдын катасынын 

чоцойушу тегиздиктин устунде суреттеп керсетууде, бул каталар 
практикалык мумкун болгон чегинен чыкпоосун эсепке алуу менен, 
сфералык беттин елчемдерун чектееге аргасыз кылат.

Мурдагы Советтер Союзунун челкемун бирдей бурчтуу туура- 
цилиндрдик Гаусстун проекциясында, суреттеп керсетууде теменкудей 
кылышкан. Гринвич меридианынан баштап Жердин децгээл бетин
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меридиандар менен ар биринин аралыгын узундугу боюнча 6° 
зоналарга белушет. Демек, 1-чи зона узундуктары 0 жана 6° болгон 
меридиандардын ортосунда камалган, 2-зона 6°-12°, 3-зона 12°-18° 
меридиандардын ортосунда ж. у. с.

IV

-Y

III

+Х

■X

1.8.2-сурет. Тик бурчтуу координаталар системи: 
а - жергиликтуу, б »  зоналык

Мурдагы СССР де координаталардын эки системи колдонулган: 
зоналык жара жергиликтуу- Зоналык системде зонанын ок меридианы 
абсцисса огу X, экватор-ордината огу У болуп кызмат кылышат 
(1.8.2 а, б суреттеру).

Ар бир зонада X  огу катары ортонку меридианды алышат, 
ошондуктан ок меридианынын узундугу: биринчи зонада 3°, экинчи 
зонада 9° ж. у. с. болот, n-чи зонадагы ок меридиандын 
узундугу Я = (6°-и-3°) болот. Баардык зоналар учун У огу болуп 
экватордун суреттелуп керсетулуусу кызмат кылат. Ар бир зонаны 
анын ок меридианын жанып еткен езунун цилиндрине проекциялайт, 
андыктан канча зонаны суретеп кергезсе, ошончолук цилиндр 
алышат.

1.8.3-суретте схемалык турде эки жанаша зона суреттелуп кергезулген 
жана алардын ок жана чектеш меридиандарынын узундугу керсетулген. Ушу 
зоналардын чегинде чоц айлананын жаасын суреттеп кергезуучу сферада ок 
меридианга перпендикуляр жана тегиздикте жайгашкан кичине айланалардын 
жаасы, ок меридиандын тегиздигине параллель горизонтал жана вертикал 
сызыктар кергезулген. Ошол эле жерде М чекити, анын тик бурчтуу 
координаталары x=ON жана y=NM, ушул чекит аркылуу еткен меридиан РМС 
жана параллель МТ, ошондой эле жаалар <р =МС-кендик жана ок меридианга 
карата АЛ =МТ-узундук суреттелуп кергезулген.
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Абсицисса Х-ти экватордон тундукту карай он деп эсептешет. 
Ордината У-ти ала турган болсок, ок меридиандан батышты кездей 
алар терс, чыгышты кездей он; ок меридиандын езунде ординаталар 
нелге барабар. Терс ординаталар болбос учун аларды санап 
белуунун башталышын батышты карай 500 км жылдырууну шарт 
кылып алышат. Анда ок меридиандын батыш тарабында жайгашкан 
чекиттер учун координаталар 500 км ден аз он сандар менен 
керсотулет, а чыгыш тарабында жайгашкан чекиттер 500 км чон 
ординатага ээ болушат. Ок меридианда баардык чекиттердин

1.8.3-сурет. Зоналык координаталык систем. Окшоштурулган эки 
зонанын проекциясы

ординаталары 500 км барабар. Маселен, эгерде бир чекит учун у=627 
км, ал эми экинчиси учун у=382 км болсо, анда биринчи чекит ок 
меридиандан чыгышты кездей 627-500=127 км аралыкта, ал эми 
экинчиси- батышты кездей 500-382=118 км аралыкта жайгашкан.

Жьщдырылган X огунан эспептелген ординаталарды кайта 
езгертулген координаталар деп аташат. X жана У 
координаталарынын сандык маанисинен башка, зонанын катар 
белгисин же ок меридиандын узундугун керсетушет, зонанын катар 
белгисин У-ти белгилееге киргизшет жана ординатанын сандык 
маанисинин алдына коюшат. Маселен, 8-чи зонада жайгашкан 
ординатасы у=624 км болгон чекит учун мындай жазышат: у=8624 
км;

Анты градустук зонадан башка дагы ар кандай тактыктагы 
жумуштар учун градустуу зоналарды колдонсо болот. Бул учурда ок 
меридиандардын узундугу 3°,6°, 9°, 12° ж. у. с. 6oiiof, ЙНЫН уСтуно 
так сандар менен керсетулген меридиандар алты градустук зонанын
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ок меридиандарына дал келишет; уч градустук зонанын калган 
меридиандары алты градустук зонанын чектеш меридиандарына дал 
келишет. Уч градустуу зоналардын чегиндеги сызыктардын узундугу 
боюнча катасы 1/8000 ашпайт, ошондуктан ушундай зоналар эн чон 
тактык менен иштееде колдонулат.

Зоналык тик бурчтуу координаталар системи мурдагы Советтер 
Союзунд?. проф. Н.Г.Келлдин демилгеси боюнча иштелип чыгып, 
1928 жылдан баштап колдонууга ээ болду. Ф.Н.Красовскийдин 
эллипсоида 1942 жылдын системи деп аталып, географиялык 
координаталар системи менен бирдей жалпы мамлекеттик катарында 
кабыл алынган. Ал мурдагы социалистик мамлекеттерде, ошондой 
эле ФРГда, Финляндияда, Италияда ж.б. колдонулган.

Сфероидден тегиздиктин бетине етуучу формуланы биринчвден 
болуп немец окумуштуусу Крюгер иштеп чыккан, ошондуктан кээде 
каралган тик бурчтуу координаталар системин Гаусс-Крюгердин 
координаталар системи деп аташат. Каалаган чекиттин тик бурчтуу 
координаталык сандык мааниси анын географиялык 
координатасынын берилгени боюнча оцой эле табылат.

Гаусстун проекциясында тузулген карталарда координаталык 
сызыктардын торлору чийилгендиктен, чекиттердин тик бурчтуу 
координаталарын аныктоо жана ал чекиттерди берилген 
координаталары боюнча тушуруу женилдейт.

Зоналык координаталар системинен башка шарттуу 
башталышты-жергиликтуу эркин координаталар системин 
колдонушат. Зоналык систем чоц мейкиндиктин картасын тузууге 
мумкундук берет жана ченеп-елчеонун ар турдуу аймактарын ез ара 
ишенимдуу байланыштарын камсыз кьшат. Жергиликтуу систем 
координаталарга чаржайыттыкты туудурат, ал алардын ез ара 
байланышына кыйынчылык келтирет. Ошондуктан жергиликтуу 
системди, зоналык системдин координаталарын алуу мумкун 
болбогон же аларды алуу татаал болгон учурларда гана колдонушат.

1.9. Ченеп-елчеенун жана чиймелердин масштабдары

Пландагы же картадагы сызыктын узундугунун бул сызыктын 
жер бетинде дал келген проекциясына болгон катышын масштаб деп 
аташат. Ченеп-елчеену аткарып жатканда, геодезиялык чиймелерди 
тузууде жана алар менен иштеп жатканда сандык, тупгундурме, 
сызыктуу, туура, которулма масштабдардын турун пайдаланууга 
туура келет.

Профилдерде проекциянын бийиктик элементтерине тиешелуу 
дагЫ вертикалдык сандык масштабды ажыратышат.

Сандык масштабды туура белчек турунде жазышат, анын 
алымында 1 деген санды, а белумунде болсо, пландагы сызыктуу
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елчемдердун кичирейтилген даражасын керсетушет. Метрдик елчем 
системинде 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 ж. у. с. масштабдар 
колдонулат. Эки же бир нече маспггабдарды ез ара салыштырганда 
белуму канчалык кичине болсо, ошончолук пландын масштабы ири 
жана мындай планда кеп майда-чуйделер суреттелуп керсетулет, а 
ошол боюнча сызыктарды елчеену чон тактык менен аткарууга 
болорун эске алуу керек. Демек, 1:5000 масштабы 1:10000 
масштабынан ири бирок 1:2000 масштабынан майда.

Эгерде жердин проекциясында елченген А'В' сызыгынын 
узундугун санДык масштабга 1:ш кебейтсек, анда ушул масштабда 
А'В' сызыгын планда суреттеп кергезген АВ кесиндисинин узундугу 
келип чыгат.

Маселен, 1 :т=  1:5000, АВ=120 м болсун дейли, анда ав=0,024 м 
же 2,4 см. Эгерде планда кесивдини елчеп жана анын узундугун ас 
масштабдын белумуне m кебейтсек, анда проекцияда керсетулген АС 
сызыгынын узундугун кергезген сан келип чыгат. Маселен, эгерде 
1:ш =1:10000, ас-3,6 см болсо, анда А'С’=а-с-т=36000 см же 360 м 
болот.

Тушундурме масштаб берилген сандык масштабда бир бирдикке 
туура келген чиймедеги аралыкты, маселен, планда бир сантиметрге 
туура келген проекциядагы метрлердин санын кергезет. Ошентип, 
1:10000 масштабында пландагы бир сантиметрге проекцияда 100 м 
туура келеТ да «Бир сантиметрде жуз метр» деп жазылат, 
ТуШундурме масштабга етуу учун сандык масштабдын белумунен эки 
нелду чийип салуу керек, калган сан пландагы 1 см аралыкка туура 
келген проекциядагы метрдин санын керсетет. Албетте, сандык 
масштабдын белумун аныктоо учун, тушундурме масштабдын бир 
сантиметрине туура келген метрдин санына эки нелду кошуп коюу 
керек. Маселен, эгерде «Бир сантиметрде эки жуз элуу метр» деп 
керсетулсе, демек бул сандык масштаб 1:25000 барабар.

Сызыктуу масштаб белумдеру берилген сандык масштабга 
ылайыкталып жазылган шкаланы керсетет. Аларды сызыктын 
проекциясын чиймеге тушурууде, картада аларга проекцияда туура 
келген узундукту аныктоо максаты менен чиймеде сызыкты елчееде 
колдонушат.

Сызыктуу масштабды колдонуу сандык масштабды 
колдонгондо чыгаруучу эсептеелерден куткарат. Бул эсептеелер 
ж енекей болгону менен кеп колдонгондо чарчатып жана кеп 
убакытты алышат.

Метрлик сызыктуу масштабды тузуу учун туз сызык алышат да, 
ага масштабдын негизи деп аталган бирдей кесиндини бир нече 
(терт-беш) жолу елчеп коюшат (1.9.1-сурет). Биринчи негизди 10 
бирдей белукке белушет да, анын он учуна нел, а сол учуна болсо, 
берилген масштабда негизге туура келген проекциядагы ошол

28



метрдин же километрдин санын жазышат. Масштабдын нел 
белугунен он жакты карай, нелден баштап жазуу кергезулген 
белуктерге чейинки, жер бетинде туура келген аралыктарды 
жазышат. Негизи катары метрлик масштабдар учун кепчулук учурда
2 см кесиндини алышат. Анда сызыктуу масштаб, 1:5000 сандык 
масштаб учун 12, а суретте кергезулгендей болуп калат. Белумунде 
нелдеру бар, эки деген сан турган масштабдар: 1:200, 1:2000, 1:20000 
учун негизи катары 2,5 см кесиндини алган он (1.9.1, б сурет).

1-.SOOO
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•376 .......  /
г Негизи 2 см - г

г  , г ~ ^ — г ---------------------------Т-- — IJL1 j J iX - L - i . J  J  .1 ........... . ......... . . . . . .  1...........  .......... ......J ------------------------------
100 о ' 100 200 300. 400м

1:2000
198

133
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1 м  1 м  м  1 I

50 0 50 100 150м.

1.9.1-сурет. Сызыктуу 1:5000 жана 1:2000 масштабдар

Сызыктуу масштабды колдонуп жатканда циркулдун он бутун 
нел белукке, же бир негизден кичине же чон сызыкты елчеп же 
алып койгонго жараша нелдун он жагындагы белуктердун бирине 
коюшат. Циркулдун сол буту же нел жазуусу бар белукке, эгерде 
сызыктын узундугу негиздин бутун сандарынан турса, же майда 
белуктеру бар биринчи негиздин чегинде кез елчем менен ушул 
белуктердун ондон бир белугуне жайгашат.

Мияал учун 1.9.1-суретте сызыктуу масштабдардын жардамы 
менен бир нече кесиндилердин узундугун аныктоо кергезулген. 
Сызыктардын горизонтал елчемдеру боюнча, тигил же бул 
кесиндилерди алганда циркулдун буттары кай жерде тургандыгын 
оцой эле тушунууге болот. Дагы, ар бир кесинди эки белуктен: 
нелден циркулдун оц бутуна чейин жана нелден анын сол бутуна 
чейин тузулгену керунуп турат. Кээде 1.9.1-суреттегу 55 менен 200 м 
алынып коюулгандай, циркулдун буттарынын бирее масштабдын 
нелунчу белугуне коюулганда, бул белуктердун бирее нелге барабар 
болушу мумкун.
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1.9.2-сурет. 1:5000 жана 1:10000 сандык масштабдар учун 
туура масштабдар

Туура масштабды биринчи негиздин белуктерунун улушун кез 
елчем менен баалоодон кутулуш учун жана натыйжада елчеенун 
жана чиймелерде тузуунун тактыгын жогорулатыш учун колдонушат. 
Жука металл пластинкаларда же траспортирлерде ГОСТ 13495-68 
ылайык гравёрдолгон туура масштабды колдонушат. Керек болгон 
учурда берилген сандык масштабга туура масштабды темендегудей 
тузуп алууга болот (1.9.2 суретту кара).

Горизонтал туз сызыкка сызыктуу масштабды тузгендей, 
негизди (дайыма 2 см) бир нече жолу елчеп коюушат да, биринчи 
кесиндини 10 бирдей белукке белушет. Пайда болгон белуктерду 
сызыктуу масштабды тузгендей кылып, ага окшоштуруп жазышат. 
Ошентип, 1.9.2, а суретте 1 5000 масштаб учун, бул белуктерге 100, 
0, 100, 200, 300 жана 400 деген жазуулар жазылат; 1.9.2, б суретте 
1:10000 масштаб учун 200, 0, 200, 400 ж. у. с. жазуулар жазылган. 
Бардык негиздердин аягынан ееде карай вертикал сызыктарды 
жургузушет; четки сызыктарга 10 бирдей кесиндини алып коюушат, 
маселен ар бирин 2 миллиметрден; ушунун натыйжасында пайда 
болгон чекиттерди горизонтал туз сызык менен бириктиришет. 
Биринчи негиздин устунку сызыгын он бирдей белукке белет жана 
ылдый жагынан биринчи негизиндеги мурда белунген белуктерге,
1.9.2-суретте керсетелгендей трансферсаль деп аталган жантык 
сызыкты жургузушет. Жантык параллель сызыктардын ортосунда ар 
бири езунче негиздин ондон бир улушуне барабар болгон 
горизонтал кесиндилер камалган. Нелунчу вертикал сызык жана аны 
менен чектеш жантык сызыктын ортосундагы негиздин эн кичине
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ондон бир белугунун бирден онго чейинки, же негиздин езунун 
жуздук улушунун бирден онго чейинки, б.а. сызыктуу масштаб 
боюнча кез елчвм менен саноого туура келуучу кесиндилер каралат. 
Майда белуктердун мааниси масштабдын четки сол жагындагы 
вертикал сызыгына жазылгандыктан, аны колдонгонду женилдетет.

Масштаб боюнча алынып коюулган ар бир сызык уч белуктен: 
1) нелунчу вертикал сызыктан циркулдун оц бутуна чейин алынган 
негиздин бутун санынан; 2) нел аркылуу еткен жантык сызыктар 
менен циркулдун сол бутунун ортосунан алынган негиздин ондон 
бир улушунен; 3) масштабдын нелунчу чекитинен чыккан вертикал 
жана жантык сызыктын ортосунда жайгашкан, негиздин жузден бир 
улушунен кошулат. Мисал учун, 1:5000 масштабда 1.9.2, а суретте 
кергезулгендей чон чекиттер менен горизонтал сызыктарда 
циркулдун бутунун абалы, теменкудей кесиндилердин узундугун 
алууда кергезулген (ылдыйдан ееде карай): 200, 371, 492, 123, 244, 
55, 386, 267, 118, 239 м. Келтирилген мисалдан керунгендей, бирее, 
же болбосо эки белугу, ошолордон кошулган елченуучу кесинди 
нолге барабар болуп калышы мумкун (55 жана 200 м кесиндилери).

1.9.2, б суретте кара чекиттер менен циркулдун бутунун абалы 
1:10000 масштабда, кесиндилердин теменкудей узундуктарын алууда 
коргезулген 220, 742, 244, 986, 528, 170, 892, 614, 456, 138 м. Туура 
масштабды колдонуп жатканда, кесиндини алып же елчеп коёрдо 
циркулдун эки бутунун учу дайыма масштабдын бирдей горизонтал 
сызыгында болуусун байкоо керек.

Эгерде тузулушу 1.9.2-сурвттегудей болсо, туура масштабдын эц 
кичине белугуне, б.а. анын жузден бир белугуне туура келуучу 
жердин проекциясындагы кесинди масштабдын чегине жеткен 
тактыгы деп аталат.

Эгерде сызыктуу же туура масштабдар тузулбесе, а планда 
сандык масштаб гана кергезулген болсо, анда бул масштабдын 
чегине жеткен тактыгын аныктоо учун анын белумун 0,2 мм 
кебейтуп коюу керек. Маселен, эгерде масштаб 1:1000, 1:2000, 1:5000, 
1:10000 болсо, анда анын чегине жеткен тактыгы езуне жараша 0,2,
0,4, 1,0 жана 2,0 м болот.

Демек, чегине жеткен тактыгы 1 м ге барабар болгон 
масштабда тузулген планда сызыктын узундугун 1 м ге чейинки 
тактык менен елчеп алууга болот. Масштабдын чегине жеткен 
тактыгынан кичине елчемдегу заттарды планда суреттеп керсетууге 
болбойт. Эгерде мындай заттарды тигил же бул максат менен 
коргезууге туура келсе анда аны шарттуу турде елчемдерун бузуп 
масштабдык эмес керсетуу менен тушурушет.

Ченеп-елчеенун тапшырмасында аны аткарууга ылайыктуу 
масштабды кергезуу керек. Ченеп-елчее аткарылган ошол ылайыктуу 
масштабга Караганда кээ бир учурларда планды ирирээк масштабда 
тузушет. Бул проекциялоону женилдетиш учун жасалат. Мьшдай пландын
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тактыгы чиймени тузуунун масштабьша эмес ченеп-елчеенун масштабына 
туура келери тушунуктуу.

1.10. Жагдайлар жана рельеф учун шартгуу белгилер

Жер бетиндеги затгардын проекциясын масштабга туура 
келгендей кылып кичирейткенден кийин алар геодезиялык чиймелерде 
чекиттер, сызЫктар, туз же ийри сызыктуу фигуралар турунде болуп 
калышат. Пайда болгон суреттемелорду сандык жана сапаттык 
мунездеШ учуН, Геодезиялык ченеп-елчоону аткаруучу бардык 
адамдар жана мекемелер, милдеттуу турдо шарттуу белгилерди жана 
алардын улгулеру атайын альбомдор болуп басылып чыккан 
тушундурме жазууларды колдонушат.

Жергиликтуу нерселер же жердин жагдайы деп жердин устунде 
эмне турса ошонун баарын: имараттарды жана курулмаларды, 
жолдорду жана жол курулуштарын, сууларды жана андагы 
курулуштарды, есумдуктер катмарын жана башка майда-чуйделерду 
аташат. Шарттуу белгилерди контурдук жана масштабда эмес деп 
эки категорияга ажыратуу кабыл алынган. Контурдук шарттуу 
белгилер елчемдеру масштабдын чегинен жогору тактыктагы чон 
нерселерге арналган, ошондуктан аларды селекеттерунун 
окшоштугун сактоо менен суреттеп керсетууге болот, ©зунун кичине 
елчемдеру менен планга тушурууге болбогон заттар учун масштабда 
эместик белгилерди колдонушат. Албетте, масштабда эместик 
щартгуу белгилер масштабдын ирилеши менен контурдук болуп 
калышы мумкун. Контурдун ичинде кээ бир белгилер туура катарлар 
менен, же шахматгык тартипте, а кээси болсо эркин жайГашат.

1.10.1-суреттегу, 1:10000 масштабдагы жагдайлык планда 
шарттуу белгилер менен теменкудей жергиликтуу нерселер 
керсетулген:

1-автожол, бир тилкенин туурасы 8 м, тилкелердин саны 2, жол 
жабуусу цемент-бетондон жасалган (жабуунун башка материалдары 
тамгалар менен белгиленет: А-асфальт бетону, Б-шагыл таш, Г- 
жумуру шагыл, К-чагылган таш, Кл-клинкер, Шл-шлак, Щ-кырдуу 
шагыл; 24 жана 25-автострадагы километр мамылары (туура сызык);

2-кызьш карагай токою, дарактардын орточо бийиктиги 24 м, 
жоондугу 0,30 м, дарактардын ортолорундагы аралык 10 м (баардык 
ийне жалбырактуулардын турлеру: карагай, пихта, кедр, лиственница 
жана башкалар ушинтип белгиленет);

3-бук токоюнун бийиктигинин орточо бийиктиги 12 м, 
жоондугу 0,20 м, дарактардын ортосундагы аралык 8 м болуп 
кергезулген. Баардык жадбырактуу дарактардын турлеру: эмен, клён, 
кайыц, бай терек ж. б. ушундай эле белгиленет; аралаш токойлордо 
атайын белгилер жана тушундурме жазуулар менен басымдуулук
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1.10.1-сурбт. 1:10000 масштабдагы жагдайлык план

кылган дарактардын турлерун керсетушет;
4-13 короодон турган Барс кыштагынын огороддору, куйбей 

турган курулуштар;
5-мем0луу бак (жер-жемиштууде кичинекей тегеректердин 

ордуна чекит коюушат);
6-таш же темир бетондон жасалган уч арымдуу кепуре (ортонку 

тиректери туура штрихтер менен кергезулген), узундугу 130 м, 
туурасы 8 м, жук кетерумдуулугу 10 т, суунун устунен бийиктиги 6 
м;

7- кырдалган топурак бийиктиги 3 м;
8- жалбырактуу бадал, орточо бийиктиги 3 м;
9- айдоо жери;
10- кудук, теревдиги 4 м;
11- жалгыз колеялуу темир жол (колеянын саны 4 см кийин 

туура штрихтер менен керсетулет), ал жолдо Карашах станциясы 
бар, андан автострадага бекемделген шоссе кетет, анын жалпы
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туурасы 12 м келип, анын 8 м асфальт менен жабылган жол; 
автострацага чыгаар жерде жол керсеткуч орнотулган, туурасьгаын 
жалпы узундугу 8L м келип, туурасы 5 м жумуру шагыл менен 
жабылган башка жол Гюрза дарыясындагы пристанга барат.

12-шалбаа есумдуктеру; Щ f
13-топурак жол; ■
14-бир арымдуу темир копуро;
15-Гюрза дарыясы, агымьщын ылдамдыгы 0.2 м/с, туурасы 130 

м, терендиги 4,5 м, тубу кумдуу, сол жээгинде метеорологиялык 
станция жана суу елчеечу кузет жайгашкан; дарыяда жук 
кетерумдуулугу 5 т, елчемдеру 4x3 м паром бар, ушул жерде 
дарыянын туурасы 125 м;

16-талаа жолу;
17-айдоо жери;
18-жасалма дебе, этегинен баштап бийиктиги 2 м;
19-электр беруучу сым;
20-тар колеялуу темир жол.
Башка масштабдардагы пландарда жергиликтуу нерселерди 

белгилеечу кепчулук шарттуу белгилер жогоруда келтирилгендерге 
окшош. Ошол эле учурда кээде аларды басмаканадан кайрадан 
басканда кээ бир заттарды белгилееде езгертуу киргизет, 
ошондуктан кеп жыл мурда тузулген пландарга. Караганда акыркы 
жылдын пландарында башкача белгилерди кездештирууге болот. 
Маселен, темир. жолдорду белгилее езгерду, жайыттын белгиси 
алынып ташталды, ж.б.

Пландарда жана карталарда рельефти штрихтер, боёктор, 
сандык белгилер жана горизонталдар меНен суреттеп керсетушет. 
Рельефти штрихтер ыкмасы менен суреттеп керсетууде, 
жантайманын тиктиги чоцойгон сайын, алардын жыштыгын жана 
калындыгын кебейтет. Боёктор менен керсеткенде жантайманын 
тиктиги чоц болсо куцуртуреек фон менен жабышат. Инженердик 
практикада рельефти суреттеп керсетуу учун горизонталдарды 
колдонушат. Сандык белгилерди, келмелердун тубунун рельефин 
жана башка ыкмаларда, езунче чекитти мунездеш учун колдонушат.

Горизонтал же изогипса деп баардык чекиттери бирдей 
бийиктикте болгон сызыкты аташат.

Эгерде оюбузда рельефти бирдей аралыкта турган горизонтал 
тегиздиктер менен кесилиш жургузсек горизонталдардын пайда 
болгондугунун керунуктуу элесин алууга болот (1.10.2-сурет). 
Ушундай кесилиштин натыйжасында алынган сызыктар 
горизонталдар деп аталат. Аларды горизонтал тегиздик Т га 
проекциялашат, андан кийин берилген масштабда чиймеге суреттеп 
керсетушуп горизонтал тузулген планды алышат. Кесуучу 
тегиздиктердин ортосундагы аралык рельефтин кесилиш бийиктиги
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1.10.2-сурет. Горизонталдардын суреттелушу

ДОН шалит жана h тамгасы менен белгиленет. Пландарды жана 
кнртшмрды тузууде чийменин милдетине, анын масштабына жана 
рцльофтин мунезуне жараша кесилиш бийиктикти тандап алышат. 
Жннтаймалар тик болгон сайын, горизонталдар планда бири-бирине

1.10.3-сурет. Рельефтин негизги формаларын горизонталдар 
менен суреттеп керсетуу
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ошончо жакын жайгашат. Адатта кесилиш бийиктик h ар турдуу 
масштабдар учун 1:100000-20 м, 1:50000-10м, 1:25000-5 м, 1:10000-2.5 
м, 1:5000-1 м деп кабыл алышат. Ирирээк масштабдар учун 1; 0,5 
жана 0,25 м кесилиш бийиктиктерин алышат.

Горизонталдарды эсептеенун башталышын нелунчу денгээл деп 
эсептейбиз, ошонун натыйжасында кесилиш 1 м барабар болсо, 
белгилери бутун метр менен керсетулет. Кесилиш 2 м болсо, жуп белгилерде, 
кесилиш бийиктик 5 же 10 м -  5 же 10 санга калдыксыз белунуучу сандарга 
туура келген чекит аркылуу гана жургузушет.

1.1О.З-сур©тт0 схемалык турд© горизонталдар менен жердин 
рельефинин негизги формаларынын суреттелуусу: тоолор, ойлор, 
кырлар, коктулар жана кайкьшар керсетулген. Пландарда жана 
карталарда тоону ойдон, ал эми кырды коктудан айырмалаш учун, 
ошондой эле ар турдуу маселелерди чечуу учун кээ бир 
горизонталдардын белгилерин жазып коюшат. Андан тышкары 
жантайма керсеткучтерду же берг-штрихтерди жантайманын 
ылдыйлаган жагына багытталган кыска сызыкча турунде 
жургузушет. Чийменин кээ бир жерлеринде рельефти тактоо керек 
болсо, анда бул максат учун ушундай жерлерде жарым 
горизонталдарды, кесилиш бийиктиктин жарымына узук сызыктарды 
жургузушет. Ушул эле максат менен кээде, рельефтин кесилиш 
бийиктигине байланышы жок, эркин алынган бийиктикте кыска 
штрихтер менен жардамчы горизонталдарды жургузушет. Мындай 
горизонталдардын белгисин дайыма жазып коюушат.

1.11. Пландарда жана карталарда горизонталдарды тузуу

Горизонталдар ыкмасы менен рельефти пландарда жана 
карталарда суреттеп керсетуу темендегудей жол менен жасалат.

Ченеп-елчеенун журушунде, участоктун мунездуу жерлеринде 
жайгашкан, башкача айтканда жантайманын езгерген жерлеринде: 
чокусунда, этегинде, жантайманын ийилген жерлериндеги чекиттердин 
ордун жана бийиктигин аныкташат. Бир эле убакта баардык 
аралыгында бирдей эништеги эки бирдей мунездуу чекиттердин 
ортосунда . сызыктар етерун белгилешет. Интерполяциялык деп 
аталган мындай сызыктар жантайманын бетине баардык чекиттери 
менен тийип аны кесип етпей жана анын устунде абада жатпашы 
керек.

Берилген масштабдагы планга мунездуу чекиттерди тушурушет, 
алардын бийиктик белгилерин кечуруп жазышат жана 
интерполяциялык сызыктарды жургузушет. Берилген кесилиштин 
бийиктигинде горизонталдар етуучу чекитти издеп табуу процесси 
интерполяциялоо деп аталат да, аналитикалык же графикалык 
аткарылышы мумкун.
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Аналитикалык интерполяциялоо мына булардан турат. 1.11.1- 
суротте бир жантаймага таандык болгон жана 57,3 жана 61,5 
бийиктик белгиси бар эки мунездуу А жана В чекиттеринин турган 
орундары керсетулген. Рельефтин кесилиш бийиктиги 1 м барабар 
болгон горизонталдарды тузуу учун интерполяция жасоо керек. 
Демек, бул изделуучу горизонталдар 57,3 жана 61,5 м ортосунда 
гурган, бутун сандар менен керсетулген бийиктик белгилер болушу 
керек. Андыктан берилген А жана В чекиттеринин ортосундагы 58, 
39, 60 жана 61 бийиктик белгилери бар горизонталдар етуучу 
жерлерди табуу керек.

Чындыгында, эгерде жердеги АВ сызыгы боюнча А чекитинен 
В чекитине журсек, анда ырааттуу турде бутун белгилери бар, 
жогоруда аталган чекиттер етет. Белгиси 58 м болгон чекитке жетиш 
учун, А дан АВ туз сызыгы боюнча, проекциясы dp h!=58,0-57,3=0,7 
м бийиктигинин езгерушуне туура келген ушундай айдеш аралыкты 
отуу керек. Эгерде АВ сызыгынын эциши белгилуу болсо, dj, 
чондугун 1.6 келтирилген (1.6.3) формула боюнча эсептеп чыгарууга 
болот. А жана В чекиттери планда берилгендиктен, алардын 
о р т о с у н д а г ы  горизонтал аралык d=AB чийменин масштабы боюнча 
пныктоого болот; кээде d жердеги елчеелердун натыйжаларынан 
белгилуу болт. А чекитинин устунде В чекитинин бийиктигин, бул 
чекиттердин берилген бийиктик белгилеринин айырмасы катары 
зеептеп чыгарышат. Берилген учурда ал 4,2 м барабар. АВ 
сызыгынын i эцишин (1.6.1) формула боюнча, h тын d га болгон 
катышын алып эсептеп чыгарышат. d=210 м деп болжолдойлук, анда 
1=4,2:210=0,02, ал эми d,=h,:i=35 м болот.

A d  й d d d
5 fT  5& 53 6t 5i.e:

С 70 70 70 25м D
CD=231 м

22.0 24 26 26 28.6

E 45 70 60 F EF=180m32.5 35 40 44.0

К 21 50_______ 50 22 50__________ 50 23 50 20м L

20.9 21.5 22.5 23.5 23.7

KL=280m

1.11.1-сурет. Кесилиш бийиктиги 1; 2; 5; 0,5 метрдеги 
горизонталдарды тузуу учун интерполяциялоо
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Эгерде АВ сызыгына А чекитинен чийменин масштабы боюнча, 
dj=35 м кесиндини алып койсок, анда 58 м бийиктик белгиси бар 
чекиттин проекциясы табылат. Андан кийинки 59 м бийиктик 
белгиси бар изделуучу чекитке жетиш учун, б.а. табылган чекиттен 
АВ айдеш сызыгы боюнча, d2 проекциясы бийиктик белгинин 1 м 
езгерушуне туура келгендей, мурдагыга Караганда рельефтин 
кесилишинин бийиктигине айырмалангандай аралыкты андан ары 
басып етуу керек. Кайтадан (1.6.3) формулага кайрылып, эсептеп 
чыгарылган эништи i=0,02 колдонсок, анда d!=50 м болуп чыгат. АВ 
сызыгына 58 м бийиктик белгиси бар чекиттен, чийменин 
керсетулген масштабында, d2=50 м кесицдини алып коюушуп, 59 м 
бийиктик белгиси бар чекиттин проекциясын табышат. 
Горизонталдардын бийиктик белгилери андан ары 1 м 
езгергендуктен, анда dj=d4=d2, ал эми 60 жана 61 метр бийиктик 
белгиси бар чекиттердин орундары кошумча эсептеелерсуз эле чыгат. 
Текшеруу учун, 1.11.1-суретке туура келген, 0,5 м бийиктике 
езгерген, демек 25 м барабар d5 да эсептеп чыгаруу сунуш кылынат. 
Эсептеп чыгарылган баардык кесиндилердин суммасы АВ нын жалпы 
узундугуна барабар болушу керек. Тегеректегендиктен айрым d ны 
эсептеп чыгарууда алардын жалпы суммасы АВ нын узундугунан 
акыркы белгинин бир-эки бирдиги бир жакка оошу ыктымал.

Каралган мисалда, каалаган сандагы горизонталдар берилген 
эки мунездуу чекиттердин ортосунан етушкенде, учтен ашык эмес,
(1.6.3) формула боюнча эсептеп чыгаруу жетиштуу болот; ушуну 
менен бирге чоццугу бир эле жолу аныкталат.

1.11.1-суретте дагы башка уч сызык боюнча 
интерполяциялоонун натыйжасы керсетулген: CD=231 м узундукта, 
кесилиш бийиктиги 2 м барабар; EF=180 м, h=5 м; K.L=280 м, 
h=0,5 м.

Графикалык интерполяциялоо топ параллель сызыктар кесип 
еткен туз сызыктарды, бул сызыктардын ортосун пропорциялуу 
аралыктардагы белуктерге белген касиетке негизделген. Мындай 
интерполяциялоонун графиги, кээде палетка деп аталып, кабыл 
алынган кесилиштин бийиктигине дал келгендей жазуусу бар, бирдей 
аралыкта турган параллель сызыктар турунде тунук жалтырак 
кагазда жасалат. 1.11.2-суреттун сол жагындагы графикте 1 м ге 
барабар кесилишке ылайыктуу, бирден кийинки сызыктарда жазуу 
жазылган. Бирок мындай графикти башка кесилипггерде да колдонсо 
болот.

График планга коюлат, андан кийин интерполяциялоонучу 
сызык учун, маселен АВ сызыгы, анын езунун бийиктик белгисине 
дал келгендей кылып, графиктин сызыктарынын ортосуна айлантып 
же жылдырып жайлаштырат. Ошентип, 57,3 м бийиктик белгиси бар 
А чекити графиктин 7 чи сызыгынан 0,3 аралыкта турушу керек, ал 
эми 61,5 м бийиктик белгиси бар В чекити И  чи жана 12 чи
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сызыктардын тец ортосунда жатышы керек. Графиктин сызыктары 
тунук кагаз аркылуу коруйген АВ туз сызыгы менен кесилишкен 
жерИН теенегуч Же'' ййне кенен саюу керек. Ошентип, АВ туз 
сытыгында 58, 59, 60 жана 61 м бийиктик белгилери бар 
чскит'сЬрДйн проекциясы алынат. ,

1.11.2-сурет. Графикалык интерполяциялоо

График планга коюлат, андан кийин интерполяциялоонучу 
сызык учун, маселен АВ* сызыгы, анын езунун бийиктик белгисине 
дал келгендей кыльш, графиктин сызыктарынын орТосуна айлантып 
же жылдырып кайлаштырат. > Ошентип, .57,3 м бийиктик белгиси бар 
А чекити графиктин 7 чи сыЗыгынан 0,3 аралыкта турушу керек, ал 
эми 61,5 м бийиктик белгиси бар В чекити 11 чи жана 12 чи 
сызыктардын тец ортосунда жатышы керек. Графиктин сызыктары 
тунук кагаз аркылуу корунген АВ туз сызыгы менен кесилишкен 
жерин теенегуч же ийне менен саюу керек. Ошентип, АВ туз 
сыэыгында 58, 59, 60 жана 61 м бийиктик белгилери бар 
чекиттердин проекциясы алынат.

1.11.1-суреттен алынган 1.11.2-суретте CD, EF жана KL 
сызыктары боюнча интерполяциялоо керсетулген. Бул туз сызык 
боюнча интерполяциялоодо тешилген орундар чекиттер менен 
белгиленген KL туз сызыгы учун графиктин сызыктарынын 
ортосунан дагы чекиттерди тешууге туура келди, анткени бул учурда 
бийиктик кесилиш 0,5 м алынды. Эгерде 1.11.2-суреттун оц жагында 
керсетулгендей графиктин сызыктарын бирден кийин жазсак, анда 
жогоруда керсетулген K,-L, менен белгиленген багыт боюнча
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интерполяциялоо эми жонокейленот, анткени туз сызык менен 
графиктин сызыктарынын кесилишкен жерлерин гана тешуу керек.

Жумуш учун дайыма параллель сызыктарынын ортосу ар 
турдуу аралыктагы эки-уч графикти даярдашат. Пландарда жана 
карталарда горизонталдарды курец тустогу ичке сызыктар менен 
жургузушет, ал эми кээ биреелерун эсептееге жецил болсун учун 
эки эсе жоонойтушат. Кеп сандагы горизонталдар менен суретгэп 
керсетулген тик жантаймаларда, алардын бир нечесин чийбей койсо 
да болот. Бергштрихтерди суу белуучу сызыктарда, тальвегдерде 
жана учу кошулган горнзонталдарда керсетуу керек.

Горизонталдардын бийиктик белгилерин курец туе менен 
жазышат, ошон учун горизонталдарды кээ бир жерлеринен узушет: 
ушуну менен бирге сандын негизин (ылдый жагын) жантайманын 
этегине каратат. Жазылган горизонталдардын саны планды ете эле 
толтуруп жибербегендей болушу керек.

Келмелердун тубунун рельефин изобаттар менен, б а. жашыл 
тустегу бирдей терендиктеги сызыктар менен, же курец тустегу 
горизонталдар менен суреттеп керсетушет.

1.12. Топографиялык карталардын барактарын графалоо жана 
алардын номенклатурасы

Мазмуну жаца милдети боюнча карталар географиялык жана 
топографиялык болуп белунушет. Географиялыкка адатта масштабы 
1:1000000 дон (1 см 10 км) майда карталар кирет.

Топографиялык карталарды: 1:10000, 1:25000, 1:50000. 1:100000. 
1:200000, 1:300000, 1:500000 жана 1:1000000 масштабдарда тузушет. 
Аларда рельефти жана мунездуу жергиликтуу заттарды: эл жашаган 
пункттарды, дарыяларды, келдерду, жолдорду, есумдуктердун 
катмарын суреттеп керсетушет. Жер бетинин чон участокторуна 
тузулген топографиялык карталар, нормалдуу елчемдегу бир барак 
кагазга жайгаштырып керсетуу мумкун эмес. Чон участокторду 
белук-белук кылып, езунче барактарда теменку шарттарды колдонуу 
менен суреттеп керсетууге туура келет.

Картанын ар бир барагынын капталдары меридиандардын 
жаалары менен, ал эми ееде жана ылдый жактары параллелдердин 
жаалары менен чектелет. Бул жаалар барактын трапеция 
формасындагы рамкасын тузушет. Рамканын бурчтарына 
параллелдердин узундугун жана меридиандардын кендигин 
белгилешет, ал эми рамканын сызыктарына жаанын узундугу 1° 
барабар болгон белуктерду тушурушет. Рамканын сыртына ар 
турдуу маалыматтарды, ошонун ичинде барактын иреттик санын 
(номенклатурасын), сандык жана сызыктуу масштабдарды, рельефтин 
кесилиш бийиктигин ж. б. керсетушет.
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Картанын усту жагынын ортосунда барактын иреттик саны 
белгиленген, ал картанын маснггабына байланыштуу жана 
темендегудей жол менен тузулет. Жер сфероидин баракка суреттеп 
керсетуу учун башталгычтан (Гринвичтен) баштап ар бир 6° аркылуу 
жургузулген меридиандардын жаалары менен жана экватордон 
баштап ар бир 4° аркылуу жургузулген параллелдердин жаалары 
менен чектелген белуктерге белунген. Ушундай ар бир белуктун 
ортосунан тийешелуу зонанын ок меридианы етет, ал эми белуктун 
езу чийме кагаздын барагында нормалдуу елчемдерде 1:1000000, б. 
а. 1 сантиметрде 10 км маснггабында суреттелуп керсетулет.

Карталардын номенклатурасын тузууде негиз болгон 1:1000000 
масштабдагы картанын барактарынын жалпы жайгашканы 1.12.1 а 
суретте керсетулген. Барактардын мындай жайгашуусунда, 
горизонтад багытта латын алфавитинин баш тамгасы' менен 
белгиленген катарлар же алкактар пайда болот, ал эми тик багытта, 
узундугу 180° меридиандан башталып, араб сандары менен 
иреттелген колоналар келип чыгат. Демек, зонанын саны канча 
болсо, колонанын саны ошончо болот (1.9 бапты кара), бирок 
биринчи зонага 31-колонна, экинчи зонага 32-колонна ж. у. тартип 
туура келет.

Кагаз бетинде суреттеп керсетуу учун аймакты белуктерге 
ажыратып белуу графалоо деп аталат, ал эми иреттеп сан коюу же 
бул белуктерду белгилее системи номенклатура деп аталат.

Ар бир барактын номенклатурасы, катарый белгилеечу 
тамгадан жана ошол катардын (колоннанын) барагынын иреттик 
санын белгилеечу сандан турат. Маселен, 1.12.1 а суретте N-37 
менен белгиленген барак штриховкаланган. Керектуу баракты издеп 
табуу учун майда масштабдагы курама картаны тузушет, анда 
миллиондук картанын барактарынын жайгашканын жана эн эле ири 
шаарларды, дарыяларды, темир жолдорду ж.б. керсетушет. Бир 
барак кагазда 1: 1000000 масштабда суреттелуп керсетулген аймак 
ирирээк масштабда бир нече баракта, маселен 1:100000 масштабда 
144 баракта (12 катар, ар бир катарда 12 барактан) суреттелуп 
керсетулушу мумкун. 1:100000 масштабдагы карталардын барактарын 
иреттик сан менен араб саны аркылуу 1 ден 144 чейин тартиби 
менен белгилешет. Бул масштабдагы картанын ар бир барагын 
белгилее миллиондук картанын барагынын иреттик санынан жана 
ушул барактын иреттик санынан тузулет, маселен, N-37-16 карта 
барагында меридиан боюнча суреттеп керсетуунун аралыгы 20', ал 
эми параллель боюнча 30' барабар (1.12.1, б сурет).

Кыргыз Ресубликасынын аймагын 1:100 000 масштабда суреттеп 
керсетуш учун 20000 жакын барак талап кылынат.
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1.12.1-сурет. Турдуу масштабдардагы карталардын барактарын 
белуп жайгаштыруу

1.12.1, б суретте керсетулгендей 1:100000 болгон бир баракта 
жайгаштырылган аймак ирирээк масштабдагы картанын 
барактарынын ичинде бир нечеге белунет (1:50000, 1:25000, 1:10000). 
Масштабы 1:50000 баракта 1:100000 масштабына туура келген 
барактын иреттик санына орус алфавитинин баш тамгаларын А, Б, 
В, Г кошуу менен керсетушет, ал эми масштабы 1: 25000 баракта 
андан тышкары, дагы орус алфавитинин кичине арип менен 
жазылган а, б, в, г тамгалары кошулат. Масштабы 1:10000 болгон 
баракта, масштабы 1:25000 баракта белгиленгенге дагы 1 ден 4 ке 
чейинки араб цифралары кошулат.

1.12.1, б суретте штриховкаланган барактар 1:50000 масштабда 
N-37-16-r; 1:25000 масштабда N-37-I6-A-B жана 1:10000 масштабда N- 
37-16-А-Г-2 белгилери менен белгиленген.

1:50000 масштабда суреттеп керсетуу учун 1:100000 картанын 
барагынын аймагы 1 ден 256 га чейин араб цифрасы менен 
белгиленип, 256 белукке белунет (16 катар, ар бир катарда 16 
барактан). Масштабы 1:5000 барактын номенклатурасы 1:100000 
картанын барагынын белгисине 1:50000 барактын иреттик санын 
кошуу менен кашаанын ичине коюулгандан турат, маселен N-37-16- 
(247).

1:2000 масштабда суреттеп керсетуу учун, масштабы 1:5000 
болгон ар бир барак тогуз белукке белунет. Масштабы 1:5000 
баракка туура келген номенклатурага кошуу менен, бул барактарды
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а дан и ге чейинки майда тамгалар менен белгилешет, маселен N-37-
16-(247-е).

4  4 - 6  4 -S

1 2 3 4

5 6 т 8

э 10 11 12

13 14 15 16

1
В

III I V

А ЩБЙ

В Г

1.12.2-сурет. Квадраттык графалоодо барактардын жайгашуусу

Кевдиктин чоноюшу менен ^ба^рдык масштабдагы 
топографиялык карталардын барактары бийиктиги боюнча 
отгорбестен тарышат, ошондуктан параллелдин 60° тартып 
бирактарды эки кабаттан, ал эми 76° ейде терт кабаттан сызышат.

Масштабдары 1:500000 жана ирирээк 'карталарды; Гаусстун 
ироекциясы боюнча тузушет (1.9 бап). Мындай карталардын айрым 
барактарында меридиандардын жана параллелдердин жаалары иш 
жузунде туз сызыктан айырмаланбайт. Масштабы 1:100000 картаны 
кеп грандуулукка окшош, езгертулген кеп конустук проекцияда 
тузушет.

Эгерде ченеп-елченуучу участоктун аянты 20 км ашпаса, анда 
мындай учурларда эреже катары, рамканын елчемдеру: 1:5000 
масштаб учун (жерде 2x2 км) 40x40 см жана 1:2000, 1:1000, 1:5000 
масштабдар учун (жерде аларга ылайык 1x1 км, 500x500 м жана 
250x250 м) 50x50 см квадраттык графалоо колдонулат. Графалоонун 
негизи катары араб цифралары менен белгиленген, масштабы 1:5000 
барак кабыл алынат. 1.12.2-суретте N4 менен белгиленген, ушундай 
баракка туура келген аймакты 1:2000 масштабда суреттеп керсетуу 
учун терт белукке белушет, ар бир белукту тартиби боюнча 
орустун алфавитинин баш тамгалары (А, Б, В жана Г) менен иреттеп 
керсетуп, масштабы 1:5000 барактын иреттик санына кошушат.
1.12.2, а суретте 4-Б барак штриховкаланган.

Масштабы 1:2000 болгон баракка туура келген аймакты, 1:1000 
масштабда суреттеп керсетуу учун 4 белукке же 1:500 масштабда 
суреттеп керсетуу учун 16 белукке белушет. Масштабы 1:2000 
барактын белгисине биринчи учурда терт рим цифраларынын бири, 
ал эми экинчи учурда араб цифралары кошулат. Маселен, 1.12.2 б 
суретте 4-Б-11 барак, ал эми 1.12.2, в суретте 4-Б-7 барак 
штриховкаланган.
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1.13. Горизонталдары бар план жана карта боюнча маселелерди 
чечуу

Горизо нталдары бар пландарда жана карталарда инженердик 
курулуштарды; долборлоо, куруу жана пайдаланууга байланыштуу 
темендегудей маселелердй чечууге болот.

1.13.1. Чекиттин бийиктик белгисин аныктоо

Эгерде чекит горизонталдын езунде жатса, 1.13.1-сурвтгегу А 
чекитиндей, анда анын бийиктик белгиси горизонталдын бийиктик 
белгисине барабар, б. а. Н=78 м.

1.13.1-сурет. Рельефтин кесилиш бийиктиги 2 м ден кийин 
жургузулген горизонталы бар 1:10000 масштабдагы план

Эгерде чекит жантаймада горизонталдардын ортосунда болсо, 
анда анын бийиктигин кичи горизонталдын устунен аныкташат, б. а. 
бийиктик белгиси кичине горизонталдын устунен табылган 
бийиктикти, ушул горизонталдын бийиктик белгисине кошот. Бул
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жерде В чекити горизонтал 74 ке жанаша жаткан горизонталдын 
ортосундагы жалпы аралыктын 0,8 ге алые турганын чийме боюнча 
елчеелер же кез елчем менен аныктоого болот. Демек, бийиктиги 
боюнча да* бийиктик кесилиштин 0,8 же 2x0,8=1,6 м айырмаланат. 
Андыктан В чекитинин бийиктик белгиси 74,0+1,6=75,6 м барабар. 
Бийиктикти жогорку горизонталга карата да аныктоого болот, анда 
аны ушул горизонталдын бийиктик белгисинен кемитуу керек.

Эгерде 1.13.1-суреттегу D  дай, чекит туюк горизонталдан 
тузулген фигуранын ичинде жайгашеа, анда фигуранын ортосунан 
кошумча Е чекитин алып, анын бийиктиги горизонталдын устунде 
жарым бийиктиктин кесилишине барабар деп ш арттуу' эсептешет. 
Демек, Е чекитинин бийиктик белгисин 83 м барабар кабыл алуу 
керек, ал эми Е чекити менен туюк горизонталдын ортосундагы D 
чекитинин орду боюнча анын бийиктик белгиси 82,5 м барабар 
экенин табууга болот. Туюк горизонталдан пайда болгон фигуранын 
ичинде, кээде бийиктик белгиси жазылган. чекит болот. Бул 
жардамчы чекит Е ни белгилее жана анын бийиктйк белгисин 
аныктоо зарылчылыгынан куткарат.

Чекиттин бийиктик белгисин горизонталдардын жардамы менен 
аныктоонун тактыгы баарынан мурда горизонталдардын езун 
тушуруунун тактыгына кез каранды. Акыркыны тушурууиун 
каталары жантайманын тиктиги 2° чейин болгондо кесилиштин 
бийиктигинин 1/3, а  6° чейин болгондо кесилиштин бийиктигинин 
2/3 жетиши мумкун. Бул бурчтарга ылайык эништер 0,035 жана 0,105 
болушат. 1.13.1-суреттегу горизонталы бар пландын жантаймасынын 
тиктиги 2 же 35 мивдиктен ащпагандыктан, бул план боюнча 
аныкталган чекиттин бийиктик белгиси, жерде аналитикалык жол 
менен аныкталган алардын бийиктик белгилери менен 
салыштырганда чегине жеткен 0,7 м чейин, б.а. бийиктик кесилиштин 
1/3 чейин айырма болушу мумкун.

1.13.2. Профилдерди тузуу

1.13.1-суретте профиль тузуле турган ABCD багыты 
керсетулген деп коёлу. Профиль тузуле турган миллиметровка 
кагазга ошол же башка масштабда тузулген ABCD сызыгын алып 
коюушат, кепчулук учурда аны пландын масштабында алышат 
(1.13.1-сурет). Бул сызыкка горизонталдарды, тальвегдерди, суу 
белуучу сызыктарды кесип еткен чекиттерди (А, 1, В, 2 ж. б.) 
кечурушет. Ошентип алынган чекиттерден ееде карай сантиметрлик 
кесиндилерди алып коюушат, кесиндилердин учтарын туташтырышат 
жана пайда болгон тик бурчтуктарга 3 жанаша жаткан чекиттердин 
ортосундагы план боюнча елченуп алынган аралыктарды 122, 33, 
103 м ж.б. жазышат. Андан кийин жогоруда; каралган маселеде 
тушундурулгендей кылып, аныкталган чекиттердин бийиктик
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белгилерин кечуруп алышат, ошон учун туз сызык 5 менен белунген
1,5 см аралык 4 калтырышат. Туз сызык ABCD нын баардык 
Чекитгеринен ординаталар деп аталган 6 вертикал сызыктарын 
сызышат, ага 4 графадан алынган чекиттердин бийиктик белгилерин, 
демейде пландын масштабына Караганда (10 эсе жана андан да чоц) 
ири масштабда алып коюушат. Ординаталардын учун бириктирип, 
жердин сызыгын 7 же ABCD багыты боюнча профилди алышат.
1.13.2-суретте аралыктар учун пландын масштабы 1:10000, ал эми 
бийиктик учун 1:500 кабыл алынды.

Абдан узун ординаталардан кутулуу учун баардык чекиттердин 
бийиктик белгилерин бирдей чондукка азайтышат. Маселен, 
сызыктьш бийиктиги 5 50 м катары алынды жана ушул бийиктикти 
эсепке алуу менен, андан баардык чекиттердин бийиктик белгилери 
алынып коюулду. Ылдый жакта тузулген ABCD сызыгы (1), анда 
бурулуш жасалган чекиттер белгиленген, мурдагы багыттын 
уландысы менен жацы багыттын ортосундагы бурч, бурчтун бурулуш 
багыты жана анын човдуктары керсетулген. Бул сызык шарттуу 
план деп аталат. 1.13.2-суретте биринчи бурулуш 66°оцго, ал эми 
экинчи-82°солго керсетулген.

1.13.2-сурвт. Горизонтали бар план боюнча тузулген ABCD 
сызыгынын профили

1.13.3. Сызыктардын эцишин аныктоо
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1.6.1-формула боюнча эништи эсептеп чыгаруу учун сызыктын 
аягынын анын башталышынын устундегу бийиктигин h жана 
сызыктын проекциясынын узундугун d бнлуу керек. Бийиктикти же 
сызыктын проекциясынын узундугун горизонтали бар план боюнча 
аныктоого болот. Маселен, 1.13.1-суретте С-7 кесиндиси учун d=148 
м, h=+2 м болуп чыгат, демек, i=h:d=+13,596o. Ошол эле жерде CD 
сызыгы учун d=418 м, h=+6,5 м, ошондуктан i=+15,5%o болуп чыгат.

Эгерде кеснндинин учтары жанаша горизонталдарда жайгашса 
эциш чыныгы, ал эми кесиндинин учтары эркин жайгашса эциш 
орточо болуп чыгат. Сызыктын кээ бир белуктерунун чыныгы 
эциштери, ушул сызыктын орточо эцишинен бирнече айырмаланышы 
мумкун.

1.13.4. Берилген эциштеги сызыктарды тузуу.

1.13.1-суретт0гу L чекитинен эциши 12%о болгон сызыкты 
жургузуу керек деп коёлу. Мындай сызыкты озунче кесиндилер 
менен бирдей узундукта бир горизонталдан башкага жургузушет. Изи 
деп аталган звенонун узундугун, берилген эцишти жана звенонун бир 
учунун экинчисинин устундегу бийиктигин коюп, (1.6.3) формула 
боюнча эсептеп чыгарууга болот. Мында бийиктик 2 м барабар, 
анткени ар бир звенонун учтары шарт боюнча жанаша жаткан 
горизонталдарда жайгашуусу керек. Бул формула боюнча эсептеенун 
натыйжасы, кесинди d=2:0,012=167 м берет, d га барабар болгон 
циркулдун ачылыш кендиги, пландын масштабында L чекитинен 
жанаша жаткан горизонталдарга m чекитин белгилеп билип коёт. 
Ошол эле циркулдун ачылыш кендигин m ден п чекитин белгилеп 
билип коюушат ж.у.с. Табылган сызыктарды тутапггыруунун 
натыйжасында, берилген эциште Lmnos сызыгы тузулет.

Маселе кеп чыгарылышка жол берет, анткени 1.13.1-суреттегу 
Lk белгиленгендей, керсетулген чекиттен ачылыш кендиги d ны 
белгилеп билип коюуну башка багыт боюнча да жасоого болот. 
Ошол эле изди, узундугу боюнча Lk га барабар, сынык сызык kip 
турунде да тузууге болот. Эгерде кандайдыр бир чекиттен циркулдун 
ачылыш кендиги кийинки горизонталга жетпесе, ушул жердеги эниш 
берилгенден кичине, бул жолдорду долборлоо учурунда оц фактор 
катарында бааланат.

L чекити горизонталдардын ортосунда эркин жайгашкан учурда 
белгилеп билип коюуга керек болгон жанаша жаткан горизонталдын 
устундегу анын бийиктигин аныктоо керек. Ушул бийиктик боюнча,
(1.6.3) формуланы колдонуп, белгилеп билип коё турган биринчи 
изди аныкташат. Жогоруда керсетулгендей кылып, калган издерди 
аныкташат.
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1.13.5. Эн чон эништеги сызыктарды жургузуу

Мындай сызыкты 1.13.1-суреиегу L чекитинен жургузуу керек 
деп коёлу. Эгерде L чекитинен чыккан горизонтал из эц эле кыска 
болсо, анда h (рельефтин кесилиш бийиктиги) туруктуу болгондо
(1.6.1) формуладагы эциш эц эле чоц болот. 1.13.1-суреттегу L 
чекитинен 76 бийиктик белгидеги горизонталга чейинки бул сызык 
штрихтер менен керсетулген. Эциши эц чоц сызыктар боюнча 
жантаймалардан суу агып тушет. Ушул эле сызыктар боюнча 
жантайманын тиктигин аныкташат.

1.13.6. Горизонтал издин масштабын тузуу

1.6.3 формула боюнча, рельефтин кесилиш бийиктиги h 
белгилуу болсо, ар турдуу эциш i учун горизонтал издин d маанисин 
эсептеп чыгарууга болот. Маселен, эгерде рельефтин кесилиш 
бийиктигин 2 м алсак, i мааниси 6; 8; 10 ж.б. миндиктерде болгондо, 
анда ага жараша d мааниси 333; 250; 200 м ж. б. барабар болуп 
чыгат. Эгерде вертикал туз сызыкка бирдей узундуктагы 
кесиндилерди елчеп коюп, ушул кесиндилердин учтарынан туз 
сызыкка перпендикуляр жургузуп, ал эми перпенднкулярга эсептелип 
чыгарылган горизонтал изди пландын масштабында елчеп алып 
койсок жана алардын учтарын салмактуу ийри сызык менен 
тутацггырсак, анда горизонтал издин графиги же масштабы пайда 
болот.

Мындай график масштабы 1:10000 план жана арылыгы эки 
мицден кийинки 4 тен 20%, чейинки эциштер учун 1.13.3, а суретте 
суреттелуп керсетулген. Графикте ар бир горизонтал издин тушуна 
туура келген эциши жазылып коюулган., Пландын масштабы же 
рельефтин кесилиш бийиктиги езгергенде. горизонтал издин чондугу 
да езгерет, ошондуктан горизонтал издин графигин рельефтин 
кесилиш бийиктигине жана пландын же картанын масштабына 
жараша эсептешет жана тузушет.

Горизонтал издин масштабын тиктикти бурч елчемунде да 
керсетуу учун тузууге болот. Бул учун езгерулген (1.6.3) формула 
d=hctga ны айдалануу керек, анда l:i, ctga менен алмашылган.

Эгерде d=h ctga формуласында h—2 м алсак, ал эми ордуна 
тартиби менен 0°30'; 1°; 1°30' ; 2° ж. у. с. бурчтарды койсок, анда 
езуне жараша 229; 114; 76; 57 м ж. у. с. горизонтал издин чоцдугу 
чыгат. Ушул сандар боюнча тузулген график 1.13.3, б суретте 
керсетулген. Эгерде 1.13.1-суреттегу С-6 кесиндинин энишин 
аныктоо керек болсо, анда циркуль менен ушул кесиндинин чоцдугун 
алышат да, масштабда ага барабар горизонтал изди табышат (1.13.3, 
а  суретту кара). Мейли циркулдун ачылыш кецдиги 10 деген сан
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жазылган горизонтал изге дал келди дейли, анда G-6 сызыгынын 
эциши 10%о барабар болот.

1.13.3-сурет. Жантаймалардын тиктигин аныктоо учун графиктер

Эгерде циркулдун ачылыш кецдиги 1*рафикте сызылгаи 
горизонтал издин ортосуна келип калса, анда эцишти 
интерполяциялоо аркылуу аныкташат. 1.13.3, б суретте кергезулген 
график менен да жогорудагыдай колдонушат. Каралган графиктерди 
кебунче, качан кеп сандагы сызыктардын энишин аныктоого туура 
келгеиде пайдаланышат.

Горизонтал издин графиги боюнча, берилген эциштеги сызыкты 
жургузуу учун, d нын чоццугун алууга болот.

1.13.7. Бассейндин чегин аныктоо

Жаандын суулары жана кардын эриген суулары агып тушкен 
коктулар, ушул коктулардын суу чогултуучу аянты же бассейни деп 
аталат. Маселени чечуу учун коктунун башынан кайкыны табуу 
керек. Кайкыдан баштан, ушул коктуга жакын жаткан суу белуучу 
сызыкты эки жагынан жургузууге болот. 1.13.1-суретте штрих 
сызыктары менен, коктунун туура кесилиши PQ учун, бассейиидин 
чеги PQETP керсетулген. Эгерде коктунун каптал тармактары болсо, 
аларды бассейиидин чегин аныктоодо эсепке алуу керек. Суу белуучу 
сызыктар жана тальвегдер горизонталдарды алардын эц эле ийри 
жеринен кесип етерун эске алуу керек.
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Топографиялык карталарда берилген зонада ок меридианына 
параллель жана перпендикуляр сызыктардын суреттелуп 
керсетулушун элестетуучу километрдик тор сызыктар бар. Бул 
сызыктар масштабы 1:5000 пландарда ар бир 0,5 км кийин, 
масштабдары 1:10000; 1:25000 жана 1:50000 карталарда ар бир 1 км 
кийин жана масштабы 1:100000 карталарда ар бир 2 км кийин 
жургузулген. Ар бир горизонтал сызыктардын учтарында, ок 
меридианы боюнча елченуп, бутун километрден турган (х 
абсциссасы) экватордон ага чейинки аралык керсетулген.

Бул аралыктар четки сызыктарда гана толук белгиленген 
(1.13.4-суретте 6158 жана 6162), ал эми калгандарында 
километрлердин бирдиги жана ондугу гана керсетулген; аларды 
кыскартылган координаталар деп аташат.

1.13.8. Зоналык тик бурчтуу координаталарды аныктоо

N-37 -16 -A - г -2

1.13.4-сурет. Масштабы 1:10000 карта барагынын рамкасы жана 
координаталык тору
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Вертикал сызыктардагы жазуулар зонанын катар белгисин 
(1.11,4-суретте 7 саны) жана бутун километрде керсетулген ошол 
иьпыктын ординатасын камтышат. Бул жерде да ординатаны толук 
жизуу четки сызыктар учун гана берилген (7418 Жана 7421). 
Кмлометрдик тор сызыктын жардамы аркылуу картада каалаган 
чгкитшн, маселен К чекитинин координаталарын аныктоого болот. 
Пул учун жакынкы кичине координаталык сызыктан керсетулген 
чокиткс чейинки аралыкта елчешет. Кичине болуп сол вертнкалдык 
«пни ылдыйкы горизонтал сызыктар эсептелишет. К чекити 6161 км 
жичуусу бар горизонтал сызыктан 300 м аралыкта, ал эми 418 км 
порти кил сызыкка карата 600 м аралыкта турат дейлн. Демек, бул 
чекиттин абсциссасы 6161000+300 = 6161300 м, ал эми эми анын 
прдинатасы 418000+600=418 600 м барабар. Ордината 500 км ден аз 
болгондуктан К  чекити ок меридиандын батыш жагында 81 400 м 
(500000-418600) жайгашкан.

Эгерде кандайдыр бир чекиттин зоналык тик бурчтуу 
координатасы белгилуу болсо, анда километрдик торду пайдаланып, 
Пул чскитти картага тушурууге болот. & '*

1.13.9. L чекитинин географиялык координатасын аныктоо

Меридиандардын узундуктары (37е41'15" жана 37°45' 1.13.4- 
суретте) жана параллелдердин кендиги (55°32'30" жана 55°35') 
рамканын бурчтарында жазылган, ал эми рамканын езунде 
меридиандардын жана параллелдердин жаасынын мунеттерун 
Пелгилеечу белуктер тушурулген. Эгерде L чекити аркылуу 
меридиан (1.13.4-суретте вертикал штрих сызыгы) жана параллель 
(ошол эле жерде горизонтал штрих сызыгы) жургузеек, анда бул 
сызыктардын рамканын мунеттук белуктеруне жайгашканына карата 
I< чекитинин кендигин <р = 55°33,7' жана узундугун Л = 37°43,5' деп 
габууга болот.

L чекити аркылуу меридианды жана параллелди жургузуу учун 
томопдегудей ыкманы колдонсо болот.

Ьиринчи L чекитине жакын аты бирдей мунеттун белуктерун 
гуташтырып, меридианды жана параллелди жургузушет. Андан кийин
I, чекити аркылуу, алынган сызыктарга параллель сызыктарды 
жургузушет.

1.14. Геодезиялык чеиеп-елчеелерду жана таяныч тор 
сызыктарын классификациялоо

Пландарды жана карталарды тузуу учун жердин бетинде 
и I кмрылган елчеелердун жыйындысы геодезиялык же топографиялык 
ченеп-елчее деп аталат. Ченеп-елчеелердун журушунде чекиттердин, 
емтыктардын жана бурчтардын проекцияларын, ошондой эле
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чекиттин бийиктигин аныктоого мумкундук беруучу влчеелерду 
аткарышат.

Эгерде елчеелердун натыйжасында сызыктардын жана бурчтар- 
дын проекциясын алышса, б. а. планда чекиттердин ез ара 
жайгашканЫн гана аныкташса, анда мындай ченеп-елчее 
горизонталдуу, пландуу же контурдуу деп аталат. Эгерде чекиттин 
бийиктигин гана аныкташса, ченеп-елчее верткалдык же бийиктик 
деп аталат; геодезиялык жумуштун бул туру, башкача нивелирлее 
деп аталат. Эгерде ченеп-елчеенун учурунда чекиттин пландагы жана 
бийиктик абалын да аныкташса, ал толук же пландык-бийиктик деп 
аталат.

Ченеп-елчеелердун мындай классификациясынан башка алар 
дагы жумушту аткаруучу негизги аспаптын аты боюнча да белунет: 

теодолиитгак; 
тахеометрдик;
GPS/GNSS;
нивелирлее;
мензулалык;
кез-елчемдук ченеп елчее ж.б.

Ар кандай ченеп-елчеелер жалпыдан жекеге етуу эрежеси 
боюнча уюштурулат (геодезиянын алтын эрежеси деп аталат). Бул 
эрежени ишке ашыруу, ченеп-елчене турган аймакта кеп эле сандагы 
таяныч чекиттерин тандап алышып, аларды ез ара жайгашкан 
абалын эц эле так ыкмалар менен аныктоодон турат. Ченеп- 
елченуучу участоктогу майда-чуйделердун чекиттери деп аталган 
калган чекиттердин абалы, жакынкы таяныч чекитине карата, 
азыраак тактык менен аныкталат.

Ченеп-елчеелерду жер бетинин чоц участокторунда, маселен бут 
елкенун аймагынын чегинде аткаруу учун, турдуу класстагы 
геодезиялык жана нивелирдик тор сызыктар турунде таяныч 
чекиттери тузулет.

Мурдагы СССР де геодезиялык тор сызыгы топографиялык 
ченеп-елчеелердун баардык масштабдарында, башкы геодезиялык 
негиз болуп саналып, тактыгы боюнча терт класска белунуп жана 
триангуляция, полигонометрия, трилатерация жана аларды 
айкалыштыруу методцору менен тузулген. Эц жогорку тактык 
биринчи класска таандык.

Триангуляцияда, башкача айтканда тригонометриялык тор 
сызыкта таяныч чекиттери бири экиичнсине бириккен уч 
бурчтуктардын чокуларында жайгашат, б.а. жалпы жагы бар жана 
жыйындысында чынжырды же катарды пайда кьшат. 1.13.1-суретте 
А, В, С чекиттерин байланыштыруучу катар уч бурчтуктар 
керсетулген.
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1.14.1-сурвт. Триангуляция жана полигонометрця менен 
байланышкан таяныч чекиттери

Эгерде биринчи уч бурчтукта базис деп аталган АВ жагынын 
учундугун жана баардык бурчтарын елчесек, анда синустардын 
теоремасы боюнча бул уч бурчтуктун жактары АС жана ВС 
учундугун эсептеп чыгарууга болот, маселен

BC^A-B-SiSL (1.14.1)
siny

Экинчи уч бурчтуктун баардык бурчтарын елчеп алып, (1.14.1) 
формуладагы белгилуу ВС жагынын узундугу боюнча BD жана CD 
жактарынын узундугун эспептеп чыгарууга болот. Ошентип бир уч 
бурчтуктан башкасына етуп, таяныч чекиттеринин турган ордун 
аныктоого болот.

1-класстагы уч бурчтуктардын катарын мердиандардын жана 
параллелдердин багыты боюнча болжол менен ар бир 200 км кийин 
салышат; жактарын 20 км аз эмес узундукту алышат. 1 -класстагы 
катарлардын ортосуна, жактары 7 ден 20 км чейинки 2-класстагы уч 
бурчтуктардын тор сызыктарын тузушет. Алардын негизинде андан 
аркы 3 жана 4-класстагы тор сызыктарынын коюулануусу пайда 
болот. Ошентип таяныч чекиттеринин ортосундагы аралык 2-5 км 
чейин кичирээт.

Трилатеранияны тузууде уч бурчтуктун бир жагын гана эмес, 
баардык жагын жарык аралык елчегуч менен елчешет, ал эми 
бурчтардын чоцдугун

АС1 + АВ1- В С г /1cos а  -----------------------  (1.14.2)
2 А С А В

1.14.2 формула боюнча эсептеп чыгарышат.
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Полигонометрияда 1, 2,... ,5 таяныч чекиттери кеп бурчтуктун 
(полигондун) чокулары болуп саналышат, 1.14.1-суретте жаалар 
менен белгиленген алардын бурчтарын жана жактарьшын ар бир 
узундуктарын елчешет. Жергиликтуу шарт боюнча триангуляцияны 
жана трилатерацияны колдонуу оор болгон жерлерде 
полигонометрияны колдонушат. 1 -класстагы полигонометриянын 
пункуттары болжол менен ар бир 200 км кийин, меридиандардын 
жана параллелдердин багыты боюнча салынган журупггердун 
чокусунда жайгашат. 1-класстагы полигонометриянын чекиттеринин 
коюуланышы, алардын ортосуна 2, 3 жана 4-класстардагы 
полигондорду салуу менен ишке ашырылат.

Эл аз жашаган Тундуктун жана Ыраакы Чыгыштын 
аймактарында, майда масштабдуу ченеп-елчеелердун негизи болуп, 
астрономиялык пункуттар саналат, алардын координаталарын асман 
мейкиндигиндеги телолорду байкоолордун негизинде аныкташат.

Мурдагы СССР дин нивелирдик тор сызыктары баардык 
масштабдагы топографиялык ченеп-елчеелердун, ошондой эле эл 
чарбасынын талаптарын канааттандыруу учун жургузулген геодезия
лык елчеелердун бийиктик негизи болуп саналат.

I жана II класстардагы тор сызыктар (катар белгиси рим 
сандары менен коюуланат) башкы бийиктик негиз болуп кызмат 
кылат, ал аркылуу мурдагы СССР дин баардык аймагында 
Кронштаддык футпггоктун б.а. Кронштад шаарындагы кепуренун 
гранит тирегине. чегеруп орнотулган жез тактага кесилген сызыктын 
нелунен баштап эсептеечу, бир системдеги бийиктик орнотулган. Бул 
сызык кеп жылдык байкоолордон алынган, ал Балтика децизиндеги 
суунун орточо денгээлин белгилейт. Ал аркылуу Жердин жалпы 
формасын мунездеечу, элестетилген децгээл бет етет, ал женунде 1.5 
айтылган. Ченеп-елчеенун журушунде жер бетиндеги чекиттерди 
ушул бетке проекциялашат.

Футштоктун нелунен баштап дециздин булуцу аркылуу, муз 
боюнча материкке чейин нивелирлее жургузулген, андаи кийин бут 
елке боюнча тор сызыктары салынган. Ошентип, бийиктик таяныч 
чекиттеринин - реперлердин жана маркалардын - Балтикалык деп 
аталган бийиктик сиСтемдеги абсолюттук бийиктик белгилери 
алынган.

III жана IV класстардагы тор сызыктар топографиялык ченеп- 
елчеелерду камсыз кылуу учун жана инженердик маселелерди чечуу 
учун арналган.

Нивелирдик тор сызыктардын пункуттары ар бир 5-7 км кийин, 
ал эми кыйындык менен барыла турган жерлерде болсо, ар бир 10- 
15 км кийин жайгашат.

Мамлекеттик геодезиялык жана нивелирдик тор сызыктардын 
негизинде, ошондой эле керек болгон учурда аларга кез карандысыз
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дагы эки турдегу тор сызыктарды: коюуланууну жана ченеп- 
олчовлердун негиздерин тузуугв болот.

Мурда жергиликтуу маанидеги тор сызыктар деп аталышкан
I содезиялык коюулануу тор сызыктары ири масштабдагы ченеп- 
олчвелерду негиздве учун жана инженердик жумуштар учун кызмат 
кмлышат, Алар триангуляцияга жана полигонометрияга, ар бири эки 
рачрядга жана техникалык нивелирлоенун тор сызыктарына 
белунушет,

1-разрядцагы триангуляция чынжыр же туташ тор 
сызыктарынын уч бурчтуктарынан, ошондой эле геодезиялык тор 
п.пыктардын баардык класстарынын пункуттарынан белгилеп билип 
коюу турунде тузулот. Ушуну менен бирге жактарынын узундугун 2 
ден 5 км чейин алышат, бурчтарын 5" тактыкка чейин елчешет, 
чыккан жагынын (1.14.1-суретте АВ сызыгы) елчеелерунун 
салыштырмалуу катасы 1:50000 чоц эмес болушу керек, 2-разрядцагы 
гор сызыктарынын узундугун 0,5 тен 3 км чейин алышат, бурчтарын 
10" тактыкка чейин елчешет, чыккан жагынын узундугу боюнча 
силыштырмалуу катасы 1:20000 чоц эмес болушу керек. 1-разряддагы 
иолигонометрияда елчеелердун тактык нормасы теменкудей: 
жактары учун 1:10000, бурчтары учун 5", 2-разрядцагы 
полигонометрияда - жактары учун 1:5000, бурчтары учун 10" кабыл 
алынат.

Техникалык нивелирлеенун тор сызыктарында бийиктик боюнча 
кита 1 км журушке 50 мм ашпоосу керек.

Геодезиялык ченеп-елчеелердун негиздеринин тор сызыктары 
плаидуу жана бийиктикке белунушет да, баардык масштабдардагы 
топографиялык ченеп-елчеелерду негиздее учун, ошондой эле башка 
жумуштар учун да арналат.

Баардык класстардын жана разряддардын пункуттарынан туз, 
тескери жана айкалыштырылган белгилеп билип коюу жолу менен, 
ошондой эле теодолиттик жана мензулалык ченеп-елчеелерде 
геометриялык тор сызыктарын ажыратып белуу менен пландуу 
ченеп-елчеелердун тор сызыктарын тузушет. Ушуну менен бирге 
сызыктуу елчеелердун тактыгы 1:3000 жана андан ылдый болот.

Бийиктик тор сызыктарын геометриялык же тригонометриялык 
нивелирлее менен жургузушет (VI жана VII баптарды кара); аларды 
биринчи учурда 1 километрге 10 см жана экинчисинде 20 см тактык 
менен салуу керек.

Пункуттардын жыштыгы, есуу тартиби жергиликтуу маанидеги 
тор сызыктардын бурчтук, сызыктык жана бийиктик елчеелердун 
тактыгы жана методикасы, ошол жумуштун мунезуне жараша 
ылайык келген инструкцияда жана колдонмолордо белгиленет.
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2 БАП. СЫЗЫКТАРДЫ БАГЫТГОО, БЕЛГИЛ00
ж а н а  е л ч е е

2.1. Чыныгы меридиан боюнча сызыктарды багыттоо

Туз сызыкты багыттоо-бул жерде же чиймеде анын абалын 
башталма катары кабыл алынган тарапка карата аныктоо. Сызыкты 
багытто учун, ушул сызык менен баштапкы катары кабыл алынган 
тараптын тузген бурчун елчоо керек. Демейде баштапкы катары 
чыныгы, магнит же ок меридиандын багытын алышат.

Чыныгы же географиялык меридиандын тарабы жердин 
бетиндеги ар бир чекитте езгеруусуз кала берет жана аны пландарда 
дайыма чийменин каптал рамкасына параллель керсетууге келишип 
алганбыз, бул боюнча тундук устунде болгондо, туштук ылдый 
жагында, чыгыш-он жагында, а батыш сол жагында болот.

Туз сызыктын проекциясы менен меридиандын тарабы тузген, 
меридиандын тундук белугунен баштап сааттын жебесинин журушу 
боюнча (б. а. чыгыш аркылуу) берилген туз сызыктын проекциясына 
чейин эсептелген бурч, ушул туз сызыктын азимуту деп аталат. 
Азимут О ден 360° ченинки аралыкта езгерет. 2.1.1-суретте А, бурчу 
ОМ туз сызыгынын азимуту, а А, бурчу-ON туз сызыгынын азимуту 
болуп эсептелет.

2.1.1-туз сызыктардын азимуттары

Азимутту аныктоодо туз сызык кайдан жана кайсы жакка багыт 
алгандыгына кецул буруу керек. Сызыктын башында елченген 
азимут туз деп аталат да, А тамгасы менен белгиленет. Бул 
сызыктын багыты боюнча башталган чекиттсе карата сызыктын 
аягында елченген азимут тескери деп аталат жана А' менен 
белгиленет. Сызыктын азимутун кээде тегерек кашаага коюулган
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тамгалар менен белгилешет, маселен, (ОМ) - бул ОМ туз сызыгынын 
азимуту: анда тескери азимутту (МО) деп белгилее керек.

Узундугу 1 км кыска, ошол туз сызыктын акыркы чекиттери 
аркылуу жургузулген меридиандарды иш жузунде ез ара параллель 
деп эсептесе болот, ошондуктан 2.1.1-суреттегу PQ туз Сызыгы учун 
жакындатылган формуланы

А' = А ± 180е (2.1.1)
деп жазууга болот.

(2.1.1) формулада алуу белгини качан А  180° тан чон болгондо 
алышат. Кээ бир учурларда сызыкты багыттоодо анын азимутун 
эмес, румбду кергезуу ынгайлуу.

Туз сызыктын румбу деп, ушул туз сызыктын проекциясы менен 
меридиандын жакынкы белугу тузген бурчту аташат. Демек, 
сызыктардын румбдарынын сандык човдуктары 0 ден 90° чейин гана 
езгере алышат, ошондуктан берилген туз сызык жайгашкан ошол 
чейректин атын керсетуу керек. Маселен, 2.1.2-суретте керсетулген 
туз сызыктардын румбдары мындай аталышат: ОМ-тундук-чыгыш, 
ON-туштук-чыгыш, ОР-туштук-батыш жана OQ-тундук-батыш: 
аларды кыскартып мындай жазышат:

Тн Тн

2.1.2 Туз сызыктын румбдары

ТнЧ:г„ ТшЧ:г2, ТшБ:г3, ТнБ:г4. мында щ  г2, г3, г4-бул 
румдардын сандык маанилери.

Эгерде сызыктын румбу 0 же 90° барабар болсо, анда аны же 
эки тамга менен, маселен, ТнЧ:0°, ТнБ:90° ж. у. с. же бир тамга 
менен Тн, Ч, Тш же Б, сызыктын кайда бет алган тарабына жараша 
жазышат. Сызыктын башында елченген румбду туз деп аташат, а 
сызыктын аягында елченген румбду (баштапкы чекиттин тарабына
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карай) тескери деп аташат. Тескери румб туздей эле, ошол градустук 
човдукта болот, а анын аталышы карама-каршы чейректен алынат, 
Маселен, эгерде 0Q туз сызыгынын румбу 2.1.2-суретте, ТнБ:45° 
болсо, анда анын тескери румбу ТшЧ:45° болот.

Азимуттар менен румдардын ортосунда кез карандылык бар, 
аны 2.1.2-суреттен аныктоого болот. Эгерде азимупун човдугун А, а 
румдун човдугун г аркьшуу белгилесек, анда

1-чи чейректе азимут 0<А<90°, а  румб ТнЧ:А А=г
2-чи чейректе азимут 90°<А<180°, ТшЧ:(180-А) А=180°-г
3-чу чейректе азимут 180°<А<270°, ТшБ:(А-180) А=180°+г
4-чу чейректе азимут 270°<А<360°, ТнБ:(ЗбО-А) А=360°-г

Ушул кез карандылыктын негизивде, керек болгон учурда 
азимуттардан румбдарга жана румбдардан азимуттарга оной эле 
етууге болот. Маселен, эгерде азимуттар 23°, 126°, 269°, 322° берилсе, 
анда ага жараша румбдар: ТнЧ:23°, ТнЧ:54°, ТшБ:89° жана ТшБ:38° 
барабар болушат.

Эки туз сызыктын азимутун билип, маселен ОМ (2.1.1-суретту 
кара) А, барабар жана O N  А2 барабар болгон болсо, эгерде алардын 
азимуттарынын айырмасын алсак, анда эки туз сызыктын 
ортосундагы бурчту эсептеп чыгарууга болот. Бири экинчисин 360° 
чейин толуктоочу эки туз сызык дайыма эки бурчту тузгендуктен, 
анда азимуттардын айырмасын тузууде, эки бурчтун кайсынысын 
аныктоо талап кылынганын алдын ала чечип алуу керек. Эгерде 
байкоочу 0 чокуда туруп, эсептелуучу бурчка бети менен карап 
турса, маселен ага, анда бул бурчтун бир жагы, атап айтканда ON, 
он жагында, а башкасы (ОМ) сол жагында жайгашат. Байкоочу бети 
менен р бурчуна бурулганда он жагы ОМ, а сол жагы-ON болуп 
калат.

Эки туз сызыктын ортосундагы бурчту эсептее учун оц жаккы 
туз сызыктын азимутунан сол жаккы туз сызыктын азимутун кемитуу 
керек, дагы, эгерде кичине азимуттан чонун кемитууге туура келсе, 
анда кичинесин 360° чонойтуу керек. Демек, бурч а =А2-А|, а бурч 
Р=А,+360°-А2 болуп чыгат.

Бурчтун човдугу жактардын румбдары боюнча да аныкталышы 
мумун, ан учун схема тузуу сунуш кылынат. Маселен, эгерде 0L 
жана ОК жактарынын румбдары: ТнЧ:36° жана ТшЧ:43° (2.1.2- 
суретту кара) барар оолсо, анда туз сызыктардын ортосундагы бурч 
а = 180о-36°-43°=7010 болот. Эгерде берилген 0Q жана ON 
жактарынын румбдары ТнБ:45° жана ТшБ:36° барабар болгондо, 
анда а=180°-45°+36°=171(: болот.
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Румбдар боюнча дайыма жалгыз гана астролябиялык деп 
аталган туз сызыктардын ортосундагы бурчту, б. а. 180° кичине туз 
сызыктардын ортосундагы ошол эки бурчтун бирин аныкташат.

2.2. Магнит же беси боюнча сызыктарды багыттоо

Эркин илинген магниттелген болот жебе, Жердин магнит 
уюлдарын бириктируучу жана берилген чекит аркылуу отуучу магнит 
меридианынын тезиздигинде жайгашат. Жебенин бир учу тундукту 
кергезот, ал тундуктук (айырмалаш учун кунурт кьшынат) деп 
аталат, башкасы -тупггукту (туштуктук) кергезот.

Магнит уюлу, б.а. Жердин магнит кубат сызыктары 
кошулушкан чекит, географиялык угол менен дал келбегендиктен, 
анда жебе дайыма берилген чекиттин чыныгы меридианы менен кээ 
бир бурчту тузет.

Бул бурч магнит жебесинин кыйшаюусу деп аталат да, б  
тамгасы менен белгиленет. Эгерде жебенин тундук белугу чыныгы 
меридиандын тундук белугунен чыгышты карай ооп калса, анда 
кыйшаюу чы гы ш ты к , а батышты карай-батыштык деп аталат 
(2.2.1-сурет).

Тн Тн

2.2.1-сурет. Магнит жебесинин чыгыштык жана батыштык 
кыйшаюусу

Магнит жебесинин кыйшаюусу бир чекиттен башкага етууде 
гана эмес, убакыттын еткенуне карата, бир эле чекитте (жылына 9' 
чейин) акырындык менен езгертууге дуушар болот. Кээ бир орточо 
абалдан ар бир чекитте болуп етуучу, бул акырындык менен 
термелуулер, алардын мезгили жуз жыддап эсептелгендиктен 
кылымдык деп аталат. Андан тышкары, жебе суткалык термеяууге
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дуушар (15" чегенде), ошондуктан магнит жебеси боюнча багыттоону 
практиканын кеп учурларында канааттандырган, чейрек градустан 
жогору эмес тактык менен жасоого болот.

М агнит жебеси менен горизонтал тегиздик тузген бурч эцкейуу 
деп аталат. Жебе экватордон уюулдарды кездей жылган учурда 
энкейуу чоноёт.

Жердин астындагы жана устундегу электр беруучу сымдардын, 
чон келомдегу темир же болот заттардын уймегунун жанында, 
ошондой эле магнит аномалияларынын аймагында иштеп жатканда 
магнит жебесин колдонууга болбойт: баардык ушул учурларда жебе 
туура керсетпей калат.

Магнит жебесин сызыктарды багыттоо учун колдонсо болот: 
ушуну менен бирге магнит жебесинин тарабынан эсептелген 
азимуттар жана румбдар магниттик деп аталат. Алар чыныгыдан 
кыйшаюунун човдугуна айырмаланат, ошондуктан кыйшаюу белгилуу 
болсо, анда магниттик азимуттарды жана румбдарды чыныгыга 
которсо болот, ан учун кыйшаюуну азимуттарга жана румбдарга 
кошууга же алардан алууга туура келет. Муну схема боюнча женил 
эле аныктоого болот, анда белгилуу кыйшаюу боюнча магнит жана 
чыныгы меридиандардын ез ара жайгашканын, ошондой эле анын 
азимуту же румбу боюнча, 2.2.1 -суреттегудей ОР жана OR учун 
берилген туз сызыктын багытын кергезуу керек. Чыныгы азимуттар 
А, магниттик азимуттар А т  жана кыйшаюу s

A =A m i<? (2.2.1)
2.2.1 формула менен байланышкан, анда кошуу белгисин 

чыгышка кыйшаганда, алуу белгисин-батышка кыйшайганда 
алышат. Маселен, эгерде £=3°50', а ОР туз сызыгынын магнит 
азимуту Ат=326°45' болсо, (2.2.1-суретте кош жаа менен 
белгиленген), анда чыныгы азимут А=326°45+ 3°50'=330°35' болот. 
Эгерде <5=-9°30| жана OR сызыгынын магнит азимуту 224°30' 
барабар болсо, анда анын чыныгы азимуту А=224о30'-9о30'=215о00' 
болот.

Сызыктардын азимутттарын жана румбдарын елчее учун, 
ошондой эле жерде сызыктарды берилген азимуттар же румбдар 
боюнча ажыратып белууде буссолду колдонушат.

Буссол (2.2.2-сурет) тегерек жалпак кутудан 1 турат, каптал 
бетинде градустук белуктеру бар шакек 3 бекитилген, а борборунда 
магнит жебесинин 4 таянычы болуп кызмат кылган, чыцалган 
болоттон жасалган шиш коюулган. Жебенин ортоцку белугунде 
сферадай жьшмаланган каттуу ташы менен (агат менен) ага 
киргизилген берку 5  бар. Бул таш таканчык болуп кызмат кылат, 
аны менен жебе шиштин учуна такалып турат. Кутунун усту жагы 
айнек менен жабылган, а ылдый жагында, анын ав жагы (жумушчу 
кыры) буссолдун шакегинин нелунчу диаметриие параллель
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болгондой кылып бекитилген жалпак нерсе бар. Мындай буссол 
коюулучу буссол деп аталат да, жумуш убагында жумушчу кыры 
чиймедеги сызыкка коюулат.

2.2.2-сурет. Мензулалык коюлуучу буссол

Башка турдегу буссолдордо кутунун негизинин ортосу казыкка 
же женил штативге кийгизилуучу втулка менен туташтырылган, 
кутунун капталдарында алардын коллимациондук тегиздиги 
буссолдун шакегинин нелунчу диаметри аркылуу еткендей кьшып 
диоптрлар бекитилген. Штативсиз колдонууга арналган диоптрлуу 
буссолдор бар. Мындай буссолдорду байкоолордун убагында 
колдоруна кармап турушат. Кеп учурларда буссолдор бурч елчеечу 
жана башка аспаптардын кошумча шайманы болуп саналат. Аларды 
же аспапка бекитишет, же ага байкоолор убагында орнотушат, андан 
кийин чыгарышат да, упаковка кутусунун атайын уюугуна салып 
бекитишет. Эгерде буссолдун шакегиндеги белуктер 0 ден 360° чейин 
болсо, анда буссол азимуттук, а бир диаметрдин карама-каршы 
учтарында турган эки нелден 90° чейин болсо, анда ал румбдук деп 
аталат. Шишти жана жебени бузулуудан сактоо учун, арретир деп 
аталган (2 2.2.2-суретто) буссолдо атайын кичинекей рычаг бар, аны 
менен жебени кетерууге жана айнекке кысууга болот, б. а. аны 
колдонбогондо арретирлеп коюушат.

Жумушчу абалга келтирууден мурда, буссолдорду текшерууну 
теменку шарттардын сакталышын билуу менен аткарышат, аларды 
ал канааттандырышы керек.

1. Жебе жетипггуу сезгич, б. а. жакшы магниттелген, шиш 
учтуу, а агат-жакшы жылмаланган болушу керек. Муну теменкудей
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билууге болот. Жебени арретирден бошотот да, качан ал тен 
салмактуу абалга келгенде анын тундук учу токтогон шакектин 
белугунун тушун байкап калышат, б. а. жебе боюнча санап белушет. 
Андан кийин темир затты (бычак, балта) жакын алып келип, эки уч 
жолу жебени тынч абалынан чыгарышат, ал тынчыганда ар бир 
жолу анын учтары боюнча санап белушет. Эгерде баардык санап 
белуулер бирдей же бири экинчисинен 1° тан чон эмеске 
айырмаланса, анда жебе жетиштуу сезгич: антпей турган болсо, 
буссолду ондоого беришет.

2. Жебе тен салмактуу болушу керек, б. а. буссолдун шакеги 
горизонтал абалда болгондо, ал да горизонтал болушу керек жана 
шакектин тегиздигинде жайгашуусу керек. Эгерде жебенин учу 
кетерулуп турганы билинип калса, анда ушул максат менен жебедеги 
кичинекей муфтаны жылдырып, аны тендеш керек. Ж енекей 
буссолдун шакегин горизонтал абалга кез елчем менен, же коюулучу 
тегерек децгээл керсеткучтун жардамы менен келтиришет.

3. Жебе буссолдун шакегинин борборунда айлануусу керек. 
Жебе айланган учтун, буссолдун шакегинин борборунан жылып 
кетуусу эксцентриситет деп аталат. Азыркы жацы даярдалган 
буссолдордо эксцентриситет иш жузунде жокко барабар. Эксцентри
ситет жок болгондо жебенин эки учу боюнча санап белуу дайыма 
бирдей, эгерде шакек румбдук болсо, же 180° айырмаланат, эгерде 
шакек азимуттук болсо.

2.2.3-сурет. Гномон менен чыныгы меридиандын 
багытын аныктоо

Магнит жебесинин кыйшаюусун б турдуу ыкмалар менен 
аныктоого болот: ушуну менен бирге чыныгы меридиандын багытын 
билуу керек, ан учун женекей учурда гномонду, б.а. кун ачык кунде 
ал тупгурген келекеге байкоо жургузуп, вертикал стерженди 
колдонушат. Гномондун горизонтал тегиздикке тушурген эц кыска
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келекесунун багыты, чак туштвгу сызыктын багыты менен дал келет 
да, берилген чекиттин чыныгы меридианынын тегиЗдигинде 
жайгашат. Байкоону темендегудей жургузузвт.

Чийме тактасына кагазды бекитишет да, ага тушь менен 8-10 
борборлошкон айланаларды тушурушет, алардын радиустары болжол 
менен Г см чоцоюушат, а алардын эц кичйнеси 10 см барабар (2.2.3- 
сурвт). Андан кийин курулуштар жана дарактар кунду тоспогон 
ачык жерде, жерге кагылган терт казыктын устуне тактаны 
горизонтал коюушат, а бурчтарына тактаны кыймылдагыс кылып, 
дагы казыктарды кагышат. Айланалардын ортосуна типтик, узундугу 
8-10 см (гномон) сымдан жасалган KL стерженди сайып коюушат. 
Эртец мененки саат 7-8 ден баштап куну боюу гномондон тушкен 
келекену байкашат жана анын учу тартиби менен ар бир айланага 
дал келген ошол чекиттерди белгилешет. Анткени тушке чейин 
келеке кыскарат, а туштен кийин узарат, анда ар бир айланада 
экиден чекит болуп калат, аларды хордалар менен бириктиришет да, 
ушундай ар бир хорданы экиге белушет.

Байкоолор шексиз каталар менен* квштолгондуктан, анда 
хордалардын ортосу бир туз сызыкта болбой калат, ошондуктан 
чыныгы меридиандын тарабы катары кабыл алынган сызыкты сызуу 
керек, анткени, ага карата алынган хордаЛардын ортосу болжол 
менен симметриялуу жайгашат. Кыйшаюунун езунун чондугун 
коюулучу буссолдун жардамы менен аныктоого болот, ан учун анын 
а в кырын чиймеде жургузулген меридиандын тарабына коюушат, а 
жебе боюнча тикеден-тике кыйшаюу б окушат. 2.2.3-суретте жоон 
ийри сызык менен кагазда келекенун учунун жолу керсетулген. 
Чыныгы меридиандын багытын жана магнит жебесинин кыйшаюусун 
аныктоочу башка ыкма 4.2 каралат.

2.3. Магнит жебеси бар женекей аспаптар. Гониометр

Женекей ченеп-елчеелер учун колдонулуучу аспаптардын санына 
кол буссолу Стефандын буссолу жана гониометр кирет. Бул аспаптардын 
ар биринин магнит жебеси бар, демек, жерде сызыктардын азимупарын 
же румбдарын елчее учун, ошондой эле алардын берилген азимутгары 
жана румбдары боюнча сызыктарды ажыратып белуу учун арналат. 
Мындан тышкары Стефандын буссолу жана гониометр менен горизонтал 
бурчтарды 5-10’ тактык менен елчееге болот. Гониометрдин устундегу 
белугу экер катары да колдонулат.

БШ турундегу кол буссолу рекогносцировкалоо жумуштарында 
колдонулат жана темендегудей тузулген (2.3.1-сурет).

Магнит жебесине белуктеру бар шакек бириктирилген, ошондук
тан куту кайрылганда жебе, аны менен бирге магнит меридианынын 
тегиздигинде жайгашкан буосолдун шакегинин нелунчу радиусу 
кыймылдабай кала берет. Кутуга жабылма диоптрлар бекитилген, дагы
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кез диоптру 1 айиек тик бурчтуу, тецкапталдуу призма менен 
жабдылган, анын бир кырына кез диоптрунун астына туура келген, 
шакектин белугун чонойтуп кероетуусуне мумкундук беруучу лупа 
чапталган. Призманы кез боюнча орнотуу учун шакектин устуне 
кетеруп, андан кийИн бурама 2 менен бекигап коюуш болот. Буссолду 
колдоноордо диоптрларды ачып, арретирдин 3 башын басып, анан аны 
чон эмес бзфчка буруп коюу керек. Эгерде коллиамациондук тегиздикти 
вешкага же кандайдыр бир затка келтирсек, анда призма аркылуу шакек 
боюнча келтирштген чекиттин азимут багытын окууга болот. Санап 
белуунун индексы болуп, бир эле убакта шакектеги белуктер менен 
керунген зат диоптрунун 4 кылынын ылдыйкы белугу кызмат кылат. 
Байкоо убагында буссолду колго кармап турат, ошондуктан, шакек чон 
эмес термелууге дуушар болгондуктан ал боюнча санап белууну 2-3° 
тактык менен алууга болот. Жумуш буткендеи кийин диоптрларды 
буктеп, а буссолдун езун кутуга салып коюушат. Эски турдегу БШ 
буссодцорунун казыка же женил штативге орнотуу учун куралы 
(втулкасы) болгон.

(СБ) Сгефандьш буссолунца градусгарга белунген жана лимб деп 
аталган айлана 3 бар (2.3.2-сурет). Лимбдин ылдый жагында, анын 
борборуна втулка 2 бур алып киргизилет, жумуш буткенден кийин аны 
бурап чыгарышат жана буссолдун езун да жайгаштырган кутуга салып 
коюушат.

Штырь лимбдин, ошондой эле бут буссолдун айлануу огу болгон 
втулканын цилиндр тешигине эркин кирет. Кысуучу бураманын жардамы 
менен лимбдин эркин айлануусу токтоп калышы мумкун. Казыкка же 
штативге орнотуу учун штырда чункур бар.

2.3.1-сурет. Кол буссолу 2.3.2-сурет. Сгефандьш буссолу СБ
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Буссолдун кутусу румбдук шакек менен абдан бек лимбге 
бириктирилген, ошондуктан лимб бурулганда аны менен бирге бул 
шакек да айланат. Буссолдун нел сызыгы лимбдин 0-180° дйаметри 
менен бир тегиздикте болот. Жебе буссолдун капкагыН буруу менен 
арретирленет. , ( -

Буссолдун кутусу менен лимбдин ортосунда алидада деп аталган 
сызгыч 4 эркин айланат, ага диойтрлар 1 бекитилген, бул аспаптын 
негизги езгочолугу болуп эсептелет, анткени башка буссолдордо 
диоптрлар кутуга абдан бек бекитилет да, аны менен бирге 
бурулушат. Эки жагындагы алидадаларда верньер деп аталган 
шкалалар жайгаштырылган, алардын жардамы аркылуу санап 
белуунун тактыгы 5' барабар. Верньердин тузулушунун майда- 
чуйдесу 3.1 баяндалган, бул жерде болсо, аны иш жузунде гана 
колдонуу женунде кергезме берилген.

Эгерде алидад ада нел штрих гана болгондо, анда бул штрихтин 
жардамы менен лимб боюнча таптак санап белууну градуста гана 
жасоого болмок, б.а. 78°, 2.3.3-суретте керсетулген. Градустун 
улушун кез елчем менен алууга туура келмек. Верньер санап 
белуунун тактыгын чочойтууга мумкунчулук берет. Ушул максат 
менен лимб боюнча санап белууге, верньер боюнча санап белууну 
кошуу керек, ал темендегудей жол менен аныкталат.

2.3.3-сурет. Стефандын буссолунун жана гониметрдин 
ал ид ад ас ы н д а гы верньер

Лимбдин кандайдыр бир белугу менен дал келген верньердин 
штрихин табышат. Верньердеги жазуулар боюнча дал келген 
штрихтин маанисин аныкташат: 2.3.3-суретте бул штрих жебе менен 
белгиленген, анын мааниси 50', демек толук санап белуу 78°00'+0°50'- 
78°50' барабар. Санап белууну кез диоптрунун жанында жайгашкан 
ошол верньер боюнча алышат, а экинчи верньерди, алынган санап 
белууну текшеруу учун колдонушат. Эки багыттын ортосундагы
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бурчту ел чеее  учун буссолду ушул бурчтун чокусуна орнотушат, 
диоптрларды анын он жагына каратышат да санап белушет. Андан 
кийин сол жагына каратыш ат да, кайрадан санап белушет. Эгерде 
он жактагы санап белууден сол жактагыны алсак, анда елченген 
бурчтун чоцдугу келип чыгат. Он жактагы санап белууну алдын ала 
360° чоцойтуу керек, эгерде ал сол жактагыдан кичине болуп калса. 
Лимбдин нелу менен алидаданын нелун бириктирууге болот жана 
ушул абалда лимбди алидада менен бирге буруп, бурчтун сол 
жагына келтирет. Эгерде лимбди бекитип, а  алидаданы бурчтун он 
жагына буруп жана верньер боюнча санап белсек, анда бул санап 
белуу елченуучу бурчтун чоццугу болуп калат. Бурчту мындай елчее 
ыкмасы нелден баштоо деп аталат.

Сызыктын азимутун елчее  учун буссолдун капкагын буруу 
менен жебени бошотушат, андан кийин магнит жебеси боюнча санап 
белуу 0° болгондой кылып жана лимбдин нелу анын туштук учунда 
тургандай кылып лимбди бурушат. Булар менен лимбдин нелунчу 
диаметрин магнит меридиандын тегиздиги менен бириктирууге 
жетишет. Андан кийин лимбди бекитишет, а  диотрлардын 
коллимациондук тегиздиги берилген сызыктын багыты менен дал 
келгендей кылып, алидаданы бурушат. Лимб боюнча кез диоптрунун 
тушунда жайгашкан, верньердин жардамы менен жасалган санап 
белуу, изделген азимутка барабар. Эгерде лимбди а  деп орноткондо 
нелу жебенин тундук учунда болуп калса, анда азимутту санап 
белууну зат диоптрунун тушундагы верньер боюнча жасашат.

Верньердин жардамы менен лимб боюнча санап белуулерду 5' 
тактыкка чейин жасоого болот, бирок магнит жебесинин суткалык 
жана башка термелуулеру, ошондой эле кептеген башка себептер: 
борборго келтируу боюнча ката, диоптрларды каратуудагы ката ж.б. 
учун натыйжанын тактыгы аз.

Сызыктын румбун елчее учун верньердин нел белугун лимбдин 
нел белугу менен дал келтирип жана ушул абалда лимбди буруп, 
диоптрлардын коллимациондук тегиздигин берилген сызык менен дал 
келтируу керек. Бул учурда сызыктын румбун адатынча магнит 
жебеси аркылуу буссолдун шакеги боюнча окууга болот, анткени 
сызыктын багыты боюнча алидада жана буссолдун шакегинин 
нелдер сызыгы жайгашат.

Румбдун аты теменкудей аныкталат. А  дегенде жебенин кайсы 
учу зат диоптру аркылуу етуучу шакектин радиусуна жакын экенин 
билишет. Андан кийин жебенин ушул учунан буссолдун шакегинин 
нелунчу радиусу чыгышка же батышка оогонун аныкташат.

Берилген азимут боюнча ажыратып белуу учун магнит жебеси 
менен шакектин нелунчу диаметри дал келгенге чейиц, аны менен 
бирге буссолдун шакегин да бурушат. М ындан кийин алидаданы 
берилген азимутка барабар санап белууге коюушат жана визалоо 
куралдын жардамы менен сызыкты мамылоону жургузушет. Эгерде
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нимбдин нелу жебенин тундук учунда турса, зат диоптрунун алдында 
ксрскгуу санап белууте верньерди коюушат. Эгерде лимбдин нелу 
туппук учунун тушунда турган болсо, кез диоптрунун алдындагы 
верньер боюнча орнотушат.

Гоннометрдин лимби 1, алидадасы 3 жана румб шакектуу 
буссолу 4 бар (2.3.4-сурет), Лимбдин езу толук цилиндр болот, анын 
устуцку белугуне градустук белуктеру бар конустай алкак 2 
чрнотулуп коюулган. Диоптрлар тузген коллимациондук тегиздиктер

0 180°лимбдин шкаласындагы диаметр аркылуу еткондей кылып, 
инмбдин цилиндринин бетинде кез жана зат диоптрлары жасалган. 
Лимбдин тубу жабылган, анын борборунда втулка 7 бекитилген. 
К ты к к а  же жецил штативге кийгизилуучу жана лимбдин айлануу 
огу болуп эгептелген втулкага металл штырь 6 кирип турат. Бурама 
*1 втулкага кирип турат жана СБ дай, лимбдин кысуучу бурамасы 
болуп эсептелет.

Устуцку цилиндр алидада болуп Кызмат кылат: ал лимб менен 
вертикал айлануу огу аркылуу бириккен. Алидаданын эки жуп 
диоитрлары бар, алардын коллимациондук тегиздиктери ез ара 
перпендикуляр, демек, гониометрдин устуцку цилиндри ошол эле 
у Пакта экер да болуп саналат. СБ дай, алардын нелунчу белугу 
мркылуу бир тугей диоптрлардын коллимациондук тегиздиги 
пткокдей кылып, 5 мунеттук тактыктагы эки верньер алидадада 
бекитилген, Бурчтарды елчееде, ошондой эле буссолду колдонууда, 
Инин нолунчу диаметри ушул диоптрлардын тегиздиги менен дал 
Квлген, так ушул диоптрларды гана колдонууга сунуш кылынат.
1 иниометрде, Стефандын буссолундай, лимбди горизонтал абалга кез
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елчем менен орнотушат, а лимбди, алидаданы жана аны менен 
бириккен буссолду кол менен бурушат.

Жалпак бурчтарды Стефандын буссолу менен елчегендей, 
гониометр менен елчешет. Сызыктын азимутун елчеш учун 
верньердин нелун лимбдин нелу менен бирикгируу керек жана ушул 
абалды сактап, магнит жебеси буссолдун шакеги боюнча нелунчу 
санап белууге дал келгенге чейин алидада менен бирге лимбди 
бурабыз. Мындан ары азимуттарды елчее боюнча жумуштар 
Стефандын буссолу менен иштетендей: ушуну менен бирге, бир эле 
убакта гониометрдин буссолунун шакеги боюнча, магнит жебсеинин 
жардамы менен сызыктын румбун санап алууга болот.

2.4. Сызыктарды ок меридианы боюнча багыттоо.

Меридиандардын жакындашуусу

Жердин бетин Гаусс-Крюгердин проекциясында суреттеп 
керсеткенде ар бир зонанын чегинде сызыктарды, багыттоо учун 
баштапкы катары ок меридианын, б.а. X алышат.

Ок меридианы боюнча сызыктарды багыттоо, берилген сызык 
менен жакынкы ок меридиандын багыты боюнча, тактап айтканда, 
ушул меридианга параллель багыт боюнча тузулген бурчту 
аныктоодон турат. Биринчи ок меридиандын узундугу 3е ка барабар, 
кийинки ар бир ок меридиандын узундугу 6е ка чоноёт. Демек, 
керектуу меридианды тандап алуу учун багыттоочу сызыктын 
баштапкы чекитинин узундугун билуу керек. Мейли, бул чекиттин 
узундугу 32° ка барабар болсун дейли. 32 градусту 6 градуска белуп 5 
алышат жана калдыгы 2 градус калат. Демек, бул чекит бешинчи 
зонадан кийин турат, б.а. алтынчы зонада 1° ка ок меридиандын 
батыш жагында; анткени каддык 2°<3°, 1° ка кичине. Эгерде чекитин 
узундугун 6° ка белгенде капдык 3° чон болсо, чекит ок 
меридиандын чыгыш жагында болот. Ок меридиандын узундугун 
каралып жаткан мисалда табуу оцой, анткени, чекиттин узундугу 32° 
экени, 1° ка ок меридиандын батыш жагында жайгашканы белгилуу, 
демек ок меридиандын узундугу 33° ка барабар болот.

Эгерде багыттоочу М К сызыгынын баштапкы М чекити 
аркылуу, ок меридианга параллель MX туз сызыгын жургузсек, анда 
жургузулген туз сызыктын тундук учунан баштап сааттын жебесинин 
журушу боюнча берилген туз сызыкка чейин саналган бурч, 
дирекциондук бурч деп аталган, Т  бурчун алабыз (2.4.1-сурет). Бул 
бурч М К сызыгынын абалын жакынкы ок меридианга карата 
аныктайт.
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Дирекциондук бурчтар, сызыктардын азимуттары сыяктуу элс О 
дон 360° ка чейин езгерушет. Эгерде дирекциондук бурчтар 
сызыктардын башында аныкталса туз, ал эми сызыктын аягында

2.4.1-сурет. Меридиандардын жакындашуу бурчу

2.4.2-сурет. Ок меридианы боюнча сызыктарды багыттоо

иныкталса тескери деп аталышат. Туз дирекциондук бурч менен 
тескери дирекциондук бурчтардын ез ара байланышы бар, ал 
томонку формула боюнча аныкталат Т=Т±180°.
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Туз дирекциондук бурч 180° кичине болсо, кошуу белгиси, ал 
эми 180° чоц болсо, алуу белгиси коюулат.

■ Сызыктардын дирекциондук бурчтарынын азимуттардан 
айырмасы, баардык чекиттерде езунун чоцдугун езгортпейт. 
Ошондуктан геодезиялык жана маркшейдердик жумуштарда, мумкун 
болгон учурларда дирекциондук бурчтардын жардамы аркылуу 
сызыктарды багыттоо ыцгайлуураак.

Азимутту берилген чекиттеги меридиандарга жанма сызыктан 
санашат. NTh жана МТн жанма сызыктары ар башка меридиандарга 
таандык, бирок бир кецдикте жайгашкан чекиттерде у  бурчу менен 
кесилишет. Ал бурч меридиандардын жакындашуусу деп аталат.

Эгерде М К  сызыгынын баштапкы чекити М аркылуу чыныгы 
меридиан МТн жургузсок, ал ок меридианга параллель багыт менен 
у  бурчун тузет. Ал бурч ок меридиандан алыстаган сайын чоцоёт, 
ал эми ок меридиандын езунде жайгашкан чекиттер учун, ал нелге 
барабар, анткени бул жерде берилген чекиттин чыныгы меридианы 
анын ок меридианы менен да бир болуп калат. Меридиандардын 
жакындашуусу (2.4.1) формула боюнча аныкталат

Y — AXsincp (2.4.1.)

мында -<р берилген сызыктын баштапкы чекитинин кендиги, АХ- 
берилген чекйт менен ок меридиандын узундуктарынын айырмасы. jr- 
бурчу АХ дай эле бирдик елчемде чыгат.

Эгерде карта боюнча ок меридиандан берилген чекитке чейинки 
аралык у елченген болсо, анда узундуктардын айырмасын АХ, (2.4.2) 
формула боюнча эсептеп чыгарууга болот

АЛ = ------I----- (2.4.2.)
1875- cos q>

мында у метрде керсетулет, ал эми АЛ жаанын мунетунде алынат.
Сызыктын дирекциондук бурчу менен, анын чыныгы азимуту 

жана меридиандардын жакындашуусунун ортосундагы байланышты
2.4.2-сурет боюнча аныктоого жана формула турунде жазууга болот '

Т= А ± у  (2.4.3.)
Ок м е р и д и а н д ы н  чыгыш жагында жайгашкан чекит учун алуу  

белгисин алышат, ал эми кош уу  белгисин-ок меридиандын батыш 
жагында жайгашкан чекит учун алышат (маселен 2.4.2-суреттегу N L  
сызыгы). Демек, ок меридианы боюнча сызыктарды багыттоо учун, 
б.а. анын дирекциондук бурчун аныктоо учун, баштапкы чекиттин 
кендигин жана узундугун, ошондой эле ушул сызыктын чыныгы 
азимутун билуу керек.
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Мейли, туз сызыктын дирекциондук бурчун Т аныктоо керек 
ден коёлук. Анын чыныгы азимуту А=186°Г0’, ал эми баштапкы 
чекиттин географиялык координаталары cp=60°00', А=29°36' болсун. 
Сызыктын башы бешинчи зонада, ок меридиандын 2°30' чыгыш 
жагында турат (29°30':6°=4 калдыгы 5°30'; АА,=5о30'-3°=2о30'=150')-

(2.4.1.) формула боюнча эсептелуучу меридиандардын 
жакындашуусу /=150'. sin60°=150r-0,866=130-2°10', ал эми (2.4.3) 
(формула боюнча эсептелуучу дирекциондук бурч,

Т= 186° 10’-2° 1 0 -1 84°00‘.
Бул формулада алуу белгиси алынды, анткени берилген 

сызыктын баштапкы чекити, ага жакын ок меридиандын чыгыш 
жагында жайгашкан.

Кээде дирекциондук бурч деп, багыттоочу сызык менен 
баштапкы катары кабыл алынган кандайдыр бир туруктуу багыт, 
бул багыт ок меридианга параллель болбосо деле, тузген бурчту 
аташарын эске алуу керек; маселен, курулуштун негизги огу, 
чокусунда таяныч чекиттери жайгашкан кет бурчтуктун жагы, ж.у.с. 
Жанылыш кетирбес учун, мындай учурларда езгеЧе эскертуу керек.

Планда же картада берилген сызыктын азимутунуН, румбунун 
же дирекциондук бурчунун сандык чоццугун траспортирдин жардамы 
менен аныктоого болот, ал учун К  жана L чекиттери учун 1.13.4- 
суретте тушурулгендей, бул сызыктын баштапкы чекити аркылуу 
меридиандын багытын же X огун жургузуу керек. Андан кийин 2.1- 
2.4 баяндалып тушундурулген керсетмелерду колдонушат.

2.5. Чекитгерди жер бетинде белгилее

Геодезиялык жумуштарды аткарып жатканда тигил же бул 
чекиттерди жана сызыктарды, кеп же аз узактык убакытка сактоо 
максаты менен аларды жер бетинде белгилееге туура келет. 
Ьелгилеенун ыкмалары чекиттердин туруне жана алардын маанисине 
байланыштуу болот. Женекей учурларда жыгач казыкчаларды 
кагышат, анын устуцку кесигинин ортосу чекитти белгилейт.

Эгерде казыкча жер менен тепетен кагылса, анда аны издеп 
табууну женилдетиш учун, анын жанына кузетчу казык деп аталган 
башка казык кагышат (2.5.1, а сурет). Кузетчу казыкка чекиттин 
катар белгисин жазышат, ал учун графита жоон карандашты 
колдонушат. Казыкча жоголгон учурда чекиттерди издеп табууну 
женилдетиш учун, казыкчалардын тегерегине шакек сыяктуу же 
бцшка формадагы арыкчаларды жасоо сунуш кылынат. Чекиттер 
учун кызыкчалардын узундугун 15-25 см, а кузетчу казыктар учун 
30-50 см алышат. Кээ бир учурларда мык кагышат же чекиттин 
абалын белекче ыкмалар менен (бор, карандаш, боёк менен)
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белгилешет. Жолдорду изилдеелерде, жер менен тепетен кагылган 
ж аш ы ры н  казыкчаларды колдонушат. Анын устуне бийиктиги 0,5 м 
топурак- конус же арыкча менен курчалган таш уймекче жасалат.

в

2.5.1-сурет. Чекиттерди казыкча, жыгач мамы, вешка менен 
белгилее

Топурак репери узундугу 2,2 м жана диаметри 60 мм аз эмес 
металл тутугунен турат, чырым сыяктуу кылып, айкалыштырып 
кошулган эки темир менен жабдылган, анын ылдыйкы учун кесилген 
пирамида формасындагы бетон монолитине бутеп ташташат (2.5.2, а 
сурет). Тутуктун еедеку учуна бети сферадай марканы ширетишет, 
анын устуне жумуш убагында рейканы коюушат. Тутуктун ордуна 
эски рельстин белугун колдонууга болот. Мамлекеттик 
нивелирлеенун топурак реперлеринин устунку белугу жердин бетинен 
ылдый болуп калгандай кылып орнотушат. Жумуш убагында 
реперднн устуне уйулген дебену казып байкоо жургузуулер 
буткенден кийин кайтадан калыбына кетиришет.

Убактылуу топурак репери болуп, узундугу 2 м аз эмес жана 
жоондугу 20-25 см жыгач мамысы кызмат кыла алат. Мамынын
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2.5.2-сурет. Топурак репери

ылдыйкы белугуне чабак жыгачты оюуп орнотушат, еедеку учуна 
жакын жерге кичине текче жасашат, ага рейканы коюучу чекитти 
белгилее учун сфера берктуу мыкты кагышат (2.5.2, б сурет). 
Убактьшуу реперлер болушуп, кыйылган дарактардын чирий элек 
думурлеру, уйдун дубалына урулган атайын темир мыктар, 
пайдубалдын жээги, кепуренун тиректери ж.б. кызмат кыла алышат. 
Бул учурларда репердин катар белгисин жана жумуш кылган 
мекеменин атын кыскача жазып, чекитти боёк менен белгилешет.

2.5.3- сурет. Дубал белгилери

Дубал репери чоюундан куюулат: анын алдыцкы белугу 
диаметри 90 мм болгон дисканы элестетет (2.5.3, а сурет). Дисканын 
ошол белугунун бетинде куюулуш чыгып турат, анын кыры рейканы 
коюуш учун кызмат кылат жана чекиттин бийиктик абалын 
бслгилейт. Бет жагында уюумдун аты жана репердин катар белгиси 
керсетулген. Дубал реперин жердин устунен 0,4-0,5 м  бийиктике, 
уйдун таш белугуне салышат.
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Дубал репериндей эле, марка да ощондрй формада, куюулуштун 
ордунда гана дисканын ортосунда диаметри 2 мм тегерек тешик 
козолген, анын ортосу бекитилген чекиттин турган ордуна туура 
келет (2.5.3, б сурет).

Узак убакытка орнотулган геодезиялык белгилерди жергиликтуу 
бийликтин органдарына кайтаруу учун, акты боюнча еткерушет, 
анткени атайын же кокусунан белгилердин бузулушу, геодезиялык 
елчеелердун жана эсептеелердун бир далай белугунун баасын 
тушурет.

Жер бетиндеги сызыктын баштальплын жана аягын так 
ушундай турдегу, 2.5.1-суреттегудей чекиттер менен белгилешет. 
Ортодогу чекиттерде сызыкты белгилее керек болгондо, аны 
мамылашат, б.а. берилген чекит аркылуу етуучу вертикал тегиздикке 
бир нече вешканы орнотушат. Мындай тегиздик туз сызыктын 
створу деп аталат.

Акыркы чекиттери берилген АВ сызыгын эки адам мамьшаса 
болот (2.5.4, а сурет). Байкоочу А веханын жанында турат, а 
мамылоочу ар бир 60-80 м токтоп, В дан А га басат жана АВ 
створунда байкоочунун белгиси боюнча тартиби менен жерге 1,2,3 
вехаларын сайып коёт. Эгерде байкоочуга алар бири-бирин жапкан 
евденсе, уч веха бир створдо болушат. Створдо коюулуп калган 
вехаларды езунун тула бою менен жаап калбас учун, мамылоочу 
сунулган колу менен вешканы тик кармашы керек. Веха АВ створуна 
тургандыгы тууралуу белгини алгандан кийин, мамылоочу аны жерге 
саят.

а

3  2  1

А

б

1 2  3

2.5.4-сурет. Сызыктарды мамылоо
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В Берилген АВ сызыгын езуне мамьшоо ыкмасын колдонуп, 
байкоочунун жана мамылоочунун милдетин бириктирип, мамылоону 
бир гана адам уланта алат (2.5.4, б сурет). АВ туз сызыгынын 
уландысы боюнча журуп, ар бир 60-80 м кийин мамылоочу токтойт 
жана берилген туз сызыктын створунда тартиби менен 1,2,3 ж. б. 
вехаларды жерге саят. Туз жерде вехаларды сейрек жайгаштырышат, 
а адыр-будурлуу (туз эмес) рельефтуу жерде вехаларды жышыраак 
орнотушат'.

а

б

2.5.5-сурет. АВ туз сызыктарынын створуна кируу

Акыркы чекиттердин ортосунда турган жана алардын ез ара 
керунушуне тоскоол кылган денсее аркылуу мамылоо, берилген АВ 
сызыгынын створуна акырындап кируу жолу менен, эки адам 
аркылуу аткарылат. Бети менен В чекитин карап биринчи 
мамылоочунун жана А чекитин караган экинчи мамылоочунун 
ырааттуу орун которуштуруусу 2.5.5, а суретте керсетулген. Качан
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аларга бири-бирин оцдоонун кереги жок болуп калганда, б.а. качан 
экинчинин белгиси боюнча биринчи 2-А створуна туура келсе жана 
бул убакта ага 2-В створунда- тургандай болуп сезилсе, эки 
мамылоочу тец АВ туз сызыгынын створунда болуп калышат.

Кээ бир учурларда АВ сызыгынын створуна кируу учун учунчу 
мамылоочуну тартышат. Бул учурда мамылоочулардын ыраатту 
орун которуштуруу схемасы 2.5.5, б суретте керсетулген. Экинчини 
жана учунчуну 1-А жана 1-В створуна тургузуш учун, биринчи А 
жана В чекиттерин керуусу керек. Мындан кийин экинчи же учунчу 
биринчини 2-3 створуна которуштурат. Андан кийин вехалардын 
орун которупггуруусунун журушу, алардын АВ створуна киргенине 
чейин кайталанат.

Берилген А  жаНа В вехалары боюнча, а дегенде 1 жана 2 
вехаларды андын карама-каршы бооруна чыгрып коюушат да, андан 
кийин мамылоо эки боорунда тец, АВ створундай эле 1-2 створун да 
колдонуу менен мамылоо жургузулет, 2.5.6-суретте керсетулген ац 
аркылуу мамылоо, жогоруда келтирилген схемалардан ушунусу менен 
гана айырмаланат. Каралган баардык учурларда мамылоо кез менен 
жургузулет. Вехалардын керунушун жакшыртуу учун дурбуну 
колдонууга болот.
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2.6. Жер бетинде сызыктарды лента менен елчее.

Экерлерди колдонуу

Жер бетинде сызыктардын узундугун тике елчее учун баарынан 
кебуреек ченее лентасын колдонушат. Кыска сызыктарды рулетка 
менен елчешет. Ошондой эле сызыктардын узундугун аралык елчегуч 
менен ченееге болот (3 бапты кара).

в л ч её  лентасы узундугу 20 м, туурасы 20-25 мм келген езу 
энсиз болот тилке болуп эсептелет, анын ар бир учунда жантык оюк 
(илгич турунде) жана кармагычтары 2 бар, калын пластинка 1 
бекитилген (2.6.1-сурет). Пластинкаларда бирден туура штрих 3 
тушурулген, алардын ортосундагы аралык, 20 м барабар лентанын 
узундугун тузет. Мындай лентаны кээде нггрихтуу деп аташат. 
Лентанын бир учунан ушул пластинкага чейинки аралыкты 
керсетуучу метрлик белуктер, анын бетинде саны бар пластинкалар 
менен белгиленген, а экинчи жагында экинчи учунан уш ул. эле 
пластинкага чейинки аралыкты окууга болот. Демек, эгерде бир 
жагында 7 саны коюулса. анда экинчи жагында 13 болот. Жарым 
метрлик белуктер чегеленген берк менен, а дециметрликтер- эки 
миллиметрлик тешиктер менен белгиленген. Сантиметрлерди кез 
менен же белукчелеру бар сызгычтын жардамы менен саноого 
болот. Жер елчеечу деп аталган мындай ленталар ГОСТ 10815-64 
боюнча даярдалышат.

2.6.1-сурет. Ченее лентасы жана шиштер

Транспорттоо жана сактоо учун лентаны айры сыяктуу туура 
пластинкасы 5 бар темир шакекке 4 орошот, анын бирине лента 
кайра жанып чыгып кетуусуне тоскоол кылуучу болтту 6 бурап 
киргизишет. Лентанын комплектисине жоон тоголок сымдан 
жасалган, узундугу 30-40 см жоондугу 5 мм жакын келген алты кээде
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он бир шиш 7 кирет. Эгерде лентаны жазып анан чоюуп, андан 
кийин ар бир илгич сыяктуу оюкка бирден шиш сайсак, анда 
алардын ортосундагы аралык 20 м тузет, анткени лентанын башын 
жана аягын белгилеечу штрихтер коюулган шиштердин огу аркьшуу 
еткендей кылынып оюктар жасалган. Ошентип, шиштердин жардамы 
менен жерде коюулган ар бир лентаны, б.а. 20 м туз сызыктын 
кесиндилерин белгилешет.

Жумушчу лентаны колдонуунун алдында текшерилген лента 
менен туз жерге жанаш а коюуп, жана бир жак учундагы нел 
штрихтерди бириктирип, аларды салыштыруу керек. Жумушчу 
лентаньш жалпы узундугун ошондой эле андагы майда белуктердун 
текшерилген лентадан мумкун болгон кыйшаюусун белгилее керек. 1 
см ашык байкалган кыйшаюуну елчеелерде жана сызыктарды жерде 
елчеп коюуда эсепке алуу керек. Текшерилген лентанын узундугун 
атайын лабораторияда аныкташат жана ага кошулган аттестатта 
керсетушет.

Сызыктарды елчеену эки адам темендегудей жол менен 
жургузушет. Туз сызыктын банггалгыч чекитине арткы елчеечу 
шишти сайып, ага лентанын илгичин кийгизет. Калган беш шиши 
бар алдынкы елчеечу елчей турган сызыкка арткы елчеечунун 
керсетуусу боюнча лентаны коёт, ал алдыда турган вешкага 
багыттап, сызыктын створуна тушкендой кылып, лентаНын алдынкы 
учун кайда жылдыруу керек экенин колдорунун кыймылы менен онго 
же солго белги берет. Створго лентаны коюуп, алдынкы елчеегуч 
аны силкип туруп тартат, андан кийин илгичтин оюгуна бир шишти 
саят. Ушундан кийин гана арткы езунун шишин сууруп алат, а 
алдынкы шиштен лентаны чыгарат (шиштин езу жерде калат да ага 
чейинки коюулган аралыкты аныктайт) жана алдыцкы елчеечунун 
экинчи шиши менен белгилеенучу кийннки лентаны коюш учун, алар 
ары кетишет. Ушул жол менен беш лентаны коюуп, алдынкы 
елчеечу жерге бешинчи (акыркы) шишти саят. Бул сызыктын 
башталгыч чекитинен 100 м альгаып коюулганын билдирет.

Арткы елчеечу езунун шишин сууруп, алдьщкыга келет да, 
елчее убагында чогулган шишитерди ага берет: жерге сайылгандан 
тышкары, алар беш болушу керек. Ж ош руда жазылгандай, бирок, 
эми 100 м белгиленген шиштен баштап елчее жумушу улантылат.

Жумуштарды башкаруучу кийин сызыктын жалпы узундугун 
аныктоодо, аны эсепке алуу учун шиштердин ар бир еткеруп 
беруусун жазып алат. Акыркы шиштен сызыктын аяккы чекитине 
чейинки кесинди калдык деп аталат. Ал дайыма лентадан кыска 
жана андагы метрлик жана дециметрлик белги боюнча аныкталат.

Олченген сызыктын жалпы узундугу уч белууктен кошулат: п- 
арткыдан алдынкыга шиштерди беруунун саны, кебейтулген 100; т -  
арткы елчеечунун колундагы иштердин саны (жерге сайылганды
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эсептебегенде), кебейтулген 20, жана лента боюнча эсептелген 
калдык р; демек, сызыктын узундугу l=100-n+20m+p.

Сызыкты елчеп жатканда лентанын кармагычы менен бирге сол 
колунда учтарын сыртка каратып тутам чогулган шишитерди да 
кармап турушат. Лентаны койгондон кийин, анын оюугуна коюуш 
учун алдыдагы жумушчу ои колуна бир гана шишти алат. Эгерде 
жумушчулар лентанын жанынан кетууге туура келсе, маселен 
перпендикуляр тузууде, анда сайылган эки шишти теи ез 
орундарында калтырышат, а колдорундагы жерге, сайылгандардын 
жанына коюушат.

Сызыктарды лента менен елчееде, лентаны бирдей 
тартпагандан, температуранын езгерупгунен, сызыктын створуна 
шишти так коюу мумкун эместигинен, жердин туз эместигинен ж.у.с. 
келип чыккан кокустук мунездегу аргасыз каталар бирге журет. 
Сызыктарды лента менен елчегенде оцтойлуу шарттарда 
салыштырмалуу ката 1:2000 ден, оцтойсуз шарттарда (адыр-будур 
жер, бийик ескен чептер, бадал ж. б.) 1:1000 чейин езгере берет.

Рулетка 20м кыска кесиндилерди елчее y4Yh колдонулат. Ал 
озу тегерек металл же тери кутуга 2 орнотулган чон эмес жабылма 
кармагычтын 3 жардамы менен окко оролуучу, сантиметр белуктеру 
бар болот же тасма тилке 1 болуп эсептелет (2.6.2-сурет).

2.6.2-сурвт. Рулетка

Узундугу 20, 10 жана 5 м рулетканы колдонушат. Алар ГОСТ 
7502- 69 жана ГОСТ 11900-66 боюнча даярдалат.

Оптикалык экерлердин ичинен эки кузгулуу экерди баарынан 
кобуреек колдонушат, анын негизги жумушчу белугун 45° бурч 
менен жайгашкан эки жалпак кузгу 1 жана 2 тузушет (2.6.3-сурет).
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Кузгулердун устундегу алкакта тешик 3 жана 4 кесилген, а 
туткасында салмоордун жибин бекитиш учун илгич же илмек 6 бар.

Эки кузгулуу экердин тузулушу жана колдонулушу оптиканы 
темендегудей законуна негизделген: эгерде эки жалпак кузгу бурчун 
тузушсе, анда биринчи кузгуге тушкен нур андан кайра экинчисине 
чагылганда, экинчи кузгуден кайра чагылат да, езунун биринчи 
абалы менен 2 а  га барабар бурчту тузет (2.6.4, а  сурет).

АВ туз сызыгына М чекитинде перпендикуляр тургузуу керек 
болгондо, жардамчы ушул чекитте экерди 2.6.4, а  суретте 
керсетулгендей кылып жайгаштырат, б.а, Р кузгусунен эми анын эки 
жолку чагылгандан кийинки В вехасынын суреттелуусун кергендей 
кылып жайгапггьфат. Бир эле убакта Р кузгунун устундегу тешиктен 
орнотулуп жаткан N  веханы байкоого алуу керек. Эгерде абал 2.6.4, 
б суретте керсетулгендей болсо, анда В веханын суреттелуусунун 
уландысы болуп кызмат кылгандай, 2.6.4, в суретте кергезулгендей 
кылып, N  веханы сол жакка жылдыруу керек.

Эгерде АВ туз сызыгына N  чекитинен перпендикуляр тушуруу 
керек болсо, анда ушул перпендикулярдын негизин издеп табуу учун 
жардамчы туз сызыктын каалаган чекитине жайгашат да, байкоону 
жогоруда баяндап жазгандай баштайт. Ж алдоочу N  веханы В 
веханын суреттелуусуне дал келбей калганын керду дейли (2.6.4, б 
сурет). Анда жардамчы экери менен АВ сызыгы боюнча 2.6.4, в 
суретгегудей кылып, онго жылышы керек. Бул учурда экерге

2.6.3-сурет. Эки кузгулуу экер
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бекитилген салмоордун жугу изделген перпендикулярдын негизи болгон М 
чекитинин устуна© жайгашат. Каралган эки учурда В веханын ордуна А веханы 
колдонсок баш ок анда экердин тешигинин бурчун А вехага буруу керек. ■

Экерди лента жана рулетка менен бирге тоскосшдорду айланьш етуу учун 
мамьшоодо жана сызыктарды елчееде колдонушат. Мамылоочу АС 
сызыгынын жолунда курулуш жолукту, аны DB багьпы АС сызыгьшьш 
улавдысы болуп кызмат кылгандай жана CD кесиндисинин узундугу белгилуу 
болгондой кылып айланьш етуу керек дейли (2.7.5-сурет). Бул максатга экердин 
жардамы менен С чекитинде АС га перпендикуляр тургузушат да, ага узундугу 
тоскооддукту айланып етуугэ жетиштуу болгондой Се квсиндисин елчеп 
коюушат. Андан кийин с чекитинде экердин жардамы менен Cod тик бурчун, а 
d чекитинде cdD тик бурчун тузушет. dD=Cc елчеп коюушуп, панда болгон D  
чекшицде dDB тик бурчун тузушет, анын 3 жаты АС уландысында болуп 
калат. CD кесивдиси cd барабар: аны лап а  менен елчесе болот. Сс жана Dd 
перпендикулярларды чыгарылган кесынди деп аташат.

А

а

2.6.5-сурет. Тосколду экердин жана лентаньш жардамы менен 
айланьш етуу
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Эгерде жерде елченген сызык жантык болсо, анда бул сызыкты 
горизонтко келтируу учун, б.а. анын d проекциясын аныктоо учун, елчеенун 
натыйжасыцда алынган АВ=1 узундугун жантыктьш косинус бурчуна а  
кебейтуу керек (2.7.1-сурет), атап айтканда

d=l‘Cosa (2.7.1)
Кепчулук учурда иш жузунде Л1 тузетуусун эсегаш чыгарышат, d алыш 

учун аны 1 ден алып салуу керек. Демек, d=l-AI, мындан Al=l-lcosa=l(l-cosa). 
бзгергуулерден кийин

Al=21-sin2oc2 (272)
дат алабыз.

Д1 тузетуунун човдугун таблицалардан алышат. Маселен, эгерде елченген 
узундук 1=284.0 м а жантык бурч а=7° барабар болгон сызыктын жантыктыгы 
учун тузетууну аныктоо керек божо, анда 2.7.1-таблицадан тузегуу 0,74 
альпиат да, аны елченген сызьпсгьш жуздугунун санына кебейгушег. Анда 
Д1=0,74-2,8=2,07 м, а  тегеректегенден кийин Д1=2,1 м алышат, демек, елченген 
сызыктын горизонтал проекциясы d=284,0-21=281,9 м болуп чыгат.

2-Загаи кичине жантык бурчтар учун ж а т  кыска сызыктар учун 
тузегуулер анча-мынча болгондуктан аларды капарга альшшайг. Жантык 
бурчтарды 0,5-1° тактыка т а й н  билуу керек. Эгерде сызьпсгьш ар турдуу 
белукгерувде жантык ар башка болсо, анда бирдей жантыкта болгон ар 
белукгеру учун тузегуу аныкталат жана киргизилет.

27. 0>ЕЫктарды горизонгко келтируу- Эклиметр

27.1-таблица
Жантъж сызык /=100 м учун тузеггуулердун тайлицасы

Жантык бурч

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тузегуу м менен

6 4 4 8 5 4 7 3 2

Жантык сызыктар учун тикеден-тике горизонтал проекцняны епчеену 
темендегудей жургузушет.
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2.7,1-сурет. АВ жантык сызыгынын проекциясын АЕ аныктоо

Km олчем менен л е н т а , анын бир учун ееде кетеруп, ага горизонтал 
нГшипы беришег, жана 27.1-суретго керсетулгендей кылып, салмоордун же 
шишин! жардамы менен жерге кегерулген учунун проекциясын бептлешет.

IVik жатаймаларда проекцияларды тикеден тике 10 же 5 м лентанын 
Оплуктору менен аныкташат. Кээде такгыкш чоцошуш учун ар бири 3-4 м 
lid! рейканы ксвдцонушат. Бир рейканы коюулучу денгээл керсеткучтун 
МЯРЛКМЫ менен горизонтал, а экинчисин-тик жайгаштырат.

2.7.2-сурет. Эклиметр

I оризонтко жантайган сызыктардын бурчун 0,5-1° тактык менен елчееге 
припиши шайман эклиметр деп аталат. Цилиццрдик эклимеггр тегерек кутудан 
I typuT, анын ичинде горизонтал айлануу огуна, нел иприхтш эки жагына
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кеткен, езунун алкагында градустук белукгеру бар диска бекитилген (2.7.2- 
сурет). Жантык бурчту а саноочу нел балук аркылуу елеен диаметрдан 
горизонтал абалы ар качан камсыз болгондой эсеп менен, дисканьш ьщцыйкы 
белугуне жук бектилген.

Кутуга 1 тик бурч кесиццисиндеги визир тутукчо бекитилген, бир 
жагында горизонтал кууш жьшчык турувдегу 3 кез диоптру, а  башка жагында- 
зат диоптру болуп кызмат кьшган горизонтал мегалл кьш бар. Диоптрлар 
аркылуу шкен визалоо тегиздиги байкоолор убагында, жантыгьш аныктоо керек 
болгон ошол сызыкка параллель тургузулат (2.7.1-сурепу кара). Ошон учун В 
чекитине орнотулган вехага ачык тустегу тангыч же башка ыкма менен А 
чекитинин устунде турган байкоочунун кезунун бийиктигинде D  чекитин, б.а 
BD=AC болгондой кыльш белгилешет.

А чекитанде турган байкоочу эклиметрди кезунун децгээливдг колунда 
кармап турат да, ошону менен бирге визалоо тегиздигин D  чекипше кездеп 
кармайг: ошондо CD сызыгы АВ сызьпъша параллель абалга келет да, 
акыркьшьш жантыгын керсешт. Визир тегиздигинин жантык бурчун 
горизонтал нелунчу диаметрине карата аныктоо учун, кутуда айнек менен 
жабылган так бурчтуу кесик 5 жасалган, ал аркылуу лупата 4 бир эле убакга 
жьшчык 3 аркылуу керунген зат диоптрунун кылыньш бир децпээлицце 
жайгашкан дисканьш алкагындагы ошол белуктер боюнча санап бедебуз. 
Градустук белуктердун улушун кез елчем менен баалашат.

Белуктеру бар дисканы тормоздоо, б.а. аньш езу огунда эркин 
тегеренуусун токтотууну кнопка 6 менен бирикгирилген серпилгичтин жардамы 
аркылуу жасоого болот. Диоптрпардьш тегиздигин байкалуучу чекитке 
каратууда кнопканы 6 басат, аньш натыйжасында диск тормоздоодон бошонот 
да, бир нече термелууден кийин, аньш нелунчу диаметри горизонтал абалга 
келет. Андан сон кнопканы коё беруу керек, серпилгич дисканы кысат да, 
елченуучу бурчту белщлейт, андан кийин жогоруда керсетулгендей аны лупа 4 
аркылуу санап белушет. Горизошал из d жана бийиктик h ты, елченген а  
жана 1 боюнча аныктоо учунарналган кутунун капкагында таблица чашалган.

Эклиметрди текшеруУ учун, опюл эле сызыктын, маселен АВ жантык 
бурчун, эки жолу елчее керек: А чекитинен В чекитине (ыддыйдан ееде) жана 
В чекитинен А  чекитине (еедеден ылдый). Эгерде эклиметр оц болсо, эки 
учурда тец санап белуулер бирдей, алардын бири гана оц, а  башкасы- терс 
болот.
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1 ЬЛП. ТЕОДОЛИТТЕР Ж АНА АРАЛЫ К © Л Ч 0ГУ Ч Т 0Р

3.1'. Теодолиттин негизги белукгеру

Жердеги эки туз сызыктын ортосундагы ЕАВ бурчунун жактары 
(1,7.1 суретту кара) жантык сызыктар болушу ыктымал, ал эми
II ли иди тузуу учун же ажыратып белууну аткарууда, горизонтал 
гегичдиктеги бул бурчтун, б.а. горизонтал бурч деп аталган Е'А'В' 
Проекциясынын човдугун билуу керек. Геодезиялык жумуштарды 
щ mi рууда, ошол туз сызыктардын горизонтко жантайган бурчтарын- 
Мртикал бурчтарды елчее зарылчылыгы пайда болот.

Ж енекей учурларда горизонтал бурчтарды елчеену гониметр 
же буссол менен 2,4, ал эми вертикал бурчтарды болсо, эклиметр 
менен 2.8 жургузушет. Жогоруда аталган женекей аспаптарга 
Караганда, бул бурчтарды эц чоц тактык 5 менен, татаалыраак 
тузулуштегу теодолиттер деп аталган бурч елчеечу аспаптар менен 
иичооге болот.

Теодолиттер, кээ бир белуктерунун констукциясы жана алардын 
in  ира бириккени менен айырмаланышат. Теодолиттин негизги 
счтнуктору болуп, л и м б р  алидада, вертикал тегерек, микрометрлер, 
мнкроскоптор, денгээл керсеткучтер, дурбу, турлуу октор жана 
бурамалар кызмат кьшышат.

Градустарга же майдараак белуктерге белунген металл же айнёк 
ГвГврек лимб деп аталат. Бурчту елчееде лимб горизонтал жайгашат, 
пи )ми анын борбору болсо, елченуучу бурчтун чокусу менен бир 
вертикал сызыкта орнойт. Мындай орнотуу жип же оптикалык 
оалмоордун жардамы менен жетишилет жана борборго келтируу деп 
втилат.

Микрометрлерди, шкалалуу жана штрихтуу микроскопторду 
оптикалык теодолиттерге орнотушат.

Эки жактуу микрометрлерди так жана эн так теодолиттерге 
орнотушат. Алар, санап белуучу микроскоптун окуяларынын алдына 
орнотулган индекси бар айнек пластинкада, лимбдин диаметринин 
мфима-каршы учтарынын суреттелуп керунуусу алынгандай кылып 
тузулген. Микрометрдин беркун буруу менен биреесунун штрихинин 
суреттелуп керунушун экинчиси менен дал келтиришет да, санап 
белууну алышат. Аны алыш учун туз турган градустун цифра 
жичылган штрихинин кичине катар белгисин жазышат, андан кийин 
лимбдин эн кичине белугунун жарымына барабар мунетгун саны, 
кебейтулген кичине штрихтердин саны менен, андан 180° 
иПырмшшнган оодарылган штрихтин ортосундагы аралыктын санына, 
микрометрдин шкаласы боюнча санап белууну кошот.

Штрихтуу микроскоп женекейуреек тузулген. Индекс-штрихи 
Пир пластинкада лимбдин диаметринин бир учунун белукгеру
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суреттелуп керсетулет. Санап белууну индекс боюнча кез елчем 
менен лимбдин эн кичине белугунун ондон бир улушуне чейин 
алышат. 3.1.2, б суретте санап белуу 226°33' барабар.

3.1.1-суретгегу В тамгасы менен белгиленген санап белуучу 
микроскоптун керунуп турган мейкининин уступку белугунде 
вертикал тегеректин лимбинин штрихтери, ал эми астыцкы белугунде 
болсо, Г тамгасы менен белгиленген горизонтал тегеректин лимбинин 
штрихтери керунуп турат.

Санап белууну шкал алар боюнча алышат. Алардын белугунун 
баасы бир белуктун 0,1 чейин (б.а. 30" чейин) тегеректеп 5' туура 
келет. Лимбдин штрихи санап белуунун индекси болуп кызмат 
кылат. Вертикал тегеректин шкаласынын эки катар цифралары бар. 
Ш каланын чегинде лимбдин штрихи «-» белгиси менен болгондо, 
цифралардын ылдыйкы катары боюнча санап белуу алышат да, аны 
ошол эле белгиси менен жазышат. 3.1.1-суретге горизонтал лимб 
боюнча санап белуу 125°05,5' ал эми вертикал лимб боюнча санап 
белуу -0°26" барабар.

3.1.1-сурет. Микроскоптун керунуп турган мейкини: горизонтал 
тегерек боюнча санап белуу 125°05,5’; вертикал тегерек 

боюнча санап белуу -0°26’

Ш калалуу микроскоптун окулярынын алдына шкала тушурулген 
айнек пластинка орнотулган, анын керунген узундугу лимбдин эн 
кичине белугунун биреене барабар. Ш калалуу микроскоп боюнча 
санап белуунун тактыгы лимбдин белуктерунун чоццугуна жана 
пластинкага тушурулген кошумча шкаланын эц кичине белуктерунун 
чоццугуна кез каранды. Микроскоптогу кошумча шкаланын керунген 
эц кичине белуктерунун елчемдеру 1,5 мм жакын, ал  эми 
штрихтердин керунген жоондугу 0,1 мм аз болушу керек. Бул учурда 
санап белуунун орточо катасы 0,1 бел уктен ашпайт. Демейде 
шкаланын чоццугу 1° ка, ал эми анын эц кичине белугу 1' барабар.
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ЗЛ.2-сурет. Микроскоптор жана мнкрометрлер боюнча санап 
белуулер: а-экн жактуу микрометр; б-штрихтуу мнркоскоп; 

в-шкалалуу микроскоп

Лимбдин штрихтеринин бири миркоскоптун шкаласын кесип 
мни, ошол штрих боюнча кез елчем менен кичине белуктун ондук 
унушупо чейин санап белууну алышат. ЗД.2, в суретте санап белуу 
Ч  05,9' барабар.

Бир жактуу санап белуучу шкалалуу жана штрихтуу микроскоп- 
гордуи олуттуу кемчилиги бар. Ал алидаданын огу лимбдин огу 
мсирн дал келбегендиги эксцентриситетти камтыйт да, лимб боюнча 
iHiuin бол у уде ката пайда болот. Бул теодолиттерде эксцентриситетти 
мпмктоо эн эле татаал. Эки жактуу микрометрлер алидаданын 
ни ц с т  риситетинин таасир эткенин автоматтык турде жок кылат, 
ШИКОНИ алынган санап белуу лимбдин карама-каршы белуктерундегу 
in ни II белуунун орточосу болуп эсептелет.

Гсодолиттердин денгээл керсеткучтеру лимбдин тегиздигине 
ю рню нтал абалды бериш учун кызмат кылат, ал алидаданын 
iilliuiiiyy огун тик абалга келтиргенге барабар. Дэвдээл • керсеткучтер 
Гкноичи орнотуу, аспапты нивелирлее деп аталат жана кётеруучу 
Г|урпмалардын жардамы менен жетишилет. Вертикал тегеректеги 
н mi > >ji керсеткуч, алидаданын нел сызыгын дайыма бир эле абалга 

келтируу учун арналган, андан вертикал тегерек боюнча санап белуу 
жургузулет.

О

3.1.3-сурет. Цилиндрдик денгээл керсеткучтун ампуласы
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Цилиндрдик децгээл керсеткуч жецил жылуучу суюктук менен 
толтурулган (спирт же кукурт эфири менен) жана сындырып алуудан 
сактоо учун металл алкак менен капталган айнек тугук. Тутуктун 
сырткы бетин цилиндр формасында, ал эми ичи болсо (торанын 
бети) челекке окшош, жылмалоо жолу менен алынган. 3.1.3-суретге 
тутуктун огуг боюнча жасалган узунунан кеткен кесикте децгээл 
керсеткуч керсетулген. Децгээл керсеткучтун ичКи бети АОВ сызыгы 
АВ хорданын тегерегинде айлануудан пайда болгон, чоц радиустагы 
(200 м чейинки) айлананын жаасы деп эсептееге болот. Тутуктун АВ 
огу аркылуу еткен, вертикал тегиздикте жайгашкан бул жаанын 
ортоцку О чекити нелпункут деп аталат, ал эми нелпункут аркылуу 
еткен АОВ жаасына жанма CD сызыгы, АВ хордасына параллель, ал 
децгээл керсеткучтун огу деп аталат.

Тутуктун ичиндеги суюктуктун устунде, ушул суюктуктун буусу 
менен толтурулган жана кебук деп аталган чоц эмес абасыз 
мейкиндик бар. Децгээл керсеткучтун огун жантайтканда кебук орун 
которот. Эгерде кебуктун ортосу нелпункут менен дал келсе, анда 
кебук ортодо турат деп айтышат. Муну нелпункутка карата кебуктун 
учтарынын симметриялуу абалы боюнча байкоого болот, ан учун 
тутукте ар бир 2 мм кийин белуктер тушурулген. Денгээл 
керсеткучтун белугунун баасы деп, кебук бир белукке орун которуу 
учун, децгээл керсеткучтун огун жантайтууга керек болгон бурчту 
аташат. ДеМек, денгээл керсеткучтун жардамы аркылуу, анын огу 
менен байланышкан, жантык сызыктардын чоц эмес бурчтарын 
елчееге- болот. Эгерде кебук ортосунда болсо, анда децгээл 
керсеткучтун огу горизонтал болот. Децгээл керсеткучтер алидадага 
же теодолиттин башка белуктеруне бурама аркылуу бекишет, эгерде 
ушул бурамалардын жардамы менен, текшеруун журушунде децгээл 
керсеткучтун огунун абалын езгерте алсак, алар ондоочу бурамалар 
деп аталышат.

Геодезиялык елчеелерде керуу шоодасына белгилуу тарапты 
беришет: горизонтал же жантык, ошон учун аспапты визалоочу 
куралдар менен жабдышат; теодолиттерде ошолор катары дурбулер 
кызмат кылышат.

Ичинен фокусталган дурбу 3.1.4,а суретте керсетулген. Дурбунун 
бир жагында бир нече линзадан турган, жалпы чогуу эки томпок 
айнектей иштеген объектив 1 бекитилген, б.а. алар аркылуу жарык 
шоолалары еткенде дурбунун йчинде байкалуучу заттын тескери 
жана кичирейтилген суреттелуп керунуу пайда болот. Башка жагында 
тутукте туссуз пластинка 7 менен шакек жайгашат, ага жиптин торун 
тузуучу бир вертикал жана уч горизонтал кара сызыктар тушурулген. 
Вертикал жиптин ортоцку горизонтал жил менен кесилишкен чекити, 
жиптердин торунун борбору деп аталат. Тордун борбору жана 
объективдин оптикалык борбору аркылуу ётуучу сызык 2 дурбунун



ии'шр огу деп аталат. Диафрагма тор менен тутукке ондоочу 
буриманын 5 жардамы аркылуу бириктирилет, алар менен' аракет 
кылып, куралды текшеруу убагында жиптердии „торуи чон эмес 
Чвктерде, оптикалык окторго карата жылдырууга болот. Жиптердин 
юру пун тегиздиги , экран болуп эсептелет, ага объектив аркылуу 
ш пы н суреттелуп керуунусу кабыл алынат. Бул суреттелуп керунуу, 
окулярдын тутукчесунде 6 орношкон, эки линзадан турган, 
«мйындысында лупа катары аракет кылган, окулярдын жардамы 
аркылуу каралат.

а

3.1.4-сурет. Дурбунун узунунан кесилиши жана ань®  :<црнде 
шоолалардын журушу

Дурбунун ичинде АВ затынын суреттелуп керунушун тузууде, 
шоолалардын журушу 3.1.4, б суретте керсетулген. А чекитинен бир 
шоола фокус F аркылуу етет жана объектив М ден сынгандан кийин 
оптикалык окко FP  параллель тарапка багыт алат. Бул чекиттен 
жппчи шоола сынууга дуушар болбой, объективдин борбору 

аркылуу етет; шоолалар А, чекитинде кесилишип, заттын А 
чекитинин суреттелуп керунушун беришет. Ушундай эле В чекитинин 
Н| суреттелуп керунупгу алынат.

Объектив аркылуу еткенден кийин, шоолалар ез жолунда 
(|юкустоочу линзаны ф жолуктургандыктан, анда алардын 
кееилиштери А, жана В, де эмес, башка чекиттерде, болушат. 
Фишкадан белгилуу болгондой, кош кабырынкы линза ?зу аркылуу 
огкон шоолаларды "октон кайра" т а р а ц щ .' 'дсЩцЙ \;д ай ш ай тат. 
Ошондуктан жогоруда аталган шооладардыц .крсршищи Д 2 :жана В2 
чекиттеринде болот, эгерде фокустоочу линзаны Ф  ылайыктап
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келтирсек, анын натыйжасында А2В2 заттын суреттелуп керунушу 
тордун тегиздигинде пайда болот.

■ А, чекитинен бир шоола багытын езгертпестен окулярдын 
борбору аркылуу ары барат, ал эми экинчиси болсо, оптикалык окко 
параллель сынгандан кийин окулярдын фокусу Р аркылуу етет. Бул 
шоолалардын уландысы тескери жакка А3 чекити турунде курулай 
элестетилген суреттелуп керунууну берет; дурбунун окуляры аркылуу 
керунген ушундай эле В3 чекити жана В3 суреттелуп керунушу 
тузулет.

Фокустоочу линза объективдин системине кирет да, аны менен 
бирге телеобъектив деп аталганды тузет. Бул линза менен 
объективдин биргелешкен аракети, езгерулме фокустун арацыгы 
болгон бир кош томпок айнекке барабар, аны (3.1.1) формула 
боюнча эсептеп чыгарууга болот

/ = 7  Т Г Т  Ш Лг)f  +f i  ~ д

F, жана ^-объективдин жана ф линзанын фокустук аралыгы- 
объектив менен Ф линзанын ортосундагы аралык белгилуу болсун. 
Мейли f!=100 мм, f2=-70 мм, д=50 мм деп коёлук. анда келтирилген 
формула боюнча эквиваленттуу фокустук аралык f=350 мм болот.

Дурбуну кез жана зат боюнча коюуга туура келет.
Кез боюнча коюу, окулярдын тутукчесунун 6 (3.1.4, а суретту 

кара) тышкы алкагын айлантып, аны чоц эмес чектерде жиптердин 
торуна карата, акыркынын даана керунуйуне жеткенге чейин, тигил 
же бул жагына жылдыруудан турат. Алдын ала, жиптер жакшы 
керунгендей кылып, дурбуну кандайдыр бир жарык фонго (асманга, 
ак дубалга) келтируу керек. Бул келтирууну кезунун курчтугуна 
жараша ар бир байкоочу жасайт жана анда-санда текшерет.

Зат боюнча коюу же дурбуну фокустоо, фокустоочу линзаны 3 
тигил же бул жакка кремальеранын 4 жардамы менен жылдыруунун 
натыйжасында, каралып жаткан заттын даана суреттелуп керунушун 
алуудан турат. Ушуну менен бирге А, В, суреттелуп керунуусу 59, б 
суретгегу жиптердин торунун тегиздиги менен биригуусу жетишилет. 
Эгерде аспаптан ар кандай аралыктарда турган заттар байкалса, 
фокустоону ар бир жолу жаныдан жургузууге туура келет.

Тордун параллаксы дурбуну так эмес фокустоодон келип чыгат, 
ал болсо, кезду окулярдын алдында жылдырганда тордун борбору 
мурда келтирилген чекиттен жылышып кеткени керунет; ал 
фокустоону тактоо менен жок кьшынат.

Дурбунун коллимациондук тегиздиги деп, дурбу ез огунун 
айланасында айланганда визалоо огу пайда кылган, ошол тегиздик 
аталат. Ушуну менен бирге визалоо огу, дурбунун айлануу огу на
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перпендикуляр болушу керек экени тушунуктуу, болбосо, тегиздиктин 
прдуии конустук тегиздик болуп калат. Дурбуну зенит аркылуу 
iriKiipYY. Двмек аны горизонтал айлануу огунун айланаеында 180° ка 
мНшшдмруу керек. Жарыкты жоготууну азайтуу учун дурбулерде 
*й|шк болгон оптика бар. Бул дурбулерде линзалардын беттери, 
uIh.it. т н  пркылуу етушкен жарык шоолалардын санын кебейтууге 
мумнундук беруучу жука кат атайын чел кабык менен капталган. 
Дурбу чоцойтуусу жана керунуп турган мейкини менен мунезделет. 
,, бурчунун (3.1.4, б сурет) заттын дурбуде керунгену, р бурчуна, 
ошол wie заттын куралсыз кез менен керунгенуне болгон катышы 
дурбунун чоцойтуусу деп аталат. 1Сыймылсыз абалда кез менен 
дурбунун ичинде байкалган мейкиндик керунуп турган мейкин деп 
hi шип. Ал мейкиндиктеги бурч менен елченет, анын чокусу 
объективдин борборунда, ал эми жактары болсо, жиптердин торунун 
диифрагмасЫня такалат.

Теодолиттин тегеренуучу белуктеру окторго отургузулган, анын 
устуне бул белуктерду белгилуу абалда бекитуу учун кысуучу 
бурамалар (лимбдин, алидаданын, дурбунун), ал эми так орнотууда 
болсо, жай буруу учун, ошол эле белуктердун Микрометрдик 
бурималары кызмат кылышат.

Теодолиттерди жердин бетине орнотуу учун штативдерди (3.1.5- 
сурет) колдонушат. Штативдин устунку белугу башы деп аталган 
жыгач же металл аянтчаны элестетет. Башынын ортосунда тегерек 
тешик жасалган, ал аркылуу аспапты штатив менен бириктирип 
бекитуучу башкы бурама етет. Штативдин башы менен ылдый 
жагында темир менен, капталган учтуу учу бар, уч жыгач буттар 
бириктирилген. Андан тышкары буттардын ылдыйкы белугунде 
уркуюуп турган таканчык бар, буттарды жерге матыруу учун жана

3.1.5-сурет. Геодезиялык аспаптардын штативи

91



штатив менен аспапка чон бекемдикти бериш учун аны басышат. 
Штативдин буттары туруктуу узундукта же суурулма болушу мумкун.

Туруктуу узундуктагы- буттар штативдин- башы менен 
горизонтал болтгор аркылуу бириктирилген. Болтгордун учтарына 
барашкалар деп аталган гайкалар А буралып киргизилген. 
Барашкаларды киргизе бураганда буттар штативдин башына 
кысылат, ошо менен аспаптын бекемдоосу жетишилет. Байкоолор 
буткенден кийин барашкаларды бошотушат, буттарын чогултушат 
да, ылдый жагын кичинекей кайыш кур менен байлашат.

Ар бир суурулма буттардын еедеку белугунде, цилиндр 
формасындагы эки горизонтал чыгып турган урчук бар. Бул 
урчуктар штативдин башынын уячасына кирет да, буттардын айлануу 
октору болуп кызмат кылышат. Штативдин башы уячасы менен 
болтгор аркылуу бириктирйлип бекитилген, аны менен аракет 
кылып, уячанын диаметрин езгертушет, ал уячанын ичиндеги 
буттардын огунун сурулуу кучун езгертууге келтириет да, штативдин 
башына керектуу бекемдикти берет. Мындай тузулунгге 
барашкалардын кереги жок болуп калат. Буттардын узундугун 
езгертуу алардын ылдыйкы белугун сууруп чыгаруу менен 
жетишилет. Ылдыйкы белугу керектуу абалда еедеку бурама В менен 
бириктирилип бекитилет. Штатив чогултулуп турганда аз орунду 
ээлейт жана кетеруп же жуктеп ташууда ынгайлуу. Буттардын 
биринде салмоорду сактоо учун уяча же кутуча бар.

Кээде жыгач штативдер менен бирдей, ошондой эле тузулуштегу 
металл штативдерди да колдонушат.

Азыркы учурда 11897-66 ГОСТу боюнча нивелирлер учун, 
суурулбаган туруктуу узундуктагы буттары 120 см барабар (ШН-120) 
штативдер жасалат. Андан тышкары суурулма уч буттуу 160, 140 же 
120 см (ШР-160, ШР-140 жана ШР-120), теодолиттер жана 
тахеометрлер учун штативдер жасалат. Кээ бир геодезиялык аспаптар 
ШН жана ШР турунен бир канча езгече штативдер менен жабдылат.

3.2. Оптикалык теодолиттер

Оптикалык теодолиттердин лимбби жана вертикал тереги айнек, 
алар боюнча санап белуу атайын оптикалык тузулуш аркылуу 
жургузулет.

ГОСТ 10529-79 ылайык мурдагы СССР дин енер жайы 
оптикалык гана теодолиттерде: эц так Т1, так Т2 менен Т5 жана 
техникалык Т15, ТЗО, Т60 ж.б. даярдашкан. Бул аталыпггарда Т 
тамгасы теодолитги, ал эми ага катар турган сак, лабораториялык 
езгече шартта бир ыкма менен елченген орточо квадраттык катанын 
чондугун билдирет. Эгерде Т  нын алдында цифра турса, ал ушул 
маркадагы моделдердин катар белгисин керсетет; эгерде аспаптын
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нпн iii I ым керсетуучу цифрадан кийин К тамгасы турса, анда 
нергикаЛ тегеректин алиДадасыньш компенсатору бар; эгерде К 
прдуида же К дан кийин П тамгасы турса,- анда геодезиялык 
иишишрдын дурбусунде дайыма кабыл алынгандай тескери- 
нн/шрмлгап эмес а дурбудегу заттардын суреттелуп керунушу туз 
AiuitiT,

Инженердик иштерде, жол, гидромелиоративдик ж.б. 
Иурулуштардын топографиялык изилдеейерунде, ошондой эле 
йншдорду, мелоративдик курулуштарды ж.б. курууда ТОМ, Т30,2Т30, 
130, ОМТ-ЗО. Т15, Т10, Т5,215К, 2Т5КЩ Т2 теодолиттерин 
I пидонушит.

Оптикалык теодолиттердин санап белуучу куралдары верньерге 
ми рш и иди алда канча тагыраак, алар боюнча санап белуулерду алуу 
типокойуреек жана тезирээк болот: теодолиттердин вздеру металл 
ПИМбдууге Караганда елчемдеру кичине жана женил. Бирок алар 
шиит кылдат мамиле кылууну талап кылат жана тузулушу боюнча
I и I аалмраак, ошондуктан мындай теодолитгерди овдоону жана кээ 
Пир ккгировкасын, алардын тузулушун* й к ш ы  билген адис- 
мехапиктер гана аткара алышат.

Баардык оптикалык теодолиттер ички фокустоочу дурбулер 
менен жабдылган. I*

Эн так теодолиттерге эки жактуу микрометрлер орнотулган; так 
финн техникалык теодолиттер болсо, эки жактуу, шкалалуу жана 
штрихтуу микроскоптор менен жабдылышкан.

Оптикалык теодолиттерде дурбунун жана санап белуучу 
микроскоптун окуярын кез боюнча коюушат, ал аркылуу 
микроскоптун, лимбдин жана микрометрдин шкалаларынын 
индсксинин сызыгы ичке, бутун жана бирдей даана болуп керунушу 
керек.

Оптикалык кичине теодолит ТОМ 3.2.1, а суретте керсетулген. 
Ли горизонтал жана вертикал бурчтарды елчееде санап белууну Г 
ш ты к  менен алуу учун арналган. Алар менен геометриялык 
иипелирлеену да аткарууга болот, ан учун дурбуге цилиндрдик 
д ет  ) )л корсеткуч 2 орнотулган. Теодолиттин лимбби жана вертикал 
тегереги айнек, белуктер ар бир 10' кийин тушурулген, ар бир градус 
жизылып коюулган. Горизонтал жана вертикал тегеректердин 
лимбдеринин белуктерунун жана жазууларынын суреттелуп керунуусу 
микроскоптун керунуп турган мейкинине берилет, аньш окуляры 
дурбунун окуляры менен жанаша жайгашкан. Санап белууну штрих 
боюнча кез елчем менен баалап, бир мунетке чейин алышат. 
Микроскоптун керунуп турган мейкини 61, 6 суретте керсетулген; Г 
him гаем менен горизонтал тегеректин белуктеру, ал эми В тамгасы 
меной нертикал тегеректин белуктеру белгиленген. Штрих боюнча
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санап белуу: Г 8°27' В 0°35' ,болот. Ошентип, ТОМ теодолиттинде 
санап белуучу курал катарьщда штрихтуу микроскоп колдонудган.

3.2.1-сурет. ТОМ теодолита; он жакта штрихтуу микроскоптун 
керунуп турган мейкини: 1-ачылма кузгу; 2-цилиндрдик денгээл 

керсеткуч; З-дурбунун кысуучу бурамасы; 4-дурбунун микрометрдик 
бурамасы; 5-денгээл керсеткучтун ондоочу бурамасы; 6-алидаданын 
цилиндрдик денгээл керсеткучу; 7-теодолиттин астына койгучу; 8-

аспаптын негизи

Дурбунун бекитуучу бурамасы желекче 3 турунде жасалган. 
Эгерде ал ееде жакка кайрылып турса, дурбу эркин айланат, эгерде 
ылдый жакка .кайрылып турса, дурбуну микрометрдик бураманы 4 
буроо Менен гана эцкейтууге болот. Вертикал тегерек орнотулган 
колонкада горизонтал жана вертикал тегеректердин белуктерун 
жарык кылууга арналган ачылма кузгу 1 бекитилген.

Алидададагы цилиндрдик децгээл керсетуч 6 вертикал тегеректа 
да Тейлейт; децгээл керсеткучтун огу дурбунун коллимациондук 
тегерегине параллель, ал эми жантаюу бурчун езгертуп, тигил же бул 
кетеруучу бурама менен кебукту ортосуна келтаришет. Децгээл 
керсетучтун бир учу сфералык таканчыкта айланат, ал эми экинчи 
учу оццоочу бурамалардын 5 ортосунда жайгашкан, текшеруунун 
Журушунде алар менен аракет кылып, децгээл керсеткучтун огун 
тигил же бул жакка жантайтууга болот.
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3.2.2-сурет. ТОМ теодолиттиндеги санап белуу
актеминдеги нурлардын журушу; S-жарыктын булагы; 1-белуктеру 
Пар горизонтал тегерек; 2,3,6,7,9,10-линзалар; 4-,5,10 -  призмалар; 8- 
Гтлуктеру бар вертикал тегерек; 11-терезе, 12-жалпак кузгу.

Аспаптын баардык негизги деталдары женил жана бышык 
фитмелерден даярдалган. Астына койгуч 7 теодолиттин устунку 
Гюлугунен ажырабайт, аны менен калпактын формасындай металл 
уиаковкалоочу кутунун тубу болуп кызмат кылган аспаптын негизи 8 
катуу бириктирилген.

Комплектке окулярдык насадка жана азимуттук шакектуу 
чыгарылма тегерек буссол кирет. Теодолиттин салмагы 1,9 кг, кутусу 
мсиен 3,2 кг, штативдики 3,8 кг. Теодолит салынган кутуну кетеруп 
ташуу учун, ийинге асма боолуу брезент баштыкка салышат.

3.2.2-суретте теодолиттин санап белууну оптикалык системи 
жина андагы нурлардын журушу керсетулген.

Жарыктын булагы 3 тен нурлар жалпак кузгуге 1 тийет, 
иертикал тегерек В аркылуу етушет, призма 2 ден жантайышат, лимб 
Г жана объектив 3 аркылуу етушет, призма 4 тен 180° ка 
бурулушат, объектив 5, призма 6 аркылуу етушет жана 
конденсатордун 6 жалпак жагында лимбдин жана вертикал 
тегеректин белуктерунун суреттелуп керунушун беришет. Ушул эле 
жерде штрихтер тушурулген, ал боюнча санап белууну жургузушет 
жана тегеректердин аттары: вертикалдыкы В, горизонталдыкы Г 
тушурулген.
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Конденсатордун жалпак жагында алынган суреттелуп керупуу. 
призма 7 ден жана линза 8 ден турган санап белуучу микроскоп гон 
керунет. • *

ГОСТ 10529-79 каралгандай, орточо квадраттык катасы бир 
ыкмада 30” ашык эмес, горизонтал жана вертикал бурчтарды елчее 
учун Т30 теодолита (3.2.3-сурет) ТОМ дун конструкциясын мм 
базасында жасалган. Т30 ТОМ дон темендегулеру менен 
айырмаланат.

. 3.2.3-сурет. Т30 теодолита жана анын штрихтуу микроскопу: 
а-жалпы керунушу: 1-лимбдин микрометрдик бурамасы; 2-санап 
белуучу микроскоп; 3-ачылма кузгу 4-дурбунун астына койгучу; 5- 
буссолду орнотуучу оюк; 6-дурбунун визири; 7-дурбунун кысуучу 
бурамасы; 8- дурбунун микрометрдик бурамасы; 9-алидаданын 
цилиндрдик децгээл керсеткучу; 10-алидаданын микрометрдик 
бурамасы; 1-теодолиттин астына койгучу; 12-кетдаруучу бурамалар; 13- 
микрометрдик бураманын патрону; б-санап белуучу микроскоптун 
керунуп турган мейкини

Лимбдеги жана вертикал тегеректеги белуктер солдон оцго 
жазылган; шкаланы жарык кылуучу кузгу 3 менен женге салып, 
аларды санап белуучу микроскоп 2 аркылуу керууге болот (3.2.3, а 
сурет). Оптикалык санап белуу системи дурбунун астына койгучунда 
4 жайгашкан. Дурбунун езунде кысуучу 7 жана микрометрдик 8 
бурамалар бар, анын алдында алидаданын микрометрдик бурамасы
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10 жайгашкан. Аспаптын астына койгучуна 11 лимбдин 
микрометрдик бурамасы 1 киргизилип орнотулган. Бурама 1 таасир 
икеидс лимб салмактуу кайрылууну камсыз кьшуу учун, патрондо 13 
Пул бураманын серпилгичи жайгашкан. Аспапты денгээл керсеткуч 9 
боюнча орнотуу, которуучу бурамалар 12 менен жетишилет. 
Чыгнрылма буссолду бириктируу учун оюк 5 кызмат кылат. 3.2.3,' б 
lypnim  санап белуу Б 358°48’ жана Г 70°05’ керсетулген. Алидаданын 
йМлииуу огу кендей, ошондуктан окулярга призмалык насадканы 
Mifinruiii, дурбунун объективин ылдый каратып, туруп турган 
ЧйКИ'ГКе шпалап| Теодолитти борборго келтирууге болот. Алдын ала 
ирршкил тсгеректе санап белууну 180° орнотушат жана салмоор 
Пиюнчи борборго келтируу жакындатылып жасалат. Вертикал 
кч срскгмн каалаган абалында байкалуучу чекитке жакындатып 
КМП'Ируу Y4YH> дурбунун усту жана асты жагына женекей визирлер 6 
бекитилген. Буйуртма беруучунун калоосу боюнча комлпектке 
бш ыттоочу буссол ОБТ, дурбуде визирдин ордуна орнотулган 
двШЧЭЛ керсеткуч, ДН-10 аралык елчегуч менен толукталат. 
Аспаптын салмагы 2,2 кг. Комплектке ШР-140 штативи да кошулат.

3.2.4-сурет. 2Т30 теодолитинин санап белуучу микроскобунун 
керунуп турган мейкини: В-вертикал тегеректин шкаласы; lb- 

горизонтал тегеректин шкаласы.

Мурдагы СССР де 2Т30 теодолиттери даярдалган. Булар 
МЫКТЫЛангаН ТЗО теодолиттери. ТЗО да жасалган штрихтуу 
миркоскоптун ордуна шкалалуу микроскоп коюулган (3.2.4-сурет).
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Вертикал тегеректин лимбине 0 ден 75° жана О ден-75° чейинки 
цифра коюулган. Ушуга жараша вертикал тегеректе микроскоптун 
Санап белуучу эки шкаласы бар: эгерде вертикал тегеректин 
микроскопунун керунуп турган мейкининде кошуу же алуу белгиси 
жок цифра эле турса, анда мунеттун белгиси жок шкала боюнча 
санап белушет; эгерде микроскоптун керунуп турган мейкининде 
градустардын цифрасы алуу белгиси менен болсо, анда 0 ден -6 
чейинки шкала боюнча санап белушет. Санап белуунун индекси 
болуп, санап белуучу шкаланы кесип еткен ошол градустун штрихи 
кызмат кылат жана ошондон баштап мунеттердун санын эсептешет.

Санап белуунун тактыгы шкаланын кичине белугунун 0,1 не, б.
а. 0,5' барабар. 3.2.4 суретте вертикал тегерек боюнча санап белуу - 
1°36' барабар; 3.2.4 суретте горизонтал тегерек боюнча санап белуу 
8°04' барабар.

Т20 теодолити орточо квадраттык катасы бир ыкмада 20" ашык 
эмес горизонтал жана вертикал бурчтарды елчее учун арналган. 
Ш айман тоолуу жердин устундегу жана жердин асгындагы жумуштар 
учун конструкцияланган, штативге орнотуу же шахталарда 
консольдорго илуу учун ылайыкташтырылган. Ушуга байланыштуу 
санап белуучу тегеректерде жана шкалаларда эки катар цифралар 
тушурулген; бирее аспапты штативге орноткондо, экинчиси аспап 
консольдо илинип турганда колдонулат.

3.2.5-сурет. Ш калалуу микроскоптун керунуп турган мейкини

Санап белуучу курал катарында шкалалуу микроскоп 
колдонулат. Горизонтал жана вертикал тегеректердин белуктерунун 
бассы 1 ° шкалалардын белуктерунун баасы 2', мунеттун улуштерун 
кез елчбм менен баалашат. Кокустан аспап геометриялык 
нивелирлееде колдонула турган болсо, дурбуде цилиндрдик денгээл 
керсеткуч бар. Теодолиттин салмагы 3,5 кг.
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Оптикалык маркшейдердик ОМТ-ЗО теодолитинин лимби жана 
ирртикил тегереги боюнча санап белуунун тактыгы 30", Т20 дай эле 
жердин устундегу жана жердин астындагы геодезиялык жумуштар 
учун коттрукцияланган (3.2.6-сурет).

Штативдин башында 17 термелуучу аянтча 20 тегерек денгээл 
мривткучу 21 менен жайгашкан, ал боюнча аспапты алдын ала 
оринтуу, бураманы 19 кийинки бекитуу менен жургузулет. Аянтчага 
Которуучу бурамалар 22 таянышат, алар менен аспап алидаданын 
ншншдрдик денгээл керсеткучу 13 боюнча биротоло орнотулат. 
Ai n.illii койгуч 1 аспаптын калган белуктерунен 3 белунбейт.

V2.6-cypeT. ОМТ-ЗО теодолита: 1-теодолиттин астына койгучу; 
,v лимбдин кысуучу бурамасы; 3-теодолиттин езу; 4-дурбунун 
микрометрдик бурамасы; 5-батарейканын кутусу; 6-шкалалуу 

микроскоп; 7-дурбунун кысуучу бурамасы; 8-электр лампа; 9-ачылма 
куну; 10-кремальера; l l -дурбунун окуляры; 12-шкал алуу 

микроскоптун окуляры; 13-алидаданын цилиндрдик децгээл 
циро#ткучу; 14-алидаданын микрометрдик бурамасы; 15-алидаданын 

кысуучу бурамасы; 16 -лимбдин миркометрдик бурамасы; 17- 
Штмтивдин башы; 18-негизги бурама; 19-терМелуучу аянтчаны 
Локитуучу бурама; 20-термелуучу аянтча; 21-децгээл керсеткуч.
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Лимбде жана вертикал тегеректе ар бир 1° кийин белуктер 
тушурулген жана жазылган. Алар шкалалуу микроскоптун 6 керунуп 
турган мейкининен' байкалат, анын окуляры 12 дурбунун окулярынын
11 жанында турат. Ошол эле жерде лимбдин Г жана вертихал 
тегеректин В мунеттук белуктеру менен шкалалары керунуп турат; 
мунеттун улуштеру кез елчем менен бааланат.

3.2.5-суретте шкалалуу микроскоп боюнча санап белуу Г 
145°46.5', В 2°8.0' керсетулген. Шкалаларды жарык кылуу, ачылма 
кузгунун 9 жардамы аркылуу кундузгу жарыктын нурлары менен же 
кутуда 5 жайгашкан батарейка аркылуу аракет кылуучу электр лампа 
8 менен жургузулет. Жасалма жарыкты сутканын карангы убагында 
же жердин астындагы мейкиндикте иштегенде колдонушат.

Дурбунун керунуп турган мейкининде коэффициента 100 болгон 
аралык елчеечу тор керунуп турат. Дурбуну фокустоо кремальераны
10 айлантуу менен жетишилет.

Шаймандын езгечелугу - вертикал тегеректин алидадасынын 
нелунчу сызыгын горизонтал абалга автоматтык турде келтируучу, 
оптикалык компенсатору эсептелет. Ал эки линзадан турат, алардын 
бири ичке болот, ал сымга асылып коюулган, анын натыйжасында 
аспаптын чоц эмес жантаюусунда, дайыма мейкиндикте езгерулбес 
абалды ээлейт. Компенсатор нурлардын жолундагы санап белуунун 
оптикалык системинде жайгашкан, вертикал тегеректин белуктерунен 
келуучу жана дайыма вертикал тегеректин нелунчу диаметринин 
горизонтал абалында туура келуучу бул белуктердун суреттелуп 
керунуусун берет. ;

Ушуга байланыштуу дурбуде жана вертихал тегеректин 
алидадасында децгээл керсеткучтун зарылдыгы жок болуп калды. 
Визалоо огу горизонтал абалды ээлеши учун, вертикал тегеректе 
нелунчу санап белууну коюу жетиштуу жана аспап менен 
геометриялык нивелирлеену жургузуу мумкун болот. Бул максат 
менен кысуучу бураманы 7 бошотушат, дурбуге кез елчем менен 
горизонтал абалды беришет да, бураманы бекитишет. Дурбунун 
микрометрдик бурамасы 4 менен аракет кылып, вертикал тегеректе 
нелунчу санап белууну коюушат.

Лимбдин 2 жана алидаданын 15 кысуучу бурамалары менен, 
ошондой эле микрометрдик бурамалар 16 жана 14 менен. башка 
теодолиттердикиндей эле колдонушат. Аспап штатавке башкы бурама 
18 менен бириктирилет, аянтчаны жантайтып, аны бурама 19 
аркылуу бекитуу менен тегерек децгээл керсеткучтун 21 кебугун 
ортого келтиргенден кийин, анын серпилгичи гайка менен кысылат.

ОМТ-ЗО базасында жасалган Т15 теодолита орточо квадраттык 
катасы бир ыкмада 15" ашык эмес горизонтал жана вертикал 
бурчтарды елчее учун арналган (3.2.7-сурет). Маркшейдердик
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тумуипнр учУн аспаптар ушуцдай эле, жалгыз гана М тамгасын 
Иишуу менен белгиленет, маселен Т15М, ТЗОМ ж.б.

ДКнек лимбде жана вертикал тегеректе градустук белуктер 
I ушурунун цифраланган, санап белуу шкалалуу микроскоптун 
щирдймы менен жургузулет, анын керунуп турган мейкини 3.2.5- 
1'урппи керсетулген. Шкала боюнча санап белуунун тактыгы 1"; кез 
Мчим менен ондун улушун алууга болот. Шкалаларды жарык кылуу 
нчмнмн кузгунун жардамы аркылуу жургузулет. Лимбдин 
и нидедясмнда жана вертикал тегеректе цилиндрдик децгээл
ii ирппкучтер орнотулган.

I -дурбунун кремальерасы; 2-дурбунун кысуучу тетиги; 3- 
Лурбуиун микрометрдик бурамасы; 4-горизонтал тегеректин алидада 
белугунун кысуучу тетиги; 5-горизонтал тегеректин алидада 
белугунун микрометрдик бурамасы; 6-вертикал тегеректин алидада 
белугунун денгээл керсеткучунун келтируучу бурамасы. •

Дурбу зенит аркылуу учунун эки жагы менен тец етет, 
фикус тоо колонканын он жагынын устунку белугунде жайгашкан 
Кромильера 1 менен жургузулет.

Оптикалык салмоор адидада турган белукке киргизилип 
прмотулган, анын объективи аспаптын кеццей айлануу огуна 
йиИгишкан. Лимб алидада менен чык этме тээк аркылуу биригишет. 
Уч мпипшдуу систем менен иштее учун, астына койгучту аспаптын 
yi |унку болугунен ажыратууга болот. Аспаптын салмагы 3,5 кг.

3.2.7-сурет. Т15 теодолити:
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Т10 теодолита орточо квадраттык катасы бир ыкмада 10" ашык 
эмес горизонтал жана вертикал бурчтарды елчее учун арналган. 
Дурбу С -100 коэффициента учун эсептелген аралыкты елчеечу тор 
менен жабдылган. Дурбунун устунде жана астында визирлер 
бекитилген; аспапты геометриялык нивелирлееде колдонуу учун, 
алардын бирин чыгарууга жана анын ордуна цилиндрдик денгээл 
керсеткучту коюуга болот.

Лимб жана вертикал тегерек боюнча санап белууну шкалалык 
микроскоптун жардамы менен жургузушет, тегеректерднн 
белуктерунун баасы 1°, микроскоптун шкаласы боюнча тике мунетту 
санап белууге болот, кез елчем менен мунеттун ондон бир улушун 
баалашат (3.2.5-сурет). Келтируучу жана микрометрдик бурамалардын 
октору бар, лимб алидада менен чык этме тээк аркылуу биригишет, 
бурчтарды кайталоо ыкмасы менен елчегенде, анын жардамы 
аркылуу лимбди которууга болот. Астына койгуч аспаптын устуцку 
белугунен ажырайт, оптикалык салмоор алидадага киргизилип 
орнотулган. Комплектке суурулма жыгач штатив жана металл куту 
керек-жарактары менен кирет. Аспаптын салмагы 3,5 кг, кутунуку 3,0 
кг, штативдики 5,3 кг.

Т5 теодолита так, шкалалуу, кайталанма аспап (3.2.8-сурет). 
Изилдеелерде ченеп елчеечу негиздин торлорун тузууде жана ченеп- 
елчеелерду аткарууда колдонушат. блченуучу бурчтун чокусуна так 
орнотуу учун оптикалык салмоор менен жабдылган.

Санап белууну бир жактуу шкалалуу микроскоп боюнча 
жасашат, анын керунуп турган мейкининде эки лимбдин тен 
белуктеру керунет: лимбдин эц кичине белугу, санап белуучу 
шкаланын белугунун баасы И | кез елчем менен саноонун тактыгы 
0,1’. ' -

3.2.8-6 суреттен керунгендей, жарыктын бир тобу кузгуден 1 
вертикал тегерекке 4, андан кийин коллективге 10 тайет. Ошол эле 
кузгуден 1 жарыктын башка тобу горизонтал тегерекке 18, андан 
кийин призмалардын жана линзалардын системи аркылуу коллективге
10 тийет. Ж арыктын эки тобу тец коллективден, керунуп турган 
мейкини 3.2.8 в суретте керсетулген, микроскопко етушет. 
Микроскоптун шкалалары боюнча санап белуу: горизонтал тегеректе 
Г 174°55,0’ вертикал тегеректе В 1°05,0’ барабар.
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12.8-сурет Т5 теодолита. а-теодолиттин жалпы керунушу: 1- 
ипшкшлык визир; 2-жиптердин торунун калпакчасы; 3-санап белуучу 
микроскоп; 4-денгээл керсеткуч; 5- штативдин башы; 6-штатив; 7- 
ЙЛИДИДанын микрометрдик бурамасы; 8- дурбунун астына койгучу; 6- 
uiiliili белуучу тузулуштун оптикалык схемасы: 1-кузгу; 2- 
иишоминатор; 3-призма; 4-шкаласы бар вертикал тегерек; 5,6,7,8,9- 
И*рН1КНЛ тегеректин схемасынын' элементтери; 10-шкалаСы бар линза 
(Коллектив); 11, 12, 13-микроскоптун белуктеру; 14-17-горизонтал 
Г*|у>рсктин схемасынын элементтери; 18-шкаласы бар горизонтал 
1§1«рск; 19-призма; в-санап белуучу микроскоптун керунуп турган 
Мейкини

2TSK жана 2Т5КП теодолиттери Т5 теодолитинин жаныланган 
Мили II и, Аларда вертикал тегеректин алидадасынын денгээл 
|>н|н in кучуиун ордуна, санап белуучу шкаланын нелунчу штрихи, 
ншшуп орду нелге барабар болгондой кылып, автоматтык турде 
прноочу компенсатор коюулган. Компенсациялоонун -тактыгы 2". 
(Ь'ргикпл ок тик абалдан 3' чейин кыйшайганда компенсатор иштейт. 
KuMllfUCUTOp туура иштеши учун теодолитти жумушчу абалга, 
Ифичонгал тегеректин алидадасына орнотулган денгээл керсеткуч 
ftiilull'llt тыкам орнотуу керек.

2Т5КП геодолитинин дурбусунен зат туз керунет.
'.Эки геодолитте тен вертикал тегерек кош цифраланган: 0 ден 

М" тмим 0 ден -15° чейин. Ошондуктан вертикал бурчтарды елчееде 
м> м блпуктон турган шкаланы колдонушат.
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Т2 теодолита так, кайталанма лимбдуу, микрометри эки жактуу, 
3 жана 4 класстардагы мамлекеттик геодезиялык торлордум( 
коюулантуучу торлордун горизонтал жана вертикал бурчтарын елчон 
учун, ошондой эле инженердик курулуштарды курууда аткарылуучу 
так геодезиялык жумуштар учун арналган. Бийик жайгашкан 
чекиттерди байкоодо колонкага коюулучу денгээл керсеткуч езунчп 
теодолитке кошулган. Т2 теодолитин оптикалык салмоор менен 
борборго келтиришет. Т2 теодолитинин азыркы жацы модели 2Т2А 
теодолита. Бул теодолиттин лимбби боюнча санап белууну алыш 
учун, Т2 теодолитиндей эле, микрометрдик бурама менен туз туруучу 
штрихтерди бириктируу керек (3.2.9, в-2 сурет);- 3.2.9, в-1 сурот 
боюнча градустарды (306°) жана жазылган градустун астында турган 
мунеттун ондугун, кебейтулген 10 (50'), жана 3.2.9, в-3 сурет боюнча 
сол жагынан мунеттерду (Г), ошондой эле он жагынан секундалард|.| 
(19.1") санап алуу керек. Толук санап белуу 306°51' 19,1" барабар.

3.2.9-сурет. Т2 теодолити а-теодолитгин жалпы керунушу: 1- 
астына койчгучтагы кысуучу бурама; 2-горизонтал тегеректин 
алидадасынын микрометрдик бурамасы; 3-алидаданын кысуучу бура
масы; 4-дурбунун кысуучу бурамасы; 5-дурбунун микрометрдик 
бурамасы; 6-микрометрдин кармагычы; 7-вешканы кармагыч; 8- 
вешканы орнотуучу оюк; 9-жарык беруучу штекердин оюгу; 10- 
денгээл керсеткуч; 11-денгээл керсеткучтун ондоочу бурамасы; б*
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горизонтал тегерек боюнча санап белуу 177°50'21,0"; в-Т2 
теодолитинин санап белуучу микроскопунун керунуп турган мейкини: 
1-горизонтал лимбдин шкал асы, ‘ анын астында ондук мунеттердун 
шкаласы; 2-бириктирилген штрихтер; З-мунеттердун жана 
секундалардын шкаласы

Т2 теодолита так, кайталанма лимбдуу, микрометри эки жактуу. 
3 жана 4 класстардагы мамлекеттик геодезиялык торлордун, 
коюулантуучу торлордун горизонтал жана вертикал бурчтарын елчее 
учун, ошондой эле инженердик курулуштарды курууда аткарылуучу 
так геодезиялык жумуштар учун арналган. Бийик жайгашкан 
чекиттерди байкоодо колонкага коюулучу денгээл керсеткуч езунче 
теодолитке кошулган. Т2 теодолитен оптикалык салмоор менен 
борборго келтиришет. Т2 теодолитинин азыркы жаны модели 2Т2А 
теодолита. Бул теодолиттин лимбби боюнча санап белууну алыш 
учун, Т2 теодолитиндей эле, микрометрдик бурама менен туз Туруучу 
штрихтерди бириктируу керек (3.2.9, в-2 сурет). 3.2.9, в-1 сурет 
боюнча градустарды (306°) жана жазылган градустун астында турган 
мунеттун ондугун, кебейтулген 10 (500, жайа 3.2.9, в-3 сурет боюнча 
сол жагынан мунеттерду (Г), ошондой эле он жагынан секундаларды 
(19.1") санап алуу керек. Толук санап белуу 306°5Г 19,1" барабар.

3.3. Теодолитта текшеруу

Баардык геодезиялык аспап сыяктуу эле, .теодолит жумушчу 
абалда болгондо, б.а. аНын баардык белуктеру шаймандын 
конструкциясынын негизинДе белгиленген, белгилуу геометриялык 
шартты сактаган учурда гана аны колдонууга болот. Бул 
шарттардын сакталышынын денгээлин билуу, ошондой эле алардан 
габылган бузуктарды овдоо, аспапты текшерип жатканда жасалат.
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Теодолит канааттандырууга милдеттуу болгон, темендегудей 
геометриялык шарттарды текшеришет.

1. Алидаданын денгээл керсеткучунун огу теодолиттин вертикал 
огуна перпендикуляр болушу керек. Оболу текшерилуучу децгээл 
керсеткучту эки кетеруучу бурамага параллель (эки бурама боюнча 
деп айтышат) багыт боюнча жайгашкандай кылып, алидаданы 
орнотушат. Бул бурамаларды турдуу жактарга тегеретип, денгээл 
керсеткучтун кебугун ортосуна келтиришет да, микроскоп боюнча 
санап белууну жасашат. Андан кийин алидаданы 180° бурушат; 
эгерде ушуну менен бирге денгээл керсеткучтун кебугу ортосунда 
калса, анда шарт аткарылды. Кебук ортосунан кыйшайган учурда, 
каталыкты кебук езунун кыйшаюусунун жарымына гана артка 
жылгандай кылып, ошончолук денгээл керсеткучтун жантаюусун 
езгертуп, акыркынын ондоочу бурамалары менен четтетишет. Мунун 
баары, денгээл керсеткучтун огу айлануу огуна CD перпендикуляр 
болбой, андан а бурчуна кыйшайса да, мында анын огу АВ 
горизонтал абалга келтирилгени 3.3.1-суретте керсетулген схемадан 
келип чыгат. CD тегерегинде 180° бургандан кийин, денгээл 
керсеткучтун огу А'В' абалын ээлейт, б.а АВ сызыгы менен 2 а 
барабар бурчту тузет. Бул кош кабат ката денгээл керсеткучтун 
кебугу ортодон жылганы менен белгиленет. Табылган кемчиликти 
четтетуу учун ондоочу бурамалар менен децгээл керсеткучтун огунун 
жантаюусун, кебуктун ортодон четтеп кеткенин белгилегендин 
жарымына туура келген а бурчуна езгертуу керек экени тушунуктуу. 
Кебуктун жылып кеткени кез елчем менен баалангандыктан, анда ар 
бир жолу децгээл керсеткучтун кебугун кетеруучу бурамалардын 
жардамы менен ортого келтирууден баштап, текшерууну демейде 2-3

В  сс

3.3.1-сурет. Денгээл керсеткучту текшеруу
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жолу кайталашат. Эгерде алидадада эки децгээл керсеткуч болсо, 
инди алардын ар бири бир бирине кез карандысыз текшерйлет.

2: Визалоо огу дурбунун айлануу огуна перпендикуляр болушу 
керек. Эгерде бул шарт сакталган болсо, анда дурбу горизонтал 
огунун тегерегинде айланганда визалоо огу тегиздикти пайда кылат.

3.3.2-сурет. Дурбунун колимациондук катасы н аныктоо

Денгээл керсеткучтун жардамы аркылуу алидаданын айлануу 
огун кетеруучу бурамалар менен типтик абалга келТиришет, б.а. 
мындан мурунку текшерууде керсетулгендей денгээл керсеткуч 
боюнча орнотушат. Мындан кийин аспап менен бир бийиктикте 
Жайгашкан кыймьзлсыз М чекитин тандап алышат, ага тордун 
Гюрборун келтиришет да, лимбде санап белууну жасашат. Мейли, 
шпнлоо огу PQ жана дурбунун айлануу огу АВ 3.3.2, а суретте 
Корсотулген абалды ээлешсин. Санап белууну пайдаланып, алидаданы 
I НО" бурушат. Эми объектив Q байкоочу жакты, ал эми М чекити 
болсо, окулярды Р карап турат жана октордун жайгашканы 3.3.2,6 
суреттегудей болот. Андан кийин дурбуну зенит аркылуу еткеруп,
б.а. байкоочу жакты кайта окуляр Р карап тургандай кылып, анын 
айлануу огуна карата жарым айланууга буруу керек. Эгерде дурбуде 
гордун борбору М чекитинин суретелуп керунуусу менен дал келгени 
корунсе, анда шарт аткарылды. Андай болбосо визалоо огунун PQ, 
дурбунун айлануу огу АВ жана байкалуучу М чекитинин 
жайгашканы 3.3.2, в суреттегудей болуп калат. Визалоо огу дурбунун 
айлануу огуна АВ перпендикуляр болгон учурда, ал ээлей турган 
ибилды OD сызыгы керсетет.
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3.3.2-суреттун оц жана сол белугундегу суреттеп керсетууну 
салыштырып, визалоо огу PQ алгачкы абалынан РМ  2с бурчуна 
четтеп кеткен жана М чекити анын уландысында керунбейт деген 
жыйынтыкка келууге болот. Катаны овдоо учун визалоо огун с 
бурчуна буруу керек, ал ошондо OD абалын ээлейт да, дурбунун АВ 
айлануу огуна перпендикуляр болуп калат, с бурчу дурбунун 
колимациондук катасы деп аталат. Визалоо огунун багытын 
жиптердин торунун борборун капталдагы ондоочу бурамалар менен 
таасир кылып, анын борбору К жана М ортосундагы ортоцку 
абалды ээлегендей кылып, жылдыруу менен езгертууге болот, ал кез 
елчем менен бааланат.

Бул оццоону башкача аткарууга болот. Дурбунун визалоо 
огунун акыркы абалында микроскоп боюнча санап белууну жасап, 
алидаданын микрометрдик бурамасы менен аракет кылып, тордун 
борборун М чекитине каратат. Микроскоп боюнча кайра санашат 
да, биринчи санап белуу менен айырмасын алышат, анын 
натыйжасында дурбунун эки эселенген коллимациондук катасын 2с 
алышат. Эми алидаданы кайра санап белуулердун жарым 
айырмасына бурушат, б.а. коллимациондук катанын чоццугуна с, 
мындан кийин торду ондоочу бурамалар аркылуу анын борбору М 
чекитинин суреттелуп керунушу менен дал келгенге чейин 
жылдырышат. Жасалган оццоолордун тактыгына ынануу учун 
текшерууну кайталашат.

3. Дурбунун айлануу огу теодолиттин вертикал айлануу огуна 
перпендикуляр болушу керек. Эгерде бул шарт аткарылса, анда 
аспапты жумушчу абалга келтиргенден кийин, теодолиттин вертикал 
огу типтик жайгашат, дурбунун айлануу огу горизонтал болот, ал 
эми визалоо огу болсо, дурбу ез огунда айланганда вертикал 
тегиздикти чийет.

Бул шартты текшеруу учун теодолитти децгээл керсеткуч 
боюнча орнотушат, жиптердин торунун борборун бийик жайгашкан 
кыймылсыз чекитке келтиришет да, алидаданы бекитишет. Дурбуну 
болжол менен' горизонтал абалга кедтирип, тордун борбору 
проектилеген ордун белгилешет. Бул учун рейканы горизонтал 
жаткырып коюуп жана вертикал жип боюнча анын бетинде санап 
белууну эстеп коюуга болот. Рейка-бул сантиметр белуктеру бар терт 
кырдуу нерсе. Алидаданы бошотуп, дурбуну зенит аркылуу 
еткерушет, кайра жогору жактагы ошол эле чекитке келтиришет да, 
алидаданы бекитип, мурда белгиленген чекитти керуу учун дурбуну 
болжол менен горизонтал абалга келтиришет.

Эгерде шарт аткарылса, анда тордун борбору бул чекиттин 
суреттелуп керунуусу менен дал келет, демек дурбунун астына койгуч 
бирдей бийиктикте. Эгерде мындай болбосо, анда текшеруунун 
журушунде аспаптын белуктерунун жайгашканы З.З.З-суретте
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иорсетулгендей болот; эгерде биринчи каратууда кыска астына 
Койгуч он жагында жайгашеа, 3.3.3, а суреттегудей жана рейкада А 
чекити белгиленген болсо (3.3.3, в суреттегудей),, анда экинчи 
каратканда астына койгучтар орундары менен алмашат да, 3.3.3, б 
суретте керсетулгендей абалды ээлешет, ал эми рейкада болсо, В 
чекити белгиленет. АВ аралыгын тептец белуп, К чекити менен бир 
гик сызыкта жаткан С чекитин табууга болот.

К

8 1 i
/ \
1 \
/ 1
1 \
1 \
1 \
1 \
1 \
1 \
1 \
f \

A C S

3.3.3. Дурбунун айлануу огунун абалын текшеруу

4. Тордун вертикал жиби тик орнотулушу керек, б.а. 
коллимациондук тегиздикте болушу керек.

Теодолитти штативге орнотуп, анын вертикал огун тик абалга 
келтиришет. Дурбуну визалоочу чекитке келтиришип, горизонтал 
жиптин сол учун ошол чекиттин керунушу менен бириктиришет. 
Андан кийин алидаданын микрометрдик бурамасы менен аспапты 
буруп, байкалуучу чекит горизонитал жиптин оц жагына чыкпай 
жатаарын кеземелдешет. Эгерде байкалып жаткан чекит сызыктын уч 
калындыгынан кебуреек чыгып кетсе, анда жиптердин торунун 
коргоочу калпакчасын чыгарьш, окулярдын терт бекитуучу 
бурамасын бошотуп, тордун ортоцку горизонтал жиби горизонтал 
болгондой кылып, окулярды бурушат. Мындан кийин окулярды 
бскитишип, коргоочу калпакчаны ордуна бурап коюушат.

3.4. Горизонтал бурчтарды елчее

Жерде бурчтардын чоКусун жана анын жактарын 2.6 
корсотулген ыкмалардын бири менен белгилешет. Бурчтун чокусуна
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теодолитти, ал эми бурчтун жактарына бирден вешка орнотушат. 
Эгерде кеп бурчтуктун (полигондун) бурчтарынын бирин елчешсе, 
анда вешканы мурдагы жана кийинки бурчтардын чокуларына 
коюушат. Ар бир вешка жана вешканы коюучу ошол бурчтун 
чокусун белгилеечу белги, елченуучУ бурчтун чокусу аркылуу еткен 
вертикал тегиздикте жайгашканын кеземелдее керек.

Эгерде елченуучу бурчтун чокусунда туруп, бети менен ага 
бурулса, анда бир жагы он жакта, ал эми экинчиси сол жакта болуп 
калат.

3 .4.1-сурет. Горизонтал бурчту эки жарым ыктар менен елчее

Маселен, 3.4.1-суретте бурчту 5 елчеенун схемасы керсетулген, 
анын он жагы .5-4 цифралары менен, ал эми сол жагы 5-6 менен 
белгиленген.

блчеелер учун теодолитти орнотуу салмоор боюнча борборго 
келтирууден, децгээл керсоткучтер боюнча нивелирлееден жана 
кандайдыр бир жакка багытгоодон турат.

Лимбдин борборун же алидаданын огун бурчтун чокусу менен 
бир тик сызыкка орнотуу аспапты борборго келтируу деп аталат. 
Теодолитти борборго келтируу учун аны штативи менен бирге 
бурчтун чокусунун устуне, салмоордун жугу болжол менен чекиттин 
устуне жайгашканга чейин жылдырышат. Мындан кийин штативдин 
буттарынын уркуюуп чыгып турган жеринен басышат да, аларды 
топуракка киргизишет. Штативдин башы болжол менен горизонтал 
болушу керек. Андан кийин башкы бураманы бошотушат, самоордун 
жугу так бурчтун чокусунун устуне келгендей кылып, теодолитти 
штативдин башы боюнча жылдырышат да, башкы бураманы 
бекитишет. Эгерде борборго келтируу туура жасалса, оптикалык 
борборго келтируучуде кесилишкен сызыктар же башка белгилер 
менен белгиленген анын керунуп турган мейкиндин ортосунда 
бурчтун чокусун белгилеген чекит керунуп турат.

Аспапты нивелирлее деп, анын алидадасынын огун тик абалга 
келтируу аталат, башкача бул децгээл керсеткуч боюнча орнотуу деп 
аталат. Эгерде алидадада бир эле цилиндрдик децгээл керсеткуч

Б=о-с Б=(0+360)-С
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Aojii'o, шIда аны каалаган эки кетеруучу бурамаларды бириктируучу 
иышкки бул денгээл керсеткуч параллель жайгашкандай кылып 
Ауруишт, Ьул бурамаларды турдуу жакка. тегеретип, кебукчену 
иргого келтиришет, мындан кийин алидаданы. болжол менен 90° 
Оу рушит, Эми денгээл керсеткуч учунчу кетеруучу бурама боюнча 
«кмйпшшт, аны менен кебукчену дагы бир жолу ортого келтиришет. 
А н и шиш кандай бурулса да, децгээл керсеткучтун кебукчесу ортодо 
It и ми бергенге чейин, мындай аракегтерди 2-3. жолу кайталашат. 
>п‘|ин- алидадада эки цилиндрдик децгээл керсеткуч болсо, анда 

1МЦ1 IIЛ керсеткучтун бири учунчу бураманын , багыты боюнча 
■кнИпнпкпидай кылып, аны бурушат. Баардык уч бурама менен 
нршич кылып, эки децгээл керсеткучтердун кебукчелерун ортосуна 
млтиришст,

1»агыттоо белгилуу чекитке дурбунун торлорунун борборун 
Нимб боюнча алдын ала берилген санап белуу чыккандай кьшып, 
инмОди буруудан жана бекитууден турат. Маселен, дурбуну алдыцкы 
чи п ни- кпратканда нелунчу санап белууну алууну каалашат. Кээде 
чпмпчн б« 1  ыттоону жасоонун кереги жок э£ен1? женунде Зеке алуу 
МфвМ.

Гириюнтал бурчтарды темендегудей: ыктар, кайталоо жана 
ИнЛДин Гшштоо ыкмалардын бири менен елчешет.

3.4.1-таблица
Горизонтал бурчтарды елчеенун журналы 

Ыктар ыкмасы 
2011 ж. Июнь айынын 4-куну Байкоо жургузген:
Теодолит 2Т30П N46880 Балбаев Токталы

Чекиттердин катар 
белгиси

Горизонтал 
тегерек бо

юнча

санап белуу

Бурч
Орточо

бурч

Турган
жердики

байкалуучу
чекиттер

4 312° 22,6’ 10446,5

6 207° 35,5’ 10447,0

5 4 42° 50,0’ 10447,5

6 298° 02,5'

Ыктар ыкмасы. Аспапты борборго келтиргенден жана 
ннтмшрлегенден кийин, аны эркин багыттап, лимбди бекитишет. 
Алидидмны бошотушат да, дурбуну оц чекитке (N4) коюулган,
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башкача арткы деп аталган вешкага каратуу учун бурушат. Тордун 
борборун вешкага так келтирууну алидаданын жана дурбунум 
кысуучу бурамаларын бекиткенден • кийин, алардын микрометрдик 
бурамалары менен жургузулет. Микроскоп боюнча градустарды жапи 
мунеттерду, ошондой эле алардын улушун санашат, аны формасы 
3.4.1-чи таблицада келтирилген журналга жазышат. Санап болуу 
312°22,0' болуп алынды. Андан кийин алидаданы бошотуп, дурбуну 
сол (алДьщкы) чекитке 6 каратат, санап белууге да ошондой аракет 
кылышат, анын натыйжасында лимб боюнча журналга 207°35,.V 
жазышат. 5-чи чекиттен бурчту елчеенун схемасы 3.4.1, а суреп о 
керсетулген, ошол эле жерде 0 тамгасы менен белгиленген 4-чу 
чекитке санап белуу жана С тамгасы менен белгиленген 6-чы чекитке 
санап белуу жаалар менен суреттелуп керсетулген. Эгерде 0 дон С 
ду алсак, анда елченуп жаткан бурчтун мааниси 104°46,5' чыгат.

Кээде дурбунун коллимациондук катасы жана алидаданын огуна 
дурбунун айлануу огунун жантыктыгы таасир эткен кагалыкты ал 
тутса Да, бурчту бир эле жолу елчее менен, б.а. жарым ык менен 
чектелйшет. Эгерде дурбуну зенит аркылуу еткеруп, ошол эле бурчту 
кайрадан елчесек (экинчи жарым ык), анда мындай елчеелердун 
натыйжасынан арифметикалык орточосу, б.а. 104°47', жогоруда 
эскертилген каталар жок болуп калат. Экинчи елчеену биринчидей 
эле жасашат, экинчи жарым ыкта санап белуулер лимбдин башка 
белугунде болуп чыгыш учун, лимбди гана алдын ала езунун огунун 
тегерегинде 1-2° бурушат жана бекитишет.

3.4.2-таблица
Горизонтал бурчтарды елчеенун журналы 

Кайталоо ыкмасы 
2011 ж. Июнь айынын 5-куну Байкоо жургузген:

Теодолит 2Т30П N46880 Балбаев Токталы

Чекиттердин катар 
белгиси

Кайта-
лоонун

саны

Горизнтал
тегерек
боюнча
санап
белуу

Орточо
санап
белуу

Бурч Орте
буртурган

жердики
байкалуучу

чекиттер

1 79° 30’ 79° 30’ текшее-
руучу

1 3 238° 22,5’ 238°
16,5’ 79°

2 3 0° 06,0 25,5’ 79°
1 3 328° 22,5’ 26,0’

328° 79°
3 90° 02,5’ 19,5’ 26,5’
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Экинчи жарым ыкмада он чекитке санап белуу (42°50')} сол 
чекитке санап белууден ■ (298°02,5') аз болуп калды деп 
божомолдойлук. 3.4.1, б суретте керунгендей, оц санап белууге 360° 
кошуу жана алынган сандан (402°50|) сол санап белууну алуу керек 
•кснин билдирет, мунун натыйжасында экинчи жарым ыкмадан бурч 
104°47,5' аныкталат. ©лченген бурчтардын айырмасы аспаптын эки 
асленген тактыгынан 2t ашпоосу керек. Ушунда гана елченген 
бурчтун эки маанисинин орточосун алышат. Ыктар ыкмасы 
инженердик геодезиянын практикасында кецири колдонулат.

Ьурчту елчеенун тактыгын микроскоптор боюнча санап 
болуунуи тактыгынан бир кыйла ееде алуу керек болгон учурларда 
кнйталоо ыкмасын колдонушат. Байкоону темендегудей программа 
боюнча жургузушет.

Микроскоп боюнча 0° жакынкы санап белууну орнотушат да, 
алидаданы бекитишет. Андан кийин лимбди бошотушаг да, аны 
буруп, сол вешкага дурбуну каратышат, мындан кийин лимбди 
бекитишет. Так келтирууну лимбдин микрометрдик бурамасы менен 
шике ашырышат. Адатынча санап белууну жасашат Да* аны 
журиалга жазышат, анын формасы 3.4.2-таблицада керсетулген. 
Мейли, чоку 2 де 2-1 жана 2-3 жактарынын ортосундагы бурчту 
плчоеде лимбдин нелу а чекитинде болуп калды дейли (3.4.2-сурет): 
чекит 3 ке санап белуу 0°06' болот. Бул санап белууну 'журналга 
жичып, алидаданы бошотушах да, дурбуну оц вехага каратышат 
(1.4.2-су роттегу 1-чи чекитке), так келтирууну эми алидаданын 
микрометрдик бурамасы менен жасашат. Текшеруу санап белууну 
(7У"Ч0') жасашат, жана жазышат, андан кийин лимбди бошотушат да, 
пиi.i буруп, так келтируу учун лимбдин микрометрдик бурамасы 
мешен аракет кылып, Дурбуну кайтадан сол вешкага каратат.

’ )мн лимбдин нелу елченуучу бурчтун чоццугуна бурулду да, в 
чекитинде болуп калды. Мындан кийин алидаданы бошотушат да, 
йнм буруп, дурбуну дагы бир жолу оц вешкага, б.а 1-чи чекитке 
киригышат. Натыйжада елченуучу бурч лимбде эки жолу алынып 
иоюулду, башкача айтканда бурчту елчее эки кайталоо менен 
/кйсилды. Акыркы жолу маселен, сол чекитке лимбди учунчу жолу 
буруп, ал эми оц чекитке алидаданы буруп келтирип, микроскоп 
боюнча санап белууну 238°22,5' окушат жана жазышат. Лимбдин 
полу дагы бир жолу елченуучу бурчтун чоццугуна бурулду да, с 
чекитине жылды. Биринчи жана акыркы санап белуулердун 
айырмасын кайталоонун санына белушет да, биринчи жарым 
ыкмадагы бурчтун маанисин 79°25,5' алышат.

3.4.2-суретте баштапкы жана акыркы санап белуулерге туура 
келуучу 0 жана С тамгалары менен белгиленген жаалар керсетулген: 
кош жаалар менен 0-С айырмасы, б.а. уч кайталоонун натыйжасы 
анын run о21 бурчу керсетулген.
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3.4.2-сурет. Горизонтал бурчту кайталоо ыкмасы менен елчее

Экинчи жарым ыкмада дурбуну зенит аркылуу еткерушет, 
алидаданы башка баштапкы санап белууге орнотушат, маселен 
90°02', жана ошончо кайталоонун санын жазышат. Эгерде бурчту 
елчеенун журушунде микроскоптун нелунчу штрихи толук айлануу 
жасаса жана лимбдин нелунчу штрихи аркылуу етсе, анда акыркы 
санап белууге 360° кошуп, санап белуулердун айырмасын алып, аны 
учке белуу керек. Ошентип экинчи жарым ыкмадан бурчтун чондугу 
79°26,5', андан кийин жарым ыкмалардын орточосу 79°26,0' алышат. 
Инженердик жумуштарда дайыма учтен ашык кайталоону 
жасашпайт.

Кайталоо ыкмасы менен бурчту елчегенде, микроскоптун нелу 
лимбдин нелунен еткенун байкоо керек, анткени ар бир ушундай 
етуш акыркы санап белууге 360° кошууну аргасыз кылат. Ушул 
максат учун, баштапкы менен айырманы тузуучу, болжол менен 
елченуучу бурчтун човдугуна барабар текшеруучу санап белуу керек. 
Демек, 3.42-чу таблицадан 79o30'-0o06'=79',24, келип чыгат.

Бурчту елчеенун нелден баштоо жолу мындан турат: лимбде 
нелунчу санап белууну орнотуп, алидаданы бекитишет: лимбди 
бошотуп, дурбуну сол чекитке келтиришет. Лимбди бекитип, ал эми 
алидаданы бошотуп, дурбуну он чекитке келтирип, санап белууну 
жасашат, ал ошентип, ушул ыкма менен елченген ■ бурчтун сандык 
чондугун керсетет.

Бурчтарды елчеенун уч штативдик ыкмада байкалуучу 
чекиттерге вешкаларды эмес, астына койгучу менен теодолиттин 
штативдерин орнотуудан, аспаптын устунку белугунун ордуна 
калканча (марка) коюулган, бурчту елчее, ошолорто визалоодон 
турат. Бурчту елчеену бутуп, теодолиттин устунку белугун 
чыгарышат да, кийинки чекитке алып келип, марканын ордуна 
орнотушат. Мурдагы чекиттен (мурдагы арткы) штативди алдыга
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иным келишет да, ошол чекиттин устуне салмоор боюнча орнотушат. 
Vinyil I it 11 бурчтарды елчеенун тактыгы чоцоёт.

Т.Ю дай тегеректердеги белуктердун жазуусу сааттын жебесинин 
«урушумо каршы ескен теодолиттерде, бурчту елчегенде сол 
мини к* н бай калган санап белууден оц чекиттин санап белуусун 
ними силышат.

1,5, Ьурчтарды елчеенун тактыгы

Ьурчтарды елчеенун тактыгына аспаптык каталар (санап 
Пн н у учу тузулуштун каталары, Лимбдерди градустоо, дурбуну 
фщ. Vi гоо, шаймандын негизги окторунун жайгашканы), ошондой эле 
m у му in ту жургузуунун шартгарЫ (геодезисгин квалификациясы, аба- 
ырпИыныи шарттары, жердин рельефи ж.у.с.) таасир этет.

I притоптал бурчту елчеенун катасы, визалоодогу, микроскоп 
fliкончи санап белуудегу, борборго келтируудегу, оцтойлотуудагы 
интпнрдын суммасы болуп эсептелет. Ошондуктан елченген бурчтун 
прщчо кпадраттык катасы теменку формула боюнча керсетулет

т = ĵml + т\ + ml + т] (3.5.1.)

мында mv-визалоодогу орточо квадраттык ката; т, -  микроскоп 
(киОНЧМ санап белуудегу орточо квадраттык ката; ть -  борборго 
мшируудогу орточо квадраттык ката; тс -  оцтойлотуудагы орточо 
инидритгык ката.

< )рточо квадраттык каталардын чоцдуктары теменку 
формулалар боюнча аныкталышы мумкун

ть= --т,; та (3.5.2.)а
мында 60"-жабдылбаган кез менен визалоодогу ката; 
у-дурбунун чоцойтуучусу; t-лимбдин шкаласынын белугунун 

Пит ы, /> 206265; d-бурчтун жагынын эц кыска узундугу;
in| чекиттин устунде борборго келтируудегу орточо квадраттык

ЦИ1Й.
Мертикал бурчтарды елчеенун тактыгы негизинен сацап белууну 

ииуудигы жана рефракциядагы каталарга кез каранды. Техникалык 
(«одолиггер Y4Yh вертикал бурчтарды елчеенун тактыгы, горизонтал 
Пурчгирдм олчеенун тактыгынан болжол менен 1,5-2,0 эсе кичине. 
Цщ и л о о  пюоласынын узундуту 300 м чейин болсо, рефракцияны 
к (чип’ илышпайт.
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3.6. Коддуу, лазердуу теодолиттер жана гиротеодолштер 
женунде тушунук

Топографиялык-геодезнялык жумунггардын ендурумдуулугун 
жана тактыгЫн жогорулатууну, елчеелердун аткарылыштарын 
механизациялоонун жана автоматтапггыруунун эсебинде гана жетишуу 
мумкун. Ошону менен бирге, эгерде ал комплекстуу болсо жана даяр 
геодезиялык документгерди беруу менен буткен учурда гана 
механизациялоо эц эле натыйжалуу болот. Мындай масслелерди 
чечууде эц эле келечектуу болуп коддуу теодолиттер саналат. 
Коддуу теодолиттерДё баардык инггер автоматтапггырылган. Кийинки 
убакта кездеген чекиттерди же заттарды ээрчип, байкоону да 
автоматтык турунде аткаруучу жацы аспаптар пайда болду.

Коддуу теодолиттерде сандык санап белуулер менен операция 
жасалат, ал эми турдуу белгилердин жыйындысьшда коддуу 
белгилерди пайда кылат. Негизи экилик системадагы эсептее болгон 
Код эц эле кецири колдонула баштады. Коддуу лимбдерди айнек 
дискаларда даярдашат.

Мурдагы СССР де коддуу фотокаттоочу ТК  теодолита 
тузулген, ал теодолиттик жана тахеометрдик журуштерде, ошондой 
эле ченеп елчеечу негиздерди тузууде . бурчтарды елчее учун 
арналган. Бир ыкма менен бурчту елчееде орточо квадраттык 
катасы 15" тузет, елчеелердун натыйжалары бар фотопластинканын 
коддорун чечуу, фильмдерди саноочу СФ-400 менен же микроскопту 
пайдаланып кол менен аткарылат.

Инженердик изилдеелерде, курулуштарды курууда жана 
монтаждоодо лазердуу аспаптарды колдонуу, геодезиялык елчеелерду 
автоматташтыруу мумкун жана натыйжалуу экенин турмуш керсетту. 
Лазердин нурун анык байкайбыз, анткени ал белгилуу жарык 
энергиясын берилген багытта алып журет. Мунун натыйжасында 
аны кармап алуу жана зарыл геодезиялык елчеелерду аткаруу 
мумкунчулугу келип чыгат. Азыркы убакта лазердуу нивелирлер, 
теодолиттер, тахеометрлер, жарык аралык елчегучтер, теодолиттерге 
насадкалар ж.б. сериялуу чыгарылып жатат. Бирок лазердик 
шаймандар азырынча чыгарылган геодезиялык шаймандарды толугу 
менен алмаштыра алышпайт, бирок аларды геодезиялык аткарууда 
барган сайын кецири колдонууда. Лазердик шаймандар геодезиялык 
елчеелерду бир кыйла ж енекейлентет, ендурумдуулугун жана 
аткарулуучу жумукггардын тактыгын чонойтот.

Лазердик теодолиттерди тоннелдерди салууда, каналдарды, сугат 
системдерди, кепурелерду, жолдорду курууда жана конструкцияларды 
монтаждоодо колдонушат, Лазердик теодолип+ин - мунездуу 
езгечелугу, кадимки эле теодолиттин дурбусу лазердик шоола 
чыгаргыч менен алмаштырылган.
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Лазер №^6 
' 'Жэнгв салгыч

3.6.1 сурет. Лазердик теодолит

Лазердик теодолитте визалоо огу боюнча же ага параллель 
шпердик шооланы жиберишет. Лазердик шоола чыгаргыч чыгарылма 
жииа ар турдуу кубаттуулукта болушу мумкун. Маселен, ЛТ-75 
иичердик теодолитте ЛГ-75 лазери колдонулган, кубатгуулугу 30 мВТ, 
ни эми ЛТ-56 лазердик теодолиттин кичине габаритуу ЛГ-56 лазери 
Пир, кубаттуулугу 2 мВТ жана 12В аккумулятор менен иштей алат.
il l -75 теодолитти гидротехникалык курулушта колдонулат, ал эми 
ПТ-56 теодолиттин курулуш аянтчаларда ажыратып белуучу 
жумуштарды аткарууда колдонушат. ЛТ-56 лазердик теодолит ТГ-1 
100 теодолитинин базасында иштелип чыккан.

Жогорку тактык менен курулуш-монтаждоо жумуштарын 
hi кируу > учун сериялуу чыгарылган Т2 теодолиттин базасында 
шпердик теодолит жасалган (3.6.1-сурёт). Ш айман женекей жана 
пмиердик теодолиттей эле иштей алат.

Сериялуу теодолиттерге чыгарылма лазердик насадкалар 
нпмелип чыккан жана практикада колдонулат. Бизде жана бир нече 
чо г мамлекеттерде насадканы дурбуге монтаждашат. Бул учурда 
шпердик шоола дурбунун визалоо огуна параллель етет. ОТ-02 
н'одолитинин ЛНОТ-02 насадкасы ушул принципте жасалган. 
Жирыктын булагы болуп ЛГ-56 газ лазери кызмат кылат. 
Кпшшматор ичинен фокусталуучу телескопиялык систем турунде 
тузулген. Ш оола визалоо огунан 10 см ееде етет.

Жаны геодезиялык шаймандарга, багыттын чыныгы азимутун ез 
нидыпча аныктоочу гиротеодолиттер (гирокомпастар), гироскопиялык 
I учулуштер кирет. Гиротеодолиттер маркшейдердик, геодезиялык, 
мнимрафиялык жана башка жумуштарда колдонулат. Гироскопиялык
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таасир аэрофото ченеп-елчее иштеринде маршрутту салууда учактын 
багытын туура кармоодо, багыттоонун бурчтук элементтерин 
аныктоодо жана белгилееде, бурчтук ылдамдыкты елчееде, 
маршруттагы аэроаппараттын t коюулуучу рамкасын горнзонтгун 
сызыгына параллель туруктуу абалга келтирууде кецири пайдаланат.

Гиротеодолит аракетинин принциби боюнча гирокомпас болуп 
саналат, ал жылдын мезгилине жана суткасына карабастан, аба- 
ырайынын баардык шарттарында чыныгы меридиандын багытын чоц 
тактык менен (5-60") аныктоого мумкундук берет.

Аэро ченеп-елчееде гирокомпастардан банпса
аэрофотоаппараттардын коюулучу рамкасын туруктуу абалга 
келтируу учун жана багыттооцуй бурчтук элементтерин аныктоо учун 
гировертикалдар (гирогоризонттор) колдонулат.

Гироскоп бул симметрия огунун тегерегинде тез айланган ротор, 
анын абалы мейкиндикте езгерушу мумкун.

Гиротеодолиттерди конструкциялоодо маятниктуу гироскоптор 
(3.6.2-сурет) кеп колдонулат, анда У огунун айланасында 
айлануунун эркиндиги Q жугу менен анча-мынча чектелген. 
Натыйжада маятниктуу гироскоп чыныгы меридиандын багытын 
керсетуу жендемдуулугуне ээ болот.

3.6.2, а сурет. Уч баскычтуу маятниктуу гироскоптун схемасы
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3.6.2, б сурет. Гиротеодолиттин жалпы схемасы:
1-гироблок; 2-терисон; 3-теодолит; 4-кузгу; 5-шкала; 6- 

гиромотор; 7-гирокамера; 8-арретир

I иротеодолит-гироблоктон, бурч елчеечу белуктен, 
шыктиндыруучу блоктон Жана энергиянын булагынан туруучу 
опгикп-механикалык жана электрондук шайман. Гиротеодолиттин 
жплпы схемасы 3.6.2, б суретте керсетулген.

Гироблок сезгич элементтен, эреже катары гирокамерадагы 
I иромоторду жургузуучу маятниктуу гироскоптон, ток беруучу 
i inтеми жана гироблоктун магниттик коргоочусун арретирлеечу 
гучулуштеи турат. Гиромотордун ысыганын азайтуу учун
I ирокимераны вакуумдашат, же болбосо, гелий же водород менен 
ГОЛ'Гурушат. Бурч елчеечу белугу сериялуу чыгуучу штативи менен 
Г#0Д0Литтен турат, анда гироблокту жана сезгич элементти ээрчичуу 
гучулушту беките турган кошумча жабдуулар жасалган. 
Л шктиндыруучу булак болуп, аккумулятордук батареялар кызмат 
кылыишт. Азыктандыруучу блок туруктуу токту ылдамдыгы 100-400
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Гц уч фазалуу езгерулме токко езгерет, ылдамдыгы жана чыналуусу 
боюнча аны бир калыпка келтирет да, керектеечулерге белуштурот,

Мурдагы СССР де Венгриядан чыккан гиротеодолиттер 
колдонулган, алар тактыгы боюнча 5 класска белунет. Бул 
кдасеификацияларга жараша, жогорку тактыктаргылар бир жолу 
жургузуу менен азимутту Орточо квадраттык катасы 5", таптактар- 
20", орточо тактыктагылар-40”, аз тактыктагылар-Г жана теменку 
тактыктагылар-3’ ашпаган тактык менен аныктоонуу камсыз кылат, 
Бир жолу жургузуп, толук программа боюнча азимутту аныктоонун 
убактысы 20-40 мунет. Шаймандын езунун массасы 30-50 кг, 
Теодолиттерде сезгич элементтердин кыймылын ээрчуу кол менен же 
автоматтык турде болушу мумкун. Азыр гиротеодолиттердин ар 
турдуу моделдери колдонулат, ошонун ичинде: GjBl, GiB2, G|B3, 
МВТ2, МТ-1 ж.б. да бар.

Гироскоп багыттоочу тараптын гироскоптук азимутун а,щ, 
аныктоого мумкундук берет, аны билип астрономиялык азимутту 
эсептеп чыгарууга болот А. а гар+Д, мында Д-эталондоодон 
алынган гиротеодолиттин туруктуу тузетуусу.

3.7. Жиптуу аралык елчогуч менен аралыктарды елчее

Эки чекиттин ортосундагы аралыкты аныктоо учун, аны 
тикеден-тике елчебей, аралыкты елчеечу ыкманы пайдаланышат, 
Ошентип, 3.7.1-суреттегу PC аралыгын (3.7.1) формула боюнча 
чыгарууга болот, эгерде тен капталдуу АРВ уч бурчутугунан СО 
бурчунун чоцдугун жана АВ жагынын узундугун билсек АВ жагы 
базис деп аталат да, PC ке салыштырганда ар качан кичине; мындай 
уч бурчтукту параллактикалык деп аташат.

(3-7.1)

Аралык елчегучтун тузулуцгу мындай конструкцияланган: W 
бурчу туруктуу .болуп кала берёт, АВ базиси болсо езгерулет, анын 
узундугун PC аралыгынын езгерушу менен, ар бир жолу елчееге 
туура келсе, туруктуу бурчтуу аралык елчегуч деп аталат. Эгерде С 
чекитинде жайгашкан Р чекитинен туруктуу узундуктагы АВ1 
кесиндиси керунген ошол W  бурчун елчей турган болсок, анда 
шайман туруктуу базистуу аралык елчегуч деп аталат.

Туруктуу бурчтуу аралык елчегуч геодезиялык аспаптардын 
дурбусунде эки четки горизонтал жиптер же штрихтер менен 
керсетулген, ортонку жипке карата симметриялуу жайгашып, аралык 
елчегуч деп аталат. Мындай тузулуштун жардамы менен аралыкты 
аныктоо, темендегудей геометриялык тушунукте негизделет.
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3.7.1-сурет. Параллактикалык уч бурчтук

3.7.2-сурет. Жиптуу аралык елчегуч менен аралыктарды 
аныктоонун схемасы

3,7.2-суретте дурбунун узунунан кесилиши керсетулген жана 
миди: окуляр Ц объектив 2, жиптердин тору 3, тордун аралык 
вдчеечу жиптери жана алардын а жана в чекит турундегу кесилиши, 
объективдин Р алдыцкы башкы фокусу, рейка деп аталган сантиметр 
/М’ башка белуктеру бар терт бурчтуу нерсе AL, алардын 
ортосундагы аралыкты аныктоо керек болгон К  жана L  чекиттери 
белгиленген. 3.7.2-суреттун сол жагында дурбунун керунуп турган 
мНЫшинде керунген рейканын жана жиптердин торунун суреттелуп 
MipYHYYcY керсетулген.

Башкы фокус Р аркылуу рейкадан келуучу AFa„ жана BFb„ 
ЖИрыктын нурлары объектив 2 ден сынгандан кийин, сС оптикалык 
окио параллель етет да, аралыкты елчеечу а жана в жиптерге тийет. 
Анткени жиптердин ортосундагы аралык ав езгеруусуз, ошондуктан 
андагы чокусу башкы Р фокусундагы w бурчу мына ушул аспап 
учун туруктуу болот. AFB уч бурчтугу параллактикалык болот, анын
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чокусу Р  аналитикалык чекит деп аталат, w  бурчу болсо 
диастимометрдик деп аталат.

Аралык - елчегучту конструкциялап жатканда ctgw/2 чондугу 
тегерек сан, кепчулук учурда 200 менен керсетулгендей кылыи 
тандалып алынат.

AFB жана а ^ в ,  окшош уч бурчтуктарынан пропорция жазууга 
болот:

dj:f=n:p

мындагы тамгалар символу темендегудей чоццуктарга туури 
келет: d=FC , f-объективдин фокустук аралыгы, п=АВ-аралык елчегуч 
жиптердин а  жана в ортосунда керунген, базис болгон рейкадагы 
кесинди, алардын ортосундагы езгерулбес аралык р  тамгасы менен 
белгиленген.

Анткени f: р  катышы мына ушул аспап учун туруктуу чоццук, 
аны С тамгасы менен белгилеп, аралык елчегучтун коэффициент 
деп атоого болот. Ошондо жогоруда жазылган пропорциядан

d = (f:p)n=Cn
келип чыгат.

Аспаптын вертикал огунан рейка коюулган L чекитине чейинки 
d  аралыгын табуу учун d, ге q=p+f кошуу керек, ошондо

d=Cn+q (3.7.1.)
чыгат.

Дурбунун визалоо огу горизонтал абалды ээлегенде, дурбунун 
езунде тышкы фокустоосу болгон учурлар учун (3.7.1.) формула 
чыгарылган. Бул учурда туруктуу q болжол менен дурбунун бир 
жарым узундугуна барабар.

Аралык елчегучтун коэффициента аспапка кошулган аттестатта 
керсетулген жана дайыма 100 барабар. Бирок, керек болгон учурда 
аны темендегудей жол менен аныктоого болот.

Туз горизонтал жерде лента менен кандайдыр аралыкты, d+q 
барабар, маселен ЮО+q (3.7.3-сурет), елчеп алышат. Бул сызыктын 
бир учуна аспапты, башкасына болсо рейканы коюушат да, ал 
боюнча тордун четки жиптеринин ортосунан керунген жана d нын 
бирдигиндей эле, б.а. метр менен керсетулген базистин чоцдугун, 
п=АВ кесиндисин аныкташат. Ошондо (3.7.1.) формула боюнча 
100+q=Cn+q жазууга болот, мындан С=Ш0:п. Аралык елчегучтун 
коэффициентин ушуга окшотуп башка эки-уч аралыктарда 
аныкташат, маселен, 50+q, 200+q, андан кийин орточо маанисин 
алышат, ошентип аны аспап менен кийинки иштеенун журушундо 
колдонушат.
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3.7.3-сурет. Аралык елчегучтун коэффициентин аныктоо

Ички фокустоосу бар дурбулер менен жабдылган ушу кездеги 
аснаптарда, (3.1.1) формула боюнча эсептелген эквиваленттуу 
фокустук аралык fL аспаптан турдуу аралыктарда турган заттарды 
Гшйкоодо бул формулага кирген А чоцдугунунун езгергендугунун 
inn'истинен бир аз езгерет. Ошон учун С аркылуу белгиленген f:p 
мнышы жана q кесиндиси, жалпысынан айтканда-езгерулме 
чопдуктар.

Ьирок ушу кездеги ички фокустоосу бар аспаптардын 
оптпкасын С=100 жана q=0 болгондой кылып конструкциялашат, 
ошондуктан d ны аралык елчегуч менен аныктоодо иш жузунде 
(1.7.2.) формуланы колдонушат

d= С п  (3.7.2.)
Жиптуу аралык елчегуч менен аралыктарды аныктоонуи 

шктыгы, эгерде алар 300 м ашпаса, дайыма 1:300 алынат.
Дурбунун визалоо огу жантык болгон учурда, аралыкты 

аныктоо горизонтко келтирууге, б.а. елченуучу сызыктын горизонтал 
проекциясын алуу учун, ондоого муктаж болот, а  бурчу менен 
(Юнггнйган АВ визалоо огу, типтик FE рейканын жана аралык 
олчогуч жиптер аркылуу етуучу AF жана АЕ нурлары менен ез ара 
жайгашкан схемасы 3.7.4-суретте керсетулген.

1>ул учурда d=AC=:AB-cosa.’ Эгерде штирх сызыгы менен 
кпрсотулгендей, рейка визалоо огуна перпендикуляр жайгашкан 
Пи in. о, анда аралык елчегуч жиптер боюнча рейкадагы кесинди 
1'0“ И, аныкталмак. Ошондо, визалоо огу рейкага перпендикуляр 
П и щ  п н  у ч у р  учун чыгарылган (3.7.1.) формула боюнча, эгерде q 
Парк албасак, айдееш  аралык АВ=Сп„ болот. Чындыгыида АВ 
1 Н Г Ш Л О О  о г у н а  перпендикуляр эмес, типтик турган рейкада аралык
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F

3.7.4-сурет. Сызыктардын горизонтал проекциясын аралык 
елчегуч менен аныктоо

елчегуч жиптердин ортосунан п барабар FE кесиндиси керунет. 
Жактары ез ара перпендикуляр болгондуктан ОВР жана РВЕ 
бурчтары а бурчуна барабар; FQB жана ЕРВ уч бурчтуктарын тик 
бурчтуу деп агоого болот, анткени алардын бурчтары Q жана Р 
чокуларда ар бири болжол менен 15' тиктиктен айырмаланышат. 
Ошондо

QB=FBcosa жана ВР=ВЕ cosa
бул тевдемелерди жыйынтыктагандан кийин

QB+BP=(FB+BE)cosa=PQ=FE cosa
Бирок, PQ=nb FE=n болгондуктан n^n-cosa  , ошентип А 

аспаптан В рейкага чейинки айдееш аралык (2.8.1) формула боюнча 
AB=Cn!=Cn-cosa келип чыгат, горизонтал проекция АС=АВ cosa 
болсо,

d= Cn cos2a  (3.7.3.)
туюнтмадан аныкталат. Эгерде (3.7.3.) формул аны

d=Cn,(l-sin2a)=Cn-Cn-$in2a,
турунде жазсак, анда анын биринчи мучесу аралык елчегуч менен 
аныкталуучу (кичине кошулуучу q эсепке албаганда) Сп аралыгын 
керсетет, экинчи мучесу Cnsin2a  болсо, АС горизонтал аралыгын
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niiyy y4Yh биринчи мучеге киргизе турган, ошол тузетууну керсетет.
Ьул тузетууну

d= C nsin2a  (3.7.4.)
дайыма даяр таблица боюнча аныкташат да, 3-4° ашкан бурчтарда 
гимн киргизишет, анткени калган учурларда ал эн эле кичине.

3.8. Дифференциалдуу жана ички базалуу аралык влчегучтвр

Жиптуу аралык елчегуч менен аралыкты елчеенун 
силыштырмалуу тактыгы кичине болгондуктан, дурбунун оптикалык 
системин толуктоочу жана анын керунуп турган мейкинин эки 
белукке белуучу аралык елчегуч насадкаларды жасоого себеб болду.

Корунуп турган мейкиндин бир жак жарымында керунген 
шпып суреттелуп керунуусу, дурбунун керунуп турган мейкининин 
жинчи жарымынын чегинде, ошол эле заттын суреттелуп 
кпрунуусуне карата жьшышып кеткенсип керунет. Уп1ундай турдегу
• Y»y '1Y111 кош суреттелуп керунуучу аралык елчегучтер деп аталышат. 
( )б'1>ективдин бир жак жарымы аркылуу затган келуучу, алардын 
и'пшдсги нурлар, ошол эле заттан объективдин экинчи жарымы 
иркылуу келуучу нурлардын багытына карата диастиометрдик, 
болбосо параллактикалык бурч деп аталган бурчтун човдугуна 
кмПмшят. Нурлардын мындай кыйшаюусу насадкада жайгашкан, 
шыпиалык же линзалык компенсатор деп аталышкан, оптикалык 
шыпалардын же линзалардын жардамы аркылуу жетишилет. ДЦ 
(лиффсренциалдуу аралык елчегуч) туруктуу параллактикалык бурчту 
6opYY4Y> С=100 коэффициентине туура келуучу шыналуу 
компеисаторду колдонууга негизделген. Насадка кевдей цилиндр 
формасында, анда объективдин бош тешигинин жарымын жабуучу 
iiiii оптикалык шынаа жана объективдин экинчи жарымы учун, 
коргоочу айнек катарында эки жалпак параллель пластинкалар 
жайгашкан. Параллактикалык бурчтун чокусу дурбунун огу менен 
геодолиттин огунун кесилишкен чекитинде турат, ошондуктан аралык 
млчегучтун туруктуусу q=0. Аралык елчеечу комплект ДЦ-3 
инсидкадан, каршы салмактан жана эки рейкадан турат, ал Т10, Т15 
Ж.б. теодолиттер учун арналган.

11асадканы 2 дурбунун объектив жагына кийгизишет да, жумуш 
буткйнче ага бекитишет (3.8.1-сурет). Аралык елчегучту колдонбой, 
геодолит менен горизонтал жана вертикал бурчтарды елчешкенде, 
шыналуу пасадканын керунуп турган мейкининин жарымын жабуучу, 
Min.iii шторкасы 1 бар. Кеццей цилиндр турундегу каршы салмакты 
фокустоочу муфтага кийгизишет да, абайлап бурамалар менен 
бекитишет. Дурбуну фокустоодо каршы салмакты муфта менен бирге 
cot сретишет.
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3.8.1-сурет. ДЦ-3 аралык 
елчегуч насадкасы бар 

теодолит

Рейкалар эки метрдик эки жактуу, ар бир жагында эки 
сантиметрдик белуктер бар; ондук белуктер жазылган. Рейканын 
нелун (3.8.2-сурет) жана биринчи ондуктун белуктерун тушурушпейт, 
Рейканын шкалалары терт бурчтуу узун жыгачка тартылган 
инвардык тилкелерден даярдалган, бир жагы кара, башка жагы 
болсо, сары туске боёлгон.

Ш калалардын штрихи инвардык тилкеде эц чоц тактык менен 
тешилген тик бурчтуу тешик болот; рейканын фонунда алар бир 
жагында кара, башка жагында болсо сары боёлгонсуп турат. Кара 
жагында уч бурчтук штрих менен белгиленген верньердин нелу, 
рейканын нелу боло турган чеки Т менен туура келет. Сары 
жагында верньер ар бир санап белуу 1, 2 см кичине болгондой 
кылып жылдырылган, аралыкты эсептеп чыгарууда рейканын бул 
жагы боюнча санап белууге, аралык елчегучтун коэффициентинс 
кебейтулген дагы 2, 3 м кошууну талап кылат. Мындай ш артта кара 
жана сары жактары боюнча жасалган санап белуулер ар башки 
болушат, бул болушу мумкун болгон каталардан кепилдик кылат.
Ар бир жагы боюнча экиден санап белууну жасашат. Аларды эки 
эсе кебейтсек болмок, анткени ар бир рейканын белуктерунун баасы
2 см барабар, бирок иш жузунде башкача кылышат. Эгерде елчее 
кара жагында жургузулсе, биринчи жолу санап белууну жасап жана 
жазып, экинчи елчеену жургузушет, экинчи санап белууну

3.8.2-сурет. Аралык елчеечу 
комплекттин рейкасы жумушчу 

абалда
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Пиринчисине кошот да, натыйжасында метр менен керсетулген 
приiii.ii> I ы нлышат. Рейканын сары жагы менен ипггегендс 2, 3 м 
ПнриОнр туруктууну эсепке алуу керек. Рейканын кара жагы менен 
ипчмнгин нрнлыктын натыйжасы, анын сары жагынан алынган 
мп I мПжмднн 1:800 ден аз чондукка айырмаланышы керек. ДД-3 
MiMiiMitiiiii.nl 20 дан 200 м чейинки аралыкты, орточо ката 1:1500 
МенвИ олчое yi|YH колдонушат. Уч метрдик рейканы колдонгондо 250 
к» чейинки аралыкты елчееге болот.

Ьийкоолор убагында рейканы тегерек денгээл керсеткучтун 
жиринмы менен тик коюушат, ал былкылдабас учун ачылуучу 
I н it hi 1 11 ы кты же тутканы колдонушат. Рейканын ылдый жагы учтуу 
и in|< менен бутет, керек болгон учурда рейканы кетеруш учун, 
ytviuiyiy 50 см тутукту кийгизишет. Устунку белугунде илгич, ылдый 
ИОН ЫНЛМ болсо жьшдырма борбор бар, аларды бул убакта илгичке 
Свинтил у учу салмоор боюнча децгээл керсеткучту текшергенде 
Иплдонуцтт. Эгерде салмоордун учу жылдырма борбордун учу менен 
пин ммсе, анда бузугу жок децгээл керсеткучтун кебугу ортодо 
пинушу керек. Бул шарт сакталбаган учурда децгээл керсеткучтун 
Miiiyi ум, инын ондоочу бурамалары менен ортосуна келтиришет.

Гводолитгин дурбусуне насадканы кийгизии, вертикал коюулган 
jiiltiMiHi келтируу керек. Эгерде рейканын штрихтеринин жана 
нерньерднн пегиздерииин ортосунда кобул байкалса, анда насадканы 
нурПунун огунун айланасында этияттык менен кобул жоголгонго 
■и Ним бурушат, ушундан кийин насадканы бекитишет. Теодолит 
и иным или текшерилген болушу керек жана анын огу децгээл 
Керсеткучтун жардамы менен тик орнотулушу керек.

Аспиптан рейкага чейинки аралыкты аныктоо учун, дурбунун 
Горумун ортонку горизонтал жиби верньердин нелу менен 
бирнккондей кылып, ал эми вертикал жип болсо, рейканын 
III I рих геринин жана верньердин кашаты менен. еткендей кылып, 
рейкит аны келтируу керек: лимбдин, алидаданын жана дурбунун 
1< i.u vyчу бурамалары бекип турушу керек. Эгерде верньердин 
мшдайдыр штрихи рейканын штрихтеринин бири менен так дал 
Мл се, анда кадимкидей эле верньердин шкаласы боюнча санап 
(шнууну жасашат. Эгерде верньердин белуктерунун бири да рейканын 
Оир дм бол у [ 7  менен бирикпесе, анда верньер боюнча санап белуу, 
щмендегудей аныкталуучу анын тактыгынын улушун тутат.

Исрпьердин штрихи менен ага жакынкы рейканын штрихи так 
Пириккендей кылып, дурбуну анын микрометрдик бурамасы менен 
жмнтийтышат; жылдырууну санап белуунун ескен жагына жасоо 
керек; ушуну менен бирге тордун ортонку жиби ГЖ  (горизонтал 
жми) псрньердин нелунчу штрихинен, анын тактыгынын улушун 
«тык Iий турган белуктердун санына жылат. 3.8.3, а  суретте рейка 
йоюнчн санап белуу верньердин нелуне чейин 72 белукке; верньер
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боюнча санап белуу дал келген штрихте -4; тордун ортоцку жиби 
боюнча верньердин 7 бутун белугуне жана кез елчем менен кийинки 
белуктун ондон 7 сине'барабар. Толук санап белуу рейканын 72,477' 
белугуне барабар болуп чыгат. Мейли, кайталап елчеенун 
натыйжасында 72,483 берди дейли, демек, метр менен керсетулгон 
аралык 144,960 болуп чыгат. Ар бир жолу объективдин бош белугу 
аркылуу рейканын белуктерун, ал эми шынаалар системи аркылуу 
болсо, верньерди байкашат.

Дурбунун визалоо огу 2 ашык жантайган учурда, елчеечу 
сызыктын горизонтал изин (3.7.3) формула боюнча эсептешет же
(3.7.4) формула боюнча эциш учун тузетуу киргизишет.

Аралык елчегучтун коэффициентин С жиптуу аралык 
ёлчегучтердукундей эле аныкташат. Туз жерде лента менен 
теодолиттен 100 м аралыкты елчешет да, рейканы вертикал 
коюушат. Ушул эле аралыкты аралык елчегуч менен аныкташат, 
эгерде 100 метрден четтее табылса, анда шынаалардын жантаюусун 
езгертуу учун жана С ны 100 ге чейин жеткиргенче насадканы н 
вертикал ондоочу бурамалары менен аракет кылышат.
ДД-5 аралык елчегуч насадка ДД-3 насадкадай эле принцип боюнча 
иштейт; анын отургузуучу диметри 38 мм; аралык елчегучтун 
коэффициента С=200; 40 тан 200 м чейинки аралыкты аныктий 
турган насадка колдонулат. Комплектке насадкадан башка, каршы 
салмак жана ар биринин узундугу 1,5 м эки эки жактуу рейкалар 
киришет. ДД-3 тун рейкасындай, рейканын бир жагында ар бир 2 см 
кийин белуктер тушурулген, ондук белуктер жазьхлып коюулган; 
башка жагындагы белуктер беш сантиметрдик. Верньерлердин 5 тем 
негизги белуктеру жана рейканын каптал четине катар тушурулген 3 
тен кошумча дойбу таштары сымактуу так бар (3.8.3, б сурет), 
Рейкалар децгээл керсеткучтер жана туткалар менен жабдылган, 
Рейканын эки сантиметрдик жагы боюнча санап белууну 
темендегудей жургузушет.

Дурбунун торунун ортоцку горизонтал жибин уч бурчтук менен 
белгиленген верньердин нелунчу белугуне орнотуп, дурбуну 
бекитишет. Дурбунун микрометрдик бурамасы менен таасир кылын. 
ДД-3 тей верьердин штрихи рейканын жакынкы штрихи менен так 
биригуусуне аракет кылышат; ушуну менен бирге ортоцку жип ГЖ 
жылат да, жацы абалды ээлейт (3.8.3, б суретте дурбунун керунуп 
турган менкининин белугу керсетулген). Рейка боюнча верньердин 
нелуне чейин 14 белукту, верньер боюнча дал келген штрихке чейин
3 белукту, верньердин ортонку жиби жана кошумча дойбу таштары 
сымактуу тактан 7,6 белукту окушат; демек верньер боюнча жалпы 
санап белуу 376 болуп чыгат. Бул санап белууну эки эселентиш 
керек, анткени верньерде беш гана белук бар жана анын тактыгы 
рейканын 0.2 белугуне барабар (ДД-3 дей 0,1 эмес). Верньер боюнчи
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>ки эселенген санап белугу» рейка боюнча санап белууге кошуп, 
рейканын 14+0,752=14.752 белугун алышат. Рейканын белугунунун 
баасы 0,02 м, ал эмн С=200 болгондуктан, анда бул чондуктарды ез 
ара кебейткенден кийин аралык 14,752-0,02-200=59,008 м болуп 
чыгат.

3.8.3-сурет. ДД-3, ДД-5, ДАР-100 рейкалары боюнча санап белуу

Рейканын ар бир жагынан кез каранды эмес экиден санап 
белууну алуу жана алардын орточосун чыгаруу керек болгондуктан, 
it in жузунде мындай кылышат. Биринчи жолу окушат жана жазышат, 
мисслен 14,376 (верньер боюнча санап белууну эки эселентпейт). 
Дурбунун микрометрдик бурамасын буруу менен орнотууну бузушат 
ди, ошол эле бурама менен э к и н ч и  жолу верньердин штрихин, 
рейканын штрихи менен бириктиришет. Верньер жана дойбу таштары 
сымактуу гак боюнча гана санап белууну жасашат, маселен 378, аны 
биринчи санап белууге кошот да рейканын 14,376+0,378=14,754 
белугун алышат. Акыры, тертке кебейткенден кийин метр менен 
Керсетулген рейкага чейннки аралыкты алышат 14,754-4=59,016 м.
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Эгерде визалоо огу 2° ашык жантайса, анда елченген сызыктын 
горизонтал изин алуу учун, (3.7.4) формула боюнча чыгарылуучу, 
эциш'учун тузетуу киргизишет.

Беш сантиметрдуу рейканын жагы боюнча да, жогоруга окшош 
санап белууну жана эсептеелерду жургузушет. Рейканын бул жагы 
менен 100 ден 200 м чейинки сызыктардын узундугун елчееде, ал 
эми эки сантиметрдик жагын болсо, 40 тан 130 м чейинки 
аралыктарды елчее учун колдонушат. Узун сызыктарды белук-белук 
боюнча елчешет.

ДН-10 аралык елчегуч насадкасы вертикал рейка боюнча, 
насадканын аты керсетен 10 санындай, орточо квадраттык катасы 
±10 см менен аралыкты аныктоо учун даярдапат.

Тузулушу боюнча ДД-5 тей эле, аралык елчегучтун коэфциенти 
200, рейканын узундугу 1,7 м, бир жагында белуктер 1 см, башка 
жагында ар бир 5 см кийин тушурулген.

Авторедукциондук аралык елгегуч ДАР-100 тедолиттин 
дурбусунун объектив жак белугунде отургузуучу диаметри 46 мм 
насадка болот. Насадкадан башка комплектке каршы салмак жана ар 
биринин узундугу 2,4 м, эки эки жактуу рейкалар киришет.

Рейканын бир жагында эки сантиметрдик, башка жагында 
болсо, уч сантиметрдик белуктер тушурулген; нелден баштап ондук 
белуктер жазылып коюулган. Рейканын нелунен ееде верньердин 
белуктеру тушурулген, анын нелу уч бурчтук штрих менен 
белгиленген. Верньерди тузуу учун рейканын белуктеруне барабар 
кесинди алынган жана п-1 белуктерге белунген. Мындай верньерлер 
тескери деп аталат, анда белуктердун есуу багыты, рейкадагы 
жазуулардын есуу багытына карама каршы. Мына бул учурда п=11, 
ал эми п-1=10.

Рейкага келтирууну жана ал боюнча санап белуу ДД-3 тей эле 
жургузулет. 3.8.3, в суретте верньердин штрихи менен рейканын 
штрихин бириктиргенден кийинки дурбунун керунуп турган мейкини 
керсетулген. Рейканын шкаласы боюнча верньердин нелуне чейин 
санап белуу рейканын 72 белуктеруне, верньер боюнча 4; верньердин 
нелунен ГЖ тамгалары менен белгиленген тордун ортонку 
горизонтал жибине чейин 6 бутун жана кез елчем менен ондон 3 ке 
барабар болуп чыгат. Толук санап белуу 72,463 барабар болуп 
чыгат, ал рейканын белуктеру менен керсетулет. Метр менен 
керсетулген аспаптан рейкага чейинки аралыкты алыш учун, бул 
санап белууну а дегенде рейканын белугунун баасына, андан кийин 
аралык елчегучтун коэффициентине С=100 кебейтуу керек.

Иш жузунде 1 аралыктарды елчееде бири бирине кез каранды 
эмес эки келтирууну жана рейканын эки сантиметрдик жагы боюнча 
санап белууну жасашат, уч сантиметрдик белуктеру бар жагы 
боюнча да, уч жолу келтирип, уч санап белууну жасашат.
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Ишнндуй 1 йИ| туура келуучу санап белуулерду кошуп, аларды С 
йнПнН I унии ди, керектуу натыйжаны алышат. Рейканын экинчи жагы 
н.иннимрму iciuiiepYY учун кызмат кылат. Рейканы даярдоодо 
н р у н т  until о келтиришет. Рейка тегерек денгээл керсеткуч тутка 
«мин ншмнчык менен жабдылган: алар 20 дан 200м чейинки 
м р ц ш  I 2000 жакын тактык менен аныктоо учун колдонулат.

насадканын езгечелугу-горизонтаЛ тегиздикте 
им н«ми 1 1  турдо редукцияланган аралыкты алууга мумкундук 
МИууму shm.iii оптикалык систсми бар. Демек, ДАР-100 ДД-3 тен 
МЖйНиурннк, инткени дурбунун визалоо огунун эциши учун тузетуу 
Mtpt и iyy/иш Оошотот. Насадка жантык бурчтар ±27°тан ашпаганда
I н 11| lit III у МП I

I pm imp I too учун насадканы чыгарышат, капкагын жабышат 
tit пинки' шиш ташуучу кайыш боосу бар кутуга салышат.

Редукциондук аралык елчегуч ДНР-06 насадкасы вертикал рейка 
ЙнЮИЧй 100 метрге 6 см орточо квадраттык ката менен горизонтал 
нын iitii.HHoo учун даярдалат. Анын конструкциясы ДАР-100 дей эле. 
KnMIIJIPhlue каршы салмак, ар бири 2,5 м эки эки жактуу, инвардык 
ГИЛИППНЛ» шкалалары, денгээл керсеткучу, борборго келтируучу 
жннннрри жшш эки чыгарылуучу таканчыгы менен рейкалар 
(чИрИМКН ’ )ки жагында тец белуктер ар бир 2 см кийин тушурулген. 
liylhpiMM перуучунун талабы боюнча бир жагындагы белуктер ар 
пир I t'M нмйин жана ар бир 2 см к и й и н -э к и н ч и  жагында, узундугу 1 
и III (||<и коюулат. *

ДНР-Oft менен талаа жумуштарды жана эсептеп чыгарууларды 
ДАР ИЮ дун ирограммасы менен бирдей жургузушет.

()|ургу‘»уучу диаметри 46 мм аралык елчегуч насадканы 
ГбДОЛИГГвргс гана бекитууге болбостон, аларды ошол эле максаттар 
учун 1Л гурундегу тахеометрде жана КА менен КВ турундегу 
м ш римдердв да колдонууга болот. -

11ч1, и бн шлуу аралык елчегуч ДВ-20 горизонтал жана вертикал 
(црчшриы, и'шмуттарды жана 100 метрге ±20 см орточо квадраттык 
Ntin менен, рейканы колдонбой аралыктарды елчее учун арналган.

Ап кош суреттелуп керунуучу, туруктуу параллактикалык 
ftyp4ivv шиш аспаптагы езгеруучу базистуу аралык елчегучтердун 
t у 11 у 1111 hltpoi',

I 1.1 РI t.i I in и ДВ-20 штативге башкы бурама менен бириккен 
фмпшшН тоодолитке окшош. Уч которуучу бурамасы менен астына 
МрнУЧ КОПКПтан белунбейт. Лимб астына койгуч менен абдан бек 
Йнриишрилген; ага градустук белуктер тушурулген; санап белууну 
нинимдннып индокси боюнча 0,1° чейинки тактык менен жасоого 
Пи in н Дурбу ОН мунеттук белуктеру бар, вертикал тегерек менен 
iiiipitii шрипип бекитилген, микроскоптун жардамы менен ал боюнча
I чейннм! тактык менен санап белууну жасоого болот. Алидада
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менен дурбу кысуучу жана микрометрдик бурамалар менен 
жабдылган; буссол, тегерек жана цилиндрдик децгээл керсеткучтеру 
бар. Дурбуну айландыруу максат менен, ар бири 30 см сызгычтар 
катуу байланыыггырылган, ал боюнча аралык елчегучке взгерулмо 
базисти тузуучу кареткаларды жылдырууга болот.

А  жана В чекиттеринин ортосундагы аралыкты елчееде, 
аспаптын кээ бир деталдарынын жайгашкан схемасы 3.8.4, а суретте 
керсетулген. 1 жана 7 сызгычтар боюнча оптикалык шынаалар 2 
менен 6 жана пентапризмалар турган кареткалар жылып журушет. 
Биринчи байкалуучу В чекитинен 2-6 базиске келуучу нурлардын 
багытынын ортосундагы туруктуу параллактикалык W бурчун тузет; 
башка кош призмалар 3 жана 5 менен бул нурлар дагы бир 90° 
бурулгандан кийин, дурбунун керунуп турган мейкинине 4 тушкендей 
кылып, экинчи жолу аларды 90° бурат (женекейлук учун 
пентапризма эмес, нурлардын журушунун ушундай эле схемасын 
беруучу, уч бурчтуу призмалар керсулген).

2 жана 6 шынаалар эки башка абалды ээлеши мумкун: буги 
жараша аралык елчегучтун коэффициеиттери С=100 же С=200 туура 
келуучу параллактикалык бурч тузулет. С=500 алыш учун кошумча 
шынаасы менен насадка буралып киргизилет.

Аралыктарды елчеену темендегудей жургузушет.
Сызгычтын бир учуна аспапты орнотуп, дурбуну вешка коюулган же 
кандайдыр керунуп турган затка: мамы, дарак ж.у.с, башка учуна 
каратат. Дурбуде бир эле заттын эки суреттелуп керунуусу пайда 
болот: бири горизонтал жиптен ееде, башкасы-ылдый. Кареткаларды 
жылдырып, бир суреттелуп керунуу экинчисинин уландысы болуп 
калгандай абалга жетуу керек (3.8.4-суретте 17), мындан кийин сол 
жана он сызгычтар боюнча санап белуу жасашат. Ушул учун 
сызгычтарда миллиметрдик белуктер тушурулген, кареткаларда болсо 
кез елчем менен 0,1 мм чейин санап белууге мумкундук беруучу 
индекстер жана лупалар бар; санап белууну алуу учун, бутун 
сантиметрди жана алардын улушун жазуу керек.

Метр менен керсетулген АВ аралыгын темендегу формула 
боюнча алышат AB=C-(n,+n2)+q,

мында С=100 болгон кезде, nj жана п2 аркылуу сол жана он 
сызгычтар боюнча санап белуулер белгиленген.

С=200 болгон кезде санап белуулердун суммасын эки эселентиш 
керек, С=500 болсо-экиге белуп, утурду бир белгиге солго жылдырат, 
бул 5 ке кебейткенге барабар. Туруктуу q аспаптын аттестатында 
керсетулген.
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\ M  сурет. ДВ-20 аралык елчегуч менен аралыкты елчеенун 
схемасы; он жакта вешка

>1 срдс кареткалар эц четки абалга жеткенде, еедеку жана 
МНШ11М|| суреттелуп керунуулер бирикпесе, С  нын башка 
Iи ими миди и шынааны орнотуп жана байкоолорду кайталоо керек.

А11 Пир аралыкты бир нече жолу" елчее жана орточо маанисин 
мнмнгоо кптирында кабыл алуу сунуш кылынат. С=100 болгон кезде 
I I дрн М) м чейинки, С=200 болгон кезде 60 тан 120 м чейинки, 
( МИ) пшн ои кезде 120 дан 300 м чейинки аралыктарды елчешет.

Ht'prn кил тегерек боюнча визалоо огунун жантаюу бурчун 
ннынинип, лорде ал 3° жогору болсо, горизонтал изди d темендегу 
фнрмулп боюнча эсептешет 

d = ABcosa.
Коми иск гке маркасы 11 менен металл вешка 15 кирет (3.8.4, б 

ММТ) Ввшка -тутукче, жалпы узундугу 1,5 м жакын эки ажыроочу 
м ши inn турат. Вешкага алмак-салмак кара жана сары туске 
t мриаш ап дсциметрдик белуктер тушурулген; тегерек денгээл 
ии|»‘М1 куч 14 аны вертикал абалга орнотуу учун кызмат кылат. 
ЖНИТЫК бурчту елчееде келтирууну жасоочу горизонтал сызыкча 12, 
йНМНШН ошшктигинин децгээлинде болгондой кьшып, вешканын 
I ни mil белугунде жылуучу жана бурама 13 менен бекуучу визир
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маркасы 11 езекке .10 бекитилген. Марка елченуучу сызыкка 
визирдии 9 жардамы менен перпендикуляр коюулат.

Маркада эки вертикал сызыктар 8 тушурулген, алардын 
ортосундагы аралык кошумча базаны в тузет. Эгерде тордун ортонку 
жибин марканын горизонтал жибине келтирсек жана керунуп турган 
мейкинде вертикал сызыктын суреттелуп керунуусу 3.8.4, а суретке 
18 окшош болгондой кьлып каретканы жылдырсак, анда С=100 
болгон кезде 2 ден 75 м чейинки аралыкты елчееге болот. Бул 
сызыктардын башкача жайгашканында (3.8.4, а суретте 16) С=500 
болгон кезде 375 м чейинки аралыкты елчееге болот. Биринчи 
учурда АВ ны теменку формула боюнча эсептеп чыгарышат

АВ = C(n,+n2-b)-q;

экинчи учурда АВ -  0 (n i+ n 2+b)+q.
в човдугу марканын арт жагында керсетулген, С=100 учун 

q=0,01 м, С-200 учун q=0C=500 болсо, q=-0.04 барабар кабыл 
алышат.

Аралык елчегучтун коэффициентин адаттагыдай жолдор менен 
текшеришет; ал аттестатта керсетулгендей айырмаланса, анда 
шынаалардын бурамасы менен овдошот.

3.9. Туруктуу базистуу аралык влчегучтер

Узундугу аныктала турган сызыктын бир учунда туруп, 
туруктуу узундуктагы базис керунген параллактикалык бурчту 
елчеечу шайманы бар аспап, туруктуу базистуу аралык елчегуч деп 
аталат.

Параллактикалык бурчту елчвену, отургузуучу диаметри 46 мм 
болгон Т10, Т15 жана башка теодолиттердин объективтеринин 
алкагына бекитилуучу ДНТ жана ДНБ аралык елчегуч насадкалары 
менен жургузушет.

ДНТ теодолиттик аралык елчегуч насадка 3.9.1, а суретте 
керсетулген. Ал, теодолит "сол тегерек" болгон кезде, анын 
объективинин алкагына кийгизилген жана ага бурама 3 менен 
бекитилген кутуну элестетет. Кутунун ичинде линзалык 
компенсаторду тузуучу, езунче алкакта эки линза жайгашкан. Ар бир 
линза горизонтал диаметр боюнча чапталган эки белуктен турат. 
Объективге жакын жайгашкан линза, компенсатордун келтируучу 
белугу деп аталат; аны бурама 4 тун жардамы менен онго жана 
солго жылдырууга болот. Экинчи линза компенсатордун елчеечу 
белугу деп аталат да, ошол эле багытгарда бурама I менен жылат. 
Аны менен, ар бир беш сан аралыкта 0 ден 120 га чейин 
цифраланган белуктеру менен, шкала катуу бириктирилген (3.9.1, б 
сурет). Бул шкала боюнча микроскоп 2 аркылуу саноого болот,
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негизги шкаланын белугунун ондугун жана кез елчем менен жуздук 
улушун баалаш учун, анын керунуп турган мейкининде 0 ден 10 го 
чейинки белуктеру бар кошумча шкала керунет. 3.9.1, б суретте 
синап белуу 77,45 керсетулген.

Насадкадан тышкары, аралык елчегучтун комплектисине эки 
Гнпистик рейка, эки штатив, эки астына койгуч, бипризма жана 
жылчыктуу диафрагма кирет.

Бипризма алкакта жайгашат, аны дурбуге жиптердин торунун 
ондоочу бурамалары менен бекитишет. Жиптердин торун бул убакта 
клип коюушат.

Бипризманын белуучу кыры горизонтал болушу керек, 
кырларына вертикал жипти алмаштыруучу штрихтер тушурулген. 
Жылчыктуу диафрагманы дурбунун окулярына бурап киргизишет да, 
туурасы 0,7 мм болгон жылчыкты горизонтал абалга келген кезде, 
бурима менен бекитишет.

3.9.1-сурет. ДНТ-2 аралык елчегуч насадкасы бар теодолит.
Оц жакта микроскоптун шкаласы;

Ьазистик рейка вертикал кара тилке кылып боёлгон, терт тик 
бурчтук пластинкалар абдан бек бекитилген штанга (3.9.2-сурет). 
Четки тилкелердин 1 жана 7 ортосунун арасындагы аралык 1018 мм 
бирабар; бул 180 ден 700 м чейинки аралыктарды елчее учун 
КОЛДОНуучу чоц базистин узундугу. Ички тилкелердин 2 жана б 
ортосунун арасындагы аралык 550 мм-бул 50 ден 180 ге.* чейинки 
аралыктарды елчее учун колдонуучу кичине базис, мындай
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аралыктарда параллактикалык бурч чоц базисте компенсатордун 
шкаласынын чегинен чыгып кетет.

Базистик • рейканы штативге теодолиттикиндей астына койгучкн 
орнотушат да, башкы бурама менен бекитишет. Чекиттин устуНД* 
борборго келтирууну жиптуу салмоордун жардамы менен жасашат, 
келтируучу бурамалар менен тегерек децгээл керсеткучтун 5 кебугун 
ортого келтиришет, рейканы елченуучу сызыкка перпендикуляр 
кылып бурушат, ан учун визир 4 кызмат кылат, аны теодолит туршн 
чекитке келтируу керек. Ушундай абалда рейканы бекитишет. Бурч 
елчегуч марка деп аталган пластинка 3 горизонтал бурчтарды 
елчееде, анын ордуна вешканы визалоо учун арналган. Аны 
рейкадан белуп жана тикеден-тике астына койгучка орнотуута болот.

3.9.2 -сурет. ДНТ-2 аралык елчегучтун базистик рейкасы

3.9.3-сурет. ДНТ-2 базистик рейканы байкоодо теодолиттин 
керунуп турган мейкини
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Теодолиттин дурбусун базистик рейкага, бипризманын 
горизонтал кыры пгганганын ортосу менен еткендей кылып 
бекитишет. Бипризма рейканын суреттелуп керунуусун эки белукке 
Полет, ал эми жылчыктуу диафрагма болсо, биринчи суреттелуп 
корунуунун устунку белугун, экинчи суреттелуп керунуунун белугун 
кссст, бул базистик рейканын маркаларынын суреттелуп керунуусунун 
Пиригуу т.актыгын чонойтот.

Параллактикалык бурчту СО темендегудей елчешет.
Берилген сызыктын бир учуна теодолитти, ал эми базистик 

рейканы экинчисине орнотушат. Микроскоптун 2 окулярына карап 
(З.У.З-суретту кара), бурама 1 менен санап белуу нелге жакын 
болгондой кылып, компенсатордун елчеечу белугун жылдырышат. 
Андан кийин дурбуну карап, бипризманын вертикал жибин базистик 
рейканын ортосуна келтиришет, ушуну менен бирге бипризманын 
Полунуучу кыры пгганганын ортосу менен етушу керек. Ушул чекитте 
дурбунун, алидаданын жана лимбдин кысуучу бурамалары 
Пийкоолорду буткенге чейин, бекиген бойдон кала бериши керек.

Дурбуге карап, бурама 4 ту буроо менен, компенсатордун 
ориотуучу белугун базистик рейканын белунуп керунген эки 
суреттелуп керунуусун (горизонтал кырдан бирее ееде, экинчиси 
ЫЛДЫЙ) дал келтиргенче жылдырышат (3.9.3, б сурет). 
Компенсатордун шкаласы жана микроскобу боюнча санап белуу 
жисашат. Эми дурбуну карап. бурама 1 менен (3.9.3, а суретту кара) 
I ж 1C и р кылышат да, рейканын еедеку жана ылдыйкы суреттелуп 
нерунуусун эки башка учуна дал келтиришет (3.9.3, в сурет). Шкала 
боюнча экинчи санап белууну жасашат; санап белуулердун айырмасы 
параллактикалык бурчтун жарымын берет. Компенсатордун бир 
белугун жылдырганда эки суреттелуп керунуу карама-каршы жакка 
жылышат. Демек, 3.9.3, б суретте керсетулген абалга етуу учун, ар 
Пир суреттелуп керунуу жарымына гана жылышат. Мындай 
елчеелерду аспаптан рейкага чейинки чоц эмес аралыктарда 
иткнрууга туура келет.

Толук параллактикалык бурчту елчее учун шкалада 60 жакынкы 
шипи белууну коюуп, компенсатордун орнотуучу белугундегу 
буряманын таасири менен суреттелуп керунуунун жарымдарын 3.9.3, 
и суретте керсетулгендей кылып жайгаштыруу керек. Шкала 
Помнит санап белууден кийин, компенсатордун елчеечу белугундегу 
Пуряма менен таасир кьшып, рейканын суреттелуп керунуусунун 
Полок эки башка учун дал келтиришет да (3.9.3, г сурет) экинчи 
ниши белууну жасашат. Санап белуулердун айырмасы толук 
иирпллактикалык бурчтун човдугун берет. Текшеруу жана тактыкты 
чиноИгуу учун, алдын ала баштапкы санап белууну бир аз езгертуп, 
Пурчтирды елчеену кайталашат.
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(3.7.1) формуланы аралык елчегуч менен аралыкты аныктоо 
учун кайтадан мындай жазууга болот:

FC = -AB-.tg- 
2 2

FC ке Караганда АВ кичине чондук, бурч т да ичине 
болгондуктан, демек tg ни кебейтундусу менен алмаштырсак болот, 
анда FC=AB®"sinl* ал эми sinl"=l:206265 болгондуктан, анди 
FC=AB-206265: а> ”. Базистин узундугу радиандагы секунданын саны па 
болгон кебейтундусу-туруктуу чондук, ошондуктан аны аралык 
елчегучтун коэффициента деп эсептееге жана К тамгасы менсп 
белгилееге, ал эми изделуучу 1 аралыгын (3.9.1) формула боюнча 
эсептеп чыгарууга болот

1 = £ .  +q+c (3.9.1)
ео

Мында q тамгасы менен параллактикалык бурчтун чокусунан 
дурбунун айлануу огуна чейинки аралыкты керсетуучу туруктуу 
чоцдук, ал эми с тамгасы менен базистик марканын тегиздигинсн 
пгганганын вертикал айлануу огуна чейинки аралык белгиленген.

Эгерде параллактикалык бурчту елчееде, дурбунун визалоо огу 
2° ашык жантайган болсо, анда елченген сызыктын горизонтал изин 
(2.8.2) формула боюнча эсептеп чыгарышат.

Аралык елчегучтун коэффициента К тажрыйба жолу менен 
аныкталат. Бул учун туз жерде 360 жакын аралыкты елчеп коюушат, 
аны 6 болукке белет. Сызыктын башына теодолитти орНотуп, кичине 
базистин жардамы менен биринчи уч аралыкты аралык елчегуч 
менен, калгандарын болсо, чон базистин жардамы менен елчешет. 
Ар бир аралыкты терттен кем эмес жолу елчешет да, ал учун т 
орточо маанисин алышат, аны (3.9.1) формулага коюушат. Алынган 
К маанисинен кичине жана чон базистер учун орточосун алышат; 
биринчиси учун ал болжол менен 11000, экинчиси учун 21000 
барабар. Туруктуулар q жана с суммасында 0,10 м барабар. Так 
жумуштарда рейкалардын жана насадкалардын температурасы 
езгергену учун тузетуулерду киргизишет; бул тузетуулер аттестатта 
керсетулген. Аралыктарды елчееде салыштырма ката 1:1500 жакын 
кабыл алынат.

Параллактикалык бурч ® жаанын секундасында эмес, аралык 
елчегучтун шкаласынын бирдигинде, ДНТ-2 насадкасы менен 
аныкталат. К  аныктоодо т бурчу ушул эле бирдикте 
керсетулгендуктен (3.9.1) формуланы езгербейт.
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3.10. Жарык жана радио аралык влчегучтер

Жарык жана радио аралык влчегучтер электромагниттуу
...........к елчегучтердун тобуна кирет. Ал, елченуучу аралыкты
НЮ кгромагниттик толкундар еткен убакытты елчеенун негизинде 
иштейт. Эгерде электромагниттик толкундар тараган ылдамдыкты v  

нркылуу белгилесек, ал эми елченуучу аралыкты еткен алардын 
убвктысын t аркылуу белгилесек, анда бул аралык теменку формула 
Поюнча аныкталат

/ = * .  ■ ■ ■ « й
2

Электромагниттик толкундун тараган ылдамдыгы белгилуу, ал 
никуумда 299792456 м/сек, ал эми абада атомосферанын 
и'мпсратурасына, басымына жана нымдуулугуна кез каранды, абада 
ОЫНГЯН керсеткучту эсепке алуу менен аныкталышы мумкун. 
Убакытты t аныктоочу эки ыкма бар: импульстуу жана фазалуу. 
Импульстуу ыкма чон аралыктарды елчееде кблдонулат, бирок анын 
шктыгы аз. Геодезияда елчее тактыгы эн эле чон, фазалуу аралык 
влчвгучтвр кенири колдонууга ээ болду.

Аралыкты жарыктын шооласы аркылуу аныктоочу шаймандар, 
ЖйрЫК аралык влчегучтер деп аталышат. Жарык аралык елчегучтун 
мрнкетинин негизи, жарыктын булагынан модулятор аркылуу 
•лекгромагниттуу толкундар влчене турган чекитке орнотулган 
чнгылдыргычка берилет. Чагылдыргычтан толкундар беруучулвр 
менен бириктирилген кабыл алуучу тузулушке кайта келишет. Кабыл 
и ну у чу тузулуш кабыл алынган берилген белгини кучеткуч жана 
демодулятор аркылуу берилген белгини иштеп чыгуучу тузулушке 
берет, мындан индикатордун таблосуна келет, анда акыркы турдв же 
оргодогу маанисинде елчегучтердун натыйжалары жарык болуп 
кврунет,

1>ул шаймандарда шоолалануунун булагы кызуучу лампа, 
иуюлтулган газдуу лампа, жарыкдиоддор, оптикалык кванттык 
юнериторлор-лазерлер болушу мумкун. Жарык шоолаларын 
Модуляциялоо, жарык суюктуктар, кристаллдар, жарым еткергучтуу 
диоддор ж.б. аркылуу еткенде пайда болуучу оптикалык жана 
•лек грооптикалык кубулушту колдонуунун эсебинен ишке ашырылат. 
Кабыл алуучу катарында фотоэлектрондук кебейткучтврду, ал эми 
жирыктын булагы жарык диоддор болгон жерде фотодиоддорду 
колдонушат. Куралданбаган кез менен кабыл алуунун натыйжасы 
ничнрыраак, ошондуктан кабыл алууну жана берилген белгилерди 
иштеп чыгууну жакшыртуу, баардык елчеелердун журушун 
ивтоматташтыруу багытында ишке ашырылат.
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Мурдагы СССР ги жарык аралык влчегучтер терт турге 
белунет: 1-жогорку тактыктагы (СБ-6), 1,2 жана 3 класстардагы 
трилатерацияда, полигонометрияда жана триангул яцияда орточо 
квадраттык катасы (1+1) км (5) см чон эмес тактык менен 50 км 
чейинки аралыкты елчее учун колдонулат;

2 - жогорку тактыктагы (СМ-02), инженердик-геодезиялык жана 
маркшейдердик жумуштарда, орточо квадраттык катасы 0,2 см чон 
эмес тактык менен 300 м чейинки аралыкты елчее учун колдонулат; 
3-так (СМ-2), 4-класстагы трилатерацияда жана полигонометрияда 
орточо квадраттык катасы 2 см тактык менен 2 км чейинки 
аралыкты елчее учун колдонулат;

4 - техникалык (СМ-5), II разрядцагы полигонометрияда жана 
теодолиттик журуштерде орточо квадраттык катасы 5 см тактык 
менен 5 км чейинки аралЫкты елчее учун колдонулат.

Теменде мурдагы СССР ги кээ бир жарык аралык 
елчегучтердун кыскача мунездемесу келтирилет;

“Кварц" жарык аралык елчегучу 1 жана 2-класстардагы 
геодезиялык торлордо аралыктарды елчее учун арналган. Аны менен 
кундуз 30 км чейинки аралыкты, тун ичинде 50 км чейинки 
аралыкты елчееге болот. Бир ыкмада байкоого 5 мунеттен ашык 
эмес убакыт керек, ал эми эсептеп чыгарууга 20 мунеттен кеп эмес 
убакыт кетет. Жарыктын булагы катарында неондуу лазер (ЛГ-56) 
колдонулат, ал эми модулятор катарында нитробензол толтурулган, 
эки электроду бар айнек идишти элестеткен Керрдин ячейкасы 
кызмат кылат. Электроддор чагылганда нитробензол эки жолу шоола 
чагылдыруу касиетине ээ болот, так мына ушул жарык аралык 
еткергучтерде колдонулат.

СТ-65 жарык аралык елчегуч кичине топографиялык жарык 
аралык елчегуч, кунудуз 0,1 ден 2 км чейинки жана тун ичинде 5 км 
чейинки аралыктарды елчее учун арналган. Аралыкты елчеечу 
убакыты 15 муцет, елчеенун орточо квадраттык катасы т= 4 ,5  см, 
Модулятор катарында Керрдин ячейкасы, ал эми токтун булагы 
катарында СГ-2 кызуучу лампа колдонулат. Аралыктарды аныктоо, 
формулалар боюнча эсептелип чыгарылат.

СМ-3 жарык аралык елчегуч-кванттуу геодезияяык кичине 
жарык аралык елчегуч, 2 ден 1600 м чейинки аралыктарды елчее 
учун арналган, елчеенун орточо квадраттык катасы 3 см. Бир ыкма 
менен елчеп жана эсептеп чыгарууларга 15 мунеттен ашык эмес 
убакыт талап кылынат. Жарыктын булагы катарында толкундардын 
узундугу 0,91 мм жарык шооласын чыГаруучу гелийдин арсенидцинен 
жасалган жарык диод колдонулган. Кабыл алуучу^руучу систем- 
кошулма; чагылдырьшган жарык шооланы фотоэлектрондук систем 
катгайт.
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2СМ-2 жарык аралык елчегуч-топографиялык шаймандардын 
Тобуни кирет. Орточо квадраттык катасы 2 см тактык менек 2 ден 
ДНЮ м чейинки аралыктарды елчее учун арналган. 'Аспаптын 
салмагы 58 кг.

Жирык аралык елчегучтун негизги белуктеруне: штативге 
орнотулган кабыл алуучу-беруучу, электрондук блок, электрондук 
гибло, азыктандыруучу булактын блогу, бурчтуу чагылдыргычтар 
кирет. 0лчеелердун натыйжалары миллиметрдик тактык менен 
метрлсрде берилет жана кандайдыр кошумча езгертуулерду талап 
КЫЛбайт. Азыктандыруучу булактын блогун 12 ден 15 В чейинки 
йккумулятор камсыз кылат. Бурчтуу чагылдыргычтар- 
гриипельпризмалуу, штативге орнотулат. АралЫкты елчее убактысы 
К) мупот.

Радио аралык влчегучтер сантиметрдик диапазондо ультракыска 
рилио толкундарда иштейт. Алардын жарык аралык елчегучтердвн 
Яртыкчылыгы катуу жаандан тышкары баардык аба-ырайынын 
пшрппрыпда иштей алышат. Радио аралык елчегучтердун иштев 
толу жирык аралык елчегучтердвн аз эле айырмаланат. Мында 
чигылдыргычтын милдетин активдуу кайра толкун чыгаруучу 
и 1кирит. Мындан тышкары радио аралык елчегучтеде антеналык 
lytyjiyuiTep кодцонулат. Акыркы моделдерде беруучу жана 
•шгылдыруучу станциялар ез ара милдеттерин алмаштыра алышат, 
бул радио аралык елчегучтердун мумкунчулуктерун бир кыйла 
м 111 т р а т .

РДВ2 радио аралык елчегуч 0,2 ден 30 км чейинки 
йрнлыктирды аныктоого мумкундук берет. Бул аралык елчегучте 
м| hi и i.i к елчеенун фазалык системи колдонгон. Беруучу жана кайра 
Iощ.ум чыгаруучу ез ара милдеттерин алмаштыра алышат. Радио 
йрииык олчогучтун комплектисине узундугу 30 м телескопиялык 
Мнчги кириши мумкун. Аларга аралыктан бащкаруучу станцияларды 
ириогууга мумкундук бар. Бул мачталар геодезияык. берилуучу 
Opiii нлсрдии милдетин аткарышат.
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4 БАП. ТЕОДОЛИТТИК ЧЕНЕП 0Л Ч 00

4.1. Теодолиттин ченеп-елчоенун талаа жумуиггары.
Пландык байлоо

Теодолитгак ченеп-елчее геодезиялык жумуштардын туруне кирет. 
Ал башкача бурч елчеечу деп аталышы мумкун. Аны аткаруунун 
натыйжасында жагдай деп аталган андагы майда-чуйделеру керсетулген 
участоктун же жер талкесинин планьш алышат.

Ченеп-елчее жердин учасгогунда же салыппырмалуу ичке узун 
тилкеде аткарылышы мумкун. Ушуга жараша таяныч чекиттерди ачык же 
туюк кеп бурчтуктардын, башкача полигон деп аталгандын чокуларына 
жайгаштырышат.

Теодолитгак ченеп-елчеену рекогносцировкалоодон, б.а. жерди 
кыдырып керууден башташат. Реконгносцировкалоонун убагында 
сызыктуу жана бурчтуу елчеелерге ыцгайлуу шартгы камсыз кылуучу, 
ошондой эле жагдайларды ченеп-елчее учун эц эле ылайыктуу жайгашкан 
таяныч чекиттерди (полигондун чокуларын) белгилешет. Полигондун 
чокуларын мумкун болушунча, аньш жактарьшьш узундугу 200-300 м 
чеганде болгондой, бирок кандай болсо да 100 м кыска болбогондой 
кылып тандап алышат. Журуштун жактарын лента менен елчееге 
ыцгайлуу болгон жерлерге: жолдорго, токойдргу жолдорго, шалбааларга 
ж.у.с жайгаштыруу керек. Журуштун чокуларьш 2.6 аталган ыкмалардын 
бири менен бекитишет.

Кээ бир учурларда ченеп-елчеенучу участоктун айкын керунуп 
турган чеги болот. Ошондо алар боюнча туюк теодолитгак журушгу 
салышат, бирок 4.1.1-суретгегу 1, 2, 3, ..., 6 чекитгериндей, чекиттин 
бурулган жери, журуштун чокулары болуп саналышат. Теодолитгак 
ченеп-елчееде таяныч чекиттердин ортосунда ез ара байланышты тузуу 
учун, ошондой .эле жагдайларды ченеп-елчее учун: айланьш чыгуучу, 
диагоналдык журуш, перпендикулярлар, белгилеп билип коюу, полярдык, 
сгвордук ыкмаларды колдонушат.

Айланып чыгуучу ыкма менен ченеп-елчее айрыкча негизги 
чекиттер учун колдонулат. Ал ьпсманы колдонгондо кандайдыр бир 
чокудан баштап, маселен I ден (4.1.1-сурет) ар дайым саатгын жебесинин 
кыймылынын багыты боюнча, ыктар ыкмасын колдонуп, теодолит менен 
ички бурчтарды биринин артьшан бирин елчешуп, бут полигонду 
айланьш чыгышат. Полигонду багыттоо учун жактарьшьш азимуттарын 
аныкташат. Жактарьшьш узундугун лента менен елчешет да, аралык 
елчегуч боюнча текшеришет, же болбосо лента менен кайталап елчешет. 
Лентанын ордуна ушундай эле керектуу такты кты беруучу оптикалык
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(цмнмк ...... nyrry колдонсо болот, елчеелердун журушунде алынган
ишлык чондуктарды тагтаа журналына жазышат. Журуштун шунче 
in си ми "it up fuip жагын абрисге белгилешет да, эки жолу елченген 
фнм ми оргочосун журналга жазьшгат. Эгерде полигондун кандайдыр бир 
ИНЫМ тр и  и ни ко жантык болсо, авда бул тууралуу журнаддарда беяги 
ф и н и ш и . масслен 1-2 жагынын узундугу 336,1 м, башынан 136 м чейин ал 
МШОИОД ил *ми андан аркы аралыктын жантыктьпы 6° барабар экени 
кщмнуниш. Кээде айланып чыгуучу ыкманы кандайдыр жагдайдын 
ШНИурун ченеп-елчее учун да колдонушат; ал учурда елчеелердун 
фнншжй ыкмаларын пайдаланышат.

t

4,1,1 су рот. Теодолиттик ченеп-елчеенун участогу

Диатниддык журушту бир чокудан экинчиге, маселен 2 ден 5 ке, 
учм нжгун ичинде жайгашкан жагдайларды ченеп-елчее учун салышат. 
Анлми и.микары, аны негизги полигон боюнча елчеелердун сапатын 
I РКП юру Y учун да колдонушат.

Чон учистоктордо бир нече диагоналдык журуштерду салышат. 
Цимпналдык журуштун башкы жана аяккы сызыктары, аларга катарлаш 
| " щи hi игги н и полигондун жактары менен тузгулген кошулуучу эки 
I typ'd \ дайыма елчешет. Кээде диагоналдык журуште елчеелерду чоц эмес 
пниыми жургузушет. Маселен, сызыктардын узундугун жиптуу аралык 
ннчуч мм юн аныкташат, ал эми бурчту болсо, нелунчу санап белууну 
йнлмнкы чекит боюнча алдьш ала багытгап, бир жарым ыкма менен 
Ш1ЧП1НГП, б,а. арткы чекитти байкоодо санап белуу елчеенучу бурчтун
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човдугун бергендей кылып, "нелден баштоо" ыкмасын колдонушат. К п 
бир учурларда диагоналдык журушту салууда теодолиттин буссолу н 
колдонушат, ал боюнча кийин планды тузууде, журуштун жактарынын 
магнит азимутгарын же румбдарын аныкташат. Кээде ушул эле макан 
учун женекей acnairrap: гониометр же Стефандын буссолу кьпм a i 
кылышат.

4.1.1-суртге полигондун чокусу 2 ден 5 ке чейин жолду ченеп-ел'нт 
учун салынган, II саны менен белгиленген, учасгокту I жана IV белук») 
диагоналдык журуш керсетулген; елчеелердун натыйжасы талии 
журналына жазылган жана абрисге керсетулген. Журналда толук жачуу 
журуштун эки гана чекити учун келтирилген.

Перпендикулярлар ыкмасын, башкача тик координаталык дсп 
аталган ыкма, теодолитгак журуштун жактарына жакын жайгашкан 
(цемейде 20 м алые эмес) контурларды ченеп-елчее учун коддонулпт, 
Лента менен туз сызыктын башынан (полигондун жактарын), экердин 
жардамы менен же кез елчем ченеп-елченуучу чекиттен, ушул туз сызыкка 
тушурулген перпендикулярдьш негизине чейинки аралыкты елчешет, андан 
кийин перпендикулярдьш езунун узундугун аныкташат.

Калган баардык чекиттерди ушундай елчешет. 4.1.2-суретгегу 
абристе полигондун 3-4 жагынан перпендикулярлар ыкмасы менен 
булакты ченеп-елчеенун натыйжасы керсетулген. 4.1.1-суретгв булак V 
саны менен белгиленген.

Белгилеп билип коюучу ыкма изделуучу чекиттин абалын (маселен,
4.1.1-сурегге 9) уч бурчтукту графикалык тузуулердун же аналитика л ик 
чыгаруунун натыйжасында базис деп аталган белгилуу бир жагы 7-8 жана 
эки бурчу боюнча аныктоодон турат. Дайыма алыекы чекиттерде же 
аларга чейинки аралыктарды тикеден-тике елчее тигил же бул 
кыйынчылыктарга байланыштуу болгон чекиттерди белгилешет. Жакын 
жайгашкан чекиттерди (20 м чейинки) ченеп-елчее учун сызыктуу 
белгилеену колдонушат. Сызыктуу белгилееде бурчтардын ордуна, л е та  
же рулетка менен уч бурчтуктун баардык жактарын елчешет.

Полярдык ыкма жагдайлардын чекиттеринин полярдык 
координаталарын аныктоого негизделген, маселен, эгерде III контурду 
ченеп-елчее талап кылынса (4.1.1-суретгу кара), анда чекит 2 и- 
теодолитти орнотушат да анын лимбасынын нелун 2-3 сызыгы боюнча 
багытташат. Бул учун микроскоптун нелун лимбдин нелу менен дал 
келтирип, алидаданы бекитишет да, лимбди бошотуп жиптердин торунун 
борборун чекит 3 ке коюулган вешкага келтиришет, андан кийин лимбди 
бекитишет, лимбдин микрометрдик бурамасы менен вешкага келтирууну 
такташат, лимбдин жана миркоскоптун нелдерунун дал келишн 
бузулбаганын текшеришет.
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Ммндин кийин жумушчу рейка менен контурдун мунездуу чекиттери 
10, II,..., 14 ар бирине рейканы коюуп, айланып чыгат, байкоочу 
П и т о ,  алидаданы бошотуп, дурбуну рейкага келтирип микроскоп' 
О о м м ч м  санап белууну жасайт да, аралык елчегуч боюнча аралыкты 
йныкгийт. Ушунун баарын журналга жазышат. 2-3 сызыктын санап 
бмуусу 0°00' болгондуктан, анда микроскоп боюнча калган баардык 
Ойиип 6oj(yynep дароо 2-11, 2-12 ж.у.с. багытгар 2-3 жагы менен 
гууулган бурчтарды берет.

Створлор ыкмасын ченеп-елченуучу участокто чекиттердин 
иЛилы гигил же бул ыкма менен аныкталган учурда колдонушат. Бул 
Чакитгер аркылуу етуучу туз сызыктын створун, жакын жайгашкан 
мпйдн чуйделеду перпендикулярлар ыкмасы менен ченеп-елчее учун, 
мигистрал катарында пайдаланууга болот. Бул ыкманы колдонуунун 
мисилдары 12.7.2-суретте келтирилген.

т в

т ж
'№ .95

4 .1.2-сурет. Теодолиттик ченеп-елчееде жургузулген абрис
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Теодолиттик ченеп-елчееде жургузуучу эркин масштабдагы 
схемалык чиймени абрис деп аташат. Талаа журналдары менен бирге 
ал негизги документ болуп эсептелет жана ал боюнча планды 
тузушет. Кеп учурда талаа журналынын сол бетин бурчтарды 
елчеенун натыйжаларын жазуу учун калтырышат, б.а. бурч елчеечу 
журнал учун, ал эми он бетинде болсо, талаа журналынын ошол 
бетиндеги жазылган бурчтар жана жактар учун абристи жургузушет.

Абристе ченеп-елченуучу чекиттердин, сызыктардын жана 
заттардын ез ара турган ордун керсетушет, тушундурме жазууларды 
(заттардын атын, алардын сандык жана сапаттык мунездемелерун), 
ченеп-елчеенун турдуу ыкмалары менен аткарылган елчеелердун 
натыйжасын ж.у.с. жазышат. Эгерде сызыктын узундугун эки жолу 
елчешсе, анда 4.1.2-суреттегу 1-2 сызыгындай биринчи елчеенун 
натыйжасын экинчисинен горизонтал сызык менен белушет.

Ченеп-елченуучу участоктун ичинде жайгашкан жагдайдыи 
контурларынын атын керсетушет, эгерде контур полигондун сырт 
жагында турса да, аны керсетууге болот. Ченеп-елченуучу участокко 
ылайыктуу тузулген, 4.1.1-суретте суреттелуп керунген абристин 
улгусу, 4.1.2-суретге керсетулген.

Магистраль же бир тарапка созулган, арасы ажыратылган 
журушту, узун жана салыштырмалуу ичке тилкени теодолиттик 
ченеп-елчееде таяныч чекиттерин тузуу учун салышат.

Ченеп-елченуучу участокту же магистралды мамлекеттик же 
жергиликтуу геодезиялык тор сызыктарына пландык байлоону, 
техникалык долбоорду тузуу керек болгон учурда жасашат, ал 
женунде ченеп-елчеенун тапшырмасында айтылышы керек. Пландык 
байлоо, талаа жумуштарын аткаруунун натыйжалары боюнча, 
байланган пункуттарга карата ченеп-елченуучу участоктун же 
магистралдын баардык чекиттеринин ордун аныктоодон турат. Бул 
учун, мисалы байлоо жургузулген ошол пункуттрдын координаталык 
системде берилген чекиттен чыгуучу полигондун же магистралдын 
жок дегенде бир чекитинин турган ордун (координатасын) жана 
жагынын дирекциондук бурчун аныктоо жетиштуу. Пландык 
байлоону башкача, байлоочу пункуттардан координаталарды жана 
дирекциондук бурчту беруу деп аташат; мында да, бурчтук жана 
сызыктуу елчэмдердун тактыгы, магистралды же туюк полигонду 
салгандай эле болушу керек.

Берилген пункуттардын санына, полигонго жакын жана 
алыстыгына жараша, байлоону темендегудей ыкмалардын бири 
менен жасашат. Берилген бир пункуттан (маселен, 4.1.3, а суретте F) 
полигондун чокусуна 1 салынган теодолиттик журуш менен; ушуну 
менен бирге журуштун жактарын F-15 менен 15-1 жана журуш 
боюнча оц же сол бурчтарды елчешет. Эсептеп чыгуулардан кийии 
(4.3 жана 4.4 кара) чокунун 1 координатасын жана 1-2 же 1-6
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Iti|>i>iin.i11 дирекциондук бурчун алышат. F  жана E пункуттарынын 
ииирдиимшлары же F  координатасы жана EF жагынын дирекциондук 
бурчу белгилуу болушу керек. втууге жана сызыктарды елчвеге 
MHI ийлуу, ыгы келе калган жолдорду, жалгыз аяк жолдорду, 
ГвИОЙДОгу жолдорду жана башка жайларды колдонушуп, эц кыска 
ПН1 ЫГ боюнча байлоочу журушту салышат.

4 .1.3-сурет. Теодолиттик журуш жана белгилеп билип коюу 
менен байлоо

Эгерде F пункуту гана берилсе анда аньш устунде F-15 
ионыпын чыныгы азимутун аныкташат (4.2 кара), ал боюнча 2.5 
Пнмидилгандай ушул эле жактын дирекциондук бурчун эсептеп
•11.11 III >1.1 Ш И Т .

Ьелгилеп билип коюуну В жана С эки пункуту берилген учурда 
||пнлонушат, демек алардын координаталары бегилуу (4.1.3, б сурвтту 
Инрй), Т, |), у бурчтарын елчешет. В-6 жагынын узундугун (1.14.1) 
фмрмуии боюнча эсептеп чыгарышат. ВС жагынан узундугун жана 
иным дирекциондук бурчун аныктоо 2.5 каралган; бул чоцдукгар В 
«ими С’ чекиттеринин координаларынын ордуна берилиши мумкун. 
•м рцо бир гана С пункуту берилсе, анда чокулар 6 жана 1 ден у 

М1ЧИЧ1 ft бурчтарын елчешет Жана 6-1 жагынын чыныгы меридианын 
йммктншат.

4.2. Чыныгы меридиандын багытын аныктоо

')горде теодолиттик журушту чыныгы меридиан боюнча 
вйГМГКЮ керек болсо, авда анЫн бир жагы учун Кун боюнча 
4i.HM.li i.i н шмугту Темендегудей аныкташат.
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Тушке чейин уч саат мурда багытталуучу сызыктын башталгыч 
чекитине теодолитти орнотушат да, аны кылдат нивелирлешет. 
Окулярдын тутукчесуне, нурлардын журушунун багытын тик бурчкп 
езгертуучу жана дурбунун чон жантаюусунда заттарды байкоого 
мумкундук беруучу призма менен атайын насадканы бекитишет, 
Кундун жарыгына кезду зыян кылып албас учун, насадканын кари 
айнеги аркылуу кароо керек.

4.2.1-суретг0 солдо керунгондей, Кундун дискасынын керунуусу 
вертикал жана ортонку горизонтал жиптерге тийип тургандай кылып, 
дурбуну Кунге келтиришет. Алдын ала кетеруучу бурамаларды и 
жардамы менен алидаданын децгээл керсеткучунун кебугун ортосунн 
келтирип, лимб жана вертикал тегерек боюнча санап белууну 
жасашат. Натыйжанын тактыгын ч о ц о й т у ш  учун, убакытгын 
аралыгын болжол менен жарым саттан белуп, дагы эки-уч ушундай 
эле байкоолорду дурбунун башка жантаюусунда жасашат.

Тушке чейин Туштен кийин

4.2.1-сурет. Дурбуде кундун дискасынын керунуусу

Туштен кийин, вертикал тегеректе тушке чейин алынган ошол 
эле санап белуулерду кайра ырааттуу турде гана орнотушат. 
Ушундай эле байкоолорду дурбунун ошол эле жантаюусунда 
жасашат, бирок, дурбуде кундун дискасынын абалы жиптерге карата 
эми 4.2.1-суреттун оц жагында керсетулгендей болушу керек. Ар 
бир жолу лимб боюнча санап белууну жана саат боюнча 
байкоолордун убактысын жазышат, мунун алдында децгээл керсеткуч 
боюнча орнотуунун езгерулбестугу текшерилет.

Эгерде Кунду бирдей бийиктикте байкоодо, лимб боюнча ар 
бир жуп санап белуунун арифметикалык орточосун алсак, ага 
тузетууну киргизип, 180° кошкондон кийин, лимбде чыныгы 
меридиандын тундук белугуне дурбунун визалоо огун келтиргенге
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ivvi'ii кол ген санап белуу чыгат. Багыттоочу сызыктын акыркы 
чек hi нпо дурбуну келтирип, лимб боюнча санап белууну алышат, 
М#|1идннндын тундук белугуне келтирууде дал келген санап белууну 
никни алып салышат да, багыттоочу сызыктын изделген чыныгы 
ИЖМУТУН ал мшат.

Кун исман мейкиндигинде жылдын ар башка убагында бир 
ИННЫ1НН кыймылдабаганы учун тузетуу к киргизууге туура келет. Ал 
hi финомиидан белгилуу болгон формула боюнча эсептелип 
У fill МрЫЛАТ

к = — tj±8—  ̂ (4.2.1.) 
cos$>'Sinl5;

мында t-кош байкоолордун арасындагы мунет менен 
Иврмтулгпн убакыттын жарымы; Д8-Кундун бир мунет убакытта 
имйшнюусунун езгеруусу; (р -карта боюнча аныкталуучу байкоочу 
Шврдин кендиги; 15t-6np мунет убакытта Жер 15' бурулуудан чыгып, 
I рйЛустук олчемге которулган кош т>ай1оонун аралыгындагы 
уСнкмпыи жарымы, 22-июнда чак туште Кун эц бийик, ал эми 23- 
Iи1< норна чак туште болсо-эц ылдыйкы абалды ээлейт. Бурчтук
.и.... .. корсотулген бул бнйиктиктердиН айырмасы Кундун жарым
mii.iiiniii i,i кыйшаюусунун езгеруусун тузет, А5 ны Астрономиялык 
ищ п. 11> I.hi же 4.2.1-таблицадан алышат. Тузетууну к дайыма лимб 

Ошиичй синап белуулердун жарым суммасынан алгебралык алынып 
МЛЫНЙ'Г)

12,2-сурог. Асман мейкиндиги боюнча Кундун кыймылынын 
схемасы
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4.2.2-суретте жаа QW керсетулген, ал боюнча чындыгында Куи 
чыныгы меридиандын багытын аныктаган ошол куну еткен дейли. 
Тушке чейинки байкоодо ал чекит 1 де турган, М чекитине 
коюулган теодолиттин лимбиНде а, санап белууге, ал эми туштен 
кийин болсо, чекит 3 те  (лимб боюнча санап белуу а2) дал келет.

4.2.1-таблица
Бир мунет убакыттагы Кундун кыйшаюусунун егеруусу

Мвенет д<?жаанын
секундасында

Меенет д<ужаанын
секундасын,

Меенет Д^жааны
секундась

Июнь 1 +0,35 Июль 1 -0,16 Август 1 -0,62
д Ж  j +0,28 .п.п. 5 -0,23 дар» 5 -0,67
.п.». 10 +0,20 .п.п. ю -0,31 -П-П. 10 -0,73
-п-и- 15 . +0,11 -11-11- 15 -0,39 -11-11- 15 -0,78

20 +0,03 -11-11- 20 -0,46 -11-11- 20 -0,82
.н.н. 25 -0,06 .п.п. 25 -0,53 М М  25 -0,86

30 -0,14 -11-11- 30 -0,60 Ш Ш  30 -0,89

Демек, лимб боюнча санап белуулердун жарым суммасы, 
теодолиттин дурбусунун абалы Кун чак туште еткен чекит 2 ге 
каратканга дал келет. Эгерде Кун туруктуу ылдамдык менен 
кыймылдаган болсо, ал QKE жаасын чиймек жана меридиандын 
тегиздигиндеги К  чекитине бармак. 4.2.2-суретте байкоолордун 
натыйжасына тузетуу к  киргнзуунун зарылчылыгы керсетулген, анын 
човдугу жана белгиси жылдын мезгилине кез каранды, анткени 2 
бир айларда К дан оцго, ал эми башкада болсо-солго жылат.

Жогоруда келтирилген ойду тушундуруу учун сандык мисалды 
карап чыгалык. Мейли 22-авгусга 56° кеццикте Кунге эки байкоо 
жасалган: бирее 9 саат 20 мунетте, башкасы 17 саат 20 мунетте: 
ушуну менен бирге лимб боюнча санап белуулер алынган а,=174°39' 
жана а2=294°59' болду деп коёлук.

Ошондо t=0,5(17 саат 20 мун-9 саат 20 мун)=4 саат же 240 мун; 
15t=3600'=60°, а=(а1+а2):2=234°49', 4.2.1-таб. 22-август учун 
интерполяцияланып аныкталат-0,836"; sinl5t=sm 60°=0,87; cos56°=0,56.

Бул чоцдуктарды (4.2.1) формулага коюуп, к=-7 алабыз. 
Оцдолгон санап белуу а-к=234о49'-(-0°07)=234°56 ал эми дурбуну 
тундукке келтирууге дал келуучу санап белуу болсо 234°56'- 
180°=54°56' болуп чыгат. Мейли, буссолдун шакегинин 0-180° 
штрихтери менен магниттик жебенин учтары дал келишкенге' чейин 
алидаданы бурганда, микроскоп боюнча санап белуу 59°20’ барабар 
болуп калды дейли. Демек 4.2.3-суретте керсетулген жебе 59°20-
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4  барабар чыгышка кыйшаят. Эгерде дурбуну багыттоочу
WHMMMH акыркы чекитин М  каратканда, маселен санап белуу 
111*46' Полу и калса, анда бул сызыктын чыныгы азимуту 132°46’- 

I 1п'*77в50' барабар.

•I 2. 1 сурет. Магниттик жебенин кыйшаюусун аныктоодо 
санап белуулердун схемасы

Жылдыздар боюнча чыныгы меридиандьш багытын 
шмиидш'удой аныкташат.

Асмандын тундук чыгыш белугунен жарык жылдызды тандап 
анын. а дегенде аны кульминацияга чейин, андан кийин ошол эле 
Пмймк гиктс кульминациядан кийин. б.а. аны белгилуу чекиттин 
ч* рилиамынан откенге чейин жана еткенден кийин байкашат. 
Айбггга. байкоолордун убагында дурбу бирдей эцкейишти сакташы 
it pit. Ьайкоодо дурбуде жьшдыз чекит болуп керунет, ошондуктан 
aia I ни глеи-гике дурбунун торунун борборун келтиришет Жылдызга 
him шилу келтирилген лимб боюнча жасалган санап белуулердун 
Фмрмм суммисына 180° кошкондон к и й и н , дурбуну тундукке 
МЛТиргеигс дал келуучу лимбдеги ошол санап белууге барабар 
|М 0Т, Жылдыздар меридианга карата симметриялуу жаалар боюнча 
кыймылдапшт, ошондуктан тузетуу к=0. Тактыкты чонойтуш учун 
Пир т е  жылдызды кульминацияга чейин бир нече бийиктиктерде 
МЯкаШИТ, андан кийин аны ошол эле бийиктиктерде кульминациядан 
инПпн да байкашат. Ошентип бир нече жуп байкоолор болот, 
ниирлын шпыйжаларынан орточосун чыгарышат.
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Тунку байкоолор учун теодолитте электр жарык кылуучу
жабдуулар болушу керек. Чыныгы меридиандын багытын аныктоо
учун ■ гироскоптун касиетин колдонууга негизделген атайын 
шаймандар конструкцияланган.

4.3. Ченеп-елчеенун натыйжаларын иштеп чыгуу жана румб 
боюнча планды тузуу

Теодолиттик ченеп-елчеенун акыркы максаты-журналдн 
жазылган жана абристе керсетулген талаа |Э?1 чеелердун натыйжасы 
боюнча планды тузуу. Ж урналдык жазууларды иштеп чыгуу in 
байланышкан баардык эсептеелер, ошондой эле планды тузуу жанп 
пландын майда-чуйдесун жасоо камералык жумуш деп аталган сабнк 
тузет.

Туюк полигондун румбу жана жактарынын узундугу боюнча 
тушуруу учун, аньш теодолиттик ченеп-елчеенун натыйжаларын 
иштеп чыгууну мисалда карайбыз. Алты бурчтукту ченеп-елчоо 
айланып чыгуучу ыкма менен жургузулген, б. а. жактарынын 
бурчтары, узундугу жана азимуттары (же румбдары) елченген дсп 
коёлук (4.1.1 жана 4.1.2-сур. кара). Эсептеелер учун ведомостей 
(4.3.1-таблица) талаа журналынан; полигондун чокуларынын катар 
белгилерин, елчеген бурчтарды, бир гана жагынын азимутун, 
дайыма эц эле узун жагынын азимутун жазышат. М исалда бул 
максат учун 143°30' барабар 1-2 жагынын азимуту алынды.

Ж актардын узундугун бурчтар жазылган саптардын ортосуиа 
жазуу керек, анткени баш кача жайгаштырганда белгилуу жак кайсы 
чокулардын ортосунда тургандыгын тушунууге болбой калат, 
Биринчи графада баштапкы чокунун катар белгисинин кайталанышы 
полигондун учтарынын кошулгандыгын керсетет.

Эгерде кандайдыр бир елченген сызык горизонтко жантайган 
болсо, маселен 1-2, анда 7-графага 2.8 тушундурулгендей сызыктын 
елченген узундугу жана анын горизонтко жантайган бурчу боюнча 
эсептелип чыгарылган горизонтал проекциясын жазышат (335,0), ал 
эми ылдый жагына болсо, кашада елченген узундукту (336,1) 
керсетушет. .

Эсептеп чыгарууларды бурчтук сеййуйу'* аныктоодон жана анын 
берилген чекте экендигин билууден башташат. Бул максат менен 
720°02' болуп чыккан, елченген бурчтардын суммасын алышат жана 
ал женекей геометриядан белгилуу болгон 180°(п-2) бурчка барабар, 
мында n-к е п  бурчтуктун чокуларынын саны, ал 6 барабар. влченгои 
бурчтардын суммасын теориялык сумма менен салыпггырышат.
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4.3.1-таблица
Полигондун жактарынын румбдарын эсептеп чыгаруучу 

ведомосту

(УМИрДМК 
1(1! 1 нр 
PJII'IHHI

0ЛЧ0НГ6Н
бурчтар

Тузетуу
лер

Овдолгон
бурчтар Азимуттар Румбдар

Жактардын
узундугу

(м)
’ 1 2 3 4 5 6 7

1

2 122°28' 122°28' 143°39‘ ТшЧ:36°30' 335,0

) 98°08' 98°08' 225° 22' ТшЧ:45°22'
, ,(336,1) 

316,0

4 153°27' 153°26' 251°56' ТшЧ:71°56' 282,8
Я 90°01'

- 1'
90°01' 341°55’ ТнБ:18°05’ 353,7

203° 12' 203° 11' 31#°44W ТнБ:41°16' 269,3
ft - К

1
52°46' 52°46' 85°58/ ТнЧ:85°58' 583,2

1а = 720°02' Га = 720°00' Id  = 2140.0

>1 ерде елченген бурчтардын суммасынан 2а=720о02' теориялык 
I уммй 2«/«720°00' алынып салынса (тескери эмес), анда чыккан 
мНырмй бурчтук селпу деп аталып, белгилуу белгиде болот да, AQ 
mi и«mi белгиленет. Каралып жаткан мисалда селпу +2' барабар.

Ьурчтарды елчееде бирге журуучу (аларды кокустук каталар 
/|р м  и иш тт) шексиз каталыктын чогулганынын натыйжасында пайда 
бишоп еолпу мыйзам ченемдуу керунуш болуп эсептелет. Ал (4.3.1) 
фирмули боюнча эсептелип чыгарылган белгилуу чоццуктан AQKm чоц 
OiuiOiitiiy керек.

AQiim = w j # *  (4.3.1.)
мы иди t-теодолиттин тактыгы, n-елченген бурчтардын саны, 

нмчпттрдуи натыйжасында кокустуктан башка дагы одоно каталар 
Аир, имир табмлып жана четтетилиши керек. Бул учун ведомосттагы 
«пни гйлнй  журналындагы баардык эсептеелерду текшеришет, а 
н^рлг кати тибылбаса, полигондун бурчтарын кайрадан елчеш ет.
I I болгон кезде, чегине жеткен же берилген чектеги селпуну, 4.3.1- 
1 йПшщн;ш ж ты лгандар учун (4.3.1.) формула боюнча эсептеп 
чьи ирууги болот:
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д0ш, = 1.5л/б = ±3,6'

Чыныгы бурчтук селцу (+2') белгиленген . чектен aniiinlli, 
ошондуктан алардын суммасы теориялыкка барабар болгондоН 
кылып, б.а. туюк кеп бурчтуктун суммасы жвнундвгу геометриши.П' 
шарт канааттангандай кылып, аны елченген бурчтардын арнсыми 
бвлуштурууге болот.

©лчвнген бурчтарды оцдоо учун (аларды байланыштыруу учун) 
аларга тузетуу киргизуу керек, алардын белгиси селпунун белгисино 
тескери, ал эми суммасы болсо, абсолюттук чондугу боюнча селпу! « 
барабар болушу керек. Селпуну бурчтардын баарына эмес, Аул 
бурчтар башкаларга Караганда чоц каталыктар менен елченген д#|| 
эсептеп, кыска жактар менен тузулгендерге гана киргизууге болот 
Айрым тузетуулердун чоцдугу микроскоп боюнча санап белуунун 
тактыгынан, ал эми бурчтарды кайталоо ыкмасы менен елчегондо, 
теодолиттин тактыгын кайталоонун санына белгенден чоц болбошу 
керек.

Акыркы эскертуу (4.3.1.) формулага да тийипггуу, мында t эмво, 
а жеке t  нын кайталоонун санына белунгвнун алуу керек, эгердо 
бурчтарды елчее ушул ыкма менен жургузулген болсо. Биздин 
мисалда тузетуулер Г алуу белгиси менен 3 жана 5 бурчтар! и 
киргизилди.

Овдолгон бурчтарды ведомостун (4.3.1-табл.) 4-графасыни 
жазышат, мындан кийин полигондун жактарынын азимуттарын 
эсептеп чыгарууга киришет.

Т н . Тн.

/

4.3.1 -сурет. Полигондун бурчу менен анын жактарынын 
азимуттарынын ортосундагы байланыш
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Пул нентеелер y4Yh формула, 4.3.1-суретге керсетулген схема 
«ь hi ниш женил эле тузулет. Участоктун аралыгы чон эмес болгон 
мин* бнтыштан чыгышты кездей багытта бул участоктун баардык 
(ЦИИПеринде меридиандар иш жузунде параллель деп эсептеп,

фн iy у I it болот.
1>ул ' (|юрмуланы мындай окушат: кийинки жактын изделуучу 

МИ му ту Л,,,, мурунку жактын белгилуу азимутуна А* 180° кошуп 
*инн жу|)уш боюнча оц жактагы бурчту Оо алганга барабар. Эгерде 
журуш боюнча сол жактагы бурч а с белгилуу болсо, анда формула 
Пир номе огорулет

Тиктап айтсак, (4.3.2) жана (4.3.3) формулалар боюнча 
Нищи опдум баштапкы чекити аркылуу жургузулген меридианга 
ГИ»Ш*луу болгон дирекциондук бурчтар эсептелип чыгарылат, б.а.

ЙИрнк, кичине участоктор учун бул бурчтарды иш жузунде 
шнмупнр менен дал келишет деп эсептееге болот.

' Кччиелнп чыгарылган азимуттарды ведомостун 5-графасына 
ф н н н ш н г . Л'шмуттар боюнча румбду эсептеп чыгарышат, аларды 6- 
1 1 1 |и|м11 н жизышат. Текшеруу учун румбдарды эсептеп чыгарууну эки 
мину жнооо керек, Эсептелип чыгарылган азимуттарды же румбдарды 
ннчмш пн менен салыштырышат, бул белгилуу децгээлде текшеруунун 
Чйрйс||| болуп кызмат кылат. Эсептелип чыгарылган жана елченген 
ишмуиир же румбдардын ортосундагы айырма магниттик жебенин 
tipMPiiyyi’yiiYH жана буссолдун шакеги боюнча санап белуунун чоц 
1Мн 1нк гыгынын натыйжасында 1-2° жетиши мумкун.

I I I гнблицада каралып жаткан мисал учун (1-2) жагынын 
н him у I у 14Э°30' жана оцдолгон бурчтар боюнча полигондун башка 
жни iiipi.iiii.iii лчимуттарын эсептеп чыгарышат.

А к+1=Ак+180°-ао (4.3.2.)

A K+i =АК + 180°+а с (4.3.3.)

(4.3.4)

Т ^ Т . ,+ 1 8 0 0 (4.3.5.)

( 1-2) 143° 30' (4-5) 341° 55’
+

180° 00’
323° 30’

180° 00’ 
521° 55’

98" 08’ 2-чи бурч 
225° 22’

203° 11’ 5-чи бурч 
(5-6) 318° 44’

+
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180° Off 
405°22

180° 00 
498<>44

1 5 3 ° 2 6 ’ 3 - ч у  б у р ч  

( 3 - 4 )  2 5 1 ° 5 6
52°46 6-чы бурч 

(6-1) 445°58’ 
же 85°58’

180°00’ 
431°56’ 180°00’

265°58’

+

90°0Г 4-чу бурч
(4-5) 341°55’ 122°28’ 1-чи бурч 

(1-2) 143°30’

Эсептеелердун аягында (1-2) жагынын азимуту келип
чыгышы керек, андай бол босо, эсептевлердегу арифметикалмк 
амалдарды текшеруу керек. Эгерде кандайдыр бир жагынын азиму ту 
360° чоц болуп калса, маселен (6-1) азимуту, анда ведомосткн 
жазардан мурда аны 360° азайтуу керек, а эгерде А к+180° суммасы 
(4.3.2-формулада) алынуучу бурчтан а0 аз болуп калса, анда аны 360" 
чоцойтуп, ошондон киийн бурч а0 алып салуу керек.

Эсептелип чыгарылган румбдар жана жактарынын горизонтал 
издери полигонду тузуу учун баштапкы маалыматтар болушат.

Полигонду планга тушуруу темендегудей жургузулет.
Эркин масштабда кандайдыр женекей ыкма менен, мисалы кол 

менен анын жалпы конфигурациясын аныктоо жана чийме учуй 
жетишерлик елчемдегу кагаздын барагын тандап алуу учун, 
полигондун схемасын тузушет. Кагаздын барагынын ортосуим 
вертикал сызыкты чийишет да, ееде жаккы багытты тундук дем 
эсептеп, аны меридиан катарында кабыл алышат. Полигондун 
баштапкы чекитин чийме мумкун болушунча чийилген меридиан n i 
симметриялуу жайгашкандай кылып белгилешет. Белгиленген 
чекиттен (мейли бул 4.3.2, а суретте чекит 1 болсун) ведомостан 
алынган анын румбу боюнча сызык жургузушет.

Берилген румб боюнча сызыкты тузуу учун, бир эле убакта 
меридиан траспортирдин борбору менен берилген румбдуи 
(ТшЧ:36°30') чоцдугуна барабар санап белуу аркьшуу еткендой 
кылып, траспортнрди коюуп жана аны буруу керек. Эгерде румбдуи 
аты ТшЧ же ТнБ (4.3.3-сурет) болсо, траспортирдин жаасы боюнча 
санап белууну сол жактагы нелден жана эгерде румбдун аты ТнЧ 
же ТшБ болсо, оц жактагы нелден баштап жургузушет.
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4.3.2-сурет. Полигонду анын жактарынын румбдары боюнча
тушуруу

Транспортирдин негизи так эле керектуу румбга параллель 
Полог. Эми алынган багытты чекит 1 ге алып келуу керек, ан учун 
грпнспортирдин негизине черчениенин уч бурчтугунун гипотенузасын 
Коюушат, транспортирди алып салышат да, кыска катетине болсо 
I ычгычты коюушат, ошентип анын узуну боюнча . уч бурчтукту 
жылдырышат.

Туи.

4.3.3-сурет. Берилген румб боюнча планда сызыкты тузуу
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Берилген румбдун сызыгынын багытын сактап, гипотенуза озу><«> 
езу параллель жылат. Уч бурчтуктун жылганын чекит 1 гипотенузнда 
болуп калган учурда токтотушат. Гипотенуза боюнча багытты чийни 
жана ага пландын масштабында 1-2 сызьпынын узундугун алып 
коюу калат. Ошентип полигондун 2-чи чекити алынат. 1-чи чекиттен 
румбдун атына тийиштуу сызыкты сызышат. Маселен, эгердо 
румбдун аты ТшЧ эмес, ТнБ болсо, гипотенуза боюнча чекит 1 дон 
башка жакка (солго) чийууге туура келет эле. Планга уч бурчтук ту 
транспортирге гипотенузасы эмес, а узун катета бириккендей кылын 
коюуга болот. Мындан берилген румб боюнча сызыкты тузуунун 
техникасы озгорбейт.

2-чи чекиттен румб ТшБ:45°22' боюнча кийинки сызыкты 
сызышат, анын узундугун алып коюушат да, чекит 3 тун турган 
ордун алышат. Мындай тузуулерду акыркы сызыкты тушургенш 
чейин уланта беришет, ага 6-1 узундугун алып коюушат да, 4.3.2* 
суретте 1 цифрасы менен белгиленген дагы бир жолу чекит 1 ди 
алышат.

Пайда болгон полигондун узугу талаада сызыктарды елчееде, 
ошоцдой эле аларды чиймеге тушурууде, кокустук каталардын 
таасиринен чыкты. 1-Г кесиндинин узундугу сызыктык селпу доп 
аталат; ал полигондун 1/200 периметринен же каралып жаткин 
мисалды 2140:200=11 м аз болушу керек.

Эгерде сызыктык селпу периметрдин 1/200 чоц болсо, анда 
одоно катаны издеп табуу учун чиймени тузууну текшеруу керек. 
Эгер полигонду тузууде каТа болбогон болсо, сызыктардын 
узундугун жерде елчеену кайталап жургузуу керек. Чиймеде жана 
жерде катаны издеену а дегенде селпуге параллель болгон сызыктын 
узундугунан издее сунуш кылыиат.

Берилген чектеги сызыктык селпу, баардык чокуларды селпунун 
езуне параллель жылдыруу менен чыгарып ташташат. Чоку 
полигондун башталышынан канчалык алые турса, ошончо чоц аны 
жылдыруу керек. Ар бир чокунун жылуучу човдугун графикалык 
темендегудей аныктоого болот.

Эркин майда масштабда туз сызыкка полигондун баардык 
жактарын биринин артынан экинчисин алып коюушат да, 4.3.2, б 
суретгегудей полигондун тузделген периметрии алышат. Акпркы 
чекитте 1 туз сызыкка перпендикуляр сызыктык селпунун човдугун 1- 
Г алып коюушат. Перпендикулярдьш учун баштапкы чекит менен 
бириктиришет да, пайда болгон уч бурчтуктун ичинде, алыным 
коюулган сызыктардын учтары аркылуу 2-2', 3-3' ж.у.с. 
перпендикулярларды жургузушет, алар полигонду байланыштырууда 
туура келуучу чекиттердин жылуучу човдугун аныкташат. 
Байланыштырылган полигон 4.3.2, а суретте жоонойтулган сызыктар 
менен керсетулген. Планга жагдайларды тушурушет, шарттуу
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Пй1Н ипердп сызышат, керектуу жазууларды жазышат да, ечургуч 
М9М9Н бййрдык жардамчы сызыктарды ечурушет.

Одчйпгвн румбдар боюнча планды тузуу; эсептелип чыгарылган 
румбдардай »ле жургузулет.

4,4. Полигондун чокуларынын тик бурчтуу координаталарын 
эсептеп чыгаруу

Координаталык октор деп аталган ез ара перпендикуляр эки 
iMihiмам берилген чекитке чейинки аралыкты билип, каалаган 
МШИ п им топпдиктеги абалын (маселен, проекциянын тегиздигинде 

н панда) иныктоого болот. Бул аралыктар берилген чекиттин тик 
бурчтуу координаталары деп аталат, ал эми координаталык октордун 
Иинлишкси чекити координаталардын бапггалышы деп аталат.

4 4,1 суротте координаталык октор х менен у жана полигондун 
Чнкуинры болушкан К, L, М  жана N  чекиттери керсетулген. Бул 
ЙМТОрдин координаталары кесиндилер менен керсетулет

н гК ’К, у,=К"К; x2=L’L, y2=L”L;
nr M’M, у3=М"М; x4=N’N, y4=N"N.

* огу катары (чыныгы же магниттик) меридиандардын багытын, 
ЯД ИМИ у Огун - меридианга перпендикуляр кандайдыр бир сызыкты 
КйАыл илышат, х огунун оц багыты болуп тундук, ал эми у огунуку 
Пинт, чыгыш эсептелет; х огунун терс багыты болуп туштук, ал эми 
V мгумуку болсо, батыш эсептелет.

Эгерде координаталардын есуму деп аталган кесиндилер До 
«ним Ail белгилуу болсо, бир чекиттин белгилуу координаталары 
iniiiiiiMii, маселен К, аны баштапкы деп атайлык, каалаган баардык 
Чрщн юрдип координаталарын ирети менен эсептеп чыгаруу мумкун 
•МИН I I I суроттен келип чыгат. Маселен, x2=X]-Ax,, Уг^У^Ду,, мына 
Пун учурда Дх, =K"L", Ду, =K’L’ ал эми жалпысынан

Хп+| = х„ + дхп, (4.4.1.)
Уя+1 = У„ + Д<5„ (4.4.2.)

1»пр учурда всум координатаны чонойтот (маселен у2), башка 
\ чу|<(|,| кичирейтет (маселен х2); демек ар бир есумдун же оц же терс 
ham Iti'ti бир, ал координаталык окторго карата сызыктын багытына 
Ми1 кнрпнды; ошондуктан (4.4.1) жана (4.4.2) формулаларда дх жана 
А у мошууну алгебралык тушунуу керек.

( ii ум пор дайыма уч бурчтуктун катетгери болушат, анын
I мннн'иу ни ы полигондун сызыгынын горизонтал изине d барабар, ал 
НИМ шр Оурч г болсо, ал ушул сызыктын румбу болот. Демек,
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Ax = d cost 
A.y = d-sinr

(4.4.3.)
(4.4.4.)

же
Ax = d^cosT, \y -d -sra T

4.4.1-сурет. Чекиттердин тик бурчтуу координаталары

Бул формулаларга талаа елчеелерунун натыйжалары 6 0 1 0 1  mi и 
аныктала турган човдуктар кирет (4.3 жана 4.3.1-таблицаны кара).

©сумдердур белгилери румбдун атына кез каранды; аларды
4.4.1-суреттун негизинде женил эле тузуле турган, 4.4.1-чи таблпцн 
боюнча аныктоого болот.

Мисал катарында алты бурчтуктун чокуларынын коорд|г 
наталарын эсептеп чыгарууну карайбыз, анын ички бурчтары, 
ошондой эле узундугу жана баардык жактарынын азимуттар ы 
елченген. Талаа журналынын маалыматтары боюнча эсептеп 
чыгаруулардын ведомостунун 1, 2 жана 7-графаларын толтурупш i 
(4.3.1-табл.), бирок 7-графага жантык бурчу жана сызыктын елченген 
узундугу боюнча эсептеп чыгарылуучу сызыктын горизонт и и 
проекцияларын жазышат. Андан башка 5-графага бир жагыним, 
маселен 1-2 азимутун жазышат. Баардык эсептеп чыгарууларды А ,1
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ци|км|ул1 внД0 Й иткарышат да, толтурулган ведомосту алышат. Бул 
ФумуппуН биринчи белугун тузет.

4.4.1-таблица
Осумдун белгиси сызыктын румбуна жана анын дирекциондук 

бурчуна кез карандылыгы

Чейрек Румбдун
аты

Дх
белгиси

Ду
белгиси

Т

I ТнЧ + + 0 - 90°

II ТшЧ - + 90° - 180°

III ТшБ - - 180° - 270°

IV ТнБ + - 270° - 360°

Экинчи белугу координаталардын есумун, андан кийин, 
полигондун чокуларынын координаталарынын езун да, эсептеп 
чыгаруудан турат. Иштеп чыгуунун андан аркы натыйжаларын 4.3.1- 
таблицанын уландысы болгон жана ар качан аны менен бир бутунду 
туэуучу координатанын ведомостуна жазышат (4.4.2-табл. кара), 
ошондуктан бул таблицаларда графалардын катар белгиси жалпы. 
Координаталардын ведомостуна (4.4.2-табл. кара) 4.3.1-таблицадан 
чокулардын катар белгисин, румбдарды жана жактардын узундугун 
кечуруп жазышат. ©сумду эсептеп чыгарууну атайын таблицанын 
жардамы менен жасашат.

©сумдердун белгилерин румбдун аттары боюнча аныкташат 
(4.4.1-табл. кара). Эсептелип чыгарылган есумдерду 
координаталардын ведомостунун 8  жана 9-графаларына жазышат 
(4.4.2-табл.).

Текшеруу учун мумкун болушунча башка таблицаларды 
колдонуп, баардык есумдерду экинчи жолу эсептеп чыгарышат. 
Маселен, эгерде эсептеп чыгаруулар таблицалар боюнча жасалса, 
анда текшерууну логарифмалардын таблицалары боюнча жасоого 
болот. Эсептеп чыгарууларды текшергенден кийин, х боюнча £дх 
менен белгиленген жана у боюнча ЕДу менен белгиленген есумдердун 
илгебралык суммасын алышат. Иш жузунде темендегудей кылышат.

4.4.2-таблицанын 8 -тилкесинде дх тин оццорун (+579,67) белек 
жана терстерин (-579,02) белек кошушат. Чоц сандан кичинесин алып 
салышат да, чоцунун белгисин коюушат. Ошентип £Дх=+0,65 метрди 
алышат; ушундай ыкма менен ЕДу=-0,13 метрди алышат.
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Анткени координаталардын есуму координаталык окторсо 
полигондун жактарынын горизонтал издеринин проекциясы болуиш i 
(4.4.1-суретту кара), ал эми туюк кеп бурчтуктун проекцияларшп.т 
суммасы нелге барабар болушу керек, демек, едх жана 1Ду дш ы 
нелгв барабар болушу керек. Чындьп'ында талаа жумуштарыныи 
каталарынын таасиринин натыйжасында мындай чыккан жок; ХА к 
жана хду есумдерге жараша селпу деп аташат. Эгерде мына ушул 
кеп бурчтукту кагазга тузсек, 4.3.2-суретте керсетулген, чондугу I Г 
кесинди менен аныкталган узук пайда болот. Координаталык октордо 
бул кесиндинин проекииясы едх жана 2Ду болушат, ал »ми 
кесиндинин езу полигондун сызыктык селпусу деп аталат да, Ар 
менен белгиленет.

др  проекциялары-уч бурчтуктун катетгери, ал эми кесиндинин 
езу-гипотенуза болгондуктан, анда

Др=-У(2Дс)2 +(ЕДу)2 (4.4.5)

Каралып жаткан полигон учун (4.4.5) формула боюнча 
эсептелип Чыгарылган сызыктык селпу V0.65 + 0.13 =±0,67 м бара Ли р. 
Салыпггырмалуу селпу сызыктык селпуну периметр Р белгенге бара 
бар. Ошондуктан,

АР _ 0.67 1 
Р 2140 ~ 3200

Берилген чектеги селпунун нормасы атайын инструкция мепом 
аныкталат. Тузен жерлер учун салыштырмалуу селпу 1/1000, ал »мн 
тоолу жерлер учун 1/500 ашпоосу керек. Эгерде селпу берилген 
чектен чон болсо, анда а дегенде эсептеп чыгарууларды текшеришп, 
эсептеп чыгаруулардан каталар табьшбаса, талаада полигондун 
жактарын елчеену текшеришет.

Эгерде салыштырмалуу селпу берилген чектен аз болсо, аила
баардык есумдердун алгебралык суммасын нелге барабар болгондой
эсеп менен ар бир есумдердун езгертууден турган есумдерду
байлаштырууну жургузушет. Бул учун жактарынын узундугу ни
пропорциялаш £дх жана Еду тескери белги менен есумдердун
арасына белуштурушет. Кеп бурчтуктун жагынын узундугу d ДСП
коёлук, демек, есумге дх тузетуу (дх) теменку формула боюнча :>ссп
теп чыгарууга болот

. . ГДу ,  . . 2Дс ,(Ay) = —j- d ,  (Дx) = —— d.

Иш жузунде есумдердун тузетуулерун аныктоодо темендегудпИ 
кылышат.

Кеп бурчтуктун жактарын жана анын периметрии жуэдуи 
метрлерде керсетушет, маселен Р=2140 метрди 21 жуздукке эсептешег,
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| • < 11. my viYKK*) туура келген дх ги тузетуу болжол менен 3 жуздукке 
(0,65:21) барабар, демек, биринчи сызык учун тузетуу 10 жуздукке 
||ц|1||(1|||1, анткени бул сызыктын узундугу 3,3 жуздукке барабар. 
Экинчи сызык учун тузетуу 9 жуздук болот ж. у. с. Селпу жактары
нын узундугунун тегеректелген мааниси боюнча 
Пимупнурулгендуктен тузетуулердун суммасы абсолклтук чондугу 
Пннжча солпуден бир-эки бирдикке гана айырмаланып калышы 
мумкун, Мындай учурларда эн эле узун жагынын тузетуусун езгертуу 
hf|H4« Туютуулерду селпунун белгисине тескери белги менен 10 жана
II I рнфпларга жазышат.

)сгнгелип чыгарылган есум менен тузетуунун алгебралык сум- 
MHVM ондолгон есум болот (4.4.2-табл. 12 жана 13 графалары). 
( Мининой есумдердун алгебралык суммасы нелге барабар болушу 
киррц, норде ал нелден айырмаланган болсо, анда эсептеп 
ММI йруулпрда каталар кетирилген, аларды таап жана чыгарып салуу 
MtpVNi

( (ндолгон есумдер жана баштапкы чекиттин координаталары 
Пщинчи калган баардык чекиттердин координаталарын эсептеп 
•iM ltipyyra болот. Эсептеп чыгарууну эркин координаталар 
■ hi м'миндс жасагандыктан, баштапкы чекит учун х жана у каалаган 
мимниоии, маселен нелдерду алууга болот. Кийинки чекиттин 
нщрмн'н координаталары х же у мурунку чекиттин белгилуу 
Мврди ниталары менен бул чекиттерди бириктирген сызыктын есуму 
«Лгабрилык суммасына барабар (4.4.1 жана 4.4.2 формулаларды кара). 
Mm пит, х,=х2+ Ахг=-269,40+(-222,11)=-491,51 м, у3=у2+ду2=+199,29+(- 
’М,Кб) 1-25,57 м.

1 Ксптелип чыгарылган координаталарды ведомостун 14 жана 15- 
| р1н|иАЛирына жазышат. Эсептеп чыгаруулардын аягында баштапкы 
•nil и пип координаталары чыгышы керек, каралып жаткан мисалда 
Нпиге барабар, бул калган координаталарды эсептеп чыгаруунун 
iPiHiiepyycy болот.
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4.3. Геодезиялык тескери маселе

с К умдерду, андан кийин берилген азимуттар же дирекциондук 
fefMTip жана жактарынын горизонтал издери боюнча чекиттердин 
(тнрлиннталарын эсептеп чыгаруу туз геодезиялык маселенин 
мй1муиун тузет. Анын баштапкы жана акыркы чекиттеринин 
М М П Н  координаталары боюнча горизонтал изди жана жагынын 
йМШугун (дирекциондук бурчун) аныктоо-геодезиялык тескери 
MMtt'iit'iuiii сабагы.

Мойли чекиттердин координаталары (4.5.1-сурвт) К (х,, у,) жана 
М (чj, у,) берилсин; сызыктын узундугун (изин) KM=d жана анын 
н him Vi уп Л аныктоо талап кылынат деп коёлук.

•1,5.1 -суретте КМ жагы тик бурчтуу уч бурчтуктун гипотенузасы 
Лини, анын катеттери башка эмес, а координаталардын 
иНырмашндай Дх = х2 -  х, жана Ьу=у2- у х катет ду карама-каршы 
4* hi 1.1ИДП1 ы бурч болсо, КМ жагынын румбуна барабар. 
(^ШОИДуктан тригонометриядан белгилуу болгон формулаларды 
ih и lyyrii болот:

lv . S L mh z 2 1 же 
Дх х2 — дг,

Дх х, - х ,  Шсцг»....-«  —— L же
Ау уШ  

Же
COS Г COS Г

( /_ ^ L KA z i i  Же 
linr sin г

d « -Jaх2+Ду2 =л[(ъ-х1)+(у2- у 1)2. (4.5.5)
г бурчун эсептеп чыгарууну (4.5.1) формула боюнча жургузушет 

ни ним (4.5.2) формула боюнча текшеришет же тескерисинче, d 
н пи ш чыгарууну ошондой эле келтирилген формулалардын 
МИНДййдыр бири менен жасашат, ал эми башкасы менен текшеришет.
| бурчу дайыма О менен 90° ортосунда болуп чыгат, ошол эле 
убйКТй азимут же дирекциондук бурч 0-360° ичинде езгерет. 
>«'011 гелип чыгарылган бурчтан г азимутка А же дирекциондук 

Пурмки Т отуш учун темевдегу керсетмену колдонуу керек.

Igtgr = lgAj/-lgAx; (4.5.1)

\gctgr = IgAx—lgAv; , (4.5.2)

Igd = IgAx-lgcosr; (4.5.3)

lgfif = lgAv-lgsm/-; .(4.5.4)
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* *

4.5.1-сурет. Координаталардьш есуму, азимут А  жана 
КМ сызыгынын узундугу менен байланышы

Эгерде х жана у боюнча координаталардын айырмасы (кийинки 
чекиттен мурунку чекитти алуу) он болсо, А=г эгерде А х тин 
белгиси алуу, ал эми ду-кошуу болсо, А=180°-г; эгерде есумдердун 
экеенун тен белгиси терс болсо, А=г+180° акырында, дх тин онундн 
жана ду тин терсинде А=360°-г

Сандык мисалды карап керелук. Мейли х,=+125,41 м, у,=-66,6Н 
м, х2=+6,95 м , у2= + 186,58 м берилди деп коёлук. Берилген координи- 
талардын чекиттерин бириктируучу сызыктын азимутун жана 
узундугун (горизонтал проекциясын) табуу керек.

Координаталардын айырмасы дх=х2-х,=6,95-125,41=-118,46 м,
Ду=)>2 -у, = 186,58-(-66,68)=+253,26 м.

Логарифмалардын таблицасын колдонуп, (4.5.1) жана (4.5.2) 
формулалар боюнча г эсептеп чыгарууга болот

IgAу 2,40357 lg Дх 2,07357п

IgAx

'ЕД 2,07357 п lgA> 2,40357

Igtgr 0,33000 п -lgctg г 9,67000 п

г 64°56' г 64°56'
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li MKPpio салабыз, логарифманын жанына коюулган п тамгасы, 
иПнмпнипп же эсептеп чыгаруунун натыйжасында алынган бул 
Ийрнфмм учу" колдонгон сандын белгиси терс экенин билдирет. дх 

11|н , нм 1мп Л у оц болгондуктан изделуучу азимут II чейректе 
»Й1 Н1 , о И Л 180°-г= 180°-64°56’= 115°04'.

Жщынын узунун d (4.5.3) формула боюнча эсептеп чыгарууга, 
м 1МИ ('I •!) формула боюнча текшерууге болот, маселен:

ItfAx 2,07357 lg/4у 2,40357

1дсонг 9,62703 lgsinr 9,95704

|ц(1 2,44654 lgd 2,44653

d 279,60 м d 279,60 м

| годечиилык тескери маселени чыгарууну, жердин бетинде бир 
.•■mi н и (К) башкага (М) багытты издеп табуу учун, бул чекиттер ез 
М Иврунйпгон кезде кеп колдонушат (4.5.2-сурет).

Ьул максат менен чекиттердин К жана М ортосуна арасы 
•мирты ниш журушту КРТМ салышат да, КР жагына эркин 
OIMVMV Свришип, маселен А=0, елченген бурчтар боюнча калган 
ШЩйрыиып Гширдык азимуттарын эсептеп чыгарышат. Азимуттар 
IHKIIIMII румбду эсептеп чыгарышат (4.5.1-табл.)

м

4.5.2-сурет. К дан М ди кездей багытты аныктоо

Жиктирынын узундуктары жана алардын румбдары боюнча 
тфЛИИйТилардын есумдерун, андан кийин баштапкы К чекити учун 
ЙЙЛИ1ЙМ координаталарды алып, маселен х=0, у=0, М чекитинин 
ннрниим nijiiipi.ni да, эсептеп чыгарышат.

Эгврдс КР жагынын азимуту нелге барабар алынса, геодезиялык 
>“ i< 11in мисолени чыгаруу менен МКР бурчуна барабар болгон КМ 
ы 1МП.ШМН мчимутун табышат (18°44’). Эгерде (КР) азимуту нелге
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барабар болбосо, анда <МКР=(КМ)-(КР). КР сызыгынын абалы 
жердин бетинде белгилуу болгондуктан, М КР бурчунун човдугу 
боюнча, ал бул учурда КМ  сызыгынын азимутуна, б.а. 18°44' 
барабар, бул чекиттер ез ара керунбесе, К  чекитинен М чекитине 
багытты берууге болот.

Геодезиялык тескери маселени чыгаруу менен К менен М 
ортосундагы аралыкты, эгерде аны тикеден-тике елчеп бара алгми 
болсо, маселен К  жана М чекиттери суу тосколдору менен белуиуп 
турганда, аныктоого болот. Изделген КМ аралыгы (4.5.3) жана
(4.5.4) формулалар боюнча 556,8 барабар болуп чыкты.

Эгерде геодезиялык тескери маселени графикалык жол менен 
чыгарууга чектелген болсо, анда мумкун болушунча кандайдыр бир 
ири масштабда, планда КРТМ журушун тузуу керек. Бул учурда 
М КР бурчу транспортир менен, ал эми КМ  аралыгы-масштаб 
боюнча циркуль менен аныкталат.

Таяныч торлорунун пункутгарына байлоо дайыма геодезиялык 
тескери жана туз маселелерди чыгаруу менен байланыштуу. F  таяныч 
пункутунан полигондун чокусу 1 салынган (4.1.3-суретту кара) 
теодолиттик журуштун чокуларынын координаталарын темендегудей ыраатш 
эсептеп чыгарышат.

Е жана F пункутгарынын белгилуу координаталары боюнча геодезиялык 
тескери маселени чыгаруу менен, EF сызыгынын дирекциондук бурчун 
аныкташат. Ал боюнча жана F, 15 жана 1 чекиттерде елченген бурчтар боюнча, 
1-2 жагынын дирекциондук бурчун эсептеп чыгарышат. F-15 жана 15-1 
жактарьшьш зеептеп чыгарылган дирекциондук бурчтары боюнча жана бул 
жакгардын елченген узундугу боюнча алардын есумдерун, андан кийин Г 
чекитинин берилген координаталары боюнча, чоку 1 дин координаталары и 
эсептеп чыгарышат.

4.5.1-таблица
М чекитинин координаталарын эсептеп чыгаруучу ведомосу

Чекит
тер
дин №

бченген
бурчтар
а

Азимут
тар А

Румбдар
г

Жак-
тар-
дын
узун
дугу
ё(м)

Дх(м) Ду (м) л(м) .у(м

К 0,00 0,00
0 00 Тн:0 00 226,3 +226,30 0,00

Р 169 20
10 40 ТнЧ:10 40 160,0 +157,23 +29,62

Т 144 36
46 04 ТнЧ:4б 04 207,2 +143,71 +149,21 +527,24 +178

М
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Полигондун чокусун 6 белгилеп билип коюучу ыкма менен жасалган 
пнНмоону тмондегудей эсептеп чыгарышат.

I жйна I) чекиттеринин координаталары боюнча СВ жагынын узундугун 
финн дирекциондук бурчун аныкташат. СВ жагынын дирекциондук бурчун 
АИМММ, I мина P+v бурчтары боюнча В-6 жана 6-1 жактарынын дирекциондук 
вмитярмн эспептеп чыгарышат. Белгилуу СВ жагынын узундугу боюнча уч 
иц.'нуь (-В6 чыгарып, (1.14.1) формула боюнча В-6 жагынын узундугун 
ц ц ц ц т  С чокусундагы бурчту С = 180° - (т + Р ) формуласы боюнча 
<♦*#111141 чыгирышат (эгерде ал талаа жумуштарынын журушунде елченген 
ОниОщ и) Андан к и й и н  В-6 жагынын координаталарынын есумун эсептеп 
шиирмшйт, алар боюнча жана В чекитинин координаталары боюнча, 
полигондун чокусунун 6 координаталарын табышат.

')горде бир пункут С эле берилген болсо, 6 жана 1 чекитгерден аны 
Аяйкйгям коде v жана б бурчтары елченсе анда С пункутунун координаталары 
Поюнчи жана С-6 жагынын дирекциондук бурчу боюнча, чекит 6
..... рнмнмтшшрын аныкташат. С-6 жагынын дирекциондук бурчун туура
йелуучу 6-1 жагынын бурчу боюнча эсептеп чыгарышат, ал ушул жагынын 
•iMiH.M i.i нчимутун аныктагандан кийин белгилуу болот.

Ьелгилеп билип коюу менен аныкталган С пункутунун координаталарын 
ммпмиМ *еептеп чыгарышат.

(> I жагын базис катары колдонуп, (1.14.1) формула боюнча С-1 жагын 
йИМШйТ. 6-1 жагынын чыныгы азимуту боюнча, аньш дирекциондук бурчун 
H'eintil чыгарышат, ал боюнча жана <б боюнча 1-С сызыгынын дирекциондук 
Аурчун алышат, ага 180° кошкондон кийин С-1 багытынын дирекциондук 
пфчун габышат. Андан кийин С-I сызыгыньш координаталарынын есумдерун 
тюш берилген пункуттун С координаталары боюнча чокунун 1 
Координаталарын чыгарышат. Текшеруу учун С-6 жана 6-1 жактарды 
«плдопуп, чекит 1 координаталарынын эсептеп чыгарьшышын кайталоого 
Полот.

4.6. Диагоналдык журуш боюнча елчеелердун натыйжаларын 
иштеп чыгуу

Диагоналдык журуш боюнча талаа елчеелерунун натыйжаларын 
иштеп чыгуу же румб боюнча тушуруу учун, же координаталар 
боюнча планга тушуруу учун аткарылат. Тигил же бул учурларда 
нептеп чыгарууларды ведомоста, 3.4.1 жана 3.4.2-таблицаларда 
келтирилген улгу боюнча жургузушет.

Ар бир диагоналдык журуштун бапггалышы жана аягы, дайыма 
Гйяныч журуштердун чекиттери же башка, мурда салынган диагонал
дык журуштердун чекиттери болушат. Журуштун баштапкы жана 
ккыркы сызыктары, негизги полигондун жактары же башка 
диигоиалдык журуш менен бнриккенде тузулген бул чекиттерде, 
бурч гарды елчешет.
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4.1.1 -суретте 1-2 жана 5-6 бириккен жактар жоонойтулган 
сызыктар менен, 2 жана 5 бириккен бурчтар болсо, кош жаалар 
менен керсетулген;

Талаа журналынан эсептеп чыгаруучу ведомостка (4.3.2-табл.): 1* 
графага-журуштун чокусунун катар белгисин, бириккен жактарга ди 
таандык чекиттерди кошуп; 2-графага-елченгей бурчтарды; 7-графаги 
- жактарынын узундугун (горизонтал издй) жана 5-графага-тукж 
полигонду эсептеп чыгаруучу ведомостан (4.3.1-табл. кара) алынуучу 
бириккен жактардЫн азимуттарын кечуруп жазышат. Бириккен 
жактардын азимуттарынын астын сызып коюушат. ‘ '

4.3 те к и й и н к и  жактын азимутун, мурунку жактын азимуту боюнча жана 
алардын ортосундагы бурч боюнча эсептеп чыгаруу учун (4.3.2) жана (4.3.3) 
формулалар келтирилген. Эгерде п саны жана берилген жак менен 
изделуучунун ортосундагы бурчтардын суммасы керсетулсе, бул 
формулаларды каалаган жактын азимутун An+i эсептеп чыгаруу учун 
жалпылоого болот. Бул учурда

Каралып жаткан мисал учун Ап+, = 143°30+4180о-544°43' =318°47'.
Бириккен жактын 5-6 эсептелип чыгарылган азимуту 

берилгенден 3' айырмаланат. Бул айырма, диагоналдык журуштегу 
бурчтарды елчееде аргасыз каталар себеб болгон, бурчтук селпу AQ 
болот.

318°44' барабар болгон 5-6 жагынын берилген азимутун алыш 
учун,. елченген бурчтарды баардыгы болуп 3' чочойтуу керек экепн
(4.6.1) формуладан келип чыгат, демек тузетуулердун белгиси кошуу, 
ал эми селпунуку болсо алуу болот.

Диагоналдык журуштун бурчтук селпусун AQ дагы мындайчи 
аныктоого болот.

Эгерде елченген бурчтарда ката болбосо, анда диагоналдык 
журуш боюнча алардын суммасы, (4.6.2) формула боюнчц 
аныкталуучу теориялык суммага £а, барабар болушу керек,

А, жана А г мында - бириккен жактардын белгилуу азимуттары.. 
блченген бурчтардын суммасы Ха, теориялык суммадан Lot,, 

селпунун чоццугуна AQ айырмаланат, атап айтканда AQ=Sa-Sot,..
SaT ордуна (4.6.2) формуланын он белугун коюуп

А„+, = A, + n-180°-2a (4.6.1)

Sa=A,-An+l+n-180° (4.6.2)

же

ДQ = Ха -  А, + Д,+1 -  п ■ 180° 

ДС? = 4,-i -A l + Za -  и -180° (4.6.3)

алышат.

170



4.6.1-таблица
Диагоналдык журуш боюнча эсептеп чыгаруучу ведомосТу

Ч|КУ
||М|Ш|||П

Олчокгеи
Лур'ггнр

а

Тузетуу 
-л ер

Овдолгон
бурчтар

а

Азимуттар
А

Румдар г Жактар
дын
узуцдугу 
d (м)

1 3 4 5 6 7

I
Щ

7

32° 12’ 

229°42' + 1

32° 12' 

229°43'

143°30'

291°18' ТнБ:68°42' 288.3

К

л

156°32’

126,17’

+ 1 

+1

156°33* 

126° 18'

241° 35' 

265°02' 

318° 44'

ТшБ:61°35'

ТшБ:85°02'

123.1

227,6

318°47!

2 а  = 544°43' Селпу AQ = - 3'

Кирилып жаткан мнсалга (4.6.3) формуланы колдонуп,
М )"  UK"'l4443o30,+544o43'-720o00"=-3' эсептеп чыгарууга болот.

Иурчтарга тузетуулерду киргизууден мурда селпу берилген чектен 
AUh,„ ншпагандыгына ынануу керек, диагоналдык журуш учун 

AQKm= 2 t-Jn ,

мында t-теодолиттин тактыгы, n-бурчтардын саны. Эгерде t= l, 
и >1 Сол со, анда AQlin, =±4'; каралып жаткан мисалда, диагоналдык 
Шурушгун чыныгы бурчтук селпусу берилген чектен ашпайт.

( 'ониуиу белуштуруу ондолгон бурчтарды эсептеп чыгаруу, 
йзнмутрды жана румбдарды эсептеп чыгаруу туюк полигонду 
иш юн чыккандагыдай эле жургузулет (4.3 кара). Эсептеп 
ЧМГйруулардын аягында 5-графада бириккен жактын берилген 
мжмуту (318°44') келип чыгышы керек, бул эсептеп чыгаруунун 
11<кш«тууеу болуп кызмат кылат.

1 >i орде кошулган жактардын азимуту эмес, а дирекциондук 
корсогулсе, анда баардык эсептеп чыгаруулардын 

тиыИжисында 5-графада диагоналдык журуштун жактарынын 
Жфркциокдук бурчтары чыгат. Дайыма диагоналдык журуштер учун
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румбдарды же дирекциондук бурчтарды эсептеп чыгаруу менен 
чектелишет да, алар боюнча бул журуштерду планга тушурушет.

Эгерде диагоналдык журуштун чокуларынын координаталарын 
аныктоо керек болсо, 4.6.3-таблицада жасалган эсептеп чыгаруулар
4.6.2-таблицада темендегудей улантылат.

Демейдегидей эле координаталардын есумдерун 6 жана 7- 
графалардын берилиши боюнча эсептеп чыгарьппат.

Андан кийин езунче Дх (+26,43) боюнча жана Ау (-603,08) 
боюнча есумдердун алгебралык суммасын алышат да, диагоналдык 
журуштун аяккы 5 жана баштапкы 2 чекиттеринин 
координаталарынын ар биринин суммасынан, туура келуучу 
айырманы алып салышат, каралып жаткан мисалда х учун- 243,18—(- 
269,40)=+26,22 м, жана у учун- 404,18-(+199,29)=-603,47 м барабар. 
Мындан кийин есумдердегу селпуну эсептеп чыгарышат. х боюнча 
26,43-26,22=+0,21 м жана у боюнча-603,08-(-603,47)=+0,39 м барабар.

Диагоналдык журуштун сызыктуу селпусу (4.4.5) формула 
боюнча аныкталат жана Vo.212 + 0.392 =±044 м барабар, 

Салыштырмалуу селпу ^51) = 7^о барабар; ал диагоналдык
журуштун узундугунун 1/500 кичине болушу керек.

Салыштырмалуу селпу берилген чектен чоц болбогонуна 
ынангандан кийин, есумдерду байланыштырууга етууге болот. Бул 
максат менен есумдердегу пайда болгон селпулерду +0,21 м жана 
+0,39 м тескери белги менен журуштун жагынын узундугуни 
пропорциялуу белуштурушет. Эсептеп чыгарылган есумдердун жана 
тузетуулердун алгебралык суммасы оццолгон есумдер болот (4.6.2- 
табл. 12 жана 13-графа). 4.3.2-таблицадан алынган журуштун 
баштапкы чекитинин 2 координаталары боюнча жана оццолгон 
есумдер боюнча калган журуштун чокуларынын координаталарын 
эсептеп чыгарышат. Эсептеп чыгаруулардын аягында негизги 
полигондун ведомостунан белгилуу болгоц (4.3.2-табл. кара), акыркы 
чекиттин 5 координаталары чыгышы керек.

Эгерде арасы ажыратылган журуш диагоналдык болбосо, бирок 
таяныч пункуттарына байлоонун натыйжасында алардын координа
талары белгилуу болгон чекиттерде башталса жана бириккен 
жактардын азимуттары же дирекциондук бурчтары белгилуу болсо, 
анда мындай журушту иштеп чыгуу диагоналдык журуштун эрежеси 
менен жасалат.
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Ж агдайларды тушуруу

Координаталар боюнча планды тузуу учун ченеп-елченген 
участоктун човдугуна ылайык, жетиштуу елчемдегу кагаздын барагын 
алышат да, бул баракка чон координаталарды елчеп коюуну 
жецилдетуучу жардамчы квадраттардын торун тузушет. Мындай тор 
координаталык деп аталат. Анын жалпы елчемдеру берилген 
масштабда эн чон он жана эч чоц терс абсциссаны жана ордннатаны 
(абсолютгук чондугу боюнча) тушурууге мумкундук бериши керек. 
Пландын масштабына жараша квадраттын жактарын ар дайым 10 же 
8 см алышат.

Квадраттардын торун тузуу учун эки турдегу атайын сызгычтар: 
ЛД-1 (Дробышевдин сызгычы) жана Л БЛ  бар.

ЛД-1 ар бир 10 см кийин жайгашкан алты оюугу бар металл 
сызгыч (4.7.1-сурвт). Ар бир оюуктун жалпак кыры бар, ал боюнча 
карандаш менен кыска кесиндини чийсе болот. Биринчи оюуктун 
жалпак кыры туз сызык, ал эми калган беш оюуктун жалпак кыры 
жаа турунде жасалган, алардын радиустары биринчи оюуктун 
ортосунан эсептегенде 10; 20; 30 см ж. у. с. барабар. Демек, эгерде 
сызылган АВ сызыгына биринчи оюуктун жалпак кырынын ортосун
0 бул сызыктын кандайдыр бир чекит менен дал келтирип, ЛД-1 
сызып койсок жана калган оюуктардын жалпак кыры боюнча кыска 
жааларды сызсак, анда мунун натыйжасында АВ сызыгында ар бири 
10 см кесиндилер алынып коюулат. Мейли, мындай кесиндилердеи 
тертее алынып коюулсун дейли (4.7.1-суретге 1-чи абал). Сызгычты 
болжол менен 90° буруп (2-чи абал), дагы уч жааны сызышат (4.7.1- 
сурет, бул абалда сызгычтын езу суреттелуп керсетулген эмес).

Мындан кийин барактын диагоналы боюнча сызгычты коюушат 
(З-чу а абал), • биринчи оюуктун жалпак кырынын ортосун чекит 4 
менен дал келтиришет да, 50 см туура келген оюуктун жалпак кыры жаа 3 
менен кесилишкенде, тик бурчтуу уч бурчтуктун С04 чокусу болгон С чекитин 
белгилеген жааны сызышат. Уч бурчтуктун катетгери тузулушу боюнча учко 
жана тертке, ал эми гипотенуза болсо, беш бирдей кесиндиге барабар. Чыккан 
С 0 чекити менен туташтырышат. Тертунчу кесиндинин аягына 
перпендикулярды так эле ушундай АВ сызыгына тузууге болот. Сол жактагы 
ОС жана оц жактагы 3-4 перпендикулярларда жайгашкан З-чу чекиттерди 
туташтырып, тик бурчтук ОС34 алышат, аньш устунку жагын ЛД-1 жардамы 
менен ар бирн 10 сантиметрден 4 белукке белушет. Эгерде эми, тик 
бурчтуктун карама-каршы жактарындагы аттары бирдей чекиттерди 
туташтырсак, анда талап кьшынган квадраттардын тору келип чыгат.

4.7. Координаталар боюнча планды тузуу.
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4.7.1-сурет. Координаталык торду тузуу

ЛД-1 сызгычынын аяккы учу жаа турундёгу Жалпак кыр, аньш радиусу, 
кй if п ери 50 см болгон тик бурчтуу уч бурчтуктун гипотенузасьша барабар. 
Мымлмй гипотенузанын узундугу 70,71 см. Заводдор, ошондой эле, узундугу 
10(1 ем Дробышевдин сызгычын чыгарышат, алардын жардамы менен катетгери 
i'll жмна Я0 см болгон уч бурчтуктарды тузууге болот.

ЛКЛ сызгычы жактары 8 см квадраттардый торун тузуу учун жана 
мнПниршис кесиндилерди тушуруу учун арналган. Ага штангенциркуль 
мниунит. ЛИЛ ди ЛД-1 дей эле колдонушат.

Жогоруда жазылган сызгычтар жок болсо, координаталык торду циркуль 
нимм\ килимки сызгыч менен тузууге болот. Бул максат менен барактын 
ЛИМШйлдарынын багыттары боюнча эки кесилишкен сызыктарды сызышат, 
4|7.2,оурвпге майда сызыктар менен керсетулген жана кесилишкен чекиттен S 
Пум емшмстарда бирдей кесиндилерди елчеп коюушат.

’)1'орде кесиндилердин учтарын туз сызык менен туташтырсак, анда тик 
пурчгук ДНСД пайда болот, керек болгон учурда тик бурчтуктун жактарын 
у tupi мп, ними жактарына Д чекитинен ылдыйдан ееде жана солдон оцго 10 же 
Him бирдей кесиндилерди елчеп коюуга болот.

Бирдей кесиндилерди алып коюунун натыйжасында, тик бурчтуктун 
кмримм-кнршы жактарында алынган чекиттерди туташтыруу менен 
кнмдрипардын торун тузууге болот. Мындан кийин тик бурчтуктун ашык 
Пипуи труп жана майда сызык менен керсетулген диагоналды ечургуч менен 
ммурушит. Координаталык тордун тузулупгунун тууралыгьш баардык 
умурмнрнп диагоналдары жана ар бир квадратгын жактарын салыштыруу менен 
I •кнкришот,
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4.7.2-сурет. Планды координаталар жана башка ыкмалар менен тушуруу

Координаталык торду тузгенден кийин, эгерде координаталардын 
баиггалышы кагаз барактын чегинде жатса, бир вертикал сызык х огу катары, ил 
эми горизонтал сызыктардын бири у огу катары кабыл алынат. Кап гни 
горизонтал жана вертикал сызыктардын чыга беришине координаталык октон 
бул сызыктарга чейинки аралыкты жазышат. Эц чоц оц жана терс абсциссамы 
жана ординатаны елчеп койгондой кьшьш, координаталык ок катары тигил же 
бул тордун сызыктарын тандоо керек.

Мисал учун 4.3.2 жана 4.6.2-таблицада керсетулген координаталык 
ведомостун берил^ендери боюнча, 1:2000 масштабда планды тузууну карайбкм. 
Мейли 4.7.2-суретге жактары 10 см координаталардын тору керсетулсун. 
кабыл алынган масштабда 200 м туура келет деп коёлук. 4.3.2-таблицанын 14- 
графасында жайгашкан баардык абсциссалардын белгиси алуу болгондуктан, у 
огунан ылдый елчеп коюуга туура келет, ошондуктан координаталык тордун 
устунку горизонтал сызыгын у огу катары алууга болот. Ошол эле таблицанын 
15-графасында жайгашкан эи чон терс ордината 600 м ашпагандыгын, ал >ми 
чон оц ордината 200 м аз экенин аныктоого болот. Ошондуктан тертунчу 
вертикал сызыкты х огу катары алуу керек. Ошондо бул октон елченуп 
коюулган жогорудагы эки ордината тец тордун чегинде жайгашат. Тордун 
горизонтал жана вертикал сызыктарынын чыга беришине, октон алпрги 
чейинки аралыкты жазышат.



Полигондун биринчи чекити координаталардын башталышы менен дал 
колот. Калган чекиттерди тушуруу учун темендегудей кылышат.

Л легенде белгилуу чекит жайгаша турган квадратты аныкташат. Андан 
кийин бул квадраттын каптал жактарына тузулуучу масштабда белгилуу 
чекиттин абсциссасы менен тордун жакынкы горизонтал сызыгынын кичуу 
жячуусунун айырмасын елчеп коюушат. Маселен, абсциссасы -579.30 м 
Лнрпбар болгон чекит 4 учун 579,30-400=179,30 м елчеп коюу керек. Мындан 
кийин квадраттын каптал жагында алынган чекитти горизонтал туз сызык 
менен туташтыруу керек (4.7.2-суретте майда сызык менен керсетулген жана 
tti n белгилуу чекиттин ординатасы менен жакынкы вертикал сызыгынын кичуу 
шшуусунун айырмасын елчеп коюушат. Чекит 4 учун бул айырма 294,41- 
200-94,41 м барабар.

Жогоруда чыгарылган айырмаларды квадраттын абсциссасы же 
ординатасы менен белгилуу айырма пайда болгон жагынан елчеп коюушат, 
дигм оц координаталарды ееде жана оцго, ал эми терсти -ылдый жана солго 
олчвп коюушат.

Ар бир чекитти тушургенден кийин, циркулдун жана масштабдын 
Мфдомы менен, кошуна чекиттен бул чекитке чейинки аралыкты аныктоо 
керек. Бул аралыктарды координаталык ведомосгун 7-графасьшда жазылган 
ОШОЛ жактардын узундугу менен салыштырып, тушуруулердун тууралыгын 
юкшеришет. Тузуучу масштабдын чегине жеткен эки эселенген чоц эмес 
мПырмага жол берууге болот (1:2000 учун 0,4 м). Текшерилген чекиттерди туз 
им Iыктар менен туташтырышат.

Жагдайларды планга темендегудей тушурушет.
Эгерде полигондун ичинде диагоналдык журуш салынган болсо, аны 

«лчонген же эсептеп чыгарылган румбдар боюнча 4.3 тушундурулгендей 
гушурушет. Ушуну менен бирге, полигонду багыттоо магнит жебеси боюнча 
жургузулсе, меридиан катарында координаталык тордун каалаган вертикал 
I i.i 1ЫГЫН алышат. Диагоналдык журушту координаталар боюнча да тушурууге 
Полот, эгерде алар эсептелип чыгарылган болсо.

Кандайдыр бир сызыкка перпендикулярды тузуу учун 4.7.2-суретте 
impcoi улгендей, ага уч бурчтуктун гипотенузасын, ал эми катетине болсо, 
икпгычты коюу керек. Жылып кетпегендей кылып сызгычты кармап, тик 
Оур'пун чокусунун айланасында чоку Е ден F ке жылып келгендей кылып, уч 
Оур'пукту бурушат. Ушуну менен бнрге: гипотенуза баштапкы абалга 
перпендикуляр, б.а. белгилуу сызыкка перпендикуляр жайгашат. Эгерде сызгыч 
боюнча уч бурчтукту жылдырсак, анда гипотенуза боюнча берилген сызыкка 
керектуу чекиттерде перпендикудярдарды сызууга болот, аларды алдын ала 3-4 
I у t сызыгына белгилее керек . Андан кийин перпендикулярлардын 
учунудугун елчеп коюуп, алынган чекиттерди абриске жараша туташтыруу 
трек (4.1.2-суретту кара).

7 жана 9-чекитгерден белгилеп билип коюучу ыкма менен ченеп- 
мрижгои чекит 9 тушуруу учун (4.7.2-суретту кара), журналдьш берилгендерн 
Же йбрис боюнча транспортирдин жардамы менен бул чекиттерде елченген



бурчтарды тузуу керек. Бул бурчтардын бир жагы (7-8) жалпы болот, ал эми 
башка эки жагынын кесилишинде издел уучу чекит жайгашат.

Чоку 2 ден полярдык ыкма менен ченеп-елченген чекиттерди тушуруу 
учун траспортирдин борборун бул чоку менен, ал эми нелду болсо, 2-3 сызыгы 
менен дал келтиришет, анткени ченеп-елчееде бул сызык боюнча теодолитти и 
лимбинин нелу багытталган болучу, ал тууралуу талаа журналынан билишст. 
Планда транспортирдин жаасы боюнча, лимбден алынган санап белууге дал 
келген, журналга жазьшган чекиттерди карандаш менен белгилешет. Пландн 
алынган чекиттерди чоку 2 менен туташтырышат, андан туз уучу масштабда 
ченеп-елчееде елченген 2-10, 2-11, 2-12, 2-13 аралыктарды ченеп коюушат. 
Тушурулген чекиттерди абриске жараша ез ара туташтырышат.

Планды туш менен сызуу таптак карандаштын сызыгы менен жургузулет, 
Координаталык тордун квадратгарынын чокусу жашыл тустегу чырымдпр 
менен керсетулет; тордун езун болсо адатынча чийишпейт. Суу 
объектилеринин чекиттерин жана саздардын майда сызыктарын жашыл туе 
менен белгилешет, суулардын беттери кек, ал эми жасалма жабуусу бар 
жолдор кызгылт боёк менен боёлот.

Кумдарды курен тустегу чекиттер менен суреттеп керсетушет, 
Калгандарынын баарын кара тушь менен сызышат. взунче жерлердин 
арасындагы чекиттерди пунктир менен керсетушет, жагдайларды и 
контурларын [19] улгулёруне жараша шарттуу белгилер менен толтурушат.

Баардык жардамчы тузуулерду ечургуч менен ечурушет. Негизги 
журуштун ар бир жагынын ортосунун тушуна, ушул жактын румбун жапп 
горизонтал проекциясын жазышат. Эгерде сызыктын узундугу проекциясынии 
айырмаланса, аны каШаада керсетушет. Кээде полигондун бурчтарынын санын 
жазышат. Пландын устуне анын аты жазылат, ченеп-елчеенун жылы, планды 
багьптоонун ыкмасы жана башка керектуу маалыматтар керсетулет. Пландын 
ылдый жагынын ортосуна сандуу же тушундурме масштабды керсетушет жшш 
сызыктуу масштабды чийишет. Оц жагынын ылдый жагына ченеп-елчеону 
жана сызып жасоону аткарышкан, ошондой эле жумушту жетектегси 
адамдардын аттарын жазышат. Аты аталган маалыматтарды дайыма штамптп 
жайгаштырышат..

Теодолит менен бурч елчее ченеп-елчеенун натыйжалары боюн'ш 
тузулген участоктун планы 4.7.3-суретте керсетулген.



Ill
A

) 7,3-сурет. Теодолиттик ченеп-елчеенун натыйжалары боюнча тузулген 
участоктун планы

4.8. Фигуралардын аянттары н геометриялык ы кма 
жана планиметр менен аныктоо

1 lull меде жердин участогунун суреттелуп керунушу болсо, анын жалпы 
ими п.ш /не жагдайлардын контурунун айырым аянттарьш теменку ыкмалардын 
Лири менен аныктоого болот.

Грификалык же башкача геометриялык деп аталган ыкма эц эле 
МНИ в к ий. Кандайдыр бир кеп бурчтуктун аянтын аныктоо учун, аны 
«мнпКйй фигураларга: уч бурчтуктарга, трапецияларга, 
(||||чишслограммаларга белушет; ушуну менен бирге ийри сызыктуу 
(Лвмснттердин селекетунун фигураларын аларга жакынкы туз 
ti.in.nuyy фигуралар менен алмаштырышат. Масштабды колдонуп, 
нми м i.i аныктоо учун формулаларга кирген элементтердин човдугун, 
мтгпсп фигуралардын бийиктигин жана негизин елчешет. Андан 
к II Ни и керектуу эсептеелерду жасашат да, баардык тузуучу 
Пилумирдун аянттарын кошушат. Текшеруу учун мындай елчеелерду 
дИ!ш эсептеелерду башка берилиштерде кайталашат.

Миселен суу кагазга, целлуоидге же кандайдыр бир башка
I у н у к ма гериалга тушурулген, жактары 1  же 2  мм болгон майда

179



квадраттардын торун паляка деп аташат. Аянтын аныктоо керек 
болгон контурга ушундай торду устуне коюуп, канча толук жшш 
канча толук эмес квадраттар чегине батарын санап алууга болот, 
Бир квадраттын аянтын пландын масштабында керсетушет, маселен. 
1:5000 масштабда жана квадраттын жагы 2 мм болгондо, бир 
квадраттын аянты 100 м2 тузет. Эки толук эмес квадратты бир 
толук катары кабыл алып, аныкталуучу аянттын чондугун табуут 
болот. Графикалык ыкмалар менен аянттарды эсептеп чыгаруунун 
салыштырмалуу катасы болжол менен 1:50 же 1:100 болуп чыгат.

Инженердик практикада пландар же карталар боюнча чоц 
участоктордо аянттарды аныктоо учун, кепчулук учурларди, 
планиметр деп аталган атайын аспапты колдонушат. Планиметрдии 
конструкциясын 1856 жылы швейцариялык Амслер сунуш кылган. 
Планиметрлердин кептеген турунун ичинен, азыркы убакта ПП-2К' 
турундегу жана анын жацыланган ПП-М модели кеп колдонулат

4.8.1-сурет. ПП-М турундегу полярдык планиметр

Планиметр ПП-М аянттарды механикалык аныктоо учун 
арналган аспапты керсетет. Полярдык планиметрлер кенен таралган, 
алардын бири 4.8.1 суретте керсетулген.

Полярдык планиметр ез ара шарнир менен биригишкен эки 
уюлдук 1 жана ээрчитуучу 4 рычагдардан турат. Уюлдук рычагдын 
бир учунда чийменин кагазына сайып коймо жана кыймылсыз уюл 
болуп эсептелген, ийнеси бар оор цилиндр. Башка учунда шарик 
менен буткен вертикал езек 5 бекитилген. Ээрчитуучу рычаг лупа .1

1 8 0



• и т н  жмбдылган. Аянтты аныктоодо аны менен фигуранын 
IMINfypyil мйланып чыгат. Ийне кагазды тытпаш учун, анын 
муимугун. демек, ийненин учунун кагаздын устундегу бийиктигин да 
«ижи I и IIуучу, бурамасы бар мокок штриф бекитилген. Лупанын 
ШЙНЫМШ1 тутка бар, контур боюнча лупадагы чекит боюнча 
йИМйМЛырыи чыгууда аны колдонушат.

'|»рчнгуучу рычагка, керектуу абалга бурама менен бекитилуучу, 
МН91ИИ отургузулган жана уюлдук рычагдын езегу 5 орнотулуучу 
Hinyi у Пир. ошону менен эки рычагдын ажыратма шарнирдик 
нирими п жетишилет. Каретка жумушчу абалда чийменин кагазына 
шяшнн, алкагы чыгып турган денгелекчеден 7 турган эсептевчу 
MHHHIIIM менен жабдылган. Децгелекче ээрчитуучу рычагка 
шфннш'ЛЬ окко отургузулган, ал червяктуу беруу аркылуу денгелекченун 
И'||уь нйлинуусун белгилеечу диска 14 менен байланышкан, ошон 
учун ДИскига 0 ден 9 чейин же 1 ден 10 чейин жазуулар тушурулген.

Диш илокченун цилиндрдик бети 1 0  бирдей белуктерге белунген, 
■ни1<1 0 ден 9 чейин ондук белуктер жазуулар менен жабдылган 
Цишнликчи боюнча санап белуу белуктун ондук улушун, б.а. 
МИГМШКЧсшун алкагынын мицдик улушун аныктоого мумкундук 
(Wpw'iy иерньердин 9 жардамы аркьшуу жургузулет. Толук санап 
Пину у гирт саидан, утуру жок жазылуучу децгелекченун айлануучунун 
МИНЛИК улушунен турат: бир санда дискадан 8 , экинчи денгелекчеден 
U финн икыркыны верньерден 13 алышат.

Ошентип, 4.8.2-суреттун он жагында, езунче керсетулген плани- 
Mi'ipuitii :)сспгеечу механизминдеги дискадан К 4 деген санды, 
ниш млвкчеден L-38 жана верньерден V-7 жазып алуу керек; 
in римрдин жана денгелекченун дал келишкен штрихтери чырымдар 
Mt4 irii белгиленген, натыйжада санап белуу 4387 болуп чыгат; толук 
пиши белууде садардын кайсынысы болсо да, нел болуп калышы 
мумкун. Аспапты туруктуу кылыш учун, ээрчитуучу рычагка учунчу 
1йМНМЧ чекитин беруучу каретканын децгелегу 11 бар (4.8.1-суретту 
Мири). 'Ьрчитуучу рычагдын 6  узундугун езектун 8  огунан ийненин 5 
учупп чойинки аралыкты эсептешет.

>1.к.2-сурбттегу MANTM контуру менен чектелген аянтгы 
iiiiwidiw учун, 0  чекитине уюлду 2  сайып жана сызыкча менен 
Пет пленген бул контурдун эркин чекитине А  ийнени 5 коюуп (4.8.1- 
цуропу кара), ошол эле чиймеге планиметрди жайгаштыруу керек. 
Липни кийин диска жана денгелекче боюнча санап белууну жасап 
«мни ийне менен бут контурду MANTM айландырып чыгуу керек 
(4,1,2*сурвтту кара). Децгелекче 9 (4.8.1-суретту кара) айландырып 
чьнуудп ннча-мынча тегеренет, ал эми кээ бир жерлерде кагаз 
Ппишчи тайгаланат, мунун натыйжасында эсептеечу механизмдеги 
Иирсшуу езгерулет жана фигураны айландырып чыккандан кийинки

181



жасалган санап белуу я2> ушул эле фигураны айландырып чыккан щ 
чейинки алынган санап белууден и, изделуучу аянтка пропорциялуу

4.8.2-сурет. Планиметр менен аянтты аныктоонун схемасы.
Он жакта санап белуучу механизм

чондукка айырмаланат. Эгерде уюл фигуранын ичинде болсо (4.8.2- 
суретту кара), аянтты S (4.8.1) формула боюнча эсептеп чыгарууги 
болот

S = ps(n2-n,)+Q , (4.8.1)
же уюл фигуранын контурунда болбосо, аянтты (4.8.2) формула 
боюнча эсептеп чыгарууга болот

S = Ps (п2 -  п,), (4.8.2)
маселен, эгерде контурду MANM айландырып чыгууга туура 

келсе, Ps тамгасы менен квадраттык метрлерде же гектарларди 
керсетулген планиметрдин белуктерунун баасы белгиленген; Q-oiuoji 
эле бирдиктерде керсетулген планиметрдин туруктуу саны.

Ээрчитуучу рычагдын узундугу езгергенде планиметрдин 
белуктерунун баасы жана туруктуу саны алмашат, иш жузунде 
аларды темендегуче аныкташат.

Кагаздын барагына аянты женил аныктала турган геометриялык 
фигураны, маселен, жактары 1 0  см квадратты суреттеп керсетушет. 
Пландын 1:5000 масштабында жердин бетинде мындай квадраттын 
аянты 500-500=250000 м2 тузет. Уюлду квадраттан тышкары 
жайгаштырып, нйнени контурдун каалаган чекитине коюушат да, и, 
санап белууну жасашат, мейли ал 3412 барабар болсун деп коёлук. 
Андан кийин сааттын журушу боюнча квадраттын контурун 
айландырып чыгышат, баштапкы чекитте бутет да, кайрадан п, 
санап белууну жасашат, мейли ал 4248 болуп калсын дейли. Ошондо 
(4.8.2) формула боюнча 250000л<2 =ps(4248-3412), мындан ps=287м1 
чыгат.
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1 1 ли и и метрдин белугунун баасын аныктагандан кийин туруктуу 
ММ1Ш 0  Гйбууга болот. Бул учун аянты белгилуу чоц елчемдегу 
lliHi урннмм коптурунун ичине уюлду коюушат да, аны айландырып 
«IIMUIIIT; айландырып чыгуунун башында жана аягында санап 
Аммууну алыишт. Ошондо белгисиз чондукту Q (4.8.1) формула 
Нищими псп тсп чыгарышат. Планиметрдин тагыраак туруктуу 
МИМШКЧШ илуу учун санап белуулердун айырмасы щ -и , . бири 
Рнрингн mi айырмаланышына кез саЛып (санап белуунун 2-4 
Пнршп имен чон змее), аларды бир нече жолу аныкташат.

')|«рде р, жана Q бир масштаб учун эсептелип чыгарылса, ал 
iMii йинпы башка масштабдагы план боюнча аныктоо керек болсо, 
ИНДй Сул чондуктардын жацы маанисин, мурункуларды 
Mm ммиОдардмп белумдерунун катышынын квадратына кебейтуп, 
HHVVHi Оплот. Маселен, эгерде 1:5000 масштаб учун ps=287м2 болсо, 
•ниш 1:10000 масштаб учун pt =287-4=1148 м2 алуу керек, анткени 
ЦНИИ) МН)0*2.

Иш жузунде чоц фигураларды дайыма эркин сызыктар менен 
Пир нече кичине фигураларга ажыратып*  белушет да, уюлду
....... урдип гышкары орнотуп, ар бирин айландырьш чыгышат,
Ц10ИЛ0 О чоцдугун алдын ала аныктоонун кереги жок болуп калат.

Ар бир иланиметрге текш еруучу сызгыч кошумча алынат. Ал 
иишшмг I рдин туруктуу санын аныктоо учун кызмат кылат. Анын 
I h i  1 1 учунди чийменин кагазына сайып коймо ийне бар, ал эми башка 
учунлж w планиметрдин ийнесин жана штрихти жайгаштыруучу 
йнчшнчк'Н чункурча жасалган, ал боюнча ээрчитуучунун баштапкы 
ниши им к км абалын белгилешет. Эгерде сызгычты сайылган ийненин 
tflvppi нндс бир айланууга бурсак, анда планиметрдин ийнеси 
нНннннмм сызат. Анын радиусу айлананын аянты 100 см2 барабар 
ПпжондоМ кылып тандалып алынган. Планиметрдин туруктуу 
iiiiii.itn.iii тактыгын жогорулатуу учун, сызгыч менен бир нече 
нИнпипнууну жасашат, ал эми санап белуулердун айырмасын андан 
Hiltiiii, жасалган айлануунун санына белушет.

I i4<iiicpYY4Y сызгычты колдонгон кезде ПП-2к планиметринин 
ирчтуучу лупасын металл диска менен алмаштырышат. Дисканын 
АорОорунда учтуу бурчук бар, айландырып чыгууда аны сызгычтын 
чункурчисына жайгаштырышат. ПП-2к планиметринин белугунун 
пит МП пр бир эсептеечу механизм учун белек аныкталат жана бири 
ihiiii'iitcHiicii акыркы белгинин 3-4 бирдигинен чоц эмеске айырма- 
НйНМШЫ мумкун. Эки маанинин орточосун алышат да, (4.8.1) жана 
( 4  К,.’) формулалар боюнча аянттарды эсептеп чыгарууда аны 
нмНдилииышат.

Планиметр менен аянтты аныктоонун техникасы темендегудей.
Плннды черчение тактасына бекитишет, ал горизонтал абалда

I у рушу керек. Уюлду орноткондон кийин, айландырып чыгууда
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тосколдордун жок экенине ьшануу учун, контурду устурттен гана 
айландырып чыгуу керек жана рычагдардын ортосундагы бурч 25-30° 
аз болбошуна же 150-155° чон болбошуна кез салат. Ээрчитуучу 
ийненин баштапкы абалын децгелекче жай айланган жерден тандап 
алышат. Айландырып чыгууда децгелекче чиймеден такТага етпешу 
керек. Дисканы огуна так эмес орноткондун натыйжасында, 
денгелекченун нелу верньердин нелунчу штрихинен етуп кеткен, ал 
эми дисканын кезектеги саны керсеткучке чейин жете элек (же 
тескерисинче) абал болот. Бул учурда мицдик бирдиктеги санап 
белууден жанылбас учун, а дегенде децгелекче боюнча, андан кийин 
диска боюнча санап белууну кароо керек. Эгерде децгелекчеде 
биринчи сандар 1 , 2  же 3 болсо, анда дискадан керсеткучке 
жакынкы санды, а эгерде 7, 8  же 9 болсо, анда мурунку санды алуу 
керек. Эгерде ар бир контурду бир жолу эсептеечу механнзмди уюл 
менен ийнени бириктируучу сызыктын оц жагындагы абалда, ал эми 
экинчи жолу бул сызыктын сол жагында айландырып чыкса 
тагыраак натыйжалар чыгат. Аты аталган шарттарды сактаган 
учурда палниметр менен аянт 1/200-1/400 тактык менен аныкталат.

ПП-М планиметри менен пайдаланган учурда, фигураны ар бир 
эсептеечу механизм менен белек айлантып чыгууга чейин жана кийин 
алынган санап белуулердун айырмасын аныкташат. Эки айырманын 
маанисинин орточосун алышат. Ал боюнча фигуранын аянтын 
эсептеп чыгарышат.

Ичке созулган фигуралардын-жолдордун, суулардын, 
арыктардын ж. у.с. аянтын аныктоо учун, планиметрди колдонууга 
болбойт. Мындай учурларда контурдун узундугун анын орточо 
кеццигине кебейгуп, геометриялык ыкманы колдонушат. Эгерде 
фигуранын селекету ийри сызыктуу болсо, контурдун узундугу 
чийменин масштабы боюнча циркуль менен же курвиметрдин 
жардамы менен аныкталат. Мындай контурлардын кендиги дайыма 
планда керсетулет же журналдын жазуулары жана абрис боюнча 
белгилуу болот.
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5 БАП. НИВЕЛИРЛЕР

5.1. Геометриялык ннвелирлеенун теориясы

влчеелердун натыйжалары боюнча мейкиндиктеги бир же бир 
мече чекиттердин бийиктигин берилген катарында кабыл алынган 
чекиттен аныктала турган елчемдердун жыйындысы нивелирлее деп 
аталат. •'

Эгерде берилген чекит жердин денгээл бетинде жайгашса, анда 
иивелирлеенун натыйжасында аныкталуучу бийиктик изделуучу 
чекиттин абсолюттук бийиктиги болуп эсептелет. Ошондой эле, 
чгерде берилген чекит жердин денгээл бетинде жайгашпаса да, бирок 
анын абсолюттук же шарттуу бийиктик белгиси керсетулсе, анда 
калган нивелирлеенучу чекиттердин (абсолюттук же шарттууга 
жараша) бийиктик белгилерин аныктоого болот.

А жана В чекиттерин геометриялык ннвелирлеенун схемасы
5.1.1-суретге керсетулген. Мейли, берилген чекит А болсун дейли. 
Эки чекитке тен вертикал рейка, ал эми алардын ортосуна нивелир 
коюулган, ошондо дурбунун визалоо огу горизонтал болушу керек. 
Анткени визалоо огунун горизонталдыгы геометриялык нивелир- 
леенун негизги белгиси болуп эсептелет.

Эгерде нивелирдин дурбусун кезеги менен рейкага келтирип 
жана алар боюнча санап белууну жасасак, б.а. рейкаларды 
горизонтал визалоо огу менен кесип еткен, а дегенде анын ОЕ, 
андан кийин OF абалында а жана в кесиндилердин узундугун 
аныктасак, нивелирдин визалоо огу эки абалда тен бир горизонтал 
туз сызыкты EOF тузгендуктен санап белуулердун айырмасы, же 
болбосо, А чекиттин устундегу В чекиттин бийиктиги болот. Ал 
теменку формула боюнча аныкталат

h = a-b (5.1.1)

Нивелирди орноткон жер станция деп аталат. Керек болгон 
учурда бир станциядан, ар биринин бийиктигин берилген А 
чекитинен (5.1.4) формула боюнча аныктап, экиден да кеп 
чекиттерди нивелирлееге болот.

Эгерде В берилген чекит деп, изделуучу деп А ны эсептесек, 
анда А нын В дан бийиктигин аныктоо учун Ъ дан а ны алып 
салуу керек. Айырмасы биринчи учурдагыдай эле чоцдукта болот, 
бирок белгиси тескерисинче езгерет. Демек, бийиктикти аныктоо 
учун дайыма берилген чекиттин санап белуусунен изделуучу чекиттин 
санап белуусун алып салуу керек, ошондо бийиктиктин оц белгиси 
изделуучу чекит берилгенден ееде экенин керсетет, терс белгиси 
болсо, тескерисинче экенин кубелендурет.

Бийиктиктин чондугу аспаптын жердин устундегу бийиктигине 
кез каранды эмес. Эгерде нивелирди ееде койсок, анда эки санап
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белуу тец а2 жана Ьг мурдагы жасалган санап белуулерге а, жана 6 , 
салыштырганда бирдей эле човдукка езгерет, бирок а2-Ь2 жана а,-*, 
айырмалары бирдей болору 5.1.1-суретте керсетулген.

5.1.1-сурет. А менен В чекиттерин женекей жана татаал 
нивелирлее

5.1.2-сурет. Эки горизонтто ортосунан жана алдыга нивелирлее

Бийиктик h-бул чекиттердин бийиктик белгилеринин айырмасы 
Нв - На (5.1.2-суретту кара), ошондуктан, эгерде А чекитинин 
бийиктик белгиси На белгилуу болсо, анда бийиктиктер методу 
боюнча аныкталуучу В чекитинин бийиктик белгиси алгебралык 
суммага барабар.

HB=Ha+h (5.1.2)
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Изделуучу чекиттин бийиктик белгисин эсептеп чыгаруу учун 
тиш и ы н  горизонту методун коддонууга болот. Эгерде берилген 
Ч 1 К И Т Т И Н  бийиктик белгисине На рейка боюнча санап белууну а 
кошоок, анда Н; менен белгиленген жана аспаптын горизонтунун 
Пи II и к гик белгиси же аспаптын горизонту деп аталган чондукту 
илиПыэ. Аны орноткондо нивелирдин визалоо огунун бийиктик 
Or in пси пайда болору 5.1.1,а суретте керсетулген. Н; ден В чекитине 
коюулган рейка боюнча в санап белууну алып салып, акыркынын Нв 
бийиктик белгисин алышат. Демек,

Ht+a=Hi, (5.1.3)

Hi-B=He. (5.1.4)

Эгерде тигил же бул себептер менен А жана В чекиттерин 
миислирлеену бир станциядан жургузууге мумкун болбосо, анда бир 
нече кошумча чекиттерди тандап алышат да, маселен D  жана С 
(5.1.1, б суретгу кара), а дегенде С чекитинин А чекитинен 
бийиктигин h, андан кийин D нын С дан-Ь2 , акырында D  нын С 
дан h, аныкташат. D чекитинин А чекитинен изделген бийиктиги 
алгебралык сумма катарында болуп чыгат hi+h2+h3=h. 5.1.1-суретте 
корсотулген схема боюнча алдын ала жер бетинде керсетулген катар 
чскитгерди нивелирлеп, андан кийин берилген чекиттин бийиктик 
Ослгиси боюнча алардын бийиктик белгисин катары менен эсептеп 
ч и т р у  у га болот. Эгерде эки чекитти нивелирлее учун (маселен, А 
жана В) аспапты бир эле жолу орнотуу жетиштуу болсо, ал женекей 
деп аталат, а эгерде эки чекиттин ез ара бийиктигин аныктоо учун 
аспапты бир нече жолу орнотуу керек болсо, анда нивелирлее татаал 
деп аталат.

5.1.2, а суреттегу келтирилген схема ортосунан нивелирлеену 
корсотет. Эгер аспап нивелирлеечу чекиттин бирйне коюулган болсо, 
маселен А га, жана рейканын жардамы менен окулярдын борборунун 
бийиктигин А чекитинин устунен елчесек, анда i тамгасы менен 
белгиленген бул бийиктик рейка боюнча санап белууну алмаштырат. 
Башка чекитке коюулган рейка боюнча санап белууну жасап (мейли 
ал в барабар болсун) жана i - в айырмасын алып (5.1.2, б сурег), 
алдыга нивелирлее методу боюнча бийиктикти h алышат. Акыркы 
убакта бул метод эн эле аз колдонулат.

Чындыгында 5.1.2-суретте керсетулген визалоо нуру турдуу 
гыгыздыктагы абанын чейресунен етендуктен, натыйжасында 
горизонтал абалдан кыйшаят. Бул керунуш рефракция деп аталат. 
Анын устуне, жердин кыйшыктыгы эске алынбагандыгы, оцюццой 
эле санап белуулерге ката киргизет, анткени, чындыгында 5.1.2- 
суреттегу АС сызыгы децгээл беттин жаасын керсетет; демек, (5.1.)
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тевдеменн канааттандыруу учун, визалоо сызыгы дагы туз эмес, АС 
га борборловд жаа болушу керек.

Жердии кыйшыктыгы жана рефракция боюнча жыйынды 
катаны (5.1.4) формула менен керсетушет

f  = 0.42—  (5.1.4)R
мында d- аспаптан рейкага чейинки аралык, ал эми R-жердин 

радиусу.
f-тин чоццугун кеп эсепке алышпайт. Анткени d=100 м 

болгондо f=0,7 мм. Ал эми d=50 м болгондо f=0,2 мм болот. 
Нивелирлее дайыма ортосунан жургузулет, ошондуктан жердин 
кыйшыктыгы жана рефракция боюнча бийиктиги жыйыктыкталган 
ката ез алдынча айырмасына барабар болот. Маселен, эгерде 
нивелирден рейкага чейинки аралыктарды 100 жана 50 м алсак, анда 
ката 0 ,7-0,2 =0 ,5 мм барабар жана аны эсепке албаса да болот.

Эгерде иштеп жатканда тигил же бул себептер менен 
нивелирдин визалоо огу кандайдыр бир бурчка горизонтко 
жантайынкы болуп калдЫ дейли, анда 5.1.3-суретте керсетулгендей, 
мындан чыккан рейкалар боюнча санап белуулердегу каталар t, жана 
%2 барабар болушат да, рейкалардан аспап бирдей аралыкта турган 
учурда гана, а жана в чекиттеринин огунда болбой, андан четтее 
болсо да, бийиктикти езгертушпейт, анткени баары бир d,=d2 
болгондо, дайыма t,= t2 болгондуктан d ,tg i=d2tgi болот. Демек, 
мумкунчулук болгондуктан нивелирди рейкадан бирдей аралыктарда 
орноткон жакшы.

Кыска сызыктарды же чон эмес аянттарды жалпы мамлекеттик 
нивелирдик торго байлаштырбай эле жургузушет да, шарттуу 
бийиктик белгилерде эсептеп чыгарышат. Ошентип, баардык 
ннвелирлеенун натыйжасында, жер бетинде тигил же бул ыкма менен 
белгиленген чекиттердин: реперлердин, маркалардын, пикеттердин, 
кошулган чекиттердин ж.б. абсолюттук же шарттуу бийиктик 
белгилерин аныкташат. Деги геометриялык ннвелирлеенун акыркы. 
натыйжасы чекиттердин бийиктик белгилерин гана аныктоо 
болбостон, алынган бийиктик белгилердин негизинде тузулген турдуу 
чиймелер да болушу мумкун. Кандай материалдарды алуу керек 
экенине байланыштуу нивелирлеену тигил же бул программа боюнча 
аткарышат. Геометриялык нивелирлеену темендегудей турлерге: 
узундугу боюнча нивелирлее, туурасы боюнча нивелирлее, бетти 
нивелирлее, бийиктик негиз беруу учун нивелирлее, атайын максат 
учун нивелирлее деп ажыратышат.
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5.1.3-сурет. Визалоо огу жантык болгондо нивелирлее

Узундугу боюнча нивелирлееде берйлгеб багыт боюнча узата 
профнлдн тузуу учун чекиттердин бийиктик белгилерин аныкташат. 
Туураларды нивелирлееде туура профилди тузуу учун, узундугу 
боюнча нивелирленген сызык боюнча, ар бир' белгилуу аралыктарда 
ажыратып белунген чекиттердин бийиктик белгилерин алууга 
мумкунчулук берет. Бетти ннвелирлеенун натыйжасында жердин 
рельефин горизонталдар менен суреттеп керсетуп, планды тузуу учун 
чекиттердин бийиктик белгилерин алышат. Бийиктик негизди беруу 
учун нивелирлееде реперлердин жана маркалардын бийиктик 
белгилерин аныкташат. Кээ бир учурларда геометриялык 
нивелирлеену атайын маселелерди: дарыялардын (суунун бетинин) 
эцшин аныктоодо, коктунун тубунун эцишин аныктоодо, берилген 
сызыктарды ажыратып белуу ж.б. чечуу учун колдонушат.

Баардык нивелир, жумушту баыггоонун алдында текшерилиши 
керек. Текшеруунун натыйжасында денгээл керсеткучтун кебугун 
ортосуна келтиргенде нивелирдин визалоо огу горизонтал экендигин 
кубелендургендей аспаптын негизги белуктеру ез ара абалга 
келтирилиши керек.

5.2. Туюк нивелирлер жана аларды текшеруу

Нивелир-горнзонтал визалоо шооласы менен, б.а. геометриялык 
ыкма менен бийиктикти аныктоочу жана тузуучу геодезиялык 
бийиктик елчеечу шайман. Нивелирдин визалоо шооласы айланганда 
горизонтал тегиздикке жакын тегиздикти чийсе, нивелир жумушчу 
абалда турат деп эсептешет.
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Визалоо огун горизонтал абалга келтирууну тузулуштун 
езгечелугу боюнча, дурбусунде децгээл керсвткучу бар нивелирлер 
жана компенсатору бар нивелирлер деп белушет. Компенсатору бар 
нивелирлердин белгисинин жазуусуна К  тамгасы кошулуп жазылат. 
Эгерде нивелирде лимб болсо, анда анын белгисине JI тамгасы 
кошулат.

Нивелирдин негизги белуктеру: децгээл керсеткучтер, визалоо 
учун дурбу жана астына койгуч; визалоо шооласы езу орноочу 
нивелирлерде мындан тышкары компенсатору бар.

Азыр туюк нивелирлерди карап чыгабыз, аларга HB-I, НЗ жана 
НТ киришет.

НВ-1 турундегу нивелир 5.2.1, а суретте керсетулген. Дурбу, 
ага бекитилген цилиндрдик децгээл керсеткучу менен вертикал октун 
тегерегинде айлангандан башка, элевациондук бураманын жардамы 
менен чоц эмес чектерде ееде жана ылдый жантаят. Дурбунун 
керунуп турган мейкининде жиптердин тору жана тордун тегиздигине 
атайын оптикалык систем менен берилген, цилиндрдик децгээл 
керсеткучтун учтарынын суреттелуп керунушу керунуп турат (5.2.1,
б сурет).

Кремальеранын 10 жардамы менен ичинен фокусталуучу 
дурбунун 2  устунде рейкага келтирууну жецнлдетуучу шыкалагыч 
жана кароолу 1 бар. Дурбуну жай буруу учун, кысуучу бураманы 3 
бекиткенден кийин аракет кылуучу, микрометрдик бурама 4 кызмат 
кылат. Дурбунун вертикал огу уч кетеруучу бурамасы 6  бар астына 
койгучтун 7 втулкасында жайгашкан, кетеруучу бурамалар менен 
тегерек децгээл керсеткуч 8  боюнча аспаптын айлануу огун алдын- 
ала орнотушат. Дурбунун визалоо огун горизонтал абалга биротоло 
орнотууну контактуу цилиндрдик децгээл керсеткуч боюнча, 
элевациондук бурама 9 аткарат. Ошентип, бир эле убакта байкоочу 
рейканы, жиптердин торун, децгээл керсеткучтун кебугунун 
суреттелуп керунушун керет жана элевациондук бурама менен 
кебукту ортосуна келтирген учурда санап белууну жасай алат. Бул 
болсо, ушул аспап менен нивелнрлеенунун журушун жецилдетет жана 
тездетет.

НВ-1 нивелиринде теменку эки шарттын сакталышын 
текшеришет.

1. Тегерек денгээл керсеткучтун огу аспаптын айлануу огуна 
параллель болушу керек. Бул текшерууну мындай аткарышат.

Кетеруучу бурамалардын жардамы менен децгээл керсеткучтун 
кебугун ортосуна орнотуп, дурбуну децгээл керсеткуч менен чогуу, 
аспаптын бут устунку белугун 180° бурушат. Эгерде мындан кийин 
кебук ортодо калса, ацда шарт аткарылды. Андай болбосо, овдоочу 
бурамалардын 5 жардамы менен кебукту ортосун кездей, анын 
жарым кыйшаюусуна жылдырышат.
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5.2.1-сурет. НВ-1 турундегу туюк нивелир. Оц жакта анын 
дурбусунун керунуп турган мейкини

5.2.2-сурет. Туюк нивелирди текшеруу

2. Дурбунун визалоо огу цилиндрдик децгээл керсеткучтун огу 
менен параллель болушу керек. Ж ер бетинде узундугу 100-110 м, чоц 
jMec эциштеги сызыкты тандап алышат да, анын учтарыа казыктар 
Л жана В менен белгилешет (5.2.2-сурет). А жана В чекиттеринин 
ортосундагы Е чекитин таап, ага нивелирди орнотушат. Айлануу 
огун тик абалга келтиришет да, А  чекитиндеги рейка боюнча а 
санап белууну жасашат. Андан кийин В чекитине коюулган рейка 
боюнча в санап белууну алышат. М ындан кийин нивелир F  менен В 
чекитине 8-10 м жетпеген F  чекитине етушет, нивелирди децгээл 
корсеткуч боюнча орнотушат да, А чекитине коюулган рейка боюнча 
и санап белууну андан кийин В чекитине коюулган рейка боюнча в 
санап белуулерду алышат. Эгерде а менен в ортосундагы эки айырма 
тец бирдей болуп чыкса же 4 мм чоц болбосо, шарт аткарылды деп 
эсептелет. Андай болбосо нивелир экинчи ш артка жооп бербейт.
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Нивелирдин визалоо огу горизонтал болбосо, а  жана в санап 
белуулерде кандайдыр д а  жана дв каталар камтылат. Алардын 
чондуктары нивелирден рейкага чейинки аралыкка жана визалоо 
огунун жантаюу бурчуна кез каранды. Нивелирди ортого, б.а. Е 
чекитине орнотуп санап белуулерду а жана в алганда, андагы 
камтылган каталар да, жана дв„ ез ара барабар болушат, себеби 
аралыктар ЕА жана ЕВ ез ара барабар. АВ сызыгынын бийиктиги 
Ь0=а-в формуласы боюнча эсептеп чыгарылгандыктан, каталар ез ара 
жоюушуп кетишет да, h„ туура мааниде чыгат (h - АВ сызыгынын 
ортосунан аныкталган бийиктик). Андан кийин А жана В 
чекиттеринде турган рейкаларды козгобостон, аспапты четке, б.а. F 
чекитине которобуз. Нивелирди жумушчу абалга келтирип А 
чекитиндеги рейка боюнча а2 санап белууну жана В чекитинде 
турган рейка боюнча в2 санап белууну алабыз. Жогоруда 
айтылгандай, визалоо огу горизонтал болбосо, эми да, ката Дв, 
катага барабар болбойт, анткени FA сызыгы FB сызыгына барабар 
эмес, ошондуктан четтен, б.а. F  чекитинен аныкталган бийиктик 
h,=a2-B2, h„ барабар болбой калышы ыктымал.

Ортодон аныкталган бийиктик туура болгондуктан, шарт 
боюнча h 4-h0=±Ah болуп чыгышы керек. дЬ>4 мм болсо, дурбунун 
визалоо огун цилиндрдик децгээл керсеткучтун огу менен параллель 
кылып ондойбуз. Аны темендегудей аткарышат.

Нивелир четте, б.а. II станцияда турганда дурбуну алыскы 
рейкага, б.а. А чекитинде турган рейкага келтиришет. Андан 
алынган санап белуу а2 ге барабар экенин билебиз. Пайда болгон 
дЬ терс белги менен а2 санап белууге тузетуу катарында киргизебич 
да, окдолгон санап белууну а'2 алабыз.

Жиптердин торунун оццоочу бурамалары жок болгондуктан, 
оццолгон санап белууге тордун борборун элевациондук бураманы н 
жардамы менен коюушат. Бул учурда цилиндрдик децгээл 
керсеткучтун кебугу ортосунан жылып кетет. Эми бул децгээл 
керсеткучтун оццоочу бурамалары менен кебукту кайрадан ортосуна 
орнотушат. Теменде бир мисалды карап керелу.

Мейли, рейкалар боюнча санап белуулер: а[=1450 мм, В[=630 
мм, ал эми а2=2040 мм, в2=1200 мм алынды деп коёлук. Жогоруда 
каралган Ьс=а 1-в 1 жана h 2= a 2-B 2 формулалары боюнча бийиктиктерди 
аныктайбыз. Натыйжада h0= 1450-630=820 мм, ал эми h,=2040- 
1200=840 мм алабыз. Тузетуу ah=h„-ho=840-820=+20 мм чыгат. Эми 
овдолгон санап белууну эсептеп чыгарабыз, ал а'2—а2±дЬ=2040- 
20=2020 миллиметр болуп чыкты. Мында дЬ (+) белги менен 
чыккандыктан, эсептееде тескери белги (-) алынды.
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Цилиндрдик децгээл керсеткучтун огун алардын ондоочу 
Оуримйлйры менен оццогондон кийин, экинчи шарттын сакталышын 
Лириголо ынииуу Y4^  текшерууну кайталоо керек.

Гуюк нивелирдин баардык белуктеру ез ара катуу 
Лмрнкшрилгсн, ошондуктан текшеруунун натыйжасындагы оццоолор 
V in k  убнкытка чейин сакталат. ? ; ,

I I I нинелири бул турдегу так аспаптардын категориясына кирет 
нниш .тм и кыскартылган белгиленишинде 3 саны керсеткендей III 
киисстпгы нивелирлее учун арналган. Ошондой эле ал инженердик 
тумуштярда да колдонулат.

11егизи катары НВ-1 нивелиринин конструкциясы алынган. Ага 
ии еырткы тузулушу боюнча да окшош (5.2.3-сурет).

5.2.3-сурет. НЗ турундегу так нивелир

Аспаптын ылдыйкы белугу штативге женекей турдегу негизги 
Аурами менен бириккен, серпилгич пластинкага 3 киргизилген уч 
к итйруучу бурамасы 2 бар, астына койгучту 1 элестетет. Дурбу 6  
пер ги кал октун тегерегинде айланат; аны бекитууну кысуучу бурама 
К) менен, ал эми акырын айландырууну болсо, микрометрдик бурама
11 мспеп жасашат. Аспапты алдын ала орнотуу тегерек децгээл 
керсеткуч 1 2  боюнча кетеруучу бурамалар менен, а биротоло-дурбуну 
чоц *мсс жантайтуу учун жана анын визалоо огун горизонтал абалга 
колтируучу механизми бар, горизонтал элевациондук бурама 4 менен 
жургузушет. Бул учурда дурбунун керунуп турган мейкининде, окуляр 
Я иркылуу цилиндрдик децгээл керсеткучтун кебугунун учтары 
Гшрттш керунет. Бир эле убакта дурбунун керунуп турган 
мейкининде рейка, ал боюнча рейкада санап белууну жасай турган 
гордун горизонтал жиби жана байКалуучу чекитке чейинки аралыкты
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аныктоочу аралык елчеечу сызыктар керунуп турат. Аралык 
елчегучтун коэффициента 100; дурбуну фокустоо беркту 9 тегеретуунун 
натыйжасында жургузулет. Дурбуну рейкага келтирууну жецилдетуу 
учун суйру кароолду 8  колдонушат. Дурбунун керунуп турган 
мейкинине анын кебугунун учтарынын суреттелуп керунушун беруучу 
призма системи менен цилиндрдик децгээл керсеткуч, дурбунун сол 
жагында бекитилген кутуда 7 турат. Децгээл керсеткучтун 
ампуласынын белуктеру жок, анын ички бетинин ийрилиги 2  мм 
жаага 15" керсетет. Дурбунун керунуп турган мейкини 5.2.1- 
суретгегудей.

Аспапты текшеруу жана аны менен иштее НВ-1 туура келуучу 
аракеттерге окшош. Нивелирден рейкага чейинки аралыктар 75 м 
чоц болгондо, 1 км журушке орточо квадраттык ката 4 мм ашпайт; 
ошол эле шарттарда ар бир станциядагы каталар 1,5-2 мм 
чектеринде болот.

Комплектисине РНЗ, ПР-120 же ШН-120 турдегу штатив кирет; 
акыркы буйуртма беруучунун талабы боюнча кошулат. Нивелирдин 
массасы 2  кг жакын.

НТ техникалык нивелири изилдеелерде жана курулуштагы 
инженердик жумуштарда колдонуу учун арналган.

ГОСТ 10528-76 боюнча эки вариантта даярдалат: горизонтал 
тегереги менен, анда кыскартьшган белгисине К тамгасы кошулат, 
жана анысы жок. 5.2.4-суретге НТК керсетулген.

5.2.4-сурет. НТК турундегу техникалык нивелир

Бул аспаптын цилиндр формасындагы ылдыйкы белугу негизги 
бурама менен кошулуп бириккен штативдин тоголок башына 1

194



I ннмп I Эгерде бул бураманы бошотсо, анда негизин тигил же бул 
шпики иыйптйтып, аспапты тегерек децгээл керсеткуч боюнча 
прнош) Оплот, андан кийин бул бурама бекитилет. Ар бир 
I ишипида ушул аракетти кылышат.

Металл лимбдуу аспаптын ылдыйкы белугу менен туюк 
Пнримирилген жана устуцку белукту дурбу 4 менен кошо бурганда 
I ыймы а» i.i I кала берет. Лимбге градустун белуктер тушурулген, ар 
Пир 1 0 " кийин сандар жазылган; лимбдин белугу менен кошо 
Мфунгсш тешик 9 аркьшуу индекс боюнча 0,1° чейинки тактык менен 
■ Niiitii белууну жасашат.

Лимбдин ортосунда тешик бар, ага аспаптын устуцку белугунун 
nlliiaiiyy огу жайгашкан. Бул максат менен кожух жана ага бирикти- 
рилген кутусу менен дурбу бириктирилип бекитилген, кутунун ичинде 
ИЧКИ бетинин жаасынын кыйшыйтыгы 2 миллиметрге 45" цилиндрдик 
дрпп чл керсеткуч бар. Цилиндрдик децгээл керсеткучтун кебугунун 
учтарынын суреттелуп керунушу оптикалык систем менен дурбунун 
кпрумун турган мейкинине берилет жана окуляр 7 аркылуу байкалат. 
ЯЛЛ •Суретте, ошол эле жерде дурбунун визалоо огунун абалын 
аныктоочу горизонтал жиц жана эки аралык елчеечу сызыктар 
кмрупуп турат. ШЩ ,}

Дурбуну фокустоо беркту 6  тегеретуу менен жасалат, ал эми 
рейкмгн келтируу учун суйру кароолду 5 колдонушат. Рейка боюнча 
iaiian белуулердун алдында цилиндрдик децгээл керсеткучтун учтары- 
нып суреттелуп керунушун бириктирууну вертикал' элевациондук 
бурима 8 менен жасашат. Кысуучу жана микрометрдик бурамалар 
iii ок, Дурбуну рейкага келтируу учун аспаптын устуцку белугун 
бурууну кол менен жасашат, ан учун бир аз куч жумшоо керек. 
Ыурулгандан кийин берилген багыттагы дурбунун абалы негизги 
фрикциондук сурулуунун эсебинен сакталат.

Демек, НТК чекиттердин бийиктигинин айырмасын, аларга 
чейинки аралыкты жана чекитти кездей багыттын кандайдыр бир 
берилген башка багыт менен пайда болгон бурчту аныктоого 
мумкунчулук берет. Аралык елчегучтун коэффициента 100. Рейкага 
чейинки аралыктар 100-150 м болгондо, 1 км журушке орточо 
мшдрпттык ката 15 мм чоц болбошу керек. Бул шарттарда бир 
манцннда ннвелирлеенун натыйжалары боюнча чыгарылган 
Пнйиктиктин Орточо квадраттык катасы 4-6 мм ашпоосу керек.

Комплектисине ПР-120 штативи менен нивелир жана эки 
буктвлуучу 4 метрдик РНТ рейкалары кирет. Нивелирдин массасы 2
III жикын.

I ГГ нивелиринде лимб жок. Калган жагынан ал НТК дай эле 
мжструкцияланган. Эки нивелирде тец визалоо огунун децгээл 
корсоткучтун огу менен параллелдигин НВ-1 дей эле ыкмалар менен
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текшеришет; табылган катаны жиптердин торун, анын ондоочу 
бурамалары менен ееде же ылдый жылдырып овдошот.

S.3. Визалоо сызыгы езу орноочу нивелирлер

НС турундегу башкача авторедукциондук деп аталуучу, визалоо 
огу езу орноочу аспаптардын, визалоо огун автоматтык турде 
горизонтал абалга келтируучу тигил же бул тузулуштегу 
компенсатору бар. Ушундай жацылангандыктан нивелирлеечу рейка 
боюнча санап белуунун алдында децгээл керсеткучтун кебугуне 
байкоо жургузууден кутулган.

Бул конструкциядагы аспаптардын темендегудой турлерун: НС-2, 
НС-3, НСМ-2, НС4, НТС жана НТСК карайбыз.

НС-2 нивелиринин ылдыйкы белугунде уч кетеруучу бурамасы 
менен кадимки астына койгуч бар (5.3.1, а сурет). Астына койгучтун 
ортосунда, аспаптын еедеку белугу, дурбу, кутуга бекитилген 
байкоочу системи бар цилиндрдик децгээл керсеткуч кроншгейнге 
орнотулган жана уч овдоочу бурама менен жабдылган, тегерек 
денгээл керсеткуч менен туюк бириктирилип бекитилген, аспаптын 
айлануу огу кире турган, тегерек тешик жасалган. Кысуучу жана 
микрометрдик бурамалары бар. Дурбуде жиптердин торлору жок, 
аны децгээл керсеткучтун оптикалык системи аркылуу дурбунун 
керунуп турган мейкинине беруучу цилиндрдик децгээл керсеткучтун 
кебугунун учтарынын суреттелуп керунушун элестетуучу горизонтал 
штрих алмаштырат.

5.3.1-сурет. НС-2 нивелири. Он жакта анын дурбусунун керунуп 
турган мейкини
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Дурбунун керунуп турган мейкининде керунген бул штрих 
боюнча рейкада санап белууну жургузушет (5.3.1,6 сурет). Штрихтин 
ортосу жана дурбунун объективинин оптикалык борбору аркылуу 
от уучу туз сызык визалоо сызыгы катарында кабыл алынат. Ал 
дурбунун геометриялык огу менен визалоо сызыгы горизонтал 
болгондо дал келет. Дурбу жантык абалда болгондо аны менен 
бириккен. цилиндрдик децгээл керсеткучтун кебугу жылышып кетег. 
М 1.1 н дан децгээл керсеткучтун кебугунун эки учунун суреттелуп 
керунушу болгон штрих ееде же ылдый жылат. Штрих менен чогу 
дурбуде визалоо сызыгы да, езунун абалын езгертет, бирок, ошол эле 
убакта горизонтал боюнча кала берет.

НС-2 нивелиринде дурбунун геометриялык огу ±90° чоц 
жннтайганда, санап белуучу штрих керунуп турган мейкиндин 
чегинен чыгып кетет да, керунбей калат. Нивелирлееде аспапты 
орнотууну тегерек децгээл керсеткуч боюнча кетеруучу бурамалар 
менен жасашат, ушуну менен бирге, визалоо сызыгы автоматтык 
гурде горизонтал абалга келет ясана аны сактайт. Рейкада штрих 
боюнча санап белууну жасашат жаНа журналга жазышат.

НС-2 нивелирииин жумушка жарамдуу экендиги темендегудей 
гекшеруунун натыйжасында аныкталат.

1. Дурбу ±90° чектеринде жантайганда рейка боюнча санап 
б*луу кескин езгербешу керек. Бул шарт сакталбаса, децгээл 
керсеткучтун кебугунун суреттелуп керунушун дурбуге жана призмага 
беруучу цилиндрдик объектив системин жылдыруу керек. Бул учун 
ИЛДЫН ала оптикалык системдин алкагынын ылдыйкы белугунде 
жпйгашкан токтотуучу бураманы бошотушат, оццогондон кийин аны 
кнйрадан бекитишет.

2. Цилиндрдик децгээл керсеткуятун огу аспаптын айлануу 
огуна перпендикуляр болушу керек, бул баардык туюк нивелирлердей 
чле текшерилет жана овдолот. ' Денгээл керсеткучтун оццоочу 
бурамалары текшеруу убагында чыгарып коё турган капкактын 
алдында турат.

3. Тегерек децгээл керсеткучтун огу аспаптын айлануу огуна 
пираллель болушу керек, бул башка нивелирдикиндей эле текшерилет 
жана овдолот.

4. Визалоо сызыгы дайыма горизонтал абалды ээлеши керек,
11 В-1 нивелиринин экинчи текшеруусуццегудей, бир эле сызыкты эки 
жолу нивелирлешет. H2-h0=± дЬ формуласы боюнча тузетууну 
аныкташат; эгерде дЬ>3 мм болсо, анда цилиндрдик объективдин 
беруучу системинин овдоочу бурамалары менен дурбунун окулярында 
жайгашкан горизонтал штрихти а2+дЬ барабар санап белууге 
коюушат. Мында да тузетуу Ah тескери белги менен киргизилет.

5. Санап белуучу горизонтал штрих туз сызык болушу керек. 
Эгерде ал децгээл керсеткучтун кебугунун узундугунун езгеруусунун
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кесепетинен кош керунсе, анда дурбунун астында, объективге жакын 
турган бураманьш жардамы менен пентапрнзманы жылдыруу керек.

НС-3 нивелири-НС-2 нивелиринин эч эле жаныланган 
консгрукцнясы. Анын текшеруусу жана ондоосу темендегудей 
жасалат.

5.3.2-сурет. НСМ-2 ннвелири

Экинчи шарт бузулган учурда овдоону заводдо же мастерскойдо 
жасашат. Тертунчу шарт аткарылбаганда, юстировканы цилиндрдик 
денгээл керсеткучтун бурамалары менен жасашат, анткени системди 
беруучу объектив туюк бириктирилип бекитилген жана ондоочу 
бурамалары жок. Пентапрнзманы жылдыра турган иретке келтируучу 
бурама (бешинчи шарт) окуляр жакта турат. Биринчи жана учунчу 
текшерууну жана бузулган шарттарда ондоону НС-2 нивелириндей 
жасашат.

А.Н. Мещеряковдун конструкциясындагы НСМ-2 нивелирин 
ылдыйкы белугунде уч кетеруучу бурамалары 1  менен тегерек астына 
койгучу 2  бар, анын негизи уч бу|ятуу пластинкага 1 1  киргизилген 
(5.3.2-сурет). Аспаптын устунку белугу астына койгучтун втулкасына 
кируучу вертикал айлануу огу менен бириктирилип бекитилген. 
Андан башка, устунку белугунде астына койгучка таянган болот 
шакектуу жазы тегерек негизи 3 бар, дурбуну тегереткенде аны менен 
чон туруктуулук жетишилет Кысуучу бурама жок, анткени рейкага 
дурбуну алдын ала келтиргенден кийин, аспаптын устунку белугу 
болот шакек менен астына койгучтун ортосунда пайда болгон 
сурулуу кучунун таасири алдында, кыймылдабастыкты сактайт. 
Дурбуну так келтируу, аспаптын астына койгучунун жана устунку 
белугунун ортосунда жайгашкан, червяктуу илиштиргич аркылуу
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I ci грек тиштуу децгелекке байланыштырылган, микрометрдик бурама 
К) менен жасалат. Келтирууну бурамаларда, бураманын мизинин 
о р то у  чоцойтулган, бул дурбуден ылдый тегерек аянтчада ез ара 
перпендикуляр жайгашкан эки цилиндрдик децгээл керсеткуч боюнча, 
m nun IM орнотууну тездетет.

Ьпркту 4 тегеретуу менен ичинен фокусталуучу дурбу 7, объектив 
ч пкулир, 6  жана буралып кируучу капкак 5 менен жабылган эки 
пер hi кил ондоочу бурамалары бар, жиптердин тору менен 
шиПдышпн. Торго уч горизонтал жиптер тушурулген, четкилери 
мнффициенти ЮО туура келуучу аральпс елчеечу жиптер. Дурбунун 
оЛьектив жагында, коргогуч капкактын 8  астында оптикалык 
комиспсагор жайгашкан, нивелирлееде анын жардамы менен визалоо 
иышгынын горизонтадцыгы автоматтык турде жетишилет. Дурбунун 
берилген чегине жеткен жантаюусу + 2 ', ага жеткенде дурбунун 
керунуп турган мейкининдеги суреттелуп керунуу даана болбой калат, 
Лул аспаптын орношун денгээл керсеткуч боюнча оццоочу белги 
болуп кызмат кылат.

ИСМ-2А нивелири бир аз мезгип даярдалды; аны менен 
дурбунун ± 8 ' жантайган чектеринде иштее болот.

НСМ-2 жана НСМ-2А нивелирлеринде темендегудей 
ншрттардын сакталышын: 1 ) ар бир цилиндрдик децгээл керсеткучтун 
октору аспаптын айлануу огуна перпендикулярдыгын; 2 ) тордун 
горизонтал жиби аспаптын айлануу огуна перпендикулярдыгын; 3) 
ии шлоо сызыгынын горизонталдыгын текшеришет. Текшерууну жана 
ондоону НВ-1 нивелириндей жасашат.

Визалоо сызыгы езу орноочу НСЗ так нивелир кыскартылган 
Лсл1 исинде 3 деген сан кергезгендей, III класстагы нивелирлее учун 
арналган. 1 км журуште орточо квадраттык ката ±4 мм ашпайт, ал 
)мн бир станцияда болсо ±1,5 мм чоц эмес: эки учурда тец рейканы 
инпелирден 75 м алые эмес жерге коюушат. Аны дагы инженердик 
/кумушгарда да колдонушат.

5.4. Визалоо шооласы жантык нивелирлер жана 
алар менен иштее

Нивелирдин бийиктик арымын чоцойтууга умтулуу аракети, 
шриюнтал жана жантык визалоо шоола менен нивелирлееге 
мумкундук беруучу ЖШ (жантык шоолалуу) аспаптарды тузууге алып 
келди. Чекиттердин бийиктик белгилеринин айырмасы чоц болгондо 
(1-4 м артык) жана аны бир гана станциядан аныктоо керек болгон 
учурларда, бул аспаптар жумушту жецилдетет.

Л.А.Романов конструкциялаган HJI-3 нивелиринин жалпы 
Керунушу 5.4.1-суретте керсетулген. Аспаптын ылдыйкы белугу, уч
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кетеруучу бурамалары жана негизги бурама буралып кире турган, 
сайпуу тешик жасалган серпилгич пЛастинкасы 2  бар, женекей 
турдегу астына койгучтан 1 турат. Астына койгучтун втулкасына 
вертикал ок кирет, анын тегерегинде аспаптын устунку белугу айлана 
алат; дурбунун айлануусун кысуучу бурама менен токтотушат да, 
андан Кийин аны так келтируу учун микрометрдик бурама менен 
аракет кылышат. Вертикал айлануу ок менен эки туркук 
бириктирилген. Ага кысуучу 5 жана микрометрдик 4 бурамалар 
менен жабдылган, дурбунун горизонтал айлануу огу такалат. Дурбу 
горизонтал октун тегерегинде +3° бурула алат.

5.4.1- сурет. HJI-3 нивелири

Цилиндрдик денгээл керсеткуч 8  дурбунун сол жагында 
жайгашкан жана анын кебугун ортосуна келтируу учун, орнотуучу 
бурамакын 9 жардамы менен дурбунун горизонтал огунун 
тегерегинде чоц эмес чектерде бурула алат. Дурбуге бириктирип 
бекитилген кутунун 6  ичинде турган децгээл керсеткуч менен, жалпак 
кузгу катуу бекитилген. Жумушчу абалда, призма 7 аркылуу 
байкалуучу цилиндрдик децгээл керсеткучтун кебугу ортого 
келтирилгенде, кузгу горизонтко 45° бурч менен жантаят. Келтируучу 
бурамалардын жардамы менен жасалуучу, аспапты алдын ала 
орнотуу учун тегерек денгээл керсеткуч 3 бар. Дурбу, объектив, 
окуляр жана фокустоочу линзадан башка, бийиктикти аныктоочу 
автоматташтыруучу жана туз штрихтуу оптикалык бийиктик елчегуч 
деп аталуучу тузулуш менен жабдылган. Оптикалык бийиктик 
елчегуч негизделген теориянын деталдарын калтырып, анын
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бийиктикти аныктоочу ыкмасынын практикалык колдонулушун 
керсетебуз.

Эгерде бийиктик штрихти 13 тордун 11 борбору менен 
бириктирип, аспаптын визалоо огун горизонтал абалга келтирсек 
(5.4.2-сурет), анда 5.1.1 жана 5.1.2-суретгерде керсетулгендей, А жана 
I) чекиттеринин айырмасын ортодон же алдыга нивелирлее менеи 
аныктоого болот.

Жантык шоола Менен нивелирлеену да, же алдыга, же ортодон 
нивелирлее ыкмасы менен жасоого болот.

Биринчи ыкма 5.4.3-суретте керсетулген. Нивелир А чекитинде 
орнотулган жана окулярдын борборунун бийиктиги, бул чекиттин 
устундегу, б.а. аспаптын бийиктиги i деп аталуучу АО кесиндиси 
елченген. В чекитине нивелирдин рейкасы вертикал коюулган жана 
тордун борбору анын кандайдыр бир санап белуусуне келтирилген, 
маселен 1=В м ге; ушуну менен бирге дурбунун визалоо огу ОМ 
абалын ээлейт. Ошол эле рейкада бийиктик штрихи боюнча (5.4.2- 
оуретте 13) санап белууну жасоого болот, п=ВС кесиндисине барабар 
болуп калды дейли. Рейкада тордун ортодаку*сызыгы боюнча (ошол 
)ле суретте 1 1 ) жана бийиктик штрихи боюнча алынган санап 
белуулердун айырмасын жасап, жана бул айырманы коэффициента 
к кебейтуп, тик бурчтуу уч бурчтуктун MNO катетинин човдугун 
илышат.

5.4.2-сурет. НЛ-3 дурбусунун керунуп турган мейкини

Байкоочу чекит В нын аспап турган чекиттин А устундегу 
ичилделуучу бийиктиги (5.4.1) туюнтмадан аныкталары 5.4.3-суретте 
керсетулген

h = k-(l-n)+i-l (5.4.1)
Айрым учурда, дурбунун визалоо огу эркин алынган М 

чекитине эмес, а В нын устунде жайгашкан аспаптын бийиктигине 
барабар санап белууге, Т чекитине келтирилгенде бийиктикти эсептеп 
чыгаруучу формула, (5.4.1) туюнтмадагы 1 жана i барабардыгынын 
)есбинен женекейленет, демек,

h=k-(l-n) (5.4.2)
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5.4.3-сурет. Алдыга нивелирлееде жантык шоола 
менен бийиктикти аныктоо

Мейли, елчеелердун натыйжалары болсун: i=l,25 м, 1=2,00 м, 
п=0,60 м, НЛ-3 тун коэффициента к=5 болгондуктан, анда (5.4.1) 
боюнча h=5-(2,00-0,60)+1,25-2,00=+6,25 м болуп чыгат.

Кайсы бир Р чекитинен Q чекитине байкоо жургузулгенде, 
формулалар учун мывдай баштапкы чоццуктар: 1=1,30 м, 1=1,00 м, 
п= 2,60 м алынды деп коёлук. Анда

h = 5-(1,00-2,60)+1.30-1,00=-7.70 м болот.
Демек, эгерде (5.4.1) жана (5.4.2) формулаларда ортоцку жип 

боюнча санап белуу, бийиктик штрихи боюнча санап белууден 
кичине болсо, б.а. 1 <п болгондо, бийиктиктин белгиси терс болуп 
чыгат. Каралган мисалда байкалуучу чекит О аспап турган чекиттен 
Р ылдый турат..

Ортодон жантык шоола менен А чекитинин устундегу В 
чекитинин бийиктигин аныктоочу ннвелирлеенун схемасы 5.4.4- 
суретге керсетулген: ушуну менен бирге А чекити арткы, ап эми В 
чекити болсо, апдыцкы деп эсептелет. Изделуучу бийиктик h, жана h2 
ден тузулет.
формулага ылайыктуу А жана В чекиттери учун h,=-[K(l!- n.)+i -1,], 
жазууга болот, анын устуне 5.4.4-суретте байкалуучу А чекити аспап 
коюулган Е чекитинен ылдый болгондуктан, квадраттык кашаанын 
ичиндеги туюнтманын алдына алуу белгиси коюулган.

Ошол эле формуланын негизинде В чекитинин Е  чекиттин 
устундегу бийиктиги h2=k-(l2-n 2)+i-l2 туюнтмадан келип чыгат.

Ошондо h=h,+h2=-[k (l1-n1)+i-l1]+k-(l2-n2)+i-l2.

2 0 2



Кашааларды ачып жана окшош мучелерду келтирип, алдынкы 
В чекитинин арткы А чекиттин устундегу бийиктигин ' эсептеп 
чыгаруу учун, иштеечу формуланы алышат

h=k-(nr n2)-(k - lH l j - y  (5.4.3)

5.4.4-сурет. Ортодон нивелирлееде жантык шоола менен 
бийиктикти аныктоо щ,

Эгерде ортодон нивелирлееде тордун борборун арткы жана 
алдынкы рейкалар боюнча бирдей эле санап белуулерге 1  
келтиришсе, анда 1 , барабар 1 2 жана байкалуучу чекиттердин 
бийиктиктеринин айырмасын аныктоо учун горизонтал шоола менен 
нивелирлееде колдонуучу (5.1.1) бир аз окшош женекей формула 
болуп калат

h = к-^-Пг) (5.4.4)

Формулаларда 1 индекси арткы чекиттеги санап белууге ал эми
2 индекси болсо-алдьщкыга тиешелуу. (5.4.4) формулада i чондугу 
жок, демек, ортодон нивелирлееде аспаптын бийиктигин езгертуунун 
кажети жок. Нивелир турган жерден Е рейкаларга А жана В га 
чейинки аралыктар бирдей болбой калышы мумкун.

НЛ-3 те: 1) тегерек денгээл керсеткучтун огу аспаптын вертикал 
айлануу огу менен параллелдигин; 2 ) дурбунун визалоо огу 
горизонтал болгон учурда бийиктик штрихи тордун ортонку жиби 
менен дал келуусун, ал эми цилиндрдик децгээл керсеткучтун кебугу 
болсо, ортодо болуусун текшеришет.

Биринчи текшеруу НВ-1 дей, экинчиси-жантык шооланы гана 
колдонуп, бир эле сызыкты алдыга . эки кат нивелирлее менен 
жасашат. Ошондо катаны дЬ темендегу формула
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M = ̂ L + 0 .8 1 -  
2

П1+П2
2

боюнча аныкташат, мында i-аспаптын бийиктиги. 1 -рейкага- 
келтируунун бийиктиги. и-бийиктик штрихи боюнча санап бвлуулер.

Горизонтал шооланы колдонгондо катаны Ah=h2-fil формула 
боюнча эсептеп чыгарышат. Эгерде Ah>3 мм экени билинсе, анда 
цилиндрдик децгээл керсеткучтун келтируучу бурамасы менен 
бийиктик штрихти и, = n+Ah санап белууге коюушат; ортонку жип 
дурбунун микрометрдик бурамасы менен апдын ала 1  санап белууге 
келтирилиши керек. Цилиндрдик децгээл керсеткучтун ортосунан 
жылып кеткен кебугун анын овдоочу бурамалары менен артка 
кайтарышат (кебуктун учтарынын суреттелуп керунушун 
бириктиришет).

НЛ-3 нивелири менен жантык шооланы колдонуп, ушуну менен 
бирге шооланын узундугу 2 0 0  м артык болгондо, 1  км журуште 
орточо тактыкты 50 мм жакын алуу менен, бийиктикти 15 м чейин 
аныктоого болот.

НЛ-2 ннвелири НЛ-3 тен мурдараак конструкцияланган. Анын 
уч, алардын бирее негизги жана НЛ-3 нивелирине салыштырганда 
аныкталуучу бийиктиктин диапазонун эки эсе чоцойтууга 
мумкунчулук беруучу дагы эки кошумча бийиктиктин штрихтери бар. 
Кошумча штрихтерди колдонгондо санап белуулерге

5.4.5 формула боюнча эсептеп чыгарылуучу тузетуу Ап 
киргизилет, дагы л аныктоо учун дурбунун керунуп турган 
мейкининде атайын шкала керунет. НЛ-2 нин дурбусунун керунуп 
турган менкининин жарымын бийиктик елчегучтун шкаласы ээлегени, 
бул аспаптын олуттуу кемчилиги болуп эсептелет.

НЛ турундегу нивелирлер менен чекиттердин бийиктик 
белгилеринин айырмасын жана аспаптан аларга чейинки 
аралыктарды аралык елчегуч штрихтердин жардамы менен елчееге 
болот (5.4.2-суретте 10). Керек болгон учурда чекиттердин турган 
ордун башка аспаптар, маселен теодолиттер менен аныктоого туура 
келет.

Нивелирлерге колдонулуп жаткан НЛ-3 нивелиринин базасында 
НЛС ти тузууну темендегудей мунездемелеру менен алдын ала 
караштырат.

Аспап, кетеруучу бурамалардын аракети менен тегерек децгээл 
керсеткучтун кебугун ортосуна келтиргенден кийин, бийиктик штрихи 
автоматтык турде жумушчу абалга келет. Ал техникалык нивелирлее

Дл = ±(0.0Ы-Д) (5.4.5)
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учун арналган. Дурбу ± 6 ° чейинки жантаюуга мумкундук берет, 
бийиктик елчегучтун коэффициента к=10, аралык елчегучтуку • С= 100.

1 км журуште орточо квадраттык ката 30 мм артык эмес, ал 
эми станцияда аспаптан рейкага чейинки аралык 1 0 0  м чейин 
болгондо, бийиктикти аныктоонун орточо квадраттык катасы 1 0  мм 
артык эмес жана аралыктарды 150 м чейин чоцойткондо 15 мм 
артык эмес. Нивелирдин массасы 3 кг; комплектке ШР-120 турундегу 
штатив жана эки жактуу жабылма, ар бир жазылганда 4 м эки 
нивелирдин рейкалары кирет.

5.5. Нивелирдин рейкалары жана алар боюнча санап белуу

Ар бир нивелирге ГОСТ 11158-78 талабына жараша даярдалып 
жаткан экиден кем эмес бир турдугу рейкалар керек. Инженердик 
жумуштарда РНЗ, РН4 PHT, HP-3, НР-4 ж.б. турдугу рейкаларды 
колдонушат.

Нивелирдин рейкасы бутун же эки белуктун турган, ашык- 
машык аркылуу бириккен жана жалпы узундугу 3 же 4 м, туурасы 8  
см жакын, калындыгы 2-2,5 см болгон, жакшы сурулген, узун, ичке, 
терт бурчтуу жыгач. Бир же эки жагы тец ак же ачык-сары боёк 
менен сырдалат жана бекемдик учун ылдый жана ееде жактары 
металл менен капталат. Аны катуу кылуу максат менен каптал 
жактарында кара туске боёлгон, белуктеру бар, беттен бир аз чыгып 
турган жука тактайчаларды кадап бекитишет.

Эки жактуу рейканын эки жагына тен тик бурчтуу дойбу ташы 
турунде белуктер тушурулген, бир жагын кара менен ак, ал эми 
экинчи жагын болсо, кызыл менен ак белуктер алмашылгандай 
кылып боёшот. Мындай рейканын бир жагы кара же бет жагы, ал 
эми башкасы-кызыл же арт жагы деп аталат.

Бир жактуу рейкалардын бет жагы гана бар, ал эми алардын 
арт жагы кара боёк менен сырдалган.
Сызыктуу елчем менен керсетулген бир белуктун чоцдугу рейканын 
белугунун баасы деп аталат. Рейкага бутун ондук белуктерду гана 
жазып коюушат, демек, белуктердун баасы 1 см болот. Жазуулар 
менен бутун дециметрлерди гана жабдышат. Сандар дурбуге туз 
суреттелуп керунуусун бергендей кылып, рейканын ылдый жагына 
(ылдыйкы учуна) карата аларды кецгерулген турде жайгаштырышат. 
Эгерде аспап кецгерулген эмес, а туз суреттелуп керунген дурбу 
менен жабдылса, анда белуктерунде туз сан жазылган рейка болушу 
керек. Мындай рейкалар керектеечулердун буйуртмасы боюнча 
заводцо даярдалат да, нивелир менен комплекте тапщырылат. 
Пластмассадан да рейка жасоого уруксат кылынат.
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5.5.1-сурет. Нивелирдин рейкалары жана башмак

Рейканы вертикал абалга келтириш учун ага езгече текчеге 
тегерек децгээл керсеткуч бириктирилет (5.5.1, а суретте у). Децгээл 
керсеткучту, бул убакка рейканын каптал жагына бекитилген 
салмоордун жардамы менен текшеришет. Эгерде вертикал коюулган 
рейкада децгээл керсеткучтун кебугу ортосунда болсо, анда текшеруу 
аткарылды деп эсептешет. Андай болбосо, салмоордун жардамы 
менен рейканын вертикал абалын сактап, оццоочу бурамалардын 
жардамы менен децгээл керсеткучтун кебугун ортосуна келтиришет.

РНЗ турундегу нивелирдин рейкалары, кээде алар инженердик 
жумуштарда пайдаланса да, негизинен III класстагы нивелирлее учун 
даярдалат. 5.5.1, а суреттегудей бутун рейканын жалпы узундугу 3 м, 
белуктерунун баасы 1 см. Комплектеги эки рейканын тен кара 
жагындагы нел ылдыйкы учу менен дал келет. Бир рейканын кызыл 
жагынын ылдыйкы учуна 4683 мм, ал эми башка рейканын кызыл 
жагына - 4783 мм санап белуу туура келет. Мындай белуулердун 
системинде кызыл жагынан алынган бийиктик кара жагы боюнча
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эсептеп чыгарылган бийиктиктен 1 0 0  мм айырмаланат, бул 
нивелирлеену текшеруунун каражаты болуп кызмат кылат. РНЗ 
рейкнларынын денгээл керсеткучу жана кармагычы бар; ар бир 
рейкинын миссасы 3,5 кг; жуктеп ташуу учун рейканы салуучу кабы 
бир.

14 14 турундегу нивелирдин рейкалары IV класстагы нивелирлее 
учуй жана техникалык нивелирлее учун арналган. Аларды уч 
шфиаипа даярдайт: 1) уч метрдик эки жактуу, буктелме, РНЗ 
I рцфисындай, бирок денгээл керсеткучу гана жок; 2 ) буктелме, бир 
жашуу, терт метрдик, анын да деногээл керсеткучу жок; 3) буктелме, 
бир жактуу, узундугу 2 1 0 0  миллиметрден, кысылган шарттарда, 
маселен тоннелдерде, шахталарда ж.б. иштее ге арналган.

РНТ турундегу нивелирдин рейкалары инженердик изилдеелерду 
техникалык нивелирлее учун, визалоо нурунун узундугу 200—300 м 
жеткен кезде колдонулат. Алар буктелме, эки жактуу, белуктеру 
дойбунун ташы сымал, терт метрдик болот. Кара жагында 
белуктердун бассы 2 0  мм, нелунчу белук рейканын ылдыйкы учу 
менен бириктирилген, ондук белуктеру жазылып коюулган. Кызыл 
жагында бир белуктун баасы 50 мм, ылдыйкы учуна 83 мм санап 
белуу туура келет, ондук белуктеру жазылып коюулган. Эки жагы 
боюнча санап белууну кез елчем менен белуктун ондук улушуне 
чейинки баа менен жасоо керек. Эгерде рейкалардын кара жагы 
боюнча санап белуулердун айырмасын 2  кебейтсек, анда 
миллиметрде керсетулген бийиктик чыгат; рейкалардын кызыл жагы 
боюнча санап белуулердун айырмасы 5 ке кебейсе, ошондой эле, 
ошол бирдиктеги бийиктикти берет. Эгерде экинчи санап 
белуулердун айырмасын 2  белуп, андан кийин утурду бир белгиге 
онго жылдырса, ошол эле чыгат, а эгерде 2  ге белгенден кийин 
бутун сан чыкса, анын он жагына нел жазып коюу керек. РНТ 
денгээл керсеткучтеру жок; ар бир рейканын массасы 4,5 кг жакын.

Жолдорду изилдееде 5.5.1, б суреттегудей белуктерунун баасы 1 
дм, бир жактуу рейкалар колдонулат. Аларды нивелирлееде санап 
белуулерду сантиметрлерде алына турган учурларда колдонушат.

Азыр инженердик жумуштарда жогоруда каралгандан тышкары, 
темендегудей рейкалардын турлерун урунушат; НР-3 буктелме, эки 
жактуу, уч метрдик, III жана IV класстардагы нивелирлее учун 
арналган, бир рейканын массасы 4,5 кг; НР-4-буктелме, бир жактуу, 
терт метрдик, анын массасы 6,5 кг, IV класстагы нивелирлее учун 
жана инженердик жумуштарда колдонулат; НР-1,5-бутун, эки жактуу, 
жер алдындагы жумуштар учун колдонулат, массасы 2,3 кг. Бул 
рейканын белуктерунун баасы 1  см, кара жагындагы нел ылдыйкы 
учу менен туура келет. Бир рейканын кызыл жагынын ылдыйкы 
учуна 4687 мм санап белуу туура келгендей кылып, белуктер 
туршрулген жана жазылган, башка рейканын ошол эле жагынын
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ылдыйкы учуна 4787 мм санап белуу туура келет. Бул рейкалар 
ГОСТ 11158-78 киргенге чейин даярдалган, ошондуктан алар 
башкачараак белгиленишет (РНЗ эмес, а НР-3 ж.б.) жана тузулушу 
боюнча бир аз айырмаланышат.

Талаа жумуштары башталардын алдында, ар бир рейкада 
белуктердун туура тушурулгендугун атайын установкада текшерилген 
болот рулетка менен текшеришет. Бул максат учун, 5.5.1-суреп о 
керсетулгендей рейкада ар бир дециметрдин аягында ичке майда 
сызыктар тушурулген. Табылган каталарды рейкалар боюнча санап 
белууге тиешелуу тузетуулерду эсепке алышат жана киргизишет.

Эгерде жер бетинде рейкалардын ордун белгилеенун кереги жок 
болсо, анда аларды казыкка эмес, а ташымал башмактарга коюу! а 
болот. Башмак кальщ тегерек же уч бурчтуу, жерге сайып киргизмс 
учтуу уч буту бар металл пластинканы элестетет (5.5.1, в сурет). 
Пластинканын ортосуна вертикал езек бекитилген, анын учу демпок 
кылынып жонулган, ал рейканы коюу учун кызмат кылат. Байкоолор 
буткенден кийин арткы рейканы жана башмакты кийинки 
станциянын алдынкы чекитине алып барышат.

Рейкалар боюнча санап белууну ортоцку жиптин абалы боюнча 
алышат да, миллиметрде жазышат. Жогоруда эскертилгендей, кээде 
санап белуулерду метрдин жуздук улушуне чейинки тактык менеп 
алышат жана жазышат. Рейка боюнча санап белуу-бул нивелирдик 
визалоо огун рейканын нелунун устундегу бийиктиктин мааниси и 
аныктоо болуп эсептелет. А дегенде ортонку жиптин жанындагы 
кичине жазууну алышат-бул жуздук миллиметрлер, андан кийин ага 
тордун жиби кичине жазуудан чоцго канчага турган белуктердун 
бутун санын кошушат-бул ондук миллиметрлер, акырында кез елчем 
менен миллиметрлердин санын баалашат да, аларды кошушат. 5.5.1, 
г суретте рейка боюнча жиптердин турдуу абалдары учун мисалда р 
керсетулген; он жакта бул санап белуулердун маанилери кечурулуп 
жазылган. Маркаларга байлануу учун 5.5.1, д суретте керсетулген 
кичине рейкадарды колдонушат. Анын узундугу ГОСТ 1158-78 
боюнча 1 2 0 0  мм.

5.6. Геометриялык нивелирлееде колдонуучу 
лазердик шаймандар

Азыркы убакта компенсатору бар нивелирлерди колдонуу, 
нивелирлеедегу операциялардын бири болгон, визалоо шооласы п 
горизонтал абалга келтирууну автоматташтырууга кенири мумкундук 
берет. Калган баардык операциялар мурдагысындай эле 
автоматташтырылбай кала берет.
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Акыркы жылдарда ннвелирлеенун баардык жумуштарын 
ивтоматташтыруу максатында лазердик коддуу нивелирлер тузулген. 
Лазердик нивелирлер, нивелирде лазерди колдонууга негизделген.

Ьслгилуу ылдамдыктагы ичке жана кучтуу жарык шооласынын 
булагы болгон оптикалык кванттык генератор лазер деп аталат. 
Лазердик пипелирлерде автоматташтырууиун мумкунчулугу, 
жасалуучу, шаймандыя кезге керунуучу визалоо сызыгына же 
Т0 ГИ1ДИГИНС негизделген. Кезге керунген тегиздик менен вертикал 
гурпш рейкалар кесилишкенде, аларда горизонтал жарык сызыгы 
жаркырап керунет да, алар боюнча бийиктикти санап алышат. 
Жирык шооласын рейканын бетинде белгилеену кез менен жасашат 
же фотоэлектрдик курал колдонулат. Бул лазердик нивелир бир эле 
убакта бир нече рейкалар боюнча санап белууну жасай алат. 
Ьаардык лазердик нивелирлер уч турге белунет:

1. Жарык таратуучунун тулкусунда же дурбуде децгээл 
керсеткучу бар нивелирлер;

2. Лазердик шооласы езу орноочу нивелирлер (компенсатору 
жана лазердик насадкасы бар нивелирлер),5'

3. Лазердик шооласы айлануучу нивелирлер.
Мурдагы СССР де лазердик визир чыгарылган. Ал коллиматору 

бир жарык таратуучудан, астына койгучу бар баганадан жана 
жарыктан же аккумулятордон азыктануучу блоктон турат. 
Шоолалануучу толкунунун узундугу 632.8 мм болгон газдуу гелий- 
неондук лазер ОКГ-13 жарык таратуучу болуп эсептелет. Шооланы 
рейкага же чекитке фокустоого мумкундук беруучу коллиматор 
катарында ТЗО теодолитинин дурбусу колдонулгаН. ЛВ5М лазердик 
шпирде шооланы горизонтал абалга келтирууну Децгээл керсеткучтун 
жардамы аркылуу жасашат. Каттоонун ыкмасына жараша лазердик 
мшрдин аракетинин чегинен алыстыгы: кез менен керуп каттоонун 
аралыгы 200 м, фотоэлектр/ркте 1 0 0 0  м езгерет.
Температуралардын жумушчу диапазонДору -30° тан +40°С чейин. 
Нсртикал тегеректеги эц чоц бурулуу бурчу 30°.

ИЛ-1 приставкасы атайын бекйткич менен Н-3 иивелирине 
бекитилет. Лазердин шооласы оптикалык насадка аркылуу дурбуге 
бшытталат, дурбу коллиматор болуп кызмат кылат. Женекей 
нивелир менен иштегендей, шайман менен иштееге мумкундук 
беруучу ачылма призма нивелирдин окулярьгаа орнотулган. ПЛ-1 
иичердик приставкада атайын курал болсо, ал геометриялык 
нивелирлееде колдонушу мумкун.

Лазердик шооласы айлануучу лазердик нивелирде жарык 
гиратуучунун булагы Геоплан 300 вертикал жайгашкан, ал штативдин 
бншынын тешиги аркылуу еткен алюмин тутуктун ылдыйкы 
белугунде турат. Тутуктун устуцку белугунде оптикалык системдин 
айлануу ылдамдыгын 1 2  ай/мун камсыз кылуучу электр
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кыймылдаткыч жана шаймандын вертикал огун ± 1 ,8 ° чегинде 
жантайганда чыгарьшган шооланын тегиздигинин горизонталдуулугун 
камсыз кылуучу компенсатор бар. Шаймандын тулкусунун айлануучу 
устунку белугунде оптикалык систем жайгашкан, ал жарык шооласын 
эки белукке белет жана айлануучу оптикалык шынаанын жардамы 
аркылуу горизонтал тегиздикти пайда кьшат. Байкоолордун кез 
менен кароо жана фотоэлектрдик ыкмалары колдонулат.

Ниверлирдик жумуштарды толук автоматташтыруу, коддуу 
нивелирлердн тузгенде гана мумкун болот.

Кодцуу нивелирлерде эц кичине ЭЭМ орнотулган, колдонулуучу 
эки жактуу рейкалардын кодцолгон белуктеру бар.

Эки чекиттин ортосуна тегерек децгээл керсеткуч боюнча 
нивелирди орнотуп, баштапкы жана аяккы реперлердин бийиктик 
белгилери, станциялардын катар белгилери жана башка берилиштер 
женундегу маалыматтарды ЭЭМ дин жадына киргизип, арткы жана 
алдыцкы рейкаларга дурбуну ырааттуу турде келтиришет да, "отсчет" 
(санап белуу) деген клавишаны басышат. Андан кийин рейкалардын 
кызыл жагына визалоону жасап, баардык байкоолорду кайталашат. 
Станциядагы эсептеп чыгарууларды жана журушту байланыштырууну 
тузулген программа боюнча ЭЭМ аткарат.

Каттоочу нивелир RENI002A (Германия) нивелирлеену 
автоматтык шартга аткарууга мумкунчулук берет.

Визалоо сызыгын таптак горизонтал орнотуу учун RENI 002А 
нивелири бурулуучу компенсатор менен жабдылган. Компенсатор 
катарында объективдин жарым фокустук аралыгында илмекке 
бекитилген жалпак кузгу колдонулат. Которуучунун сабын буруу 
менен компенсатор 180° бурулат. Компенсатордун орточо абалы 
горизонт сызыгын берет, анын абсолюттук жылышуусу 1 " кичине, 
ошондуктан ннвелирлеенун журушунде елчеелерду компенсатордун 
эки абалында аткарышат. Рейка боюнча санап белуу нивелир 
рейкасы боюнча саналган одоно мааниден (метрлер, децнметрлер, 
сантиметрлер) жана электрондук тузулуш каттаган микрометрдик 
мааниден турат. Микрометрдик маанилер биринин артынан бири дал 
келгенде, автоматтык турде орточосу эсептелип чыгарылат. Кийинки 
эсептеп чыгарууларда колдонуу учун, толук санап белуу ичке эске 
тутуп калуучу тузулушке кнргизилет. Станцияда елчеелерду 
буткенден кийин бийнктиктер жана визалоо аралыктар автоматтык 
турде аныкталат жана текшерилет. Ннвелирлеенун журушунде 
нивелирдин операция кылуучу жадында баардык орточо 
бийиктиктерди суммалоо жургузулет, андан тышкары, керек болсо 
ннвелирлеенун ар бир станциясында керектее кезектеги маанилер 
(маселен, чекиттердин бийиктик белгилери, елченген бийиктиктердин 
суммасы) алынышы мумкун. Алынган маанилер толук 
автоматташтырылган иштеп чыгуулар учун, тышкы эске тутуучу
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тучулушк» берилиши мумкун. RENI 002А каттоочу нивелири эки 
жолу пнполирлевде, 1 км журушке орточо квадраттык катасы '0 , 2  мм 
1 «ж I 1.1 к менен бийиктиктерди елчееге мумкунчулук берет.

3.7. I 'оомстриялык ннвелирлеенун тактыгы

I «ометриялык ннвелирлеенун натыйжасы колдонгон 
ишНмцидярга, елчеелердун ыкмаларына, елчеелерге айлана-чейренун 
гийгизген таасириие кез каранды.

Каталардын булагын жана геометриялык ннвелирлеенун 
тактыгын талдап керелук. Геометриялык нивелирлееде катанын 
негизги булагы болуп, дурбунун жетишерлик так эместигинен кеткен 
кита mg, дурбуну визалоодо рейка боюнча санап белуулерду 
гегсрсктегендеги ката т ,  дурбунун визалоо огун горизонтал абалга 
орнотуудага (децгээл керсеткучтун жантайгандыгы учун) ката mgk , 
рейканын белуктерундегу ката т 6 эсептелет.

Бул каталардан, рейканы кароодогу жалпы ката т ж куралат же

mL,=ml + т? +т1 (5,7.1)
Дурбунун жетишерлик так эместигинен кеткен катанын nig 

чоццугу (5.7.2) формула боюнча аныкталат
60 "• / 60"  ' I  / с  пт. = ------- т ---------- --------------------------------------------------- р *  / .1)
p-v p-v

мында v-дурбунун чоцойтуусу (НЗ учун v = 30"); 1-нивелирден 
рейкага чейинки аралык; р -206265.

НЗ нивелири учун ийиндин узундугу 50 м (1 = 50 м) болгондо 
60" -50

2 0 6 2 6 5 - 3 0
s 0 .5  М М

Рейка боюнча санап белууну тегеректегенде кеткен ката 
рейканын эц кичине белугунун 0 , 1  барабар болорун эксперимент 
жузунде аныкталган. Демек, сантиметрдик белуктеру бар рейкалар 
учун шт = 1  мм.

Децгээл керсеткучтун жантайгандыгы учун катаны темендегу 
формула боюнча аныктоого болот

(5-7-3>р
мында I -нивелирден рейкага чейинки аралык; т ор-нёЛ пункутта 

денгээл керсеткучту орнотуудагы ката.
НЗ нивелиринин децгээл керсеткучунун белуктерунун баасы

г -15". Ошондуктан НЗ нивелири учун бул ката
0 .1 1 5 " - 5 0  „  ш с- 
------------------- »  0 .4  М М  болот.

* 2 0 6 2 6 5
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Рейканын белуктерундегу ката эксперимент жузунде аныкталат, 
анын мааниси 0,5 -1,0 мм ортосунда болот, б.а.

т б = 0,5 -1,0 мм.
Ошентип рейканы кароодогу жалпы ката

m iuq> ~  л/о.52 + 1 . 0 2 + 0 . 4 2 +  0 .8 2 = 1 .6  М М

Геометриялык нивелирлееде станциядагы бийиктиктин 
техникалык тактыгын эки жолу: биринчи жолу рейканын кара жагы 
боюнча арткы жана алдыцкы санап белуулердун айырмасы катары, 
экинчн жолу-рейканын кызыл жагы боюнча аныкташат. Бир 
станцияда рейканын кара жана кызыл жактары боюнча аныкталган 
бийиктиктердин айырмасы белгиленген чектеги мааниден ашык 
болбошу керек. Белгиленген чектеги бул маанини аныктайбыз

hk = ak - вь (5.7.4)

к̂ыз — к̂ыз " ®кыз (5.7.5)

ДЬ = hK- h ,^  (5.7.6)
(5.7.4) жана (5.7.5) формулаларды колдонуп, рейканын кара 

жагы боюнча тактыктын баасын алабыз
Шак +  Ш ЦК|,13 —2 т  кар

Ушундай эле жол менен рейканын кызыл жагы боюнча 
тактыктын баасын алабыз

П1  ь.кыч m а кы! + ш в>кыз 2 т  кар (5.7.7)
Анда бийиктиктердин айырмасынын орточо квадраттык катасы 

^  ьк + П1 ькыз 4ш кар 
тм, = 2 т кар

болот. Техникалык нивелирлее учун, ал 
= 2 -1 . 6  мм=3,2 мм

Орточо квадраттык катадан чегине жеткен катага темендегу 
формула

« д м »  = 2 .5 о т м  

боюнча етуп, mMlim = 8 .0  мм 
алабыз.

Техникалык ннвелирлеенун практикасында бир станцияда 
рейканын кара жана кызыл жактары боюнча бийиктиктердин 
айырмасы 1 0  мм чейин болсо, ката берилген чекте деп эсептее 
кабыл алынган.

Бир станциядагы орточо бийиктиктин катасын эсептеп 
чыгарабыз

m hel КЫ З -  к а р —  П 1  к а р ,
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т Ьсх= т ир (5.7.8)
Ошондуктан mh= l , 6  мм болуп чыгат.
Кнйлиныштыруучу чекиттердин ортосу 1 0 0  м, станциялардын

сипы
п 1 0  болгон, узундугу 1  км журуштун бийиктиктеринин катасын 

и on ini чмгарабыз
Я#** ■ (5.7.9)
мында шкм= 16 мм болуп чыкты.
Орточо квадраттык катадан чегине жеткен катага д=2,5 m 

формуласы боюнча етуп, журуштун узундугу 1  кнлометрдеги 
бийиктиктердин чегине жеткен селпусунун маанисин алабыз 

(ш  =2,5-1,6=40 мм
Журуштун узундугу L учун формуланын жалпы туру 

тимондегудей болот
fta.=fta..Vr (5-7.10)

Ннвелирлеенун техникалык тактыгы учун 
fh =30 + 1 0 0 VI, мм (5.7.11)

кабыл алынган, мында L - журуштун узундугундагы километрлердин 
саны.
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6 Б АП. НИВЕЛИР ЖУМУШТАРЫ

6.1. Пикетаж боюнча нивелирлее. Ннвелирлеенун талаа 
текшеруусу

Пикетаж боюнча нивелирлее, узатасынин нивелирлее деп 
аталат. Пикетажды ажыратып белууде белгиленген ар бир чекиттин 
(пикеттердин жана кошулган чекиттердин) абсолюттук же шарттуу 
бийиктик белгилерин аныктоо учун, аларды нивелирлее керек.

6 . 1 .1 -суретте керсетулген схемага ылайык нивелирлеенучу 
чекиттерге рейканы, ал эми алардын ортосуна горизонтал сызыгын 
беруучу нивелирди коюушат. Рейкалар боюнча тактыгы 1 мм 
чейинки санап белуулерду жасашат. Мындай тактык менен 
ишенимдуу санап белуу учун, нивелирден 80-100 м алые эмес жерге 
рейканы коюу керек. Эгерде ортосунан нивелирлесек жана 
жергиликтуу заттар менен рельефтен тоскоолдуктар болбосо, ошондо 
аспапты бир орнотууда же бир станцияда трассанын 2 0 0  метрге 
жакын белугун нивелирлееге болот. Демек, 6 .1.1-суретте 
керсетулгендей ар бир станииядан трассанын топ чекиттери (эки же 
андан кебуреек) нивелирленет. Станииялар ез ара байланышуу учун 
аларда байланыштыруучу деп аталган жалпы чекиттери болушу 
керек, атап айтканда: ПК1, ПКЗ, +61, ПК5, х. Байланыштыруучуга 
дагы журуштун башталгыч жана акыркы чекиттерин кошушат (ПК0 
жана ПК 6 ).

Нивелирдик журуштун башталгыч чекити жана мурдагы 
станция менен байланыштыруучу чекит арткы деп аталат (I станция 
учун ПКО, II станция учун ПК1 ж.у.с), ал эми журуштун акыркы 
чекити жана келерки станция менен байланыштыруучу чекит 
алдыцкы деп аталат (I станция учун ПК1, II станция учун ПКЗ 
ж.у.с.). Ар бир станциядан нивелирленген калган чекиттерди 
ортодогу деп аташат. Рейкаларды жана алар боюнча санап 
белуулерду дагы езуне ылайык арткы, алдыцкы жана ортодогу деп 
аташат. Ар бир байланыштыруучу чекитти (башталгыч жана 
акыркыдан башка) байкоону эки коцшулаш сганциялардан, ал эми 
ортодогуну бир гана станциядан жургузушет.

6 .1 . 1 -суретте рейка байланыштыруучу чекиттерде туташ сызык 
менен, ал эми рейка ортодогу чекиттерде майда сызык менен 
белгиленген. Рейкалардын узундугу 3 м деп божомолдоп коёлук.

Байланыштыруучу чекитти тандоо адетте эки талапты эске алуу 
менен жургузулет.

Биринчиден, эгерде рейкалар боюнча 1-2 мм тактык менен 
санап белуу керек болсо, анда ар бир жуп жакын байланыштыруучу 
чекиттерди белгилуу станциядан нивелирленуучу трассанын участогун 
чектейт, анда алардын ортосундагы аралык 2 0 0  м ашпоосу керек.
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Экимчиден, ар бир станциядан нивелирлеенуучу чекиттердин 
бмймктиктеринин айырмасы рейканын узундугунан артык болбошу 
керек, и иди II болбосо, бир рейка боюнча неЛге барабар санап 
Ппиуули Ди. башка рейка боюнча санап белууну алуу мумкун эмес, 
НН1КСЧШ шгшлоо сызыгы рейканын акыркы болугунен ееде жайгашат. 
ММИДЙЙ учурларда, 6 .1.1-суретте керсетулгендей баардык станциялар 
учуй бцйланыштыруучу чекиттердин ортосундагы аралыкты 
нмчирсйтууге туура кеЛет. Коцшу чекиттердин ПК5 жана ПК6  
Омйпк тиктеринин айырмасы рейканын узундугунан чон болгондуктан,
* ртчшилн бул участогун нивелирлее учун х тамгасы менен 
белгиленген жана икс-чекит деп аталган кошумча байланыштыруучу 
чекитти белгилееге туура келди. Анткени икс-чекит рельефтин 
оноргонуи мунездебейт, анда аны трассада эмес, каалаган ыцгайлуу 
жерде илууга болот.

6.1.1-сурет Пикетаж боюнча узатасынан нивелирлее

Икс-чекитке чейинки аралыкты елчешпейт жана аны профилге 
тушурушпейт. Жантайманын тиктиги чоц болгондо, катары менен 
бир нече икс-чекиттерин коюуга туура келет. Эгерде нивелирлеенучу 
трассанын белугу сынган же ийри сызык болсо, анда жергиликтуу 
шттардын кесепетинен трасса боюнча керунуу чектелгенде дагы 
бцйланыштыруучу чекиттердин ортосундагы аралыкты кичирейтууте 
туура келет.

Белгилуу журуштун чегинде байланыштыруучу чекиттердин 
ортосундагы аралыкты чоцойтуу менен, аспапты орнотуунун саны 
ичаят, демек, жумушту аткаруу тездейт. Ошондуктан, эгерде 
жумуштун шарты боюнча рейкалардан тактыгы 2  мм аз санап
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белуулерду алуу мумкун болсо, анда аспаптан рейкаларга чейинки 
. аралыкты 150-200 м чейин, ал эми байланыштыруучуларды-300 м 
чейин жеткиришет. Кээде баардык пикетгик чекиттер сезсуэ 
байланыштыруучу чекит болсун деп тапшырмада керсетушет, ошондо 
алардын ортосундагы аралык 100 м артык болбойт. Демек, шартка 
жараша пикеттер, кошулган чекиттер жана ннвелирлеенун журушундо 
атайын коюулуучу икс-чекиттер, байланыштыруучу чекиттер болушу 
мумкун.

Рейкаларды чекиттен чекитке которууну темендегудей тартипте 
жургузушет.

Жумуштун башталышында бир рейканы арткы чекитке, ал эми 
башкасын алдыцкы чекитке коюушат. Байланыштыруучу чекиттерге 
байкоолорду бутуп, нивелирлеечу белги берет, ошондо арткы 
чекиттен рейканы алышат Да, ырааттуу турде баардык ортодогу 
чекиттерге коюуп чыгышат, андан кийин кийинки станциянын 
алдыцкы чекитине кетеруп алып барып коюушат. Алдыцкы рейка 
ордунда калат да, кийинки станция учун арткы болуп калат. Андан 
ары которуу жогорудагыдай кайталана берет. Рейкалар боюнча санап 
белууну 5.1 керсетулгендей алышат.

Станцияларды (аспапты орнотуучу жерлерди) тандоо, андан 
нивелирлеенучу чекиттердин баары керунгендей жана байланыш
тыруучу чекиттерге чейинки аралык болжол менен бирдей (катаны 
азайтуу же толук жок кылуу учун) болгондой эсеп менен жургузушет. 
Ж антаймасы чоц сызыктарды нивелирлееде, акыркы талапты 
аткарууга мумкундук болбой калат, маселен, +61 чекитинен П К 6  га 
чейин бир нече станция алынган (6.1.1-суретту кара). Керек болгон 
учурда станциялар нивелирлее сызыгынын створунан тышкары 
жайгашуусу мумкун. Ортодон нивелирлееде, жер бетинде 
станциялардын абалы эч кандай белгилер менен белгиленбейт.

Ар бир станцияда нивелирди орнотуу, аспаптын айлануу огу 
аркылуу етуучу вертикал тегиздик жана кетеруучу бурамалардын 
бирее нивелирлее сызыгына параллель жайгашкандай кылып, ал эми 
штативдин башы болсо, ■ буттарын топуракка басып киргизгенден 
кийин, болжол менен горизонтал болгондой кылып жасашат. Эгерде 
нивелирде элевациондук бурама жок болсо, бул кетеруучу бураманы 
андан кийин, рейка боюнча санап белуунун астында децгээл 
керсеткучтун кебугун так орнотуу учун колдонушат. Нивелирдин 
айдануу огун вертикал абалга келтиришет, б.а. аспапты денгээл 
керсеткуч боюнча орнотушат. Бул орнотуу теодолиттикиндей эле 
жасалат.

Байкоолордун программасы тапшырмада керсетулген 
ннвелирлеенун максатына, аспаптын жана рейкалардын туруне
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ПнИнаныштуу. Бирок баардык учурларда ар бир станцияда а дегенде 
Пайлапыштыруучу чекиттерди, андан кийин ортодогу чекиттерди 
мппелирлешет. Рейка боюнча санап белуунун алдында денгээл 
киршггкучту кароо керек, эгерде децгээл керсеткучтун кебугу ортодо 
болбой калса, анда аны жогоруда айтылган элевациондук бурама 
мшен ортосуна келтиришет. Бул эскертуу НС турундегу нивелирлерге 
шгшосн жок.

')гсрде рейкалар бир жактуу болсо, анда а дегенде арткы рейка 
боюнча, андан кийин алдыдкы рейка боюнча санап белууну жасашат 
на, мындан кийин гана ортодогу чекиттерге байкоо жургузузет. 
Маселен, 6.1.1-суретте суреттелуп керсетулген биринчи станцияда 
(>айкоолордун ырааттуулугу мындай болот: ПКО, ПК1; экинчи 
станцияда: ПК1, ПКЗ, +56, ПК2 (6.1.1-табл.).

Бир жактуу рейка колдонсо, 5.1.2-суретте керсетулген схема 
боюнча эки горизонтто нивелирлеену жургузууге болот. Бул максат 
менен байланыштыруучу чекиттерде щ жана в, санап белуулерду 
жисап, аспаптын бийиктиги езгергендей кылып, аны кайра 
орнотушат. а2 жана в2 санап белуулерун а!ы ш  учун байкоолорду 
на Пталашат, одоно каталар болбосо, алардын айырмасы а,-в , ге 
жакын болушу керек, бул ннвелирлеенун текшеруусу болуп кызмат 
кылат. Ж урналга санап белуулердун экинчи Жубун, биринчи жуптан 
подо же ылдый жазышат, Ортодогу чекиттерди экинчи горизонтто 
гана байкашат. Эсептеп чыгарууларды эки жактуу рейкалар менен 
нннелирлегендей эле жасашат,

Эгерде рейкалар эки жактуу болсо, анда а  дегенде арткы 
рейканын кызыл жагы боюнча, андан кийин алдынкы рейканын 
кызыл жагы боюнча санап белууну жасашат. Мындан кийин арткы 
рейканын кара жагы боюнча, андан кийин алдынкы рейканын кара 
жагы боюнча окушат. Эсептеелерду жасагандан кийин, алар женунде 
теменде айтылат, ортодогу чекиттерди байкашат да, алардан 
рейканын кара жагы боюнча гана санап белууну жасашат. Тушкуге 
же кандайдыр бир башка себептер менен тыныгууда, нивелирлеену 
мыкты бекитилген эки чекитте бутуу керек, тыныгуу буткенден 
кийин алардан нивелирлеену башташат. Мындай чекиттер 
дарактардын думурлеру, уйлердун пайдубалдары ж.б. болушу мумкун.

Нивелир журналын алып барууну жана аларды эсептеелерду 
мисалдарда карайбыз. Мейли 6.1.1-суретте керсетулгендей биринчи 
ж и  станциядан нивелирлее бир жактуу рейка менен жана аспаптын 
бир горизонтунда жургузулген дейли. Ошондо биринчи станция учун 
журналды мындай толтурушат: ПКО чу арткы санап белууну 
а0=2654мм 2-графага, ал эми ПК1 чи алдынкы санап белууну в, =623 
мм 3-графага жазышат (6.1.1-таблицаны кара). Экинчи станция учун 
арткы санап белууну а2=2718 мм 2  .графага ал эми алдынкы санап 
белууну в2=1086 м м  3-графага жазышат; ортодогу чекиттерди +56
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Нивелирлее журналы
6.1.1-таблица

Рейка боюнча санап
белуу (мм)

арткы алдыцкы ортодогу

Бийиктик белги 
(мм)

Орточо 
бийиктик 
белги (мм)

У >5

1 0

Бир жактуу рейка менен нивелирлее
ПКО 2654 22,654

20,000
ПК1 2718 623 24,749

22,031
+56 1649

23,100
ПК2 1361

23,388
ПКЗ 1086

23,663

' S ap  •5312-2ал 1709=+3663 Нар-Нал= + 3 ,6 6 3

Эки жактуу рейка менен нивелирлее

ПКЗ 1372(4) 25,025(14)
23,663(10)

6156(1)
ПК4 898(8) 474(12)

24,137(15)
+25 687(9) 685(13)

24.348(16)
+61 695 2108(3) 736(5) 737(7)

22.926(11)
5383 67972) 638(6)

ПК5 321 2673 1978 1976
20,950

5109 7458 2075
X 449 2863 2542 2542

5135 7551 2442
18,408

ПК6 2906 2457 2459
7696 2561

15,949
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2А—7714 Нб-Н3=-7,714

«ним ПК 2 вздеруне ылайык санап белуулерун 1649 жана 1361 мм 4- 
I |мп|>м1 и жазышат.

1 >ул станциялар учун бийиктик белгилерди аспаптын горизонт 
hi h Min м |^снен эсептеп чыгарууну темендегудей жасашат.

Журуштун чекитинин (ПКО) бийиктик белгисин Н  реперге 
(Мйрк/ira) байлоонун натыйжасында аныкташат же шарттуу алышат 
ли. 10-графага жазышат; мейли Но=20,000 м болсун деп коёлук. 
Эгерде бул бийиктик белгиге арткы рейка боюнча санап белууну 
к,, 2654 мм кошсок, анда 6.1.1-суретте керсетулгендей, башкача 
аспаптын горизонтунун бийиктик белгиси же жен эле аспаптын 
горизонту Н; деп аталган, нивелирдин визалоо огунун бийиктик 
(Viп иси келип чыгат. Каралып жаткан мисал учун Н— Н0+а0=22,654 
м чыгат. Бул санды 9-графага, Hi аныктоо учун колдонулган арткы 
I нпап белуу а жазылган сапка жазуу керек. Алдынкы чекиттин (ПК 
I ) бийиктик белгиси, H L алднкы рейка боюнча санап белуунун 
чоццугуна, в аспаптын горизонтунун бийиктик белгисинен кичине 
жени 6.1.1-суретте, керсетулген б.а. Н 1=Н1—в1=22,654-0,623-22.031 м. 
1>ул санды 1 0 -графага, ага туура келуучу чекиттин катар белгиси 
мшен бир сапка жазышат.

Аспаптын горизонтун жана чекиттердин бийиктик белгисин 
юс m сп чыгарууда, санап белуулерду рейка боюнча алышаарын жана 
журналга миллиметрде (утуру жок) жазаарын, ал эми бийиктик 
белгилерди эсептеп чыгарышып, журналга метрде (утуру менен) 
жпчаарын эске алуу керек; баардык эсептеелерду адетте кенулде 
жасашат. Эгерде байкоону аспаптын ‘башка бийиктигинде жасаса, 
айда рейкалар боюнча санап белуулер жана аспаптын горизонтунун 
бийиктик белгиси езгерулет.

Экинчи станция учун аспаптын горизонту Н;’ арткы чекиттин 
(ПК 1) белгилуу бийиктик белгисине Н, ушул чекиттеги санап 
белууну а кошконго барабар болот, б.а. Н;=Н,+а,=22,031+2,718=4,749 
м. 1>ул санды журналдын 9-графасьша жазышат. Алдыцкы чекиттин 
(ПКЗ) биийиктик белгиси Н3, Н;* алдьгакы рейка боюнча санап 
белуунун в3 чондугуна кичине, атап айтканда: Н3=Нгв3=24,749- 
1,086=23,663 м, муну журналдын 10-графасына, ПКЗ гу алдыцкы 
санап белуу 1086 менен бир сапка жазышат.

Белгилуу станциядан нивелирленген ар бир ортодогу чекиттин 
бийиктик белгиси, ушул станциядагы аспаптын горизонтунан, рейка 
боюнча санап белуунун чоццугуна кичине. Демек, +56 чекити учун 
бийиктик белги 24,749-1,649=23,100 м болот, ал эми ПК2 учун 
И;-=24,749-1,361=23,388 м чыгат.
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Журналдын бети ПКЗ те бутту деп болжолдойлук. Журналдын 
кийинки бетин толтуруудан мурда беттери боюнча текшерууну жасоо 
керек, ан учун арткы санап белуулердун суммасын 2 а алышат да, 
андан алдыцкы санап белуулердун суммасын £в а л ь т  салышат. 
Алынган сан (+3663 мм) мына ушул беттеги акыркы жана 
башталгыч чекиттердин бийиктик белгилеринин айырмасына (236663- 
20,000) барабар болушу керек. Авдай болбосо, бийиктик белгилерди 
эсептеп чыгарууну текшерип, катаны таап жана журналга овдоо 
киргизуу керек. Кийинки бетке, мурунку беттеги акыркы чекиттин 
катар белгисин жана бийиктик белгисин кечурушет. Беттери боюнча 
текшерууде журналдагы эсептеелерду гана текшерууге болот, а талаа 
жумупггарын эмес, алар учун теменде баяндалып жазылган ездерунун 
текшеруу ыкмалары бар.

III-VI сганциялар учун, аларды ПКЗ тен ПК 6  га чейин эки 
жактуу рейкалар менен нивелирлееде, журналды алып барууну 
карайбыз. III станциядан чекиттер ПКЗ, +61, ПК4 жана +25 
нивелирленген. Рейкалар боюнча санап белуулердун ырааттуулугу 
жана эсептеелердун тартиби журналда кашаага алынган сандар 
менен керсетулген (6 .1.1-табл. кара). Арткы чекитке (ПКЗ), 
рейканын кызыл жагы боюнча (1) санап белуу 6159 мм жасалган, 
андан кийин, алдыцкы чекитке (+61), рейканын ошол эле жагы 
боюнча (2) санап белуу 6797 мм жасалган. Андан кийин санап 
белуулер (3) жана (4), рейканын кара жагы боюнча алдыцкы чекитке 
(+61) 2108 мм жана арткы чекитке (ПКЗ) 1372 мм алынган жана 
жазылган. Байланыштыруучу чекиттер учун бийиктиктерди (5), (6 ) 
жана (7) эсептеп чыгаргандан кийин, ортодогу чекиттерди ПК4 жана 
+25 нивелирлешет да, рейканын кара жагы боюнча гана жасалган, 
алардагы санап белуулерду (8 ) жана (9) 4-графага 898 жана 687 мм 
жазышат.

Эгерде арткы санап белууден алдыцкыны же ортодогуну алып 
салсак, анда ездеруне ылайык алдыцкы же ортодогу чекиттин, 
арткынын устундегу бийиктиги келип чцгат, атап айтканда: (4)- 
(3)=(5), (1)-(2)-=(6), (4)-(8)=(12), (4)-|9)=(13). « *

Эсептелип чыгарылган айырмасы белгисине жараша 5 же 6 - 
графага, мына ушул бийиктикти эсептеп чыгарууда пайдаланган 
алдыцкы же ортодогу санап белуу жазылган сапка жазышат. 
Тушунуктуу болсун учун, баардык байланыштыруучу чекиттердин 
бийиктик белгилеринин, ошондой эле рейкалардын кызыл жагы 
боюнча алынган бийиктиктердин асты сызылган.

6.1.1-таблицада РН-3 рейкасы боюнча ннвелирлеенун натыйжасы 
жазылган деп божомолдойлу, алардын кызыл жагында санап 
белуулер 4687 жана 4787 ден бапггалат (5.1 кара). Мунун 
натыйжасында рейкалардын кызыл жактары боюнча 
байланыштыруучу чекиттер учун алынган бийиктиктер, дайыма
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йбсолюттук човдуктары боюнча алынган бийиктиктерден 1 0 0  мм чоц 
же кичине болушу керек. Кызыл бийнктнктерди ездеруне жараша 
muipiYii. б.«. 100 мм чонойтуп же азайтып (кецулде), андан кийин 
hitри бийиктиктер менен салыштыруу керек.

Гаориялык салыштыруучу бийиктиктер бирдей болуп1у керек, ал 
1ми иш жузунде алар бири экинчисинен абсолюттук човдугу боюнча 
■> мм иртмк эмеске айырмаланышы мумкун. Андай болбосо, одоно 
мнимы издеп табуу учун байкоолорду кайталоо керек.

Перил ген чектеги айырмада, бийиктиктердин абсолюттук 
миннилеринин (7) орточосун алышат, аны бутун миллиметрлерге 
чейин гсгеректешет да, белгисине жараша журналдын 7 же 8 -
I рифасына жазышат. Ушул эсептеелерден кийин гана арткы рейканы 
ортодогу чекиттерге жиберип, (8 ), (9) санап белуулерду алып, аларды 
журналга жазып жана бийиктиктерди (12) жана (13) аныктоого 
болот.

Кийинки байланыштыруучу (+61) чекиттин изделуучу бийиктик 
белгиси (11) мурдагы чекиттин (ПКЗ) белгилуу бийиктик белгиси (10) 
менен бийиктиктин ( 1 1 ) алгебралык суммасына барабар ( 1 1 )=(1 0 )+[- 
(7)]. Ортодогу чекиттер учун ПК4 жана +25 учун 6.1.1-таблицада 
( 15)=(10)+(12), (16 )=( 10)+( 13) алынды. Нивелирдик журуштун калган 
стинциялары учун журналга ушундай эле жазышат жана эсептеелерду 
аткарышат.

Кээде байланыштыруучу чекиттердин бийиктик белгисин 
бийиктик ыкмасы менен, ал эми ортодогу чекиттердин бийиктик 
белгисин аспаптын горизонт ыкмасы менен эсептеп чыгарышат. Бул 
иш дагы 6.1.1-таблицада керсетулген. Чындыгында, (10)+(4)=(14),
( 14)-(8)=(15), (14)-(9)=(16). Беттери боюнча текшерууге, мына ушул 
бетте жазылган (sh )= H 6-H3=-7,714 м), орточо бийиктиктерди (sh ) 
илгебралык суммасы менен акыркы жана башталгыч чекиттердин 
пйырмасынын барабардыгы кызмат кылат.

Автомобиль жолдорун изилдеелердегу нивелирлееде, 
томендегудей женекейлетууге жол берилет.

Нивелирден рейкага чейинки нормалдуу аралыкты 100-150 м 
чейин жеткиришет; рейкалар боюнча санап белуулерду тегеректешет 
да, бийиктик белгилёрдей метрде жазышат, маселен 232 см 2,32 
метрдей жазышат, муну эсепке алып, дециметр белуктеру бар 
рейканы кодонуу ылайыктуу (5.5.1, б суретту кара). Эки жолу 
нивелирлееде, ар бир станцияда бийиктиктердин айырмасы 2  см 
чейин жол берилет.

Трасса темир жана автомобиль жолдорун кесип еткенде, аларды 
up бир жагына 200 м нивелирлешет. Автомобиль жолдорун 
изилдеелерде, трассаны нивелирлегенде адетте эки аспап менен 
жасашат. Биринчи нивелирдин тобу трассанын баардык чекиттеринде 
рейкалар боюнча санап белуулерду алышат жана байкоону жасашат.
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Экинчи нивелирдин тобу байланыштыруучу чекиттерде гана рейкалар 
боюнча санап белуулерду алышат, байлоону текшеришет, туураларды 
нивелирлешет, тальвегдердин, дарыялардын эништерин ж.у;с. 
аныкташат.

Жумушчу кундун аягында эки нивелирлеену ездерунун бийиктик 
белгилерин салыштырышат да, эгерде коюулган нормадан ашкан 
айырма габылса, анда кийинки куну текшеруучу олчеену экинчи 
нивелирлеену жасайт. Ошентип, трассадагы байланыштыруучу 
чекиттерди кайталап нивелирлееде жана байлоонун журушунде 
жумуштун натыйжасын текшерууге, эгерде каталар кетирилсе аларды 
ез убагында таап жана чыгарып таштоого мумкунчулук берет.

Жогоруда каралган кайталанган журушту салуу ыкмасы, 
узатасынан ннвелирлеенун талаа текшеруусунун эн эле ишенимдуу 
ыкмасы. Ннвелирлеенун натыйжасында алынган. бир эле чекиттин 
бийиктик белгилеринин айырмасы журуштун бийиктик селиусу деп 
аталат да, дЬ менен белгиленет. Кыска сызыктарды нивелирлегенде, 
адетте журушту бутун, ошол эле чекиттер боюнча тескери багытта 
аны кайталашат да, экинчи жолу алынган (тескери журуште), ошол 
эле чекиттердин бийиктик белгилерин салыытырышат.

Эки жактуу рейкаларды колдонуу жана эки горизонтто 
нивелирлее да, талаа текшеруусунун ыкмалары болушат. Аларды 
биринчи нивелирлеену негизги трасса боюнча, ал эми экинчиси [2 2 ] 
Колдонмонун талабы боюнча баратканда колдонууну сунуш 
кылышат.

Бийиктик белгилери мурда тагыраак аныкталган реперлердин же 
А жана В чекйттеринин ортосунда нивелирлее, текшеруунун 
каражаты болуп кызмат кылат. А чекитинин бийиктик белгисин 
баштапкы катары кабыл алып, В чекитинин бийиктик белгисин 
аныктоого болот, ал эми бул чекиттин белгилуу болгон бийиктик 
белгиси менен салыштырып, журуштун бийиктик селпусун алышат.

Эгерде нивелирдик журуш туюк болсо, анда журуштун 
баштапкы жана акыркы чекиттери дал келишет жана алардын 
бийиктик белгилеринин айырмасы теоретикалык нелге барабар 
болушу керек. Нелден кыйшаюусу журуштун бийиктик селпусу болуп 
эсептелет.

Шаарлардын, жумушчу поселкалардын, ГЭС плотинасын 
куруунун натыйжасында суу каптоочу аймактардын чектеринде, 
ошондой эле аймактардын башка учасгокторунда долборлоонучу 
жолдун бийиктик белгилерин эл жашоочу пункуттардын 
пайдалануучу аймактардын же суу каптоочу участоктордун бийиктик 
системдери менен байланыштыруу талап кылынган учурлар учун 
трассаларды салуу, ошондой эле чон кепурее еткеелдерунде, суу 
елчеечу постордон, реперлерден жана маркалардан бийиктик
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белгилерин берууде, б.а. нивелирлееде рейкалар боюнча санап 
билууморду 1 мм тактык менен алганда

All  S 4 0 VI (6.1.1)
мы иди селпу дЬ миллиметрлерде болуп чыгат, ал эми L болсо- 

иилиметрде керсетулген нивелирдик журуштун узундугу.
‘ )i ярде ушундай изилдеелердегу трассаны нивелирлееде рейка 

Пом мши синап белууну 1  см чейин тегеректешее, анда берилген 
чектеги солпуну (6 .1 .2 ) формула боюнча эсептеп чыгарышат.

h s l 0 0 Vi (6 .1 .2 )
(6.1.1) формуладагыдай, анда ошОл эле белгилеелер 

колдонулган, ал эми селпу Ah да, миллиметрлерде1 болуп чыгат.
Селпу берилген чекте болгондо трассанын узата профилин 

|у |ууну биринчи нивелирлеечу чыгарган бийиктик белгилер боюнча 
жмсашат.

6 .2 . Бийик белгилерди тосколдор аркылуу 
жана байлоолордун журушунде беруу

Бир чекиттен башка чекитке бийиктик белгилерди беруу 
шрылдыгы, дарыялардан етууде авдарды жана саздарды кесип 
отууде, реперлер менен маркаларга байлоодо, текшеруучу журуштерду 
силууда ж.у.с. келип чыгат.

Узатасынан нивелирлее трассанын башталгыч чекитинин 
бийиктик белгисин, анын калган чекиттерине беруучу ыкма болуп 
мсептелет. Кепчулук учурда бийиктик белгилерди берууде алдын ала 
никетажды ажыратып белуунун зарылчылыгы жок: рейкаларды 
нивелирдик журушту салуу учурунда белгиленген атайын кечурулме 
башмактарга орнотушат (5.5.1, в суретту кара). Бул бащмактар 
байланыштыруучу чекиттердин ордун белгилешет, кээде кайталанган 
нивелирдик журушту салганда алар таптакыр башка жерде алынышы 
мумкун. Бир станцияда нивелирлеену буткенден кийин, арткы 
башмакты алышат да, рейка менен чогуу кийинки станцияга алып 
келишет, мында ал алдыцкы болуп калат.

Кен дарыялар (300 м жана андан кен) аркылуу етууде, анын 
башка жээгинде коюулган алдынкы рейканын белуктеру начар 
керунет, ошондуктан ал боюнча санап белууну жасоо оор же мумкун 
эмес. Бул учурда мындай кылышат. Бул рейкага кандайдыр бир 
ачык туске боёлгон, жылуучу каптоочту кийгизишет. Капточтун 
ортосунда ичке горизонтал жылчык кесилген. Нивелирдин дурбусун 
рейкага келтиргенде нивелирлеечунун белгиси боюнча каптоочту 
рейка боюнча ееде же ылдый жылдырышат, ал эми нивелирлеечу езу 
каптоочтун жылчыгынын суреттелген жиптердин торунун борбору 
менен дал келтириши керек. Чоц аралыктарда каптоочтун жылчыгы
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керунбейт, анын суреттелуп керунушу дурбуде ичке тилке туру иди 
болуп калат, мына ошону жиптердин торунун борбору менен дал 
келтиришет.

Рейканын жанында турган техник, рейка боюнча каптоочту! i 
жылчыгы аркылуу санап белуулерду жасайт. Нивелирдин бзун арткы 
чекиттен, б.а. бийиктик белги беруучу жээкте турган казыктан 10-15 
м аралыкта орнотушат. Андан кийин каптоочусу бар рейканы арткы 
чекитке коюушат, нивелир менен дарыянын башка жагына етушет 
да, ушундай эле байкоолорду жургузушет. Натыйжада бийиктиктин 
эки маанисин алышат да, алардан орточосун чыгарышат.

Эгерде дарыяны нивелирлеену кышында аткарышса, анда музда 
сым темир же муз ойгуч менен бири экинчисинен 120-150 м аралык
тарда чункур тешишет, аларга казыкты орнотушуп, чункурду суу 
менен толтурушат. Казыктар музга тонгондон кийин, алар боюнчи 
нивелирлеену жасашат.

Андар аркылуу етууде темендегудей аракеттердин тартиби 
сунуш кылынат (6 .2 . 1 -сурет). I стан1щядан бир байланыштыруучу 
чекитти х жана авдын ары жагында турган (чекит ПК43+90) экинчи 
алдынкы байланыштыруучу чекитти байкашат. Мындан кийин 
жантайма боюнча ылдый тушушет дар  II жана III станциялардан 
андын езун нивелирлешет. Андан ары IV станцияга етушет да, 
демейдегидей ПК43+9 чекитин арткы деп эсептешип, нивелирлеену 
улантышат. Ошентип, I станциядан кийин негизги журуш IV станция 
менен улантылат, ал эми II жана III станциялар негизги журушке 
киргизилбейт, ал анды гана нивелирлее учун кызмат кылат. Бул 
станциялардан алынган санап белуулерду журналга белек жазышат 
жана алар беттери боюнча текшерууге киргизилбейт.

Андын тик жантаймаларын нивелирлееде ватерпастоо деп 
аталган женекейлетулген нивелирлееге етушет.

6.2.1-сурет. АВ жантаймасын ватерпастоо жана анды нивелирлее 
Бул учун эки рейканы алышат да, 6.2.1-суреттун сол жагында 

керсетулгендей, аларды ырааттуу турде орнотушат. Рейканын 
вертикал коюулганын кез же ага бекитилген тегерек денгээл 
керсеткуч боюнча текшеришет. Экинчи рейка 6.2.2-суретте суреттелуп
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иприотулген жыгач устанын децгээл керсеткучунун же ватерпастын 
жйрдймы менен горизонтал жайгашат. Ар бир орнотууда рейка 
Пшпмчи li кесиндисин окушат; hi+h2+ ...+h 3 суммасы В чекитинин А 
чекипин уотундегу бийиктигин берет. Ватернастоодо АВ сызыгынын 
тр и  ими мл изин да, d!+d2+d3 суммасындай алышат.

6.2.2-сурет. Жыгач устанын денгээл керсеткучу жана ватерпас

Жыгач устанын денгээл керсеткучу терт кырдуу жыгачтан 
турит, ага ийилген тутук 1  турундегу женекей тузулуштегу 
цилиндрдик децгээл керсеткуч орнотулган. Децгээл керсеткучтун 
кебугу ортосунда турса, анда терт кырдуу жыгачтын жумушчу кыры 
дон аталган ылдыйкы белугу РР горизонтал жайгашкан. Бул кыр 
моном бириккен рейка да горизонтал болот.

Кеп учурда ушул эле терт кырдуу жыгачка дагы бир децгээл 
корсвткучту 2 жумушчу кырга РР, анын огу 00 перпендикуляр 
жийгншкандай кылып, киргизип орнотушат. Децгээл керсеткучтун 
кебугу (2 -децгээл керсеткучтун) ортосуна келгендей, кылып, терт 
кырдуу жыгачты бурса, жумушчу кырга вертикал абалды беришет.

Васгерпас тец капталдуу уч бурчтукту элестетет, анын негизи 
жумушчу бет болуп кызмат кылат, Уч бурчтуктун чокусуна салмоор 
бекитилген. Жумушчу бет горизонтал болгон убакта, салмоордун учу 
негиздеги белгинин тушунда болушу керек.

Бийиктикти байлоо нивелирдик журушту туз жана тескери 
багыттарда же репер менен марканын ортосунда жана кандайдыр 
бир аларга жакынкы трассанын же ченеп-елченуучу участоктун 
мунктунун ортосунда эки жолу туз багытта салуудан турат.

Автомобиль жоддорунун трассасын мамлекеттик нивелир 
торунун реперлери менен маркаларына байлоо, бул долборлоо учун 
керек болгон учурда гана жасалат. Байлоодо пикетажды ажыратып 
белушпейт, ал эми рейканы болсо башмактарга орнотушат. 
Тоскоолсуз етууге ыцгайлуу (жолдор, чыйыр жолдор, токойдогу 
жолдор ж.у.с.) журушту кыска багыт боюнча салуу керек. Нивелир 
журналына жазууну демейдегидей жургузушет, ал эми бийиктик 
белгини болсо, бийиктик ыкмасы боюнча эсептеп чыгарышат (6 .1 . 1 - 
таблицаны кара).

Маркаларга байлоо учун нелунчу белуктун децгээлинде тешиги 
бар, атайын сызгыч болушу керек. Бул тешик аркылуу ичке шишти 
иткерушет да, аны марканын тешигине киргизип коюушат (5.5.1, д

Р
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суретгу кара). Дурбуде сызыгычтын белуктеру керунгендей кылып, 
аны вертикал илип коюушат. Демейдегидей байланыштыруучу 
чекитте санап белууну жасашат. Эгерде марка визалоо сызыгынан 
ееде болуп калса, бийиктикти арткы жана алдынкы рейкалар боюнча 
окулган санап белуулердун суммасы катарында (а айырмасы эмес) 
эсептеп чыгарышат. Реперге же маркага байлоонун натыйжасында 
алынган бийиктик белги, трассаяы нивелирлееде алынган ушул эле 
чекиттин шарттуу бийиктик белгисинин кандайдыр бир човдукка 
айырмаланат. Шарттуу бийиктик белгиден абсолютгукка етуу учун, 
трасаанын баардык калган чекиттеринин бийиктик белгисин ушул 
чондукка езгертуу керек.

6.3. Жолдун узата профилин тузуу
Жгр бетинин, долбоорлонуучу жолдун огу аркылуу етуучу 

вертикал тегиздиктер менен, ал эми ийри сызыктдрда цилиндрдик 
тегиздиктер манен кесилишинин чиймеде шарттуу суреттелуп 
керунушу узата профиль деп аталат. Жолдун профилин туурасы 29 
см болгон миллиметр кагазынын езунче бауактарына, ар бир 
баракта 4 километрден тузушет. Адыр-будур жана тоолуу жерде 
рамканын бийиктиги чонойтулушу мумкун. 7Лрофилди тузуу учун 
сандык чоцдуктарды нивелир журналынан ал/лшат.

Профилди долбоорлоо учун тузуш^ендуктен, анда аларда 
жердин сызыгынын селекетун аныктоочу нивелирленген чекиттердин 
ез ара орундарынан башка, жердин сызыгына (кара сызык), ошондой 
эле долбоордук сызыкка (кызьш сызык) тиешелуу болгон сандык 
чондуктарды жана схемаларды жайгаштырышат. Бул човдуктарды 
стандарт койгон белгиленген тартипте жайгаштырышат, мына 
ушундай профилдин тору деп аталганды, б.а. ага зарыл 
маалыматтарды жайгаштыруу учун белгиленген графалоону алышат. 
Эгерде профилди бир нече барактарда тузушее, анда профилдин 
торунун графасынын атын биринчи баракка жайгаштырат.

Ошол эле баракта масштабдарды жана профиль кайсы 
бийиктик белгилерде (абсолюттук же шарттуу) тузулгенун 
керсетушет. Эгерде профиль шарттуу белгилерде тузулсе, анда 
алардын абсолюттук белгисине етуу тартибин керсетушет. Аралыктар 
учун масштаб, башкача горизонтал масштаб деп аталган масштаб 
автомобиль жоЛдорунун профилинде 1:5000 кабыл алынган, ал эми 
тоолуу аймактарда 1:2000 алууга уруксат берилет. Вертикал масштаб 
деп аталган, бийиктиктер учун масштабды 1 0  эсе ирирээк, б.а. 
биринчи учурда 1:500, ал эми экинчиде 1:200 алышат.

6.3.1-суретте автомобиль жолунун узата профили керсетулген. 
Орун аз болгондуктан графалардын аты анда жазылган эмес, ал эми 
сол жагында болсо, алардын катар белгилери жана елчемдеру
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м>|н щуш oil. I, 2, 3 сандары менен белгиленген графаларды 
мш ом прм ор, ийри сызыктар, пикеттер деп аташат; 4-аралыктар; 5- 
ЖОЛДун огу боюнча жердин бийиктик белгилери; 6 -долбоор 
мааиымщ чары (топурак полотносунун кашааты боюнча бийиктик
 • иирри); 7-долбоор маалыматтары (эништер жана вертикал ийри
• м н.lit ui|i); X трассанын кецири планы.

1<>рду белгенден кийин профилди тузууну, пикеттерди 
гушуруудви бишташат жана аралыктардын графасын толтурушат. Бул 
учун,  барактын ылдыйкы четинен ееде 6-7 см калтырып, миллиметр
iuii и .........  сантиметр сызыгынын бири боюнча тузуунун кабыл
анын)ап мисштабында километрлердин бутун санына же, эгерде ал 
M .ir iu i болсо, нивелирленген трассанын баардык узундугуна барабар 
0Ы9ЫШВТ.

Бул туз сызык кандайдыр бир жоонойтулган вертикал 
сантиметр сызыктан башталышы керек. 1  см ееде, ушундай эле 
узундуктагы экинчи туз сызыкты сызышат. Эки туз сыэыктын учун 
вертикал кесинди менен бириктиришет да, тик бурчтукту алышат (4- 
графа).

Ппкетаждык китепченин маалыматтары боюнча кабьш алынган 
минпгабда аралыктардын графасынын ылдыйкы туз сызыгына 
иннелирленген чекиттердин-пикеттердин жана кошулган чекиттердин 
Орукдарын белгилешет, муну кагазда миллиметр белуктер болгондук-
III и жецил эле жасоого болот. Баардык белгиленген чекиттен еедеку 
туз сызыкка чейин кесинди жургузушет.

Ылдыйкы туз сызыктын алдына пикеттердин катар белгисин 
кочуруп жазышат, дагы пикеттердин катар белгилеринин жазуусун 
кыскиртуу учун, 1 0  цифрасы менен буткен тоголок с а н д а р д ы  гана 
профилге толук жазышат, ал эми калган . пикеттердин катар 
белгилеринен акыркы санды (бирдик санды) гана кечуруп жазышат. 
Узата профилдеги пикеттердин жайгашуусу пландын барагында 
алардын жайгашканына, б.а. барактын сол жагы батыш же туштукке 
дал келиши керек. Кесилген же туура эмес пикетте масштабда эмес 
a mi .in коюушат. Профилде нормалдуу жуз метрдик пикетке белунген 
ошончо орунду ага да белушет; ошону менен бирге анын чыныгы 
узундугун кечуруп жазышат, ал эми кесилген пикеттин езун атайын 
белги менен белгилешет (6.3.1-суретте 232-233 пикеттерди кара).

Профилде нормалдуу пикеттин узундугун керсетушпейт. Эгерде 
пикеттин чегинде кошулган чекиттер болсо, анда профилде алардын 
ппкетаждык атын эмес, а алардын ортосундагы аралыкты кечуруп 
жазышат. Маселен, эгерде трасеада чекиттер: ПК236+36, +58 жана 
IIK237 орнотулган болсо, анда 6.3.1-суретте керсетулгендей профилде 
36, 22 (б.а. 58-36 айырмасын) жана 42 (б.а. 100-58 айырмасын) жазуу 
керек. Пикеттин чегиндеги аралыктардын суммасы анын жалпы 
узундугуна барабар болушу керек.
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Пикетаж сызыгынан ылдый, 2-1-графада трассанын шарттуу 
планын керсетушет (туз сызыктар жана километрлер). Шарттуу 
планда: ар бир бурулуш бурчунун катар белгисин, анын човдугун, 
ийри сызыктын радиусун, туз сызыктын узундугун жана румбун 
жазышат. Мындан тышкары жакынкы кичине пикеттен бурчтун 
чокусуна чейинки, ийри сызыктын башталышына жана аягына 
чейинки, километрдик белгиге чейинки аралыктарды керсетушет. 
Кандайдыр бир аталган пландын элементтери пикет менен дал 
келгенде керсетулген аралык нелге барабар. Болгон етме ийри 
сызыктарды, вираждарды жана жолдордун журуучу белугунун 
кецейтуусун белгилешет. Шарттуу планда туз сызыктын жана ийри 
сызыктын узундугун етме ийри сызыкты эсепке албай керсетушет.

Эгерде трасса боюнча жылсак, профилде солдон оцго, анда 
шарттуу планда сызыктын ийилген жери же жаасы ееде караса 
бурулуш оцго, ал эми сызыктын ийилген жери же жаасы ылдый 
караса бурулуш солго экенин белгилешет.

5 -графада жолдун огу боюнча жердин бийиктик белгилерин 
керсетушет. Эгерде алар журналда 1 мм тактык менен эсептелип 
чыгарылса, аларды нивелир журналынан метрдин жуздук улушуне 
чейин тегеректеп кечуруп жазышат, 6  жана 7-графаларда долбоор 
маалыматтарын жайгаштырат. Долбоор маалыматтарынан кийин 8 - 
графада пикетаж китепчесинде тартылган жердин жагдайын
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керсетушет, бирок жагдайдын селекетун толтуруу учун шарттуу 
белгилерди колдонушпай, жен эле тигил же бул жердин - (токой, 
шмлбаа ж.у.с.) атын жазышат. Жагдайдын графасынын ортосу 
боюнча тузделген трассаны белгилеген сызыкты сызышат.

Тордун акыркы графасынын устунку чегинен, алынган вертикал 
Mm I in абда профилде керсетулген баардык чекиттердин бийиктик 
болгИЛерин елчеп алып коюушат. Жумуштун бул белугун профилди 
чинчуу деп аталат.

Жердин сызыгы тордун акыркы сызыгынын ееде 8-12 см 
бийиктикти болсо, ал эми 1 0  эселенген бийиктик белгилер миллиметр 
кагаздын жоонойтулган сантиметр сызыгы менен дал келсе жакшы 
болот. Ушул ой менен, ушундай сызыктардын бири учун 10 
>соленген бийиктик белгини алышат да, андан профилге тушуруучу 
чекиттердин бийиктик белгилери менен бул сызыктын бийиктик 
белгисинин ортосундагы айырманы елчеп алып коюушат. Маселен, 
норде керсетулген сызыктын бийиктик белгисин 1 2 0  м барабар 
плышеа, анда бийиктик белгиси 143,00 м чекитти тушуруу учун, бул 
сызыктан 23,00 м барабар ординатаны елчеп алып коюу керек.

Эгерде профилди тузууде жердин сызыгы ете эле ееде кетерулсе 
же ете эле ылдый тушее, анда профилдин децгээлин езгертушет. Бул 
учун ординаталардын биринде жердин сызыгын узушет да, ушул эле 
ординатадан мурдагы дедгээлге жараша 5-10 см ылдыйдан же 
еедеден улантышат. Чанчууну буткенден кийин, профилдин езун 
тузуучу жанаша чекиттерди туз сызык менен бириктиришет. Мындан 
тышкары, ар бир чанчылган чекиттен вертикал сызык боюнча 
тордун чегине чейин орданаталарды жургузушет.

Ординатага калтырылган орундун белугун, жердин кыртышын 
изилдеенун маалыматтары боюнча тушурулген жер кыртышынын 
профили ээлейт. Бул учун жердин баардык сызыгы чанчуулангандан
2  см ылдый кайталашат да, бул сызыктан ылдый 1  сантиметрде 0 , 5  
м масштабда, изилдее убагында салынган баардык шурфтарды жана 
скважиналарды керсетушет. Бул кесиндилерде топурактын турун 
шарттуу белгилееге жараша майда сызыктар менен керсетушет. 
КесиктерДйн ортосундагы бирдей топурактардын горизонтторун туз 
сызык менен туташтырышат; ушинтип алынган катмарларда 
топурактын турун жазуулар менен керсетушет: есумдуктер катмары, 
майда кумдуу топурак, кум, чопокум топурак, мергель ж.у.с. Жер 
кыртышынын профили ээлеген тилкеде ординаталарды тузет. 6 .3 . 1 - 
суретте, биринчи терт пикеттердин узундугунда жер кыртышынын 
профилинин (чопокум топурак) белугу гана керсетулген.

Жердин сызыгын жана кара бийиктик белгилерди талаа 
жумуштарыпын убагында кара тушь менен жургузушет. Миллиметр 
кагнзына тузулген жолдун профили черновик деп аталат. Аны 
нускасы болуп эсептелген суу кагазга кечурушет. Суу кагаздан
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жарык сезгич кагазга керектуу сандагы кечурмесун басып 
чыгарышат.

Трассада жасалган, жолду куруу учун калыбына келтирилген, 
узата ннвелирлеенун натыйжасы боюнча жумушчу профиль деп 
аталган чиймени тузушет., Кеп учурда изилдеелердун журушунде, 
узата профилдин масштабында талаа профилин тузушет. Анда 
мунездуу чекиттер учун гана эннштерди, кара жана кызыл бийиктик 
белгилерди керсетушет. Ал долбоор сызыгынын абалын чамалап 
елчее учун кызмат кылат, анткени иштеп жатканда эле жердин 
рельефи тууралуу элести бере алат.

6.4. Профилде долбоор маалыматгарын тушуруу

Автомобиль жолдорунун узата профилинде долбоор сызыгын 
тузууну, ылдамдыкты чектеенун жана кыймылдын тиешелуу 
коопсуздугун камсыз кылуучу шартгын негизинде жургузушет. 
Мындай долбоорлоонун техникалык талаптары жана нормативдери 
жоболордо жана атайын пособиелерде баяндалат. Теменде бул 
маселенин геометриялык жагы гана каралат.

Долбоор сызыгы горизонтал, жантык жана ийри сызыктардын 
айкашуусунан турат. Профилде долбоор сызыгынын ар бир 
элементен белгилее жана мунездее керек. Бул максат менен долбоор 
сызыгынын езунун суреттелуп керунушунен тышкары, башкача 
кызыл сызык деп аталган, кара бийиктик белгилердин графасынан 
ееде, жер полотносунун кашаатына тиешелуу болгон кызыл бийиктик 
белгилердин же долбоор бийиктик белгилердин графасын 6  
жайгаштырышат. Андан дагы ееде, чийменин масштабында долбоор 
сызыгынын езунче элементтеринин узундугу боюнча тик бурчтуктарга 
белунген эништердин жана вертикал ийри сызыктын графасын 7 
жайгаштырышат. Эгерде тик бурчтук аянтчага тиешелуу болсо, анда 
анын ортосунан горизонтал сызык жургузушет, анын устуне нел, ал 
эми астына аянтчанын узундугун метрде жазышат. Маселен, 6.3.1- 
суретге ПК239+55 тен ПК241+03 чейин узундугу 148 м аянтча 
ушундай белгиленген. Эгерде тик бурчтук эниши менен профилдин 
элементтерине тиешелуу болгон болсо, анда диагонал жургузулет, 
анын устуне эциштин човдугун миндикте, ал эми анын астына 
долбоор сызыгынын ушул элементинин узундугун метрде жазышат.

Эниш он болгондо диагоналдын он учу сол учунан ееде, ал эми 
терсте-тескерисинче турат. 6.3.1-суретте 80 м узундуктагы терс 50%о 
эниш жана 143 м узундуктагы он 27%о эниш керсетулген. Ушул эле 
жерде жанаша пикеттен ар бир элементтин башкы жана аяккы 
чекиттеринин аралыгын керсетушет, маселен, аянтчанын башы учун 
55 жана 45, анын аягы учун 3 жана 97 керсетулген. Туура эмес 
пикеттин чегинде 47 жана 51 керсетулген, суммасында анын узундугу
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VH м барабар. Долбоор сызыгынын эцишин эсептеп чыгаруу учун, ар 
бир участоктун h жана d аныкташып, маалыматтарды профнлден 
млышит. Эциштерди (1.6.1) формула боюнча эсептеп чыгарышат да, 
MiiiuuiK улушке чейин тегеректешет.

Баардык пикеттер жана кошулган чекиттер учун, ошондой эле 
долбоор сызыгынын сынган жери учун, долбоор бийиктик 
(Viii илерцн эсептеп чыгаруу жана аларды метрдин жуздук улушуне 
чейин гегсректеп жазуу керек.

Долбоор сызыгынын башкы чекитинин бийиктик белгисин 
профиддге жазышат. Кийинки чекиттин изделуучу бийиктик белгиси, 
мурдагы чекиттин белгилуу бийиктик белгисине ( 1 .6 . 1 ) формула 
боюнча аныкталуучу бийиктикти h кошконго же алганга барабар, 
h <Н, мында d-бул чекиттерди бириктируучу сызыктын узундугу, ал 
•ми i болсо, анын эциши. Мейли долбоор сызыгынын акыркы 
тогоосунун эциши 27%о барабар, ал эми бул тогоонун башынын 
бнйнктик белгиси 132.84 м болсун деп коёлук. Тогоонун башынан 
иным аралыгы 89-57=32 м барабар болгон ПК 241+89 чекит учун 
бийиктик белгинин езгерушу d-i=2-0,027-0,86 м (тегеректелген) 
бпрабар, ал эми бийиктик белгинин езу болсо, эциш оц 
болгондуктан алардын суммасындай 132,84+0,86= 133,70 м болуп 
чыгат. ПК242 чейин 11 м калат, бул белукте бийик белгинин 
о п орушу 11-0,027=0,30 м (тегеректелген) барабар, ал эми бийиктик 
белгинин езу 133,70+0,30=134,00 м барабар. ПК242+61 жана ПК243 
долбоор сызыгынын бийиктик белгисин ушундай эле эсептеп 
чыгарышат. Текшериш учун эциштин акыркы чекитинин бийиктик 
белгисин, башкы чекиттин бийиктик белгиси боюнча дагы бир жолу 
эсептеп чыгарышат, атап айтканда: 132,84+143-0,027=136,70 м. 
Ушундай ыкма менен мына ушул .участокто долбоор бийиктик 
белгисин эсептеп чыгарууну текшерип, кийинкиге етушет. Аянтчанын 
баардык чекиттеринин бийиктик' белгилери ез ара барабар, 
ошондуктан аларды анын башына жана аягына гана кечуруп 
жазышат.

Долбоор бийиктик белгиси менен жердин сызыгынын бийиктик 
бпп исиннн ортосундагы айырма кырдалган топурактын бийиктигин 
же оюуктун тереццагин керсетет да, жумушчу белги деп аталат.
' )гсрде жумушчу белги кырдалган топуракка тиешелуу болсо, аны 
профилдин долбоор сызыгынын устуне кечуруп жазышат. Эгерде ал 
оюкка тиешелуу болсо, долбоор сызыктын астына кечуруп жазышат.

Кээ бир учурларда долбоор сызыгцнын сынган жери пикетке 
мм, кошулган чекитке да туура келбей калышы мумкун. Мындай 
учурларда сынган жердин чекитинен ордината жургузушет да, 
жумушчу белгини эсептеп чыгаруу учун алдын ала интерполяциялоо 
жолу менен жердин сызыгынын бийиктик белгисин эсептеп 
чышрышат. Ошентип, эсептеп чыгарылган жердин сызыгынын
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бийиктик белгисин профилдин туура келуучу графасына жазышат да, 
кашаага алышат.

Долбоор сызыгы жердин сызыгы менен кесилишкенде жумушчу 
белги нелге барабар болот. Кесилишкен мындай чекиттер нелунчу, 
же нелунчу жумуштун чекиттери деп аталышат. Турдуу эсептеп 
чыгарууларда нелунчу чекиттен жакынкы пикетке же кошулган 
чекитке чейинки аралыкты аныктоого туура келет. Бул аралыкты х 
(кек чекитти) темендегудей аныктоого болот.

Мейли 6.4.1-суретте туташ туз сызык менен жердин сызыгы 
жана долбоор сызыгы суреттелуп керсетулсун деп коёлук. Ошондо ht 
жаНа h2 нелунчу чекитке чейин жана кийин жайгашкан чекиттердин 
жумушчу белгилери болушат. Бул чекиттердин ортосундагы I 
аралыгын профилде аныктоого болот, ал эми майда сызык менен 
сызылган уч бурчтуктардын окшоштугунан, негиздеринин катышы, 
бийикгиктеринин катышына барабар болуп чыгат, б.а.

S§S h2  = х:(1-х), мындан

6.4.1-сурет. Нелунчу жумуштардын чекиттеринин ордун 
аныктоо

Маселен, эгерде 1=56 м, h i=1.77 м, h2 =0.73 м (6.3.1-суретте 
ПК234 жана +56 чекиттер) болсо анда ПК 234 тен нелунчу чектке 
чейинки аралык (6.4.1) формула боюнча 56-1.77:(0,73+1,77)=39.64 м 
барабар. +56 дан нелчу чекиттин аралыгы 56-39.64=16.36 м барабар. 
Профилде нелунчу чекитке майда сызык менен ордината жургузушет 
да, андан эки жагына эсептеп чыгарылган аралыктарды жазышат.
(6.4.1) формулада, белчектун алымында андан аралык х аныктоочу, 
ошол чекиттин жумушчу, белгиси турат.

I-III категориядагы жолдордо долбоор сызыгынын сынган 
жеринин эништеринин алгебралык айырамсы 5%о жана андан артык 
болсо, ошондой эле калган категориядагы жолдордо , 1 0 %о жана андан 
артык болсо, вертикал ийри сызык менен байланыштыруу .керек. 
Вертикал ийри сызыктын узундугун жана анын чекиттеринин

(6.4.1)

Т

h,

L
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долбоор бийиктик белгилерин атайын таблицанын жардамы менен 
имыкщшит.

6, .1.1 -суретте 7-графада ПК230 дан онго: Р=3000 м радиустагы,
К ИЗО м узундуктагы, + 2 0  томпок ийри сызыкка етуучу, кабырынкы 
ирршкмл ийри сызык, томпок ийри сызыктын Р=5000 м, К=127 м, 
ПиНпнш.мпкин чекиттин сол жагында жанма сызыктын эниши 40%о,
• mi жигыпда 15%о керсетулген. +47 де-ийри сызык 6000 м радиустагы, 
IИ  м узундуктагы томпок ийри сызыкка етуп кетет; +37 чекитине 
Иоюулшн 0  саны менен уч бурчтук, бул жерде, ийри сызыктын 
чокусу бар экенин керсетет; анын бийиктик белгисин 150,18 м 6- 
трифидан окууга болот. ПК 235+83 тен К=54 м томпок ийри 
смзыкка етуучу узундугу 38 м 41%о эниш башталат, андан кийин 
узундугу 80 м 5096о эниш, анын артынан Р=40ОО м, К=200 м 
кмбырыцкы ийри сызык авдан ары узундугу 148 м аянтча, аньш ары 
жигында К=54 м жана эциши 27%о томпок ийри сызык жайгашкан.

Профилдерде езгече шарттуу белгилер менен баардык 
долбоорлонгон суу еткеруучу курулуштарды корсетушет; ушуну 
монсн бирге курулуштардын катар белгисин Жана турун, тешиган, 
узундугун жана курулуштун огунун ордун цикетажда жазышат. 
Профилдин сызыгынан ееде баардык реперлердин катар белгисин, 
бийиктик белгисин уч орундук белги менен керсетуп жана турган 
ордун (трассанын пикета менен кошулган чекиттин жана трассадан 
репорте чейинки аралыкты) тушурушет. Андан башка, дагы чийменин 
уступку белугуне шарттуу белгилер менен долбоорлоочу сызыкка 
тиешелуу болгон башка майда-чуйдвлерду жана курулушту 
корсетушет. Жердин бийиктик белгилери жана пикеттеги жер 
полотносунун кашааты учун сандык бийиктиги 3 мм, баардык 
ортодогу бийиктиктер жана жумушчу белгилер учун 2  мм, 
километрлер учун 5 мм алынат. Жумушчу белгилерди долбоор 
сызыгынан 5 мм калтырып жазышат. Кошулган чекиттердин 
бийиктик белгилери жыш болгондо, аларды шахмат тартибинде 
жайгаштырышат же чийменин бош жерине таблица турунде 
чыгарышат.

Мейли 6.3.1-суретте 236 жана 237-пикеттердин ортосунда 
жайгашкан маалыматтарды чыгаруу керек болсун деп коёлук. 
Ошондо - профилдин 5 жана 6 -графаларынын бул жерине бийиктик 
белгилерди керсетушпейт, алардын ордуна «чыгарууну кара» - деп 
жазышат.

6.5. Туураларды, аянттарды жана коктуларды нивелирлее
Трасса боюнча жердин ичке тилкесинин рельефин изилдее учун 

жор полотносун туура долбоорлоо максаты менен жана жер 
жумуштарынын келемун эсептеп чыгаруу учун туурасы боюнча 
жайгашкан чекиттер нивелирленишет.

Туураларды бурч елчеечу аспаптар же экер менен ар бир 
пикетте жана кошулган чекитте, ал эми бурулуш бурчтарында 
биссектриса боюнча ажыратып белушет. Жерде тууралардын багытын 
кочурме вешкалар менен белгилешет, 'нивелирлее буткенден кийин
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аларды алып салышат. Трассадан нивелирлее убагында рейка коюучу 
мунездуу чекиттерге чейинки аралыкты лента же рулетка менен 
ченешёт. Эгерде ченеп-елчее жумуш долбоорлор учун жургузулсе, 
чекиттерди казыктар менен бекитишет. Калган учурларда чекиттерди 
бекитишпей эле жургузушет. Ченеп-елчеечу тилкенин туурасы жер 
полотносун жана суу бургучту долбоорло учун жетиштуу болушу 
керек, баардык учурда трассадан тигил же бул жакка 2 0  м кем эмес, 
бирок сол жагына Караганда он жагында башкача болушу мумкун.

Туураларды нивелирлеену кээде, алардын узундугу жана жердин 
туурасы боюнча эциши кичине болсо, узата нивелирлее менен чогуу 
жасалат. Бул учурда туурадагы чекиттерди журналга ортодогу 
чекиттер катары жазышат. Кепчулук учурда туураларды езунче 
нивелирлешет да, ушуну менен бирге формасы 6.5.1-таблицада 
керсетулген журналды алып барышат.

Мейли тууралардагы чекиттердин жайгашканы 6.5.1- 
суреггегудей болсун, анда уч бурчтуктар менен нивелирдин 
орнотулган жери, ал эми майда сызык менен визалоо багыты 
белгиленген деп коёлук. Мында ПК 36 нын туурасын бир станциядан 
нивелирлееге мумкун болду, ушуну менен бирге арткы санап белуу 
пикетте алынды, калган чекиттер ортодогу болуп калышты.

+40с

+23 с

пк зб te -h -

+13 о

+40 о

А

+40С

1+21 с

/
/
Е

ЛПК37

4 >

А '

+26 о

+40 О

6.5.1-сурет. Туураларды ннвелирлеенун схемасы

ПК37 нин туурасы трассадан оцго эки станциядан жана андан 
солго эки станциядан нивелирленген, ошондуктан журналда терт 
арткы жана терт алдыцкы санап белуу болуп чыкты.

Пикеттердин бийиктик белгилерин трассаны нивелирлеечу 
журналдан алышат, рейкалар боюнча санап белуулерду 
сантиметрлерде же, 6.5.1-таблицада жасалгандай жуздук улушуне 
чейинки метрде жасашат. С жана 0 тамгалары пикетаждын ескен 
багыты боюнча, трассата карата сол жана оцуна жараша 
чекиттердин ордун белгилешет.
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Туураларды  нивелирлее журналы
6.5.1-таблица

Санап белуулер (метрде) Аспаптын Чекиттин
Чмнггордин

м арткы алдыцкы ортодогу
горизонтунун 
бийиктик 
белгиси, м

бийиктик 
белгиси, м

ПК 36

ПК .16 1,98
туурасы

44,66 42,68
440 с 0,42 44,24
+23 о 1,08 43,58
ПК 0 3,43 41,23
440 о

ПК 37
3,76 40,90

ПК 37 3,92
Туурасы

48,85 44,93
+21 с 3,20 0,21 51,84 48,64
+40 с 1,04 50,80

ПК 37 0,28 45,21 44,93
+25 о 0,46 3,87 41,80 41,34
+40 о 3,18 38,62

ш 8 $ Ш &
§ # 5 ш 8

19 21 25 15

6.5.2-сурет. Тууранын профили 
2 3 5



Нивелир журналынын маалыматтары боюнча ар бир туурага 
профиль чийишет, бирок бийиктикти аралыктын масштабында елчеп 
Коюушат, ошондуктан суреттелуп керунуу бурмаланбай керсетулет 
жана анда женекей геометриялык формулалар боюнча жер 
жумуштарынын келемун эсептееге зарыл болгон ар турдуу 
элементтердин аянтын эсептеп чыгарууга болот. Туура профилде 
жердин сызыгын, долбоор сызыгын жана анын эцишин, долбоор 
жана жумушчу бийиктик белгилерди, ошондой эле курулуштун 
долбоорун тузуу учун жана аны натурага кечуруу учун башка 
маалыматтарды да керсетушет. 6.5.2-суретте долбоор маалыматтары 
жок ПК 37 нин профили керсетулген. Туураларды елчемдеру 17,5 х 
50 см миллиметр кагазынын барактарына 1:100, айрым учурларда 
1:50 же 1:200 масштабда чийишет, андан кийин аларды профилдин 
ар бир барагына тиешелуу болгон дептер кылып тигишет. Трассаны 
жана туураларды ннвелирлеенун маалыматтары боюнча 1 : 2 0 0 0  же 
1:5000 масштабда жагдайлар жана рельеф суреттелуп керсетулген 
трасса жайгашкан тилкенин планын тузушет.

6.5.3-сурет. Квадраттар боюнча аянтты ннвелирлеенун схемасы

Участоктун бетин нивелирлеену рельефтин мунезуне жана 
коюулган милдеттерге жараша ар турдууче аткарууга болот. Эгерде 
участоктун рельефи даана керунуп турса, анда рельефтин мунездуу 
сызыктары (суу белгуч сызыктар жана тальвегдер) боюнча тууралары
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мсисн нивелирдик журушту салуу жана аларды ез ара теодолиттик 
журуш менен байланыштыруу жетиштуу. Талаа жумуштарынын 
патыйжалары боюнча горизонталдары бар планды тузууге болот.

Эгерде рельеф даана керунбесе жана анын майда элементтерин 
коргезуу керек болсо, нивелирлеенучу чекиттерди ченеп-елчеенун 
учнстогуна текши жайгаштырышат, ан учун адетге квадраттардын 
торун ажыратып белушет да, квадраттардын чокусунда жана 
мунездуу жерлерде жайгашкан чекиттерди нивелирлешет. Кеп учурда 
к аадраттардын жактарын 20, 40 же 100 м алышат.

А дегенде бурч елчеечу аспаптын жана лентанын жардамы 
менен чон квадратты же тик бурчтукту ажыратып белушет, анын 
жактарына тордун жагы барабар болгон кесиндилерди елчеп 
коюушат. Натыйжада 6.5.3-суретте суреттелуп керсетулген фигура 
пайда болот, анын периметрине А, Б, В... чекиттери жайгашат. 
Андан кийин туташ сызыктар менен керсетулген 1 жана Ж-1,2 жана 
Ж-2... чекиттеринин ортосундагы сызыктарды мамылашат, аларда 
тордун жагына барабар кесиндилерди белгилешет. Акыркы 
жыйынтыкта участоктогу квадраттардын чокусу белгиленет. 
Ажыратып белууде кузетчу казыктарды орнотушат, да, аларды бир 
тарапка тамгалар менен, ал эми башкасы боюнча сандар менен 
катар белгилешет. 6.5.3-суретте мисал учун периметр боюнча жана 
бцйланыштыруучу В-I, Д-3, Е-8 , Г-Н, В-7, 3 чекиттерде жайгашкан 
кичыктарда жазылган тамгалар менен сандардын айкалышуусу 
керсетулген. Жазуу горизонтал сызыгындагы тамшлардын жана 
вертикал сызыгындагы сандардын айкалышуусунан тургандыктан, 
каалаган башка чекит учун аны табуу женил, алардын кесилишинде 
чекит турат. Торду ажыратып белууде, кошулган жагында жана ички 
сызыктарда сызыктын жантыктыгынын жана аларды елчееде 
кокустук каталардын натыйжасында селпу келип чыгат. Эгерде селпу 
елченуучу сызыктын 1:500 узундугунан ашпаса, аны берилген чекте 
деп эсептееге болот, антпесе одоно катаны издее керек.

Эгерде жер, торду чектеген фигуранын карама-каршы 
жактарында жайгашкан чекиттердин ез ара керунушуне тоскоол 
болгон бийик есумдуктуу болсо, анда темендегудей кылышат.

Болжол менен участоктун ортосуна магистрал 0-8 ажыратып 
белушет да, ага тордун жагына барабар кесиндилерди белгилешет 
(6.5.4-сурет). Андан кийин магистралдын 0,1,2, 8  чекиттеринде тик 
бурч менен туураларды тузушет да, аларга магистралдан эки жакка 
тордун жагына барабар кесиндилерди елчеп коюушат. Натыйжада 
нивелирлеенуучу участоктун жалпы селекетунун конфигурациясын 
аныктоочу периметри менен квадраттын тору пайда болот. Бул 
учурда жанаша туураларда жайгашкан чекиттердин ез ара керунушу 
иачар болушу мумкун, же болбосо таптакыр керунбей калышы да 
мумкун. Торду же туураларды ажыратып белууде абристи алып
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барышат, анда ажыратып белууде жасалган ченеелерге негиздеп 
жагдайларды чийишет.

Жер бетин нивелирлееде, натыйжада туюк журуш пайда 
болгондой кылып станцияларды жайгаштырышат, ал талаа 
елчеелерун текшерууге мумкундук берет. Жалпысынан айтканда 
ннвелирлеенун схемасы ар турдуу болушу мумкун, ошону менен 
бирге 6.5.3-суретте керсетулгендей, анда уч бурчтуктар менен 
станциялар, туташ сызыктар менен байланыштыруучу чекиттерге 
визалоочу сызыктар, майда сызыктар менен ортодогу чекиттерге 
визалоочу сызыктар белгиленген. Текшеруу учун ар бир станциядан

негизги чекитке кошумча, дагы экиден байланыштыруучу чекитти 
алуу сунуш кылынат. Эгерде тор жыш болсо, рейкачылар чекиттен 
чекитке етуп жатканда, кутууге убакытты кетирбеш учун, уч же терт 
рейканы колдонушат. Байланыштыруучу чекиттерге кузетчу казыктан 
тышкары, аларга рейканы коюу учун чекит казыктарды кагышат. 
Калган чокуларга рейканы адетте кузетчу казыктын жанына, жерге 
коюушат.

Санап белуулерду рейкалардын кара жагы боюнча гана алышат 
да, ортодогу чекиттерде санап белуулерду кеп учурда сантиметрлерге 
чейин тегеректешет. Рейкалар боюнча санап белуулерду же нивелир 
журналына, же квадраттарды суреттеп керсетуучу схемага жазып
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комушит. C'iiuaii белуулердун сандык маанисин аларга тиешелуу 
Сини пи шшдрнттардын чокусунун тушуна жазышат. 6.5.3-таблнцада 
It  '  I I урнтко ылайыктуу нивелир журналындагы жазуулардын улгусу 
iiit|M iiiyin он. Л дегенде байланыштыруучу чекиттер учун бийиктикти 
н т к  и чыгарышат, туюк журуште алардын суммасы нелге барабар 
Iи.иVIIIv керек. Нелден четтеесу селпуну берет, эгерде ал берилген

6.5.3-таблица
Жер бетин ннвелирлеенун журналы

1гкмггордин
Nil

Рейкалар боюнча санап 
белуулер, мм Аспаптын

горизонту,
м

Чекиттердин
бийиктик
белгилери,

м
арткы алдынкы ортодогу

э 84о 50,840 50,000
А-3 1420 49,420
Б-3 1940 48,900
В-3 2400 48,440

В-1 1430 2680 49,590 48,160
Г-0 1890 47,700
Г-1 1970 47,620

Д-3 1613 1640 49,563 V: 47,950

E-R 1412 842 50,133 48,721

Г-11 1541 1016 50,658 49,117

В-7 1689 941 51,406 49,717

3 1423 49,983

(селпу) 49,983 - 50,000 = -17 мм

чекте болсо аны ошол бойдон калтырышат да, узатасынан 
ниислирленгендей байланыштыруучу жана ортодогу чекиттердин 
бийиктик белгилерин эсептеп чыгарышат. Эсептелип чыгарылган 
бийиктик белгилерди планга кечуруп жазышат, квадраттардын 
баардык жактарын жана талаа жумушу убагында кошумча 
белгиленген сызыктарды интерполяциялашат; ушуну менен бирге 1 . 1 1  
баяидалган керсетмелерду колдонмо кылып алышат.
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Горизонталдарды тузгендей кийин абристин маалыматтары 
боюнча жагдайларды тушурушет. 6.5.4-суретте керсетулген 
учурдагыдай, а дегенде 0 - 8  магистралын, андан кийин ар бир 
туураны нивелирлешет.

Коктунун бассейни деп, анын белгилуу бир туура кесилиши 
учун атмосфералык жаан-чачын турунде жааган (жаан, кар), суу 
чогулган ошол бетти аташат. Бир жаганан бул бет жолдун огу менен 
дал келген, берилген туура кесилиш менен чектелген, бассейиидин 
калган баардык жагы изилдеенуучу коктуну куурчаган суу белгуч 
сызыктар менен чектелет.

Эгерде бассейин чон болсо, анда аны топографиялык карта 
боюнча аныкташат (1.13 кара). 1 км2 кичине суу чогултуучу аянтты 
аспаптык ченеп-елчеелердун натыйжасы боюнча эсептеп чыгарышат, 
ан учун трассанын 1 жана 8  чекиттерде бириккен (6.5.5, а сурет) 
бассейиидин чектери боюнча бурч елчеечу журушту салышат. 
Жактарынын узундугун аралык елчегуч менен аныкташат, ал эми
ички 1 , 2 .......8  бурчтарды болсо, буссол боюнча текшерип, жарым ык
жолу менен елчешет. Коктунун боору жантайма болгондо, ушул эле 
максат менен тальвег боюнча 9-чекиттен, трасса боюнча жайгашкан 
коктунун жогору жагында турган 1 2 -чекитке чейин магистралды к 
журуш салышат. Суу белгуч сызыктагы чекиттердин (13, 14 ж.у.с.) 
абалын, аралык елчегучту колдонуп жана жаалар менен белгиленген 
бурчтарды елчеп (6.5.5, б суретту кара), полярдык ыкма менен 
аныкташат. Аспаптык ченеп-елчеенун маалыматтары боюнча план 
тузушет да, аянтты аныкташат.

Суу белгуч сызыктын абалын жогоруда жазылган 
учурлардагыдай кез боюнча эмес, а абдан так аныктоо керек болсо, 
нивелирди колдонушат. Рейканы тальвегке перпендикуляр 
багыттардын турдуу чекиттерине коюуп, санап белуу эн кичине 
болгон жерди белгилешет.

Бул изделуучу суу белгуч сызыктын чекиттеринин бири, 
Маселен, 6.2.1-суретте IV саны менен белгиленген нивелир менен 
рейка боюнча ырааттуу турде а, в жана с санап белуулеру жасалган. 
Булардын эц кичинеси в санап белуу болуп калды, демек рейка суу 
белгуч сызыкка тиешелуу чекитте турат. Ушундай эле ыкма менен 
башка туураларда да, чекиттерди аныктоого болот жана бассейиндин 
чегин суреттеп керсеткен планды тузуу учун аларды теодолиттик 
журуш менен бириктиришет.

Коктунун тальвегинин эцишин, маселен 6.5.5, б суреттегу 9-10-
1 1 - 1 2  сызыгынын эцишин i=h:d ( 1 .6 . 1 ) формула боюнча эсептеп 
чыгарышат, мында d-эциши эсептелип чыгарылган тальвегдии 
белугунун горизонтал изи, h-тальвегдин бул белугун чектеочу 
чекиттердин бийиктиктеринин айырмасы. Горизонтал изди d л ети  
же аралык елчегуч менен елчеенун натыйжасы боюнча эсептеп
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чыгирышат, ил эми бийиктикти ннвелирлеенун натыйжасында 
м iii«iиш I • мында санап белууну 1 см чейин тегерктешет. Тальвегдин
.....111 1.) lit н им жеке эцишин ажыратышат. Жалпы, башкача орточо
Мишин гиги л же бул коктунун жалпы тальвеги учун, ал эми жеке 
щиши'рци тальвегдин езунче участоктору учун эсептеп чыгарышат. 
Ммичи'н, ионурелердун жана тутуктердун тешигин эсептеп чыгарууда 
ММЧМТб болуучу курулуштун ордунан тальвегди 200 м жогору жана 
|(Н) м ЫЛДЫЙ нивелирлешет, мындан кийин коктунун тальвегинин бул 
билуктарунун эцнштерин эсептеп чыгарышат. Тальвегдин эцишин 
йНМКГОО учун бийиктикти тригонометриялык нивелирлееден (7.1 
Мфй) ж мни HJI турундегу аспаптар менен (5.4) алууга болот.

148-сурет. Коктулардын бассейиндернн ченеп-елчее

Ьиссейинди ченеп-елчегенден кийин трассанын планынын 
мисштабында же майдараак масштабда жыйынтыкталган планды 
гуаушот. Жыйынтыкталган планга ар бир бассейиидин селекетун, суу 
белгуч чекиттердин бийиктик белгилерин, багытын жана 
гцлыюгдердин эциштери менен алардын бийиктик белгилерин, 
квлдврду, саздарды, токойлорду жана долбоорлоонуучу 
курулуштардын тешигин эсептееде керек болуучу башка 
маалыматтарды тушурушет.

6 .6 . Суу агымдарынын еткеелдерундегу нивелирдик жана 
гидрометриялык жумуштар

Трисса мезгил-мезгили менен же такай агычуу суу агымдарыньш 
см Мы болгон коктуларды кесип еткенде, суу еткеруучу курулуштарды: 
копуролерду, тутуктерду, ноолорду ж.б. курушат. Бул курулуштардын
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туру жана елчемдеру, ал аркылуу етуучу еткелдердегу суу 
агымдарынын чыгымы менен жана суу агымынын белгиленген 
тартибин мунездеечу жана аныктоочу башка маалыматтар менен 
аныкталат.

Ошол жерде, суу агымынын туура кесилиши аркылуу 
убакыттын бирдигинде агып еткен суунун келемун чыгым деп 
аташат. Суунун чыгымы-бассейиндин аянтына, жаан-чачындын 
санына. топурактын сицирип алуусуна жана башка себептерге кез 
каранды езгерулме чондук.

Изилдее убагында кубметр секунд ада эсептелип чыгарылуучу 
суу агымынын чыгымы кез каранды болгон баардык факторлорду 
аныкташат. Бул факторлорго: бассейиидин аянты, курулуштан 
коктунун жогорку жагындагы суу белгуч чекитке чейинки бассейин- 
дин узундугу, коктунун тальвегинин орточо эниши, курулуштун огу 
боюнча коктунун туура профили, еткеелдегу агымдын кесилиши, 
агымдын орточо ылдамдыгы, агымдардын багыттары, суунун 
децгээлинин езгерушу, дарыядагы суунун бетинин эниши, нуктун 
бетинин муиезу, аба ырайынын маалыматтары кирет. Суу еткеруучу 
курулуштар кичинеге, орточого жана чондорго белунушет.

Кепуренун еткелдерун изилдее убагында жагдайлык планды 
ченеп-еячее, айрым жерлердин горизонталы бар планын тузуу менен 
ченеп-елчее, гидростворлорду ажыратып белуу жана нивелирлее, 
еткеелдердун огун ажыратып бэлуу жана нивелирлее, дарыяны 
нивелирлер реперлерди орнотуу жумуштары аткарылат,

Жайгдайлык планды, дарыянын бир жарым туурасынан аз 
эмеске, анын тарыхый бийик торизонтунда агым боюнча ееде, жана 
агым боюнча ылдый, агымдын туурасына ченеп-елчешет. План, 
дарыянын туурасы боюнча тарыхый бийик горизонттогу бут 
кендигин жана 200-250 м аз эмес суу каптабаган белукту ээлеши 
керек. Ченеп-елчеенун масштабы 1:5000 же 1:10000 алынат; план 
тандалып алынган трассанын еткеелун негиздее учун, женге салуучу 
жана тузетуучу курулуштардын жайгашкан жалпы схемасын тузуу 
учун арналат.

Горизонталы бар планды 1:2000-1:1000масштабда, рельефтин 
кесилиши 1 же 0,5 м тузушет. Бул пландарды кепуре еткеелдеруне 
тиешелуу болгон курулуштарды: дарыянын ереенундегу жайылмада 
жолдун полотносун тузуучу топурак дамбаларды, ойго тушеердегу 
кире беришти, кепуренун езунун белуктерун, агым туздеечу жана 
женге салуучу курулуштарды долбоорлоо учун пайдаланышат. 
вткеелдун участогунда баарынан мурда таяныч чекиттерин тузушет, 
аларга карата андан аркы елчеелерду жасашат. Бул учун келменун 
(дарыялар, келдер) изилдеенуучу участогунун бир жак жээгине, 
бурчтарын толук ыкма боюнча елчее менен магистралдык 
теодолиттик журушту салышат. Жактарынын узундугун лента менен
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iniMiMiiHi, мн imii аралык елчегуч боюнча текшеришет. Лентанын 
>*|И|уим ohihmiimk аралык елчегучту колдонууга болот. Эгерде келме 
•ним пиши, инда ушундай эле журушту башка жээгине салышат да, 
•Ml *урунму си ари байланыштырышат; ушуну менен бирге 106-
• урн I кн млнйыктуу 13.1 баяндалган эрежелер боюнча адам баргыс 
н и иринымы аныктоого туура келет* Кээ б и р , учурларда эки 
Ф их ич н -икн перди триангуляция менен байланыщтырышат.

Гммшырмага жараша, ар бир 1 0 0  же 2 0 0  м кцйиц,. дарыянын 
•и ммынын багытына болжол менен перпендикуляр, ар бир багытын 
бшнИЛМ учун тигил жана бул жээгивде экиден. вешка орнотушуп, 
щдромогрдик створду ажыратып белушет. Гидростаордун магистрал 
М1'|пч1 кесилишкен жерин казыктар менен белгилешет; ушуну менен 
nupi о казыктардын абалын магистралдын чокуларына карата лента 
менен аныкташат, а эгерде магистрал бир жак жээк боюнча гана 
имлынси, анда дагы, ар бир створ менен магисграддын ортосундагы 
бурчтарды елчешет. Мындан тышкары, кийин планда жээк сызыгын 
алуу y4Yh магистралдан ар бир створ боюнча суу кузгусунун четине 
чгПинки аралыкты елчешет. Эгерде магистрал бир гана Жээк боюнча 
инлынса, анда келменун башка жагындагы суу кузгусунун четин, 
иилынган магистралдын чокусунан белгилеп билип коюу же 
полярдык ыкма менен аныкташат.

Керек болгон учурда жээктеги тилкенин жагдайларын ченеп- 
вл чешет, ал эми рельефтин мунезун алуу учун, суу кузгусунун 
четинен гидроствор боюнча 20-50 м нивелирлешет. Жээктеги 
тилкенин рельефин башка ыкмалар менен да, маселен VII жана XIII 
бапгарда каралуучу тахеометрдик же мензулалык ченеп-елчее менен 
алууга болот.

* • ш г 'тш I ¥ ■
6.6.1-сурет. Метршток жана лот. ТА базисинен елчеенуучу 

чекиттерди жана CD базисинин калкымаларды белгилеп 
билип коюу менен аныктоо
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Келемдегу суунун децгелинин езгерушун байкоо учун, 
участоктун орто ченине убактылуу суу елчеечу кузет коюулат. Бул 
максат менен, суунун децгээл и езгергвнде кургакка чыгып 
калбагандай кылып, жээкке жакын бекем казык кагышат. Казыкка 
сантиметр белуктеру бар жана ондук сантиметрлери жазылган суу 
елчеечу рейканы бекитишет. Рейканын нелу суунун децгээлинен 
ылдый болушу керек.

Дарыянын тубунун рельефин аныктоо учун, гидроствор боюнча 
терендикти елчеену адетте кайыктан метршток же лот менен 
жасашат. Метршток же белги (эски аты: футшток) ак жана кызыл 
(же кара) алмашылып дециметр аралыктар менен белунген, 
ылдыйдан ееде есуучу жазуулары бар, узундугу 3 тен 5 м чейинки 
тоголок шырыкты элестетет (6.6.1, а сурет). Женекей лот цилиндр же 
конус формасындагы массасы 5-10 кг, лотлиня деп аталуучу ичке 
бышык шоонага бекитилген жукту элестетет. Суулангандан пайда 
болуучу лотлинянын деформациясын азайтуу учун, аны майга 
кайнатышат. Лотлинянын ылдый жагын метрде гана белгилешет, 
андан ары метрден тышкары дециметрдик белуктер да белгиленген. 
Лотниянын жалпы узундугу 10 м жана андан артык да, болушу 
мумкун.

Теревдикти елчеечу гидроствордун вертикал сызыктарын, 
вертикалдар деп аташат. Алардын ортосундагы аралыкты 5 тен 20 м 
чейин алышат. Створдогу вертикалдардын абалын темендегу 
ыкмалардын бири менен белгилееге болот.

Келменун чоц эмес кецдигинде (100 м кичине) гидростворго, 
елчене турган жеринде тустуу тацгычы бар жоон арканды же тросту 
тартышат. Тангычтын ортосундагы аралыкты алдын-ала жээкте 
елчешет. Келменун кендиги бир кыйла болгондо, елчее учурунда 
гидроствордо турган кайыкты теодолит менен белгилеп билип 
коюушат, б.а. 6.6.1, б суретте керсетулгендей АТ магистрали менен 
кайыкка келтирилген багыттын ортосундагы бурчту магистралдын 
чокусунан Т  елчешет. Камералык жумуш убагында траспортир 
боюнча елченген бурчту тузушет да, алардын жактары гидроствор 
менен кесилишкенде, елченуучу чекиттердин р, g, г орундарын 
алышат. Теодолитти гидроствор магистрал менен кесилишкен жерге, 
А чекитине орнотсо болот жана кайыкка коюулган аралык елчеечу 
рейка боюнча, елчеелер учурунда ага чейинки аралыкты аныкташат.

Терендикти елчеенун маалыматтарын кайыктагы журналга 
жазышат, ал эми вертикалдардын ордун аныктоо учун ченеелердун 
натыйжасын жээктеги журналга тушурушет. Жацылыш кетирбее 
учун, елчеелер буткенде ар бир гидроствор боюнча тигил же бул 
журнадцарда жазуулардын саны дал келишин текшеруу керек.

Ар бир гидроствордун тереццигин елчеенун алдында суу 
елчеечу кузеттун рейкасы боюнча санап белууну жасашат. Экинчи
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стпорду елчееде суунун децгээли езгерулуп калышы мумкун, маселен 
биринчи створ боюнча елчеенун убагындагы денгээлге 
сн л ы штырганда 10 см ылдыйлап калды деп коёлук. Келменун 
бнирдык изилдеечу участогунда терендиктер кандайдыр бир 
лещ ) >лдсн эсептелиши керек, ошондуктан экинчи створдо алынган 
Липрдык терендиктерди, же 1 0  см чоцойтуу керек, же биринчи 
( тордун терендиктерин ошол эле човдукка кичирейтуу керек. Бул 
йрикет горизонтту кесуу же теревдиктерди бир горизонтко келтируу 
ден агалат. Баардык створлор боюнча теревдиктерди елчеенун 
Нйтыйжасы, ошентип, кандайдыр бир горизонтко келтирилиши керек.

Эгерде суу елчеечу кузетгун нелун нивелирлеп, реперлер же 
гриссинын чекиттери менен байлапггырсак, анда а дегенде баардык 
юрсцдиктер тиешелуу болгон ошол суунун горизонтунун бийиктик 
белгисин аныктоого, андан кийин теревдиктердин ордуна тубунун 
чекиттеринин бийиктик белгилерин эсептеп чыгарууга болот. Мейли 
суу елчеечу рейканын бийиктик белгиси, 43,26 м, а баардык 
герендиктер тиешелуу болгон суунун децгээлиндеги рейка боюнча 
шшп белуу 48 см барабар болсун деп коёлук; демек эсептелуучу 
гориэонттун бийиктик белгиси 43,26+0,48=43,74 м барабар. Эгерде 
ушул сандан кандайдыр бир чекиттин терендигин алып салсак, анда 
репер же трассанын чекити учун кабыл алынган бийиктик системдеги 
йнын бийиктик белгиси келип чыгат. Ошентип чекиттердин 
тсровдигинен алардын бийиктик белгилерине етууге болот.

Камералык жумуштун журушунде талаа елчеелерунун 
нйтыйжасы боюнча 1:5000 же 1:2000 масштабда келменун 
учистогунун планын тузууге, гидростворлорду жана аларга елченген 
чекиттерди тушурууге, теревдиктерди жазып жана изобаттар деп 
йтилган бирдей терендиктеги сызыктарды жургузууге болот. Эгерде 
терендикти эмес, а чекиттердин бийиктик белгилерин жазган болсок, 
и иди келменун тубунун горизонталдарын тузууге болот. Изобаттарды 
же горизонталдарды тузуу учун интерполяциялоо 1 . 1 1  бяндалган 
(режелер боюнча жургузулет.

Ошол эле натыйжалар боюнча чекиттердин бийиктик 
белгилерин же алардын теревдигин жана суунун горизонтун керсетуу 
менен, ар бир гидроствор боюнча келменун тубунун туура профилин 
ry iyyre  болот (6.6.2-сурет). Суунун горизонтунун сызыгы жана 
тубунун сызыгы менен чектелген фигура, келменун ушул
I ндростворундагы агымдын кесилиши деп аталат.

Туура профилде бийик суулардан горизонтун (жазгы киргин 
суу) сызык турунде б.с.г. тамгалары менен жана чектеги суунун 
горизонтун, б.а. жай мезгилине тиешелуу болгон сызыкты ч.с.г. 
тнмшлары менен керсетушет. Бул горизонтторду жергиликтуу 
жншоочулардын керсетмелеру боюнча наТураДа аныкташат жана 
ннислирлеп, репер же суу елчеечу кузеттун нелу менен

245



байлаштырышат. Дарыянын планында, анын тубунун рльефине 
жараша эн чоц теревдиктердин сызыгын (фарватерди) тушурууге 
болот, андан кийин бул сызык боюнча узата профиль тузсе болот. 
Эгрде кышында музда тешилген чуцкур аркылуу теревдиктерди елчее 
жургузулсе, анда ал оцойлойт жана жецилдейт.;,, ,

18 16 8 7 8 15 19 18 22

6.6.2-сурет. Дарыянын сайынын туура профили

Дарыядагы суунун бетинин эциши (дарыянын эциши) ар башка 
участоктордо жана бир эле участокто ар башка убакытта бирдей 
эмес. Дарыянын эцишин аныктоочу женекей ыкма темендегудей 
турат.

Дарыянын туз сызыктуу участогуна жээкке жакын, суу менен 
тепетец, бири экинчисинен 300-500 м аралыкта, бир убакытта эки 
казыкты кагышат. Казыктардын башын нивелирлеп байлаштырышат 
да, алардын бийиктигинин айырмасын эсептей чыгарышат; алынган 
айырманы алардын ортосундагы аралыкка белуп, эциштЙ аныкташат. 
Толкундун таасирин тийгизбее учун, жээкте дарыя менен бириккен 
чоц эмес ац казышат да, ага суунун денгээлин буруп беришет.

Дарыянын агымынын ылдамдыгын темендегудей женекей ыкма 
менен аныкташат. Бири экинчисинен 100 же 200 м аралыкта эки 
гидростворду ажыратып белушет да, аларды вешкалар менен 
белгилешет. Агым боюнча жогору турган биринчи створдон еедерек 
калкыманы сууга ташташат да, ушул створдон отуп баратканда 
секундаметрди жургузушет. Калкыма экинчи створдон агып етуп 
баратканда секундаметрди токтотушат да, калкыма елченген 
аралыкты еткен убакытты аныкташат. Аралыкты убакытка белуп, 
ылдамдыкты алышат. Аны нуктун ар башка белуктерунен бир нече
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молу аныкташат. Калкыма катарында жыгач черкелерду же бир аз 
ityy куюулган, оозу бекитилген бетелкелерду алышат.

Агымдын ылдамдыгы бир нече гидростворлордо аныкталат. 
Hoi и и к гидроствор дайыма кепуре вткеелунун огу менен дал келет.

11сгизги гидроствордон башка, анын эки жагы боюнча эки 
кошумча текшеруучу гидростворду бийик тарыхый горизонтто, 
hi ымдын , 0,5 кендигнндеги аралыкка жайгаштырышат. 
I идроствордогу вертикалдардын саны дарыянын кендигине 
бяйланыштуу болот. Кендиги 100 м чейин болгондо беш, кевдиги 
100 ден 300 м чейин-жети, кендиги 300 ден 600 м чейин-тогуз 
иортикалды алышат.

Агымдын багытын, мурдатан ажыратып белунген базисте CD, 
бир эле убакытта эки теодолит менен ар бир калкыманы бир нече 
белгилеп билип коюу жолу менен аныктоого болот (6 .6 .1 , в суретту 
кара). Белгилеп билип коюунун негизинде калкыманын ырааттуу 
абалын 1 , 2 , 3, ... тушургенден кийин, аларды салмактуу ийри сызык 
менен бириктирсек, ушул агымдын багыты келип чыгат. Ушундай 
эле башка агымдарды да тушурушет. Агымдын ылдамдыгын жана 
агымдын багытын фотограмметриялык ыкма менен да аныктоого 
болот.
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7 БАИ. ТАХЕОМЕТРДИК ЧЕНЕП-0ЛЧ00

7.1. Тригонометриялык ннвелирлеенун теориясы

Тахеометрдик ченеп-елчее жагдайларды жана рельефти суреттеп 
керсетуу менен, кыска меенетте планды тузууде керектуу мунездуу 
чекиттердин ордун жана бийиктигин аныктоочу елчеелердун жыйындысын 
керсетет. "Тахеометрия" деген сезду грек типинен которгондо бат елчее 
дегенди билдирет.

Ченеп-елчееде аспап орнотулган чекитти негизги же станция, калган 
чекиттерди-рейкалык же пикетгик деп аташат. Пландагы чекиттин ордун 
теодолиттик ченеп-елчеедей эле аныкташат. (4 бапты кара).

Чекиттин бийиктигин тригонометриялык ннвелирлеенун 
натыйжасьшда табышат; кээ бир учурларда ошол эле максат учун 
геометриялык нивелирлеену колдонушат.

Техеомегрдик ченеп-елчеенуну аткарыш учун, теодолит жана эки 
нивелир рейкасы болушу керек. Кээде чон аралыктарды аралык 
влчегучтер менен аныктаганда, алар боюнча санап белууну жецилдетуучу, 
чон белуктеру бар атайын тахеометрдик рейканы колдонушат. 
Тахеометрдик ченеп-елчее учун, дагы вертикал тегеректин ордуна же ага 
кошумча бийиктикти аныктоону тездетуучу шайманы бар аспапты 
колдонушат.

7.1.1 -сурет. Бийиктикти h тригонометриялык нивелирлее менен аныктоо
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Тригонометриялык ннвелирлеенун жардамы менен В чекитинин А 
чтим Iим устундегу бийиктигин h аныктоочу схема 7 .1 Л-сурегге 
ип|ччнуЛ1НМ. Л чекитине теодолит орнотулган, бул чекитке кагылган 
ка и,hi п,м| кесилген бетинен, айлануу огунун бийиктиги рейканын же 
пулегкйнмн жардамы менен елченген. Алынган чондукту аспаптын 
пиШшшги деп аташат да, i тамгасы менен белгилешет. В чекитине 
•нчшшнм же рейканы коюушат да, дурбунун жиптеринин торунун 
борборун, бул чекитке кагылган казыктын таарылган бетинин устундегу 
НйНЛиИдыр белгилуу бийиктикте 1 жасалган М белгисине келтиришет.
Иврдо В чекитине рейка коюулса, анда ал боюнча жен эле 1  санап алса 

болот, Нертикал тегерек боюнча ОМ визалоо сызыгынын жантайган 
бурчун иныктоо учун санап белууну жасашат.

' )герде нивёлирлеенуучу чекиттердин ортосундагы горизонтал аралык 
(I белгилуу болсо, анда MNO тик бурчтуу уч бурчтука катет M N=dtga 
iui эми изделуучу бийиктик h барабар MN+i-1 б.а.

h=d-tga+i-l (7-1.1)
БиринЧИ кошулуучунун белгиси жантаюу бурчунун белгиси менен 

нныкталат, андан кийин (7.1.1) формулага кирген алгебралык сумманьш 
чопдугун жана белгиси менен бийиктиктин сандык чоцдугун алышат.

Эгерде А жана В чекиттеринин ортосундагы аралыкты елчее учун 
жиптуу аралык елчегучту кодцонушеа, б. а. d (3.7.4) формула боюнча 
мыкса d=Cwcos2 a ,  анда

d ■ tga = Сп■ cos2 a-tga = -Cn-Sin2a,

анткени
COS2a •tga = cos or -sin a = —• S in la .

2
Бул учурда бийиктикти h эсептеп чыгаруучу формула мындай турге

келет
h=-Cn-sin2a+i-l (7.1.2)

2
Тордун борборун рейка боюнча l=i санап белууге келтирууге болот, 

ошондо бийиктиктерди аныктоочу формулалар эц женекей турге келишет
h=dtga (7.1.3)

жана
h=-C n-sin2a. (7.1.4)

Эгерде аспап бийиктик белгиси белгилуу (берилген чекит) А 
чекитине коюулса, анда А нын устундегу В нын бийиктигин туз деп 
аташат, а эгерде аспап бийиктик белгиси аныктала турган (изделуучу 
чекит) В чекитине коюулса, анда алынган бийиктикти тескери цеп аташат. 
Теория боюнча туз бийиктик тескериден, ошол эле сандык чондукта 
болуп, карама-каршы белгиси менен гана айырмаланышы керек. Бирок 
олчеелер менен кошо журуучу шексиз каталардын таасиринин
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натыйжасында туз бийиктиктин абсолюттук човдугун анын тескериси 
менен салыштырганда ар бир 1 0 0  м аралыккка, жантаюу бурчу 0  ден 6 ° 
чейин 6  см жана жантаюу бурчу 6  дан 15° чейин 15 см чон эмес 
айырмага жол берууге болот.

7.2. Теодолиттин визалоо огунун жантаюу бурчун аныктоо.
Бийиктиктерди эсептеп чыгаруу

Теодолиттин визалоо огу горизонтал тегиздик менен тузген, башкача 
вертикал бурч деп аталган жана а  тамгасы менен белгиленген бурчтарды 
аныктоо учун вертикал тегеректи колдонушат. Ал адетю дурбунун 
айлануу огу менен абдан бек биригет, демек дурбунун визалоо огун 
эцкейткенде, ошол эле бурчка вертикал тегерек да бурулат. 7.2 
бяндалгандай, теодолиттердин вертикал тегеректеринин лимбдери ар 
турдуу ТЗО, Т5 теодолитгеривде саатгьш жебесинин журушуне каршы 0 
ден 360° чейин (7.2.1-сурет), ал эми 2Т30, Т15,2Т5 теодолитгеривде (7.2.2- 
сурет) саатгьш жебесинин журушу боюнча алуу белгиси менен, жана 0  
ден саатгьш жебесинин журушуне каршы белги коюулбай (бул жерде 
белгинин жоктугу санап белуунун он экендигин билдирет) цифраланган.

Жантаюу бурчтарын аныктоодо, эгерде окуляр жагынан карасак 
вертикал тегерек дурбуге карата же оц жагында, же сол жагында 
жайгашат. Биринчи учурда тегеректин абалын кыскартып ОТ деп 
белгилешет («оц терегек» дешет), ал эми экинчиде - СТ («сол 
тегерек» дешет). ОТ ги санап белуулерду 0 тамгасы менен, ал эми 
СТ-С тамгасы менен белгилешет. Кээде 0 санап белуулерду R 
тамгасы менен, ал эми С- L тамгасы менен белгилешет.

ТЗО жана Т15 теодолиттери менен елчегенде, жантаюу 
бурчтарын эсептеп чыгаруу учун кандай формулалар колдонорун ТЗО 
дун мисалында карайбыз.

Эгерде визалоо огу горизонтал абалды ээлесе (7.2.1, а сурет), 
анда индекс туура орнотулган, горизонтал тегеректеги денгээл 
керсеткучтун кебугу ортодо жайгашкан, ошону менен бирге вертикал 
тегеректеги саНап белуу 180° барабар болушу керек, б.а. индекс 
менен 180° штрихи А чекитинде дал келиши керек.

Эгерде индекс В чекитинде жайгашкан болсо, анда ката бурч 
пайда болот жана жантаюу бурчун СА узук сызыгынан эмес, х 
бурчун эсепке алуу менен СВ туташ сызыгынан баштап эсептеп 
чыгаруу керек. Индекс боюнча санап белууну жасоого болот жана 
бул санап белууде визалоо огу горизонтал абалды ээлегендиктен, 
аны нелдун орду (НО) деп аташат.
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7.2.1-сурет. Лимбдеринде белуктеру 0 ден 360° чейин, сааттын 
жебесинин журушуне каршы цифраланган теодолиттердин 

визалоо сызыгынын жантаюу бурчун аныктоо
Ст

7.2.2-сурет. Лимбдеринде белуктеру 0° тан эки жагына ескен 
сан менен цифраланган теодолиттердин визалоо 

сызыгынын жантаюу бурчун аныктоо

Башка теодолиттерде децгээл керсеткуч вертикал тегеректин 
алидадасында орнотулган. Аларда нелдун орду (НО) ТЗО дай эле 
аныкталат. Ошондуктан визалоо oiy жана вертикал тегеректин'децгээл 
керсеткучун огу горизонтал болгондо, вертикал тегеректин лимби боюнча 
санап белуу нелдун орду деп аталат.

7.2.1, б, в суреттерде дурбунун визалоо огу НН, горизонтуна а 
бурчу менен ееде жакка, М чекитине каратылган. Бул абалда лимбдин 
диаметри 0-180° вертикалдан, ошол эле а бурчуна жантаят. Айлана 
боюнча жоон сызык менен 0 ° тан башталган санап белуулер 
керсетулген. Демек. жантаюу бурчу: 
он тегеректе (ОТ)

а = 18О°-0Г+л:
мында ОТ - оц тегеректеги вертикал лимб боюнча санап белуу; 

дурбунун сол тегерегиндеги абалда (СТ) 
а = СТ-х', 
х =НО
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анда
а  =  Н О - О Т  + 180° (7.2.1)
а = С Т - Н О  (7.2.2)

(7.2.3)
болуп чыгат (92) жана(93) тевдемелердин жарым суммасынан

Ст-ОТ+180°а = ---------- j------
2

алабыз;
(7.2.1) жана (7.2.2) тевдемелердин жарым айырмасынан

н о = ст+от -ш °  (7 .2 .4 )

келип чыгат.
7.2.1, б суретте санап белуулер: ОТ=145°, СТ=58° болсун деп 

коёлук. НО жана жантаюу бурчун эсептеп чыгарабыз. (7.2.4) формула 
боюнча

2
(7.2.3) формула боюнча

58°-145°+180° '1  „а =------------------=+46.5°;
2

(7.2.2) формула боюнча
« = 58°-11.5°=+46.5°;

(7.2.1) формула боюнча
а  = (11.5°+180°) - 145° = -И6.5°

чыгат.
(7.2.4) формуланы колдоноордо нелдун ордунун маанисин 

аспаптын сол тегерегинде алышат. Эгерде теодолиттин он 
тегерегинде гана иштееге тура келсе, ал эми нелдун орду мурда эле 
эсептелип чыгарылса (маселен пикетгак чекиттер елченсе), анда 
эсептилип чыгарылган НО на 180° кошушат да, он тегеректеги 
абалдагы НО' жаны маанисин алышат,

ЯО' = #0+180°, (7.2.5)
жана жантаюу бурчтарын мисалда керсетулген темендегу формула 
боюнча эсептеп чыгарышат

а = НО-ОТ. (7.2.6)

Эгерде жантаюу бурчу терс болсо санап белуулер: СТ=355°, 
ОТ= 187° болот.

Анда НО =
2

(355°-360°)-187°-180° 6Q0.
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а = (355°-360°) -1.0° = -6.0°;

а  = (1.0°+180°)-187° = -6.0°
Полуп чыгат.

С о л  тегеректе санап белуулер 360° жакын болуп чыкса, анда 
Пул uuiiun белуулерден 360° алып салышат.

’ >ми. теодолиттердин экинчи тобу: 2Т30, Т15, 2Т5 менен 
йЛЧягенде вертикал бурчтарды эсептеп чыгаруу учун колдонуучу 
формулаларды чыгарабыз.

Дурбунун визалоо сызыгын бийик чекит М ге келтиргенде, он 
ммерсктеги жана сол тегеректеги вертикал лимбдин белуктерунун 
Нбмлы 7.2.2, б жана 7.2.2, в суреттерде керсетулген. Он тегеректе а 
бурчу эки белуктен -  х бурчунан же НО жана санап белууден турат. 
Бул учурда а бурчу он, ал эми санап белуу терс болгондуктан, 
синап белуунун белгисин тескериге алмаштыруу керек.

Ошондуктан

а ■ НО-ОТ, 
ил эми сол тегеректе

а = СТ-НО
болот.

Бул туюнтмадан

СТ-ОТ
а=— Г

(7.2.7)

(7.2.8)

(7.2.9)

НО = 91±£L  . (7.2.10)

келип чыгат.
Визалоо сызыгынын жантаюу бурчтарын Т 1 5  теодолита менен 

елчееде 7.2.2, б, в суреттерден: О Т = -3 3 .0 ° , С Т = 5 5 .0 °  санап 
белуулерду алабыз. Ошондо

НО = - 33 0° + 55.0° =
2

+55.0°+33.0° . .  поа = -------------------- =  -И4.0°
2

а =  +11.0°+33.0° =  +44.0°; 

а  =  55.0°-11.0° =  44.0°
чыгат.
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Эгерде шайманды аяр колдонуп, которуп ташуу жана жуктеп ташуу 
эрежелерин сактасак, анда индекс менен денгээл керсеткуч бир абалда 

" болушат жана каталар жок бсшсо, ар турдуу жантаюу бурчтарын алчегенде нелдун 
орду баардык учурларда бирдей болот.

Иш жузунде визалоо сызыгынын жантаюу бурчун мындай елчешет. 
Теодолитти жумушчу абалга келтирип, белгилуу чекитке визалашат. 
Вертикал тегеректин алидадасынын денгээл керсеткучу боюнча, анын 
кетеруучу бурамасы менен денгээл керсеткучтун кебугун ортого 
келтиришет да, санап белууну алышат. ТЗО жана Т5К теодолитгеринин 
вертикал тегеректеринин алвдадасьщца децгээл керсеткучтор жок: Т5К 
нын компенсатору автоматтык турде горизонтал абалга келтирет, ал эми 
ТЗО да горизонтал тегеректин децгээл керсеткучунун туура абалын 
байкоо керек. Келтируу сол тегеректе (СТ) жургузулду деп коёлук. 
Мындан кийнн дурбуну зенит аркылуу еткерушет да, оц тегеректе 
кайрадан ошол эле чекитке келтиришет; децгээл кесеткучтердун абалын 
жана визалоо чекитине келтируунун тактыгын текшерип, оц тегеректин 
(ОТ) абапында санап белууну жасашат. Мындан кийин жантаюу бурчун 
жана нелдун ордун, жогоруда келтирилген формулалар боюнча эселтеп 
чыгарышат.

Эгерде жантаюу бурчтарын тегеректин бир гана абапында елчешсе, 
маселен рельефти ченеп-елчегендей, анда тегеректин кайсыл абалында 
иштеп жатканды эске алуу менен [(7.2.1), (7.2.2), (7.2.3), (7.2.7), (7.2.8)] 
формулалардын бирин пайдаланышат.

Ченеп-елчеечу негазди тузууде, жантаюу бурчтарын тегеректин эки 
абалында елчегенде, нелдун ордунун туруктуулугуна байкоо жургузушет.

Кээ бир теодолиттерде, алидадага децгээл керсеткуч ондоочу 
бурамалары менен бекитилет, алардын жардамы менен анын абалын 
бир аз езгертууте болот жана керек болгондо муну менен нелдун 
ордунун маанисин езгертет.

Эгерде нелдун орду нелге жакын болсо, эч кандай оцдоолорду 
жасашпайт. Эгерде нелдун орду чоц болуп калган болсо, анда аны нелге 
жакынкы санап белууге чейин кичирейпсен жакшы. Бул учун НО 
аныктап, аны темендегудей езгертушет.

Микрометрдик бурама менен вертикал тегеректин алидадасынын 
децгээл керсеткучунун кебугун ортого орнотушат, мындан кийин 
дурбунун микрометрдик бурамасынын жардамы менен вертикал 
тегеректе санап белуу НО барабар болгондой кылып дурбуну 
бурушат; демек бул абалда дурбунун визалоо огу горизонтал болот. 
Дурбуге тийбей, вертикал тегеректин алидадасынын микрометрдик 
бурамасы менен микроскоптун нелун бул тегеректин нелу менен дал 
келтиришет, ал эми ортосунан жылып кеткен децгээл керсеткучтун 
кебугун анын ондоочу бурамасы менен аракет кылып, кайра ортого 
жылдырышат.
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Алдыи-ила нелдун ордунун маанисин аныктап алып, аны 
й'и иртуу!» бмшка ыкманы колдонсо да болот. Кандайдыр бнрчекипсе 
i ордун борборун келтиргенден кийин, вертикал тегерек боюнча санап 
Омлууну жиоашат. Мейли санап белуу чоцдугу боюнча О болуп 
ниш мм дсп коёлук. Эгерде НО нелге барабар болсо, анда вертикал 
IflvptKT* синап белуунун чондугу башкача, атап айтканда О-НО 
ЛоЛУП '1мкмак. Вертикал тегеректин микрометрдик бурамасы менен 
и | isi* I кылып, мына ушул санап белууге микроскоптун нелун 
орнотуу керек. Мындан кийин вертикал тегеректин денгээл 
нирсоткучунун кебугу ортодон кеткендиктен, анда денгээл 
кирсвткучтун овдоочу бурамасы менен аракет кылып, аны кайра 
ортого келтируу керек. Нелдун ордун тигил же бул ыкма менен 
МГвртуп, аны кайрадан аныкташат жана ал нелге туптуура барабар 
болбосо да, алынган НО маанисин жантаюу бурчун эсептеп 
чыгарууда колдонушат.

Ьузугу жок теодолитгерде нелдун ордунун езгеруусу болжол 
менен терт эселенген бурчту елчеенун катасынан, б.а. ТЗО 
теодолитинде - 1’30", Т15 - 1,0', Т5 - 0,3’ ашпосу керек, андай 
болбосо аспапты ондоого беришет.

7.3. Тахеометрдик ченеп-елчеенун талаа жумуштары

Тахеометрдик ченеп-елчее же айрым участоктордо, же ичке узун 
тилкеде (маршрутгук журуш) жургузулет. Ченеп-елчеену аткаруучуда 
кандай аспаптар бар, сызыктуу жана бурчтук елчеелерде кандай 
тактык керек экенине жараша, тигил же бул талаа- жумуштарын 
уюштуруу жана аларды аткаруу техникасы колдонулат. Баардык 
учурларда талаа жумуштарынын натыйжасында, рельеф жана 
жагдайлар суреттелуп керсетулген планды тузуу учун сандык жана 
I рификалык маалыматтарды алуу керек.

Жагдайларды жана рельефти ченеп-елчее, жер бетинде 
станциялар деп аталган белгилуу пункуттардан жургузулет, алардын 
ортосу адетте 200-300 м ашык эмес аралык алынат.

Станциялардын жыйындысы таяныч торун же ченеп-елчеенун 
НСГИЗИН тузет. Таяныч торунун пункуттарынын жайгашуусу ченеп- 
олчеенун милдетине, ошондой эле жагдайлардын жана рельефтин 
мунезуне байланыштуу болот. Таяныч торлору болуп, туюк 
теодолиттик журуш, Магистрал, триангуляция, белгилеп билип коюу 
ыкмасы менен аныкталган чекиттер ж. у. с. кызмат кылат.

Участокто жумуш рекогнисцировка кылуудан башталат, анын 
журушунде жер бети менен таанышат, ошондой эле 2 . 6  керсетулген 
ыкмалардын бири менен таяныч торунун пункуттары дайындалат 
жана бекитилет. Баарынан кебуреек станцйяларды чекит казык жана
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кузетчу казык менен чогуу белгилешет, ага станциянын катар 
белгисин жазышат.

Станциялардын саны участоктун же . маршруттун баардык 
майда-чуйделердун ченеп-елчеену камсыз кылышы керек. Станциялар
дын ез ара абалын теодолиттик ченеп-елчеенун ыкмалары менен 
аныкталат; станциялардын бийиктик* белгилерин тригонометриялык 
ннвелирлеенун маалыматтары боюнча эсептеп чыгарышат, кээде 
ушул эле максат учун геометриялык нивелирлеену колдонушат.

Теодолит жана эки нивелир рейкасы болгондо, жумушту 
каалаган таяныч чекитинен бапггоого болот, ага келип аспапты 
орнотушат, алардын ез ара абалын теодолиттик ченеп-елчеенун 
ыкмалары менен аныкталат; станциялардын бийиктик белгилерин 
тригонометриялык ннвелирлеенун маалыматтары боюнча эсептеп 
чыгарышат, кээде ушул эле максат учун геометриялык нивелирлеену 
колдонушат.

Теодолит жана эки нивелир рейкасын колдонуп, жумушту 
каалаган таяныч чекитинен баштоого болот, ага келип аспапты 
орнотушат, рейка менен аспаптын бийиктигин i елчешет, андан 
кийин бир жумушчуну рейканы арткы чекитке, башкасын алдыцкыга 
коюу учун жиберишет. i елчее учун рейканын нелунчу белугу бар 
таманын чекитке коюушат да, дурбунун айлануу огунун 
децгээлиндеги санап белууну байкап коюушат. Ушуну менен бирге 
рейка таптак вертикал болбойт, мунун мааниси жок, анткени i ни 1 
см тактык менен аныкташат. Адетте аспапты салмоор боюнча же 
оптикалык салмоор боюнча чекиттин устуне орнотушат жана денгээл 
керсеткучтер боюнча нивелирлешет. Мындан кийин журуш боюнча 
оц жактагы горизонтал бурчту 3.4 баяндалган эреже боюнча бир 
толук ык менен елчешет жана байкоолордун натыйжасын журналга 
жазышат (3.4.2-таблицаны кара).

Ошол эле жакка журуш боюнча артка жана аларга 
багыттардын румбдарын же азимуттарын жана лента же оптикалык 
аралык елчегуч менен елченген жактарынын узундугун жазышат. 
Горизонтал бурчтарды елчеенун тактыгын чоцойтуу учун арткы жана 
алдыцкы чекиттерге рейканы эмес, а вешкаларды орнотушат. Андан 
кийин бийиктиктерди эсептеп чыгаруу учун зарыл болгоц 
чондуктарды аныктоого киришет, ан учун вертикал тегеректин эки 
абалында тордун борборун арткы чекитте турган рейка боюнча 
кандайдыр бир санап белууге I келтирилген дурбунун визалоо 
огунун жантаюу бурчун елчешет. I катарында кандайдыр бир 
тегерек санап белууну 1 же 2 м алышат. Вертикал бурчту а эсептеп 
чыгаруу учун, ушундай эл е . елчеелерду алдыцкы чекитке карата 
жургузушет, бирок вертикал тегеректин кайсыл абалында жантаюу 
бурчун елчеену башташкандын мааниси жок. Жантаюу бурчтарды 
елчеенун теориясы жана техникасы 7.2 каралган. Журналды 7.2.3- 
таблицада керсетулген форма боюнча алып барышат. Талаада анын
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1-6, 9 жина 10-графаларын толтурушат. 7-графага бурч елчеечу 
журналдан жактардын узундугун кечуруп жазышат, 4 жана 5- 
грифиллрги маалыматтарды тушуреерде сак болуу керек, анткени 
алирды кокусунан алмаштырсак жантаюу бурчу човдугун езгертпейт, 
бирок белгиси туура эмёс болуп калат.

I жана 5-графалардын маалыматтары, боюнча (7.2.3) жана (7.2.4) 
формулллирды колдонуп, нелдун ордун жана жантаюу бурчун эсептеп 
Mi.inipMliiut. Нелдун ордунун туруктууЛугу жантаюу бурчтарды 
пичоод*' киталардын жоктугун кубелендурет, ошондуктан байкоолор 
бутквНДвН кийин, аспапты албай туруп, ар бир станцияда аны 
п сп ген чыгаруу керек.

Эгерде жердин рельефи жантайма беттерден турса, анда 
чекиттердин бийиктигин аныктоо учун горизонтал нурдун жардамы 
аркылуу теодолит менен нивелирлешет. Бул учун вертикал тегеректе 
нелдун ордуна барабар санап белууну орнотушат да, алдыга 
геометриялык ннвелирлеенун эрежеси боюйча ченеп-елчеену 
жургузушет. Автомат турунде елчеечу тузулуштегу аспаптарды 
колдонгон учурда жана станциялардагы талаа эсептеелерун, 
колдонгон шаймандын конструкциясына жараша жасашат.
Маршруттук тахеометрдик ченеп-елчееде таяныч чекиттери болуп, 
байкоолорго ыцгайлуу жерлерден тандалган, бири экинчисинен 2 0 0 - 
300 м аралыктагы ажыратыдып созулган полигондун чокулары 
кызмат кылат. Маршруттук тахеометрдик журуш кээде трасса менен 
бириктирилет, ошондо станцияларды трассанын бурулуш 
бурчтарынын чокуларына жайгаштырышат. Баардык учурларда гори
зонтал бурчтарды елчеену 4.1 каралган магистралды салуудагы 
эрежелер боюнча жургузушет; ушуну менен бирге бурчтарды елчеечу 
журналды (3.4.1-таблицаны кара) же бурч елчеечу журналды (13.2.1- 
таблицаны кара) алып барышат. Эгерде бурчту елчее бир жарым ык 
менен эле чектелген болей, анда натыйжаларды 7.5.1-таблицанын 9- 
графасына жазышат. Бийиктиктерди аныктоо учун участокту ченеп- 
елчегендей эле, алдыцкы жана арткы чекиттерге байкоолорду 
жасашат.

Жагдайларды жана рельефти ченеп-елчеену негизги журуштун 
станцияларынан полярдык ыкма менен жасашат, ал башкача тегерек 
визалоо ыкмасы деп аталат. Маршруттук ченеп-елчееде, ушул 
станциянын алдыцкы жана арткы чекиттерине тиешелуу болгон 
визалоону жана эсептеелерду буткенден кийин гана майда- 
чуйделердун чекиттерине байкоолорду жасашат. Тахеометрдик ченеп- 
елчееде участоктордун елчемдеру бир кыйла болсо, а дегенде таяныч
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журушту салы ш ат, андан кийин экинчи .жолу ошол эле чекиттер 
О омнча ж уруш ет да, майда-чуйделерду ченеп-елчешет.

1>мпрдык учурларда майда-чуйделерду ченеп-елчееде, 
1 пинш ндагм ж умуш  темендегудей жургузулет.

I оризонтал тегерек боюнча микроскопту нелге орнотуп, 
дурОудн алдынкы вешка же рейка керунгендей кылып, дурбуну 
"vpviHiii. .мындан кийин лимбди бекитишет. Андан кийин 
риИнмчынирды абалы аныктала турган рельефтин жана жагдайлардын 
муки vi у у чекиттерине жиберишет. Алидаданы бошотуп, тордун 
борбору i барабар / санап белууге жайгашкандай кылып, дурбуну 
МНКМГЯ келтиришет. Эгерде кандайдыр бир тоскооЛ / - i келтирууге 
(ни hi болсо, анда тордун борборун же рейканын устунку учуна же 
Кйнднйдыр бир тегерек санап белууге (маселен 2  м) коюушат да: 1 )
I п р и н и м ал  тегерек боюнча журуштун алдынкы чекитинин багыты 
менен ж ана ушул рейканын чекитинин ортосундагы бурчту; 2 ) 
м р ти к й л  тегерек боюнча-журуштун алдынкы жана арткы чекиттерин 
ПйНкопнун натыйжасында алынган нелдун ордунун орточо мааниси 
Оомшчй, ж антаю у бурчун к и й и н  эсептеп чыгаруу учун колдонулуучу
• пннн белууну; 3) рейка боюнча-рейканын чекитине чейинки 
йрйлынты эсептее учун жиптердин четки торлорунун ортосундагы 
бйЛук т р д у н  санын окушат жана жазышат.

Гордун борборун аспаптын бийиктигине i барабар I санап 
Пил у у го келтиргенден кийин, же аралык елчеечу жиптер боюнча 
I шиш белушет, же ортоцку жилке кецул бурбай бир жипти рейканын 
нипу же 1 м барабар белук менен бириктиришет, мындан кийин 
нсипчи цралык елчеечу жип боюнча санап белууну жасашат. 
Жигдийлык чекиттерди байкаганда, вертикал тегерек боюнча санап 
белууну жасашпайт.

Баардык рейкалык чекиттерди кандайдыр бир сандан, маселен 
.'I ден баштап, катары менен белгилешет. 1  ден 2 0  чейинки санды 
i пшцпипарды катары менен белгилее учун колдонушат. Рейканын 
чип терн казыктар менен белгиленбейт, ошондуктан аларга рейканы 
iyi )лс жерге коюушат.

Рейканын чекиттерин планда: децдердун чокулары, суу белгуч 
| ьгшктардын абалы, беттердин ийилген жерлери, децсеелердун 
Iйманм, талвегдердин бурулуштары, коктулардын чокулары жана 
ю ны . дарыялардын жээктеринин, суулардын, келдердун, жерлердин, 
ж опдордун, эл жашоочу пункутгардын селекеттеру, салынган 
Курулуштардын абалы, телеграф, телефон жана энергиялык линиялар 
жана баш ка мунездуу чекиттер ачык-айкын суреттелуп керунгендей 
i i i . i i h . ih  гандаш ат. Ченеп-елчеенун 1:2000 жана 1:5000 масштабдарында 
■ пшцнидан рейканын чекиттеринин алысташы 150-250 м ашпоосу 
керек. Рейканын чекиттерин бирее экинчисинен орточо 50-100 м 
нраныкка гургандай кьшып жайгаштырышат.
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Маршруттук тахеометрдик ченеп-елчееде таяныч жана рейканын 
чекиттеринин байкагандагы натыйжаларды бир журналга жазышат 
(7.5.1-таблицаны кара), ал 7.5 келтирилет.

Участокту ченеп-елчегенде бир журналга таяныч чекиттерин 
байкагандагы натыйжаларды гана жазышат (7.3.1-таблицаны кара);
7.5.1-таблицада керсетулгендей, эгерде андан таяныч пункуттарына 
тиешелуу болгон жазууларды алып таштасак, белек журналга 
рейканын чекиттерин ченеп-елчеедегу натыйжаларды жазышат.

Ченеп-елчеенуучу чекиттердин ез ара абалын крокиде 
керсетушет. Ар бир станция учун адетте езгече дептердин белек 
барагында же талаа журналынын белек бетинде алып баруучу 
схемалык чийме кроки деп аталат. Крокиде станциянын абалын жана 
ар биринин катар белгисин керсетуу менен рейканын баардык 
чекиттерин белгилешет. Ар бир чекитти ошол эле катар белгиси 
менен, байкоонун баардык маалыматтары жазылуучу тахеометрдик 
ченеп-елчеенун журналына байкоочу жазат. Крокиде, абристе 
жасалуучу ченеп-елчеенуучу контурларга жана сызыктарга тиешелуу 
болгон елчемдер керсетулбейт, ал абристен ошонусу менен 
айырмаланат. Андан тышкары крокиге рельефке тиешелуу болгондун 
баарын сезсуз суретке тушурушет; ушуну менен бирге ачык керунуп 
турган формаларды горизонталдар менен схемалык турде белгилешет 
калган учурларда жантаймалардын негизги сызыктарынын багытын 
жебелер менен керсетушет. Крокиде жерлердин чектерин майда 
сызыктар менен, ал эми жагдайларды тушундурме жазуулар менен 
керсетушет. Эки станция учун крокинин улгусу 7.5 ги 7.5.1-суретте 
келтирилген.

7.4. Тахеометрдик ченеп-елчеенун эсептеп чыгаруу 
жумуштары

Тахеометрдик ченеп-елчеенун натыйжалары боюнча планды 
тузууде, мурдагы талаа елчеелерун иштеп чыгууну, жактардын 
румбдарын же таяныч журуштердун чокуларынын координаталарын 
эсептеп чыгарууну, дагы таяныч жана рейканын чекиттеринин 
бийиктик белгилерин эсептеп чыгарууларды кошот. Ченеп-елчеенун 
бийиктик элементтерине тиешелуу болгон эсептеп чыгаруулардын 
анча-мынчасын талаа жумуштарынын журушунде аткарышат.

Жактардын румбдарын жана полигондордун чокуларынын 
координаталарын талаа елчеелердун маалыматгары боюнча эсептеп 
чыгаруулардын техникасы IV бапта каралган. Эмнени эсептеп 
чыгаруу керек экени (румбдарды же координаталарды), ар бир 
учурда тапшырма же жобо менен аныкталат. Кээде таяныч чекиттери 
учун маалыматтар (румбдар жана координаталар) тахеометрдик 
ченеп-елчееден мурдагы башка жумуштардан белгилуу болот, маселен
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трассаны ажыратып белуу жумупггарынын натыйжасы боюнча, 
мындан бул маалыматтарды да, алууга болот.

г

7.4.1-сурет. Теодолиттик бийиктик журуштердун схемасы

Туюк полигондун чокулары болгон таяныч чекиттерди 
гр и го нометриялык ннвелирлеенун жана диагоналдык журуштун 
журналын иштеп чыгуу 7.3.1-таблицада, ал эми бул чекиттердин 
жайгашкан схемасы 7.4.1-суретте керсетулген.

6,7,9 жана 10-графалардын маалыматтары боюнча h=dtg«+i-/ 
(|юрмуланы колдонуп бийиктикти эсептеп чыгарышат. Ошондо, 
маселен, 2-чиден З-чу чекитке h=-5,47+1,34-2,00=-6,13 м келип чыгат. 
Ьул санды 11-графага жазышат. Эгерде / ге барабар болсо, 
бийиктиктин белгиси жантаюу бурчунун белгиси менен дайыма дал 
кслбесине кецул буруу керек. Мындай учур 2-чи чекиттен 1-чиге 
байкоо жургузгенде бар. Туз жана тескери бийиктиктердин 
ортосундагы айырманын берилген чектеги нормасы 7.1 келтирилген.

Бийиктиктерди эсептеп чыгаргандан кийин (7.4.1-таблица), 
аларды байлаштырышат жана чекиттердин бийиктик белгилерин 
эсептеп чыгарышат. 1-4-графаларды толтуруу тушундурууну талап 
кылбайт. 5-графага эсептелип чыгарылган бийиктиктердин 
абсолюттук маанилеринин орточосун туз бийиктиктин белгиси менен 
жазышат.

Эгерде туз жана тескери бийиктиктердин алгебралык жарым 
айырмасын алсак, анда алардын орточо маанисин алууга болот, 
маселен

+  0 .4 0  -  ( - 0 . 3 2 )  4 *  - 6 . 1 3  —(+ 6 .1 5 )-----------------  =  + 0 .3 6  же ---------1------S = - 6 . 14
2 2
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Туюк полигон боюнча орточо бийиктиктин алгебралык суммасы
0,11 м барабар. Бул, жантаюу бурчтарын жана сызыктардын 

узундуктарын елчегенде шексиз каталардан келип чыккан, 
бийиктиктердеги селпу деп аталат. Бийиктиктердеги берилген чектеги 
селпуну

ДА =  ± 0 .0 4 — —f=, (7-4.1)
100>/n

формула боюнча эсептеп чыгарышат, мында Р-полигондун 
периметри, n-анын чокусунун саны. Каралып жаткан туюк полигон 
учун

827
Дй =  ±0.04  =  ±о. 15 М.

100V5

Селпу берилген чекте болгондуктан, аны тескери белги менен 
жактарынын узундугуна жараша баардык бийиктиктерге 
белуштурушет, андан кийин ондолгон бийиктиктерди эсептеп 
чыгарылган орточо бийиктиктин жана тузетуунун алгебралык 
суммасындай эсептеп чыгарышат. Туюк полигондо ондолгон 
бийиктиктердин алгебралык суммасы нелге барабар болушу керек.

Берилген же шарттуу алынган баштапкы чекиттин бийиктик 
белгиси боюнча, изделуучу бийиктик белги, белгилуу бийиктик белги 
менен ондолгон бийиктиктин алгебралык суммасына барабар деген 
эрежени колдонуп, калган чекиттердин бийиктик белгилерин эсептеп 
чыгарышат. Маселен, 25,30+0,39=25,69 м, 25,69+(-6,13)= 19,56 м ж. у. 
с; бийиктик белгидерди 8 -графага жазышат.

Диагоналдык журуш боюнча эсептеп чыгарууну туюк 
полигондукундай эле аткарышат. Орточо бийиктиктин алгебралык 
суммасы диагоналдык журуштун акыркы жана биринчи чекиттеринин 
бийиктик белгилеринин айырмасына барабар болушу керек. Журуш 
туюк полигондун чекиттеринин ортосунда салынгандыктан, анда 
керектуу бийиктик белгилер белгилуу жана алардын айырмасын 
аныктоого болот, ал 22,09-25,30=-3,21 м барабар. .

Орточо бийиктиктердин суммасы -3,16 м болуп чыкты, демек, 
бийиктиктердеги селпу алардын айырмасына -3,16-(-3,21)=0,05 м 
барабар. Кийинки эсептеп чыгарууларды туюк полигондукундай эле 
чыгарышат. Бийиктик белгилери белгилуу чекиттерге таянган 
каалаган журушту жогоруда каралган диагоналдык журуштей иштеп 
чыгышат. Ошону менен катар, туюк полигонго (сыртынан) эки 
чекиттен биригуучу журуштерду ушундай иштеп чыгууга болот.

Таяныч чекиттер станциялар болуп, алардан майда-чуйделерду 
ченеп-елчеену жургузгендуктен, анда таяныч чекиттеринин бийиктик 
белгилери боюнча жана рейканын чекиттерин тригонометриялык 
ннвелирлеенун натыйжалары боюнча, алардын бийиктик белгилерин
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7.4.1-таблица
Бийиктиктерди байланыштыруучу жана бийиктик белгилерди 

эсептеп чыгаруучу ведомосту

Чокулар 
д ы н  №

Жактары-
нын
узундугу 
d (м)

Эсептелип чыгарылган 
бийиктик h (м) Тузетуу

(см)

Ондолгон
бийиктик
(м)

Чекиттин 
бийиктик 
белгиси 
Н (м)

туз тескери орточосу

1 2 3 4 5 6 7 8

Туюк полигон
1 25,30

196 +0,40 -0,32 +0,36 +3 +0,39
2 25,89

122 -6,13 +6,15 -6,14 +1 -6,13
3 19,56

180 +2,52 -2,50 +2,51 +2 +2,53
4 22,09

187 +1,28 -1,36 +1,32 +3 +1,35
5 23,44

142 +1,82 -1,86 +1,84 +2 +1,86
1 25,30

2d = 827 +6,03 +6,13
-6.14 -6.13 
-0,11 0,00

Диагоналдык журуш

1 25,30
112 -4,43 +4,47 -4,45 -2 -4,47

6 20,83
70 -1,40 +1,45 -1,42 -1 -1,43

7 19,40
133 +2,75 -2,67 +2,71 -2 +2,69

4 22,09
315 Щ=22,09

Нт=25.30
-3,21

эсептеп чыгарууга болот. Таяныч жана рейканын чекиттерин 
берилген масштабдагы планга тушурушет, журналдан планга бул 
чекиттердин бийиктик белгилерин жазып алышат, крокини 
пайдаланып жагдайларды тушурушет да, рельефтин белгиленген 
кесилиш бийиктигине жараша горизонталдарды жургузушет. 
Рейканын чекиттеринин бийиктик белгилерин эсептеп чыгарууну

2 6 3



жана \ планды тузууну, маршруттук тахеометрдик ченеп-елчегендей/ эле 
жасашат.

Кээ бир учурларда тригонометриялык нивелирлеену теодолиттик 
бийиктик журуштер деп аталган чекиттердин бийиктик белгилерин 
аныктоо учун гана аткарышат. Ошондо жумуштун акыркы 
натыйжасы бийиктиктерди эсептеп чыгаруучу ведомост болот (7.4.1- 
таблицаны кара). Маселен, трасса боюнча геометриялык 
ннвелирлеенун ордуна тригонометриялык нивелирлеену, туураларды 
ченеп-елчеп, узата жана туура профилдерди тузуу менен жур1 узууге 
болот.

7.5. Маршруттук ченеп-елчеенун эсептеп чыгаруу жана 
графикалык жумуштары

Таяныч тору созулган ажыратылган полигон болгондо, мар- 
шрутгук тахеометрдик ченеп-елчеенун маалыматтары боюнча 
журналды иштеп чыгууну жана планды тузууну карайбыз. Бул 
журналды иштеп чыгуу станциялардын жана рейканын чекиттеринин 
бийиктик белгилерин, аларды тригонометриялык ннвелирлеенун 
натыйжалары боюнча эсептеп чыгарууга келип токтолот.

Терт станция учун журналдын толтурулган бети 7.5.1-таблицада 
келтирилген. Таяныч чекиттерин баардык станциялардан байкашкан, 
ал эми майда-чуйделерду ченеп-елчеену эки гана станциядан 
жасашкан. Журнал учун крокилер 7.5.1-суретте келтирилген.

7.5.1-сурет. Эки станция учун крокилер

Ар бир станциянын аты ага туруктуу болгон маалыматтарды, 
атап айтканда: станциянын атын же катар белгисин, аралык
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елчегучтун коэффициентин, нелдун ордун, аспаптын бийиктигин, 
станциянын бийиктик белгисин, кийинки таяныч чекитине азимут же 
румб багытын ж. у. с. тутат. 1 -графада байкоолор жургузулген 
чекиттердин катар белгиси керсетулген, бирок баардык участок учун 
рейканын чекиттери туташ катар белгиде болушат. Андан ары 
аралыкты, аралык елчегуч учун рейкадан алынган санап белуулер 
жачылышы керек.

4-графага, визалоо огун I бийитигине келтирилгенде вертикал 
тегерек боюнча санап белуулер жазылган. Таяныч чекиттерине байкоолор 
тегеректин эки абалында жасалган. Бул байкоолордун натыйжалары боюнча 
НО эсептеп чыгарышат. Рейканын чекиттерин тегеректин бир абалында 
байкашкан; кайсында экенин керсетуу керек.

Мисал учун 7.5.1-таблицада санап белуулер бир станцияда СТ те, ал эми 
бпшкасында болот, ОТ же берилген. Рельефтин маанисинде мунездуу эмес 
чекиттерге вертикал тегерек боюнча санап белуулерду алышкан эмес (17, 19 
жана 24-чекитгер). Дурбуну ар бир чекитке келтиргенден кийин лимб боюнча 
санап белууну алышат да, аны 9-графага жазышат. Лимбдин нелун дайыма 
алдынкы таяныч чекитке багытташат, ошондо ушул станциядан байкалган лимб 
боюнча санап белуулер бул чекиттин багыты менен калган баардык 
чекиттердин багыттары тузген бурчтар болушат.

(7.1.1)-(7.2.3) формулалар боюнча жантаюу бурчтарын эсептеп 
чыгарышат да, алардын човдугун алынган белгилери менен 5-1-графага 
жазышат.

7.5.1-таблица
Тахеометрдик ченеп-елчеенун журналы

Чекиттердин Рейка боюнча санап Вертикал тегерек Жантаюу
№ белуу боюнча санап бурчу а —Cwsin2a 

2/(м) п (м) белуу О жана С
1 2 3 4 5 6

№1-чи станция 0 1 0 0  Н0=0° 00’
2 1,28 160 О 2° 06’ 

С 357 54
+2° 06’ +5,86

№2-чи станция Н0=0°01’
3 2,40 205 О 0° 17 

С 359 45
+0°16 +0,95

1 1,30 160 О 357 56
С 2 06

-2 05 -5,81

И 1,30 112 С 1 41 -1 40 -3,26
12 2,60 107 С 359 41 +0 20 +0,62
13 2,60 98 С 359 51 +4 10 +7,10
14 1,30 194 С 1 35 -1 34 -5,30
15 1,30 188 С 2 13 -2 12 -7,21
16 1,30 123 С 2 15 -2 14 -4,79
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№3"Чу станция НО=359° 59’
4 1,26 168 О 358° 29 -1 30 -4,40

С 1° 29
2 1,26 204 О 0 01 +0 02 +0,12

С 359 57
17 - 74 - - ’ - •
18 1,26 216 О 358 59 -1 00 -3,77
19 - 156 - . -
20 1,26 119 О 358 57 -1 02 -2,15
21 1Д6 136 О 358 17 -1 42 -4,03
22 . 1,26 161 О 357 49 -2 10 -6,08
23. 1,26 128 О 369 05 -0 54 -2,01
24 - 67 - . -
25 1,26 140 О 358 19 -1 40 -4,07

Ха 4 станция Н0 = 0°01’
з 1,20 69 О 1 29 +1 28 +4,33

1 I 1. . .. С 358 33

7.5.1-таблицанын уландысы

i-1 Бийиктик 
h (м)

Лимб боюнча 
санап белуу

Горизонтал 
аралык 
d (м)

Чекиттин 
бийиктик 
белгиси 
Н (м)

Эскертуу

7 8 9 10 11 12
I =1.28 м. Станциянын бийиктик белгиси 46,60 м. Румб 1-2 ТнЧ:64°00’

0 +5,86 160 52,44

i =1.30 м. Станциянын бийиктик белгиси 52,44 м. Румб 2-3 ТнЧ:18°00’
1,10 ■0.15 0°00’ 205 52,30 Чоку

0 -5,81 226 00 160

0 -3,26 22 10 112 49,18 Кайкы
-1,30 -0,68 58 35 107 51,76
-1,30 -5,80 119 03 97,6 58,24 Чоку
0 -5,30 195 18 194 47,14
0 -7,21 252 42 188 4 5 ^
0 -4,79 286 10 123 47,65
/ =1.26 м. Станциянын бийиктик белгиси 52,30 м. Румб 3-4 ТнЧ:45°50’

0 -4.40 О о О о 168 47,93

0 +0,12 152 10 204 -
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• - 17 50 74 - Айдоонун чети
0 -3,77 28 15 216 48,53

- 35 51 165 - Айдоонун чети
0 -2,15 59 30 119 50,15 Суу белгуч сызык
0 -4,03 96 10 136 48,24 Тальвег
0 -6,08 196 24 161 46,22 Тальвег
0 -2,01 246 05 128 50,29 Суу белгуч сызык
■ - 288 43 67 - Айдоонун чети
0 -4,07 311 18 140 48,23
I “1.20 м. Станциянын бийиктик белгиси 47,93 м. Румб 4-3 ТнБ:45°50’

(Г 1+4,33 I- 1169 |-  |

Аралыкты аралык елчегуч менен аныкталгандыктан, бийиктикти (7.1.2) 
формула боюнча эсептеп чыгаруу керек.

Тигил же бул ыкма менен —Сиsin2а сандык маанисин аныктагандаи

кийин \-1 айырмасын эсептеп чыгарышат да, аларды 7-графага жазышат. 
Каралган мисалда бул айырмалар кепчулук чекиттер учун нелге барабар, 
анткени бул чекиттерде турушкан рейкаларга тордун борборун келтируу, 2 - 
графадагы жазуулардан керунуп тургандай Ы  жасалган. 6  жана 7- 
графалардагы сандык маалыматтардын алгебралык суммасы байкалган 
чекиттин станциянын устундегу бийиктиги болуп эсептелет.

Таяныч чекиттери учун бийиктиктин эки мааниси: бирее тузу, 
маселен 1-чиден 2-чиге +5,86 м, ал эми экинчиси-тескериси 2-чиден 1- 
чиге -5,81 м чыгат. Бул бийиктиктердин абсолюттук маанилеринин 
орточосун, туз бийикткктин белгиси боюнча станциянын бийиктик 
белгисине алгебралык кошушат, анын натыйжасында кийинки 
станциянын бийиктик белгисин алышат. Ошентип, 1-чи станциядан 2- 
чи чекит учун 46,60+1/2- (5,86+5,81)=52,44 м табышат. Рейканын 
чекиттери учун туз бийиктик гана белгилуу. Чекиттин бийиктигин 
станциянын бийиктик белгиси менен кошуп (алгебралык), ушул 
рейканын чекитинин бийиктик белгисин алышат. Маселен, 11-чи 
чекиттин бийиктик белгиси 52,44+(-3,26)=49,18 м барабар. Ченеп- 
олчее убагында "Эскертуу" деген графага кээ бир чекиттер учун, 
алардын мунездемесун (чоку, кайкы ж. у. с.) жазышат.

Дурбунун визалоо огу 3° ашык эмес жантайган сызыктардын 
узундугу аралык елчегуч менен аныкталганда, 3-графанын 
маалыматтарын езгертуусуз 10-графага кечуруп жазышат. Калган 
сызыктардын узундугун, маселен 2-13 жантыктыгы учун овдошот, 
андан кийин 1 0 -графага кечуруп жазышат.

Журнал жана кроки боюнча планга (4.3 жана 4.7 
ту I п ундурулгендегудей, елченген бурчтар менен аралыктар боюнча) 
чекиттерди тушурушет, алардын бийиктик белгилерин кечуруп 
алышат, рельефтин кабыл алынган бийиктик кесилишине жараша 
шггерполяциялашат да, горизонталдар менен жагдайларды чийишет
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(1.11 кара). Метрдин ондук улУшуне чейин тегеректелген чекиттердин 
бийиктик белгилерин тушь менен пландын езуне жазышат, же планга 
тиркелген суу кагазына бийиктик белгилерди кечурушет. Журналдын 
(7.5.1-таблицаны кара) жана крокинин (7.5.1-суретгу кара) 
маалыматтары боюнча тузулген план 7.5.2-суретте керсетулген. 
Негизги бийиктик кесилиши 2 метрде, пландын кээ бир жерлеринде 
майда сызЫКтар менен, бул жердеги рельефти даанараак керсетуу 
учун жарым горизонталдар керсетулген. Планда негизги журуштун 
румбдарын жана жактарынын узундугун жазышат.

Планды жумуш орундарында, кебунче кечки убакта же жаан- 
чачындуу кундерде тузуу керек. Горизонталдарды же жагдайларды 
тузууде кыйынчьшык болгон учурда, планды талаага дайыма алып 
барууга жана пайда болгон куменду ошол жерде чечууге болот.

Пландарды тахеометрдик ченеп-елчеенун натыйжалары боюнча, 
алардын милдетине, ошондой эле жердин жагдайына жана рельефине 
жараша темендегудей Масштабдарда тузушет.

Ш аардык шарттарда дОлбоорлоо учун, убактылуу жана 
граждандык курулуштарга аянтчаларды байланыпггыруу учун, чон

Рельефтин кесилиш бийиктиги 2м 
Магнит меридианы боюнча базытталган

7.5.2-сурет. Маршруттук тахе гтрдик ченеп-елчеенун 
натыйжалары боюнча тузулген план
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чмес карьерлердин же резервдердин паспортун тузуу учун ж.б. - 
рельефтин кесилиши 0,25-0,50 метрде 1:500 масштабда тузушет. Суу 
бургучту долбоорлоо учун, аянттарды туздееде, жолдордун кесилиш 
туйундерун, кепурее еткеелдерун, трассанын татаал жерлерин (авдар, 
жер кечкулер, аска тумшуктар); жол куруучу материалдар чыгуучу 
жерлерин, топурактын топтолгон резервдерин жана комерсиялык 
трассалоонун суроолорун чечуу учун долбоорлоого арналган айрым 
участоктордун плаццарын тузууде, рельефтин кесилиши 0 ,5 - 1 , 0  метрде 
1:1000 же 1-2 метр кесилиште 1:2000 масштаб алынат. Чоц суу 
агымДарында, кепуре еткевлдерундегу дарыянын режимин жана 
агымдын багытын баяндоо максатындагы жагдайлык пландар учун - 
1:5000 жана айрым учурларда 1:10000 масштаб алынат.

7.6. Автомат-тахеометрлер жана алар менен иштее

Тахеометрдик ченеп-елчееде эсептеп чыгаруучу операциялар 
жумуштун жалпы келемунун бир далай белугун тузет жана кеп 
убакытты алышат, ошондуктан аларды жецилдетуу жана тездетуу 
учун, эмгекти кеп талап кылуучу елчеелердун жана эсептеп 
чыгаруулардын тактыгын азайтпай, иштееге женекейуреек жана 
жецилирээк автомат-тахеометрлер конструкцияланган.

7.6.1- сурет. ТА-2 тахеометри
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7.6.1-суретте керсетулген И.М.Монченко конструкциялаган ТА-2 
автомат-тахеометри горизонтал изди жана бийиктикти аныктоочу 
шаймндар менен жабдылган. Ошол эле убакта бул аспап менен 
горизонтал жана вертикал бурчтарды, ошондой эле жиптуу аралык 
елчегуч менен аралыктарды елчее учун, кадимки теодолиттей эле 
иштееге болот.

Бул аспапта дурбу менен катар шкала микроскоптун тугукчеесу
1  бекитилген, анын керунуп турган мейкининде айнек лимбдин 
градустук белуктерунун суреттелушу жана баасы 1  мунеттерду санап 
белуу учун шкала керунуп турат. Кез елчем менен мунеттун ондук 
улушун балоого болот. Ар бир градус жана он мунеттук штрихтер 
цифраланган. 7.6.2-суретге лимб боюнча санап белуу 24°14,5' 
керсетулген.

0 ю  
1 . . . .  1 . . . .  1 . ..<

20
И к ш

30 40
ШшМ

50
...

60
&,,1

24

7.6.2-сурет. ТА-2 нин шкалалык микроскобу

а  в

7.6.3-сурет. ТА-2 тахеометрдин дурбусунун керунуп турган 
мейкйни

ОТ те дурбунун керунуп турган мейкининде рейка, кумупггелген 
горизонтал тилкеде вертикал тегеректин белуктеру жана С=100 туура 
келуучу аралык елчеечу штрихтер керунуп турат (7.6.3, а сурет).
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Андан тышкары СТ те кумупггелген вертикал тилкеде ийри сызыгы 
менен: Н- баштапкы, D -аралык жана бийиктик, кошуу же алуу 
белгилери менен 1 0 , 2 0  жана 1 0 0  жазылган сандар пайда болот. 
Дурбунун кээ бир абалында, жазылган сандардын белугу гана 
керунет (7.6.3, б сурет).

Вертикал тегеректе белуктер ар бир 10' кийин тушурулген, 
бирок градустук белуктер СТ те визалоо огунун горизонтал абалына 
нел эмес, а 90°, ОТ те болсо - 270° санап белуу туура келгендей 
кылып сандар жазылган. Визалоо огун вертикал абалга, б. а. ал 
зенитке багытталганда, СТ те санап белуу, зениттин орду 0 деп 
аталган 0 туура келет. Ал эми визалоо огу вертикал туз сызыгы 
менен тузген бурчтар, зениттик аралыктар деп аталышат. 90-Z=a 
айырмасын алып, Z  ден а  га етууге болот. Бирок (7.2.1)-(7.2.4) 
окшош темендегу формулаларды колдонуп,

игл _  (0-180°)+С (0-180°)-СНО = -------------- , а = --------- *----
2  2

a = (0-180°)-Н0, а  = НО-С дароо НО жана а эсептеп 
чыгаруу ьщгайлуураак.

Рейканын ылдый жагында суурма белугу бар, андагы белуктер 
сантиметрлерге белунген жана болжол менен 1  м бийиктикте 
башталат. Тахеометрди орноткондон кийин, рейканын ылдыйкы 
белугун сууруп чыгарышат да, рейканын ылдыйкы учунан анын 
нелунчу белугуне чейинки аралык, аспап турган чекиттин устунен 
дурбунун айлануу огуна чейинки бийиктикке барабар болгондой 
кылып бекитишет. Ченеп-елчеенун журушунде, дурбунун 
микрометрдик бурамасы менен рейканын нелуне ийри Н келтиришет 
да, ийри D боюнча аспап турган чекитти байкоочу чекит мёнен 
бириктируучу сызыктын горизонтал изин окушат. ИйрИ сызыктын 
бийиктигинин бири боюнча санап белууну туура келуучу коэф- 
фициентке кебейтушет да, байкоочу чекиттин аспап турган чекиттин 
устундегу бийиктигин алышат. Женекей рейканы колдонгондо Жумуш 
бир нече басандайт, анткени аспаптын бийиктигин i жана келтируу 
бийиктигин / эсепке алуу керек, (7.1.1) формуланы колдонуп, андагы 
ийри Н боюнча алынган санды анын коэффициентине кебейткенден 
кийин dtga барабар болот.

Вертикал тегеректе санап белуу рейканын кыры менен 
бириктирилген тордун вертикал жиби боюнча жасалат; мунеттерду 
кез елчем менен алышат. Вертикал тегеректин алидадасынын денгээл 
керсеткучунун 2  кебугун, анын микрометрдик бурамасынын 6  
жардамы менен ар бир санап белуунун алдында ортого орнотуу 
керек (7.6.1-суретту кара). 7.6.3, а суретте ОТ же 0 = 250° 36', 
аралык елчегуч боюнча 22 белукту санап алууга болот. 7.6.3, б 
суретте С=109°26', 20 деген жазуусу турган ийри сызыктын 
бийиктиги боюнча санап белуу 34,4 см барабар, аралык ийри
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сызыгы боюнча санап белуу 19,4 см алынат. Жогоруда келтирилген 
формулаларды колдонуп,

Н О  =  i[(250°36'-180o)+109°26'] = 90°01'

а = — [(250°36' -180°) - 109°26'] = 19°25'

эсептеп чыгарууга болот.
Башка эки формула боюнча а ушундай эле чондукта болуп 

чыгат.
Аралык ийри сызыктын коэффициента 100 барабар 

болгондуктан, горизонтал из d= 19,4x100= 19,4 м; байкалуучу чекиттин 
бийиктиги h=34,4 х (-20)=-6,88 м; текшеруу учун дурбунун керунуп 
турган мейкининде керунген, коэффициента 1 0 0  болгон ийри сызык 
боюнча санап белууну жасап аны дагы бир жолу эсептеп чыгарууга 
болот. Аспаптын багыт-буссолу жана алидадада орнотулган 
цилиндрдик децгээл керсеткучтен башка, дагы тегерек децгээл 
керсеткучу бар. Багыт-буссолу цилиндр тутукчеде 4 жайгашкан, 
магнит жебесинин абалын тегерек терезеден 5 байкашат, ал эмн 
жебени болсо, беркту 3 буруу менен арретирлешет (7.6.1-суретту 
кара).

Горизонтал бурчту елчеенун орточо квадраттык катасы +0,1, 
вертикал бурчтуку +0,5, горизонтал издики 1:500-1:700, бийиктиктикн 
d 50 м чейин болгондо (±10 ийри сызык боюнча) ±2 см ашпайт.

3.3 баяндалган теодолиттин текшеруусуне ийри сызыктын 
суреттелуп керунушунун абалына тиешелуу болгондор кошулат.

Биринчиден, вертикал тилкенин оц кыры дурбунун айлануу 
огуна перпендикуляр болушу керек. Салмоордун жибине келтируу 
менен текшерилет, ондоочу бурамалардын жардамы аркылуу тилкени 
буруу менен оцдолот.

Экинчиден, баардык ийри сызыктардын коэффициенттери 
аспаптын атгестатында керсетулгенге туура келиши керек. Тахеометр 
менен алынган бийиктиктердин жана горизонтал издердим 
маанилерин, тагыраак аспаптар: лента, нивелир менен алынганды 
салыштырып текшеришет.

Бул; шартты сактоону завод жетишерлик ишенимдуу камсыз 
кылат,/

7.7. Кийинки ко нструкциядагы тахеометрлер

ТА авторедукциялык тахеометр вертикал рейкага дурбуну бир 
жолу келтирууде бийиктиктерди жана горизонтал издерди аныктоо 
учун арналган жана конструкциясы боюнча 7.6 каралган ТА-2 окшоп 
кетет.
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Уч штативдуу систем менен елченген учурда, уч кетеруучу 
бурамасы бар астына койгуч аспаптан белунушу керек, ан учун 
буйуртма беруучунун талабы боюнча жабдууга даты астына койгучу 
мсисп эки штативди жана визир маркаларын кошушат.

Оптикалык салмоор алидад ада жайгашат, ага белуктерунун 
биасы 2 мм жаага 30" цилиндрдик децгээл керсеткуч орнотулган. 
Санап белуучу тегеректин системи кебунче бир жактуу, лимбдеги 
жизуулар сааттын жебесинин журушу боюнча есет. Вертикал 
тегеректеги белуктер ТА-2 дей зениттик аралыктарды эмес, а жантык 
бурчтарды елчее учун сандар коюулган. Эки тегеректин тец 
белуктерунун суреттелуп керунушу дурбунун керунуп турган 
мейкинине же дурбунун окуляры менен жанаша жайгашкан санап 
белуучу микроскопко берилет. Тор вертикал жиптен жана 
коэффициента С=100 болгон эки аралык елчеечу штрихтен турат.

Баштапкы ийри сызык, кошуу жана алуу белгилери менен 
коштолуучу коэффициенттери 10, 20, 100 (же 50) болгон горизонтал 
пчдердин жана бийиктиктердин ийри сызыктарынын диаграммасы, 
дурбунун баардык керунуп турган мейкинине таралат. Керунуп 
турган мейкинди 20% кеп эмеске чектеечу ийри сызыктары менен ТА 
жасоого жол берилет. Аспап аралык елчеечу насадка менен инггееге 
да ылайыкталган.

Вертикал тегеректе же анын алидадасында контактуу децгээл 
корсеткуч орнотулат, ал эми дурбуде болсо, горизонтал шоола менен 
нивелирлее учун цилиндрдик децгээл керсеткуч орнотулушу мумкун.

Горизонтал жана вертикал бурчтарды елчеенун орточо 
квадраттык катасы 15" ашпоосу керек. Жиптуу аралык елчегуч менен 
елчегенде берилген чектеги каталар 1 0 0  метрге ± 2 0  см, ал эми 
насадка менен ±5см; бийиктиктерди аныктоодогу тактык 10 жана 20° 
жантаюу бурчтарында 100 метрге бурчка жараша 5-8 см ашпоосу 
керек. Тегеректер боюнча санап белуунун катасы 12" артык эмес.

ТА нын комплектисине: дурбунун жана микроскоптун 
окулярына кунду байкоо учун кайра ачылма жарык фильтири менен 
зениттик насадка; кун горизонтко жакын болгондо, анын баГытында 
жайгашкан заттарды байкоо учун объективдин алкагына кунге 
каршы диафрагма (кундун блендасы); ШР-160 суурулма штативи; 
узундугу 3 же 4 м, нелунчу белугун аспаптын бийиктигине орнотуу 
учун суурулма астына койгучу менен буктелме, дойбу ташындай 
рейка (экее); шооналуу салмоор кирет.

Андан тышкары, буйуртма беруучунун талабы боюнча 
комплектке: метрдик эки горизонтал рейка; буссол; талаада абриста 
же крокини алып баруу учун жарым автоматтык устелче; штрихтери 
ар бир 2  см кийин тушурулген эки вертикал, эки метрдик рейка 
жана штрихтери ар бир 5 см кийин тушурулген, эки вертикал уч 
метрдик рейка кошулат. Аспаптын массасы 4 кг жакын.
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Горизонтал изди автомат турунде аныктоо учун ТП жарым 
автомат тахеометри даярдалат, визалоо огунун елченген жантаюу 
бурчу боюнча тригонометриялык ннвелирлеенун формуласынын 
жардамы менен бийиктикти эсептеп чыгарышат.

Аспап коэффициента С=100 болгон горизонтал рейка боюнча 
аралыктарды елчее учун кош суреттелуп керунуучу редукциялык 
аралык елчегуч менен жабдылган. Параллактикалык бурч 
компенсатордун оптикалык шынаалары менен тузулет. Эгерде 
компенсаторду 90° бурсак, анда вертикал коюулган рейка боюнча 
бийиктикти аныктоого болот.

Дурбу туз суреттелуп керунууну берет, зенит аркылуу окуляр 
жактагы учу менен етет. Тор бипризмага тушурулген, ал жылчыктуу 
дифрагма менен бирге окулярга буралып бекиталет. Аралык елчеечу, 
штрихтер вертикал жана горизонтал жиптерде керсетулген, анын 
устуне вертикал жиптин жарымы кош сызык (биссектор); С=100. 
Вертикал тегеректин нелунун ордун туруктуу, абалга келтируучу, 
анын алидадасында оптикалык компенсатор бар. Компенсатордун 
ордуна цилиндрдик контактуу денгээл керсеткучту орнотууга жол 
берилген. Жхж  .. ■, „

Лимбдин жана вертикаЛ тегеректин белуктерунун баасы 1°, 
шкалалуу микроскоптуку -Г. Тегеректердин белуктерунун суреттелуп 
керунушу шкалалуу мйкросконтун керунуп турган мейкинине 
берилет. Оптикалык борборго келтиргич алидаданын белугунде 
жайгашкан, ага цилиндрдик денгээл керсеткуч орнотулган; кысуучу 
жана микрометрдик бурамалар октош.

Бир ыкма меНен елченген горизонтал бурчтун орточо 
квадраттык катасы ±10", ал эми вертикалдыкы ±15" ашпоосу керек. 
Бийиктиктерди жана аралыктарды аныктоодогу берилген чектеги 
ката 100 метрге ±5 см.

Жабдуунун комплектисине: зениттик насадка, кундун блендасы, 
ШР-160 суурулма штативи; штрихтери ар бир 2 см кийин 
тушурулген, узундугу 2 , 1  м эки горизонтал аралык елчеечу рейкалар; 
Штрихтери ар ' бир 2 см кийин тушурулген, узундугу 0,8 м бир 
горизонтал рейка; горизонтал рейкалар учун, кармагычы менен эки 
вертикал штангалар; шооналуу салмоор;- уч штативдуу систем менен 
иштее y9 ?ff керек-жарактар киришет.

БуиурТма беруучунун талабы боюнча кошумча: буссол, дурбуге 
цилиндрдик децгээл керсеткуч, талаада картографиялоо учун жарым 
автоматтык устелче, буктелме эки уч же терт метрдик дойбу 
ташындай рейкалар суурулма астына койгучу менен берилет. 
Аспаптын массасы ' 6  кг.

ТВ ички базистуу тахеометр автомат турунде же жарым 
автомат турунде, дурбуну жеригилнктуу затка, атайын маркага же 
горизонтал рейкага кёлтиргенде горизонтал аралыктарды жана
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бийиктиктерди аныктоо учун консгуркцияланган. Затка байкоо 
жургузуп горизонтал изди 60 м чейин, ал эми 60 тан, 180 м чейин 
учун дугу 0 , 6  м горизонтал рейканы визалап елчееге болот.

ТВ аспаптын езунде турган теодолит менен туруктуу 
параллактикалык бурчтуу жана езгерулме базистуу кощ суреттелуп 
корунуучу аралык елчегучту айкалыштырат. Астына койгуч аспаптан 
б#лунет, бул уч штативдуу ыкма менен жумушту алып барууга 
мумкундук берет.

Шоолалардын журушу схема турунде 7.7.1-сурвтте керсетулген. 
Заттан чыккан шоолалар пентапризмага 11 барышат да, призмадан 
10 жылышып, эки шакек турундегу оптикалык шынаалардан 7 жана 

8  т урган компенсатор аркылуу дурбунун объективине призма 5 жана 
б аркылуу анын керунуп турган мейкининин ылдыйкы белугуне 
тийет. Ошол эле заттан чыккан экинчи шоола, компенсатордун 
тешиги аркылуу жана призма 6  аркылуу дурбунун керунуп. турган 
мейкининин еедеку белугуне аны багыттоочу кыймылсыз призмага 9 
барат. Дурбунун езу объективден 4, фокустоочу линзадан 3, 
бнпризмадан (жиптердин торунан) 2  жана окулярдан турат.

Пентапрнзманы 11 база боюнча онго жана солго жылдырып, 
ж и кузгулуу экердей (2.7 кара) же ДВ-20 дай (3.8 кара), эки 
суреттелуп керунуунун (еедеку менен ылдыйкынын) бирнгуусуне 
пракет кылышат.

Базанын шкаласынан сантиметрде керсетулген санап белууну 
алып, аны 2 0 0  барабар болгон аралык елчегучтун коэффициентине 
кобейтушет да, байкоочу чекитке чейинки горизонтал изди алат.

Компенсатордун шынааларынын бири 7-8 бир эле убакта 
вертикал тегерек болуп эсептелет, анын белуктеру дурбунун керунуп 
турган мейкинине берилет. Лимб боюнча санап белууну аспаптын 
тулкусунда жайгашкан микроскоп аркылуу жасашат. Эки тегеректин
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тец белуктерунун баасы 1 0 ', санап белууну Г чейинки тактык менен, 
жасоого болот. Алидадага оптикалык салмоор киргизилип 
бекитилген, ага да цилиндрдик децгээл керсеткуч орнотулган. 
Вертикал тегеректин алидадасына же НО туруктуу абалга келтирууну 
оптикалык компенсатор же контактуу децгээл керсеткуч орнотулат.

Горизонтал рейканы байкоого туура келгендиктен, жиптердин 
торунун ордуна дурбунун керунуп турган мейкининин ортосуна 
вертикал штрих тушурулген, анын оц жана сол жагында дагы бир 
вертикал штрихтен тушурулген. Дурбуну чекитке же затка 
жакындатып келтируу учун оптикалык визир бар. Кысуучу жана 
микрометрдик бурамалар октош. Вертикал тегиздикте келтирууну 
бураманын запасы чектелбеген червяктуу тугейлер менен жасашат.

Горизонтал жана вертикал бурчтарды бир ыкма менен елчеенун 
орточо квадраттык катасы ±30-40", ал эми 100 м аралыкка-30 см 
жакын. Аспаптын базасынын узундугу 30 см.

ТВ комплектисине ШР-160 штативи, шооналуу салмоор, буссол, 
учарында маркасы бар, елчему 0 , 6  м горизонтал рейка кирет. 
Аспаптын массасы 6  кг жакын; шайман ийинге асма илгичи бар 
металл кутуга салынат; ташуу учун рейка чехолго салынат.

Мындан ары тахеометрлер мындай аралыктарды, горизонтал 
жана вертикал бурчтарды елчее учун, жарык таблодо сан турунде 
елчеелердун натыйжаларын жана перфотасмада шарттуу турде 
автоматтык каттоо учун колдонушат. 4-класстагы полигонометриялык 
журуштерду салуу учун арналган. Градустук белуктеру бар лимбге 
жол берилет.

ТД кош суреттелуп керунуучу авторедукциялык тахеометри 
бийиктиктерди жана горизонтал рейка боюнча аралыктарды аныктоо 
учун колдонулат. Горизонтал бурчту елчеенун орточо квадраттык 
катасы ±8 ", вертикалдыкы ±12", бийиктиктердики 5-8 см, 100 м 
аралыкка ±4 см, кутучадагы шаймандын массасы 10 кг жакын.

ТН номограммдуу тахеометр горизонтал тегиздикке 
редукцияланган аралыктарды аныктоо учун жана дурбунун керунуп 
турган мейкининде керунген номограмманын жардамы менен 
вертикал рейка боюнча бийиктиктерди аныктоо учун колдонулат. 
Горизонтал бурчту елчеенун тактыгы ±8 ", вертикалдыкы ±12", 100 м 
аралыкка бийиктиктердики ±5-20 см, 100 м узундуктагы сызыкка 20 
см жол берилет. Кутудагы шаймандын массасы 8  кг.

Электрондук тахеометр Leica Geosystems TPS800 (7.7.2-сурет) 
инженердик-геодезиялык жумуштар учун жогорку тактыктагы курал болуп 
эсептелет. Анын тузулушунде иннавациондук технологияны колдонуу 
жумушту аткарууну алда канча жецилдетет. Бул тахеометр ченеп-елчее жана 
ажыратып белуучу жумуштарды курулуш аянттарында аткарууга абдан жакшы 
ылайыкташтырылган. Аны менен жумуш аткаруу абдан женил.
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7.7.2-сурет. Электрондук тахеометр Leica Geosystems TPS800: 1- 
оптикалык визир; 2-EGL кичине маягы; 3-вертикал тегеректин келтируучу 
бурамасы; 4-аккумулятор; 5-GEB11 аккумуляторунун орду; 6 -батареяньш 

болугунун жапмасы; 7-жиптердин торун фокустоочу шакеги менен окуляр; 8 - 
дурбуну фокустоочу шакек; 9-бекитуучу бурамалары менен чыгарылма 

ташуучу кармагыч; 10-RS232 интерфейси; 11-негизги бурама; 12-коюулучу 
EDM системи менен объектив, нурдун чыгучуу жери; 13-дисплей; 14- 

клавиатура; 15-тегерек денгээл керсеткуч;- 16-жургузуучу/ечуруучу кнопкасы;
17-тригердин клавишасы; 18-горизонтал тегеректин келтируучу бурамасы

TPS 800 тахеометрлери лазердик аралык влчегучтер (EDM) менен 
жабдылган. Ушул турдегу тахеометрлер аралыкты, дурбунун объективинен, 
ппын визалоо огу боюнча чыккан, инфракызыл лазерди колдонуу менен 
аралыкты елчешет.

Ынгайлуу шартта EDM аралык елчегучу нормалдуу иштегенде лазердик 
нурдун таралышы стандарттык чагылдыргычка чейинки аралык 5 километрден 
пшат. Ошондой эле чагылдыргычы жок елчеелерду аткарууга да болот. 
Ошондой эле елчеелерду кичине призмада, 360° чагылдыргычтарда жана 
чагылдыруучу ленталарды колдонуу менен жургузсе болот.
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7.8. Тахеометрдик ченеп-елчеенун материалдарын иштеп 
чыгууну автоматташтыруу

Курулуш объектерин автоматгаштырылган системдуу 
долборлоого етууде, талаа жумуштарынын журушунде чогултулгаи 
изилдее малыматтарынын келемун кескин чоцойтууга алып келди. 
Ошондуктан акыркы жылдарда тахеометрдик ченеп-елчеенун езун, 
ошондой эле талаа елчеелерун иштеп чыгууда талаа журналдарынан 
баштап, жер бетин цифралык моделдеесун даярДап, топографиялык 
планды графотузуулерден чийууге чейин автоматташтыруу, азыркы 
кундун манилуу маселелёри бодуп саналат.

Тахеометрдик ченеп-елчеенун журушун автоматташтыруу, 
изилдеелердун практикасында баардык елчеелердун натыйжасын 
магнитик алып журуучуге автоматтык турде каттоого мумкундук 
беруучу, андан кийин ЭЭМ нин жадына тузден-туз малыматтарды 
ортодогу оор эсептеелерсуз киргизуу, электрондук тахеометрди 
колдонуу менен камсыз болот.

Тахеометрдик ченеп-елчеенун материалдарын автоматташтыруу 
иши терт баскычка белунет:

1 ) ченеп-елчеенун негизделген чекиттеринин координаттарын 
жана бийиктиктерин эсептее;

2 ) рейка чекиттеринин координаталарын жана бийиктигин 
эсептее;

3) жер бетинин цифралык моделин даярдоо;
4) графотузууде топографиялык планды даярдоо.
Тахеометрдик ченеп-елчеенун материалдарын иштеп чыгууну

автоматташтыруунун азыркы программалары, атап айтканда, 
автомобиль жолдорун жана андагы курулуштады 
автоматгаштырылган долборлоону камтыган программа, темендегу 
баштапкы берилишти чогултууну талап кылат:

N -ченеп-елчеенуучу негиздин булуш бурчтарынын саны (эгерде 
журуш ажыратылган болсо, журуштун баштапкы жана акыркы 
чекиттерин кошуп);

Ки-ченеп-елчеенуучу негиздин горизонтал бурчтарын елчеген 
белгиси (Ки=0-эгерде журуш боюнча сол жакта жаткан бурчтар 
елченсе);

КН-ченеп-елченуучу негиздин ортосундагы чекиттердин 
бийиктиктерин аныктоонун . ыкмаларынын белгиси (КН=0- 
тригонометриялык нивелирлееде; Кн=1 -эки жолу нивелирлееде; Кн=- 
1 - бир жолу нивелирлееде);

f6 ,-ченеп-елчеенун негиздик деурушунун берилген чектеги 
салыштырмалуу селпусу;

К Ь6ч-геометриялык ннвелирлеенун берилген чектеги селпусу, мм;
^-топографиялык пландын чиймесинин масштабынын белуму;
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Dj-пландын координаталык торунун квадраттарынын 
жактарынын узундугу;

Х„, Уч-чийменин форматынын координатасынын башталышына 
салыштырмалуу пландын координаталык торунун «кесилипггин» 
ылдыйкы сол абалы, мм;

Kv-297 мм елчемдегу форматтын сабынын узундугунун эселик 
коэффициента;

К с - 2 1 0  мм елчемдегу форматтын сабынын узундугунун эселик 
коэффициента; шгтн

N [ -чийменин форматын багыттоонун индекси (эгерде 210 мм 
влчемге эселенген форматтын жагы X огуна параллель болсо, анда 
N,,= 1 болот, эгерде 297 мм влчемге эсептелген форматтын жагы X 
огуна параллель болсо, анда NF=2, болот;

Ьр-елчвнуучу негиздин журушунун полигоналдык сызыгынын 
чиймесинин индекси (эгерде Lp<o болсо, анда негиздин ченеп- 
олченуучу чекиттерин бириктируучу сызык сызьшбайт);

DATAR-эсептеенун куну;
JBJECT-объектин аты;
LITER-магистралдык журуштун туру;
X,, Y1( Z , ;  XN, Y n , Z n - н с г и з д и н  журушунун баштапкы жана 

акыркы чекиттеринин координаттары;
а,, а„_,-баштапкы жана жактарынын журушунун дирекциондук 

бурчу;
Ns- ченеп-елчвечу станциялардын катар белгиси;
Vj-елчее жасалган чекиттин устунен аспапка чейинки бийиктик;
МОгчекит турган тахеометрдин вертикал тегерегинин нелунун

орду;
Д,у32,...,Д,_2 -елченуучу негиздин елченген оц сол горизонтал 

бурчтары;
d , , d2, ..., d„.2-HerH3flHH чекиттеринин ортосундагы горизонтал 

аралыктар;
/,-дурбунун ортоцку жибин келтируунун бийиктиги;
У;-ченеп-елченуучу негизди чекиттеринин ортосундагы вертикал 

бурчтар;
КхГбир станциядан елченген рейка чекиттеринин саны;
^-геометриялык нивелирлееде чекиттердин ортосундагы 

бийиктиктер;
NTi: -рейка чекиттеринин катар белгилери;
Ly-i чи станциядан j -чы рейка чекитине чейинки, аралык 

елчегуч жип боюнча елченген аралык;
Jy -j-чи рейка чекитине дурбуну келтиргенде тахеометрдин 

горизонтал лимбби боюнча алынган санап белуу;
-j-чи рейка чекитине дурбуну келтиргенде вертикал тегерек 

боюнча алынган санап белуу;
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К,, К2, ... , К5-чекиттердин кодцук катар белгиси (теодолиттик 
журуштун туурасын берууде жер бетин цифралык моделдееде 
чекиттерди тушуруу учун);

А[, А2, А3-жагдайды жазуу учун тамга малыматтарынын массиви 
(баардыгы 12 тамгадаи кеп эмес);

ЭЭМ де тахеометрдик ченеп-елчеенун материалдарын 
автоматтык турде иштеп чыгуу темендегудей ырааттуулукта ишке 
ашат:

1. Баштапкы малыматтарды киргизуу.
2. Бурчтук чондуктарды граду стан радианта езгертуу.
3. влченген горизонтал бурчтардын бурчтук селпусун эсептее
KU=0 болгондо f fi = + 1 8 0 °(и -1) -  Щ ;
KU=1 болгондо f fi = а„_,а, - 180°(и - 1) + ЕД.
4. Берилген чекитгеги бурчтук селпуну эсептее
fp  б.ч ^ >
мында к - ченеп-елчее негиздин бурчтарынын саны;
5. Эгерде чыккан бурчтук селпу берилген чектен ашып кетсе, 

анда басма, горизонтал бурчтарды елчеедегу ката, же баштапкы 
малыматтарды даярдоодо кеткен ката женунде кабар берет.

6. Гоизонтал бурчтардын оццолгон манилерин эсептее

Дон=Д-4--к
7. Ченеп-елченген негиздин жактарынын координаталарынын 

есумун эсептее.
KU=0 болгондо ам =а, + р ,-180°;
KU=1 болгондо ам = а ,+ 180°-Д .
8. Ченеп-елченген негиздин жактарьшьш координаталарынын 

есумун эсептее
Дх, = 4  cosa,;
Ay, = dsina,.

9. Координаталардын есумундегу селпулерду эсептее

/йу = У»-У1~АУг
10. всумдердун жыйындысын эсептее

/  = >//*+/*■

11. Эгерде координаталардын есумундегу салыштырмалуу селпу 
берилген чектегиден ашып кетсе
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- £ - > - /б ч, анда басм а сызыктардьш  узундугун елчееде кеткен ката 
1d, 
же баш тапкы  малы маттарды  даярдоодо кеткен ката женунде кабар 
берет. 

12. К оординаталарды н есумуне киргизуучу тузетуулерду эсептее
т  — ftoAi.

Щ ’
Т  — —
* ~ М, '

13. К оординаталарды н ондолгон есумдерун эсептее

ЬУы = &У, + ТеП’
мында
Т — f  bx̂i ■ Т =_
ш ~ Srf, ’ *  р  '

14. Ченеп-елченген негиздин чокуларыиьш координаталарын 
эсептее

= Я + АУоГ
15. Ченеп-елчеенуучу негиздин чекиттеринин ортосундагы 

бийиктиктердин туз жана тескери багытта эсептее
% =dltgvl+vl- l l.

16. Туз жана тескери багытта аныкталган бийиктиктердин 
айырмасын аныктоо жана ортонку hopi маанисин эсептее.

17. Эгерде алынган айырма 100 м журуште ±0,04 м ашып 
кетсе, анда басмада ката тууралуу кабар берет.

18. Ченеп-елченген негиздин чекиттеринин ортосундагы орточо 
бийиктиктердеги селпуну эсептее

fh = H jj—H phopj.
19. Берилген чекиттеги селпуну эсептее: 

тригонометриялык нивелирлееде
г 0.041d, Qw.

Лб.Ч = ---,--  ,
л/и-1

геометриялык нивелирлееде
fh б л ^ Ь б .ч  №,(км), ММ,

мында Vj -аспаптын бийиктиги; /, -дурбунун ортоцку жиби 
келтирилген бийиктик; ф-горизонтал из; угелченген жантаюу 
бурчу; id , -ченеп-елченген негиздин жактарынын жалпы узундугу.

20. Орточо бийиктиктерде чыккан селпу берилген чектен чоц 
болсо /*>-/*«,, анда басма баштапкы берилиште ката бардыгы 
женунде кабар берет.
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21. Орточо бийиктерге тузетуулерду эсептее

22. Оццолгон бийиктиктерди эсептее
l̂ j.i ôpi"̂ T|ii.

23. Негиздин ченеп-елченген чекиттеринин бийиктик белгилерин 
аныктоо

Негиздин ченеп-елченген чекиттеринин мейкиндиктеги 
координаталарын таблица формасында басмада берет.

24. Рейка чекиттеринин мейкиндиктеги координаталарын 
эсептее. Ченеп-елчеенун негизинин жактарынын дирекциондук 
бурчтарын тецдеген негизде, рейка чекиттерине елченген горизонтал 
бурчтарды, рейка чекитине чейин аралык елчегуч менен елченген 
аралыктарды жана жантаюу бурчтарын эсептее жургузулет.

25. Жер бетинин цифралык моделин формалоо (басмага жана 
графотузуучуге беруу менен).

26. Топографиялык планды графотузуучуге даярдоо.

7.9. Тригонометриялык ннвелирлеенун тактыгы

(7.1.1) формуладан келип чыккандай бийиктиктерди аныктоонун 
тактыгына d, a, i, I чондуктарын елчеедегу каталар таасир этишет. 
Каталардын теориясына жараша темендегуну жазууга болот:

Аралыктарды елчеечу лента менен ченегенде адетте 
md  _ 1 
d ~ 1500 

чегинде болот.
Эгерде аспаптын бийиктиги рулетка менен елчеген болсо, анда 

т,= 0,01 м барабар. Рейка боюнча визалоонун бийиктигин 
аныктоодогу ката т,=0,О1 м, жантаюу бурчун ТЗО теодолита менен 
елчегендегу ката та= 0,5 болот. Ушул шартта (7.9.1) формуладагы 
h -d tg a  чондугун алуудагы катаны аныкТайбыз.

= d 2m)ga +tg2a-m2d

экени, каталардын теориясынан белгилуу. Тецдеменин эки жагын тен 
d 2 белуп,

а бурчу э ц , кичине болгондуктан, тендеменин он жагындагы 
биринчи муче

Hi+1--H +hoi.

ml = ml,ga + +mf (7.9.1)

(7.9.2)

алабыз.
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турге келет. . • ч •/,. . -
(7.9.2) тецдеменин оц жагындагы экинчи мучесу биринчи (7.9.3) 

менен салыштырганда кичине, ошондуктан мындан кийин аНы эсепке 
албасак да болот. Ошондо

у т\а .та , 
d1 р } 

ж а н а
, т„ т„ =d-*- 

Р
та = 0 .5 ' ж а н а  /7= 3438 ' б о л г о н

тк = — - d  = 0.00014<*м = 0.0145 —  к 3438' 100
т =i.45-fL (7.9.4)

* 100 v '  

алабыз.
Тригонометриялык нивелирлееде бийиктиктердин катасы 

чекиттердин ортосундагы аралыкка туз пропорциялуу экени, алынган 
формуладан керунуп турат. (103) формулага (106) коюуп, бийик
тиктердин тактыгын баалоо учун жалпы формуланы алабыз:

ml = (1.45— )+mf +mf (7.9.5)* 100 ' '
Ар кандай аралыктар учун h' жана h эсептеп чыгаруу катасын 

аныктайбыз;
d м 50 100 200 300 
т,,см 0.7 1.4 2.9 4.4 
mh см 1.6 2.0 3.2 4.6
Жогоруда керсетулгендей, 200 м чоц аралыктар учун жана 

каталарынын таасир эткенин эсепке албай койсок да болот, анткени 
алар толук катанын mh 10% азыраагын гана тузушет. Ошондуктан

mh=l,45—  см 
11 100 

формуланы пайдалансак болот.
Иш жузунде елчеелерду текшеруу учун бийиктиктерди эки жолу 

елчешет: биринчи жолу А чекитинен В чекитине-бул туз бийиктик - 
hlYJ, экинчи жолу-В чекитинен А чекитине-тескери бийиктик Ьтес.

Туз жана тескери бийиктиктердин маанилеринин ортосундагы 
берилген чектеги айырманы аныктайбыз. Туз жана тескери 
бийиктиктер белгилери боюнча ар турдуу болгондуктан, 
бийиктиктердин айырмасы ДА, бул човдуктардын суммасына барабар
ДА=ИТУз+Ьтес ошону менен бирге жана h^. л?А=1.45—  катасы 

менен алынды.
Ошондо mh, = 2ml жана =т„Л чыгат. Орточо квадраттык 

катадан тт , чегине жеткен катага

< “ ( %  :• • (7.9.3)
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Дй = 2.5-л»м 
формуласы боюнча етебуз. Буга

2 жана от* =1.45----
м  * * 100 

маанисин коюуп,
д/, = 2 тм  = 2отлл/2=2>/21.45—  м * 100

-Щ

(7.9.6)
алабыз.

Ошентип, туз жана тескери бийиктиктердин ортосундагы чегине 
жеткен айырма, ар бир 100 м аралыкка 4 см барабар экени 
аныкталды.

Бийиктик журуш боюнча бийиктиктердин чегине жеткен 
катасын аныктайбыз. Мейли журуште п бийиктиктер елченсун деп 
коёлук, демек журуш боюнча жалпы бийиктик п бийиктиктердин 
суммасына барабар: hx=h,+h2+ ...+hn, ошону менен бирге ар бир 
бийиктик туз жана тескери маанилердин орточосу катары алынган.

Баардык бийиктиктер бирдей каталар менен алынган деп 
эсептеп,

(7.9.7)
деп жазууга болот.

алабыз, мында <1-журуштун орточо узундугу, м; п-журуштегу 
станциялардын саны.

Мында

жана

(7.9.8)
чыгат.

(7.9.7) формулага (7.9.8) коюуп

алабыз.

ml =1.45—  см экени мурда алынган, анда

келип чыгат.
Орточо квадраттык катадан чегине жеткен катага етуп 
чег. жет. / fa = 0.03dVn см (7.9.9)
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8 БАП. МЕНЗУЛАЛЫК ЖАНА К03 ©ЛЧОМДУК 
ЧЕНЕП-0ЛЧ0вЛ0Р

8.1. Мензулалык ченеп-елчеенун негизи. Аспаптар жана 
алардын текшеруусу

Ченеп-елчеелердун журушунде жагдайлардын селекеттеру, 
жердеги айрым чекиттердин жана горизонталдардын турган 
орундары планга талаа шартында графика жолу менен тушурулсе, 
анда мындай ченеп-елчеелерду мензулалык ченеп-елчеалер деп 
аташат. Жактардын ортосундагы бурчтардын горизонтал проекциясы 
дагы планда графикалык тузуулердун натыйжасында талаада алынат, 
ошондуктан ченеп-елчее башкача бурчту чийуу деп да аталат. 
Ошентип, жердин планын дээрлик бутундей ченеп-елчеенун езу менен 
бир убакытта талаада тузушет; ушуну менен бирге журналдык 
жазуулардын саны жана аларга байланыпггуу эсептеп чыгаруулар бир 
кыйла азаят. 1Самералык мезгилге пландын майда-чуйдесун гана 
жасоо: шарттуу белгилерди тушуруу, планды керектуу жазуулар 
менен жабдуу, тушь менен чийуу калат. Мензулалык ченеп-елчеену 
кеп сандагы майда жагдайлардын селекеттеру бар жана татаал 
рельефтуу участоктордо колдонуу максатка ылайыктуу. Ченеп-елчее 
учун керек-жарактарды: кипрегелди, коюулма буссолду, ачамайды, 
аралык елчеечу рейканы, вешка менен мензуланы (латынча-устелче) 
колдонушат.

Мензула уч белек белуктен: буттарынын узундугу туруктуу 
штативден 4, тегерек металл астына койгучтан 6, планшеттен 7 турат 
(8.1.1-сурет). Асгына койгучтун ылдыйкы белугу уч кетеруучу 
бурамага 2 таянат, алардын учтары серпилгич пластинкага 5 
киргизилген. Башкы бураманы 3 бурап киргизип, астына койгучту 
штативге бириктирип бекитуу учун, бул пластинканын ортосунда 
сайы бар тешик кезелген. Астына койгучтун еедеку белугунде 
кысуучу жана микрометрдик 1 бурамалар, ошондой эле ага 
планшетти бириктирип бекитуучу уч бурама бар, бул максат менен 
планшетке сайы бар пластинкалар киргизилип орнотулган.

Планшет елчемдеру 60x60 см болгон квадрат формасындагы 
тегиз кылып жонулган жыгач тактайды элестетет. Планшетке кагаз 
бириктирилип бекитилет да, ага план тузулет. Кагаз бириктирилип 
буткенде кээде мензулалык ченеп-елчеенун планшета деп да аталат.

Кысуучу бураманы бошоткондон кийин, НСЗ тукундей эки 
белуктун ортосунда жайгашкан металл шакек менен кийиз астына 
салгыч пайда кылган сурулууну женуу учун бир аз куч жумшап, 
астына койгучтун устунку белугун планшет менен айландырышат. 
Сурулуу кучун мезгил-мезгили менен уч юстировкалоочу бурамалар 
менен женге салуу керек, алардын шпилька учун тешиктери бар
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белуктеру астына койгучтун ылдыйкы белугунун астында турат. 
Кипрегелдин дурбусун так келтируу учун, планшеттин жай 
бурулуусун микрометрдик бурама 1 менен жасашат, андан кийин 
кысуучу бураманы бекитишет (кээ бир башка аспаптардай тескери 
эмес), муну менен ченеп-елчее убагында планшеттин чон 
бекемдуулугу жетишилет.

Кипрегель жердин мунездуу чекиттеринин турган ордун жана 
бийиктик белгилерин аныктоо максаты менен, бул чекиттерге 
коюулган рейкаларга же вешкаларга визалоо учун арналган. Селекет 
чекиттери учун, планшеттеги алардын абалын гана аныктоо менен 
чектелишет.

Мензуланын комплектисине кипрегелдин темендегу турлерунун: 
КА-2, КБ-1, КА-1, КН кирет.

Планшетке коюулган КА-2 кипрегель-автоматы 8.1.1-суретте 
керсетулген. Анын негизинде кыры кесилген жазы металл сызгыч 8 
бар, ага туура масштаб гравёрлонгон пластинка 21 жана цилиндрдик 
денгээл керсеткуч 11 бириктирилип бекитилген. Багыттарды сызып 
жургузуу учун, негизги сызгычтЫн кесилген кырына параллель, ага 
эки ашык-машык менен ичкё узун сызгыч 9 бириктирилген. 
Кипрегелди бир аз буруу учун (затка келтирууде) негизги сызгыч 
менен эксцёнтрлуу бириктирилген.- Борк1у басканда анын ылдыйкы 
белугу серпилгйчтин аракетин жецип бир’ аз ылдый тушет да, 
планшетке басылат. Эгерде мындан кийин беркту бурсак,, анда 
сызгыч менен эксцентрлуу бириккендиктен, дурбу менен чогуу сызгыч 
да азимут боюнча бурулат.

8.1.1-сурет. Металл астына койгучу жана КА-2 кипрегели 
менен мензуЛа
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Жазы сызгычка, устунку учунда дурбунун горизонтал айлануу 
огу кирген втулкасы бар вертикал тутка 13 бекитилген. Дурбунун 19 
кысуучу 15 жана микрометрдик 20 бурамалары бар, зенит аркылуу 
окулярдын учу жактан гана еткерулет; аны менен чогуу айнек 
вертикал тегеректи сактоочу каптооч 18 айланат.

8.1.2-сурвт. КБ-1 кипрегели

Вертикал тегерек дурбунун айлануу огуна бош отургузулган, 
каптооч 14 менен жабылган, жантаюу бурчтарын елчегенде 
кыймылсыз кала берет, ал аны менен бириктирилип бекитилген 
контактуу цилиндрдик денгээл керсеткуч 16 аркылуу текшерилет. Ар 
бир санап белуунун алдында бурулуучу призмадан 17 керунуучу 
денгээл керсеткучтун кебугунун учтарынын суреттелуп керунушу, 
вертикал тегеректин микрометрдик бурамасы 12 менен 
бириктирилген.

Вертикал тегеректин жана оптикалык системдин суреттелуп 
керунушун дурбунун керунуп турган мейкининде бруучунун тузулушу, 
ТА-2 тахеометрдикиндей эле. СТ те дурбунун керунуп турган 
мейкининде 7.6.3, б суреттегудей вертикал тегеректин белуктеру, 
баштапкы тегерек Н, горизонтал издин ийри сызыгы D, 
бийиктиктердин жана аралык елчеечу штрихтердин ийри сызыктары 
керунуп турат. ОТ те 7.6.3, а суреттегудегудей вертикал тегеректин 
белуктеру, вертикал жип жана аралык елчеечу штрихтер гана 
керунуп турат. Эки аспаптын тен дурбусунун жана вертикал 
тегерегинин оптикалык системинин тузулушу бирдей болгондуктан, 
жантаюу бурчтарды, бийиктиктерди жана горизонтал издерди 
елчеенун техникасы ТА-2 дей эле. Жиптуу аралык елчегучтун 
коэффициента четки штрихтер учун 100, ал эми ортонку жана 
каалаган четки учун 200 барабар.
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Жантаюу бурчун а бийиктикти b горизонтал изди d жани 
аралык елчеечу жиптер боюнча 7.6.3, а жана б суреттерге 
ылайыктуу аралыктарды аныктоонун мисалы 7.6 келтирилген.

8.1.3-сурет. КБ-1 кипрегелинин дурбусунун керунуп турган 
мейкини

8.1.2- суретте керсетулген 1СБ-1 кипрегели КА-2 бир аз мурда 
пайда болгон жана аны менен кеп бир типтуу деталдары бар. Жазы 
сызгычка 1 туура масштабы менен пластинка, дурбусу жана башка 
деталдары менен кронштейн, тегерек денгээл керсеткуч 10, планшетте 
кипрегелди бир аз буруу y4YH берк 11, узун ичке сызгыч 12 (ашык- 
машыктуу) бекитилген.

Дурбунун объективи 8, окуляры 3 жана микрометрдик бурамасы
2 бар. Ал байкалуучу заттардын туз суреттелуп керунушун берег 
жана берк 7 менен: фокусталат. Дурбуде реверстуу, б.а. эки жактуу 
денгээл керсеткуч бекитилген, ал туз жерде кипрегелдин дурбусунун 
горизонтал шооласы менен нивелирлееге мумкундук берет. Денгээл 
керсэткучтун кебугун ачылма кузгунун 6 жардамы менен байкашат. 
Экинчи цилиндрдик децгээл керсеткуч 4 вертикал тегерек менен 
бириктирилип бекитилген. Бул денгээл керсеткучтун кебугу ортого 
бурама 9 менен орнотулат, ал ачылма кузгучеде 5 байкалат. СТ тс 
(8.1.3-еурет) дурбунун керунуп турган мейкининде вертикал жип I 
жана аралык елчеечу штрихтер 2 (коэффициента С=200), ар бир 1° 
кийик жазылган вертикал гегеректин белуктеру ар бир 10' кийин 
тушурулген шкала 3, горизонтал изди D  аныктоочу ийри сызык 5, 
бийиктиктерди аныктоо учун ийри сызык 6 коэффициенттери 10, 20
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жана 100 менен керунуп турат (8.1.3-сурет). Визалоо огунун 
жантаюусу 44° ашканда. ОТ те ийри сызыктар 5 жана 6 керунбейт, 
ошондо елчеелерду кипрегелдей эле жасашат.

КБ-1 кипрегели менен мензуланын комплектисиндеги рейкага,
8.1.3-суретте кеерсетулгендей ылдыйдан ееде есуучу белуктердун туз 
жазуусу жасалган. Рейканын суурулма белугу нелду аспаптын 
бийиктигине орнотууга мумкундук берет. Ченеп-елчеенун журушунде 
рейканын " нелуне, ийри сызык Н  вертикал жип менен кесилишкен 
чекитти 7 келтиришет. Аралыктардын ийри сызыгы D боюнча 
горизонтал изди алышат, ал эми бийиктиктердин ийри 
сызыктарынын 6 бири боюнча алынган санап белууну ушул ийри 
сызыктын коэффициентине кебейтсек, анда байкалуучу чекиттин, 
аспап турган чекиттин устундегу бийиктигин туура келуучу белгиси 
менен берет. Вертикал тегеректеги санап белуу вертикал жип боюнча 
шкалалуу микроскоптун 3 жардамы менен жасалат, мунеттер кез 
елчем менен бааланат; демек, 8.1.3-суретте санап белуу С=109°24' 
барабар. Ошол эле жерде аралык ийри сызык боюнча d=25,5 м 
болуп чыгат, аралык елчеечу Штрихтер боюнча санап белуулердун 
айырмасы 13,2 см, аны С=200 кебейтуп жана жантыктыгы учун 
тузетуу киргизуу керек; жазуусу 10 болгон бийиктик штрихи боюнча 
бийиктик 3,27 м болуп чыгат. Вертикал тегеректин нелунун ордун 
жана жантаюу бурчтарды 7.6 келтирилген формулалар боюнча 
эсептеп чыгарышат.

КА-1 кипрегель-автоматы темендегудей айырмалануучу 
езгечелугу бар. Дурбунун керунуп турган мейкининде 
коэффициенттери +10, 20, 50 жана 100 менен бийиктиктердин ийри 
сызыктары керунуп турат; аралык елчегучтун жана бийиктиктердин 
ийри сызыктары керунуп турат; аралык елчегучтун жана аралыктын 
ийри сызыгынын коэффициента 100 барабар. Окулярды бурап 
киргизгенде дурбунун керунуп турган мейкининде женекей аралык 
олчеечу тордун суреттелуп керунушу пайда болот, ал эми бурап 
чыгарганда ийри сызыктардын суреттелуп керунушу пайда болот. 
Кипрегелдин сызгычы уч тогоодон турат, алар ез ара ашык-машык 
менен бйриктирилген, буктелме. КА-1 ди КБ-1 дей эле колдонушат.

КН номограммдуу кипрегели фотопландарда жана таза кагазга 
баардык маспггабдардагы топографиялык ченеп-елчеёлерду аткаруу 
учун арналган. Анын дурбусу бир жолу вертикал рейкага 
кслтирилгенде, горизонтал тегиздикке редукцияланган аралыктарды 
жана бийиктиктерди аныктоого мумкундук берет.

Шайман уч негизги белуктен: дурбуден, баганадан жана 
сьпгычтан турат. Вертикал тегерек аралыктардын жана 
бийиктиктердин ийри сызыктарынын керунушун жана заттын 
корупушун дурбунун окулярына беруучу, линзалардын жана 
приэмалардын системи менен жабдылган.
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Дурбу ичинен фокусталуучу телескопиялык систем. Ал 
объективдин линзаларынан 1, 2, 3, 4, фокустоочу линзадан 5, аралык 
елчеечу штрихтери бар тордон 15 жана призмасы 16 бар окулярдан 
17 турат (8.1.4-сурет). Призма 6 рейканын керунушунун, баштапкы 
айлана, горизонтал издин жана бийиктиктердин номограммасы 
тушурулген тегерекке 7 беруу учун кызмат кылат. Тегеректен 
еткенден кийин жарыктын шоолалары коллектив 8 аркылуу призмага
9 барышат. Ал жарыктын шоолаларын линзалардан 10, 11, 12 жана 
13 турган кайтаруучу системге жиберет. Андан ары жарыктын 
шоолаларын призма 14 торго 15 берет. Ошентип, кипрегелдин 
дурбусунун керунуп турган мейкининде, бир эле убакта тегеректин 
керунушу жана рейка байкалат.

Дурбу тегерекке карата айланат, ошондуктан дурбуну 
жантайтканда, анын керунуп турган мейкининде тегеректин ар турдуу 
белуктерун керууге болот. Окуялрда вертикал тегеректин кайсыл 
белугу керунуп жатканга жараша, бийиктиктердин жана 
цифралардын номограммаларынын керунушунун мунезу езгерет. 
Вертикал тегеректе тушурулген номограммалар -40° тан +40° ка 
чейинки чектеги жантаюу бурчтарына эсептелген. Номограмманын 
алдында турган белгиси ылдыйлоону керсетет, ал эми "+" 
белгиси болсо, бийиктеену керсетет. Дурбунун керунуп турган 
мейкининде 100 жана 200 коэффициенттери менен белгиленген 
аралыктардын жана Н тамгасы менен белгиленген, ар бир 1° кийин 
цифраланган жана ар бир 5' кийин цифраланбаган баштапкы 
айлананын номограммасы керунуп турат. Устунку номограмма менен 
баштапкы айлананын ортосундагы аралыкты, аралык елчеечу 
коэффициент 100 жардамы аркылуу же номограммалардын 
ортосундагы коэффициент 200 жардамы аркылуу аныкташат.

8.1.4-сурет. КН кипрегелинин оптикалык системи
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К. 1.5-сурет. КН кипрегелдин дурбусунун керунуп турган мейкини

8.1.6-сурет. Мензула менен КН кипрегели: 1-бурама, 2-негизги 
сызгыч, 3-масштабдык сызгыч, 4-кошумча сызгыч, 5-денгээл 

керсеткуч, 6-дурбунун денгээл керсеткучу, 7-вертикап тегеректин 
денгээл керсеткучунун кузгусу, 8-дурбуну фокустоочу бураманын 

берку, 9-чекиттерди чанчуучу ийне, 10-буссол, 11-мензуланын 
тнктайы, 12-диска, 13-астына койгучтун келтируучу бурамасы, 14- 

бурама, 15-негизги бурама

Аралыкты фокустоо дурбунун берку 8 менен жасалат. Вертикал 
тегерек менен бириктирилген денгээл керсеткуч, нелду орнотуу учун 
кызмат кылат. Децгээл керсеткучту кузгу 7 боюнча байкашат. 
Дурбудегу децгээл керсеткуч 6 эки жакка езгерет. Дурбудегу децгээл 
корсеткуч, шаймандын дурбусун нивелирдин ордуна колдонууга 
мумкундук берет, бул мелиоративдик жумуштардын журушунде, тузец
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жерлерде чекиттердин бийиктигин алууда эн эле ыцгайлуу.
Багананын 1 устунку белугунде октук систем бекитилген, анын 

втулкасында вертикал тегерек, ал эми окко дурбу бекитилген (8.1.7- 
сурет). Багананын 1 ылдыйкы белугуне терт бурама менен негизги 
сызгыч бекитилген. Баганада кысуучу бураманын сабы 6 менен 
бириктирилген дурбуну затка келтируучу, дурбунун микрометрдик 5 
бурамасы бар жана вертикал тегеректи децгээл керсеткуч боюнча 
нелунчу санап белууге коюучу, вертикал тегеректин келтируучу 4 
бурамасы бар.

8.1.7-сурет. КН кипрегели: 1-багана, 2-калпакча, 3-ондоочу 
бурама, 4-вертикал тегеректин келтируучу бурамасы, 5-дурбунун 
микрометрдик бурамасы, 6-дурбунун кысуучу бурамасынын сабы

Сызгыч эки белуктен: шаймандын нейши болуп кызмат кылган 
негизги сызгычтан 2 жана кошумЧа сызгычтан 4 турат (8.1.6-суретту 
кара). Кошумча сызгыч эки ашык-машыктын жардамы аркылуу 
негизги сызгычка бириктирилген жана аны менен бирге баардык 
шайманды жылдырбастан эле, елчеенуучу чекиттерди планшетке 
тушурууге мумкундук беруучу ашык-машыктык параллелограммдын 
системин тузет. Кошумча сызгычта 4 елченуучу чекиттерди тушуруу 
учун чанчуучу ийнеси 9 бар, чыгарылма масштабдык сызгыч 3 
жылып журе турган оюк бар. Шаймандын баганасына мензулалык 
тактайдын тегиздигин горизонтал абалга келтируучу цилиндрдик 
денгээл керсеткуч 5 бекитилген.

Мензула еедеку жана ылдыйкы белуктен турат.
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влчомдеру 600x600 мм болгон мензулалык тактай, ага 
шайманды коюу учун жана план тузуу учун кызмат кылат. 
Мензулалык тактайды азимут боюнча жылдырууну келтируучу 
бураманын 13 жардамы аркылуу жасашат, ал эми денгээл керсеткуч 
боюнча орнотуучу кетеруучу бурамалар 14 менен аткарыШат. 
Ылдыйкы металл белук еедеку менен бекитуучу бурама 15 аркылуу 
биритирилет. Бурама \  менен ал штативге бекитилет.

Мензулалык тактайды магнит меридианы боюнча багыттоо учун 
буссол 10 кызмат кылат.

Штативди жерге орнотууда, ал кыймьшсыз болгондой кылып 
буттарынын учун топуракка матырып басышат да, болтгорун бурап 
бекитишет. Шайманды орнотууда, аны кескин силкинууге, урунууга 
дуушар кьшбай сак болуу керек. Жумуш аткаруунун алдында 
шайман текшерилет, эгерде оц эмес жерлери болсо четтетилет. 
Шаймандын кыймылдачуу белуктеру же бурамалары куч менен 
буралса, анда анын себебтерин аныктап, бузуктарын четтетуу керек.

Шайманды талаа шартында белуктерун ажыратууга уруксат 
берилбейт. Ондоочу жана женге салуучу бурамаларды эн катуу бурап 
бекитууге болбойт. Иштеп жаткацца шайман кундун нурунан жана 
жаан-чачыцдан сакталышы керек. Бул учун аспап турган жерге 
мензуланын чатырын орнотушат. Кипрегелдин салмагы 3,0 кг.

Коюулучу багыт-буссолу узунча кутуну элестетет, анда шишке 
магнит жебеси орнотулган (8.1.8-сурет жана 8.1.1-суретте 22). 
Шкалалар боюнча санап белууну нелден онго жана солго 10° чейин 
жасоого болот. Эгерде жебенин учтары шкаланын нелунчу белуктеру 
менен дал келсе, анда багыт-буссолунун каптал жагы боюнча, 
буссолдун ушул жагы планшетте бириккен чекиттин магнит 
меридианынын багытын чийууге болот. Жебе берк Г буруу менен 
арретирленет.

8.1.9-сурвтте керсетулген мензулалык ачамай скоба .турунде 
бириктирилген уч жыгач планкадан турат. Эгерде ачамайдын 
кесилген учундагы а штрих ин планшеттеги кандайдыр бир чекит 
менен бириктирсек, анда салмоордун жугунун учу жер бетиндеги бул 
чекиттин А проекциясынын устунде жайгашкандай кылып, ылдыйкы 
планканын учуна салмоор бекитилген. Ченеп-елчеену 1:5000 
масштабдан майда жургузгенде ачамайдын кереги жок болуп калат 
жана мензулалык комплекте жок болот.

Баардык турдегу мензуланы жумуш башталардын алдында 
жасалуучу текшерип керуу темендегудей турат.

План учун кагаз бириктирулуучу анын жумушчу бетинде 
жарык жана чункурайган жери жок экендигине ынануу учун, а 
дегенде планшетти текшеруу керек. Андан сон планшеттин жумушчу 
бети менен ага коюулган кипрегелдин текшерилген сызгычынын 
кесилген кырынын ортосунда чон жылчык жок экендигин билуу
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керек, б.а. планшеттин жумушчу беги тегиздик экендигине ынануу 
керек. Андан кийин планшет кетеруучу» кысуучу жана микрометрдик 
бурамалар ездерунун огунун тегерегинде салмактуу айланышын 
текшеришет.

8.1.8-сурет. Багыт-буссолу 8.1.9-сурет. Мензулалык ачамай

Мындан кийин мензуланын туруктуулугун текшеришет, ан учун 
планшетке кипрегелди коюушат да, дурбунун жиптеринин торлорунун 
борборун жакшы керунген чекитке келтиришет. Планшетти устунен, 
анан астынан жана капталдарынан бармак менен женил басышат. 
Эгерде бул аракеттерди токтоткондон кийин, тордун борбору 
байкалуучу чекитте калса, анда мензула иш жузунде жетиштуу 
туруктулукка ээ.

Кипрегелди текшеруу геометриялык шарттарды сактоонун 
денгээлин, б.а. анын жумушка жарамдуулугун билуу мумкунчулугун 
берет. Кысуучу жана микрометрдик бурамалардын салмактуу 
журушуне, дурбу езунун огунун айланасында салмактуу айланганына, 
кремальеранын эркин жылышына ынануу учун, кипрегелди алдын-ала 
жалпы кароодон еткерушет. Ошондой эле сызгычтын кесилген 
кырын текшеришет, ал туз сызык болушу керек жана сызгычтын 
ылдыйкы бети жалпак болуп, ошонусу менен кипрегель планшетте 
туруктуу абалды камсыз кылышы керек. Андан кийин ашык- 
машыктуу сызгычтын салмактуулук менен жылышын жана анын 
кесилген кыры менен негизги сызгычтын кесилген кыры 
параллелдикти сактаганын текшеришет. Бул максат менен негизги 
сызгычтын кесилген кыры боюнча сызык сызышат жана ошондой эле 
сызыктарды ашык-машыктуу сызгычтын эки-уч абалында негизги 
сызгычка аны параллель жылдырып сызышат. Андан кийин сызылган 
ар бир жуп сызыктардын башында жана аягында алардын

2 9 4



ортосундагы аралыктарды елчешет; табылган каталарды 
мастерскойдо гана четтетууге болот.

Кипрегелди жалпы текшерууден жана кароодон кийин, 
тпмондегудей ш арттарда сактоо денгээлин текшеришет.

1. Кипрегелдин сызгычына бекитилген цилиндрдик децгээл 
корсоткучтун огу анын ыддыйкы тегиздигине параллель болушу 
к«рек, ал эми КБ-1 дин тегерек децгээл керсеткучтун огу бул 
и-ппдикке перпендикуляр болушу керек.

Сызгыч эки кетеруучу бураманын багыты боюнча 
жийгашкандай кылып, планшетке кипрегелди коюушат, андан кийин 
бул бурамалар менен децгээл керсеткучтун кебугун ортого 
келтиришет. Кесилген кыры боюнча сызык жургузуп, кипрегелди 180° 
ки бурушат да, бул сызыктын башка жагына кесилген кырды 
коюушат. Эгерде, мындан кийин децгээл керсеткучтун кебугу жылып 
кетсе, анда оцдоочу бурамалар менен аны ортого, кыйшаюунун 
жарым жаасына кайра жылдырышат.

2. Дурбунун визалоо огу дурбунун айлануу огуна перпендикуляр 
болушу керек.

Текшеруу теодолиттей эле жасалат. Айырмасы алидаданы 180° 
буруунун ордуна, ал женунде теодолитте санап белулуулер боюнча 
баа беришет, мында кесилген кыр боюнча туз сызык чийишет да, 
кипрегелдин кесилген кырын башка жагына коюушат. Мындан кийин 
дурбуну зенит аркылуу еткерушет да, андан соц теодолитти 
текшергендей эле кылышат. Каралып жаткан шарт 'сакталбагандан 
келип чыккан ката кипрегелдин коллимациондук катасы деп аталат. 
Кипрегелде визалоо огу деп, объективдин борбору жана башкы ийри 
сызык, же КБ-1 де горизонтал издин ийри сызыгы тордун вертикал 
сызыгы менен кесилишкен чекит аркылуу еткен сызыкты эсептешет. 
Табылган катаны четтетуу учун дурбуде ондоочу бурамалар бар.

3. Дурбунун айлануу огу сызгычтын ылдыйкы тегиздигине 
параллель болушу керек.

Бул текшеруу теодолиттей эле жасалат, ал анда башкача гана 
айтылат (дурбунун айлануу огу алидаданын айлануу огуна перпен
дикуляр болушу керек). Эгерде текшергенде орчундуу ката табылса, 
аны мастерскойдо ондоого болот.

4. Дурбунун коллимациондук тегиздиги сызгычтын кесилген 
кырына параллель болушу керек.

Визалоо огун кандайдыр бир чекитке келтиришет да, 
сызгычтын кесилген кыры боюнча туз сызык чийишет. Кипрегелди 
четке жылдырып, чийилген туз сызыкка эки ийнени вертикал сайып 
коюуп, байкалган чекит ийнелердин створунда турарын кароо керек. 
Табылган катаны мастерскойдо четтетет.
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5. Вертикал тегеректин нелунун орду туруктуу болушу керек. 
Дурбунун турлуу жантаюусунда, 7.2 керсетулгендей вертикал 
тегеректин нелунун ордун эки-уч жолу аныктоо керек. Бир кыйлага 
езгергенде аспапты ондоого беришет.

6. Жиптуу аралык елчегучтун коэффициента жана баардык 
ийри сызыктардын коэффициентгери аспаптын аттестатында 
ерсетулген маанилерге ылайык келиши керек.

Аралык елчегучтун коэффициентин геодолиттикиндей ыкма 
менен текшеришет. Ийри сызыктардын коэффициенттерин мурдатан 
белгилуу горизонтал изди жана бийиктиктерди елчее менен 
аныкташат. Бул шарттын сакталышын завод жетишерлик ишеничтуу 
камсыз кылат. Аралык ийри сызыктын коэффициентине тузетууну 
киргизуу ондоочу бурамалар менен жасалат.

Ташуу учун, кипрегель; астына койгуч жана башка шаймандар 
упаковкалоочу кутуга жайгаштырышат. Планшетти клеёнкага орошот 
да, ичи фланель брезент чехолго салышат. Кутулардын жана 
чехолдордун ийинге асынма боолору бар.

КА авторедукциялык кипрегели дурбуну вертикал рейкага бир 
жолу келтарип, бийиктиктерди жана горизонтал издерди автоматтык 
турде аныктоо учун колдонулат. Вертикал бурчту бир ыкма менен 
елчеенун орточо квадраттык катасы ±30", 100 м аралыхка ±20 см, 
100 меггрге бийиктиктердики ±5-20 см. Бул кипрегель таза негизде же 
фотопланда баардык масштабдардагы топографиялык ченеп-елчеелер 
учун арналган; аны конструкциялоодо КА-2 негизги туйундеру жана 
деталдары пайдаланылат.

ICB бийиктик елчегуч кипрегели вертикал рейкага, жергиликтуу 
затка, аралык елчегучтен же фотопландан алынган аралыктарды 
колдокуу менен атайын маркага келтиргенде бийиктиктерди 
автоматтык турде же жарым автомат турунде аныктоо учун 
колдонулат. Вертикал бурчту бир ыкма менен елчеенун орточо 
квадраттык катасы ±30", 100 метрге аралыкты елчеенун катасы 30 см 
артык эмес,. 100 метрге бийиктиктердики ±3-5 см. Кипрегель кебунче 
фотопланда баардык масштабда ченеп-елчее учун арналган. Бул 
турдегу аспаптар рейкаларды колдонбой бийиктиктерди аныктоого 
мумкундук беруучу оптика-механикалык диаграммдуу жана 
диаграммдуу эмес турдегу, механикалык, электрон-оптикалык жана 
башка езгерткучтеру менен даярдалат. Горизонтал шоола менен 
нивелирлее y4YH дурбулер децгээл керсеткучтер менен жабдылышат; 
ветикал тегеректер, суреттелуп керунуу дурбунун керунуп турган 
мейкинине беруучусу бар айнек.

Универсал мензула МУ, планшеттен, астына койгучтан жана 
ттатавден  турат. Баардык масштабдагы топографиялык ченеп- 
елчеелер учун арналат. Планшеттин елчемдеру 60x60 см, кальщцыгы
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30 мм артык эмес, массасы 4 кг артык эмес. Астына койгучтун 
массасы 2,5 кг артык эмес, штативдики 5 кг.

Жецилдетилген мензула МО, жогоруда айтылган мензуладай эле 
белуктерден турат, бирок женекейуреек жана жецил. Геологиялык 
чалгын, трассалоочу жана башка жумуштарда жетуусу кыйын 
иймактарда топографиялык ченеп-елчеелер учун арналат. Планшеттин 
елчемдеру 55x55 см, калынцыгы 20 мм артык эмес, массасы 3 кг, 
астына койгучтун массасы 2 кг артык эмес, штативдин массасы 3 кг.

Мензула учун планшеттер жецил эритмелерден, пластикалык 
массадан,1 Кургатылганл жыгачтан даярдсого жол берилет. Астана 
койгуч киргизилип бекитилген штативдерди чыгарууга уруксат 
берилет. Мензула жана кипрегелден тышкары комплекте буссол, 
ачамай, планшетке бекитуучу кагазды желимдеечу куралы менен, 
калынцыгы 1-1,5 мм алюмин негиздер (4-9 даана), аспаптын 
бийиктигине рейканын нелун орнотуу учун суурулма белугу бар, эки 
буктелуучу дойбу ташындай уч же терт метрдик рейка, талаа кол 
чатыры, рейкаларга чыгарылма тегерек децгээл керсеткуч кирет. 
Планшеттер ичи байка суу етпеген материалдан жана бурчтары 
териден же башка бышык материалдардан жасалган чехол менен 
жабдылышат.

8.2. Планшетги даярдоо. Мензуланы жумушчу 
абалга орнотуу

Ченеп-елчеенун алдында чийме кагазынан квадрат кесип 
алышат, ал баардык жагынан планшеттин елчемдерунен 6-8 см ашып 
турушу керек. Кагаздын сапаты жакшы болушу Керек, талаа 
шартында ага тузулген план-бул ченеп-елчеенун натыйжаларын 
белгилеечу жалгыз документ, анткени мензулалык ченеп-елчееде 
чекиттердин бийиктигин аныктоочу журналдан башка эч кандай 
журналды алып барышпайт.

Кесилген баракты бир аз нымдашып планшетке коюушат да, 
баардык учтары планшеттин ылдыйкы белугун кыстыра кеткендей 
кылып, аларды буктешет. Андан кийин баракты чыгарышат да, 
планшетке жатуучу анын ошол белугуне чалып кебуртулген 
жумуртканын белогун сыйпашат. Баракты кайрадан планшетке 
коюушат да, анын алдындагы аба кебукчелерун чыгаруу учун, ага 
коюулган таза жазуу кагазды ортодон четгери кездей тапташат, 
мындан кийин ал планшетке тыгыз кыналат. Барактын буктелген 
учтарын желим менен желимдешет. Жумуртканын белогу менен 
желимделген барактын ошол белугун ченеп-елчее буткенден кийин, 
аны четгери боюнча тегерете бычак менен кесип койсо эле жецил 
чыгарылат. Ылдый жагы жана капталдары желимделген ченеп-елчее 
учун планшетке кайрадан баракты желимдееге болот.
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Кээде чийме кагазын алюмин табагьша желимдешет, аны ченеп- 
елчеенун убагына четгери боюнча тегерете кагаз тилкелер менен 
планшетке желимдешет. Булгануудан сакташ учун чиймени кол сурет 
тартуучу кагаздын барагы менен капташат. Бул баракты бир аз 
нымдап, анын учтарын планшеттин капталдарына жана ылдыйкы 
белугуне желимдешет. Устунку барак кургагандан кийин чыйралат 
да, ылдыйкыга тыгыз кыналат,

Ченеп-елчее учун мензула орнотулган чекит станция деп аталат. 
Ар бир станцияда мензуланы жумушчу абалга орнотуу, уч ыраатгуу 
операциядан: борборго келтирууден, нивелирлееден жана 
багыттоодон турат.

Планшетти борборго келтируу, планшетте суреттелуп 
керсетулген чекит, жер бетиндеги аты бирдей чекит менен бир 
вертикал туз сызыкта жайгашуусу керек.

Жер бетиндеги чекиттин устуне, планшетте сызууга ыцгайлуу 
болгон бийиктикте мензуланы орнотуп, планшетти болжол менен 
багытташат, андан кийин аспап турган чекитттин суреттелуп 
керунушу ачамайдын кесилген кырындагы штрих менен дал 
келгендей кылып, ачамайды коюушат. Мындан кийин мензуланы, 
салмоордун жугунун учу жер бетиндеги чекитти белгилеечу казыктын 
берку менен дал келгенче жылдырышат. Ушундай абалга жеткенден 
кийин, мензулага чоц бекемдик бериш учун штативдин буттарын 
жерге терецирээк басып киргизишет, андан соц кийинки операцияга 
етушет. Ачамайды ченеп-елчеенун 1:2000 жана андан йрирээк 
масштабдарында гана колдонушат. Калган учурларда борборго 
келтирууну кез елчем менен жасашат. Теодолитте дайыма аспаптын 
бир чекити, лимбдин борбору, борборго келтирилет, ал эми 
мензулада ушул станцияны суреттеп керсеткен планшеттеги, ошол 
чекит борборго келтирилет, мына ошого кецул буруу керек.

Планшетти нивелирлее, башкача децгээл керсеткуч боюнча 
орнотуу деген, планшеттин устуцку тегиздигин горизонтал абалга 
келтирууден турат жана темендегудей жасалат.

Каалаган эки кетеруучу бураманы бириктируучу туз сызыктын 
багыты боюнча кипрегелдин сызгычы жайгашкандай кылып, аны 
планшетке коюушат. Бурамаларды турдуу жакка бурашыц, 
сызгычтагы децгээл керсеткучтун кебугун ортого келтиришет. Андан 
кийин сызгыч болжол менен 90° бурулгандай кылып, б.а. учунчу 
кетеруучу бурама боюнча жайгашкандай кылып, кипрегелди которуп 
коюушат, аны менен децгээл керсеткучтун кебугун дагы бир жолу 
ортого келтиришет. Бул операцияларды эки-уч жолу кайталоо керек. 
Планшеттин жумушчу бетиндеги аргасыз туз эместигинин 
натыйжасынан аны таптак нивелирлееге жетишууге болбойт, 
ошондуктан ченеп-елчеенун журушунде нивелирленген планшетте 
кипрегелди орун которуп койгондо децгээл керсеткучтун кебугу
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ортодон эки-уч белукке жылышып кеткенин капарга албоого туура 
келет.

Планшетти багытттоо, планшеттеги сызыктар жердеги туура 
келген сызыктарга параллель болгондой кылып, аны 
жайганггыргандан турат. Бул, ушу менен мензуланы орнотуу 
буткендегу эн эле маанилуу операция. Ченеп-елчеенун журушунде 
планшетти багыттоо бузулбагандыгына байкоо жургузушет.

Планшетти багыттоону жер бетинде берилген кандайдыр бир 
багыт, маселен магнит же чыныгы меридиан, жердеги кандайдыр бир 
туз сызык сызылган учурда гана жасоого болот.

Эгерде планшетте магнит меридианынын багыты сызылса, анда 
бул багытка буссолдун жумушчу кырын коюушат да, кысуучу 
бураманы бошотуп, магнит жебеси буссолдун шакегинин нелунчу 
белугу менен дал келгенче планшетти бурушат. Таптак дал келтируу 
микрометрдик бураманын жардамы менен жетишилет; ушуну менен 
бирге магнит жебесинин тундук учу планшетте сызылган 
меридиандын тундук учун карап тургандыгын байкоо керек, антпесе 
багыттоодо 180° ката кетиши мумкун. Микрометрдик бурама менен 
так багыттоо буткенден кийин гана, кысуучу бураманы бекитишет.

Эгерде планшетте чыныгы меридиандын багыты сызылса, анда 
бул учурда багыттоо жогоруда каралгандан, буссолдун магнит 
жебесинин тундук учун нел менен эмес, а магнит жебесинин 
кыйшаюусунун човдугуна барабар санап белуу менен дал 
келтиргендиги менен гана айырмаланат. Эгерде буссолдун 
борборунан карасак чыгыш кыйшаюуда жебенин тундук учу нелден 
онго оошу керек, ал эми батыш кыйшаюуда-солго оошу керек. 
Планшетти буссолдун жардамы боюнча багыттоого чанда 
кайрылышат, анткени планшетте жана жерде керсетулген сызык 
боюнча багыттоого Караганда, ал тактыгы аз натыйжаны берет.

Мейли жерде АВ сызыгы берилсин, ал эми планшетте анын ав 
суреттелуп керунушу бар жана мензула А чекитинде борборго 
келтирилген деп коёлук. Дурбунун объективи в чекит жакты 
карагандай кылып, ав туз сызыгына кипрегелдин сызгычынын 
кесилген кырын коюуп, планшетти бурушат да, В чекитине коюулган 
вешканын ылдый жагына жиптердин торунун борборун келтиришет. 
Бул абалга келгенде планшетти бекитишет. Тагыраак багыттоо, 
кипрегелдин сызгычын ав туз сызыгына эмес, адетте чийменин 
рамкасынан тышкары чийилген анын уландысына коюу менен 
жетишилет. Багыттоону жасоого боло турган бир нече багыт 
болгондо, эц эле узунун алуу керек, б. а. планшетти дайыма эц эле 
алые турган вешкага багыттоо керек.

Эгерде багыттоонун журушунде борборго келтируу бир кыйла 
бузулса, анда баардык операцияларды жогоруда баяндалган 
ырааттуулук менен кайталап жана багыттоо менен бутуу керек.
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Мензулалык ченеп-елчее жалпыдан жекеге етуунун негизинде 
уюпггурулат. Бул максат менен берилген участокто, а дегенде ченеп- 
елчеенун геодезиялык негиздеесун тузуучу таяныч чекиттерин тандап 
алышат. Бул чекиттердин пландагы ордун жана бийиктигин мумкун 
болушунча тагыраак аныкташат да, андан кийин алардан 
жагдайларды жана рельефти, б. а. майда-чуйделерду тактыгы кичине 
ыкмалар менен ченеп-елчеену жасашат.

Ченеп-елчеенуучу участок чон болбосо, геодезиялык негиздеенун 
катарында геометриялык тор колдонулат жана аны бир-эки 
планшетте суреттеп керсетууге болот. Геометриялык тордун 
планшеттеги абалы кипрегелдин жардамы менен мензулалык 
планшетте талаада жасалган графикалык триангуляциянын 
натыйжасында алынат. Бул чекиттердин бийиктиктсри, аларды 
кипрегель менен жасалган тригонометриялык ннвелирлеенун 
маалыматтары боюнча аныкталат. Аналитикалык триангуляциядан 
айырмасы (1.14 кара), графикалык триангуляцияда чекиттердин 
абалы эч кандай эсептеелерсуз эле, геометриялык тузуулердун 
негизинде гана аныкталат. Ченеп-елчеечу негиздеену тузуу боюнча 
жумуштар рекогнисцировкадан, базисти елчееден, планшетке 
торлорду тушурууден, тордун чекиттеринин бийиктиктерин 
аныктоодон тузулет.

Рекогнисцировканын журушунде ченеп-елчеенуучу участоктогу 
жагдайлар жана рельеф менен таанышат, базисти жана геометриялык 
тордун чекиттерин тандап алышат жана бекитишет. Узундугу 
белгилуу сызык базис деп аталат, анын учтарынан белгилеп билип 
коюу жолу менен геометриялык тордун жакынкы чекиттеринин 
абалын аныкташат. Базисти мумкун болушунча участоктун 
ортосунан, аны лента менен елчееге ыцгайлуу болгондой туз жерде 
тандап алышат. Ар бир станциядан ири масштабдагы ченеп-елчее 
орточо 120-150 м радиуста жургузулгендуктен, базисти 200-300 м 
жакын узундукта алуу керек. Алынган масштабда базистин узундугу 
планшетте 5 см кичине жана 10 см чоц суреттелуп керунген 
узундукту алуу сунуш кылынбайт. Базистин учтарынан, ошондой эле 
геометриялык тордун калган баардык чекиттеринен ченеп-елчееге 
тиешелуу болгон жер жакшы керунушу керек.

Геометриялык тордун чекиттерин, мумкун болушунча тец 
жактууга жакын уч бурчтуктардын чокуларында жайгашкан, алар 
ченеп-елчеенуучу участокту текши жапкандай кылып тандап алышат.

Демек, геометриялык тордун чекиттеринин ортосундагы аралык 
болжол менен базистин узундугуна барабар болушу керек* Ар бир 
чекиттен учтен кем эмес геометриялык тордун чекиттерин керуу 
керек. Геометриялык тордун баардык чекиттерин, ошонун ичинде

8.3. Ченеп-елчеену планда жана бийиктикте негиздее
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базистин учтарын да, кароолчу казык турундегу казыктар менен 
бекитишет, аларга чекиттин катар белгисин же анын тамга белгисин 
жазышат. Казык менен катар вешканы коюушат, анын узундугун 
казыктын устундегу кесилген жеринен, тригонометриялык 
нивелирлееде дурбунун жиптеринин торунун борборун келтире 
турган вешкага туурасынан урулган тактайчага чейин елчешет. 
Эгерде геометриялык тордун чекиттерин тригонометриялык 
нивелирлееде рейканы колдонуу этимал болсо, вешканын узундугун 
елчешпет. Базисти мамылашат да, салыштырма катасы 1:2000 
ашырбай, лента менен эки жолкудан аз эмес елчешет.

Геометриялык тордун чекиттерин тушурууну темендегудей 
жасашат.

Мензуланы базистин (каалаган) бир учуна орнотушат, 
планшетке баардык участоктун же анын чон белугунун суреттелуп 
керунушу баткандай кылып, ага алдын ала бул чекиттин абалын 
белгилешет. Андан кийин планшеттин жактарьшьш бирине параллель 
кылып, меридиандын багытын сызышат. Эгерде участоктун так 
белгиленген чекиттери болбосо, анда ченеп-елчеену планшетте 
сызылган квадраттын чегинде жургузушет. Ошондо рамканын 
жактарынын бири меридиан катары кабыл алынат, анда жебе жана 
Тн тамгалары менен анын тундук белугун белгилешет.

Планшетти буссолдун жардамы аркылуу багытташат, андан 
кийин кипрегелдин дурбусунун торлорунун борборун базистин башка 
учуна коюулган вешкага келтиришет. Биринчи базистик чекитте 
негизги же кошумча сызгычтын кесилген кыры, ушул станцияны 
белгилеечу чекитте болушу керек. Базистин экинчи учунун багытына 
кесилген кыр боюнча сызык чийишет, ал эми анын чоц эмес 
кесиндисин чийменин рамкасынан тышкары керсетушет. Рамканын 
сыртындагы туз сызыктын кесиндилерине кайдан жана кай жакка 
сызык багытталганын жазышат, маселен, 8.3.1-суреттегу 1-5 дегён 
жазуу, бул сызык керсетулген чекиттерди бириктирээрин белгилейт.

Эгерде кипрегелдин вертикал тегереги боюнча елченген 
базистин жантаюу бурчу 2° чоц болуп калса, анда горизонтал изин 
аныктоо учун, лента менен елченген базистин узундугуна тузетуу 
киргизишет да, ченеп-елчеенун берилген масштабында чийилген 
сызыкта, аспап турган чекиттен аны алып коюушат. Бул учун 
елчегуч болушу керек жана кипрегелдин сызгычында гравёрдолгон 
туура масштабды колдонуу керек.

Ошентип планшетте базистин экинчи учунун ордун алышат. 
Жер бетинде базисти елчее жана кийинки анын горизонтал изин 
планшетке тушурууге езгече кецул бурулуп жана кылдаттык менен 
жургузулушу керек, анткени ушуну менен бирге келтирилген каталар 
участокту ченеп-елчее боюнча баардык мындан кийинки 
жумуштардын натыйжаларына бурмалоону киргизишет.

30!



Базисти тушургенден кийин, базистин экинчи учуна байкоо 
жасалгандай, геометриялык тордун чекиттерине Коюулган баардык 
керунуп турган вешкаларга ырааты менен визалашат. Ар бир жолу 
сызгычтын кесилген кыры боюнча турган чекиттен, байкоочу чекитке 
кайдан жана кайда сызык сызылганын рамканын сыртьгада белгилее 
менен багытты сызышат. Геометриялык тордун чекиттерине 
визалоону бутуп, планшетти багыттоону текшеруу керек. Бул максат 
менен кипрегелдин сызгычынын кесилген кырын рамканын сыртында 
сызылган базистин багыты менен бириктиришет; эгерде дурбуде 
тордун борбору базистин аягында турган вешканын суреттелуп 
керунушунде болбосо, анда баардык учурда дурбунун керунуп турган
мейкининин -  нен артык эмеске жылышып керунушу керек. Андай

болбосо багыттоо бузулду деп эсептешип жана станциядагы 
баардык жумушту кайталоо керек.

8.3.1-сурет. Планшетке тушурулген геометриялык тор

Эгерде планшетке геодезиялык негиздеенун чекиттери 
координаталар боюнча тушурулсе, анда алардын баардык эки
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чекитин бириктирген сызыкты базис катарында кабыл алууга болот. 
Бвзиотин бир учунда жумушту бутуп, планшеттен кипрегелди алып 
коюушат, андан кийин мензуланы жыйыштырышат, чекитке вешканы 
коюушат да, базистин башка учуна етушет.

Ьпчистин башка учунда багыттоодон башка, биринчи 
v'ivivuii ыдай, ошол эле операцияларды аткарышат, аны эми буссол 
боюнча эмес, а  планшетте сызылган базис боюнча жасашат. 
М й 'Ш С Т И Н  экинчи учундагы жумуштардын натыйжаларында, 
геометриялык тордун кээ бир чекиттери базистин эки учунан 
и.г1ылган багыттардын кесилишкен жеринде белгиленет. Ушундай 
чекиттердин бирине мындан ары белгилеп билип коюу учун 
менчуланы алып барышат, бирок эми планшетти баардьпс жерде 
рамканын сыртында сызылган багыттардын бири боюнча 
багытташат. Ар бир чекит 30° кичине эмес бурч менен уч багыттын 
кссилишинин натыйжасында чыккандай болсо, жакшы болоор эле.
Эгерде уч багыт бир чекитте кесилишпесе да, а жактары — мм

цшпаган каталардын уч бурчтугун тузушее, анда белгилеп билип 
коюу канааттандырарлык деп эсептелет, ал эми уч бурчтуктун ортосу 
табылган чекит катарында кабыл алынат. Эгерде каталардын уч 
бурчтугу чон болуп калса, анда ката кеткен жерди таап жана аны 
кайталап байкоонун жолу менен четтетуу керек.

Геометриялык тордун чекиттеринин абалын аныктоону бутуп, 
аларды ичке ийне менен планшеттин ылдыйкы барагыНа чанчышат, 
бирок устунку барак 8.3.1-суретте керсетулгендей болуп керунет.

Геометриялык тордун чекиттеринин бийиктигин
тригонометриялык нивелирлее менен аныкташат. Бул максат менен 
планшетте алынган чекиттерди, же туюк гана, же бир туюк жана 
бир нече ага бириккен полигон пайда болгондой кылып, ез ара туз 
сызык менен бириктиришет. Планшеттеги ар бир полигондун 
чокуларынын ортосундагы горизонтал аралыктарды d туура масштаб 
боюнча циркуль менен аныкташат да, 7.3.1-таблицанын формасындай 
журналга жазышат.

Мензуланы ырааттуу турде полигондун ар бир чекиттерине 
орнотушат (планшетте борборго келтируунун жана багыттоонун 
кереги жок), а дегенде арткы чекитти, андан кийин алдыцкыны 
байкашат, натыйжаларды журналдын туура келген графаларына 
жазышат. Полигонду айланып чыгуу сааттын жебесинин 
кыймылынын багыты боюнча жургузулушу керек. Натыйжада ар бир 
жуй чекиттер учун туз жана тескери багыттарда бийиктиктер келип 
чыгат. Жерден кипрегелдин дурбусунун айлануу огуна чейинки, 
испаптын бийиктигин 0,01 м тактыкта рулетка же рейка менен 
елчешет. Ар бир байкалуучу чекитке дурбунун визалоо огунун 
жинтаюу бурчун вертикал тегеректин эки абалында елчешет, дагы
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тордун борборун байкалуучу чекитке коюулган вешканын белгисине 
же рейка боюнча санап белууге /. келтиришет. Бийиктиктикти h 
белгилуу (7.1.1) формула боюнча эсептеп чыгарууга болот. Ошону 
менен бирге, планшеттеги полигондун чекиттеринин ортосунда 
циркулдун жана масштабдын жардамы аркылуу мурда елченген 
аралыкты d, аралык елчеечу рейка боюнча текшерууге болот.

Жантаюу бурчтарына елчеенун, бийиктиктерди h эсептеп 
чыгаруунун жана аларды байланыштыруунун техникасы тахеометрдик 
ченеп-елчеедей эле (7.3.1 жана 7.3.2-таблицаларды жана аларга 
тушундурмелерду кара). Эгерде бийиктик боюнча байлоо 
мамлекеттик ннвелирлеенун реперлерине жасалбаса, анда 
геометриялык тордун каалаган чекити учун кандайдыр бир шарттуу 
бийиктик белгини алышат да, ал боюнча калган чекиттердин 
бийиктик белгилерин эсептеп чыгарышат, андан кийин аларды 0,1 м 
чейин тегеректешет да, планшетке кечуруп жазышат.

Кипрегелде бийиктиктерди аныктоо учун оптикалык же 
механикалык тузулуштерду колдонгондо, жантаюу бурчтарын а 
текшеруучу эсептеп чыгарууларда гана елчешет. Айрым таяныч 
чекиттер ченеп-елчеенун журушунде тузулушу мумкун. Мындай 
чекиттер етме чекиттер деп аталышат.

8.4. Жагдайларды жана рельефти ченеп-елчее.
Планшетке сызып тушуруу

Майда-чуйделерду ченеп-елчеену геометриялык тордун каалаган 
чекитинен баштаса болот. Планшеттеги бул чекиттин суреттелуп 
керунушуне жакын жерде, этияттык менен ылдыйкы баракка зыян 
келтирбегендей кылып, кагаздын устуцку барагынын белугун 
кесишет, анда устуцку барактан тешилген аспап турган чекит 
керунет; аны диаметри 2 мм болгон тегерек менен сызЫшат да, 
устуцку барактан алынган бийиктик белгини катар жазышат, 
Мензула менен. иштееде ечургуч жана эки карандаш: сызуу учун 
бирее катуу (Т же 2Т), экинчиси жазуу учун орто катуу (М, ТМ) 
болушу керек.
Тандалган чекиттин устуне мензуланы орнотушат, планшетти 
кандайдыр бир алыскы вешкага багытташат, аспаптын бийиктигин 
елчешет, мындан кийин кипрегелди кезеги менен ушул станцияга 
жакынкы селекеттердун жана рельефтин мунездуу чекиттерине 
келтиришет, аларга рейканы ырааты менен коюушат, ошон учун бул 
чекиттерди рейканыкы деп аташат. Жер бетинде аларды эч нерсе 
менен белгилешпейт. Ар бир рейканын, башкача пикеттик деп 
аталган чекитине келтиргенде кипрегелдин сызгычынын кесилген 
кыры, аспап турган чекиттин суреттелуп керунушу аркылуу етушу 
керек. Эч кандай сызык сызышпайт, аралык елчегуч менен елченген
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Кипрегелде бийиктиктерди аныктоо уч у н  оптикалык же 
мсханикалык тузулуштерду колдонгондо, жантаюу бурчтарын а  
текшеруучу эсептеп чыгарууларда гана елчешет. Айрым таяныч 
чекиттер ченеп-елчеенун журушунде тузулушу мумкун. Мындай 
чекиттер етме чекиттер деп аталышат.

8.4. Жагдайларды жана рельефти ченеп-елчее.
■ Планшетке сызып тушуруу

Майда-чуйделерду ченеп-елчеену геометриялык тордун каалаган 
чекитинен бапггаса болот. Планшеттеги бул чекиттин суреттелуп 
корунушуне жакын жерде, этияттык менен ылдыйкы баракка зыян 
кслтирбегендей кылып, кагаздын устунку барагынын белугун кесишет, 
анда устуцку барактан тешилген аспап турган чекит керунет; аны 
диаметри 2 мм болгон тегерек менен сызышат да, устуцку барактан 
алынган бийиктик белгини катар жазышат. Мензула менен иштееде 
очургуч жана эки карандаш: сызуу у ч у н  бирее катуу (Т же 2Т), 
нсинчиси жазуу уч у н  орто катуу (М, ТМ) болушу керек.

Тандалган чекиттин устуне мензуланы орнотушат, планшетти 
кандайдыр бир алыскы вешкага багытташат, аспаптын бийиктигин 
елчешет, мындан кийин кипрегелди кезеги менен ушул станцияга 
жакынкы селекеттердун жана рельефтин мунездуу чекиттерине 
келтиришет, аларга рейканы ырааты менен коюушат, ошон учун  
бул чекиттерди рейканыкы деп аташат. Жер бетинде аларды эч нерсе 
менен белгилешпейт. Ар бир рейканын, башкача- пикеттик деп 
аталган чекитине келтиргенде кипрегелдин сызгычынын кесилген 
кыры, аспап турган чекиттин суреттелуп керунушу аркылуу етушу 
керек. Эч кандай сызык сызышпайт, аралык елчегуч менен елченген 
аралыкты ченеп-елчеенун масштабында керсетушет да, аспап турган 
чекиттен байкоочу чекитти кездей кесилген кыр боюнча циркуль 
менен алып коюушат. Ошентип рейканын чекитинин суреттелуп 
керунушун планшетте циркулдун ийнеси сайган, андан- кийин 
диаметри 1 мм тегерек менен сызылган чекит турунде алышат.

8.4.1-сурет. М чекитинен майда-чуйделерду ченеп-елчеенун 
полярдык ыкмасы
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8.4.1-суретте жерде жайгашкан А, В,..., К  сынык сызыгы жана 
т (М ) чекитнндеги планшетте алынган анын суреттелуп керунушу а, 
в, ...к  керсетулген. Майда сызыктар mA, т В , ..., т К  менен визалоо 
огунун жана сызгычтын кесилгсн кырынын багыты белгиленген, алар 
боюнча ырааты менен ченеп-елчеенун масштабында mA, шВ, ..., шК 
аралыктарын ал ь т  коюушуп, планшетте алардын суреттелуп 
керунушун т а ,  mb, mk алышат. Эгерде байкалуучу чекит
рельефтин элементине тиешелуу болсо, анда анын бийиктик белгисин 
аныкташат. Ан уч у н  дурбунун торунун ортонку горизонтал жибин 
рейка боюнча аспаптын бийиктигине i барабар санап белууге 
келтпришет, вертикал тегерек боюнча кандайдыр бир гана анын 
абалында санап белууну жасашат да, жантаюу бурчун эсептеп 
чыгарышат. Нелдун ордун геометриялык тордун чекиттеринин 
бийиктиктерин аныктоочу журнаддан алышат, же ушул станцияда 
майда-чуйделерду ченеп-елчеену баштаганга чейин аныкташат.
d =—Си sin 2а формулага ылайыктуу тузулген таблица боюнча

бийиктикти аныкташат да, аны аспап турган чекиттин бийиктик 
белгисине алгебралык кошуп, рейканын чекитинин бийиктик 
белгисин алышат. Планшетке 0,1 м чейин тегеректелген бийиктик 
белгини, бул чекитти белгилеечу тегерек менен катар кечуруп 
жазышат.

Баардык эсептеп чыгаруулар женекей болгондуктан аларды 
кенулде жасаса болот жана рейканын чекиттери у ч у н  жазуу 
журналды колдонушпайт. КА-2, КБ-1, КА.1 жана КН де 
бийиктиктерди h туура келуучу ийри сызык боюнча аныкташат. 
Жагдайлык рейканын чекиттери ез ара, эгерде алар кандайдыр бир 
жердин селекетуне тиешелуу болсо майда сызык менен биригишет, 
же, эгерде алар кашаанын, жолдун, курулуштардын ж. у. с. тиешелуу 
болсо, туташ ичке сызык менен биригишет. Селекеттун ичине же 
тушурулген заттын жанына анын атын жазышат, ал эми шарттуу 
белгилерди сызып тушурууну камералык жумуштун мезгилинде 
жасашат. Рельефтин жетиштуу сандагы мунездуу чекиттерин алгандан 
кийин, мензуланы албай туруп, интерполяциялашат (адетте кез елчем 
менен) жана берилген кесилиш бийиктикте Горизонталдарды тузушет. 
Планшеттеги горизонталдардын абалын кез боюнча натура менен 
салыштырып текшеришет жана кумен санаган жерден бийиктик 
белгилерди такташ у ч у н , рейканын кошумча чекиттерин алышат. 
Аспап турган станцияда баардык тузуулерду буткенден кийин гана, 
андан кийинки станцияга етууге болот.

Жагдайлардын селекетун жана горизонталдарды сызып тушуруу, 
ошондой эле планшеттеги жазуулар, шашпай, дыкандык менен 
талаада аткарылышы керек, анткени, камералык жумуштун 
журушунде эч кандай кайра кечуруп чийуулерду жасашпайт, ал эми
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тлиодагы  графикалык тузуулердун начардыгы сезсуз ченеп-елчеенун 
Сйпатыи темендетет. Планшеттин ченеп-елченген белугун еедеку 
жини ылдыйкы барактардын ортосуна сойлотуп киргизилген кагаз 
мемеп жабышат.

Планшеттин чийилген рамкасынан сыртка чыгуучу 
I ориаонтцлдардын жана жагдайлардын селекетунун ордун такташ 
учуй, айрым рейканын чекиттерин рамканын чегине жакын, анын 
сыртыиан алуу керек. Бул пикир ченеп-елчеенун участогунун чети 
кппдриттан езгечеленген фигураны тузген учурга тиешелуу.

8.4.1 -суретте керсетулген майда-чуйделерду ченеп-елчеенун 
ыкмасы полярдык деп аталат жана мензула менен иштегенде негизги 
болуп саналат. Баруусу кыйын же бара алгыс айрым жергиликтуу 
ааттарды белгилеп билип коюу, б. а. геометриялык тордун 
чекиттерин тушуруу учун 8.3 каралганга окшош ыкмалар менен 
планга тушурууге болот.

Далдоо жерде, маселен токойдогу жол же участоктун курулган 
белугунде жайгашкан созулган формадагы заттарды ченеп-елчее учун 
мензулалык журушту салышат. Ченеп-елчее темендегудей аткарылат. 
11ланшетке тушурулген геометриялык тордун чекити же кандайдыр 
бир башка чекит болуучу журуштун баштапкы А чекитине 
мензуланы орнотуп жана кылдаттык менен багыттап, мензулалык 
журуштун андан кийинки В чекитине визалашат, ага алдын ала 
рейканы коюу керек (8.4.2-сурет). Аралык елчегуч боюнча аралыкты 
елчеп, аны сызгычтын кесилген кыры боюнча, 'ченеп-елчеенун 
масштабында алып коюушат да, планшетте журуштун кийинки 
чекитин в алышат, анын багытын рамканын сыртына да сызышат. 
Андан кийин бул чекиттин бийиктигин жана бийиктик белгисин 
аныкташат. Мензуланы алышып, В чекитине алып барышат да, 
сызылган ва багыты боюнча планшетти багыттап, анда аны кайра 
орнотушат. Бул жерде баардык операциялар мурдагы - чекиттегидей 
эле аткарылат, бирок тескери бийиктикти аныктап, туз жана тескери 
бийиктиктердин орточосун алып, аспап турган В чекитинин бийиктик 
белгисин тактап, ал боюнча аспап турган чекиттин бийиктик 
белгисинин маанисин биротоло эсептеп чыгаруу керек. Чекиттен 
чекитке етушуп, журуштун аягына жетишет, ал планшетке 
тушурулген кандайдыр бир чекит, маселен D менен дал келиши 
керек. Бул мензулалык журуштун баардык чекиттеринин ордун жана 
бийиктигин текшерууге мумкундук берет.
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8.4.2-сурет. ABCD нын мензулалык журушу

Иш жузунде С чекитинен тузулген акыркы d чекити, 
планп-готтеги ошо чекит менен туура келбей калышы мумкун. Эгерде 
сег*пу журуштун узундугунун 1:200 чон болуп калбаса аны берилген 
чекте деп эсептешет да, теодолиттик ченеп-елчеедей журуштун 
баардык чокуларын параллель жылыштыруу ыкмасы менен жоюушат, 
Андай болбосо одоно катаны таап жана аны четгетуу керек. 
Бийиктик боюнча селпуге журуштун узундугунун 1:2000 чейин жол 
берилет. Бурулуштар кеп жана журуштун жактары кыска болгондо, 
планшетти буссол боюнча багытташат, ошондо мензулалык журуш, 
буссолдук журуш деп аталат.

Тактыкты чонойтуш учун мензулалык журуштун ордуна, 
теодолиттик журушту салышат, андан кийин аны елченген бурч жана 
жактарынын узундугу боюнча же анын чокуларынын координаталары 
боюнча планшетке тушурушет. Аспаптык журушту салуунун 
зарылчылыгы пайда болуп, анын чокусунан майда-чуйделерду ченеп- 
елчеену жасоо керек болгондо, маселен ченеп-елчеенун участогу бир 
багытка созулганда жана геометриялык торду ажыратып белуунун 
мааниси жок болгондо, мындай ык езгече ылайыктуу. Эгерде
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участоктун белугу курулган болсо, анда кээде теодолит менен 
магистралды салып жана майда-чуйделерду перпендикулярлар 
i.iiiMm i.i менен ченеп-елчеп, андан кийин аларды планшетке тушуруу 
млйймктуу. Майда-чуйделерду кандайдыр бир тоскоолдук жаап 
к п in андыгына байланышгуу алардын баардыгын геометриялык 
гпрдуп чскиттеринен ченеп-елчее мумкун болбой калган учурларда, 
in мп чекиттерди станциядай эле колдонушат. Планшетке етме 
чсчопчердин ордун белгилеп билип коюу, же полярдык ыкма менен 
гушурууго болот; алардын бийиктик белгилерин вертикал тегеректин 
1ки абалында туз жана тескери багыттарда аткарылган 
I ригонометриялык нивеЛирлеенун натыйжалары боюнча аныКташат.

Талаа жумуштарынын натыйжасында карандаш менен сызылган 
жердин планын алышат. Камералык жумуштун убагында карандаш 
менен тартылганды тушь Менен бастырышат, селекеттун ичин 
голтурушат жана айрым жергиликтуу заттарды талаада планшетке 
коюулган белгиге ылайык туура келуучу шарттуу белгилер менен 
белгилешет. Даяр чийме керектуу жазуулар менен коштолот.

Кээде талаа жумуштарынын убагында селекеттердуи калькасын 
жана бийиктик белгилердин калькасын алып барышат, ага 
планшеттен жагдайды жана бир кунде ченеп-елченген участоктун 
чекиттеринин бийиктик белгилерин кечурушет. Бул калькалар 
планшетти тушь менен чийууде айрым жерлерде пайда болгон 
куменду чечууге жардам беришет.

8.S. Кез елчемдук жана жарым аспаптык ченеп елчеелер

Кез елчемдук ченеп-елчее кыска меенетте чон эмес тактыкта 
инженердик жумуштар божомолдонгон ошол маршруттар же 
участоктор менен алдын ала таанышуу учун арналат. Бул ченеп- 
елчее, бир аз мензулалык ченеп-елчееге окшош, бир гана женекей 
куралдар менен жасалат.

Автомобиль жолдорун долбоорлоодо, заттардын жалпы 
жайгашуусун жана рельефтин негизги сызыктарын беруучу кез 
олчемдук ченеп-елчее, ири масштабдагы карта жок болгондо, алдын 
ала трассанын багытын эсепке алуу учун керек болушу мумкун. 
Кээде ал тузулген пландарды жана карталарды ондоо учун жасалат, 
алар ченеп-елчеенун журушунде жер бети менен салыштырылат жана 
аларга пайда болгон езгеруулерду тушурушет.

Кез елчемдук ченеп-елчее учун чийме кагазы биркктирилип 
бекитилген папка болушу зарыл. Папканын бурчунда компас 
жайгашкан, иштеп жатканда анын жардамы аркылуу папканы 
багытташат. Циркуль, тигил же бул чекиттерге визалоо учун уч кыр 
формасындагы сызгыч болушу керек. Суретгу орто-катуу кара 
карандаш менен тушурушет. Чекиттен чекитке еткенде жоготуп

309



албоо учун циркулду, карандашты, ечургучту жана сызгычты ичке 
жип менен папакага же кийимдин топчусука байлап коюу сунуш 
кылынат.

Ченеп-влчеечу бараткан сызыкты кадам менен елчешет. Калган 
аралыктарды кез елчем менен аныкташат. Кээ бир чекиттердин 
ордун белгилеп билип коюу ыкмасы менен алышат. взунун 
кадамынын орточо узундугун аныктоо учун, узундугу башка 
булактардан белгилуу болгон сызыкты ченеп-влчеечу бир нече жолу 
кадамдап етуп, жуп же уч кадамдардын санын санашы керек. вткен 
аралыкты саналган жуп же уч кадамдардын санына белуп, бир жуп 
же бир уч кадамдын орточо узундугун алышат. Кадамдын узундугун 
аныктоо учуй алынган сызыкты же алдын ала лента менен елчешет, 
же бул максат учун километр мамыларынын, же ез ара алыстыгы 
белгилуу башка заттардын ортосундагы аралыкты алышат. Ченеп- 
елчееде кадамдар менен елченген сызыктарды чиймеге тушуруу учун 
кадамдардын масштабын тузушет.

Мейли жер бетинде басып еткен 100 метрде 48 учулук болуп 
калды, ал эми ченеп-елчеенун масштабы 1:10000 алынды дейли. 
Демек, пландагы 1 см кесиндиге жер бетинде 48 учулук аралыкка, 
б.а. 100 м туура келет. х: 100=1:48 пропорциядан пландагы х 
кесиндини, жер бетинде 100 уч кадам сыйганга туура келген 
аралыкты эсептеп чыгарууга болот. Ченеп-елчеенун натыйжасында 
х=2,08 сантиметр болуп чыгат, так ушул кесиндини сызыктуу 
масштабдын негизи катары алуу керек, ал боюнча жер бетинде уч 
кадамдын елченген аралыкты алып жана аларды метрге которбой 
1:10000 масштабдагы кез елчемдук ченеп-елчеенун чиймесин 
тушурууге болот. Мындай турдегу сызыктуу которулма масштаб
8.5.1-суреттун ылдыйкы белугунде керсетулген. Эгерде кандайдыр 
максат учун бул чиймеде сызыктын узундугун метрде аныктоо керек 
болуп калса, анда сандык 1:10000 масштабга ылайыктуу тузулген 
сызыктуу метрдик масштабды колдонушат. Эгерде ченеп-елчевчу 
кадамдарды жубу менен санаса, анда которулма масштабды бул 
максат учун ушундай эле тузушет.
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8.5.1-сурет. 1:1000 масштабдагы кез елчемдук ченеп-елчеенун 
маршрутунун крокиси

Ченеп-елчеечу бараткан маршрутту етуу учун ыцгайлуу 
багыттар (жолдор, чыйыр жолдор, токойдогу жолдор ж.у.с.) боюнча 
салышат; ошону менен бирге он жана сол жагындагы жагдайлардын 
солекетун, айрым заттардын жана рельефтин суретун тушурушет. 
Андан тышкары, кийин горизонталдарды жургузууну жецилдетуу учун 
планда негизги жантаймалардын багыттарын белгилешет. Рельефтин 
негизги формаларын чиймеде шарттуу белгилер менен белгилешет, 
маселен децсеену бир нече туюк горизонталдар менен, бергштрихтин 
жардамы аркылуу жантайманын багытын керсетуу менен суреттеп 
керсетушет. Горизонталдардын саны суретке тартылуучу рельефтин 
формасынын бийиктиги кез елчем менен баалынып жана кабыл 
алынган кесилиш бийиктик боюнча аныкталат. Алар рельеф женунде 
жалпы гана элес бергендиктен, мындай горизонталдар эч кандай 
жазуулар менен коштолбостугу тушунуктуу.

Селекетту ченеп-елчеену темендегудей аткарышат.
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М аршруттун багытына жараша папакага бекитилген кагазга 
жердеги ченеп-елченуучу тилке, брактын чегинде эн ынгайлуу 
жайгашкандай кылып, баштапкы чекитти тушурушет. Бул максат 
менен кээде маршруттун баардык чектттеринде жебенин тундук учун 
адетте нелунчу санап белуу менен эмес, а кандайдыр башка, бирок 
дайыма ошол эле санап белууну бириктируу менен, папканы 
багыттоону езгертуунун мааннси бар. ЭгерДе буй да. жетишсиз болсо, 
анда маршрутту белук-белугу боюнча суреттеп керсетушет.

Баштапкы чекитке келгендей кийин, жогоруда керсетулгендей, 
папканы компас боюнча магнит жебенин тундук учу Тн тамганын 
тушундагы белукке, же башка белуктун тушуна жайгашкандай кылып 
багытташат. Папканы багытгоодо жетишкен абалын езгеруусуз 
сактап калууга аракет кылып, багыт сызышат. А л боюнча айланып 
чыгууну башташат, ан учун маршруттун алдында турган кандайдыр 
бир жакшы байкалган чекитке визалашат. Мындан кийин 
аралыктарды кез елчем менен баалап, полярдык координаталар 
ыкмасын колдонуп, ченеп-елчене турган чекитке жакын жайгашкан 
эн эле керектуу чекиттерди жана жердеги заттарды: курулуштарды, 
жагдайлардын селекетун жана башка ченеп-елчееге мааниси бар 
жергиликтуу заттарды тушурушет.

Майда-чуйделерду тушуруп буткенден кийин, баштапкы 
чекиттен сызылган багыт боюнча ченеп-елчеечу журет да, 
кадамдардын масштабы кандай бирдикте тузулгенуне жараша, 
кадамдардын жубун же учулугун санайт. 200-300 кадам еткенден 
кийин ченеп-елчеечу токтоп, сызылган багытта еткен аралыкты алып 
коёт, ошентип жаны ченеп-елчеечу туруучу чекиттин ордун алат. Бул 
чекитте кайрадан папканы багытташат, майда чуйделерду ченеп- 
елчешет. Эгерде маршрутту буруу керек болсо, анда журуштун жацы 
багытын сызышат. Айрым заттарды белгилеп билип коюу же 
перпендикулярлар ыкмасы менен тушурууге болот.

Ченеп-елчеенун тилкесинин чегинде турган,, жер бетиндеги 
айланадан айырмаланган заттарды (багыттар) ж{шпьг турде, алардын 
ордун керсетуу менен чийменин четине суреттеп тушурушет. Эгерде 
мындай заттар ченеп-елченуучу тилкенин чегинен тышкары 
жайгашса, анда маршруттун эки-уч чек^ттеринен -аларга багыт 
сызышат.

Участокту кез елчемдук ченеп-елчееде журуштун учтарын 
бириктирип маршрут салуу керек. Эгерде ал баардык участокту 
камтыбаеа, анда биринчиге бириккен дагы бир нече маршрут 
салышат. Туюк журуштун кез елчемдук ченеп-елчеесунде сызыктуу 
селпу дайыма анын 1/50 периметринен ашпайт.

Ченеп-елчеенун убагында жагдайлардын селекеттерунун аттарын 
гана жазышат; ченеп-елчее буткенден кийин, планды карандаш менен 
жасалгалап жатканда шарттуу белгилерди тушуруу жургузулет, андан

312



TMiiiKupbi анын журушунде кирдеген жернн тазалашат, 
горизонталдарды ондошот, селекеттерду тагыраак жургузушет/

Чспсп-елчеенун убагында чийменин четине легенданы б.а. 
мшрпуу белгилер менен берууге мумкун болбогондун баарын 
муНпэдоочу жазууларды, маселен, жоддордун жана кепурелердун 
ибнлм, дирыялардагы жана суулардагы суунун сапаты, участокко же 
маршрутка жакын курулуш материалдардын болушу жана ченеп- 
чичоопуп натыйжасын колдонууда зарыл болуп кала турган башка 
маалыматтарды жазышат.

Маршруттун кез елчемдук ченеп-елчеенун натыйжасында 
йлынган чиймени маршуруттун крокиси деп аташат. Участокко 
гуиулген ушундай эле чиймени кез елчемдук ченеп-елчеенун 
шшпшети деп аташат.

Кандайдыр бир аспап менен аткарылган ченеп-елчеену, маселен 
мензуланы кез елчемдук менен айкалыштырып же кандайдыр бир 
жонекейлетууге жол беруу менен аткарылса, жарым аспаптык ченеп- 
елчее деп аташат. Жарым аспаптык ченеп-елчееде женекей 
шаймандарды: эклиметрди, кол буссрлун, Стефандын буссолун, 
юниометрди жана ДСП кол аралык елчегучун (8.5.2-сурет) колдонсо 
болот.

ДСП-бул туруктуу базистуу рейкасыз аралык елчегуч, анын 
ролун 1 жана 3 тешиктердин ортосунда турган шаймандын белугу 
аткарат. Ж арыктын шоолалары байкалуучу заттан (дарак, мамы, таш 
ж. у. с.) терезе 1 аркылуу кутуда 6 жайгашкан компенсатору бар 
объективдин устуцку жарымына тийет. Призмалардын систсминин 
жардамы менен терезе 3 ке шоолалар ошол эле заттан тутукче 4 
аркылуу объективдин ылдыйкы жарымына берилет. Мунун натыйжа
сында байкоочу окулярдан 5 бир эле заттын суреттелуп керунушун 
керет. Озек 2 буроо менен компеннсатор жылышат да, эки 
суреттелуп керунуштун биригуусу жетишилет. Лупа 7 аркылуу 
шкалада алынган санап белуу, байкалган затка чейинки аралыкты 
метрде берет. Иштеп жатканда 1-3 базисин каалагандай жайгаштырса 
болот, бирок горизонтал жайгапггырган жакшыраак.

г /
8;5.2-сурет. ДСП кол аралык елчегучу
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9 БАЛ. ФОТОГРАММЕТРИЯЛЫК ЖУМУШТАР
ж е н у н д е  t y iiiy h y k

9.1. Фотограмметриянын теориясы. Жер бетиндеги
стереофотограмметриялык ченеп-елчее

Азыркы убакта пландарды жана карталарды тузуу учун атайын 
фотоаппараттардын жардамы менен алынган фотографиялык 
фотосуреттер кенири колдонулат. Бул аппараттарды же жерге, же 
учакка жайгаштырышат, ал эми ченеп-елчеенун езу ага жараша жер 
бетиндеги же абадагы (аэрофотолук ченеп-елчее) деп аталат.

Топографиялык пландарды жана карталарды тузуу учун, же 
фотосуреттердегу елчеелерге байланыштуу башка маселелерди чечуу 
учун фотографиялык фотосуреттерду алуу жана колдонуу ыкмаларын 
караган илим фотограмметрия деп аталат.

Фотограмметриялык камеранын тузулушу темендегудей.
Объективдин карама-каршы жагына жалпак терт бурчтуу рамка 

бекитилген, ага пластинка же плёнка кыналып турат, аны менен 
фотосуреттегу суреттелуп керуунун дааналыгы камсыз кылынат. Бул 
рамка келтируучу деп аталат; ал фотосуреттун елчемдерун аныктайт, 
баарынан кебуреек 13x18 см же 18x18 см болот. Объективдин 
борборунан келтируучу рамканын тегиздигине (же аны менен 
бириктирилген фотосуреттун тегиздигине) тушурулген 
перпендикулярдьш узундугу, камеранын фокустук аралыгы деп аталат 
да, fk тамгасы менен белгиленет, ал эми перепндикулярдын негизи 
болсо, фотосуреттун башкы чекити деген атгы алып журет. Фокустук 
аралык жана негизги чекит фотоаппараттын ички багыттоосунун 
элементтери болуп саналат.

Баарынан кебуреек фокустук аралыктарды 70 тен 300 мм 
чейинки аппараттарды колдонушат, Келтируучу рамкада тиштер же 
кичине тегерек тешик турундегу координаталык белгилер бар. Бул 
белгилер жана фокустук аралыгы керсетулген трафарет фотосуретте 
суреттелуп керсетулет, дагы, эгерде карама-каршы жаткан белгилерди 
туз сызыктар менен бириктирсек, анда бул сызыктардын 
кесилишинде фотосуреттун негизги чекити пайда болот. Ошентип, ар 
бир фотосуретте ички багыттоонун элементтерин жецил эле 
аныктоого мумкундук беруучу маалыматтар белгиленет.

Кепчулук учурларда фотосуретте негизги чекит, тик бурчтуу 
координаталар системинин баиггалышы болуп саналат, ал эми 
карама-каршы жаткан координаталык белгилерди бириктируучу 
сызыктар болсо, координаталык октор, аларга Карата каалаган 
чекиттин абалын фотосуретте аныктоого болот.

Объективдин борбору жана негизги чекит аркылуу еткен сызык 
фотокамеранын оптикалык огу деп аталат. Фотосуреттегу заттын
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суреттелуп керунушунун геометриялык тузулушу тартыла турган 
чатка карата аппараттын жана анын огунун абалына кез каранды 
болот. Маселен, эгерде тик бурчтуу карааны бар затты 
мейкиндиктнн ар турдуу чекиттеринен оптикалык октун ар турдуу 
абалында фотографияласак, анда бул зат фотосуретте же тик 
бурчтук, же трапеция, же туура эмес терт бурчтук болуп суреттелуп 
корсетулет, ошондуктан бул оптикалык октун абалы 
фотографиялануучу тик бурчтуктун тегиздигине карата кез каранды 
болот. Демек, елчеелер учун фотосуретту, эгерде фотоаппараттын 
абалын мейкиндикте фотографиялануучу объектке карата аныктоочу 
бурчтук жана сызыктуу чоцдуктары белгилуу болгон учурда гана, 
колдонууга болот.

Фотоаппараттын тышкы багытгоосунун элементтери деп аталган 
бул чоцдуктарга: тартуунун учурундагы фотоаппараттын 
объективинин борбору турган чекиттин мейкининде координаталары 
(ибсцисса, ордината жана бийиктик белги), анын оптикалык огунун 
дирекциондук бурчу же азимуту, оптикалык октун жантаюу бурчу 
жана бул октун тегерегинде тартуунун бурулушун аныктоочу бурч 
тиешелуу болушат.

Фотограмметриялык камераларды штативге же учактын 
кабинасына орнотуу учун алардын шаймандары бар, ошондой эле 
тартуу учун жана тышкы багыттоонун элементтерин аныктоо учун ар 
турдуу кошумча деталдары бар.

Жерди жер бетиндеги фотограмметриялык ченеп-елчеену дайыма 
бири экинчисинен бир аз аралыкта жайгашкан эки чекиттен 
жасашат. Бул чекиттер аспап туруучу чекиттер же станциялар деп 
аталышат, ал эми станциияларды бириктируучу сызык ченеп-елчеенун 
базиси деп аталат. Ченеп-елчее учун камераны кезеги менен базистин 
учтарына орнотушат. Жылып бараткан объекта тартуу учун бир 
убакытта тартуучу кош камераны колдонушат.

Стереофотограмметриялык ченеп-елчееде оптикалык октун 
базиске карата абалы ар турдуу болушу мумкун, бирок иш жузунде 
базиске перпендикуляр горизонтал окторду жана базистен тигил же 
бул жакка текши кыйшайган горизонтал окторду колдонушат. 
Ьиринчи учурда нормалдуу, экинчисин-кыйгач учур деп атоо кабыл 
алынган. Кээде оптикалык октор базиске перпендикуляр боюнча 
калып (туурараагы анын горизонтал проекциясы), бирдей эле бурчка 
энкейишет.

Нормалдуу учурдагы жер бетиндеги стереофотограмметриялык 
ченеп-елчеенун геометриялык схемасы 9.1.1-суретте суреттелуп 
керсетулген.

Мейли Мейкиндикте турган Т чекити а дегенде камера L 
чекитинде, андан кнйин R чекитинде турганда фотографияланган 
дейли. L жана R  чекиттери фотографияланган учурда объективдин
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борборунун абалын суреттеп керсетушет. Камераны децгээл 
керсеткучтун жардамы менен капталдагы координаталык белгилерди 
бириктируучу оптикалык октор хх жана сызыгы горизонтал абалды 
ээлегендей кылып орнотушат. Багыттоочу шаймандын жардамы 
менен камеранын оптикалык огун базиске перпендикуляр 
жайгаштырышат.

¥

9.1.1-сурет. Стереофотограмметриялык ченеп-елчеенун 
нормалдуу учуру

Т чекитинин суреттелуп керунушун шоола Tt! сол жактагы 
фотосуретте, ал эми шоола Т2 оц жактагы фотосуретте берет; бул 
шоолалар проекциялоочулар деп аталышат. Эгерде координаталык 
белгилерди туз сызыктар менен бириктирсек, фотосуреттердун негизи 
о, жана о2 чёкиттеринде бапггалышы болгон фотосуреттерде тик 
бурчтуу координаталар системинин х жана z октору чыгат. 
Фотосуреттерде Т  чекитинин суреттелуп керунушун беруучу t, жана 
t2 чекиттердин абалы х„ z, координаталар менен сол жактагы 
фотосуретте жана х2, z^on жактагы фотосуретте аныкталат.

Мейкиндиктеги Т чекитинин абалын дагы кандайдыр бир 
мейкиндиктеги тик бурчтуу координаталар системинде аныктоого 
болот, анын бапггалышы катары адетте сол жактагы аспап туруучу 
чекитти (базистин сол жаккы чекитиндеги объективдин борбору) 
алышат, ошондо У огу катары оптикалык октун багытын алышат, X 
огу катары У огуна перпендикуляр горйзйнтал сызыкты алышат. 
Айрым учурда, эгерде базис горизонтал болсо, X огу базис менен
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дал келет, чындыгында бул эц эле чанда болот. Z  огу болуп, 
объективдин борбору аркылуу етуучу вертикал сызык кызмат’ кылат. 
Бул фотограмметриялык координаталардын системи деп аталат.

Бир кыйла аймакты ченеп-елчееде бири башкасына карата 
эркин жайгашкан бир нече базисти колдонууга туура келет. Ар бир 
базис учун» сол жактагы аспап туруучу чекиттеги оптикалык октун 
багытына кез каранды болгон езунун мейкиндиктеги 
фотограмметриялык координаталар системи чыгат. Ошондуктан ар 
бир стережуптан жалпы планды тузуу учун, ченеп-елчееде тышкы 
багыттоонун элементтерин аныктоо керек, алардын ичине: ченеп- 
олченуучу аймактын координаталар системиндеги баардык сол 
жактагы аспап туруучу чекиттердин мейкиндиктеги координаталары 
жана ар бир базис учун сол оптикалык октун азимуту же 
дирекциондук бурчу кирет.

Каалаган чекиттин мейкиндиктеги координаталарын аныктоочу 
формулаларды чыгаруу учун эки фотосуретте тец фотографйяланган
9.1.1-суретту колдонобуз, анда нормалдуу учурда, б.а. фотокамеранын 
оптикалык огу горизонтал жана базис В га перпендикуляр болгондо, 
базистин учтарынан тартылган схема суреттелуп керсетулген.

T,LR жана Ra3a2 уч бурчтуктардын окшоштугунан Y:B=f:p
D

пропорциясын жазууга болот, мындан у = —/  формула боюнча
Р

У=ЬТ2 . ,
аныкталат. . ' ;i!

ЬТ2Т! жана Ьо(а, уч бурчтуктардын окшоштугун карап x:y=x,:f, 
пропорциясын тузууге болот, мындан

X=L X Ш Я Ш
/  ’ Ч у

формула боюнча Х=Т,Т2 аныкталат.
Акырында, TT,L жана t1aIL, уч бурчтуктардын окшоштугунан 

Z:z= TiL:ajL пропорция келип чыгат, бирок T^LiaL^YiF, бул ЬТ2Т, 
жана Lo,a, уч бурчтуктардын окшоштугунан келип чыгат, 
ошондуктан Z:z=Y:f! мындан

7  -  Y JL — —z.
f

алабыз.
T чекитинин параллаксы деп аталгаи р кссинди, сол жана оц 

жактагы фотосуреттегу чекиттин суреттелуп керунушунун 
абсциссаларынын айырмасына барабар, б. а. р=х!-х2. Ошентип, кош 
фотосурет фотографияланган каалаган чекиттин мейкиндиктеги 
координаталарын сол жактагы фотокамеранын объективинин 
борборуна карата аныктоого мумкундук берет.
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Талаа ченеп-елчеелерун атайын тузулуштегу фотоаппараттар 
менен аткарышат, фототеодолит ("Геодезия" турундегу) деп аталган, 
алардын бирее, 9.1.2-суретте керсетулген. Ал уч кетеруучу 
бурамалары 2 менен втулкага кируучу, вертикал айлануу огуна 
отургузулган камерадан турат. Эки денгээл керсеткуч 5 оптикалык 
окту горизонтал абалга орнотуу учун, ал эми багыттоочу курал 6 
базиске карата ага белгилуу абалды беруу учун арналган. Камеранын 
жана багыттоочу куралдын кысуучу 3 жана микрометрдик 4 
бурамалары бар. Фотокамерага кассетасы менен куту кыналып турат. 
Ацдан тышкары комплектке базисти елчеечу курал (базистик жезл), 
базистин, башка учуна орнотуу учун штативдеги марка (калканча), 
тышкы багыттоонун элементтерин аныктоо учун теодолит кирет.

9.1.2-сурет. Фототеодолит

Талаа жумуштарынын журушунде базистерди тандап алышат 
жаНа, елчешет,' ченеп-елчеенуучу участокто текшеруучу чекиттердин 
торун тузушет жана геодезиялык ыкмалар менен базистерди ез ара 
планда жана бийиктик боюнча, дагы текшеруучу чекиттер менен 
байланыштырат. Андан тышкары, ченеп-елчеенун аймагынын 
координаталар системи менен байланыштыруу учун станцияларды 
геодезиялык таяныч пункуттарга байлашат. Фотосуреттерде текшеруу 
чекиттерин издеену жещщцетуу учун, жер бетинде аларды кандайдыр 
бир белгилер менен, маселен, турдуу формада боёлгон фанера 
калкандар менен маркалашат.

■ Талаа жана фотолабораториялык жумуштардын натыйжасында 
айнекте негативди жана тышкы багыттоонун элементтеринин сандык 
маанисин алышат. Ушул камера учун ички багыттоонун элементтери

318



туруктуу жана ар бир фотосуретте белгиленет. Баардык ушул 
материалдарды камералык жумуштар учун пайдаланышат.

Камералык жумуштар мунездуу чекиттер учун х„ z, жана р 
аныктоо максат менен фотосуретте елчеелерден банггалат. 
Олчоелерду) стереокомпаратор деп аталган аспапта жасашат. X, У, Z 
формулаларын колдонуп, мейкиндик координаталарын эсептеп 
чыгпрышат. Алар боюнча планга чекиттерди тушурууге жана анын 
бийиктигин устуне жазууга, андан кийин горизонталдарды тузууге 
болит.

X, У жана Z  формулалары боюнча аналитикалык эсептеп 
чытруулар эмгекти кеп тал ап кылынгандыктан, адетте бул 
гоидсмелерди графикалык жол менен чыгаруучу куралды колдонушат. 
Азыркы убакта езгече аспаптар-стереоавтографтар жана 
сгереопланиграфтар бар, алар стереожуптарды иштеп чыгууну 
механизациялаштырат.

Геодезиялык елчеелердун натыйжасында ченеп-елчеелердун 
базиси ез ара байланыщтуу болгондуктан, айрым стереожупту иштеп 
чыккандан кийин алынган баардык планшеттерди жалпы планга 
кошууга болот.

Стереофотограмметриялык жумуштарда жолдорду изилдееде, 
езгече кыйындык менен етуле турган участоктордо: тик тоолуу 
каичыгайларда, зоокалуу жарларда, чоц эшилмелерде жана жер 
кочкулерде, бийик тоолуу ашуудагы участоктордо пландарды тузуу 
учун колдонуу максатка ылайыктуу.

9.2. Аэрофотолук ченеп-елчее жана аны менен байлныштуу 
жер бетиндеги жумуштар

Азыркы убакта топографиялык карталарда негизинен 
шрофотолук ченеп-елчеенун материалдары боюнча тузушет. 
Аэрофотолук ченеп-елчеенун натыйжаларын, дагы чон челкемдегу же 
бир кыйла узун участоктордогу жумуштарга байланыштуу, ар турдуу 
инженердик маселелерди чечууде колдонушат.

Азыркы кездеги аэрофотоаппараттардын копчулугу эки негизги 
болуктен: конустан 1 жана кассетадан 2 турат (9.2.1-сурет).

Женекей фотоаппараттын тери кабына туура келуучу 
камеранын ошол белугу конус деп аталат.

Конустун бир жагында чон тешиги бар жарыгы кучтуу 
объектив 3 жайгашкан, башка жагында конуска кассета 
бириктирилген, анда ар бир фотографиялоодон кийин бир 
катушкадан башкасына ороолуучу жарык сезгич плёнка 4 бар. 
Аэрофотоаппараттын тез аракет кылуучу затвору жана плёнканы 
кыймылга келтируучу, аны туздеечу жана затвордун жумушун камсыз
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кылуучу куралы бар. Адетте фокустук аралыктары 4 = 0 8  70 тен 300 
мм чейинки камераларды колдонушат.

9.2.1-сурет. Аэрофотоаппаратгын схемасы

Учактын кабинасында камера бир аз жантайтуу жана аны 
буруу учун куралы бар, фотоорноткуч деп аталган, ал атайын рамага 
орнотулат.

Башкаруу команда беруучу аспаптын жардамы аркылуу 
жургузулет. Ал камеранын кыймылдатуучу механизмдери жана 
баардык механизмдердин жумушун адетте электромоторлор камсыз 
кылгандыктан, учактын электросымдары менен бириктирилген. 
Команда беруучу аспапта езунче фотосуреттердун ортосуна 
убакыттын аралыгын коюушат, андан кийин учууда аракетке 
келтируучу рычагдын жардамы аркылуу суретке тартуу учун камера 
аракетке келтирилет. Суретке тартуунун езу команда беруучу аспапта 
коюулган ар бир убакыттын аралыгында автоматтык турде 
жургузулет. Суретке тартуу буткенден кийин, ошол эле аракетке 
келтируучу рычаг менен камеранын аракети токтотулат. Ошентип ар 
бир маршрутта аэрофотосуреттердун тобу алынат.

Баарынан кебуреек учакка аэрофотоаппаратты, оптикалык огу 
тик абалды ээлегендей кылып орнотушат; бул учурда суретке тартуу 
пландык деп аталат, перспективдуу суретке тартууда фотоаппараттын 
оптикалык огу вертикал абалдан бир аз бурчка кыйшаят. Суретке 
тартуунун шартында учактан оптикалык октун типтик абалын же 
берилген жантыктыгын таптак сактоого мумкун болбойт. Суретке 
тарткан учурда мейкиндиктеги аэрофотоаппаратгын абалы дагы 
белгисиз бойдон калат, ошондуктан аэрофотолук ченеп-елчееде 
тышкы багыттоонун элементтери камералык жумуштардын
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журушуВД6 кыйыр жол менен аныкталат, ан учун ар бир 
фотосуретте белгилуу геодезиялык маалыматтары Менен бир нече 
чекиттер болушу керек. 5 ■

9.2.2-сурет. Аэрофотосуреттердун жайма монтажы

Абадагы фотограмметриялык ченен-елчее бирдей бийиктикти 
жана учуунун багытын сактоочу маршруттар менен аткарылат, бул 
учактагы алып журуучу аспаптар менен камсыз кылынат. 
Маршруттагы жанаша суреттер бири экинчисин дайыма 60% жаап 
кетет, бул команда беруучу аспапта коюулган тийиштуу убакыттын 
аралыгы менен жетишилет. Чектеш маршруттардын фотосуреттеру 
30-40% жабылышы керек.

Фотографиялоо буткенден кийин плёнка лабораториялык иштеп 
чыгууга етет, анын натыйжасында плёнкада аэронегативдер жана 
алардан кагазга контактуу суреттеру чыгат.

Контактуу суреттерден жайма монтаж деп аталганды тузушет, 
ан учун алардын жабылган белуктерунде жалпы селекет боюнча, 
фотосуреттерду бирин экинчисинин астына коюушат (9.2.2-сурет).

Бул учун ченеп-елчеенун сапатын: ченеп-елчеенун калтырылган 
участоктору бар же жоктугун, берилген бийиктикти жана учуунун 
багытын сактагандыгын, камераны багыттоону сактагандыгын 
аныктоого мумкундук берет.

Жайма монтаждан майда масштабдагы фотосуретту жасашат 
(монтаждын репродукциясы), андан кийин контактуу суреттер андан 
аркы фотосуреттерду дешифрировкалоодон жана аларды ченеп- 
елчеенуучу аймактын геодезиялык торуна байлоодон турган иштеп 
чыгууга етет.

Дешифрировкалоо фотосуреттерду жердин бети менен 
салыштыруудан жана аларды тартылган контурлардын, эл жашаган 
пункуттардын, жолдордун ж. б. аттарын белгилееден турат. 
Дешифрировкалоодо фотосуретке елчемдеру кичине болгондуктан 
билинбей калган заттарды, маселен кудуктарды, булактарды, кичине 
кепурелерду, байланыш сымдарын ж. б. тушурушет.

а
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Дешифрировкалоону кээ бир учурларда камералык жол менен 
жасашат, ан учун улгулер (эталондор) болушу эн эле пайдалуу, аны 
менен дешифрировкалоонуучу фотосуреттерду салыштырышат. 
Камералык дешифрировкалоону жалпысынан кыйыр белгилер боюнча 
гана: суреттелуп керунуунун раны боюнча, заттардын формасы жана 
келекесунун формасы боюнча жасоого болот; ошону менен бирге 
теменкуну эске алуу керек. Тоолорду жана жарларды тушурулген 
келекесу боюнча жана тышкы формасы боюнча аныкташат. 
Автомобиль жолдору туз, ачык сызыктар менен суреттелуп 
керсетулет. Темир жолдорго салыштырганда алардын эн эле чукул 
бурулуштары бар, ал эми кыштактар арасындагы жолдор туура эмес 
формада болушат. Айдоолор агыш боз тустегу тилкелер менен 
суреттелуп керсетулет, кургак шалбаалар боз тусте, ал эми суулу 
шалбаалар куцурт тустегу, буртуктуу тузулуштегу, туура эмес 
селекеттуу контурлар менен суреттелуп керсетулет. Дешиф- 
рировкалоодо фотосуреттерду стереоскоп менен кароо олуттуу 
жардамды керсетуусу мумкун.

Дешифрировкалоонун натыйжаларын адетте фотосуреттердун 
артына же езгече схемага жазышат. Ири масштабдуу фотосуреттерде 
майда маспггабдууга Караганда дешифрировкалоону жасоо женил.

Талаа дешифрировкалоо менен бирге, фотосуреттерду ченеп- 
елчеенун аймагынын геодезиялык таяныч пункуттарына байлашат. 
Бул максат менен фотосуреттерде даана фотографияланган жер 
бетиндеги кандайдыр бир чекитти, маселен жолдордун кесилишин, 
контурлардын бурчтарын ж. б. издеп табышат. Бул чекиттерди 
геодезиялык ыкмалардын бири менен ченеп-елчеенуучу аймактын 
таяныч пункуттарынын торуна байлашат. Ошентип геодезиялык 
координаталар фотосуреттерге берилет. Маршруттун башкы жана 
акыркы фотосуреттеру байланууга тийиш. Байлоонун натыйжаларын 
камералык жумуштарда ченеп-елчеенун геодезиялык багыттоосу учун 
пайдаланышат. Эгерде аэрофотоаппараттын оптикалык огу суретке 
тартып жаткан учурда туура тик абалды ээлеген болсо, анда 
фотосуреттегу контурлар жер бетиндеги контурларга дал келген 
толук окшоштугун сакташмак. Фотосуреттун баардык белуктерунде 
масштаб бирдей болмок жана мындай фотосуретту план деп эсептесе 
болмок, анын Ian масштабы аэрофотоаппараттын фокустук аралыгы 
fk учуунун бийиктигине Н болгон катышына барабар. Маселен, 
эгерде fK=200 мм, Н=2000 м болсо, анда

—=— = —-— болот. 
т Н  2000 10000

Чындыгында фотосуреттерде учуу убагында оптикалык ок 
вертикал абалдан кыйшайгандыктын кесепетинен болуучу жана 
жердин бети туз болгондуктан бузуп керсетуу бар. Биринчи себебтен 
чыгуучу бузуп керсетуунун мунезу, жер бетинде селекету тик бурчтуу
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ЛH('l) контуру (9.2.3-сурет) Р фотосуретте трапеция же туура эмес 
гврт бурчтук aecd турунде суреттелуп керсетулгендугу менен 
билдирилет.

Ошентип фотосурет перспективдуу болот, анын турдуу 
белуктерунде масштаб ар башка, анткени AB=CD, ал эми ав^сё, 
демек: ав: AB^cd:CD. Мындай фотосуреттер учун fk:H катышынан, 
мында H=SN, масштабдын орточо маанисин гана алууга болот.

Рельеф учун бузуп керсетуу деп аталган экинчи себебтен 
чыгуучу бузуп керсетуу, бийик жерлерде жайгашкан чекиттер, 
иПдунда турган чекиттердин суреттелуп керунушуне сатыштырганда 
<|ютосуреттерде борбордон четти кездей жылышып суреттелуп 
керсетулгендугу менен билдирилет. Жылышуу калгандары менен 
пшыштырганда бийиктикке жана бул чекиттин суреттелуп керунушу 
фотосуреттун ортосунан алыстоосуна кез каранды. Фотосуреттун 
ортосунда экинчи себебтен бузуп керсетуу болбойт, фотосуреттун 
четгери кездей бузуп керсетуу чоноёт. Бул кырдаал фотосуреттерду 
монтаждоодо эн эле аз бузуп керсетуусу бар, алардын борбордук 
белугун пайдаланууга туртку болот.

9.2.3-сурет. Аэрофотосуретге суреттелуп керунууну тузуучу схема

Рельеф учун б.а. турдуу бийиктиктеги чекиттерди суреттеп 
корсотуудегу бузуп керсетуулердун мунезун тушундуруу учун, 9.2.3- 
суротте дарак ML керсетулген, анын М чокусу менен L тубу бир
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тик сызыкта болгондуктан, планда чоку / чекити менен дал келген 
m чекити болуп суреттелуп керсетулмек. Бирок да Р фотосуретте 
бул чекиттер белек-белек суреттелуп керсетулет жана I ден m 
фотосуреттун четин кездей багыт боюнча жылышат. Эгерде дарак N 
чекитинде турган болсо, ш жана / чекиттери п чекити менен дал 
келишмек.

Суретке тартып жаткан убакта учак бирдей бийиктикти сактай 
ал байт, ошондуктан ар бир фотосуреттун езунун орточо масштабы 
болот.

Аталган бузуп керсетуулердун натыйжасында, жайма монтажда 
жанаша суреттерду бириктирууде кошурлардын так дал кедишине 
жетише алышпайт. Бузуп керсетуунун таасирин азайтуу же аларды 
толук жок кылуу камералык жумуштун журушунде жасалат.

9.3. Аэрофотолук ченеп-елчеедегу камералык жумуштар

Камералык жумуштун елчему аэрофотосуреттерду 
пайдалануунун натыйжасында алына турган акыркы продукция менен 
аныкталат. Акырында аэрофотолук ченеп-елчеенун материалдары 
боюнча: фотосхеманы, рельефсиз фотопланды же штрихтуу планды, 
рельефтуу фотопланды же штрихтуу планды алууга болот.

Фотсхеманы контактуу суреттерден тузушет, бирок азыраак 
бузулуп керсетулген катарында фотосуреттердун борбордук 
белуктерун пайдаланышат, ал эми четтерин кесип салышат. 
Фотосуреттерду дал келген контурлар боюнча бирин экинчисине 
улашат жана картонго же чийме кагазына желимдешет.

Фотосуреттерде бузуп керсетуунун натыйжасында алардын 
уланган жеринде фотосхемада бир эле контурду чектеечу 
сызыктардын так эмес дал келгени байкалат. Бирок буга кецул 
буруунун кереги жок, анткени фотосхеманы тактыгы жарым 
аспаптык ченеп-елчееге туура келген чийме керек болгон учурда гана 
колдонушат. Фотосхеманы учуудан кийин бир нече сааттын ичинде 
алууга болот, фотопланды алганга, анын устуне рельефи менен, бир, 
же болбосо эки сезон керек.

Фотопланды тузуу учун фотосуреттерду кошумча иштеп 
чыгуудан еткерушет, анын журушунде бир эле фотосуреттун баардык 
белуктерунде жана айрым фотосуреттердун ортосунда аларды бир 
масштабга келтиришет. Бул фотосуреттерду трансформациялоо жолу 
менен жетишилет, ал трансформатор деп аталган аспаптарда жасалат.

Трансформациялоо учун ар бир суретке жакшы байкалган терт 
чекит болуп, алардын абаЛы планда белгилуу болушу керек. Бул 
учун мурда ар бир фотосуреттегу терт чекитти'' ченеп-елченуучу 
аймактын геодезиялык то руна байлашчу жана: байлоонун
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маалыматтары боюнча, бул чекиттердин пландагы абалын 
аныкташчу. Азыркы убакта геодезиялык пункуттарга байлоону ар 
Пир маршруттун биринчи жана акыркы фотосуретуне гана жасашат, 
ал эми калган фотосуреттерде, таяныч чекиттеринин абалын 
фототриангуляция ыкмасын колдонуп, камералык жол менен 
аныкташат.

Трансформацияланган Е фотосурету (9.2.3-суретту кара) туура 
>мес терт бурчтук формасында, бирок Е//Т болгондуктан, андагы 
горизонтал тегиздикте Т  жайгашкан A ^ Q D ,  фигурасы туура 
келген ABCD фигурасына окшош. Трансформациялоодо рельеф учун 
бузуп керсетуу болбой калгандыктан, бирок фотосуреттен ортосунда 
алир иш жузунде кичине эле болгондуктан, планды монтаждоодо 
м II рым фотосуреттердун ортонку белуктерун гана пайдаланышат, ал 
>ми бири бирин жапкан белуктерун кесип салышат. Калган 
борбордук белуктерден фотоплан деп аталган туташ бир маспггабдуу 
суреттелуп керунууну алышат.

Мындай фотопландан, алдын ала оргиналды зарыл жазуулар 
менен толуктап, каалаган сандагы фотокечурмелерду алууга болот. 
Эгерде фотосуретте жерлердин чектерин тушь менен жургузуп жана 
аларды шарттуу белгилер менен толтурсак, анда кийин атайын 
»ритме менен фотосуреттелуп керунууну кетирсек штрихтуу план 
чыгат.

Рельефти фотопланга темендегудей тушурушет.
Фотопланды мензуланын планшетине бекитишет' да, кипрегель 

менен мунездуу чекиттердин бийиктик белгилерин аныкташат. Бул 
чекиттердин орду фотопланда бар жана алардын бийиктик 
белгилерин аныктоо кеп убакытты албайт. Алынган бийиктик 
белгилер боюнча горизонталдарды тузушет да, кийин аларды тушь 
менен сызышат. Мындай ченеп-елчее контурдук-айкалыштырылган 
ченеп-елчее деп аталат.

Азыркы убакта рельефти темендегуге негизделген 
стереоскопиялык ыкмалар менен керсетуу енугууде.

Чектеш фотосуреттер дайыма 60% жабылышат, б.а. бир эле жер 
эки турдуу чекиттен суретке тартылат, ошондуктан атайын 
сгеоскопиялык аспаптарда фотосуреттер боюнча жердин 
стереомоделин тузууге болот жана анда мунездуу чекиттерге 
тиешелуу болгон елчеелерду жургузууге болот, блчеелердун 
натыйжалары боюнча чекиттердин бийиктик белгилерин аныкташат, 
ал эми бийиктик белгилер боюнча фотосуреттерде горизонталдарды 
жургузушет. Айрым фотосуреттерду бириктирип, рельеф 
горизонталдар менен суреттелуп керсетулген фотопланды алышат.

Аспаптын башка туру, стереоскопиялык моделдин мейкиндикте 
жылуучу маркасы менен бириктирилген карандаштык тузулуштун 
жардамы аркылуу горизонталдарды кагазга тузууге мумкундук берет.
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Аэрофотосуреттер боюнча рельефти алуучу аспаптар
жетишерлик кеп ко нструкциялан ган жана тузулген. Алардын
тузулушу ете эле татаал, ошондуктан алар менен иштее 
фотограмметрия боюнча адистерге гана женил.

9.4. Аэрометоддорду жолдорду изицдееде колдонуу

Автомобиль жолдорун, темир жолдорду изилдеену копггогон 
эмгекти эн кеп талап кылуучу топографиялык жана геодезиялык 
жумуштар, езгече рельефи жана жагдайлары татаал аймактарда 
дайыма жацы аспаптарды тузуу зарылчылыгына, жацы методдорду 
иштеп чыгууга жана эчактан берки аспаптарды жакшыртууга мажбур 
кылган.

Изилдеечулердун эмгегин бир кыйла женилдетуу жана аны 
менен бирге баардык иштерди тездетуу, аэровизуалдык изилдеелер, 
аэрофотолук ченеп-елчеелер, аэронивелирлее жана башка жумуштар 
турунде, учуучу каражаттарды-учактарды, тик учактарды жана 
дирижаблдерди катыштырып аткарьшуучу аэрометоддорду колдонуу 
менен жетишилет.

Аэрометоддорду, учуу убактысы кымбат турганын жана анын 
бийиктик алууга ченеп-елченуучу участокко учуп барып жана кайта 
келууге кетирген ендурумсуз убактысы чон жана кичине 
участоктордо же маршруттук изилдеелерде бирдей эле зарылдыгын 
эске алып, сызыктын узундугу 200 км узунураак болуп, ири 
масштабдагы топографиялык карталар жок болгондо, долбоор 
тапшырмасын тузуу мезгилде колдонуу сунуш кылынат.

Аэровизуалдык текшерууну жургузуу учактан, тик учактан же 
дирижаблден жерди абадан рекогнисцировкалоону керсетет, анын 
убагында колдо болгон картографиялык материалдарды жер менен 
салыштырышат жана ага болгон езгеруулерду белгилешет, трассанын 
вариантын жана анын аэрофотолук ченеп-елчее же жер бетиндеги 
деталдуу текшерууге тийиштуу болгон татаал участокторун 
аныкташат, аэрофотолук ченеп-елчеенун масштабын белгилешет, 
инженердик-геологиялык байкоолорду, ошондой эле женекей 
аспаптуу жумуштарды: айрым жерлерди фбтографиялоо, кээ бир 
мунездуу чекиттердин бийиктик белгилерин радиолокация менен 
аныктоо ж.у.с. жургузулет. Аэровизуалдык текшеруу жургузуунун 
материалдары-фотосуреттер, тартып алынган суреттер (кол менен), 
жазуулар-андан аркы изилдее жумуштардын планын тактоого 
мумкундук беришет.

Аэрофотолук ченеп-елчее, биринчиден, контактуу суреттен жана 
фотосхемадан баштап, трансформацияланган фотосуреттер жана 
рельефтуу фотоплан менен бутуп, айрым участоктордун же баардык 
трассанын планын тузууде; экинчиден аэрофотосуреттерду, айрым
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жерлердин же маршруттун бир далай белугунун оптикалык 
стереоскопиялык моделин тузуу учун жана ап боюнча' жолду 
камералык трассалоодо пайдалануучу фотографиялык материалдарды 
алуу учун аткарылат.

Жердин оптикалык модели боюнча трассалоо, стереоскопиялык 
аспаптын байкалуучу маркасын салынуучу трассанын багыты боюнча 
жылдыруудан турат, ал эми карандаштык тузулуштун жардамы 
аркылуу же башка ыкмалар менен трасса фотосуретте белгиленет; 
ошону менен бирге мунездуу чекиттердин бийиктиги аныкталат. 
Андан кийин трассаланган сызыктын профилин, айрым жерлердин 
планын жана долбоор тапшырмасына зарыл болгон башка 
чиймелерди тузушет. Трасса жер бетине контурлар жана 
координаталар боюнча кечурулет.

Жолдорду изилдеелердегу аэрофотолук ченеп-елчеенун 
езгечелугу, жердин ичке тилкесин тартууга туура келгендикте, ан 
учун бирден бешке чейинки бирин экинчиси жабуучу параллель 
маршруттарды салышат, аларды мезгил-мезгили менен белууге жана 
ченеп-елченуучу тилкенин бурулушуна байланыпггуу жацы багытка 
учууларды жасоого туура келет.

Аэронивелирлее же аэрорадионивелирлее аспаптардын 
комплектисинин жардамы аркылуу, учактан жер бетиндеги 
чекиттердин ез ара байиктигин аныктоо учун колдонулат, алардын 
негизгиси радио-бийиктик-елчегуч болуп эсептелет.
Аэронивелирлеенун схемасы 9.4.1-суретте керсетулген.

Чекит 1 дин устунде учуп бара жатканда, б. а. учак А 
чекитинде турганда радиобийиктик елчегуч менен А-1=Н! кесиндини 
аныкташты. Андан кийин, В чекитинде ушул эле жол менен В-2=Н2 
кесинди аныкталган. Эгерде учуу горизонтал туз сызык АС боюнча 
аткарылган болсо, анда айырмасы чекит 2 нин, чекит 1 дин
устундегу h тамгасы менен белгиленген бийиктикке барабар болмок. 
Чындыгында учуу синусоид турундегу ийри сызык боюнча болуп, ал 
АВ участогун иш жузунде жантык туз сызык катары алууга болот. 
Учуу маалында учактын бийиктигинин езгерушу статоскоп деп 
аталган аспап менен катталат. Чекит 1 дин устунде учуунун 
бийиктигин аныктоо менен бир убакта, статоскоптун ийилген 
тутукчесундегу суюктуктун денгээлин фотографиялашат. Чекит 2 нин 
устундегу учуунун бийиктигин аныктаган учурда, ошону эле 
жасашат. Эгерде фотосуреттер боюнча суюктуктардын денгээли 
ошондой эле калганы аныкталса, демек учуу бирдей атмосфералык 
басымдагы зонада болгон. Эгерде В чекитинде суюктуктун денгээли 
кетерулгенун же тушкенун елчеелер кергезген болсо, анда 
бийиктикти h аныктоодон мурда, туура келуучу д я  тузетууну Н2 
киргизуу керек.
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9.4.1-сурет. 1 жана 2 чекиттерин аэронивелирлеенун схемасы

Деги изобаралык деп аталган А чекити аркылуу етуучу АК 
бетинин бирдей басымы горизонтал деп болжолДоого болот. 
Чындыгында изобаралык беттер жантык, ошондуктан радиобийиктик 
елчегуч боюнча санап белууге Н2 дагы бир тузетууну киргизуу керек, 
анын чондугун SH учактын аэронавигациялык жана метеорологиялык 
аспаптары боюнча аныкташат. Ошентип, бийиктикти аныктоо учун 
туюнтма чыгат

h = H i-(H2+ & H + m )

Учактан аныкталган бийиктик жердин кайсыл чекиттерине 
тиешелуу экенин билуу учун, радиоимпульсту жиберген учурда 
аэрофотолук ченеп-елчее жургузулет. Демек терт аспап: радиобийик
тик елчегуч, аэрофотоаппарат, статоскоп жана учактын ичиндеги 
навигациялык аппаратура синхронДуу иштеши керек.

Аэронивелирлеену ашуулардын бийиктик белгилерин жана 
езгече оор журуштерде аларга кире берген жердин профилдерин 
аныктоо учун;. 1:100000 масштабдагы карталарда бийиктик белгилерге 
овдоо киргизуу учун; трассаны кооштоочу ереендун энишин аныктоо 
учун; туура-суу белгуч журуштерде трасса боюнча жердин 
профилдерин тактоо учун; майда масштабдагы аэрофотолук ченеп- 
елчеенун бийиктигин негиздее жана аэросуреттер боюнча рельефти 
кийин керсетуу учун колдонуу сунуш кылынат. Аэронивелирлее 
методу менен чекиттердин бийиктик белгилерин аныктоонун тактыгы 
онтойлуу шарттарда 3 м жетет.

Аэрометоддордун жардамы менен кепурее еткелдерунун 
аймагынын гидрологиялык жана топографиялык мунездемесун 
билууге болот. Зарыл болгон материалдарды учактан калкыгыч- 
интеграторлорду жана устунку калкыгычтарды фотографиялоо жолу

328



мсиен алышат, алардын ролун учактан суунун бетине ташталган 
гидрометриялык бомба деп аталган, атайын идиштеги суюктук 
Индикатор аткарат.

Эгерде аппаратуралар жана аларды колдонуучу ыкмалар 
узгултуксуз еркундеп жатканын эске алсак, жолду изилдее убагында 
ар турдуу маселелерди чечуу учун аэрометоддорду колдонуу, сезсуз 
иегизги ролду ойнойт.

Узун объектерди изилдееде, аларга автомобиль жолдору, темир 
жолдору да кирет, В.С.Семенов тузген жылчыктуу аэрофотолук 
ченеп-елчеену колдонуу максатка ылайыктуу, анын мунездуу 
езгечелугу теменкудей турат.

Аэрофотаппараттын фокалдык тегиздигине кадр терезесин 
жабуучу тунук эмес пластинка жайгашат. Пластинкада туурасынан 
жылчык кесилген, анын алдынан жарык сезгич плёнка

V=(f:H)V
ылдамдык менен етет, мында f-фотоаппараттын фокустук 

аралыгы, Н -учуу бийиктиги, V-учактын учуу ылдамдыгы.
Ошентип, жер бетинин суреттелуп керунушу жылуучу плёнкага 

кабьш алынат. Учак да жылгандыктан, анда фокалдык тегиздиктеги 
суреттелуп керунуу дагы жылат анын ылдамдыгы v барабар 
болгондуктан плёнкада бузуп керсетуусуз белгиленет.

Жылчыктуу ченеп-елчеенун натыйжасында маршруттун 
фотосуреттелуп керунушу, монтажды талап кылуучу „езунче кадрлар 
эмес, жен эле туташ тасма турунде болуп, чыгат.

Жылчыктуу ченеп-елчее женунде кээ бир окуу китептеринде 
жана атайын адабий эмгектерде толук баяндалган.
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10 Б А П . Ж Е Р  Б Е Т И Н И Н  Ц И Ф Р А Л Ы К  Ж А Н А  
М А Т Е М А Т И К А Л Ы К  М О Д Е Л И

ЮЛ. Ж ер бетин цифралык жана матема гикалык 
моделдве женунде тушунук

Жер бетин суреттеп керсетуу (топографиялык карталардан жана 
пландардан тышкары) анын цифралык жана математикалык 
моделдери турунде да керсетулушу мумкун. Акыркы жылдарда 
топографиялык карталар жана пландар менен тец катар эле, 
цифральш жана математикалык моделдерди да пайдалануу, жёр 
бетинин мунездеру женунде маалыматтарды автоматтык турде 
чогултуу, каттоо жана иштеп чыгуу эн эле еркундеп ескенге, азыркы 
технологияга жана системдуу автоматташтырылган долбоорлоого 
байданыштуу.

Уч елчемдуу мейкиндикте координаталары белгилуу болгон 
жана жер бетинин табийгый мунездерун жана шарттарын 
жакындатып керсетууге арналган ар турдуу код белгилери бар, жер 
бетиндеги чекиттердин жыйындысы жер бетинин цифралык модели 
деп аталат.

Кодцук белгилеелер ез ара туура келген жер бетинин цифралык 
моделдеринин чекиттерин мунездешет.

Жалпы жер бетинин цифралык моделдеесу, милдетине жараша, 
рельефтин, жагдайдын, кыртыш-топурактын, гидрологиянын, 
инженердик-геологиянын, гидрометеорологиялык шарттардын, 
техника-экономикалык керсеткучтердун жана башка жер бетинин 
мунездерун езунче цифралык моделдеринин айкалышуусу турунде 
керсетулушу мумкун.

ЭЭМ де конкреттуу инженердик маселелерди чыгаруу учун 
математикалык цифралык моделдин маанисин ачууну жер бетинин 
математикалык модели деп аташат.

Математикалык моделдин инженердик милдетине жараша, ошол 
эле жер бетинин цифралык модели учун, бир нече жер бетинин 
математикалык модели пайдаланышы мумкун.

Системдуу автоматташтырылган долбоорлоонун чегинде 
инженер-долбоорлоочу, ЭЭМ жана автоматтаттырылган 
каражаттардын ортосунда милдеттер ылайыктуу турде белуштурулет. 
Ошондуктан курулуштун бир нече инженердик маселелерин чыга- 
рууда, инженер езуне оной топографиялык карталар жана пландар 
менен иштейт, ал эми компьютерге болсо, ага оной ошол эле 
участоктордун цифралык жана математикалык моделдерин 
тапшырышат.

Автоматташтырылган долбоорлоонун системдеринин
денгээлинде, долбоорлорду тузуудегу инженердик изилдеелердун
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акыркы натыйжасы, координаталардын бирдиктуу системинде, жер 
бетинин ошол эле участогуна ири масштабдагы планды жана жер 
бетинин цифралык моделин алуу болуп эсептелет. Бирок, ушуну 
менен бирге жалпы жер бетинин цифралык моделинин маалымат 
келему, эреже катарында эн эле майда-чуйдесуне чейин керсетулген 
топографиялык пландын езунун маалымат келемунен олуттуу чоц 
болорун эске алуу керек.

Жер бетинин цифралык моделин жана жер бетинин математика
лык моделин баарынан мурда автоматташтырылган долбоорлоого 
зарыл болгон керектуу баштапкы маалыматтарды (трассанын огу 
боюнча жердин узата профилдерин, туура профилдерди, инженердик- 
геологиялык кесилиштерди ж.у.с.) алуу учун колдонушат. Бул 
маалыматтарды алууга кеткен эмгек чыгымдары, ошол эле 
маалыматтарды топографиялык пландарда жана стереомоделдерди 
колдонуу менен, адеттеги технология боюнча алынганга 
салыштырганда, ондогон эсеге кыскарат.

Жер бетин цифралык жана математикалык моделдее 
мумкунчулуктеру, инженердик объекттерди долбоорлоонун 
технологиясын туп тамыры менен езгертууге мумкундук берди жана 
изилдеелерде баштапкы маалыматтарды чогултуу технологиясын 
жана методцорун, катгоону жана берууну езгертууну талап кылды.

10.2. Жер бетинин цифралык моделдеринин турлеру

Рельефти жана жер бетинин геологиялык тузулушун рельефтин 
татаалдыгына, жер бетинин жагдайлык езгечелугуне, тигил же бул 
турдегу баштапкы материалдардын санына, изилдеелерду .жургузген 
ыкмага, долбоорлоонун милдеттерине, елченген координаталардын 
автоматтык каттоочулары менен стереограмметриялык жабдуулардын 
санына, дигитайзерлердин санына, тигил же бул конструкциялардын 
координата-елчегучтеруне жана башка шаймандарга жараша 
цифралык моделдееде ар турдуу негиздерде пайдалануу менен, жер 
бетинин цифралык моделин тузуусу мумкун.

Ар кандай турдегу жер бетинин цифралык моделдеесун иштеп 
чыгууга, кеп сандаган изилдеелер арналган. Кептеген цифралар 
моделдердин авторлору аларды тузууде баарынан мурда аларга 
коюулган эн эле маанилуу талаптарды: жер бетин же геологиялык 
катмарларды жакындатып керсетуунун тактыгына коюулган талапты; 
рельефтин ар кандай турлерун жазуу мумкунчулугунун 
универсалдуулугун; математикалык керсетуунун женекейлугун; 
моделди тузуунун женилдигин; жер бетиндеги айрым чекиттердин 

'ортосундагы байланыш женундегу маалыматтарды керсетуунун 
ыцгайлуулугун; жер бетинин математикалык моделин колдонгондо 
анын аракетинин тездигин эске алууга аракеттениппсен. Бирок 
конкреттуу долбоордук маселени чечууде жер бетинин цифралык
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моделинин баардык турун пайдалануу жетинггуу жогорку эффекта 
берерин автоматташтырылган долбоорлоонун практикасы керсетту.

Жер бетинин цифралык моделинин баардык белгилуу турлерун 
уч топко: узгултуксузге, узгултутууге жана статистикалыкка белууге 
болот.

Узгултуксуз жер бетинин цифралык моделин, берилген кадам 
менен жакынд атылы п керсетулуучу бетке салынган ар турдуу 
формадагы (уч бурчтук, тик бурчтук, алты бурчтук) геометриялык 
торлордун туйундерунун чекиттерин жайгаштыруу ыкмасы менен 
тузушет. Берилген чекиттери квадраттардын (10.2.1, а  сурет) же уч 
бурчтуктардын (10.2.1, б сурет) торлорунун туйундерунде жайгашкан 
жер бетинин цифралык моделдерин эц эле кеп колдонушат. Туура 
алты бурчтуу торлордун чекиттериндеги узгултуксуз жер бетинин 
цифралык модели (10.2.1, в сурет) Батыш Сибирдин рельефинин 
шарттарында нефти ташуучу жолдорду долбоорлоодо пайд ал аны лды.

Узгултуксуз жер бетинин цифралык модели учун берилген 
маалыматтардын массиви темендегу турде керсетулушу мумкун:

F,m,n,X0 ,у 0, Н Н , т, . . . , Нп т  (10.2.1)
мында F-тордун кадаМы, m - горизонтал боюнча чекиттердин 

саны; n-вертикал боюнча чекиттердин саны; Н и, Hjm ..., Hnm - 
тордун туйундерундегу чекиттердин бийиктик белгилери.

Узгултуксуз моделдерди шаардын кечелерун, аянттарды, 
аэродромдорду жана башка инженердик объектерди рельефи тузец 
жердин участокторунда тикесинён тегиздеену долбоорлоодо 
пайдалануу абдан натыйжалуу. Бирок рельефти жакындатып 
керсетуунун талап кылынган тактыгы, жер бетиндеги чекиттердин эн 
чоц жыштыгында гана жетишерин, ал рельефтин категориясына 
жараша узгултуктуу жер бетинин цифралык моделине салыштырганда 5-20 
жолу жогору болушу керектигин, узгултуксуз берилген массивдуу жер бетинин 
цифралык моделин пайдалануунун тажрыйбасы керсетту. Жогорку ендурумдуу 
объекта узгултуксуз карап чыгуучу дигитайзерлердин жана узундук менен 
убакыттын берилген интервалы боюнча маалыматтарды автоматтык 
турде *саттоочу массивдерди (10.2.1) пайдалануунун келечеги абдан 
кенен. "  1

Кеп сандагы турлерде керсетулген узгултуктуу жер бетинин 
цифралык модели курулуш объектилерин автоматгаштырылган 
долбоорлоо.

Магистралдык журушке тууралар боюнча тузулген жер бетинин 
цифралык модели эц эле кеп колдонулат (10.2.1, г сурет). Бул 
турдегу, жер бетинин цифралык модели , учун баштапкы 
берилиштердин массивин темендегудей турде керсетууг'е болот.
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10.2.1-сурет. Жер бетинин цифралык моделдеринин турлеру: а- 
тик бурчтуу торлордун туйундерувде; б-уч бурчтуу торлордун 

туйундерунде; в-алты бурчтуу торлордун туйундерувде; г- 
магистралдык журуштун туураларында; д-горизонталдарда; е-тузулген 

сызыктарда; ж - статнстикалЫк; з-фотограмметриялык шаймандын 
огуна параллель сызыктарда

У1, Х11, , Нц, . , ,Х 12? Н 12 . . . ,  Xli? Hjj.
Уг> x2i, Н21, Xjj, H ^, ..., x2k> Н2к.

Yi xUj Ни» ха, Hi2, '..., хш И а (Ю-2.2)

мында у15 у2, ..., yj - трассанын баштальпны менен трассанын 
огу кесилишкен чекиттердин жана дал келген тууралардын 
ортосундагы аралык; Хи, Х12, Xi, - тууралардагы жер бетинин 
математикалык модели менен трассанын огунун ортосундагы аралык. 
Трассадан сол жакка оц жана оц жакка терс кабыл алынат; Н 1( ,Н 12, 
H i^eprareH  чекиттердин бийиктик белгилери.

Магистралдык журуштун бурулуш бурчтары болгондуктан, 
узгултуксуз массивдерди керсетуу учун бурулуш бурчтардын 
чокуларынын координаталарын дагы беруу зарыл. Ийри сызыктуу 
трасса учун маалыматтарды уч координаталар турунде керсетушет.

Магистралдык журуштун Огунун же трассанын огунун 
тууралары боюнча тузулген жер бетинин цифралык модели, 
автомобиль жолдорун, темир жолдорду системдуу
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автоматташтырылган долбоорлоого еткен алгачкы мезгилде, 
баштапкы изилдеечу маалыматтар изилдеенун эски технологиясына 
кеп жагынан туура келип чогултулганда, ошондой эле автомобиль 
жолдорун, каналдарды ж.у.с. кайра куруунун долбоорун иштеп 
жатканда, кенири колдонулат.

Ири масштабдагы топографиялык пландар жана карталар 
болгондо, узундуктун белгилуу интервалынан кийин, горизонталдарда 
жайгашкан же горизонтал боюнча дигитайзердин визири жылганда 
байкалуучу чекиттерди каттоо учурлардын ортосундагы убакытта, 
берилген чекиттердин массиви менен жер бетинин цифралык моделин 
тузуу, эц эле натыйжалуу болот (10.2.1, д сурет). Баштапкы 
берилиштердин маасивин темендегудей жазышат:

Hi, х„, у„, хп, у12, ... , Щ  Щ  
Н2, х21, у2„ х22, У22, х2к, у2к.
Hi, х„, у „  Ха, yi2, ... , xu, уц_ (10.2.3)

мында Н], Н2, Hi - туура келген горизонталдардын бийиктик 
белгилери: х,„ у,„ ..., х21, у21, ..., ха, уя - тууралардагы чекиттердин 
пландык коорданаталары. Ошондой эле чекиттердин массиви (10.2.3) 
стереофотограмметриялык шаймавда горизонталдарды тартуунун 
журушунде да тузулушу мумкун. Жер бетинин цифралык моделинин 
ушул туру учун, объекта узгултуксуз карап чыгуучу дигитайзерлерди
- автоматтарды жана координата елчегучтерду колдонуу эн эле 
келечектуу болуп эсептелет.

Ошондой эле инженердик курулуштарды автоматташтырылган 
долбоорлоодо, жер бетинин мунездуу сынык сызыктары боюнча, 
анын жагдайлык езгечелуктерун эске алуу менен жайгашкан, тузулуш 
сызыктарында цифралык моделин кецири колдонушат. Бул жер 
бетинин цифралык модели, жер бетинин чекиттеринин эц аз 
маалымат тыгыздыгына ээ болот (10.2.1, е сурет).

Тузулуштук жер бетинин моделинин баштапкы чекиттеринин 
массивин ачык турде темендегудей беришет.

X;, У, Hi, j, k, |  ... (10.2.4)

мында xi, yi, Hi - рельефтин жана жагдайдын мунездуу 
чейиттеринин массивинин i чекиттин координаталары; j, k, t  
алардын багыты боюнча бийиктик белгилердин сызыктуу 
интерполяциясын жургузе турган, ошол эле массивдин башка 
чекиттеринин катар белгилери; ачык эмес турде:

х„ у„ Н„ ..., х!; у, Н,, ПР;

X i+1? yi+l, Hi+1, ...., X;, у, Hi, ПР;

Нт, ... , хд, уп, На, ПР, 
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мында ПР-рельефтин тигил же бул тузулуш сызыктарынын 
баштапкы чекитинин тигил же бул ырааттуулугун аныктоочу белги.

Бир тузулуш сызыктын чегинде ар бир тугейдун ортосунда 
бийиктик белгилердин сызыктуу интерполяциясы болушу мумкун. 
Тузулуштук жер бетинин цифралык модели негизинен баштапкы 
маалыматтарды (маселен, адеттеги тахеометрдик ченеп-елчеенун 
материалдарын колдонгондо, суреттерду кол менен же жарым 
автоматташтырылган фотограмметриялык иштеп чыгууда ж.у.с.) 
чогултуу жана каттоо процесси теменку децгээлде 
автоматташтырылганда колдонулат. Баштапкы материалдын туруне 
жараша жер бетинин цифралык моделин тузууге колдонгон 
автоматташтырылган долбоорлоонун практикасында узгултуктуу 
цифралык моделдин башка турлерун да, маселен, 
стереофотограмметриялык шаймандын координаталык окторуна 
параллель сызыктарда тузулген жер бетинин цифралык моделин 
колдонушат (10.2.1, ж сурет).

Статистикалык жер бетинин цифралык моделдери езунун 
негизинде экинчи, учунчу ж.у.с. иреттеги тегиздиктер менен бийиктик 
белгилерди сызыктуу эмес интерполяциялоону талап кылышат.

Статистикалык жер бетинин цифралык моделинин баштапкы 
берилиштеринин массивин жаратууда, аны тузуучу чекиттерди 
кокустук белупггурууге жараша бир кылкага жакынды тандап 
алышат (10.2.1, д сурет).

Статистикалык моделдер кеп жагынан универсал болушат. 
Аларды колдонуучу чейре эн эле кенен жана жер бетинин 
рельефинин кандайдыр бир категориясы менен, жер бетинин 
математикалык моделин жаратуу учун, тигил же бул материалдын 
бардыгы менен жана тигил же бул шаймандардын болгону менен 
чектелбейт.

Статистикалык жер бетинин моделинин баштапкы чекиттеринин 
массивин темендегу турде керсетушет:

х„ у„ Н„ х2, у2, Н2, .....  х„, у„, Н„, (10.2.6)
мында х„ у!, Hj, хп„ у„, Нп - статистикалык моделдин 

чекиттеринин координаталары.

10.3. Цифралык моделдерди тузуунун ыкмалары жана 
алардын тактыгы

Рельефтин цифралык моделин жана жердин геологиялык 
тузулушун, жердеги жана абадан изилдеелердун материалдарын 
пайдалануунун негизинде тузушет.

Бул максат учун ЭЭМ эсине кийин киргизуу учун, магниттик 
алып журуучуге натыйжаларын каттоо менен, электрондук
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тахеометрди колдонуп аткарылган тахеометрдик ченеп-елчеенун 
Материалдарын колдонуу, эн эле натыйжалуу болуп саналат.

Жердеги стереотугейду иштеп чыгууда, жер бетиндеги 
чекиттердин координаталарын аныктоочу елченген координаталарды 
автоматтык турде каттоочу стереофотграмметриялык шаймандарда 
жургузуу максатка ылайык.

Аэроченеп-елчеелердун стереотугейлерун иштеп чыгууда, 
елченуучу координаталарды автоматтык турде каттоочу 
стерехомпараторлордо жана универсалдуу фотограмметриялык 
шаймандарда аткаруу максатка ылайык, Инженердик-геологиялык 
изилдеелер адетте, инженердик-геологиялык чалгындоонун адеттеги 
ыкмалары (механикалык бургулоо, шурфтарды казуу, расчистканы 
казуу ж. у, с), аэрогеологиялык изилдеелер (тустуу, спектрзоналык 
жана жылуулук аэроченеп-елчеелер) жана жердеги геофизикалык 
чалгындоонун ыкмалары (вертикал электр-зондцоо, электр-профилдее, 
дииамикалык жана статикалык зонддоо, сейсмочалгындоо, 
рациолокациялык байкаштыруу ж.у.с.) комплекстуу пайдаланганда 
аткарылат. Инженердик-геологиялык изилдеелердун материалдарын 
иштеп чыгууда автоматташтыруучу жана эсептеп чыгаруучу 
техниканын каражагтарын колдонуу эн эле натыйжалуу болот.

Цифралык жана математикалык моделдер геодезиялык тик 
бурчтуу координаталардын натуралдык чондугунда керсетулгенуне 
карабастан, ар турдуу тактыкта жана рельефтин, жагдайдын жана 
жер бетинин геологиялык тузулуш элеменетгеринин деталдоо 
денгээлинде болушу мумкун, рельефтин категориясына жана жер 
бетинин жакындатылып керсетулген жагдайдын езгечелугуне моделди 
тузуу учун колдонгон топографиялык ченеп-елчеелердун жана 
аэроченеп-елчеелердун масштабдары менен баштапкы чекиттердин 
кабыл алынган жыштыгындагы цифралык моделдин туру жана бетти 
жакындатып керсетуунун ыкмасына байланыштуу мунезделушу
мумкун. ...

Моделдин керектуу аларда чечилуучу
инженердик маселелердин тал й п '; Кылынган тактыгына 
байлаиыштырылган болушу керек. . ,

Ж ер бетинин цифралык моделин тузуу учун тахеометрдик ченеп- 
елчеанун материалдарын колдонгондо, жагдайлык контурларды 
керсетуунун тактыгын, тахеометрдик ченеп-елчеелердун талап кылган 
тактыт.ына жараша, топографиялык пландардьш масштабында 1 мм 
барабар кабыл алышат. Рельефти керсетуунун тактыгы тузен 
жерлерде 1/4 кесилиш бийиктиктин чегинен чыкпашы керек, адыр- 
будур жерлерде 1/2 кесилиш бийиктиктин жана тоолуу жерлерде 1 
кесилиш бийиктиктин чегинен чыкпашы керек.

Жер бетинин цифралык моделин тузуш учун колдо болгон 
топографиялык пландарды жана карталарды колдонгондо, жер
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бетиндеги мунездуу чекиттерди эки эсе чон тактыкта ченеп-елчешет 
да, талап кылынган тактыкты: жер бетинин жагдайлык езгечелугун 
керсетуу учун 0,5 мм, тузен жердеги рельефти суреттеп керсетуу учун 
0,2 кесилиш бийиктикке, адыр-будур жерлердеги рельеф учун 0,3 
кесилиш бийиктикке барабарды жана тоолуу рельеф учун 0,5 
кесилиш бийиктикке барабарды алышат.

Аэроченеп-елчеелердун жана жер устундегу фототеодолиттик 
ченеп-елчеелердун материалдары боюнча стереофотограмметриялык 
шаймандарды колдонуп, жер бетинин математикалык моделин 
тузууде, жер бетинин жагдайлык езгечелугун жана рельефти суреттеп 
керсетуунун тактыгы, колдонгон стереофотограмметриялык шайман 
камсыз кылуучу фотограмметриялык координаталарды саноонун 
тактыгы менен аныкталат. Эгерде ушул класстагы инженердик 
маселлерди чечууде, бул тактык жетишсиз болсо, анда жер бетинин 
математикалык моделин тузуу учун, кийинки жаны стереофотограм
метриялык шаймандарды колдонушат.

Жер бетинин рельефин жакындатып керсетууде керектуу тактык 
менен камсыз кылыш учун, чекиттердин баштапкы массивинин 
жыштыгын (бири биринен орточо алыстыгын) узгултуксуз жана 
узгултуктуу моделдер учун:

тузен жерлерде - 20- 30 м; 
адыр-будурлуу жерлерде- 10-15 м; ,)ьг 
тоолуу жерлерде - 5-7 м кабыл алышат :

10.4. Жер бетинин математикалык модели

Цифралык моделдердин баштапкы чекиттеринин ортосундагы 
математикалык байланыштар, сызыктуу же сызыктуу эмес кез 
карандылыктар менен баяндалып жазылат. Биринчи учурда моделдин 
туташ чекиттеринин ортосундагы байланыш тегиздиктердин 
тендемеси менен, экинчи учурда ар турдуу катардагы ийри сызыктуу 
беттер менен жазылат, ошентип жер бетинин рельефи кептеген ез 
ара кесилишкен тегиздиктерди же ар турдуу ийри беттерди кергезген 
кеп кырдуу бет менен берилет.

Эц эле универсалдуу болуп белуктерге белунген жер бетинин 
статистикалык модели эсептелет, алардын ар бири рельефтин 
белгилуу бирдей формасына (жантаймага, тоого, чункурга, коктуга, 
кырга, кайкыга) туура келтирилет жана алардын чегинде 
жакындатылып керсетулген беттин езунун турун белгилешет.

Рельефтин ар бир бирдей формасынын чегинде, жер бетинин 
математикалык моделин математикалык Ишке ашыруу, "калкыган 
квадрат" же "калкыган тегерек" ыкмасын колдонуудан турат. 
Берилген координаталары X жана У менен жер бетинин цифралык
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м о д е л и н и н  чегинде, каалаган чекиттин изделуучу бийиктик белгиси Н 
n-чи катардагы беттин тендемесин чыгаруунун негизинде аныкталат 

а0+а1х+а2у+аЗх2+а4ху+а5у2+ ... +akyn,=H (10.4.1)
мында аО,.....  ак - жакындатылып керсетулуучу тегиздитин

тевдемесинин коэффициенттери; n-тендеменин даража керсеткучу; к- 
коэффициенттердин саны. Бул тевдемеде жакындатылып керсетулуучу 
аналиткалык беттен жер бетинин цифралык моделинин баштапкы 
чекиттеринин кыйшаюусунун квадраттарынын суммасынын эц 
кичинесин камсыз кылышы керек. Квадрат же тегерек камтыган 
интерполяциянын зонасы белгилуу координаталары менен жер 
бетинин цифралык моделинин баштапкы чекиттеринин темендегу 
санынан аз эмести:

1-чи даражадагы тегиздиктин тендемесй учун -3;
2-чи даражадагы тегиздиктин тендемесй учун -10
3-чу даражадагы тегиздиктин тендемесй учун -19;
4-чу даражадагы тегиздиктин тендемесй учун -30 езун кошот.

10.4.1-сурет. Жер бетинин цифралык моделинин "калкыган" 
жакындатылып керсетулген тегиздиги:

Эгерде квадраттын же тегеректин ичине тушкен чекиттердин 
саны жогоруда керсетулгенден аз болсо, анда ДI же дг кадамына 
жараша анын елчемдерун чонойтушат. X жана Щ координаталары 
менен квадратты же тегеректи изделуучу чекиттин ' аймагына 
жайгаштырып, анын чегинде, белгилуу координаталары Хт , Ут , Нт 
менен жер бетинин цифралык моделинин баштапкы чекиттеринин



туура келген санын тандап алышат жана эц эле кичине 
кпидриттардын ыкмалары менен темендегу тендемелердин системин 
чыгарышат

ii0+a1x1+a2y2+a3x12+a4x1y1 +а5у,2+ ... +аку“=Н,; 
и0+а,х2+а2у2+азх22+а4х2у2+а5у22+ ... +а1[у2п=Н2;

А0+а1хт +а2ут +азХт2+а4хшут а5уш2+...+акутп=Нт, (10.4.2)
м i>i нда ао, а, ..., а,-жакындатып керсетуучу тегиздиктин

I спдсмссинин белгисиз коэффициенттери; к-белгисиз
ко»ффициенттердин саны: п- тегиздиктин тевдемесинин даражасы; т -  
тсцдсмелердин саны. (10.4.2) системди чыгарууда тевдеменин саны 
пдс пс, белгисиз коэффициенттердин санынан ашык m >k болорун 
икс илуу керек, бирок системди эц кичине квадраттардын ыкмасы 
мснсн чыгаруу акырында мындай тегиздиктеги (10.4.1) тевдемени 
илууиу камсыз кылат, ал моделдин баштапкы чекиттеринен кичине 
uic кыйшаят, (10.4.1) тевдеме боюнча изделуучу бир чекиттин 
бийиктигин аныктап, квадратты же тегеректи кийинки изделуучу 
чекиттин аймагына жылдырышат да, кайрадан (10.4.2) системди 
чыгаруу менен белгисиз коэффициенттерди а,,, а„ ак табышат (10.4.1- 
оуротту кара), андан кийин (10.4.1) тевдемени колдонуп, кезектеги 
изделуучу чекиттин бийиктигин аныкташат.

Инженердик эсептеелердун практикасында адетте экинчи 
катардагы жакындатылып керсетулуучу беттин тецдемесин 
колдонушат

ao+aj х+а2 у+а3 х2+а4 ху+а5 у2=Н (10.4.3)
Ошентип, (10.4.2) системди чыгарууда белгисиз 

коэффициенттердин саны к=6 тузет, ал эми тевдемелердин саны 
m i 10 чоц же барабар.

10.5. Цифралык жана математикалык моделдерди 
колдонуп чечилуучу масел ел ер

Курулуш объектилерин системдуу автоматташтырылган 
долбоорлоонун чегинде цифралык жана математикалык моделдердин 
жардамы аркылуу мурда башка каражаттар жана ыкмалар менен 
чечилуучу кецири инженердик маселелер чечилет:

автомобиль жолдорун жана темир жолдорду эц ыцгайлуу 
трассалоо. Бул актуалдуу маселелерди математикалык аппаратгы 
колдонуу менен чечуу, долбоордук чечилишти ыцгайлаштыруу, жер 
бетин цифралык жана математикалык моделдеенун ыкмаларын 
оркундеткендуктен гана мумкун болуп калды;

топографиялык планды колдонуп, долбоорлонгон трассанын огу 
боюнча жердин узата профилин алуу. Адеттеги изилдеелердун 
чегинде трассанын огу боюнча узата профилди эмгекти кеп талап
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кылуучу геодезиялык жумуштардын комплексны аткаруунун 
натыйжасында, эреже катары жер устундегу геодезиянын 
каражаттары (трассалоо, трассаны бекитуу, пикетажды ажыратып 
белуу. эки аспап менен нивелирлее) алышчу;

эреже катары тригонометриялык ннвелирлеенун ыкмалары 
менен аткарылчу;

трассанын огу боюнча узата жана туура инженердик- 
геологиялык кесилиштерди алуу. Адеттеги изилдеелерде, долбоорлоо 
учун зарыл болгон маалыматтарды эч эле эмгекти кеп талап кылуучу 
инженердик-геологиялык жумуштардын комплексин: механикалык 
бургулоо, шурфтарды, расчисткаларды ж.б. казуунун натыйжасында 
алышчу;

суу еткеруучу курулуштарды жана жер устундегу суу ну агызуучу 
сисгемдерди (суулу жердин туура профилдерин алуу. Адеттеги 
изилдеелерде бул жумуш чогултуучу аянттарды, агымдын кесилишин, 
коктулардын жана жантаймалардын эништерин, жаандын жана 
эриген кардын сууларын ж.у.с. моделдее) учун баштапкы 
инженердик-гидрологиялык маалыматтарды алуу;

жолдун жер устундегу сууларын буруучу системдерин 
(кюветтерди, тез агызуучуларды, тоо жактагы жана суу бургуч 
арыктарды ж.у.с.) долбоорлоо;

жер массасын белуштуруучу жана жер казуу жумуштарынын 
келемдерун эсептеп чыгаруучу маселелерди чечуу;

аянттарды, шаардын кечелерун, жолдорду жана аэродромдорду 
долбоорлоодо, тикесинен тегиздеенун маселелерин чечуу;

автомобиль жолдорунун, темир жолдорунун жер полотносун 
жана ага жанаша жаткан ландшафты моделдее. Бул маселени 
чечууде, трассанын жай-салмактуу жана ачык керунушун, автомобиль 
жолунун, темир жолдорунун жер полотносу жакын жаткан 
ландшафтка айкалышын камсыз кылуучу ландшафттык долбоорлоо 
кенири колдонулат;

ар башка денгээлдеги автомобиль жолдорунун, темир 
жолдорунун кЫймылынын транспорттук чечилишин долбоорлоо.

Жер бетинин цифралык жана математикалык ыкмаларынын 
енугушу жана еркундешу технологиянын езгерушуне, изилде.е 
ыкмаларына таасирин тийгизди. Долбоорлоо-изилдее иштеринин 
мындан ары енугушу, долбоордук чечимдерди иштеп чыгууда, 
аларды баалоодо жана тузетуулерде, жер бетинин цифралык жана 
математикалык моделин кецири колдонууга байланыпггуу.
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11 БАЛ. Жер бетин устурт жер космостук ченеп-елчее

11.1. «GPS» жаидоочтук навигация системи 
женунде жалпы гушунук

Гопограф-геодезиялык жумуштарда жургузуунун, адеттеги 
и-чиологиясынын децгээли азыркы убакта заманбап таяаптарга: 
инженердик изилдеелерде, системдуу автоматташтырылган 
долбоорлоонун колемдеру, моонеттеру жана жумушту аткаруунун 
Лансы боюнча олуттуу туура келбейт. Курулуштардын журушунде 
жана инженердик-геодезиялык коштоолордогу талаптарга кебун эсе 
ЖООП бербейт. Ошондой эле азыркы автоматташтырылган жана 
эсептее техникаларынын каражаттарынын децгээлине дагы туура 
келбейт."' т ш ь т  -V'-ГГ'г- , г<_ У4КЖ'4

Жандоочтук навигациялык системи (Ж.Н.С.) бул , эц кенен 
чойродегу актуалдуу маселелерди, Жер сфероидине карата 
11да мдардын, транспорт каражаттарынын, техникалык системдердин 
жана объектердин > ордун так жана ылдам аныктоого байланыштуу 
навигациялык, коргонуу, инженердик-геодезиялык, геологиялык- 
чалгындоо, экономикалык жана башка маселелерди чечууге арналган 
атайын космостук жана устурт жер бирикмесинцн программалык 
кимсыздалган жана технологияларынын техникалык каражатТары.

Эц биринчи АКШ  да жасаган жандоочтук навигациялык 
комплекси -  «NAVSTAR» жана мурдагы СССР де «ГЛОНАСС» 
(ГЛОбальная Навигационная Спутниковая Система),. «Global 
Positioning Sistem» («GPS») же созмо-сез, турган ордун аныктоочу 
глобалдык системи аскердик, навигациялык, инженердик жана башка 
маселелерди чечуу эл аралык практикага кирди. Мындан ары эл 
аралык аталышты колдонуп, жер жандоочтук навигациялык системди 
(Ж.Н.С.) биз да «GPS» деп атайбыз.

Азыркы адамзаттын турмушунда керектуу жердин 
координаталарын ыкчам аныктоонун эц олуттуу мааниси бар, 
ошондуктан «GPS» системин «Цивилизациянын жацы энчиси» 
катарында карашууда. Катардагы пайдалануучу колдонууга 
мумкундук болгон, жандооч навигациялык системдин пайда болушу, 
албетте жакынкы келечекте инженердик-геодезиялык жумуштардын 
гурлорунун журушунун мазмунун жана сапатын езгертууге сезсуз 
алып келет.

«GPS» тин иштее негиздери, санак баштоочу чекитинин орду 
(геодезиялык тордун жылып журуучу чекиттери) так 
координацияланган Жердин жасалма жандоочторунун навигациялык 
топторунун бийиктик орбитасына чейинки аралыктар боюнча, турган 
орунду аныктоого негизделген.

Жандоочтук навигациялык ар бир системи ез алдынча уч кичи 
системден, А, Б жана В турат.
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А-бийик орбиталдуу жердин жасалма жандоочусу (Ж.Ж.Ж.) 
жана аларды орбитага алып чыгуучу каражаттардан туруучу 
орбиталдык комплекстин кичи системи. Ар бир жандоочтуи ичинде 
бир нече жогорку тактыктагы атом сааты-жыштыктын эталону бар. 
Жандоочтор такай координаталык радиосигналдарды жана 
навигациялык кабарларды берип турат жана ошону менен бирге, 
глобалдуу бир навигациялык талааны тузушет.

Орусияда тузулген, штатык тутуму 24 навигациялык 
жандоочтон турган орбиталдык комплекс «ГЛОНАСС» 1982 жылы 
октябрда башталып, 1995 жьшы декабрда буткен. «ГЛОНАСС» тын 
жасалма жандоочтору ез ара 120° бурчтан туруп, уч орбиталдык 
тегиздикте бирдей белунген. Тегиздиктерге тургандарына жараша 
Жердин айлануу багытына есуучу I, 2 жана 3 деген катар белгиси 
берилген, ошону менен бирге идеалдык тегиздиктердин чыньпы 
узундугунун номиналдуу мааниси бекитилген:

215°15'00' + 120°-(|'-1), (13.1.1.)
мында /-орбиталдык тегиздиктин катар белгиси.
«ГЛОНАСС» тын кошуна жандоочторунун ортосундагы 

номиналдык аралыктар кендиктин аргумента боюнча 45° тузушет. 1 
чй орбиталдык тегиздиктердеги жандоочтого 1 ден 8 ге чейинки, 2 
чи орбиталдык тегиздиктердеги жандоочтого 9 ден 16 ге чейинки, 3 
чу орбиталдык тегиздиктердеги жандоочтого 17 ден 24 ге чейинки 
катар белгилер берилген. Орбиталык тегиздиктер кецциктин 
аргумента боюнча ез ара 15° жылдырылган.

NAVSTAR системиндеги навигациялык жандоочтор, ар биринде 
тортген жандоочу бар, алты орбиталдык тегиздикте 
жайгаштырылган.

«ГЛОНАСС» системиндеги навигациялык жандоочтордун 
орбитасынын бийиктиги 19100 км, ал эми «NAVSTAR» кы болсо 
20180 км.

«ГЛОНАСС» системиндеги жандоочтордун айлануу мезгили 11 
саат 15 мунет 44 секунда, ал эми «NAVSTAR» кы 12 саат.

«ГЛОНАСС» системдин орбитасынын жантаюусу 64,8°, 
«NAVSTAR» системиники болсо 55,0°.

Жандоочтук навигациялык системдин орбиталдык тузулушунун 
мындай конфигурациясы, глобалдык жана системдин узгултуксуз 
зонасынын аракет ситемин, ошондой эле координаталарды 
аныктоонун тактыгын жогурулатуу учун жандоочтордун эн жакшы ез 
ара жайгашуусун камсыз кылат.

«GPS» навигациялык жандоочтук системи ар кандай тактыктагы 
радио сигналдарды узгултуксуз чагылдырат. «ГЛОНАСС» системи 
учун эки турдегу навигациялык навигациялык сигналдар каралган. 
Алар: 1) жогорку тактыктагы (ж.т.) - Орусиянын Коргоо
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мипистрлигинин маселелерин чечуу учун гана арналган; 2) 
етиидарттык тактыктагы (с.т.)- баардык керектеечулорге арналган.

«NAVSTAR» системи учун уч турдегу навигациялык сигиалдар 
каралган. Алар: 1) Protected (Р-соф-корголгон, АКШ  нын коргоо 
министрлигинин керектеесуне гана арналган. 2) Selektive Availability 
(S/A)- тандалгандар гана колдоно алышат. Атайын чоц ката жана 
алдын ала билууго болбогон жандоочтун саатынын туура журбеесу, 
жалпы атуулдук чойренун колдонуучулары турган орунду аныктоодо 
чоц ката менен аныкташат. 3) Cler Acquisition (С/А)-жецил 
таанылуучу б.а. бул жалпы атуулдук код.

Б-устурт жер текшеруунун кичи системи жана башкаруу байкоо 
станцияларынын тобуна, жердин жасалма жандоочусундагы жуктеечу 
бир нече станциялардан жана негизги станциядан турат. Бул кичи 
систем, системдин бутундугун текшерет жана керектеечу берген 
ииформациянын биринчи булагы болуп эсептелет. Анын негизги 
милдеттери: жердин жасалма жандоочунун навигациялык жумушун 
текшеруу; орбитада (эфемерид) аныктоо жана болжоо учун 
информацияларды чогултуу; баардык орбиталык комплексти бир 
убакыттын системине келтируу, Дуйнелук убакытка карата аны 
синхрондоо жана жердин жасалма жандоочунун навигациялык ички 
компютерине беруу.

Жердин жасалма жандоочусунун жадына эфемерид-убакытын 
информациясы суткасына эки жолу салынат, ал навигациялык 
иныктоонун жогорку тактыгын камсыз кылат.

В-керектеечулердун к и ч и  системи, негизги милдети геодезияда 
колдонуу учун координаталарды аныктоону ишке ашыруучу, «GPS» 
аппараттык программалык каражатгардын комплексинен турат.

«GPS» аппараттары кецири колдонууда керектеечулердун 
башкы факторлору:

- баардык аба-ырайыньщ шартында ийгиликтуу иштеесу;
- координаттарды биринчи аныктоонун ыкчамдыгы (кабыл 

алууну жургузгенден баштап 3 мунеттен аз);
- координаттарды аныктоонун узгултуксуздугу (ар бир 0,5 сек.)
- тышкы келемунун елчемдерунун кичинелиги жана кабыл 

алуучунун салмагы;
- энергияны аз талап кылуусу;
- пайдаланууда женекейлугу;
- жогорку тактыгы;
- салыштырмалуу арзандыгы болуп эсептелет.
Позициялоонун берилинггери керектеечулер учун каалаган

ыцгайлуу цифралык жазууга мумкунчулугу бар, ар турдуу 
географиялык координаттардын системинде же каалаган тик бурчтуу 
координаталар системинде жана объектини позициялоону системдее 
турунде керсетулет.
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Азыркы убакта жандоочтук навигациялык систем темендегу 
тармактарда: аскердик; космостук, аба, дециз, суу, автожол, темир 
жол ж.б. транспорттун турлерунДе; геодезияда, картографияда, 
океанографияда; геофизикалык жана геологиялык чалгындоо 
жумуштарында; токой чарбасында жана жерди пайдалануу иштерин 
женге салууда; балык кармоо чарбасында; экологиялык 
изилдеелерде; илим-изилдее жумуштарында ж.б. адамзаттын 
жашоосунун чейросундо кецири пайдалана баштады.

Инженердик геодезияда жана инженердик иштерде бул сезсуз 
туп тамыры менен езгерген келечекке умтулуш. Ушундан улам 
инженердик-геодезиялык курал каражаттары, ошондой эле иштее 
технологиялары жана жумуш жургузуунун ыкмаларын олуттуу 
езгертууге алып келет.

11.2. «GPS» ти колдоонуу менен жер бетинде
чекиттердин координатгарын аныктоонун негиздери

«GPS» тин башкы негизи бул, Жердин навигациялык жасалма 
жандоочун кыймылдуу геодезиялык пункуттары (санак башталган 
чекит так координацияланган) катарында колдонуп, алар чыгарган 
радиосигналдардын убактысы боюнча, аларга чейинки аралыкты 
аныктоо учун жана тригонометриялык катыштын негизинде Жерде 
координаталарды эсептеп чыгаруу.

Эгерде, каалаган колдонулган навигациалык жандоочтун 
системи, каалаган убакыттын мезгилинде белгилуу болсо жана 
алардын ар бирине чейинки аралыкты аныктоо да белгилуу болсо, 
деп болжосок, анда «GPS» тин негизги ою, керсе женекей эле экен.

11.2.1-сурет. Жердин бир навигациялык жандоочу боюнча 
чекиттин ордунун аймагын аныктоо

Биз езубуздун координаталарыбызды билбейбиз жана аларды 
аныктоого аракет кылалык деп коёлук, бул максат учун азыркы
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убакыттын учурунда 21000 км аралыкта турган навигациялык 
жнндооч А колдонуп, аларды аныктоого аракет кылабыз (11.2.1. 
сурот)

Валким, космостук мейкиндикте биздин турган аймагыбыз 
кеокин азайса, бизди радиусу 21000 км барабар болгон борбору А 
жандоочтун сферасыида издее керек.

1 1 .2 .2 -с у р 0 Т . Жердин эки навигациялык жандоочу боюнча 
чекиттин ордунун аймагын аныктоо

Ошону менен бирге, изделуучу чекиттен аралыгы 22000 км 
болгон экинчи В навигациялык жандоочко чейинки аралык белгилуу 
болсо, анда жападан жалгыз турган аймак, радиусу 21000 км болгон 
сферанын борборунда жанДаооч А жана радиусу 22000 км болгон 
сферанын борборунда жандооч В турган эки сферанын кесилишкен 
сызыгында болот, б.а. айлана (11.2.2. сурет).

11.2.3-сурет. Жердин уч навигациялык жандоочу боюнча 
чекиттин ордунун аймагын аныктоо
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Акырында, айталык аралыгы 23000 км болгон дагы учунчу 
навигациялык жандооч С чейинки аралыкты елчесек, анда изделуучу 
чекиттин боло турган орду, радиусу 23000 км болгон сфера, 21000 
км жана 22000 км радиустардагы сфералардын кесилишинен пайда 
болгон айлана менен кесилишкен эки гана чекитке келет (11.2.3 
сурет).

Демейде, эки аткарыла турган чечимдин бирее аткарылышы 
мумкун эмес, маселен, чекит Жер бетинен ете эле алые жайгашкан 
же акылга сыйбаган эц эле чоц ылдамдыкта. Ошондуктан, «GPS» 
тин кабыл алуусунун компьютерлеринин программдык 
камсыздандыруучу автоматтык турде изделуучу чекитти эки боло 
турган мумкунчулуктун биреесунун так ордун биле алат. Ошентип, 
чекиттин так ордун аныктоо учун, теория боюнча уч навигациялык 
жандоочторго чейинки уч гана елчее жетишет. Бирок, кийин 
аныктала турган, техникалык себептер бар. Ал боюнча чекиттин 
ордун так аныктоо учун аз дегенде дагы бир, тертунчу 
навигациялык жандоочко чейин, тертунчу елчее талап кылынат.

Аз дегенде терт навигациялык жандоочторго (жылып журуучу 
геодезиялык пункуттарга) чейинки аралыктарды аныктап, андан ары 
чекиттердин координаталарын (турган ордун) аныктоо учун, демейде 
трилатерациянын тескери б.а. тескери сызыктуу белгилеп билип коюу 
маселесин чыгарышат.

11.3. «GPS» тин навигациялык жандоочторуна чейинки 
аралыктарды елчее

Баардык «GPS» навигациялык жандоочторго чейинки 
аралыктарды елчееге негизделгендигине байланыштуу, аларды 
аныктоого тиешелуу ыкмалар иштелип чыгарылышы мумкун.

Навигациялык жандоочторго чейинки аралыктарды аныктоонун 
башкы негизи, жандоочтун радиосигналы Жердеги кабыл алуучуга 
жеткен убакытты елчееден жана андан ары ошол убакыт боюнча 
изделген аралыкты эсептеп чыгаруудан турат.

Радиотолкундар эц чоц ылдамдыкта тарагандыктан б.а. 
жарыктын ылдамдыгындай (300000 км/сек. жакын), ошондуктан 
навигациялык жандоочтон жиберилген сигналдын так учурунан 
Жердеги «GPS» тин кабыл алуучусунун кабыл алган так учуруна 
чейинки убакытты тап так аныктоону билишибиз керек. Жандоочтун 
сигнал берген убактысы жана аны Жерде алган убакыты боюнча 
айырмасы (жылышуу) радиосигналдын тароо убакытын, демек ошол 
жандоочко чейинки аралыкты берет. Мындай болгондо системдеги 
саат абдан так жана абдан жакшыланган болушу керек. 
Чындыгында, радиосигналдын тароо убактысын аныктоодо болгону
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0,01 секундага гана ката кетсе, анда аралыкты аныктоодо ал 3000 км 
чпйпн жетет.

Лр бир навигациялык жандоочтордо ушуга байланьпптуу терт 
h i  гик атом сааттарынын комплектиси орнотулган, алар абдан 
кымЛпт жана келемдеру да чоц. «GPS» тин баардык кабыл 
йпуучуларында аргасыздан эц арзан жана келему да кичине кварц 
сййггпры орнотулган, бирок алар тактыгы боюнча атом сааттарынан 
журушу боюнча тактыгы аз.

1’адиосигналды таратуу убакытын аныктоонун негизги 
оорчулугу, бул жандоочтон берилген радиосигналдын чыккан так 
учурун аныктоо болуп эсептелет. «GPS» системинде бул маселе 
космостогу навигациялык жандоочтордун сигналдары жана Жердеги 
«GPS» тин кабыл алуучуларын, алар бир эле убакта ошол эле 
бинардык (экилик) коду кабыл алгандай синхрондоо менен чечилет. 
О ю  татаал, кылдаттык менен тандалган, ар бир миллисекунд ада 
кайталанган логикалык нелдун жана бирлердин кокустук 
ырииттуулуктай сезилген код, бул бинардык код. Ушундай атайын 
(аларды салыштырууда ишенимдуу маанилештик учун 
ппаалдаштырылган коду жалган кокустук коддор деп аташат (11.3.1. 
сурет).

0 ■ 1 0 0 0 i  1 □ 1 0 1 О 1 1 0  о 1 1  1 о  1 О

11.3.1-сурет. Ж алган кокустук код

Радиосигналдардын таралышынын убактысын аныктоо учун 
жандоочтордо жана кабыл алуучуларда жалган кокустук коддор 
катуу синхрондолгондугун эсепке алып, ошол жандоочко чейинки 
аралыкты аныктоо учун, андан радиосигналды алуу гана жетиштуу 
жана аны так эле ошондой кабыл алуучунун жалган кокустук коду 
менен салыштыруу керек. Экинчиге карата биринчи коддун 
жылышуусу, навигациялык жандоочтон «GPS» тин кабыл алуучусуна 
чейинки радиосигналдын еткен убактысына туура келет (11.3.2-сурет).

Радиосигналдардын таралышынын убакыты кабыл 
алуучулардагы кварц сааттары менен елченген тактыгы, 
навигациялык жандоочтордогу атом саатынын журушунен олуттуу 
тактыгы кичине болгондуктан, «GPS» кабыл алуучусунун 
шкаласынын убакытынын жылышуусун жок кылуу маселеси пайда 
болот.
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11.3.2-сурет. Ж алган кокустук коддордун жылышуусу боюнча 
радиосигналдын таралышынын убактысын аныктоо

Ж андоочтордун радиосигналды таратуунун убактысын уч так 
елчее , уч елчемдук мейкиндикте чекиттин ордун так елчееге 
мумкундук берсе, анда ошону эле убакыттын терт  так эмес елчее 
камсыздай ала турганын женил эле аныктоого болот.

Бул негизди тушунууну жецилдетуу учун, б.а. бир елчемдуу 
мейкиндикти алып сальш, эки елчемдук мейкиндикте бул маселени 
чечууну карайбыз.

Биз жандооч А 4 секунда, жандооч В 6 секунда аралыкта 
турабьи деп элестетели. Бул эки так елчеелер тегиздиктеги чекит 1 
дин ордун так аныктоо жетиштуу болмок (11.3.3-сурет).

Ошентип, чекит 1 дин орду аныкталмак, эгерде «GPS» деги 
кабыл алуучулардын сааттары навигациялык жандоочтордун атом 
сааттарындай абдан жакшыртылган болсо. Кабыл алуучулардагы 
сааттар бир секундага артта калып жатат деп элестетип коёлук. Анда 
изделуучу чекитке чейинки аралык тиешелуу каталары менен 
Аныкталмак да., жандооч А чейин 5 секунданы жана жандооч В 
чейин 7 секунданы тузушмек. Натыйжада изделуучу чекит 1 дин 
орду чекит 2 де ката аныкталмак (11.3.4-сурет).

Кабыл алуучунун сааты артта калып жатканын аныктоого 
биздин мумкунчулугубуз болбогондуктан, устурт керунуш боюнча бул 
абдан туура натыйжа болоорун эске алуу керек.

Эгерде бул тузуулерге дагы эки елчемдук мейкиндикте жандооч 
С га чейинки аралыкты елчее дегенди билдирген дагы бир 8 
секундага барабар елчеену кошсок, анда уч так елчеелер, изделуучу 
чекиг 1 д и »  абалын ездеруне жараша уч айлананын кесилишинде 
беришет (11.3.4- сурет).
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11.3.3 - сурет. Эки елчем боюнча тегиздикте чекиттин 
ордун аныктоо. 1-эки так елчеелер боюнча; 2-эки так эмес 

елчеелер боюнча чекиттин ордун ката аныктоо

11.3.4-сурет. Y4 так елчее боюнча тегиздикте чекит 1 ордун 
аныктоо

Эгерде кабыл алуучулардагы сааттар бир нече арта каларын 
эске алсак, анда уч так эмес елчеелердун натыйжасында бир 
изделуучу чекиттин ордуна, уч болушу мумкун болгон, жандооч А 
дан 5 секунда, жандооч В дан 7 секунда жандооч С  дан 9 секунда 
иралыкта турган, иш жузунде такыр мумкун болбогон чекиттер (2,3,4 
чекиттер) алынат (11.3.5- сурет).
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11.3.5-сурет. Уч так эмес елчеедер боюнча тегиздикте 
чекиттин ордун аныктоо. 1-чекитгин тЗк орду; 2, 3, 4-орун ката 

аныкталгандагы варианттар.

Суреттегу штрихтелген айланалар чыныгы аралыктарга эмес, а 
«жалган аралыктар» деп аталган, б.а. «GPS» кабыл алуучуларындагы 
так эмес саатгар боюнча елченген аралыктарга туура келет. Эгерде 
кээ бир бирдей кадам менен (бул учурда азайтып) ката аралыктарды 
елчей баштасак, анда акыр аягында уч эмес, а жалгыз гана туура 
чечим, чекит 1 ге келууге болот. Ошондой эле уч белгисиздиги 
менен, уч тендемеден турган системди чыгарып жандоочторго 
чейинки туура аралыктарын табуу менен 1 чи чекиттин турган ордун 
так аныктоого болот. Ошентип, эки елчемдук мейкиндикте 
(тегиздикте) уч так эмес елчеелер, эки так елчеелер сыяктуу, 
ошондой эле так натыйжаны берет.

«GPS» т и н  кабыл алуучуларынын компьютеринин программдык 
касыздандыруучусу мындай тузулген. Бир чекитте кесилишпеген 
елчеелер ага келген кезде, анда терт белгисиздиги менен аз дегенде 
терт тевдемени (уч елчемдук мейкиндикте) чыгаруунун 
натыйжасында, ондолгон аралыктардын маанисине туура келуучу 
терт навигациялык жандоочторго чейинки жалгыз гана чекит болот, 
б.а. ошентип кабыл алуучунун сааттарынын так эместиги четтетилет.

Уч елчемдук мейкиндикте изделуучу чекиттин турган ордун так 
аныктоо учун аралыктарды аз дегенде терт навигациялык 
жандоочторго чейинки терт так эмес елчеелер (жалган аралыктар) 
талап кылынат.
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«GPS» системинде Жердин жасалма жандоочусу башталгыч 
чекиг (б .а .  геодезиялык торлордун кыймылдуу чекиттери катары) 
кигпры колдонулгандыктан, анда жандоочтордун орбитасы жана 
орбиталардаш (эфемериддер) ар биринии орду убакыттын каалаган 
учурунда так белгилуу болушу керек. Ошондуктан «GPS» тин ар бир 
нмГнил алуучусу ездерунун компьютеринин жадында «альманах» бар, 
О н . у б а к ы т т ы н  каалаган убактысында орбиталдык комплекстин 
кшишган жандоочусунун так ордун аныктоого мумкун болгон, такай 
Ж Д Н Ы ланы п турган сурап-билгичи (справочник) бар.

Кундун жана айдьш тартылуу талаасьгаын таасирине 
байлаиыштуу, ощондой эле Кундун жарыгынын басымы 
ннпигациялык жадоочтордун орду теориялык орбитадан (эфемерид 
катасы) анча-мынча кыйшаюусун, устурт жер байкоо жургузуп 
текшеруучу станциялар табышат. Эсептелип чыгарылган тузетуулер 
кайра орбитадагы жандоочтордун ичиндеги компьютерлердин жадына 
мурдагы информацияларды алмаштырып беришет. ЖандоОчулар 
коддуу радиосигналдарды такай беруудон башка, «GPS» тин ар бир 
кцбыл алуучусуна альманахты езу жацылап, Жерге ар мунет сайын 
езунун орбитадагы абалына тузетууну берет.

Акырында, Жердин ионосферасы жана тропосферасы аркылуу 
еткенде радиосигналдардын кармалышына байланыштуу «GPS» тин 
системинде каталарды эске алышат. Бул каталарды, же орточо 
тузетуулерду киргизип, же ар башка жыштыкта иштеечу эки 
радиосигналдын атайын кабыл алуучуларын пайдаланып эсепке 
алышат. Акыркы учурда радиосигналдардын етуусунун ионосфералык 
жана топосфералык кармалуусу радиочагылдыруунун жыштыгына 
тескери пропорциалдуу болгондуктан елчеелер журуп жатканда 
иныкталат.

Чекиттердин ордун аныктоо, аз дегенде терт навигациялык 
жандоочторго чейинки аралыктарды елчее, аралыктарды аныктоодо 
ар турдуу каталарды эсепке алуу зарылчылыгы, ошондой эле, 
жургузулген елчеелердун максаты «GPS» тин кабыл алуучуларынын 
тузулушунун ар турдуу болуусун кун мурунтадан эле белгиледи.

11.4. «GPS» тин кабыл алуучулары

Инженердик жумуштарды жургузуунун практикасында кецири 
колдонгон баардык кабыл алуучуларды шарттуу турде эки чоц топко 
белее болот.

Биринчи топко удаалаш (кезеги менен) негизде кеземелдеечу 
ж а н а  жумушчу топ жылдыздарда навигациялык жандоочторго 
ч е й и н к и  аралыктарды елчеечу кабыл алуучулар кирет.

Экинчи топко бир эле учурда терт же андан кеп навигациялык 
жандоочторду ээрчип кеземелдеечу жана аралыктарды елчеену
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камсыз кылуучу, б.а. жарыш елчеелерду алып баруучу кабыл 
алуучулар кирет.

Ар бир ушул эки топтун ичинде ар турдуу максаттагы жана 
тузулуш езгечелуктегу «GPS» кабыл алуучулардын эн кеп турлеру 
бар.

Бир каналдуу кабыл алуучулар эн эле унемдуу жана арзан, 
аларды елчеелерду «чыныгы убакыттын режиминде» елчеелерду 
талап кылуунун кереги болбогон учурларда, б.а. узгултуксуз жана 
кабыл алуучу орнотулган объектин ылдамдыгын аныктоо талап 
кылЫнбаган кезде колдонушат. Турган жердин координаталарын 
эсептеп Чыгаруудан мурда, бир каналдуу кабыл алуучу ирети менен 
ар турдуу терт жандоочко чейинки елчеелерду аткаруусу керек. Бир 
чекиттин координаталарын аныктоо боюнча бардык операцияларга 2 
ден 30 секунда убакыт кетет, бул кепчулук учурларда алгылыктуу 
болушу мумкун.

Ошого карабастан бир каналдуу кабыл алуучуларга кээ бир 
жетишпегендиктер таандык:

- мындай кабыл алуучулардын жардамы менен жылып 
бараткан объекттен (маселен, автомобильден автомобиль жолдорунун 
планын жана узата профилин кинематикалык ченеп-елчеелерду) 
елчеелерду жургузууге болбойт;

- терт елчеелердун ар бир циклында кабыл алуучу кыймылсыз 
калуусу керек;

- координаталарды аныктоо боюнча бир каналдуу кабыл 
алуучулардын жумушу, навигациялык жандоочтор езунун 
информациялык кабарларын берип жатканда, ар бирин кабыл алууга 
жана чечмелееге 30 секундага жакын убакыт керек болгон учурда 
токтоп калат.

Эки каналдуу кабыл алуучулар темендегудей негизде иштешет. 
Кабыл алуучунун бир каналы бир жандоочко чейинки убактылуу 
елчеелердун натыйжаларын иштеп чыгып жатканда, экинчи канал 
кезектеги жандооч менен елчеелерду жургузуу учун радиоконтакты 
тузет. Биринчи канал берилиштерди жарым-жартылай иштеп чыгууну 
бутуп, кезектеги жандоочко ошол замат аны «кармап» жана «угууга» 
убакытты коротпой, елчеелерге етет. Ошол эле убакта, 
административдик деп аталган экинчи канал кезектеги жандоочко 
кайрылат. Кийинки жумуштар ушул сыяктуу эле кайталанат. 
Административдик канал, турган жердин координаталарын аныктоо 
процессии узгултукке учуратпай, жандоочтордун информациялык 
беруулерун алуу учун колдонулат жана убактылуу елчеелерду иштеп 
чыгуу учун да колдонулушу мумкун. Андан тышкары, кийинки жаны 
эки каналдуу кабыл алуучулар тертен ашуун жандоочторду ээрчип 
кеземелдее учун программаланат жана жумушчу жандоочтордун 
бири текшерууден жоголгон болсо, ошол эле замат координаталарды 
аныктоо процесси узгултукке учурабай, дароо башкасы
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иаМдаланылат. Мунун бары кабыл алуучулардын жумушун олуттуу 
теметет.

Кеп каналдуу кабыл алуучулар (узгултуксуз ээрчип 
ко кшолдеечулер). Мындай кабьш алуучулар бир эле учурда терт же 
мидии кеп жандоочторду ээрчип кеземелдешет. Инженердик- 
юодсчиялык жумупггарды жургузууде колдонулуучу кеп каналдуу 
кабыл алуучуларда 4, 6, 8, 10, 12 а тугул 24 каналдуу ээрчип 
кочомелдёчулеру болушу мумкун. Анык артыкчьшыктан тышкары, 
рсалдуу убакыттын, кыймьшдын ьщцамдыгы жана траекториясы 
режиминде координаталарды узгултуксуз аныктоодо, кеп каналдуу 
кабыл алуучулар горизонттун усту жагында ошол учурда керунген 
жылдыэдардын тобундагы бардык жандоочторду, а кээ бир кабьш 
алуучулар болсо, бир эле убакта ар турдуу орбиталык системдеги 
жандоочторду: NAVSTAR (АКШ) жана ГЛОНАСС (Орусия) 
сигпалдарын да иштеп чыга алышат.

Бир жыштыктагы жана эки жыштыктагы кабьш алуучулар.
I’адиотол кундун бир жыштыгында (бир-эки каналдык жана кеп 
каналдык) иштеечу кабьш алуучулардан башка инженердик- 
геодезиялык жумуштардын практикасында 1575,72 МГц жана 1227,6 
МГц коду колдонуп иштеечу, эки жыштыктагы кеп каналдуу кабьш 
илуучуларды да колдонушат. Бул децгээлдеги кабыл алуучулар, 
ионосфералык жана тропосфералык кармоолорду ар бир жумушчу 
жандоочко дифференциалдуу эсепке алууга байланыштуу, жер 
бетиндеги чекиттердин координаталарын эц так аныктоону камсыз 
кылат, ошондой эле кабыл апуучунун тез еткеруп (баштапкы 
маанини берууну) камсыз кылат, бул жандоочтордун сигналдары бат- 
бат камалып калчуу жерлерде езгече актуалдуу.

Координаталарды аныктоонун тактыгы боюнча жана милдети 
боюнча кабыл алуучуларды темендегудей класстарга белушет:

навигациялык класстагы, координаталарды аныктоонун тактыгы 
150-200 м; •■■■

картография жана ГИС (Геоинформациялык систем) класстагы, 
координаталарды аныктоонун тактыгы 1-5 м;

геодезиялык класстагы, координаталарды аныктоонун тактыгы 1 
см чейин.

Навигациялык класстагы кабыл алуучулар арзан жана 
компактуу (сурет 11.4.1.)

Навигациялык так класстагы кабыл алуучулар негизинен 
транспортто, навигациялык, айыл чарбасында (маселен, пайдалуу 
кендерди издееде ж.б.) жана эс алуудагы маселелерди чечууге 
арналган.

Картография жана ГИС класс тактыктагы кабыл алуучулар да, 
салыштырмалуу арзан жана долборлоо-изилдее мекемелери учун 
баасы анча кетеруцку эмес (сурет 11.4.2.).
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11.4.1-сурет. «Eagle Explorer» навигациялык класс тактыктагы 
бир жыштыктуу, 12 каналдуу GPS-кабьш алуучу

11.4.2-сурет. «Pathfinder ProXL» каттография жана ГИС класс 
тактыктагы 12 каналдуу GPS-кабыл алуучу: 1-суйру формалуу белме 

антенасы; 2-жарым метрлик жыйналма тирееч; 3-системди алып 
журуучу баштык; 4-TDCI ни толтургуч; 5 - маалыматтарды жуктеечу

кабель.

Картография жана ГИС класстагы кабыл алуучулардын 
тактыгы, аларды базалык станцияларды колдонгон учуда (11.5 
параграфты кара), базалык вариантты колдонгондо, олуттуу 
кетерулушу мумкун жана алар кепчулук инженердик-геодезиялык 
маселелерди реалдуу убакыттын режиминде чечуучу (маселен, журуп



Жогорку кабаттарга бийиктиктерди беруу эки нивелир жана болот 
рунггкинмн жардамы менен жасоо эн эле женекей. Ошону менен 
Пир1» рулетка термелбеш учун ага бекитилген жукту чакадагы сууга 
iHJiMii коюушат (12.3.2-сурет).

12.3.2-сурет. Кабаттарга бийиктикти беруунун схемасы 
V

12.3.3-сурет. Курулуш конструкцияларын монтаждоодо 
колдонулуучу лазердик курал «Laser Level-1110»

Акыркы убактарда уйлерду жана курулуштарды ажыратып 
белуунун негиздерин (курулуш торлорун) тузууде, баганаларды тик 
мбалга орнотууда жана кулуштардын элементтеринин белуктерун
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мотаждоодо, мейкиндикте ез ара перпендикуляр, горизонтал 
багыттагы жана тегиздиктердеги жарык багыт беруучу жацы 
лазердик куралдарды колдоно башташты (12.3.3-сурет).

Татал жана уникалдуу курулуштарды монтаждоодо лазердик 
куралдарды колдонуу максатка гана ылайыктуу эмес, а  кээ бир 
учурлада абдан зарыл.

12.4. Жер бетине бурчтарды, сызыктарды, долбоор
бийиктиктерди, берилген эништеги тегиздиктерди кечуруу

Инженердик курулуштарды курууда ажыратып белуучу 
жумуштардын негизги элементтери болуп, долбоорлук горизонтал 
бурчтарды тузуу, долбоорлук аралыктарды елчеп коюу, долбоор 
бийиктигин, ошондой эле долбоор эништеги сызыктарды, 
тегиздиктерди натурага алып чыгуу эсептелет.

12.4.1-сурет. Курулушта чечилуучу негизги инженердик 
геодезиялык маселелер: а-горизонтал бурчтарды елчее жана тузуу 
схемалары: 1-ыктар ыкмасы; 2-нелдерду бириктируу ыкмасы; б- 

долбоор бийиктигин натурага чыгаруу схемасы; в- берилген эништеги 
сызыкты тузуунун схемасы; г-долбоор тегиздикти тузуунун схемасы
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12.2.1-сурет. Баганаларды орнотуудагы геодезиялык 
текшеруулер: а-стаканга темирбетон баганаларды орнотууда: 1- 
фундамент; 2-стакан; 3-геодезиялык белгилер; 4 жана 6-ок кесик 
сызыкчалар; 5-горизонтал сызыктар, мындан багананын устунку 

туйунуне чейинки аралыкты елчешет; б-темир баганалар: 1-фундамент;
2-таяныч плитасы; 3-багананын башмагы; 4-таяныч болтгору; 5- 
ылдыйкы октук кесик сызыкча; 6-еедеку октук кесик сызыкча; 7- 

горизонтал сызык

12.3. Уйлерду жана курулуштарды бийиктиги боюнча 
ажыратып белуу- Курчоого курулуш нелун алып чыгуу

Баганаларды орнотууда алардын устун нивелирлешет. 
Консолдордун (дубалдан уркуюп чыгып турган жери) жана 
баганалардын устунун тегиздиктеринин бийиктигин кээде 
баганалардын курулуш нелдерун (12.2.1-суреттегу горизонтал сызык) 
нивелирлее жолу менен аныкташат жана елчеелердун маалыматтарын 
аларды монтаждаганга чейин колдонушат.
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12.3.1-сурет. Курулуш нелун курчоого алып чыгуунун схемасы

Уйлердун жана курулуштардын айрым белуктерун бийиктиги 
боюнча ажыратып белгенде (маселен, горизонтал тегиздиктеги уйдун 
кабатында устундарды жана плиталарды орнотууда) биринчи 
кабаттагы таза полдун девдээлин кабыл алышкан курулуш нелу 
дегенди колдонушат. Анын абсолюттук бийиктиги Н0 белгилуу. 
Курчоого курулуш нелун алып чыгуу учун (б.а. курулуш нелун 
белгилеечу сызыкчаны тушуруу учун) нивелирди жакынкы репер 
менен курчоонун ортосуна орнотушат да, реперден санап белууну а 
алышат (12.3.1-сурет). Аспаптын горизонту Н ~ Н рп+ а аныкталат. 
Курулуш нелунде рейка турган болсо, анда ал боюнча алынган санап 
белуу 6=Н ГН0 барабар болмок. Санап белуу ь эсептеп чыгарып, 
рейканы курчоочунун тактайынын жанына коюуп, эсептелип 
чыгарьшган ъ санап белуу нивелирдин ортонку жибине дал келгенче 
ееде ылдый рейканы жылдырышат. Керектуу санап белууну 
алгандан кийин, рейканын таманы боюнча курчоого сыр боёк менен 
горизонтал сызык жургузуп, аны курулуш нелу катары кабыл 
алышат.

Андан ары уйлердун жана курулуштардын бийиктиги боюнча 
ажыратып белууну (маселен, дубалды кетеруп жатканда терезелердин 
жана эшиктердин ордун ажыратып белууде андарды казууда, 
фундаменттерди курууда, кабаттар ортосундагы жабууну (перекрытие) 
монтаждоодо ж.б.) курулуш нелунен эсептелучу шарттуу бийиктик 
системинде жургузушет. Горизонтал тегиздикте устундарды жана 
плиталарды орнотууну нивелирдин жардамы менен текшеришет.
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Базалык DGPS-сганция езунун координаталарынын елчеелеруне 
тузетуулерду, ташылуучу GPS-кабыл алуучулар боюнча, 
жандоочтордун жумушчу жылдыздар тобуна чейин, жалган 
аралыктар боюнча ретрансляция кылууну камсыз кылат. Ченеп- 
олчееге ири масштабдагы инженердик маанидеги пландарды жана 
жер бетинин цифралык моделин даярдоого жетиштуу болгон, 
суодециметрлик тактык менен елченген 10 км радиустагы жер 
бетинин унастогу камтылат. Рейка кармоочулардын саны GPS-кабыл 
алуучулардын жумушун жургузуучу мекемедеги болгон рейка 
кармоочулардын саны менен гана чектелет. Ченеп-елчее жумуштарын 
иш жузунде бардык аба ырайынын шарттарында: туман тушуп 
гурганда, жаан, кар жаац жатканда, катуу чаццарда жана сутканын 
карацгы убагында жургузууге болот.

Убакыттын реалдуу масштабында (б.а. журуп баратканда) 
топографиялык ченеп-елчее жумуштарын жургузууну камсыз кылуу 
учун ченеп-елчее жумуштарын баштоонун алдында текшеруучунун 
жардамы менен жасала турган, ташылма GPS-кабыл алуучуларды 
инициализациялоо (баштапкы маанисин беруу) керек. Мындан 
тышкары, топографиялык ченеп-елчеелер жургузуле турган 
елчеелердун бирдигин жана координаталар системин тандашат.

Рейка кармоочулар алдын-ала мурда белгиленген маршруттар 
боюнча, кадимки тахеометрдик ченеп-елчееде алынган чекиттер 
сыяктуу, бардык мунездуу чекиттерди (рельефтин сызыгынын сынган 
чекиттери, жагдайлык ж.б. жер бетинин мунездуу чекиттери) 
белгилеп, ошолор боюнча жылышат. Геодезистин дисплейинде 
керунген жер бетинин чекиттеринин координаталары магнитик алып 
журуучулерге информация, кнопканы женекей басып коюу менен 
гана жазылып калат.

Жер бети тууралуу цифра турундегу информацияны магнитик 
алып журуучулердегу информация, камералдык шарттарда 
елчеелерден кийинки алынган натыйжаларды тактоо учун жана 
кийинки автоматташтырылган даярдоону топографиялык пландарды 
плоттерлерде жана жер бетин цифралык моделдеену 
автоматташтырылган долборлоо учун мумкунчулук берет.

Ченеп-елченуучу геодезиялык торлордун озуучу схемасын жабык 
жерде топографиялык ченеп-елчеелерду жургузууде керуне жана ете 
турган жолчолорду салуу учун токойду кесууге туура, пландык- 
бийиктик негиздин чекиттерин орнотуу жана бекитуу керек болгондо, 
токойдогу андан кийинки топографиялык ченеп-елчеелер 
кошмолонгон ыкмалар менен б.а. адаттагы ыкмаларды колдонуп 
жана устурт жер тахеометрия жана GPS-ченеп-елчее ыкмалары менен 
«Pathfinder Pro XL» турундегу GPS-системин колдонуп, дарактардын 
тубунде иштеену камсыз кылууга болот.

©лчеелерден кийинки схеманы талаа жумуштары буткенден 
кийин, ан учун ташымал GPS-кабыл алуучулардын жана базалык 
DGPS-станциялардын информацияларын компьютердин жадына 
киргизишет жана атайын программдык камсыздоону колдонуу менен, 
жандоочтук позициялоонун тактыгын кетерууге аракет кылышат.
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12 БАЛ. КУРУЛУШТАГЫ ГЕОДЕЗИЯЛЫК ЖУМУШТАР

12.1. Уйлерду жана курулуштарды куруудагы 
ажыратып белуулер

Жер бетинде курулуштардын ордун аныктоо ажыратып белуучу 
жумуштар деп аталат.

Уйлерду жана курулуштарды курууда ажыратып белуу 
жумуштарын «жалпыдан жекеге» деген, башкы негизде жургузушет. 
Ошондуктан а дегенде жер бетинде башкы ажырытып белуучу 
октордун абалын аныктап, андан кийин гана курулуштардын жер 
бетиндеги пландык жана бийиктик орундарын аныктоо учун, 
деталдуу ажыратып белууге киришет.

Эреже катары, долбоорду натурага (жер бетине) тушуруу учун 
негиз катары планга тушурулген жана жер бетинде ажыратылып 
белунген курулуш тору кызмат кылат.

■ , I , I , I . о 1 о г  од о4

12.1.1-сурет. Уйлерду жана курулуштарды ажыратып белуу учун 
курулуш тору: а-негизги октор; б-уйлердун баганаларынын 

каркастары

Ошону менен бирге ажыратып белуучу жумуштарды 
жургузуунун ынгайлуулугу учун тордун жактарын курулуштун 
негизги окторуна жарыш ажыратып белушет. Бул учурда ажыратып 
белуучу жумуштар тордун туура келуучу жактарынан елченет (12.1.1, 
а сурет). Бул учун кулуш торунун координаталар системинде, 
курулуштардын бурчтарындагы чекиттердин координаталарын эсептеп 
жана чиймеге тушурушет. Маселен, координаталары ха, уа жана хв, у„ 
болгон А жана В чекиттеринин жер бетиндеги ордун теодолит жана 
елчеече лентанын жардамы менен тордун жактарына карата 
табышат.
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Курулуш торунун чокусундагы р  жер бетиндеги А чекитинин 
ордун табыш учун, теодолитти орнотуп жана аны г Чекитине 
багытташат. рт=Ау=уа- у р барабар рт аралыгын эсептеп чыгып, 
елчеечу лентанын жардамы менен р  чокусунан аны алып коюушуп, 
курулуш торунун рг жагындагы т чекитинин ордун табышат. т 
чекитине теодолитти орнотуп жана аны курулуш торунун алыскы 
башындагы г чекитине багыттап, он жана сол тегеректердин 
абалында 90° барабар бурчту тургузушат да, ушул багыт боюнча 
тА = ха- х р жана АС=хс - х а аралыктары алып коюушат. Ушинтип 
алынган А жана С чекиттерди жер бетинде бекитишет. Ушундай эле 
жол менен В жана D чекиттеринин орундарын табышат жана 
бекитишет. Текшеруу учун, свзсуз курулуштун бардык жактарын жана 
AD жана СВ диагоналдарын елчешет, алардын тууралыгы уйдун А, 
В, С жана D чекиттеринде турган бурчтар 90° ка барабар экендигин 
далилдейт.

Ошол эле чекиттерди полярдык ыкма менен координаталардын 
есуму Дх жана ду аркылуу полярдык бурчту р  жана полюстан 
тиешелуу чекиттерге S чейинки аралыктарды эсептеп чыгарышат. 
Полярдык координаталар ыкмасы менен ажыратып белуу 
электрондук тахеометр менен жургузуу ынгайлуу. Бул учурда 
курулуштардын жактарынын узундугун текшеруу учун елчеелер сезсуз 
жасалышы керек. Курулуштардын окторунун ез ара 
перпендикулярдуулугун текшерууну, бекитилген чекиттерге ирети 
менен теодолитти орнотуп текшеришет. Тик бурчтуктан кыйшаюу, 
берилген чектеги мааниден чон болбошу керек.

12.1.2-сурет. Курулуш курчоосу: а-курулуш курчоосунун 
схемасы; б-курулуш курчоосунун планы.
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Курулуштардын окторун бекитуу учун курулуш курчоосун 
жасашат, ан учун мамьшарды орнотушуп, аларга денгээл керсеткучтер 
боюнча тактайдын устуцку кыры горизонтал болгондой кылып, мык 
менен кагьш бекитишет (12.1.2, а сурет).

Курулуш курчоосу курулуп жаткан объектин бут тегереги 
боюнча же алардын бурчтарында гана болушу мумкун (12.1.2, б 
сурет).

12.2. Баганаларды тик абалга орнотуу

Каркас турундегу уйлерду жана курулуштарды курууда жооптуу 
маселелердин бири болуп, баганалардын ордун ажыратып белуп жана 
аларды тик абалга орнотуу эсептелет. Пландык геодезиялык негизди 
колдонуп (курулуш торун), багананын каркасынын огун ажыратып 
белушет (12.1.1, б сурет). Чекиттер А, В, С жана 1, 2, 3, 4 удаалаш 
коюулган эки теодолиттин жардамы менен фундаменттердин 
окторунун ордун аныкташат. Теодолиттин жиптеринин торунун 
вертикал сызыгы бонча фундаменттин четтерине ок чекиттеринин 
абалын кесик сызыкчалар жана керн (кернер деп аталган курал 
менен бетонго же темирге тушурулген чекит) менен белгилешет.

Багананы даярдагандан кийин, багананы кран менен кетеруп, 
фундаменттеги кесик сызыкча менен багананын ылдый жагындагы 
кесик сызыкча дал келгендей кылып, аны фундаменттин стаканына 
орнотушат (12.2.1, а сурет).

Эедеку жана ылдыйкы кесик сызык боюнча багананы биротоло 
бекитуунун алдында, анын тиктигин, ез ара перпендикуляр эки окко 
орнотулганын, абдан жакшы текшерилген эки теодолиттин жардамы 
менен текшеришет. Багананын тиктигин текшерууну сезсуз 
теодолиттин эки тегерегинде жасашат. Ошондой эле бул жумуштар 
учун ТА турундегу автоколлимациондук теодолитти колдонуу 
максатка ылайыктуу. Багананын усту берилген бийиктикте болушу 
керек.

Металл баганаларды орнотууда, алардын анкер болттору 
башмактардын туура келуучу тешиктерине кирип, негиздин 
кырындагы октук белгилер, фундаменттин октору менен туура 
келиши керек (14.2.1, б сурет).

Курулуштардын айрым элементтеринин план жана бийиктик 
боюнча окторго карата жайгашуусунун четгелиши же 
конструкцияларды мотаждоодо долбоор тегиздиктерине карата 
четтелиши ±5 мм ашпоосу керек.
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сигнилды, б.а. жалган кокустук кодду камтуучу жана информациялык 
кпбарларды станция да берет. Баштоочу кабыл алуучулар, .базалык 
станциянын колдонулбаган каналдарынын бириндеги сигналды иштеп 
чыгат, б.а. орбиталык комплекстин навигациялык жандоочторунан 
•фсмерид женунде маалыматтарды алган, ошол эле жол менен, 
туютуулердун берилиштерин да алышат.

11.6. GPS-технологиясын автомобиль жолдорун 
изилдееде жана курууда колдонуу

Автомобиль жолдорун изилдееде азыркы технологиянын 
чегинде САПР-АД децгээлинде долборлоодо, ошондой эле, 
изилдеелерде колдонулуп журген электрондук устурт жер 
геодезиялык аспаптарды (электрондук теодолиттер, жарык аралык 
олчегучтер, регистрациялоочу нивелирлер, ж.б.), аэрофото ченеп- 
елчеелерду жана устурт жер GPS-технодогиясындагы 
стереофотограмметрияны кецири пайдаланып, азыркы убакта, 
темендегу маселелерди чечууде:

- трассаны варианттарын салуучу тилкеде жер бетин ири 
масштабда топографиялык ченеп-елчеелерду жургузууде жана 
автомобиль жолундагы ар кандай курулуштарды долборлоодо;

трассанын варианттары салынган тилкеде геологиялык 
казуулардын жана геофизикалык елчеелердун пункуттарын 
байлаштырууда;

- жер бетин аэроченеп-елчеелерде, фототеодолиттик жана 
тахеометрдик ченеп-елчеелерде пландык-бийиктик негиздеену 
тузууде;

- ар кыл турдегу жана милдеттеги аэроченеп-елчеелерду 
жургузууде, аэронавнгациялык жабдуу катарында колдонгондо;

узата GPS-нивелирлее менен автомобиль жолдорунун 
трассасын ажыратып белууде;

- туураларды ченеп-елчееде;
автомобиль жолдорунун трассасы боюнча геологиялык 

казуулардын жана чекиттердин геофизикалык елчеелерун байлоодо;
- суу кузету гидростворлорду жана морфостворлорДу ченеп- 

елчееде, гидрометриялык жумуштарда GPS-коштоолордо (суу 
астындагы ченеп-елчеелер, багытын, агымдын ылдамдыгын жана 
дарыялардагы суунун чыгымын елчее, нукту пайда кыЛуучу 
шилендилердин чыгымын елчее ж.б.);

- белгилуу жана тарыхий кирген суунун издерин жер бетинде 
пландык-бийиктик байлоодо;

- коммуникациянын кесилиштерин ченеп-елчееде;
- реконструкциялануучу автомобиль жолдорун изилдеелерде, 

жолдордун планын жана профилин кинематикалык (журуп барткан 
автомобилден) ченеп-елчееде;
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учурдагы автомобиль жолдорунда автомобилдердин 
траекторйяларын, транспорт агымынын кыймылынын параметрлерин 
жана режимин елчееде колдонула баштады.

Жакынкы келечекте GPS-технологиясы автомобиль 
жолдорундагы изилдее жумуштарын жургузуунун адаттагы 
ыкмаларды жана технологиясын акырындап суруп чыгарарын эске 
алуу керек.

Автомобиль жолдорун жана андагы курулуштарды азыркы 
куруулуарда электрондук жана лазердик геодезиянын каражаттарын 
жана ыкмаларын кецири колдонуунун катарында, GPS-технологиясы 
кептеген маселелерди чечиш учун кецири колдонула баштады. Алар 
темендегулер:

- автомобиль жолдорунун трассасын деталдуу ажыратып белуу;
- жер полотносун деталдуу ажыратып белуу;
- курулуш процесстерин геодезиялык коштоо;
- курулуш машинелеринин жана механизимдердин жумуштарын 

башкаруу;
- кепурелерду, жол еткергучтерду, устурт жер тонелдердин 

триангуляциясынын ажыратып белуучу торлорун тузуу;
- тиреечтерду, жээктик тнректерди курууда жана кепурелердун, 

жол еткергучтердун айрым курулуштарын мотаждоодо курулуш 
жумуштарын GPS-коштоо;

- курулуш-монтаждоо жумуштарынын тактыгын жана сапатын 
текшеруу.

11.7. Жер бетин устурт жер-космостук топографиялык 
ченеп-елчее

Жандоочтук навигациялык системдеги «NAVSTAR» (АКШ) 
жана Орусиянын «ГЛОНАСС» техникалык каражаттарын жана 
технологияларын колдонуу менен, 1942 ж. ситемин колдонуу менен 
жер бетин устурт жер-космостук ченеп елчеену жургузушет. Жер 
бетиндеги чекиттердин бийиктиктерин 1971 ж. Балтикалык системде 
аныкташат.

«Pathfinder Pro XL» турундегу (11.4.2-чи суретту кара) 
картография жана ГИС тактыктын децгээливде GPS-системди 
колдонуу менен жер бетин топографиялык ченеп-елчее, бир нече 
технологиялык схемалар боюнча аткарылат.

Ачык жер бетин топографиялык ченеп-елчее. Бул ченеп- 
елчеенун пландык-бийиктик негиздеесу, мамлекеттик геодезиялык 
торунун пункуттарынын биринде дифференциалды^, базалык DGPS- 
станциясын орнотуудан же аны адаттагы устурт! жер геодезиялык 
ыкмалар менен мамлекеттик геодезиялык торлордун пункуттарына 
байланган, атайын коюуланган тордун пункутунда, децсее жерде 
орнотуудан турат.
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бараткан автомобилден учурдагы автомобиль жолунун планын жана 
узата профилин елчееде) маселелерди кошуп, колдонулушу мумкун.

Геодезия класс тактыктагы кабыл алуучулар ете деле арзан 
эмес, бирок, автономдук режимде иштегенде да, жер бетиндеги 
чекиттердин координаталарын кинематикалык режимде 1-3 см тактык 
менен, а статикалык елчеелерде 1 см чейинки тактык менен 
аныктоону камсыз кылат. Ошондуктан, ищ жузунде инженердик- 
геодезиялык маселелердин бардык турун чечууге жендемдуу.

Изилдеелерде жана курулуштарда инженердик-геодезиялык 
маселелерди чечууну камсыз кылуучу, «GPS» кабыл алуучулардьга 
сандаган кеп тудуулугуне карабай, АКШ  нын орбиталдык комплекси 
«NAVSTAR» менен иштеечу кабьш алуучуларды жана геодезиялык 
системдерди сатып алууга аракет кылбай, Орусиянынын «ГЛОНАСС» 
менен иштеечу кабыл алуучуларды жана геодезиялык системдерди 
сатып алууга аракет кылуу керек. Себеби сигналдар жана иштеп 
чыгуулар орус тилинде кетет жана салыштырмалуу арзанга тушет.

11.5. Базалык «DGPS» станция колдонуу менен 
геодезиялык жумуштарда уюштуруу

Картография жана ГИС координатталарын аныктоо класс 
тактыгы салыштырмалуу арзан GPS кабыл алуучуларды колдонуу, 
керсе, базалык станциялар менен иштее режиминде, бир нече метрге 
чейин ката беруучу, геодезия класс тактыгы (1 см чейинки) елчеелер 
учун, «Differential GPS» - «DGPS» деген атты алган, базалык 
станциялардын дифференциалдык (салыштырмалуу) позициялоо 
ыкмасын колдонсок болот экен.

Дифференциалдык позициялоонун технологиясы абсолюттук 
координаталардын каталары, жердин бир участогунда иш жузунде 
бирдейлигине негизделген. Анда, эгерде координаталары так белгилуу 
чекитке DGPS-кабыл алуучуну (базалык станцияны) орнотсок, эталон 
менен GPS-координаталарынын ортосундагы айырманы аныктоого 
болот жана радиоканалдар боюнча башка (алдыцкы) GPS-кабьш 
алуучуларга тузетуулерду кайра берууге болот.

Базалык DGPS-станцияны бийиктик жана пландык 
координаталары (маселен, мамлекеттик геодезиялык тордун 
пункуттарына) так белгилуу чекитке, же болбосо, жер бетинде 
мамлекеттик геодезиялык тордун пункуттарына байлаштырылган 
каалаган ыцгайлуу жерде жасалган пункутарга орнотушат.

Салыштырмалуу чоц эмес тактыктагы кабыл алуучулар менен, 
эц тактыктагы елчеелерду жургузуу, жылбаган кабыл алуучуда 
убакыттын аралыгында берилиштерди узгултуксуз чогултууда жана 
DGPS-станция орнотулнан кээ бир таяныч «чекиттердин» 
координаталарын так билууде турат. Геодезия класстагы азыркы 
жацы GPS-кабьш алуучулар, а тугул картография жана ГИС
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класстагы кабыл алуучулар «кинематикалык ченеп-елчеелер» 
режиминде ченеп-елчее жумуштарын аткара алышат, б.а. рейка 
кармоочулар чекиттен чекитке жылган режимде, геодезист кнопканы 
женекей эле басып коюу менен, ар бир ошол чекиттин 
координаталары дароо магнитик алып журуучулерге катталат. 
Учурдагы автомобиль жолдорун реконструкциялоодо 30 км/саат 
ылдамдыкка чейин журуп бараткан автомобилден убакыттын чыныгы 
масштабында ошол жолдун планын жана узата профшшн жогоруда 
айтылгандай эле жасасак болот.

DGPS-станцияларды колдонгондо, жер бетиндеги чекиттердин 
координаталарын жогорку тактыкта аныктоону базалык DGPS- 
станциядан 10 км аралыктын чегинде турган коррекциялоочу сигнал 
системи, сааттардын журушунун тактыгы, эфемерид каталары же 
радиосигналдардын ионосферада жана тропосферада кармалуусуна 
байланыштуубу же жокпу, ага карабай, бардык мумкун болуучу 
каталарын автоматтык турде овдойт. Так ушул себеб менен 
баштоочу катарында кымбат эки жыштыктагы эмес, а 
салыштырмалуу арзан бир жыштыктагы кабыл алуучулар 
колдонулушу мумкун (сурет 11.5.1.).

11.5.1. сурет. DGPS базалык станциясын колдонуу менен геодезиялык 
елчеелердун схемасы.

Базалык таяныч DGPS-станднялар менен иштеену эки ыкма 
менен уюштурушат.

Биринчи ыкмада, таяныч станциядан баштоочу кабьш 
алуучуларга телеметрйялык каналдар боюнча каталар женунде 
кабарлар берйлет, андан кийин алардын компьютерлери бул 
кабарларды жандоочтордун сигналдары боюнча аныкталган езунун 
турган жеринин ордунун маалыматтары менен чогуу бул кабарларды 
иштеп чыгат.

Экинчи ыкмада базалык DGPS-станция «жалган жандоочтун» 
режиминде иштейт. Жандооч берген сигналдын тузулушундегу
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Долбоор горизонтал бурч р  тузууну ажыратып белуучу 
негиздин пункуттарынын ортосундагы белгилуу багыттан же 
курулуппун белгилуу огунан баштап жасашат. Бул максат учун 
натурага кечуруле турган бурчтун чокусуна теодолитти орнотушат, 
аны жумушчу абалга келтиришет да, вертикал тегеректин негизги 
абалында горизонтал тегерек боюнча санап белууну алышат. 
Алынган санап белууге долбоор бурчтун човдугун р кошуп жана 
алидаданы бошотуп, аны эсептелип чыгарылган санап белууге 
коюушат. Теодолиттен бир нече аралыкта жер бетинде визалоо 
огунун створунда С! чекитин белгилешет (12.4.1, а сурет). Вертикал 
тегеректин башка абалында ушул эле жол менен тузушуп, С2 чекитин 
алышат. Изделген долбоор бурч катарында баштапкы багыт менен 
эки жарым ыкмада, жер бетинде алынган Q  жана С2 ортосунда 
алынган С чекитинин ортосундагы бурчту кабыл алышат (12.4.1- 
сурет).

Долбоор бурч туура тузулгендугун текшеруу учун, аны кайрадан 
толук ыкма менен елчешет.

Эгерде долбоор бурчун тузуу чоц тактыкты талап кылбаса, 
нелдерду бнриктируу ыкмасын колдонушат. Ан учун горизонтал 
тегеректе 0°00' санап белууну орнотушат да, алидаданы бекитип, 
лимбди бошотушуп, теодолитти баштапкы багытка багытташат. 
Лимбди бекитип, алидаданы бошотушат да, долбоор бурчунун 
маанисине барабар р чоцдугун лимбде орнотушат жана ушунтип 
алынган чекитти жер бетинде белгилешет. Ушундай жол менен 
бурчту тузууну вертикал тегеректин башка абалында жасашат. Эгерде 
эки чекит пайда болуп калса, С чекити катары эки чекиттин ортосун 
алышат.

Жер бетинде бурчту чон тактык менен тузуу учун, жакындоо 
ыкмасын колдонушат (12.4.1, а сурет). Бул учурда жер бетинде 
бурчту жогоруда жазылган ыкмалардын бири менен тузушет, андан 
кийин аны берилген тактыкта (адетте кайталоо ыкмасы менен) 
елчешет. Алынган натыйжа р' долбоордук маанисинен р  бир нече

айырмаланса, анда айырманы др= р~р' таап, кеснди СС l=d —
Р

эсептеп чыгарышат (мында д/? -долбоордук мааниден бурчтун 
четтеши, мааниси секундада елченет; р = 206265’). Жер бетинде 
кесинди CCj ди ВС, сызыгына жанаша коюуп, изделген С чекитин 
алышат. Акыркы текшеруу учун кайрадан, алынган бурчту берилген 
тактык менен елчешет.

Долбоор аралыкты алып коюу, жалпысынан долбоор 
горизонтал аралык d туура келген, жер бетинде жантык аралык D 
аныктоодон жана бекитууден турат. Жер бетине алынып коюула

367



турган жантык сызык D  узундугун белгилуу долбоор горизонтал 
аралык d жана горизонтко жантайган бурч и боюнча аныкташат:

D - rf+2</sin2 у  (12.4.1.)

Сызыктын башкы жана аяккы чекиттеринин ортосундагы 
бийиктик белгилуу болсо, анда жантык аралык темендегу формула 
боюнча аныкталат:

D = d+—  (12.4.2.)2d
Эсептееге талап кылынган аралык D, жантык бурч v жана 

бийиктик h, жер бетинде тузден-туз геодезиялык елчеелер менен же 
долбоордун материалдары боюнча аныкталат.

Эгерде долбоор сызыгын елчеп коюунун салыштырмалуу катасы 
1:2000 ашпаса, анда 1° чейинки жантаюу бурчунда жер бетинин 
жантыктыгы учун тузетулерду эсепке алышпайт да, D=d деп кабьш 
алышат.

Долбоор бийиктик Нд натурага алып чыгууну, адетте 
геометриялык нивелирлее менен ишке ашырышат. Планда изделген 
чекиттин орду жер бетинде белгилениши керек жана анын жанында 
бийиктиги Нр белгилуу, убактылуу же туруктуу репер (чекит А) 
боЛушу керек (12.4.1, б сурет). Нивелирди репер менен чекиттин 
ортосуна болжол менен орнотуп, реперге коюулган рейка боюнча 
жер бетине кечуре турган долбоор бийиктикти, аспаптын горизонту 
аркылуу кечурушет. Аспаптын горизонту:

Н; = Нр + а, (12.4.3.)
Андан кийин изделуучу чекит В да, долбоор бийиктик Нд туура 

келуучу рейка боюнча в санап белуусун:
в = Н; - Нд (12.4.4.)

эсептеп чыгарышат.
Долбоор бийиктигин чыгара турган жерге рейканы коюушуп, 

нивелирдин ортонку горизонтал жиби эсептелип чыгарылган санап 
белууге в дал келгенче рейканы ееде же ылдый жылдырышат. 
Ошондо рейканын таманы долбоор бийиктик Нд туура келет. Так 
ушул дечгээлге казык кагышып, жанына кузетчу казыкты кагышат. 
Зарыл болгон учурларда чекиттерди туруктуу белгилер менен 
бекитишет. Топурак кесилген жерлерде (маселен оюктарда) керектуу 
терендикте чункурларды казышып, ошол жерде туура келуучу 
бийиктикте чекитти бекитишет. Долбоор бийиктикти чыгаруунун 
тууралыгын текшеруу учун, кайталап нивелирлеену аткарышат.

Долбоор эништеги сыктарды тузууну жолдорду, кечелерду, 
аэродромдордун учуп конуучу тилкесин, жер алдындагы 
коммуникацияларды ж.б. курууда аткарышат. Бул. м ак сату ч у н  
сызыктын башкы А жана аяккы В чекиттердин добор бийиктигин
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орнотушат да, аларды жер бетинде белгилешет (12.4.1, в сурет). 
Нивелирди А чекитинин так устуне, кетеруучу бураманын бирее АВ 
сызыгына дал келгендей кылып орнотушат. Чекит А нын устундегу 
нивелирдин бийиктигин i елчешет. Нивелирди В чекитине 
келтиришип, аспаптын дурбусун кетеруучу бурама менен В чекитинде 
орнотулган рейка боюнча санап белуу B=i болгонго чейин энкейтет. 
Долбоор . эништеги сызыкты натурага алып чыгуу учун лазер 
насадкасы бар теодолитти, лазер нивелирин же лазер визирин 
колдонуу абадан жакшы.

Ошентип, нивелирдин, теодолиттин жана лазердин нурларынын 
визалоо сызыгы B=i аралыгындагы долбоор сызыгына жарыш 
орнотулат. Сызык боюнча рейканы жылдырып, бардык чекиттерде 
рейка боюнча санап белуу ' аспаптын бийиктигине B=i барабар 
болгондой кылып, керектуу жерлерге казык кагышат.

Долбоор тегиздигин ABCD тузууну, горизонтал жана жантык 
аянтчаларды тегиздееде аткарышат. А дегенде долбоор тегиздигине 
таандык чекиттер А, В, С жана D  натурага алып чыгышып, жер 
бетинде алардын долбоор бийиктигин тузушет. Чекиттердин бирине 
(маселен, А чекитинин жанына) эки кетеруучу бурамалар АВ 
сызыгына жарыш жайгашкандай кылып, нивелирди орнотушат 
(12.4.1, г сурет). Н иве^рЩ й ' бийиктигин i елчешет да, чекит В 
турган рейка боюнча санап белуу i барабар болгондой кылып, 1 
жана 2 кетеруучу бурамалар менен дурбуну эцкейтишет. Андан кийин 
рейканы D чекитине коюуп, 3 чу кетеруучу бурамань! бурап, рейка 
боюнча i барабар санап белууну орнотушат. Текшеруу учун, С 
чекитинде турган рейка боюнча санап белууну алышат, ал дагы i 
барабар болушу керек. Тегизделе турган участоктун керектуу 
чекиттерине рейканы коюуп, рейка боюнча санап белуу i барабар 
болгондой кылып, казыктарды кагышат.

Долбоор тегиздигин тузууну оптикалык теодолит, лазер 
теодолита же лазер насадкасы бар нивелир менен жасаса болот. 
Бирок, бул максат учун жарык таяныч горизонтал же жантык 
тегиздиктерди тузуучу лазердик системди колдонуу езгече 
натыйжалуу. Маселен, бул максат учун салыштырмалуу чон эмес 
аянтчаларды тегиздедее, керунген лазердик горизонтал же жантык 
тегиздикти ±30" тактык менен (ар бир 15 м ±2лш) тузуучу жана 
бардык багыты боюнча 100 м аралыкты камтыган, Орусия чыгарган 
НЛ-30 ротациялык лазер нивелерин колдонсо болот. Бир эле учурда 
нивелир бул тегиздикке перпендикуляр, диаметри 5 мм жакын 
керунген лазер шооласынын тузе алат.

Тегиздее аянттар чон болгондо «Laserplane 600» турундегу 
компактуу лазер куралдарын колдонуу максатка ылайыктуу (12.4.2- 
сурет).
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Лазердик курал тактыгы ±8' тактык менен (ар бир 50 м ±2мм 
жакын) 600 м чейинки аралыкты бардык багыты боюнча камтыган, 
керунген лазердик Горизонтал тегиздикти тузууге мумкундук берет. 
Компенсатору иштебей турганда, горизонтал тегиздикте кол менен 
иштее режиминде каалаган жантык лазердик тегиздикти тузсе болот.

Горизонтал жана жантык аянтчаларды бийиктиги боюнча 
тегиздееде лазердик куралды колдонуу, кептеген машиналардын жана 
механизимдердин жумуштарын башкаруу процессии
автоматташтырууга мумкундук берет. Ошону менен катар, тегиздее 
жумуштарынын ендурумдуулугу жана сапаты кескин кетерулет.

Тикеси боюнча тегиздеенун долбоору, шаардын кечелеру жана 
жолдору, автомобиль жолдорунун, курулуш аянтчаларынын, 
аэродромдордун ж.б. долбоорунун тузуучу белуктеруне кирет.

Тикеси боюнча тегиздеенун негизги маселелери болуп:
- жер устундегу нешеер, эриген жана чарбалык сууларды 

аянтчалардын чегинен, же жер астындагы нешеер канализациясынын 
системине кетируу;

- жер бетин шаардын кечелерун жана жолдорун, аянттарын, 
автомобиль жолдорунун, аэродромдордун учуп-конуучу тилкесинин 
багыты боюнча, аларды пайдаланууну камсыз кылуучу, берилген 
чектеги эцишке келтируу;

12.4.2-сурет. Лазердик курал «Laserplane 600»

12.5. Аянтчаларды бийиктиги боюнча тегиздееде аткарылуучу 
геодезиялык жумуштар
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жер бетинде инженердик курулуштарды жайгаштырууга 
ыцгайлуу болуп жана кийин аларды нормалдуу пайдалануу учун, 
рельефтин формасын аныктап жана тузууде;

- бардык жер устундегу инженердик курулуштарды жана жер 
иитындигы коммуникацияларды ез ара байланыштырып долборлоо 
юмпелст.

Тикеси боюнча тегиздеенун долбоорун иштеп чыгуу учун 
гопографиялык негиз болуп, ар турдуу масштабдагы топографиялык 
плппдар жана жер бетинин цифралык модели эсептелет. Рельефтин 
кита ориясына, долбоорлонуп жаткан жердин мунезуне жана 
долборлоонун баекычына жараша топографиялык ченеп-елчеенун 
мисштабдарын 1:2000-1:200, горизонталдардын кесилиш бийиктиери 
I 0,25 чейин кабыл алышат.

Топографиялык планды жана жер бетиинин цифралык моделин 
адетте, yc tYPt  жер геодезиялык жумуштардын комплексин, 
топографиялык ченеп-елчеелердун ар кандай турлерун: 
тахеометриялык, квадраттар боюнча нивелирлеену, айкалыштырылган 
ченеп-елчеену ж.б. камтуучу, аткаруунун натыйжасында алышат. 
Тикеси боюнча тегиздеенун долбоорун негиздееде, геодезиялык 
иштердин комплексинин езгече ордун, алынган информациянын 
керектуу тактыгын камсыз кылуучу жана тик бурчтуу торлордун
I уйундерундбгу туруктуу жер бетинин цифралык моделин тез 
даярдоочу, квадраттар бонча нивелирлее ыкмасы менен аткарылган 
топографиялык ченеп-елчее ээлейт.

Тикеси боюнча тегиздеенун долбоорунун керектуу элементтери 
болуп, жер жумуштарынын келемун эсептеп чыгаруу жана топуракты 
ташуунун схемасын тузуу болуп эсептелет.

Тикеси боюнча тегиздеенун долбоорун жер бетине кечурууде, 
темендегудей геодезиялык жумуштардын комплекси аткарылат:

- куруулардын алдындагы изилдеелерде жасалган пландык- 
бийиктик негиздин учурда турган белгилерин текшеруу жана 
жоголгондорун калыбына келтируу;

- курулуштун ажыратып белуучу негизин тузуу;
- инженердик курулуштардын негизги окторун жана 

элементтерин ажыратып белуу;
- курулуш машинелеринин жана механизмдеринин жумуштарына 

геодезиялык текшеруу;
- аткаруучу ченеп-елчеену жургузуу.
Учурда, аянтчаларды тикеси боюнча тегиздеенун журушунде 

антоматташтырылган аспаптарды жана системдерди жер жумуштарын 
аткарууну. текшеруу учун колдонуу жана курулуш машинелерди жана 
механизимдерди геодезиялык башкаруу абдан зарыл болуп эсептелет.

371



12.6. Курулуш-монтаждоо жумуштарынын аткарылышынын 
тактыгын геодезиялык текшеруу

Курулуш-монтаждоо жумуштарынын аткарылышынын тактыгын 
геодезиялык текшерууну подрядчик (жумушту аткаруучу)-курулуш 
уюмдары аткарышат.

Курулуш-монтаждоо жумуштарын геодезиялык текшерууну 
адетте геодезиялык аспаптар (нивелирлер, теодолиттер, лазердик 
нивелирлер, лазердик теодолиттер жана визирлер) же визирлер менен 
жасашат.

К

12.6.1-сурет. Курулуш-монтаждоо жумуштарынын 
аткарылышынын тактыгын геодезиялык текшеруу: а-жер 

пологносунун тура профилинде; б-жолдун узата профилинде; в - 
кепуренун узата профилинде

Курулуш жумуштарынын тактыгын визирдин жардамы менен 
текшерууде долбоор бийиктикте кагылган А жана В чекиттерине эки 
визирди орнотушат, а учунчусун (текшеруучусун) болсо, курулуп 
бугкен участоктун усту менен створ боюнча жылдырышат. 
Текшеруучу визирдин эки таяныч чекиттерди. бириктирген сызыкка 
карата ылдыйлаган -д,. же ееделеген +Д, чондуктар боюнча 
аткарылган курулуш-монтаждоо жумуштарын долбоорго туура 
келерин текшеришет жана алардын сапатына баа беришет (12.6.1, а, 
б сурет).

Ушундай эле жол менен курулуш-монтаждоо жумуштарынын 
аткарылышынын тактыгын жана сапатын геодезиялык оптикалык же 
лазердик аспаптарды колдонгондо баалашат. Ан учун аспапты жер 
бетине чыгарылган А чекитинин устуне орнотушуп, аспаптын 
бийиктигин i елчешет жана экинчи долбоор чекитине коюулган 
рейкага багытташып, аспаптын бийиктигине барабар санап белууге
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келтиришет. Андан кийин, курулуп буткен участоктун керектуу 
чекиттерине рейканы коюушуп, долбоор абалына карата курулган 
Сепии чыныгы айырмасын ±Д, аныкташат (12.6.1, в сурет).

Курулуш беттерди курууда (маселен, тикеси боюнча тегиздееде), 
же берилген долбоор тегиздикке карата конструкцияларды жана 
(ломеитгерди монтаждоодо, геодезиялык аспаптын визир же лазер 
гегищигиц долбоорго жарыш орнотушат да, ошентип, курулуш- 
монтаждоо жумуштарын долбоор беттен, аспаптын бийиктигин 
'«цепке алуу менен, чыныгы четтволерун баалашат.

Конструкциялардын, элементтердин жана курулуш беттердин 
долбоор абалынан мумкун болбогон чондукка четтевлерде, курулуш- 
моптнждоо жумупггарына талап кылынган тактыкка жана сапатка 
келтируу учун, кошумча жумуштарды аткарышат.

ЯВЫ I
12.7. Турак жана техникалык имараттарды ажыратып белуу

Автомобиль жолдорун нормалдуу пайдаланууну камсыз кылуу 
учун ар турдуу имараттарды: автовокзалдарды жана алардын ичинде 
мсПманканаларды, куйуучу май куюучу сТанцияларды, гараждарды, 
мастсрскойлорду, жол ондоочу пункутгарды, кызматчы кишилер учун 
турак жана чарбалык тамдарды курушат.

Курулушка арналган жердин участогуна учурдагы жана 
жацыдан долбоорлонгон уйлерду жана курулуштарды, транспорт 
байланыштарын, жер алдындагы коммуникацияларды, жер бетиндеги 
тармактарды керсетуу менен топографиялык планды тузушет. 
Мындай планды 1:500, 1:1000 же 1:2000 масштабда тузушет жана 
жалпы план деп аташат.

Эгерде курулуш чон челкемду ээлесе, анда жалпы планга 
уйлордун жана курулуштардын, жолдордун жана курулуштун кызыл 
сычыктарына, б.а. мааланын челкемун кечелерден белуучу чектердин 
огуна параллель, жактары 100 же 200 м квадраттардын торун 
тушурушет. Мындай тор курулуш тору деп аталат да, пландык жана 
бийиктик негиз болуп милдет аткарат, анын жардамы аркылуу 
курулуш аянтчасында баардык ажыратып белуучу жумуштарды 
жасашат.

Жалпы планга долбоорлонгон курулуш торун жер бетине 
тушурушет да, алар курулуш буткенге чейин сакталгандай кылып, 
жыгач мамылар же башка белгилер менен бекитишет.

Натурага чыгарууга тийиш болгон чекиттердин 
координаталарын, жалпы планда тордун жактарына карата, 
графикалык жол менен аныкташат.

Турак жана кызмат уйлерду курууда, курулуш-монтаждоону 
жургузуу бири экинчисинен келип чыгаруучу уч стадиядан турат: 1)
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курулуш аянтчасын даярдоо; 2) жер алдындагы, башкача нелунчу деп 
аталган циклды аткаруу; 3) жер бетиндеги циклдын жумуштары.

Инженердик даярдоонун журушунде курулуш аянтчасын алдын 
ала туздешет, тышкы канализацияны, суу тутуктерунун тармагын, газ 
тутуктерун, жылуулук тармактарын, электр жабдууларды, телефонду 
салышат, суу бургучту курушат, жолдорду салышат. Даярдоо 
мезгилинде, курулуштун баардык стадияларыньш журушунде зарьш 
елчеелерду жана ажыратып белуулерду камсыз кылуучу; пландык 
жана бийиктик таяныч геодезиялык торлорун тузушет.

12.7.1-сурет. Уйдун конструктивдик элементтери

Жер алдындагы цикл чуцкурларды жана фундаменттер учун 
траншеяны казууну, фундаменттерди 1 курууну же аларды курама 
деталдардан монтаждоону, кароо коммуникацияларын бириктирууну 
кошот.

Жер бетиндеги цикл; тешик орунга 7 жана 6 терезе жана эшик 
блокторун орнотуу менен сырткы дубалды 2 монтаждоодон, ички 
дубалдарды 4, тепкичтерди 3, поддорду 5, тосмолорду 8, санитардык- 
техникалык жабдууларды, кабат ортосундагы жана чердактык 
шыптаны, чатырларды, уйдун тебесун, электр жана газ тутуктерду 
куруудан куралат (12.7.1-сурет).

Жер астындагы жана жер бетиндеги циклдар боюнча 
жумуштарды камсыз кылуучу геодезиялык ажыратып белуулерду 
уйлердун окторун натурага чыгаруу жана бекитууден башташат,
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аларга карата калган белуктердун жана элементтердин октору менен 
контурларын ажыратып белушет. Курулуштун башкы октору-бул 
симметриянын ез ара перпендикуляр сызыктары; аларды уйлердун 
аянтГары чон же анын селекету татаал болгондо гана ажыратып 
белушет. Адетте уйдун тышкы контурун аныктоочу, анын негизги 
окторун ажыратып белушет. Уйдун тигил же бул элементтерине: 
ички дубалдар, тосмолор ж.б.с. тиешелуу болгон, дагы арадагы же 
кошумча окторду ажыратышат.

Уйлердун ажыратып белуучу окторунун ортосундагы аралык, 
ошондой эле кабаттардын бийиктиги чоцойтулган модулга калдыксыз 
белунуучу, 200 м барабар болушу керек. Уйлердун ажыратып белуучу 
октору ички дубалдардын геометриялык октору боюнча, ал эми 
тышкыда-дубалдын ички кыры боюнча жайгашат. Чиймедеги 
горизонтал жайгашкан окторду орус алфавитинин баш тамгалары 
менен, ал эми вертикал жайгашканды- араб цифралары менен 
белгилешет. Долбоордун жумушчу чиймесинин тутумуна кируучу 
октордун ажыратып белуучу планы, окторду натурага тушуруу учун 
негизги документ болуп саналат. Анда баардык керектуу елчемдер 
бар жана геодезиялык негиздин чекиттери менен сызыктарына карата 
уйдун орду керсетулген, аны пайдаланып уйдун бир чекитин жана 
огунун багытын же уВДУн огунун эки чекитин алып чыгышат, бул да 
октун багытын аныктайт.

а X б 8

А е с
R Т di S

6

К L

12.7.2-сурет. Чекиттерди натурага алып чыгаруунун ыкмалары
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Чекиттерди натурага алып чыгуу учун: а) эгерде курулуш тору 
ажыратылып белунсе, тик бурчтуу координаталар ыкмасын; б) 
ажырап белунуучу чекит, таяныч чекиттерден бир кыйла аралыкта 
болсо, бурчтук белгилеп билип коюуну; в) таяныч чекиттерине 
жакын жайгашкан чекиттер учун сызыктуу белгилеп билип коюуну;
г) полярдык ыкма-эн эле ийкемдуу жана так; д) жетишерлик жыш 
геодезиялык негиз болгондо створлор ыкмасын; е) створдук белгилеп 
билип коюуну колдонушат (12.7.2-сурет).

Мейли чекит А жана В ны алардын берилген координаталары 
х,, у„ х2, у2 жана X жана У окторуну^ хдащ.г^оюнча натурага алып 
чыгуу керек дейли (12.7.2, а  сурет). ОУ огу^боюнча чекит О дон 
лента менен у, жана у2 кесиндилерин елчеп алып, перпендикуярларды 
тузушет да, аларга х, жана х2 алып коюушат. Текшеруу учун АВ 
аралыгын такташат, ал елчеелердун тактыгынын чегиндеги 
долбоордогуга барабар болушу керек. Октордун ордуна белек 
баштапкы багыттар берилиши мумкун.

Эгерде а жана р  бурчтары белгилуу болсо, бурчтук белгилеп 
билип коюу ыкмасы менен берилген эки С жана D  чекитинен, жер 
бетиндеги чекит Е нин ордун темендегудей табууга болот (12.7.2, б 
сурет).

Чекит С га теодолитти орнотуп, а бурчу менен CD жагын 
тузуучу багытты мамылашат. Андан кийин чекит D  га етушет да, 
DC менен берилген бурч р  тузуучу багытты мамылашат. 1, 2 жана
3, 4 вешкалардын ортосуна шооналарды тартышат да, алардын 
кесилишинде изделген чекит Е ни алышат.

Эгерде G M =d1, жана FM -d2 аралыктары белгилуу болсо, 
сызыктуу белгилеп билип коюу ыкмасы менен берилген G  жана F 
чекиттеринен М чекитинин ордун аныктоого болот. 12.7.2, в суретте 
керсетулгендей, эки лентанын же эки рулетканын учтарын G жана F 
чекиттерине бекитип аларды чоюушат да, биреендегу d, санап 
белууну экинч.исиндеги d, санап белуу менен бириктиришет. 
Натыйжада М чекитинин ордун табышат.

Полярдык ыкма менен N  чекитин мындай издешет. Эгерде 
баштапкы багыт KL, изделуучу багыт iKN менен берилген багытты 
тузулген у бурчу жана К  чеки ти н еМ Щ ^^^рёй ш кн  аралык KN 
берилсе (12.7.2, г сурет), у бурчун ажыратып белуп жана анын 
жагына K N  кесиндисин алып коюуп, изделуучу N  чекитин алышат.

Эгерде RS жана ОР сызыктары берилсе, анда сворлор ыкмасы 
менен V чекитин жер бетинде темендегудей табууга болот (12.7.2, д 
сурет). S тен d4 кесиндисин алып коюуп, Т  чекитин алышат, андан 
Р багытына мамылашат. Андан кийин d5 кесиндини елчешет да, V 
чекитин алышат.
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Створдук белгилеп билип коюу темендегудей турат (12.7.2, е 
сурет).

Эгерде чиймеде чекит эки сызыктын створунда ав жана cd 
турса, анда жер бетинде бул сызыктарды мамылап, алардын 
кссилишинде керектуу чекит е табышат, ан учун 5, 6 жана 7, 8 
пешкалардын ортосуна шооналарды тартышат.

Эгерде натурага октун бир гана чекити чыгарылса, анда 
пкмркынын багыты азимут, дирекциондук бурч же ок менен негиз 
тузууде же ажыратып белууде жер бетинде белгиленген кандайдыр 
бир сызыктын ортосундагы бурч боюнча берилет (12.7.2, г суреттегу 
KN). Бир ок жана андан бир же эки чекит болсо, уйдун калган 
негизги окторун ажыратып белушет да, натыйжада жер бетинде 
инын контурун аныкташат. Октордун кесилиш чекиттерин казыктар 
жана алардын устунку учуна кагылган мыктар менен бекитишет. 
Эгерде уйдун формасы тик бурчтуу болсо, анда ажыратып 
белуулердун гууралыгын диагоналдарды алдын ала тик бурчтуктун 
белгилуу жактары боюнча эсептеп чыгарып, аларды елчее менен 
текшеришет.

Окторду ажыратып белгенден кийин тозгучту курушат, ан учун 
уйдун сырт жагына периметр боюнча, андан 3 м аз эмес аралыкта 
мамыларды жерге кеемп тургузушат, алардын устунку белугуне 
тактайларды кагышат (12.7.3-сурет). Эгерде жердин эниши чоц болсо, 
анда тактайларды горизонтал, бирок бир денгээдде эмес, тектирлер 
турунде кагышат. Тозгучту туташ же отургучтар, б.а. узук-узук 
турунде жасашат. 1-1 жана Б-Б октору кесилишкен L чекитине 
теодолитти коюуп, тордун борборун 1-1 огу А-А огу менен 
кесилишкен чекитти белгилеечу К мыгына келтиришет. Мындай 
кийин алидаданы бекитишет, тозгучту керуу учун дурбунун 
жантайышын езгертушет да, тозгучка тордун борборунун суреттелуп 
керунушу дал келген чекитти мык, кертик же карандаш сызыгы 
менен белги коюушат. Кээде тозгучтун сырт жагына мамыны жерге 
кеемп орнотушат да, анын башына дагы тордун борбору боюнча 
чекитти белгилешет. Зенит аркылуу дурбуну буруп, тозгучтун башка 
жагына тордун борбору боюнча чекитти белгилешет, дагы дурбунун 
коллимациондук катасынын тааецрин четтетуу учун, бул чекитти 
вертикал тегеректин башка абалында да текшеришет. Эгерде биринчи 
белги менен айырма болуп калса, анда алардын арасынан ортодогу 
чекитти табышат да, кийин ошону колдонушат. Тозгучтун башка 
жагындагы окто кеепм орнотулган мамыда чекиттин ордун ушуга 
окшош белги салышат.

Теодолитти албай туруп, ушундай эле ыкма менен, М чекити 
боюнча тозгучка дагы ажырап белунгендерге перпендикуляр, башка 
эки мамыда Б-Б огунун ордун белги кылса болот. Андан кийин 
теодолитти карама-каршы бурчка, б.а. башка эки ок кесилишкен N
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чекитине алып келишет да, аларды тозгучка жана створдук 
мамыларга алып чыгышат. Окторду мындай кош кабат бекитуу- 
тозгучта жана створдук мамыларда-алардын курулуш-монтаждоо) 
жумуштары буткенче сакталышына кепил болот.

12.7.3-сурет. Уйлердун окторун тозгучка алып чыгуу

Нелунчу чекиттерди жана нелунчу горизонтту реперлерден 
тозгучка алып чыгышат жана боёк менен белгилешет, алардан уйдун 
бийиктик элементтерин: фундаменттин терендигин, полдордун, 
щыптардын, терезенин тамандарын ж.у.с. децгээлин алып коюушат. 
Уйду курууда бийиктикти эсептеенун башталышын биринчи 
кабаттагы ролдун езунун децгээлин алышат жана аны нелунчу 
горизонт деп аташат. Кийинки ажыратып белуулерду жумушчу 
чиймёлер: боюнча жургузушет, аларда курулуштун октору, алардын 
ортосундагы аралык, фундаменттердин туурасы, дубалдардын 
калыцдыгы, фундаменттердин тубунун жана алардын жээгинин 
бийиктик белгилери, биринчи кабаттагы полдун езунун, кабаттар 
ортосундагы шыптанын, терезелердин жана эшиктердин тешик 
орундарынын бийиктик белгилери жана башка курулуштун баардык 
элементтеринин, план жана бийиктик боюнча ез ара жайгашканын 
аныктоочу сандык човдуктар. керсетулушу керек. Курулуш' 
чиймелерде баардык елчемдерду адетте сантиметрлерде керсетушет.

Фундаменттердин планы боюнча фундаменттин каптал 
жээктеринин ордун, чуцкурдун же траншеянын окторун жана 
чектерин аныкташат да, тозгучта белги коюулган октордон туура 
келген кесиндилерди елчеп, аларды тозгучка р ш ц е д ^ г щ т т .  
Тозгучтагы маанилеш белгилердин ортосуна сым же'~ййШа *хЙртан) 
тартышат, алардын кесилишин салмоордун жардамы аркылуу ылдый 
тушурууге болот (12.7.4-суретту кара).
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12.7.4-сурет. Бийиктиктердин айырмасы чон болгондо L 
чекитинен К чекитине бийиктик белгилерди беруу

Теодилит менен дурбунун эки абалында дубалдардын окторунун 
чыккан жерин сырт жагына боёк менен белгилеп же дубалга 
горизонтал киргизилип орнотулган атайын металл скобада кертик 
жасап, тозгучтан ар бир кабаттын декгээлине кечурушет. Устунку 
кабатка бул белгилер боюнча октордун чыккан жерлерин салмоор 
менен кечурсе болот. Дубалдарды тургузуунун вертикалдуулугун дагы 
самоор менен текшеришет.

Бийиктиктердин айырмасы чон болгондо L чекитинен К 
чекитине бийиктик белгилерди беруу, маселен реперден устунку 
кабатка же кабаттан кабатка беруу 12.7.4-сурвтте суреттелуп 
керсетулген схема боюнча жургузулет. К чекитине жакын нивелирди 
орнотуп, рулетканын бир учу визалоо сызыгынан ееде болгондой 
кылып, аны бекитишет. Рулетканын ылдыйкы учуна жук байлашат 
да, шамалдын таасиринен термелбеши учун, аны илээшме суюктугу 
(машинанын майы) бар чакага салышат. Андан кийин изделуучу К 
чекитине коюулган рейка боюнча а санап белууну жана рулетка 
боюнча в санап белууну алышат. Нивелирди ылдый жакка которуп, 
рулетка боюнча с санап белууну жана берилген L чекитине коюулган 
рейка боюнча d санап белууну жасашат. 12.7.4-суретте керунгендей 
К чекитинин устундегу h бийиктиги h=c+d-ab туютмадан аныкталат.
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Ушундай эле ыкма менен бийиктик белгини терен анга же 
шахтага берууге болот.

12.8. Курама темир бетон жана темир конструкцияларды монтаж 

кылуудагы геодезиялык жумуштар

Автомобиль жоддорундагы техникалык уйлерду курууда 
темирбетон конструкциялары кенири колдонулуп жатат. Аларды 
заводцордо даярдашат, ал эми курулуш аянтчаларында деталдарды 
гана чогултуп жана уйлерду монтаж кылышат. Тозгучту ажыратып 
белууну жана фундаментти салуну 12.7 баяндалгандай аткарышат. 
Техникалык уйлерде кетеруучу конструкция катарында 
темирбетондон жасалган чон багана каркасты кеп колдонушат, 
алардын фундамента болуп, стакан деп аталган темирбетон 
башмактар саналат (12.7.1-сурет),

Курулуш конструкцияларында чон баганаларды катарлар менен 
жайгаштырышат. Катардагы чон баганалардын окторунун 
ортосундагы аралыкты (кадамдарды) 6 метрге калдыксыз 
белунгендей кылышат. Чон баганалардын катарларынын ортосундагы 
аралык 3 метрге калдыксыз белунет да, арымдар деп аталышат. Ар 
бир арым айырмач формасЫнда 2 жабылат, алардын устунку катары 
боюнча уйдун тебесунун негизи болгон бастырмаларды бекитишет. 
Чон баганаларга илинбегён ортодогу айырмачтуу ферманы тиреш 
учун, айырмач астындагЫ ферманы 3 орнотушат. Дубал блокторун 
же кирпичтен тургузулган дубалды кармап туруучу жана бекитуучу 
чон баганалардын ортосундагы болот горизонтал элементтер 
ригелдер деп аталат. Ушул эле максат менен кошумча чоц 
баганаларды-фахтвертикаларды орнотушат. Чоц баганалар каркастын 
калган элементтерин тиреп турушат жана жукту фундамент аркылуу 
тубуне берет. Эгерде долбоор боюнча талап кылынса, башкы чон 
баганалардын уркуйган жерине крандык устундар 4 жайгашат, ага 
кепуре крандары жылыш учун рельстерди монтаждашат.

Жумушчу чиймени колдонуп, чоц баганалардын жайгашкандагы 
чыккан сызыктарын тозгучка тушурушет. Бул сызыктардын 
кесилишине, башмактарды орнотуучу фундаменттик балыштардын 
борборлорунун ордун аныктоочу, казыктарды кагышат. Казык менен 
балыштын эле елчемдерундей жана улгу болуп саналган жыгач 
раманын борборун бириктиришет. Раманын сырт жагындагы каптал 
бетине балыштын горизонтал октору мыктар менен белгиленген; 
болот шиштерди орнотуп, аларды бекитишет. Балыштын каптал 
беттеринде кертиктер бар, Кран менен балышты орнотууда, аларды 
шиштер менен бириктиришет.
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12.8.1-CYpeT. Бир арымдуу имаратгьш каркасы

Темир бетон конструкцияларды (чон баганаларды, 
башмактарды) даярдоодо аларга металл пластинкаларды же 
бурчтуктарды салышат, кийин аларга ажыратып белуучу октордун 
ордун, стаканды ж. у. с. бутеечу денгээлди белгилеечу кертик 
тушурушет. Фундаменттик блоктордун салынуучу белуктеруне ок 
кертиктерди тозгучтан ок сызыктарын проектилеп тушурушет.

Чон багананы вертикал абалда, 12.8.2-суретте керсетулгендей, 
чоц багананын чектеш кырларынын тушунда жайгашкан эки 
теодолиттин жардамы аркылуу орнотушат.

Чон багананы фундаменттин стаканына коюуп, анын ылдый 
жагын дагы октук кертик фундаменттин стаканындагы ошондой 
кертик менен дал келгендей кылып, чон багананын негизин туздеп 
келтиришет. Андан кийин ар бир теодолиттин дурбусунун торунун 
борборун ылдыйкы октук кертикке келтиришет да, алидаданы 
бекитишет, мындан кийин устунку кертик дурбунун коллимациондук 
тегиздигинде болушун байкашат. Байкоонун алдында эки теодолитти 
тен денгээл керсеткуч боюнча тыкандык менен орнотуу керек. Бийик 
чон баганаларды монтаждаганда дагы, дурбунун айлануу огунда 
денгээл керсеткучу бар ТТП дай, теодолитти колдонуу керек.

Кичине кабаттуу уйлерде чон баганаларды вертикал абалга 
салмоор боюнча орнотушат. Чон баганалардын катарынын 
вертикалдуулугун текшеруу учун, алардын чекитинен бирдей 
кесиндини, маселен 100 сантиметрден катарга перпендикулярларга
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алып коюушат. Бул кесиндилердин учтарын казыктар же елчеечу 
лентанын шиштери менен белгилеп, катарга параллель сызыкты 
алышат. Бул сызыктын уландысына теодолитти орнотуп, тордун 
борборун алыскы казыкка келтиришет, мындан кийин алидаданы 
бекитишет. Андан кийин ар бир чон баганага кезеги менен 
белуктеру бар сызгычты горизонтал такап коюушуп, санап белушет, 
Байкоолорду жана сакап белуулерду вертикал тегеректин эки 
абалында жасашат жана ар бир жуп санап белуунун орточо 
маанисин алышат, эгерде чон баганалардын катары бир вертикал 
тегиздикте жайгашса, алар бирдей болушу керек.

12.8.2-сурет. Чоц багананы вертикал абалга орнотуу

Жерге крандын рельсинин проектисин белгилешет, ан учун 
биринчи жана акыркы чоц баганалардын катарынан бирдей 
кесиндилерди алып коюушат, алардын човдугун монтаж чиймесинен 
алышат. Кесиндилердин учтарын металл шиштер А жана В менен 
белгилешет (12.8.2-сурвтту кара). Андан кийин чоц баганалардын 
ордун текшергевдей эле, теодолитти орнотушат, тордун борборун 
кезеги менен эки шишке тец келтиришет. Алидаданы бекитип,' 
катардагы биринчи жана акыркы чоц баганалардын уркуйган жерине 
же кравдык тармактарга дурбунун жиптеринин торунун борбору 
боюнча кертик тушурушет. Тушурулген кертиктердин ортосуна ичке 
сым тартыш ат да, ар бир уркуйган жердин же тармактын тазаланган 
бетине кертик менен анын ордун белгилешет. Натыйжада крандык 
устундун огун алышат. Ага крандын арабасынын рельси 4 жайгашат.

Болот конструкциялар темирбетовдой эле, автотранспорттук 
кызмат имаратгарын курууда кецири колдонулат. Алардан курулуштун
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киркасын монтаждашат, анын негизн болуп жук кетеруучу чон 
баганалар кызмат кылышат. Чон баганаларга планда жана бийиктиги 
боюнча долбоордо каралган абалды бериш учун, туура келуучу 
фундаментти даярдап, андан кийин чон багананын таяныч 
плитасындагы октук кертикти фундаменттин бетиндеги ошондой 
кертик менен бириктируу керек.

12.8.3-сурет. Верткал туз сызыктын узундугун теодолит 
менен аныктоо

Буткен курулуштарды аткаруучу ченеп-елчееде, ошондой эле 
изилдеелердун жана курулуштун журушунде кээде вертикал 
заттардын: чон баганалардын, мамылардын, уйлердун дубалдарынын
ж.у.с. бийиктигин, анын устуне бир себеб менен изилдеечу човдукту 
елчее кыйынчылыкта калганда, аныктоо зарылдыгы пайда болот.

А чекитинин устундегу В чекитинин бийиктигин аныктоо керек, 
б.а. 12.8.3-суретте керсетулген уч учурда, АВ вертикал кесиндинин 
узундугун билуу керек деп божомолдойлук. Коюулган милдет 
теодолит менен женил чечилет, аны менен тригонометриялык 
нивелирлеену аткарышат, В чекитине визалоо учун дурбуну 
жантайткан ОС бурчу 30° ашпагандай кылып, аспапты К  чекитине 
орнотушат, болбосо окулярдык насадкасыз иштее кыйын болот.

Мейли биринчи учурда В чекити 12.8.3, а суретте 
керсетулгендей, теодолиттин айлануу огу аркылуу етуучу МС 
горизонтал сызыгынан ееде турсун дейли. В жана А чекиттерине 
визалоо огун келтиргенде, анын жантаюу бурчун а, жана а2 елчеп, 
ошондой эле аралык елчегуч, лента же рулетка менен d=M C 
аралыгын аныктап, (7.1.1) формула боюнча h, жана h2 эсептеп 
чыгарышат. АВ кесиндисинин узундугу l^+bj суммасына барабар. КА 
сызыгынын узундугун елчеп алып жана (1.6.3) формуланы колдонуп, 
d аныктоого болот.
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Мейли, эми А жана В чекиттери МС сызыгынан ееде турат 
дейли (12.8.3, б сурет). Бул учурда АВ кесиндиси h,-h2 айырмасына 
барабар.

Акырында, эгерде А чекити керунбесе, анда ага АР рейкасын 
коюушат да, а бурчун елчееде, дурбуну рейкадагы кандайдыр бип 
керунген санап белууге I келтиришет (12.8.3, в сурет). Бул учурж 
изделген АВ чондуту h1+h2_b / суммасындай болуп чыгат.

Каралган ыкма менен башка милдеттерди: жолду кесип етуучу 
сымдардын бийиктигин, вертикал боюнча бийиктик белгилерди 
берууге ж. б. да, чечсе болот.

12.9. Курулуш аянтчасын тикесинен тегиздеенун 
долбоорун тузуу

Автомобиль жолун тейлеечу турак жана техникалык уйлерду 
курууга участокту, ошондой эле башка участокторду тикесинен 
тегиздешет. Ап жердин табигый бетине долбоордо каралган 
форманы, баарынан кебуреек горизонтал же жантык тегиздикти 
берууден турат.

Бул максат менен жер казуу жумуштарын, б.а. бир жерден 
топуракты кесууну жана башка жерге тегууну аткарышат.

Тикесинен тегиздеенун долбоорун тузууде, кесилген топурактын 
(оюктун) келему кырдалган топурактын келемуне барабар болгонго, 
б.а. жер казуу жумуштарынын нелунчу балансы чыкканга умтулушат. 
Эгерде оюктун келему кырдалган топурактын келемунен ашык 
болсо, анда балансы он деп эсептелет, ал эми ашкан топурактарды 
иштелген жерден алып кетишип, призма турундегу кавальерлерди 
жасашат. Эгерде кырдалган топурактын келему артык болгон болсо, 
анда балансы тескери, жетпеген топуракты карьер деп аталган 
жерлерден алышат.

Тикесинен тегиздеену алдын ала жер бетинде ажырап белунген 
же камералык даярдоо жумуштардын журушунде квадраттардын тору 
тушурулген чиймеге долбоорлошот. Биринчи учурда ннвелирлеенун 
Натыйжасында алынган квадраттардын чокусунун бийиктик 
белгилерин жазышат (6.5 кара); экинчи учурда чокулардын бийиктик 
белгйЛерин пландагы горизонталдар боюнча аныкташат (1.13 кара).

Мейли 12.9.1-суретте квадратардын чокулары жана алардын 
бийиктик белгилери керсетулген план берилсин; жер казуу 
жумуштарынын нелунчу балансында горизонтал тегиздик алынышы 
керек деген ниет менен тикесинен тегиздеенун долбоорун тузуу керек 
дейли.
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12.9.1-сурет. Балансы нел болгон жер казуу жумуштарыНьш 
картограммасы

Мейли 12.9.1-суретте квадратардын чокулары жана алардын 
бийиктик белгилери керсетулген план берилсин; жер казуу 
жумуштарынын нелунчу балансында горизонтал тегиздик алынышы 
керек деген ниет менен тикесинен тегиздеенун долбоорун тузуу керек 
дейли.

Бул учурда долбоор тегиздиктин бийиктик белгиси
H g = ~ - ( Z H ,  + 2 Ш г +зш 3 +4ХЯД (12.9.1.)

формула боюнча аныкталат, мында n-квадратгардын саны, каралып 
жаткан мисалда ал 9 барабар; £Н,-бир гана квадратка (Г1, Г4, А4 
жана А1) кируучу квадраттардын чокуларынын бийиктик 
белгилеринин суммасы, планда алар кичине жаалар менен 
белгиленген; X Н2-бир эле убакта эки квадратка (Г2, ГЗ, В4, АЗ, А2,

. "

■2Л.: ' £*3 ■г&м-у' 4 7 Я $ М 9
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Б1 жана В1) кируучу чокулардьш бийиктик белгилеринин суммасы; 
алар кош жаалар менен белгиленген; хН 3-уч квадратка жапырт 
тиешелуу бологон чокулардын бийиктик белгилеринин суммасы, 
мындай чокулар 12.9.1-суретте жок; £ Н4-терт квадратка жапырт (В2, 
ВЗ, БЗ жана Б2) тиешелуу болгон чокулардын бийиктик 
белгилеринин суммасы, алар киченекей тегеректер менен белгиленген.

Эсептеену женекейлетуу учун баардык бийиктик белгилерди 
кандайдыр бир санга, ошону менен бирге алар он белгини 
сактагандай кылып кичирейтишет. Каралып жаткан мисалда баардык 
бийиктик белгилерди 7,30 м кичирейтууге болот, ошондо чон сандар 
менен иштебейбиз. Ушундан кийин I Н ,=0,28+0,29+0,53+0,14-1,68;

2х#2=5,16; 4 i H4=6.30 болуп чыгат, ал :эми п=9 болгондуктан 
(12.9.1.) формула боюнча Н=0,35 м болот. Эсептеп чыгаруулардын 
алдында баардык бийиктик белгилер 7,30 м кичирейтилген, 
ошондуктан долбоор тегиздиктин бийиктик белгисин Hg’ 
=Hg+7,30=7,65 м барабар алуу керек.

Андан кийин ар бир чокунун жумушчу бийиктик белгилерин h„ 
б.а. топуракты кесуунун же тегуунун чондугун эсептеп чыгарышат, ан 
учун

Hg-Hi=h
айырмасын тузушет, ошону менен бирге Hi символу h эсептеп 
чыгаруучу чекиттин бийиктик белгисин белгилейт. Эгерде долбоор 
тегиздик чекиттин устунен, б.а. кырдалган топуракта етсе, (12.9.2.) 
формула боюнча жумушчу бийиктик белгилер он жана бул тегиздик 
жер бетинин дечгээлинен ылдый (оюкта) болуп калган жерлерде терс 
болушат. Жумушчу бийиктик белгилерди алардын белгиси менен 
квадраттардын чокуларынын бийиктик белгилеринен ылдый жазышат 
жана женекейлук учун сантиметрлерде керсетушет.

Андан ары нелунчу жумуштун сызыгы деп аталган, долбоор 
тегиздик жердин бети менен кесилишкен сызыкты тузушет, анткени 
ал кырдалган топуракты оюктан белуп турат. Бул учун жумушчу 
бийиктик белгилери ар башка белгидеги квадраттардын баардык 
жактарында, 6.4 тушундурмелеру менен келтирилген (6.4.1) 
формуланы колдонуп, нелунчу жумуштардын чекиттерин табышат.

Маселен, каралып жаткан мисалда квадраттын жагы 10 м 
барабар болгондуктан, чокулары ГЗ жана ВЗ квадраттын жагы учун 

0 1 7х =  — — — 1 0  = 4.6 м 
0 .1 7  +  0 .2 0

чыгат. Горизонтал элемент болсо да, кээде кек бийиктик белги деп 
аталган х чондугун жумушчу бийиктик белги +0,17 болгон чокудан 
алып коюушат, анткени (6.4.1) формула так ушул чокуга карата 
эсептеп чыгаруу аткарылган. Г4 чекитине карата Г4-В4 жагы учун 
х=4.3 м болуп чыгат. Ошентип баардык кек бийиктик белгилерди 
эсептеп чыгарышат, квадраттардын жактарында нелунчу жумуштун
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чекиттерин табышат да, адарды ырааттуу бириктиришет, мунун 
питыйжасында нелунчу жумуштардын сызыгы белгиленет. Ар бир 
квадраттын жактарына нелунчу чекиттен анын чокусуна чейинки 
аралыкты жазышат.

Лр бир квадраттын чегинде кырдалган топурактын же оюктун 
коломун v, биринчисинде кошу, ал эми экинчисинде алуу белгиси 
мешен коштоп, эсептеп чыгарьппат. Келемду эсептеп чыгарууда 
кырдалган топурак же оюк толук квадраттын же анын белугунде 
приэманы же пирамиданы элестетет деген божомолдоого негизделет, 
ошондуктан темендегу формуланы: нелунчу сызыгы жок квадрат 
жана эки же уч квадраттын чондуктарын (ГЗ. Г4, В1, Б1, Б2. ж.б.) 
камгыган формулалар учун

v = - IA  (12.9.3.)

бир чокулуу квадраттын фигурасы учун
v = j h  (12.9.4.)

колдонулат.
(12.9.1.) жана (12.9.2.) формулаларда F  тамгасы менен квадрат 

мстрлерде керсетулген фигуранын аянты белгиленген; ih -  мына ушул 
фигурага кируучу чокулардын жумушчу бийиктик белгилеринин 
суммасы; h-чокунун жумушчу бийиктик белгиси. Эгерде кандайдыр 
бир чокунун жумушчу бийиктик белгиси нелге барабар болсо, анда 
мындай чокуну, келтирилген формуланы колдонгондо санактан 
чыгарып салышат, маселен чокулары Б2 жана БЗ фигуранын келемун 
(12.9.1.) формула эмес, а (12.9.2.) боюнча эсептеп чыгаруу керек.

Эсептеп чыгарган келемду белгиси менен планга жазышат, 
мындан кийин аларды ар бир вертикал боюнча ондорду езунче, 
терстерди езунче суммалашат да, квадраттардын контурунан ылдый 
"кырдаалган топурак" деген сапка (+), "оюк" деген сапка (-) 
жазышат. Ар бир сайта жазылган суммаларды кошот да, баардык 
участок учун +v=36,58 м3 жанаГ-у=37,05 м3 алышат. Алуу 0,47 м 
барабар келемдердун айырмасы 1,3% жакынды тузет; ал эсептеп 
чыгарууларда сандарды тегеректегенде жана жердин табигый бети 
(12.9.1.) жана (12.9.2.) формулаларды тузууде кабыл алынган туура 
геометриялык формадан четтеп кеткен катадан келип чыкты. Иш 
жузунде эсептеп чыгарылган келемдерде 5-10% чейинки айырмага 
жол берилет.

Кээде тушунуктуу болсун учун чиймеде кырдалган топуракты 
кызыл туе, ал эми оюкту сары туе менен боёшот, 12.9.1-суретте оюк 
штриховкаланган. Эгерде долбоорлоонун шарты боюнча горизонтал 
тегиздикти кандайдыр бир берилген бийиктик белги менен жургузуу 
керек болсо, анда баардык эсептеп чыгаруулар жогоруда каралганга 
окшош жасалат, Hg бийиктик белгиси берилгендиктен (12.9.1.)
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формуланы колдонбойт жана аны эсептеп чыгаруунун кереги жок. 
Бул учурда жер казуу жумуштарынын балансы нел болбоосу 
тушунуктуу.

12.9.1-сурвтте керсетулген чийме жер казуу жумуштарынын 
картограммасы деп аталат, анын жардамы аркылуу: кайдан, канча 
жана кайда топуракты оопггуруу максатка ылайыктуу деген 
суроолорду чечууге болот. Картограмманын маалыматтары боюнча 
жер бетинде нелунчу чекиттерди аныктоо жана казыктар менен 
белгилее женил, квадраттардын чокуларына жумушчу бийиктик 
белгилерди эсепке алуу менен казыктарды кагып жана аянтчага 
долбоор формасын беруу боюнча жер казуу жумуштарын ийгиликтуу 
аткаруу учун зарыл болгон башка даярдык чараларды екерууге 
болот.

Горизонталдары бар планда жантык тегиздикти темендегудей 
долбоорлошот.

Мейли 12.9.2-суретте бийиктик белгиси 6 м барабар болгон Р 
чекити берилсин жана бул чекиттен кош сызык РК менен 
тегиздиктин эн чон энишн i керсетулсун дейли. d=h:i (1.6.3) 
формуланы колдонуп, пландагыдай бийиктик кесилиш 1м барабар 
долбоорлонуучу тегиздиктеги горизонталдардын ортосундагы d 
аралыктарды эсептеп чыгарышат. РК туз сызыгына Р чекитинен

12.9.2-сурет. Жантык тегиздикти долбоорлоо
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чийменин масштабында d кесиндини биринин артынан бирин алып 
коюушат жана алардын учтары аркылуу долбоорлонуучу тегиздиктин 
горизонталдарын суреттеп керсетуучу РК га перпендикуляр туз 
сызык жургузушет.

Андан кийик долбоор горизонталдары пландагы аты бирдей 
горизонталдар менен кесилишкен же жанма чекиттерин белгилешет; 
бул чекиттерди ыраатгуу турде ез ара бириктиришет да, 
долбоорлонуучу тегиздик, жердин бети менен кесилишкен нелунчу 
жумуштун сызыгын алышат. 12.9.2-суретте бул сызык майда сызык 
менен керсетулген.

11 жана 12 горизонталдардын ортосунда жайгашкан нелунчу 
жумуштардын а жана d бурулуш чекиттерин темендегудей 
графикалык тузуулердун натыйжасында табышат.

Бийиктик белгилери 11 жана 12 болгон горизонталдардын 
ортосуна вс изин жургузушет жана анын учтарынан чийилген 
перпендикулярларга эркин масштабда бул чекиттердин бийиктик 
белгилерин алып коюушат; ошентип, ал боюнча жердин профилин 
суреттеп керсетуучу ВС сызыгын алышат. Андан кийин В жана С 
чекиттери аркылуу вс изине параллель туз сызык жургузушет да, бул 
R жана L туз сызыктары долбоор горизонталдары 11 жана 12 менен 
кесилишкен жерин бириктиришет; ошентип, долбоор тегиздигинде 
жайгашкан LR туз сызыгын белгилешет.

ВС жана LR сызыктары кесилишкен А чекитин вс изге кечуруу 
керек, мунун натыйжасында нелунчу жумуштардын сызыгы бурулган 
а чекити табылат. Пландын он белугунде ушуга окшош тузуулер 
менен d чекитин табышат.

Нелунчу сызыктагы долбоорлонуучу тегиздиктин бийиктик 
белгиси жердин бийиктик белгисинен кичине жагынан оюк жасоо 
керек (12.9.1-суретте ал чекиттер менен жабдылган). Карама-каршы 
жагында кырдалган топурак жайгашат; анын чектерин РК туз 
сызыгына перпендикулярлар боюнча же кандайдыр бир башка 
ыкмалар менен кечурушет.

12.10. Буткен жумуштарды кабьш алууда аткарылуучу 
геодезиялык елчеелер

Имараттарды куруу, жол курулуштарын, техникалык жана 
башка уйлерду куруу боюнча жумуштардын жогорку сапатын камсыз 
кылуу учун, ошондой эле жолдун жана андагы баардык 
курулуштардын бекитилген долбоорго туура келген децгээлин билуу 
учун, жумушту аткаруунун журушунде кунделук ендуруштук текшеруу 
жана техникалык кеземел кызмат кылат.

Текшеруучу жана буткен жумушту кабыл алуучу адамдар учун
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жана курулуш курган баардык мекемелер жана ишканалар учун 
милдеттуу негизги колдонмо документтер бар. Андан тышкары 
мамлекеттик курулушунун макулдугу боюнча айрым жумуштардын 
турлерун жасоо жана текшеруу боюнча мекемелер ездерунун 
толугураак жобосун жана колдонмосун чыгара алышат. Мындай 
мекемелик нормативдер тармактын нормасы деп аталат.

Курулуш нормалары жана эрежелери тематикасы боюнча терт 
белукке белунген:

1. Курулуш материалдары, буюмдары, конструкциялары жана 
жабдуулары;

2. Курулупггу долбоорлоонун нормалары;
3. Курулуш ендурушун уюштуруу жана технологиясы;
4. Сметалык нормалар.
Текшеруу учун жана кийин мамлекеттик кабыл алуучу комиссия 

текшере турган зарыл маалыматтарды даярдоо учун, бутен объекта 
алдын ала кабьш алууну буюртма беруучу дайындаган жумушчу 
комиссия жургузет.

Мамлекеттик комиссия кабьш алуунун натыйжасы боюнча акты 
тузузет, анын жыйынтыктоочу белугуне, курулуш долбоорго туура 
келген денгээли керсетулуп жана аткарылган жумуштун сапатына 
жалпы баа берилиши керек. Буткен курулуштарды кабыл алуунун 
эрежеси жана кабыл алуучу актынын формасы атайын норматавдерде 
жайгашкан.

Жолдорду жана жол курулуштарын куруунун журушундегу жана 
аларды пайдаланууга кабыл алуудагы жумуштардын техникалык 
текшеруусу геодезиялык елчеелер менен коштолот, алардын мазмуну 
жана методикасы анча-мынча мурдагы параграфтарда баяндалган. 
Бул маселе боюнча теменде кошумча маалыматтар берилген.

Кырдалган топуракты кабыл алууда анын пландагы орду туура 
экенднгин текшеришет, ан учун айрым бурулуш бурчтарын жана 
алардын чокуларынын ортосундагы аралыкты елчешет. Журуштун 
бурчтарынын п бурчтагы суммасынын айырмасы 4Тп човдукка, ал 
эми сызыктарда, туз жерлерде-1:1000 жана тоолуу жерлерде-1:500 
узундукка жол берилет. Кырдалган топурактын кендигин ар бир 
километрдин уч жерин, ошондой эле кароодо шек пайда болгон 
жерлерди текшеришет. Жер полотносунун ок менен кашаттын 
ортосунда ичкериши 10 см чейин жол берилет. Баардык пикеттерди 
долбоор сызыктарынын сынган чекиттерин, вертикал ийри сызыктагы 
чекиттерди полотнонун эки кашатындагы тен чекиттерди, 
кюветтерднн жана арыктардын тубу боюнча нивелирлешет. Долбоор 
бийиктик белгилеринин чектен чыгуусу 5 см чейин жол берилет; 
ошону менен бирге кюветгерде жана арыктарда суунун агышын 
камсыз кылуучу эниш сакталышы керек.

Жантайманын тиктигин жана кюветгердин елчемдерун улгу 
менен текшеришет. Жантайманын чоноюушу 10% чейин, ал эми 
кюветтердин, тоо жактагы жана башка арыктардын тубунун 
кецейиши 5 см чейин жол берилет. Резервде суунун агышын камсыз
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кылуучу эциштин баардыгын текшеришет. Берманын кырдалган 
топурагынын кевдиги долбоор елчемдерунен чектен чыгуусуна 15 см 
чейин жол беришет.

Топурак тегаписин кабыл алууда ар бир пикетте рулетка менен 
анын кендигин елчешет, улгу менен туура эцишин, ал эми тубунун 
туура эцишин нивелирлее менен текшеришет. Темендегудей чектен: 
кендигине 5 см, терендигине 5%, тубунун бийиктик белгисине 5 см 
чыгууга жол берилет.

Жол жабуусун кабыЛ алууда 5-ГО см берилген чек менен 
кецдигин, чектен чыгуунун чеги 20% менен жабуунун калыцдыгын, 5 
см жол беруу менен огу боюнча бийиктик белгилерди, 0,005 жол 
беруу менен туура эцишти улгунун жардамы аркылруу текшеришет. 
Жабуунун калыцдыгын текшеруу учун туурасы боюнча у ч . жерден: 
окто Жана чет жагында узата жээктен 0,5 м аралыкта чуцкур 
теншшет. Жабуунун калыцдыгына 1 км узундукта уч текшеруу 
жасашат, ал эми асфальтбетондуу жана цементбетондуу жабууларда 1 
км бир сыноо алышат. Жабуунун огунун бийиктик белгилерин 
низелирлеенун натыйжасында алышат.

Кепурелерду кабыл алууда елчеелерду жасашат жана 
курулуштун айрым элементтерин жана баардык объектини долбоор 
менен салыштырып текшеришет. Тиректердин, курулуш 
арымдарынын, журуучу белуктун, сал агызуучу жана кеме журе 
турган дарыяларда кепуренун астындагы габариттерин, ошондой эле 
фермалардын курулуш бийиктигинин, октору жана бийиктик 
белгилери туура жайгашканын текшеришет. Кепурену нивелирлее 
сыноо учун жуктелгенде жана аны алгандан кийин жасалат, анын 
натыйжасында табылган серпилгич ийилуу эсептелген менен 
салыштырылып текшерилет. Темир кепурелерде эциштердин жоктугун 
жана тоголонмо жаздыктардын кыйшайбай тургандыгын, бурчка 
каршы туруучу планканын ордунун тууралыгын текшеришет.

Тутукту кабыл алууда конструкцнясынын баардык белуктеру 
жана сууну агызып кетуу камсыз болуучу тутуктун ноосунун эциши 
текшерилет.

Кызмат жана турак уйлерду кабыл алууда аянттарды жана ички 
белмелердун бийиктигин, терезе жана эшиктин тешик орундарынын 
туурасын жана бийиктигин, балкондордун ортосундагы аралыкты 
жана акыркынын елчемдерун, уйдун тебесунун бийиктигин 
текшеришет. Салмоор боюнча ички жана тышкы дубалдардын, 
ошондой эле дубалдардын кесилишкен сызыктарынын, терезе жана 
эшиктин тешик орундарынын верикалдуулугун текшеришет. Шек 
санаган учурларда салынган терендигин текшеруу учун фундаментти 
казып ачышат. Тутуктердун эцишин текшеруу учун кароочу кудуктар 
аркылуу канализацияны нивелирлешет. Уйлердун алдындагы жана 
башка жерлердеги аянтчалардын тегизделгендигин, алар жаан- 
чачындын суусунун агышын канчалык камсыз кыларын билиш учун 
текшеришет.
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13 БАЛ. ЖОЛ ТРАССАСЫН ЖЕР БЕТИНДЕ 
АЖЫРАТЫП Б еЛ У У

13.1. Трассасаларда аткарылуучу геодезиялык жумуштар

Жолду салууда изилдеелер деп аталган чаралардын комплекси 
мурда аткарылат, аларды аткарууда жер бетинде жолдордун октору 
белгилениши керек. Андан ары жол салууда жолдун огуна карата 
анын калган элементтерин жана жол курулуштарын ажыратып 
белушет. Жол огунун абалын жер бетинде белгилее трассаны 
ажыратып белуу деп аталат.

Жер бетинде трассаны салуу менен байланышкан геодезиялык 
жумуштар, темендегудей операцияларды: берилген бггыттын 
сызыктарын жана энишин белгилее, бурулуш бурчтарды елчее же 
ажыратып белуу, трассаны белгилее жана бекитуу, бурулуш 
бурчтардагы ийри сызыктарды ажыратып белуу; жанаша жаткан ичке 
тилкени ченеп-елчее менен, баардык трассаны пикет деп аталган жуз 
метрдик кесиндилерге ажыратып белуу, трасса боюнча жана анын 
жанында жайгашкан чекиттердин бийиктигин аныктоо учун 
нивелирлее, татаал жерлерде трассаны салуу учун жана жол 
курулуштарын салууга жерлерди тандоо учун, айрым участокторду 
ченеп-елчеену аткаруудан турат. Андан тышкары жолду долбоорлоо 
жана салуу менен байланышкан башка чаралар учун ченеп-елчеелер 
жана ажыратып белуулер аткарылат, ошондой эле ченеп-елчеену 
байлоо жургузулет.

Планда трасса (13.1-сурет) туз сызыктар менен ар турдуу ийри 
сызыктардын айкалышуусун керсетет, анын устуне тоолуу 
аймактарда ийри сызыктар трассанын узундугу боюнча бир далай 
орунду ээлешет. Бурулуш бурчун тузген эки туз сызыктын 
байланышы тегерек ийри сызыктын жардамы аркылуу жургузулет. 
Туз сызыкты тегерек ийри сызык менен салмактуураак бириктируу 
учун тегерек ийри сызыктын эки жагына тен етме ийри сызыктарды 
коюушат. Тийуу чекиттен баштап тегерек ийри сызык менен 
бириккен чекитке чейин акырындык менен есуучу, етме ийри 
сызыктардын турлуу жерлеринде езгерулме ийрейгендиги бар. Туз 
сызыктардын ортосундагы тар бурчту серпантин деп аталган бир 
нече ийри сызыктардын езгече айкалышуусунун жардамы менен 
сыртынан айланьш етушет.

Жер бетинде трассаны салуу жана бекитуу боюнча 
жумуштарды, изилдеечу экспедицияны же партийны *. тузуучу 
адистердин жана жумушчулардын тобу аткарышат. Изилдеечу йартия 
отрядцарга, ал эми отряддар болсо, топторго же звенолорго белунет. 
Изилдеенун башында трассалоочулардын звеносу журет. Трассалоочу
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бурулуш чекиттерин белгилеп коёт жана трассанын багыты езгерген 
жерлерде ийри сызыктардын радиусун белгилейт. Трассалоочу 
белгилеген бурулуш чекиттери журуштун бурчтарынын чокулары 
болушат. Ар бир чоку устуцку кесигине мы к кагылган чекит казык 
менен жана бурчтун катар белгиси жазылган кузетчу казык менен 
белгиленет. Кузетчу казыкты трассанын жацы багыты боюнча 
чекиттен . 20 см аралыкта кагышат. Мыктын беркунун устуне 
теодолитти 0,5 см тактык менен борборго келтиришет.

13.1-сурет. Автомобиль жолунун трассасы

Кийинки жумуштарды жургузуу учун жер бетиндеги талкаланган 
трассаны издеп табууга мумкундук болушу учун 2.6 баяндалган жазуу 
келтирилген белгилер менен бекитишет. Андан башка трассанын туз 
сызыктуу узун участогуна ар бир 1-2 километрден кийин ок 
мамыларын орнотушат. Ушундай эле мамылар менен темир жолдор, 
автомагистралдар, чоц жана орто езендер, тоннелдер етуучу 
жерлердин эки жагын белгилешет. Бийик чекиттерге Соройгон 
вехаларды орнотушат.

Реперлерди алдын ала салынган трассаларда ар бир 5 км 
кийин, биротоло буткен трассада ар бир 2 км кийин орнотушат. 
Буга кошумча реперлерди чоц езендер аркылуу етуучу жерлерге, жер 
казуу иштери топтолгон жерлерге жана тоннелдер менен кесилишкен 
жерлерге орнотушат. Бийиктик белгилерди жер казуу иштери журушу 
мумкун болгон чектен тышкары орнотушат. Трассалоочу менен чогу 
же алардын артынан бурч елчеечулердун тобу журет. Алардын 
милдети, трасса боюнча бурулуш бурчтарын елчее же ажыратып 
белуу жана алардын чокуларынын ортосундагы аралыктарды 
аныктоо менен теодолиттик журушту салуу болуп эсептелет. Андан 
башка бурч елчегуч пикетажды санап белууну женилдетиш учун 
сызыктарды аспаптуу мамылоо жургузет, тоскооддорду айланып етет,
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ичине кыска ийри сызыктарды сызуу учун Ч°Ч бурчтарды ажыратып 
белушет. Трассалоочу белгилеген радиус жана елченген бурулуш 
бурчу боюнча ийри сызыктын элементтерин аныкташат. Эгерде 
трасса токой же бадал аркылуу етсе, жол салууда визирлеену 
жетектейт; геодезиялык торлордун пункуттарына трассаны планда 
байлоону жургузет.

Андан кийин пикетажды санап белуучу, ийри сызыкты эсептеп 
чыгаруучу жана аларды санап белуучу, ошондой эле башка жумуш
тарды иштеечу пикетажчылардын звеносу журет. Трассаны бекитуу 
учун езунче звено дайындалат. Санап белунген пикетаж боюнча 
атайын уюштурулган топ менен нивелирлее жургузулет. Трассалоочу 
кийинки бурулуш чекитин тандап алганча, мурдагы багытты 
аспаптуу мамьшоо аткарылат.

Акыркы чекиттери А жана В менен берилген сызыкты аспаптуу 
мамьшоо темендегудей аткарылат.

к

13.1.2-сурет. Сызыкты теодолит менен мамылоо жана 
тоскоолду айланып етуу

Салмоор жана денгээл керсеткуч боюнча теодолитти А 
чекитине орнотуп, жиптердин торунун борборун В пункутунда турган 
вешканын керунген эн ылдыйкы чекитине келтиришет (13.1.2-сурет). 
Алидаданы бекитип, алардын ар бири тордун борборунда 
керунгендей кылып, катары менен вешка 1, 2 орнотушат, мындан 
кийин тордун борбору боюнча вешканын устунку белугун 
текшеришет.

Эгерде CD сызыгын D чекитинен кийин мамьшоо менен 
улантуу керек болсо, анда бул чекитке теодолитти орнотушат, 
тордун борборун С чекитинде турган вешкага келтиришет да, 
алидаданы бекитишет. Андан кийин дурбуну зенит аркылуу 
еткерушет да, тордун борбору боюнча CD сызыгынын уландысына 
вешканы 3 орнотушат. Мейли дурбунун коллимациондук катасынан 
ал CD сызыгынын сгворунун уландысына кирбей калды деп коёлук. 
Ошондо алидаданы бошотушуп, дагы бир жолу тордун борборун С 
чекитинде турган вешканын ылдый жагына келтиришип алидаданы 
бекитишет, ал эми дурбуну кайрадан зенит аркылуу еткерет да, 
вешканы 4 орнотушат. 3 жана 4-чу вешкалардын ортосун тец экиге 
белушуп, CD сызыгынын створунун уландысында жаткан Е чекитин

394



алышат; бул чекитке вешкалардын бирин которуп коюушат, ал эми 
экинчисии алып салышат. Андан кийин тордун борборун Е чекитине 
келтиришет да, арадагы вешкалар 5 ти жана 6 ны орнотушат. 
Мамьшоону буткенден кийин сырдалган вешкаларды алып салышат 
да, алардын ордуна устуцку белугу кабыгынан тазаланган жана 
алмаштыруучу деп аталган казыктарды орнотушат. 
Алмаштыруучулардын узундугу 1,5-2.0 м, жоондугу 2-3 см. 
Вешкалардын ортосундагы орточо аралык 80 м жакын; туз 
участоктордо ал чоцоёт, адыр-будур жерлерде азаят.

EF туз сызыгын салуучу жолдо кезигуучу тоскоолду, 13.1.2- 
суретте суреттелуп керсетулген схема боюнча айланып етууге болот. 
180° чейинки кошумча бурч EFK катары, F чекитинен теодолит 
менен елчеенуучу эркин бурч а аркылуу РК багытын беришет. 
Андан кийин РК=с узундугун жана р бурчун елчешет. Бурч v=180°- 
(а~р) жана КМ=а узундугун синустардын формуласы боюнча

a=c[sina:sm(a+/?)] эсептеп чыгаруу керек, ошондо М чекитин 
издеп табуу учун бут берилишин жана MS багытын алабыз, 
<KMS=180°-v болгондуктан, теодолит менен ажыратып белууге 
болот. Кесинди FM=b, b= c[sin р ■. sin(a+/?)] формула боюнча аныкталат. 
FM кесиндинин узундугун белгилуу бурчтар менен жана FK жагы 
боюнча эсептеп чыгуу адам баргыс аралыкты аныктоо деп аталат. 
Текшеруу учун башка, маселен FLM уч бурчтукту тузуп, FL жагын 
жана F менен L чокуларындагы бурчтарды елчеп алып, FM 
кесиндини кайталап эсептеп чыгарышат.

13.2. Трассанын бурчтарын елчее, ажыратып белуу 
жана текшеруу

Журуштун жактарынын ортосундагы он горизонтал бурчту 3.4. 
баяндалган толук ыкма менен елчешет.

Толтурулган бурч елчеечу журналдын бети 13.2.1-таблицада 
келтирилген. Башында, елченген бурчтун катар белгиси жана 
пикетаждагы абалы керсетулген, биринчи бурч, ПК18+70,30; андан 
кийин арткы чекитти-ПКО жана алдынкы чекитти-экинчи бурчту 
байкаганда, микроскоп боюнча санап белуулер жазылган, мындан 
кийин байкоо вертикал тегеректин башка абалында кайталанган.

Эки жарым ыкмадан бурчтун орточо мааниси S чыгарылган 
жана ал боюнча бурулуш бурчу эсептелип чыгарылган а0=5-180°; 
S >180° болгондуктан, бул сол бурулушка туура келет. Эгерде S <180° 
болгон болсо, анда «о=180°-б; бул трассанын бурулушу онго 
болгонун кергезмек (13.2.1-сурет).
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Журуш боюнча артка жана алдыга окулган румбдар жазылган, 
мурунку багыттын румбу жана елченген бурч боюнча алдынкы 
чекиттин багытынын румбу (ТнЧ:82°39') эсептелип чыгарылган (2.2 
кара). Таблицадан алынган имерилиштин элементтери жана 
биссектрисанын багытын аныктоочу санап белуу жазылган.

Бурчтун жактарынын уландысына 10-20 метр аралыкка 
теодолиттин жардамы аркылуу чекиттерди орнотушат, аларды андан 
кийин керсеткуч мамылар менен алмаштырышат. Бурчтардын 
чокуларынын ортосундагы аралык чоц болгондо, кийин бурчтун 
жактарын издеп табууну жецилдетуу учун аларга теодолиттин 
жардамы менен бурчтун чокусуна 10 метрге жакын аралыкта бирден 
казык орнотушат. Эгерде жакын жерде жакшы керунуп турган заттар 
болсо, анда бурчтун чокусунан алардын эки-учеене чейинки 
аралыкты елчешет же бул заттарга дурбуну келтирип, лимб боюнча 
санап белууну жасашат. Ошентип бурчтун чокусун сызыкка же 
бурчтук байлоо, ошондой эле трассанын башын жана аягын 
жергиликтуу затгарга байлоо жургузулет. Мамлекеттик геодезиялык 
тордун пункуттарына трассаны байлоону, ошондой эле чыныгы 
азимутту аныктоону, бул долбоорлоо учун керек болгон учурларда 
гана жургузет.
Берилген чондуктагы бурчту S ажыратып белуу, камералык 

долбоорлоонун материалдары боюнча трассаны салууда, ошондой эле 
курулуштун долбоорун натурага кечурууге керек болуп калышы 
мумкун.

Бурчтун S  сандык чондугунан башка, ажырап белунуучу 
бурчтун бир жагынын абалы берилет, ал эми бул бурчтун экинчи 
жагынын абалын табуу талап кылынат.

13.2.1- сурет. Трассадагы теодолиттик журуш
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Жердин бегинде белгиленген бурчтун чокусуна теодолитти 
орнотуп, берилген жактын аягында коюулган вешкага тордун 
борборун каратат да, лимб боюнча санап белууну жасашат. S=0-С 
женунде эске алып, изделуучу бурчтун жагына тордун борбору туура 
келуучу санап белууну лимб боюнча эсептеп чыгарышат. Эсептеп 
чыгарылган санап белууге алидаданы орнотуп, дурбунун жардамы 
менен изделуучу жакты мамьшоону жургузушет.

13.2.2-сурет. Берилген човдуктагы бурчту S  ажыратып белуу

Макул, <s=145°25' ажыратып белуу керек, ушуну менен бирге 
анын оц жагы АВ (108, а сурет) жана лимб боюнча санап белуу 
0=242° 10' керсетулген деп коёлук. Ошондо изделуучу сол жакка АС 
дурбуну келтиргенде, эсептеп чыгаруунун натыйжасында санап белуу 

С=242°10'-145о25’=96о45’ болуп чыгат. Мейли эми сол жагы 
берилсин, андан ошол эле човдуктагы бурчту ажыратып белуу керек 
(13.2.2, б сурет), ал эми микроскоптун индекси боюнча санап белуу 
тордун борборун вешкага D келтиргенде С=305°38' болуп чыкты 
дейли. Демек, изделуучу бурчтун он жагына ЕР дурбуну келтиргендей 
кылып, индексти коё турган санап белууну эсептеп чыгарууга болот
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0=<У+С= 145о25’+305о38'=451о03' же 360° алып салып, биротоло 0= 
91°03' алышат.

Эгерде биринчи учурда лимбди алдын ала багыттоону белгилуу 
жакка келтиргенде 0=6, ал эми экинчи учурда С=0° болгондой 
кылса, анда ажыратып белуучу бурчтун изделуучу жагынын багыты 
боюнча дурбунун коллимациондук тегиздиги жайгаппсандай кылып, 
лимбге коё турган санап белуулер ага жараша С= 0° жана 
0=<J=145°25' барабар болушат.

Изделуучу жактын абалына дурбунун коллимациондук 
катасынын таасирин тийгизбее учун, 13.1.2-суреттвгу Е чекити 
табылган сьщары "он тегеректеги" ОТ жана "сол тегеректеги" СТ 
аныктоолордун орточосу катары алуу керек. Ажырап белунген 
бурчту текшеруу учун толук ыкма менен елчешет, ал эми эн чоц 
тактык менен иштеген кезде, маселен курулушгарды ажыратып 
бвлуудв-уч кайталоо менен елчвшвт. 13.2.2- сурвттегу схема боюнча 
ажырап белунген бурч Е аз болуп калгандыгы айкын болду деп 
божомолдоштук. Ошондо F  чекитин жаны орунга F, FF, чоцдукка 
жылдырышат, r=EF-tg<£ формула боюнча эсептеп чыгарабыз же £, 
бурчу кичине болтондуктан,

Sinl" = 0,0003 билип,
г = 0,0003-4-EF  (13.2.1.)

алабыз.
Маселен, эгерде £=o.5'EF=100 м болсо, анда г=1,5 сантиметр 

болот. Так иштелуучу жумуштарда вешкага эмес, а елчеечу лентанын 
шишине визалашат.

Берилген магнит азимуту боюнча лимбди колдонуп, 
темендегудей сызыкты ажыратып белууге болот.

Микроскоптун индексин лимбдин нелу менен бириктирип, 
алидаданы бекитишет да, лимбди огунун тегерегинде айлантуу менен 
буссолдун жебесин нелунчу санап белууге коюушат; дурбунун 
объективи, ушуну менен бирге тундук жакты карап турушу керек. 
Лимбди бекитип жана алидаданы бошотуп, микроскоптун индекси 
боюнча берилген азимутка барабар санап белууну коюушат; 
дурбунун коллимациондук тегиздиги ажырап белунуучу сызыктын 
багыты боюнча жайгашат. Чыныгы азимут боюнча сызыкты 
ажыратып белуу учун магнит жебесинин кыйшаюусун билуу жана 
аны эске алуу керек, же чыныгы меридиандын багытын билуу керек, 
ал боюнча микроскоптун индекси багытталат.

Трассанын бурчтарын текшеруу учун журупггун баштапкы жана 
аяккы жактарынын чыныгы азимуттарын, же дирекциондук бурчта
рын аныктоо керек. Бул жактарды бириккен катары эсептееге болот 
жана иштеп чыгууну диагоналдык журуштун эрежеси боюнча 
темендегудей жургузет.
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M N  жагынын чыныгы азимуту жана елченген бурулуш 
бурчтары боюнча RS жагынын азимутун эсептеп чыгаруу керек. 
Андан башка, RS жагынын чыныгы азимуту Кунду же жылдыздарды 
байкоолордон алынышы керек. RS жагынын эсептелип чыгарылган 
азимуту, байкалган азимут менен салыштыруусу журуштун бурчтук 
селпусун берет (13.2.3-суретту кара).

NP жагынын азимутун А, эсептеп чыгаруу учун мурунку 
жагынын M N азимутуна А, оцго бурулган бурчту а 0 кошуу керек, 
ал эми PR жгынын азимутун А3 эсептеп чыгаруу учун солго 
бурулган бурчту алып салуу керек экени 13.2.3-сурвттен келип чыгат. 
Бул эрежени колдонмо кылып алып, RS жагынын азимутун А„ 
эсептеп чыгаруу учун башталгыч жагынын азимутуна А, баардык 
оцго бурулган бурчтардын суммасын £а0 кошуп жана баардык солго 
бурулган бурчтардын суммасын Ха„ алып салуу керек, б.а.

4, = А1 + Еа0 -  Т.ас (13.2.2.)
Бул формуланы чыгарууда журуштун баардык чекиттеринде 

меридиандар бири экинчисине параллель деп божомолдонгон, ал эми 
муну иш жузунде чоц эмес аралыктагы параллелдер боюнча журуште 
жана бир эле меридиан боюнча каалаган аралыктагы журушке жол 
берууге болот.

Тн Тн Т «  Тн

13.2.3-сурет. Трассанын бурчтарын текшеруу

Жалпы учурда (5.2.2) формула боюнча азимутту эмес, а 
баштапкы катары мериднанга М чекити тийиштуу болгон 
дирекциондук бурчту эсептеп чыгарышат 2.7. баяндалган керсетмеге 
ылайык RS сызыгынын дирекцнондук бурчунан анын азимутуна етуу
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учун меридиандардын жакындашуусун эсепке алуу керек, мындан 
кийин азимуттарды эсептеп чыгаруучу формула мындай тургё келет

Д, = \  + Ъа0-Хас±г (132.3.)
Бул формулада у астына кошуу белгисин RS сызыгы баштапкы 

сызыктын M N чыгыш жагында ал эми алуу белгисин RS сызыгы 
MN дин батыш жагында жайгашкан учурда алышат. 
Меридиандардын жакындашуусу

?' = AA-sin„ (13.2.3)
формуласы боюнча эсептеп чыгарышат, мында ДД-R жана М 
чекиттеринин меридиандарынын узундугунун айырмасы. а <рт болсо - 
бул чекиттерднн кевдигинин жарым суммасы. *

Маселен кендиги 62° жана узундугу 34° М чекитинде M N 
сызыгынын азимуту А=54°10' елченген, кендиги 58° жана узундугу 
36° R чекитинде азимут Ап=120°13' елченген; М жана S ортосундагы 
журуштун оц бурчтарынын суммасы 106°И ’, ал эми журуштун сол 
бурчтарынын суммасы 41°42' барабар.

Бул берилиштер боюнча меридиандардын жакьшдашуусу 
темендегу туюнтмадан

v=(36°-34°)-sin i  • (62°+58°)=2 sin60°= 120-0366=1 °44’ 

келип чыгат.
Чекиттин узундугу 36° болгондуктан кошуу белгисин алуу 

керек, демек узундугу 34° болуп, М чекитинин чыгыш жагында 
жайгашкан. RS жагынын азимутун (13.2.3) формула боюнча эсептеп 
чыгарышат

Ап= 54° 10'+106° 11 -41 °42'+1 °44'= 120°23'. Журуштун селпусу 120°23’- 
120°13-+0°10' барабар. Берилген чектеги селпусунун AQ чегине 
жеткен чоццугу формула боюнча аныкталат

A Q ^l.sV ^. (13.2.4)

13.3. Трассанын туз сызыктуу участоктору жана андагы пикетаж

Жердин бетине салынуучу трасса баардык деталдары менен 
болочоктогу курулуштун геометриялык негизи болуп саналат, 
ошондуктан аны елчее темендегудей езгечепуктер менен 
айырмаланат. Инженердик курулуштун трассасы планда дайыма 
сынык сызыкты керсетет да, арасы ажыратылган теодолиттик 
журуштун жактарындай аны белек белуктер боюнча эмес а биротоло 
башынан аягына чейин, бурулуш бурчтарынын ичинде сызылган 
ийри сызыкты эсепке алуу менен жалпы узундугун аныктоо учун
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елчешет. Мындай ыкмада елчеену лента боюнча эсептешет да, 
трассанын башынан баштап кийинки чекиттерге чейинки:

а) трассада ар бир 100 м кийин казыктар менен белгиленуучу 
жана пикеттик же пнкеттер деп аталуучу;

б) трассанын эниши езгерулуп, кошулган чекиттер деп аталуучу, 
казыктар менен белгиленген жерлер;

в) бурулуш бурчтарынын чокуларында орнотулган (ал дагы 
кошулган чекиттер);

г) елченген жерлердин контурлары, жолдор жана жагдайлардын 
башка элементтери трасса менен кесилишкени-жагдайдын кошулган 
чекиттери, аларга казыктар кагылбайт;

д) ар бир ийри сызыктын башын, ортосун жана аягын 
белгилеечу чекитке чейинки аралыкты жазышат. "Пикет" деген 
терминдин эки мааниси бар: биринчиден, бул трассанын жуз метрдик 
кесиндиси; экинчиден, ар бир жуз метрдик кесиндинин аягына 
кагылган казыкты ушундай аташат. Пикетажды ажыратып белууде 
лента менен 2.7 каралгандай жургузулет да, пикеттик жана кошулган 
чекит казыктарды туура келуучу жерлерге кагуу менен конгголот. 
Шиштин ордуна казыкты орнотуу учун, аны ары-бери 
кыймылдатышат да, пайда болгон чункурга жердин бети менен тен 
кылып казыкты кагьппат. Эклиметр менен аныкталуучу сызыктардын 
жантык бурчу 3° ашканда, (2.8.1) формула боюнча таблицалардан 
алынган тузетуулерду киргизишет. Жер бетинде, елченген жантык 
бурчта а анын проекциясы 100 м барабар болгон ушундай 
кесиндини 1 алыш учун 100 метрге тузетууну кошуу керек. Маселен, 
эгерде а =8°, анда 2.8.1-таблицадан алынган (2.8 кара) 100 м учун 
тузетуу тегеректегенде 1 м барабар. Демек, горизонтал проекциясы 
100 м барабар болгон пикетги алуу учун, жантык туз сызыкта 101 м 
елчеп алып коюу керек. Тик беттерде горизонтал издерди 2.8 
тушуидурулгендей тикеден-тике елчеп алып коюушат. Сызыкты 
елчее, бурулуш бурчтардын ортосун аралык елчегуч менен текшерип, 
бир жолу жургузулет. Сызыктуу елчеенун салыштырмалуу катасы туз 
жерлерде 1:1000 жана тоолуу жерлерде 1:500 жол берилет. Аны ар 
бир 10 км кийин, узундугу 1 км трассанын айрым участогун ылгап 
алып елчее менен аныкташат.

Пикетажды ажыратып белуунун журушунде биринчи бурулушка 
чейин жетип, бурчтун чокусуна коюулган вешканы лента менен 
айланып етет да, жаны багыт боюнча коюушат; ушуну менен бирге 
пикетажда аралыкты эсептее узулбейт, бурчтун чокусуна туура 
келген санап белууну гана жазышат. Бурч елчегуч тузген жазуу 
дептерде болгон берилиштер боюнча ийри сызыктын ичтен 
сызылуусуна байланыштуу болгон (13.4 кара) эсептеп чыгарууларды 
жана елчеелерду жургузушет. Андан кийин трассанын жацы багыты 
боюнча ажыратып белууну улантышат.
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Лр бир пикетги, кошулган чекитти жана бурчтун чокусун жер 
бетинде эки казык: чекит жана кузетчу казык менен (2.6.1, а суретту 
кари) белгилешет. Кузетчу казыкты 20-25 см аралыкта кагышат, 
пнын жазуусу кичине катар белгидеги пикетке бурулуп турушу керек. 
Никоттер ыраатгуу турдегу катар белгиде болушат. Кошулган 
чекиттин кузетчу казыгына жакынкы кичине пикеттин катар 
бслгисине ошол кичине пикеттен кошулган чекит турган аралыкты 
кошуп, же ушул эле аралыкты гана жазышат. Эгерде кошулган чекит 
бурчтун чокусу болуп калса, анда анын жазуусуна бул бурчтун катар 
белгисин кошуп коюушат. Эгерде кошулган чекит езгече мунездуу 
мийди-чуйделерге тиешелуу болгондо, 0,01 метрге чейинки тактык 
мснсн жазылат (темир жана автомобиль жолдорунун, байланыш 
жолдорунун ' кесилиши, бурулуш бурчтарынын чокулары, ийри 
сызыктын башы, аягы жана ортосу ж.у.с), ушул учурлардан башкада, 
лента боюнча санап белуунун белчегун калтырып, кошулган 
чекиттерди бутун метрлерде жазуу кабыл алынган.

Асфальтбетон жабуулар боюнча елчееде пикеттердин жана 
кошулган чекиттердин ордун боёк менен белгилешет. Шаардын 
шартында пикеттердин жана кошулган чекиттердин катар белгисин 
тротуарлардын жээк таштарына, уйдун бооруна жана кашааларга 
тустуу карандаштар менен же май боёктор менен жазышат. 
Казыктардын ордуна чоч берктуу темир мыктарды кагышат, ал эми 
исфальтбетондуу жана цементбетондуу жабдууларда боёк менен белги 
жасашат.

Чекиттин пикетаждык аты, башкача пикетаждык деп аталган 
мааниси трассанын банггалышынан анын аралыгын керсетет. 
Маселен, пикеттин аты ПК 26 болсо, анда бул чекит трассанын 
башталышынан 26 жуздукке, б.а. 2600 метрге алыста экенин 
керсетет, ал эми кошулган чекиттин аты ПК48+74 болсо, ал 
трассанын башталышынан 4874 метрге алыста экенин белгилейт. Эки 
чекиттин пикетаждык аты боюнча алардын ортосундагы аралыкты 
женил эле аныктоого болот, маселен 4874-2600=2274 м. Кээ бир 
учурларда пикет 100 метрден чон же кичине болуп калышы мумкун, 
маселен трассанын карама-каршы учтарынан ажыратып белушкен 
партиялардын жолугушуусунда. Мындай пикет туура эмес, же кесик 
деп аталат, жогоруда келтирилген эсептеп чыгарууларда му ну эске 
алуу керек.

Трасса боюнча кандайдыр бир вариантгы елчеген кезде, 
пикетажды негизги журуштун пикетажынын уландысындай 
жургузушет. Варианттын башталышы катары негизги журуштун туз 
сызыгындагы ийри сызыктын башы белунген жерге жакынкы 
иикетти кабыл алышат. Варианттын аягы катары негизги журуштун 
гуз сызыгындагы ийри сызыктын аягы бириккен жерге жакынкы 
иикетти эсептешет; ушуну менен бирге варианттын акыркы пикета
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дайыма кесик болуп калат да, узундугу 50-150 метрдин чегинде 
болот. Ошентип, ар бир варианттын башында жана аягында чоц 
эмес туз кесиндилерди негизги трасса менен бириктиришет.

Пикетажчы лента боюнча кайсы санап белуулер пикетаждык 
китепчеде жана жер бетинде белгилеечу чекиттерге туура келерин 
белгилейт. Андан башка экер жана рулетканын жардамы менен, 
перпендикуляр ыкмасьга колдонуп, трассадан 25 м алые эмес 
жайгашкан заттарды ченеп-елчее жургузулет. Трассадан 25-30 м он 
жана сол тилкеде орун алган калган заттарды кез елчем менен 
ченеп-елчешет.

Кээде пикетаждык журнал деп аталган пикетаждык китепчени 
трассаны ажыратып белууде, елчеелердун убагында алпарышат. Ал 
жумушчу талаасы 10x15 см чегинде миллиметр же сантиметр чакмак 
барактардан блокнот турунде брошюраланган китепче. Мындай 
китепченин бир бети 13.3.1-суретте керсетулген. Бетти бойлото, анын 
ортосуна тузделген трассаны суреттеп керевтуучу сызыкты сызышат. 
Баардык майда-чуйдвлврду масштаб боюнча бул туз сызыктан, 
натурада алар трассадан болгон аралыктарда керсетушет. Трассанын 
бурчтарьш, керектуу сандын човдугун жана бурчтун езуне тиешелуу 
болгон тушундурме жазуусу менен жана анын ичинен сызылган ийри 
сызыгын керсетуп, жебелер менен белгилешет.

Пикетаждык китепчени алпаруунун мындай ыкмасы майда- 
чуйделерду суреттеп керсетууну туз участоктордун пикеттеринде гана 
окшош болот, ал эми трассанын бурулган жерлеринде болсо, 
шартгуу жана бурмаланган суреттеп керсетууге алып барат. 
Теодолиттик ченеп-ечеенун абрисинин туру боюнча пикетаждык 
китепчени алып бару у трасса кеп бурулганда гана уруксат кылынат, 
маселен тоолуу жерлерде анын тузделген суреттеп керсетуусу жацылыштыкка 
келтируусу м ум кун.

Пикетаждык китепчеге трассаны ажыратып белууге тиешелуу 
так маалыматтарды, атап айтканда: пикеттердин катар белгисин, 
кошулган чекиттерди, пикетаждагы бурулуш бурчтарынын катар 
белгилерин жана ордун, бурулунггардын багытын (оцго же солго), 
бурчтардын човдугун, ийри сызыкты ажыратып белууге тиешелуу 
болгон баардык элементтерди, баардык реперлерди тушурушет. 
Пикетаждык китепчени дайыма 1:2000 масштабында алып барышат. 
Ирирээк масштабда трассанын банггапкы жана акыркы чекиттеринин 
жайгашкан схемасын жана бекитуусун, реперлерди, ошондой эле 
чектеш партиялардын кошулган жерлерин керсетушет. Пикетаждык 
китепченин ар бир жуп бети трассата жанаша жаткан майда- 
чуйделерду суреттеп керсетуу учун, ал эми ар бир так бети болсо, 
кошумча жазуулар, схемалар жана эсептеп чыгаруулар учун берилет. 
Пикеттерди жана кошулган чекиттерди трассанын суреттелуп 
керсетуусунде кыска туура сызыкча менен белгилешет; жагдайлык
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кошу мча чекиттерге тиешелуу болгон сандарды узунча тегеректин 
ичимс алышат.

13.3.1-сурет. Пикетаждык китепченин бети.

Пикетаждык китепчеге жагдайларды: жерлердин чектерин, 
дарыяларды жана сууларды, авдарды, кудуктарды, курулуштарды; 
нлар кайдан жана кайда барарын керсетуу менен жолдорду; 
сымдарынын санын жана асылган бийиктигин керсетуу менен 
байланыш жана электр беруучу линияларды трассадан аралыгын; 
долбоорлоодо жана курулушка жер белуп берууде мааниси боло 
турган башка майда-чуйделерду керсетушет. Жантаймалардын 
багытын жебелер менен белгилешет. Жагдайлык ченеп-елеенун 
тилкесинин чегинен тышкары турушкан эн эле мунездуу заттардын 
ордун жана чегин: жакынкы кыштактарды, темир жана автомобиль 
жолдорун, курулуш материалдарынын чыккан жерин, дарыяларды, 
чон саздарды, токой массивдерин, тоо кыркаларын ж.у с.
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керсетушет. Пикетаждык китепченин берилгендерин трассанын 
планын тузууде колдонушат.

13.4. Трассадагы ийри сьиыктар. Кыска ийри сызыктар

Эсептеп чыгаруунун учурунда жана тегерек ийри сызыкты жер 
бетинде андан кийкнки ажыратып белууде 13.4.1-суретте керсетупген 
жана анын элементгери деп аталган алты чондук: елчеенун 
натыйжалары боюнча же БЧ (бурчтун чокусунда) ажыратьш белууде 
белгилуу болгон бурулуш бурчу; рельефти, жагдайларды жана 
долбоорлоочу жоддордун техникалык шарттарын эске алуу менен 
трассалоочу белгилегеи ийри сызыктын радиусун; башкача тангенс 
деп аталган жанма сызыктын узундугу Т; ийри сызык деп аталып, К 
тамгасы менен белгиленген ИСБ нан (ийри сызыктын башы) ИСА на 
(ийри сызыктын аягы) чейинки ийри сызыктын узундугу; биссектриса 
деп аталган жана Б тамгасы менен белгиленген БЧ нан ИСО на 
(ийри сызыктын ортосу) чейинки кесинди; эки жанма сызыктын 
узундугу менен ийри сызыктын айырмасына барабар домер Д  менен 
иштееге туура келет.

13.4.1-сурет. Тегерек ийри сызыктын элементгери

Автомобиль жолдорунда радиустар 3000 м аз эмес сунуш 
кылынат; 1 категориядагы жол учун эн кичине радиусту 600 м, ал 
эми V категория учун 60 м алуу керек.
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а жана R  чондуктарын бнлсек ийри сызыктын калган элемент- 
терин 13.4.1-сурет боюнча женил эле тузуле турган формулалар 
боюнча эсептеп чыгарууга, болот

Т = R tgf  ’
_  n-R a 

180°

B = ^ (s e c — -1

Д= 2Т-К

Трассанын ийри сызыктуу участокторунда пикетажды ажыратып 
белууну жана ажыратып белуу менен байланыштуу болгон эсептеп 
чыгарууларды темендегудей езгечелукту эске алуу менен аткарышат.

Трассаны ажыратып белууде сызьпсты лента менен жанма сызык 
боюнча елчешет, курулуштун езу так эле ийри сызык боюнча 
жайгаша тургандыктан, ошол эле убакта сызыктын узундугун 
эсептеену ийри сызык боюнча жасоо керек. Ошондуктан ийри 
сызыкты эсептее анын негизги чекиттеринин пикетаждык аттарын: 
ИСБ (ийри сызыктын башы) башын. ИСА (ийри сызыктын аягы) 
аягын, БЧ бурулуу бурчунун чокусун жана биссектрисада жайгашкан 
ИСО (ийри сызыктын ортосу) ортосун аныктоодон турат. Ийри 
сызыктын негизги чекитгери кайсы пикеттерде жана кошулган 
чекиттерде турарын эсептеп чыгаруу учун, же бурулуш бурчунун 
чокусунун БЧ, же ийри сызыктын башталыш чекитинин ИСБ ордун 
билуу керек.

Мейли, БЧ нун пикетаждык аты ПК44+80,28 барабар экени 
белгилуу болсун, деп, крёлук. Анда БЧ нан Т  човдугун артка елчеп 
койсок (эсептеп чыгарууларда жен эле алып салат) ИСБ табууга 
болору, ал эми ИСА аныктоо учун ИСБ на ийри сызыктын 
узундугун К кошуу керек экенин 13.4.1-суреттен керууте болот. 
Текшеруу максаты менен ИСА нын абалын башкача эсептеп 
чыгарууга болот, атап айтканда: БЧ на Т кошуп, алынган 
натыйжадан домерди D алып салат, (13.4.4) формулада 
керсетулгендей эки жанма сызык ийри сызыктын так ушул домерге 
узунураак.

Ошондо а  =21°04' жаНа R - 1200 м учун темендегуну алабыз

БЧ IliEC 44+80,28 
+Т 2 23,13 

47+03.41 
-Д 5,04

БЧ П К  44+80,28
-Т 2 23 13
ИСБ ПК 42+57.15 
+ К 4 41.22

(13.4.1)

(13.4.2)

(13.4.3)

(13.4.4)
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И С А  П К  46+98.37 И С А  П К  46+98.37

ушуну менен бирге, пикеттин катар белгиси жуз метрдин санына 
барабар  экенин, демек 223,13 санды кошууда же алууда бул эки 
пикет ж ана 23,13 м ден эсептелерин эске алуу керек. Эсептеп 
чыгаруунун акыркы натыйж аларында 0,01 же 0,02 м айырма, 
таблицада берилгендерди тегеректеенун натыйжасында болушу 
мумкун.

Эгерде ийри сызыктын башынын И С Б пикетаждык аты  берилсе, 
маселен кыска ийри сызыктарды аж ы раты п белууде, анда 13.4.1- 
суретте керсетулгендей Б Ч  нун ордун аныктоо учун жанма сызык 
бою нча Т  тин човдугун елчеп коюу керек. Андан кийин пикетажды 
ж анма сызык бою нча эмес, а  ийри сызыктын езу боюнча эсептееде, 
ийри сызыктын аягынан И С А  пикетаждык атын алуу учун, дагы  бир 
ж олу Т  ти  кош от да, D  алы п салышат. И йри сызыктын аягын табуу 
учун, ийри сызыктын баш ы на И С Б ийри сызыктын К  узундугун 
кошуу менен текшерууну жургузушет. Ж огоруда келтирилген 
маалы м аттар учун

И С Б  П К  42+57,15
+ Т  2 23,13
Б Ч  ПК44+80.28
+ Т  223,13
47+03.41
- Д  5,04

И С А  П К  46+98.37 

келип чыгат.
А р бир ийри сызыкты эсептееде ал мурункусу буте электен эрте 

баш талбасы на кез салуу керек, баш кача айтканда И С Б, пикетаждык 
аты  И СА , чон болушу керек.

И йри сызыкты ажыратып белууге байланыштуу болгон баардык 
эсептеп чыгарууларды пикетаждык китепчеде жургузушет.

И йри сызыктын негизги чекиттерин (башын, ортосун жана 
аягын) аж ыратып белуу темендегудей жургузулет.

Биссектрисанын багы ты н бурч елеечу аныктайт. Бул багы т 
бою нча рулетка менен Б  га  барабар кесиндини елчеп коюушуп, ийри 
сызыктын ортосун белгилеечу казыкты кагыш ат. Эгерде муну бурч 
елчеечу жасаса, анда пикетажчы текшерип керет. И йри сызыктын 
ортосунун пикетаждык аты  И СО =И СБ+1/2К ; текшеруу: ИСО+1/2К= 
=И СА .

13.4.1-суреттун он жагында керсетулгендей, лентанын жардамы 
менен жанма сызыктын ортосундагы бурчту тен экиге белуп

Текшеруу

И С Б П К  42+57,15 
+ К  441,22

И С А  П К  46+98.37
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биссектрисанын багытын табууга болот. Бул учун чокудан 
бурчтардын жактарына бирдей кесиндилерди елчеп коюушат, маселен 8 
мстрден, лентанын учтарын бекитуучу М жана N  чекиттерин алышат. 
Лентанын ортосунан кармап, лента толук тузделгенче жана чоюулганда, БЧ 
нан ийри сызыкты кездей елчеп, натыйжада биссектрисанын багытын алышат. 
Андан кийин бурчтун чокусунан табы лган багы т боюнча биссектри
санын Б  чондугун елчеп коюушат. И йри сызыктын баш ына жана 
аягына туура келуучу чекиттерди издеп табуу учун, бурчтун 
чокусунан анын жактары на тангенстин Т  чондугун елчеп коюуга 
болот, казыктарды кагып жана пикетаждык атынан баш ка, аларга 
ж араш а И С Б ж ана И С А  жазуу керек. Тангенстин узундугу бир-эки 
лентадан аш канда баш кача кылган жакшы. Ийри сызыктын негизги 
чекиттерине жакын кагылган пикеттен же кошулган чекиттен, 
алардын пикетаждык атынын айырмасын елчеп кою ушат да, 
изделуучу негизги чекиттин ордун алышат. Маселен, эсептеелер 
боюнча И С Б П К  42+57,15 болду, демек, пикет 42 ни таап алып, 
андан алдыга карай 57,15 м елчеп коюуп, казыкты кагып, ага И С Б 
жана пикетаждын атын +57,15 жазып коюу керек. М ындан баш кача 
да кьшууга болот: пикет 43 тен 100-57,15=42,85 м елчеп коёт. 
Бурчтун чокусунан ары  трассаны елчее ийри сызыкты эсептееден 
кийин жургузулгендуктен, анда ийри сызыктын аягын лента боюнча 
туура келген санап белууде белгилешет.

©лчеелердун натыйжасынан домерди темендегудей себебтер 
менен алып салуу керек.

Эгерде елчеелер эки лента менен жургузулген болсо, алардын 
бирее сынган сызык боюнча, ал эми башкасы ийри сызык боюнча 
жылса, анда ийри сызык буткенден кийин, эки лентада бир эле 
чекитте бири экинчисинен домердин чондугуна айырмаланган санап 
белуу келип чыкмак, анткени ийри сызык эки жанма сызыктан так 
эле ушул чондукка айырмаланат. Сынган сызык боюнча жылган 
лентада, ал ийри сызык боюнча жылгандай санап белууну алуу учун, 
б.а. маселен, жанма сызыкка 20 м+D  кесиндини елчеп коюуп, аны 
пикетажда 20 м катары эсептеп, кандайдыр бир жеринде санактан 
домерди алып салуу керек. Домерди дайыма бурчтун чокусунан 
кийин эле елчеп коюушат. Бул учун пикетажчы арткы жумушчудан 
бир шишти алат да, лента боюнча аны арткы шиштен алдыга 
домердин аралыгына коёт. М ындан кийин эки жумушчу тен жерге 
сайылган шишти сууруп алыш ат да, лентанын учу пикетажчы сайган 
шишке туура келгендей кылып, аны алдыга суйрешет. Эгерде домер 
бир же бир нече лентадан чон болсо, маселен D=47,32 м, анда арткы 
елчеечунун шишин лента боюнча алдыга 7,32 м которуп коюушат 
да, андан тыш кары арткы елчеечуден алдынкыга эки шишти алып 
беришет.
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Демек, жанма сызыкга бул аралык чынында 100 м+D , б.а 
147,32 метрге барабар, бирок, пикетке келгенде лентада 100 м 
окулат. Ийри сызыкта бул пикет чынында эле 100 м барабар. Ар 
бир ийри сызыкты ажыратып белууде ушундай кылышат.

13.4.2- сурет. Кыска тегерек ийри сызыктар

Кыска ийри сызыктарды трасса чон бурчка бурулуш жасаган 
кезде ажыратып белууге туура келет жана ошону менен бирге чон 
радиус алуу керек. М ындай учурларда чон бурчту тузуучулердун 
суммасы кичине бурчтарда жаткан ийри сызыктар жалпы ийри 
сызыкты тузгендей эсеп менен бир нече кичине бурчтарды алуу 
ынгайлуу. Демек, ар бир кичине ийри сызыктын акыркы чекити, 
кийинки ийри сызыктын башкы чекити менен дал келип, башкача 
айтканда, кичине ийри сызыктар бири экинчисине такалып турушу 
керек.

Кичине бурчтардын човдугун, ар бир кыска ийри сызык, 
биринчисинен башка, анын башы аныклалган, пикетте башталгавдай 
кылып, формула боюнча тандап алышат

Демек, кыска ийри сызыктарды 100 же 200 м алышат, бул 
топко биринчи жана акыркы ийри сызыктарды кошпой алардын 
узундуктарын башкача аныкташат. Маселен, мейли а -35°37, R=1200 
м, ийри сызык ПК34+20,00 баш талат деп коёлук (13.4.2-сурет). 
Биринчи ийри сызыктын узундугун 180 м алуу керек, ошондо экинчи 
ийри сызык П К  36 да башталат. Андан ары ийри сызыктарды 200 м 
алуу керек. [29] таблицаларда R=1200 метрден, Ki=180 м учун а 
човдугун а =8°36', Т,=90,17 м, ^ = 0 ,3 4  м, Б,=3,38 м; К2=К,=200 м 
учун: а 2=а З=9°33', Т2=Т |=  100,23 м, Д2=Дз=0,46 м, Б 2=Б3=4,18 м 
алууга болот. Эгерде чон бурчтан уч кичине бурчту суммасын алып 
салсак, анда at =7°55’ калат, ал боюнча ийри сызыктын 
элементтеринин таблицасынан R=1200 м болгондо Т4=83,04 м, 
К4= 165,81 м, Д,=0,26 м, Б4=2,86 м  аныкташат. Бул чондуктар боюнча
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кичине бурчтардын чокуларын жана кесиндилерди елчеп коюушат, 
маселен 8 метрден, лентанын учтарын бекитуучу М Жана N  
чекттерин альппат. Лентанын ортосунан кармап, лента толук 
тузелгенче жана чоюулганча БЧ  нан кетет, натыйжада биссектрисада 
чекитти алышат. Чоц бурчту, аны тузген кичине бурчтарга 
ажыратып белууну дайыма бурч елчеечу трасса боюнча теодолиттик 
журушту салып жатканда жасайт.

Ийри сызыктын башьшын берилген пикетаждык аты 
ПК34+20,00 м болсо, ар бир кыска ийри сызык учун негизги 
чекиттердин пикетаждык атын эсептее жогоруда каралганга окшош 
жургузушет. 35 жана 41 пикеттер гана атайын ийри сызыкка 
чыгарууну тал ап кылат, ал эми калгандардын баары, негизги 
чекиттерди ажыратып белуунун журушунде эле ез орундарында 
болуп калышканы 13.4.2-суреттен келип чыгат. Ажыратып белууде 
одоно каталардын жоктугу румбдар менен текшерилет.

13.5. Тегерек ийри сызыктарды деталдуу ажыратып белуу

Тегерек ийри сызыкты деталдуу ажыратып белуу, ийри 
сызыктын абалы жерде жетиштуу так суреттелуп керунгендей кылып, 
ага ар бир чон эмес аралыкта (5, 10 же 20 м) казыктарды 
орнотуудан турат. Бул максат учун теменку ыкмалардын бирин: тик 
бурчтуу координаталар, бурчтар жана улантылган хордаларды 
колдонушат.

Ж анма сызыктан ординаталар менен ажыратып белууде 
акыркыны абсцисса огу катары, ал эми ИСБ-координаталардын 
башталышы катары кабыл алышат. Ошондо ийри сызыкта 
жайгашкан каалаган чекиттин тик бурчтуу координаталарын эсептеп 
чыгаруу учун, маселен OM N уч бурчтугунда N  чекити учун (13.5.1- 
сурет)

х = R sinp; (13.5.1)
у = R-R-cosp = R(l-cos<»)

формулаларды алышат.
Борбордук бурч <р езу ага таянган жаанын к  чондугу боюнча 

жана R боюнча

туюнтмадан аныкталат.
Ийри сызык бирдей жаага ажырап белунгендуктен, кийинки 

чекит Р ИСБ нан ийри сызык боюнча 2к алыстаган, ал эми жаага 
2к борбордук бурч 2 <р туура келет, Р  чекитинин координаталарын

же
у = 2Rsin— 
3 2

(13.5.2)

(13.5.3)
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(13.5.1) жана (13.5.2) формулалар боюнча аларга 2<р маанисин коюуп, 
эсептеп чыгарууга болот. Жанма чекигген баштап, ийри сызыкта бири 
экинчисинен бирдей аралыкта жайгашкан башка чекиттердин да, тик 
бурчтуу координаталарын ушундай эле эсептеп чыгарышат.

13.5.1-сурет. Ийри сызыктын чекиттеринин тик бурчтуу 
координаталары

Ажыратып белуунун езу темендегудей жургузулет.
Ийри сызыктын башынан жанма сызыкка лентаны коюушат, 

абсцисса белгиленет, экердин жардамы менен перпендикуляр 
тургузулат Да, рулетка менен ордината у елченуп коюулат. Ушинтип 
алынган чекитке казык кагышат. Кээде таблицаларда абсииссаны 
эмес, а k-х айырмасын "абсциссасыз ийри сыгзыкты" келтиришет, 
ошондуктан жанма сызык боюнча артка (жанма чекитга кездей) к-х 
чондугун елчешет да, бул чекиттерден перпендикулярларды у 
тургузушат. Ошентип ийри сызыктын жарымын ажыратып белушет, 
экинчи жарымын ушуга окшош ИСА нан биринчиге каршы 
ажыратып белушет.

Кысьшган шарттарда, жанма сызыктан узун ординаталарды 
елчеп коюу ынгайсыз болгондо же мумкун болбогондо, маселен 
бийик кырдалган топуракта, терен оюктарда, тоннелдерде ж. б. 
хордалардан ордината ыкмасын колдонушат. Бул максат менен ийри 
сызыкка жанма чекит А да, АС жанма сызыгына v бурчу менен АВ 
туз сызыгын ажыратып белушет (13.5.2-сурет).

Бул туз сызыкты абсцисса огу катары кабыл алышат; ага жануу 
чекиттен х чондугун, ал эми перпендикулярларга-ординатаны у елчеп
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коюушат. Хорданын аягына В жетип, бурулуш бурчун 2v ажыратып 
белушет (ийри сызыктын борборуна карай), натыйжада жацы 
хорданы алышат, аны ийри сызыкты деталдуу ажыратып белуу учун 
жаны абсцисса огу катарында колдонушат.

v бурчу жана хорданын узундугу эн чон ордината эч жерде 2 м 
ашпагандай кылып тандалып алынган. v, х жана у човдуктарын 
Н.А.Митиндин таблицаларынан алышат, бул човдуктар 100 ден 4000 
м чейинки радиустарда ийри сызыктардын аралыгы 5 жана 10 м 
менен бар.

13.5.2-сурет. Ийри сызыкты хордадан ординаталар менен 
деталдуу ажыратып белуу

Маселен, R=1000 м v=8o01'17", к=10 м болсо, х=9.98, у=0.65; 
эгерде к=20 м болсо, анда х=19.96, у=1.20 эгерде к=130 м болсо, 
анда х=129.91. Ал эми у=0,65; акырында, эгерде к=140 м болсо, анда 
х= 139,89. Ал эми у=0 - хорданын аягы.

Бурчтар ыкмасы кесип етуучу АВ нын жана жанма сызыктын 
AF ортосундагы <р бурчу, АВ=к жаасын чоюуп туруучу, AB=S 
хордасына таянган борбордук бурчтун АОВ жарымы менен елченет 
(13.5.3, а сурет).

Жаанын ортосунан берилген узундуктагы S хордага 
перпендикуляр тушуруп, <р бурчун алышат, анда

Sin<p = — же Sinp = S:2R  (13.5.4)

Дагы бир жолу жааны к елчеп коюуп, жаанын АС=2к аягын 
аныктоочу С чекитин алышат, ошондуктан жанма сызык A F менен 
жаны кесип етуучу АС тин ортосундагы бурч 2 <р барабар, ал эми 
хорда болсо, ал ошол эле радиустун R жаасын ВС=к чоюуп 
тургандыктан, мурдагыдай эле S барабар. Ар бир жолу жанма жана 
кесип етуучу сызыктардын ортосундагы бурчту <р бурчуна чонойтуп,
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ийри сызыкта кезектеги хордага S туура келуучу жаны чекиттерди 
алышат.

13.5.3-сурет. Ийри сызыкты бурчтар жана улантылган хордалар 
ыкмасы менен деталдуу ажыратып белуу

И йри сызыкты ажыратып белуу учун жанма чекитке А 
теодолитти орнотушат, дурбунун торлорунун борборун жанма 
сызыктагы F  чекитине коюулган вешкага келтиргенде микроскоптун 
индекси боюнча нелунчу санап белуу болгондой кылып, лимбди 
багытташ ат (13.5.3, а  сурет). М ындан кийин алидаданы бошотушат 
да, эгерде ийри сызык онго бурулса лимбде <р барабар же ийри 
сызык солго бурулганда лимбде 360°-<р барабар санап белуу 
болгондой кьшып, аны бурушат.

Лентанын бир учун А  чекитине бекитип, аны A F багыты 
боюнча жайгаштырышат. Чоюулган лентанын экинчи учун, анын 
суреттелуп керунушу тордун вертикал жибине туура келгендей 
кылып, ийри сызык жакка жылдырышат. Натыйжада лентанын бул 
учу ийри сызыкта жайгашкан В чекитин белгилейт. Андан кийин 
алидаданы 2 <р барабар санап белууге бурушат жана бекитишет, 
лентанын бир учун В чекитинде кармап, анын узундугуна алдыга 
жылдырышат, ал эми экинчи учунун суреттелуп керунуусун 
байкоочунун берген белгиси боюнча, кайта тордун вертикал жиби 
менен дал келтируу керек; ошентип ийри сызыкта С чекити пайда 
болот.
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Ажыратып белууну дурбуге визалоого эч нерсе тоскоол 
кылмайынча уланта бершпет. Тоскоол болгон учурда теодолитти 
ийри сызыкта акыркы алынган чекитке орнотушат, маселен D га, 
акыркы багытка AD Ъ<р бурчу менен бул чекит аркылуу етуучу 
жацы жанма сызыкты мамылашат да, мурдагы станциядагы 
нрикеттерди кайталап, ажыратып белууну улантышат. Эгерде 
чекиттерди жышыраак алуу керек болсо, анда хорданы 10 метрден 
алышат да, тордун ветикал жибин лентанын суреттелуп керунуусунун 
ортосу менен дал келтиришет. Ийри сызыкта чекиттердин 
ортосундагы аралык к  хордадан бир нече чонураак болуп калат. Ар 
бир кийинки чекит мурдагылардын баарынын каталарын камтыганы, 
бул ыкманын кемчилиги болуп эсептелет.

Улантылган хордалар ыкмасы кысылган шартгарда колдонулат: 
кырдалган топурак, оюк, тоннель ж.б. Ал 13.5.3, б суретте 
керсетулген схемага негизделет.

Ийри сызыкта биринчи чекиттин В абалы узундугу S хорда 
учун тик бурчтуу координатанын жардамы менен аныкталат, анын 
устуне у таблицаларда четки оошуу деп аталат да, (13.5.3) формула 
боюнча аныкталат, ал  эми <р жана х болсо, (13.5.3) жана (13.5.1) 
формулалар боюнча эсептеп чыгарышат. Биринчи хорданы АВ анын 
багыты боюнча S узундугуна улантып, с, чектитин алышат, экинчи 
хорданын ВС аягында ийри сызыкта жайгашкан С чекити менен аны 
бириктирип, ср жаасы менен елченуучу, чокудагы борбордук бурчу 
ВОС менен тен капталдуу уч бурчтукка ВОС окшош, тен капталдуу 
уч бурчтукту С, ВС тузушет.

Бул уч бурчтуктардын окшоштугу В жана 0 чокулардагы 
бурчтардан барабардыгына негизделген. Чындыгында С,ВС бурчу да, 
жаасы менен елченет, анткени ZC,BC = 180°-ZC BA, ал эми

ZCBA = ZCDO + ZABO = --(180°-p) + ~(180°-<p) = 180°~ip

демек, ZC,BC = 180°-(180°-р)= р.

Каралып жаткан уч бурчтуктардын окшоштугунан темендегу 
пропорция келип чыгат

b:S=S:R

мындан
b =S2:R (13.5.5)

алабыз.
Ийри сызыктын радиусун R жана хорданын узундугун S берип, 

b тамгасы менен белгилеп жана арадагы оошуу деп аталган, Q B C  уч 
бурчтугунун негизин Q C  эсептеп чыгарууга болот.

Ийри сызыкты жер бетинде ажыратып белуу темендегудей 
жургузулет.
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Эгерде S=20 м болсо, A F жанма сызыгы боюнча лентаны 
чоюуп, шишти сайышат. Андан кийин ийри сызыктын жанма 
чекитине А  лентанын бир учун кармашат, экинчисин шиштен 
чыгарат да, коюулган шиштен четки оошуунун чондугуна у ийри 
сызыкты квздей жылдырьппат, ушинтип АВ хордасында жайгашкан 
ийри сы зы кта кездей жылдырышат, ушинтип АВ хордасында 
жайгашкан ийри сызыкта биринчи чекитти В алышат. Лентанын учу 
жанма сызыктан перпендикуляр боюнча эмес, а жаа боюнча 
жылганы жана х эмес, a  S алынганы иш жузунде мааниси жок.

Эми лентаны анын багыты боюнча толук узундугуна чоюушат 
да, шишти саюучу С чекитин алышат. В чекитинде лентанын бир 
учун кармап, шишти жерге сайылган боюнча калтыра туруп, экинчи 
учун бул шиштен чыгарат да, аны шиштен ийри сызык жакка 
арадагы оошуунун чондугуна b кыйшайтышат. Ошентип, аны С 
шиши менен белгнлеп, ийри сызыкта экинчи чекитги алышат. Анын 
жацы багыты CD, боюнча лентаны чоюуп, баардык операцияларды 
кайталаш ат да, натыйжада ийри сызыкта жайгашкан D , Е  ж.у.с. 
чекиттерди алышат. Ш иштердин ордуна казыктарды кагышат. Бул 
ыкма, мурдагыдай кичине тактыкты берет, ошондуктан аларды 
салыштырмалуу сейрек колдонушат. Ийри сызыкты жанма же 
кесуучу сызыктан ординаталар менен ажыратып белуу эц эле так 
ыкма болуп эсептелет.

Ж анма сызыктан ийри сызыкка чекитти алып чыгууну тик 
бурчтуу координаталар ыкмасы менен жасоого болот, ан учун 
атайын таблицалар бар. Бирок муну мындай кылуу женекей келет. 
Ийри сызыкты деталдуу ажыратып белгенден кийин, аларга 
кагылган казыктар боюнча лента менен елчеену жургузууге болот; 
ушуну менен бирге пикеттердин жана кошулган чекиттердин ордун 
белгилешет да, туура келген жерлерге казыктарды кагышат. Эгерде 
ийри сызык ажырап белуне элек болсо, анда деталдуу ажыратып 
белуунун эрежеси боюнча, алып чыгууга тиешелуу болгон чекитке 
карата, эки жагында жайгашкан ага эки чекитти белгилешет. 
Белгиленген чекиттердин ортосуна лентаны коюушат да, ал боюнча 
изделуучу чекиттин абалын табышат. Маселен, эгерде ийри сызыктын 
радиусу 700 м экени, ал эми ИСБ ПК17+43 те турганы белгилуу 
болсо, ийри сызыкка ПК18 алып чыгуу керек. Бул мисалда жанма 
чекиттен пикетке чейинки аралык-(18+00)-(17+43)=57 м барабар. 
Ийри сызыкка 50 жана 60 м чекиттерди алып чыгышат, алардын 
ортосуна лентаны тартышат, чекит 50 ден 7 м елчеп коюушат да, 
ийри сызыкта П К  18 табышат.

Кошулган чекиттерди туз сызыктан ийри сызыкка чыгарып 
жатканда, алар рельеф езгерген жердеги чекиттерди белгилерин эске 
алуу керек. Ийри сызыкта болсо бул чекиттер рельефтеги маанидеги 
мунездуу эмес жерлерде болуп калышы мумкун, ошондуктан а 
дегенде ийри сызыкты деталдуу ажыратып белуп, андан кийин 
ажырап белунген ийри сызыктагы казыктар боюнча лентаны кездеп 
кармап, баардык пикеттерди жана кошулган чекиттерди белгилее 
ьшайыктуу.
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13.6. в тм е  ийри сызыктар жана аяарды ажыратып белуу 
жвнунде тушуиук

Автомобиль туз сызык боюнча журген кезде жол полотносуиа 
вертикал багытталгаи анын массасы гана таасир этет. Радиусу 
чексизге барабар болгон туз сызыктан, радиусу тигил же башка 
акыркы мааниси болгон тегерек ийри сызыкка еткен кезде, кокустан 
борбордои чектеечу куч пайда болуп, анын таасири астында 
автомобиль капталдык силкинууге дуушар болот. Бул силкинууну 
четтетуу учун борбордои четтеечу куч акырындык менен ескендей 
кылуу керек. Бул ез кезегинде чексиздиктен баштап туз сызык менен 
тийишкен чекитте акырындык менен азайат да, ийри сызыктын 
узгултуксуз езгеруучу радиусу р болгондо, ошол эле радиустагы 
ийри сызыктын кошулган чекитинде кандайдыр бир R  маанисине 
жетип, бирдей ылдамдыкты сакташы мумкун. Радиусу р 
чексиздиктен берилген мааниге R  чейин езгерген жолдордо 
колдонуучу ийри сызыктар етме сызыктар деп аталат.

0тм е ийри сызыктын радиусун ийри сызыктын башынан / 
аралыкта турган анын каалагаи чекити учун, (13.6.1) формула 
боюнча табууга болот

P = j  (13.6.1)

мында С тамгасы менен ийри сызыктын параметри, б.а. 
туруктуулардын тобунун берилген шартындагы чондуктары учун: 
колеялардын туурасы, автомобилдин кыймылынын эсептелген 
ылдамдыгы, етме ийри сызыктын участогундагы узуну боюнча эциши 
белгиленген. Эгерде аралыкты ийри сызыктын езу боюнча елчесек, 
анда математикада клотоиддер же радиоидалдык спиралдар деген ат 
менен белгилуу сызык келип чыгат.

0тм е ийри сызык тегерек ийри сызык менен кошулган чекитте 
p = R , ошондуктан (13.6.2) тевдемени жазууга болог

С = R / ,  (13.6.2)
мындан ийри сызыктын белгилуу радиусунда етме ийри 

сызыктын узундугун берип, анын параметрин С эсептеп чыгарууга 
болору же С берип, I эсептеп чыгарууга болору келип чыгат. 
Автомобиль жолу учун етме ийри сызыктын эн эле кичине узундугу 
ийри сызыктын тандалып алынган радиусуна жана жолдун 
категориясына жараша 60 тан 150 м чейин чектелген. Эгерде 
абсцисса огу катары жанма сызыкты, ал эми ординатанын башы 
катары жанма чекитти кабыл алсак, жанма чекиттен аралыкта 
турган етме ийри сызыктын тик бурчтуу координаталарын 
жакындатылган (13.6.3) жана (13.6.4) формулалар боюнча эсептеп 
чыгарууга болот
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(13.6.3)

I3 г 
У 6С 336с3

(13.6.4)

13.6.1-суретте керсетулгендей, етме ийри сызыктын АР жана 
AjPj тармактарын UM U, тегерек ийри сызык менен байланыиггыруу 
учун, радиусун R  езгертпей анын борбору, AOAt бурчунун 
биссектрисасы боюнча С чекитинен С! чекитине, ал эми ортосу М 
дсн N  re MN=CC! кесиндисинин чондугуна жылышкандай кылып, 
тегерек ийри сызыкты жылдыруу керек. Тегерек жана етме ийри 
сызыктардан байланышуусу x=AE=A[Ei жана у=РЕ=Р1Е1 
координаталары менен Р жана Р[ чекиттерде болот, аларды (13.6.3) 
жана (13.6.4) формулалар боюнча эсептеп чыгарууга болот. Мындай 
байланышууда етме ийри сызык АР болжол менен езунун 
узундугунун жарымына ийри сызыктан тышкары жайгашат, ал эми 
калган белугу (13.6.5) формула боюнча аныкталуучу р чондугуна 
кичирейип, ийри сызыкты алмаштырат

мында I- етме ийри сызыктын толук узундугу. Ошол эле ийри 
сызыктын башка жагындагы А ,Р1 участогунда да болот.

Баштапкы UMU, жана жылышкан тегерек ийри сызыктар 
борборлош болушпайт, ошондуктан жылышма деп аталган кесинди 
p= L F  ийри сызыктын ортосунун ордунан таюусу NM  ге эмес, а 
NM, барабар.

p = l:2R, (13.6.5)

13.6.1-сурет. ©тме жана тегерек ийри сызыктардын байланышы
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НИри сызыктын элементгери темендегудей етме ийри сызыктын 
ничипптери: / узундук, р жылышма, m кошумча тангенс, Тр 
пин ('истин есуму, Бр биссектрисанын есуму менен толукталат. 0тме 
iiflpit сызыктын узундугун / жана ийри сызыктын радиусун R 
I и ришет. Алар (13.6.1) тецдеме менен байлаиышкан.

13.6.I-суреттун негизинде тузулген формула боюнча жьшышманы 
/I аспгсп чыгарууга болот

р =LE=FQ+OC1-LC1, 
бирок lTQ=PE = у, Q C ^PC , cosр =R cosр,

LC|=R болгондуктан,
МИДА

p=y+R'Cos^- R, 
мл >ми (13.6.4) жана (13.6.5) формулаларды эске алып,

(13.6.6)
и 24 R 112Й v '

алышат.
m тамгасы менен белгиленген кошумча тангенсти AF 

туюнгмадан эсептеп чыгарууга болот 
m=AF=AE-QP, 

бирок АЕ=х, QP=PC, sin/? = ./? sin/? болгондуктан, анда 
m = x-R sin/7,

ил эми (13.6.3) жана (13.6.5) формулаларды эске алуу менен

m = i ( l — (13.6.7)
2 120Л v ’

жизууга болот.
Ийри сызыктын жылышмасынан келип чыккан тангенстин Тр= 

IU =H C  жана биссектрисасынын Bp=NM=CC, есумун С,СН уч 
бурчтуктан оцой эле аныктоого болот, анын катета Ш =р, ал эми

бурчу болсо СС[Н = —,

TP= p - tg |,  (13.6.8)

BP= psec—, (13.6.9)
Жылышпаган ийри сызыктын элементгери мурдагыдай эле Т, К, 

Д жана Б аркылуу белгиленген, аларды (13.4.1)-(13.4.4) формулалар 
боюнча эсептеп чыгарууга болот.

втме ийри сызыктын жанма чекиттери негизги чекиттер деп 
аталат, анын устуне мындай чекиттердин бири етме ийри сызыктын 
башы деп аталат да, кыскартылып 0И С Б деп, ал эми башкасы - 
иягы 0ИСА деп белгиленет.

0тме ийри сызыктын негизги чекиттеринин пикетаждык аттарын 
эсептеену жана аларДы жер бетанде деталдуу ажыратып белууну
13.6.3-суретке ылайыктуу (13.6.6)-(13.6.9) формулалар боюнча тузулген 
[19] таблицаны колдонуп жургузууге болот. Бурчтун чокусунун БЧ 
берилген пикетаждык аты боюнча

0ИСБ=БЧ-Тс, ©ИСА=0ИСБ+Кс , 0ИСА=БЧ-Дс

419



келип чыгат, 0И С А  экинчи жолу эсептеп чыгарууну, биринчини 
текшеруу учун жургузушет. Тигил же бул таблицаларды колдонгондо 
башка авторлордо ийри сызыктын ошол эле элементгери башкача 
белгиленгенин эске алуу керек.

Тс сандык мааниси берилген R  жана 1 боюнча таблицалардан 
тандалып алынган уч човдуктун суммасы катарында чыгат, атап 
айтканда: Тс=Т+Тр+ т .

К  тамгасы менен белгиленген ийри сызыктын жыйынтыкталган 
узундугу АР+РР,+Р,А, таблицадан К+1 суммасындай болот. 
Жыйынтыкталган домер теццемеден

Дс=2Тс-Кс=2Т+2Тр+ 2 т-К -1  болот, бирок 2Т-К=Д, 
ошондуктан

Дс=Д +2Тр-2(0,51-т).
Жыйынтыкталган биссектриса Бс таблицалардан алынган Б 

жана Бр кошуунун натыйжасында келип чыгат.
Жер бетинде етме ийри сызыкты деталдуу ажыратып белууну 

терегек ийри сызыктарды ажыратып белгендей, тик бурчтуу 
координаталар ыкмасы менен жургузушет. X жана У 
координаталарынын маанилерин таблицалардан алышат. 
Таблицалардын езу (13.6.3) жана (13.6.4) формулалар боюнча 
тузулген. Деталдуу ажыратып белууну жанма эки чекиттен тегерек 
ийри сызыктын ортосуна чейин жургузушет. Тар шарттарда 
ажыратып белууну 13.5.2-суретте керсетулгендей хордадан 
ординаталар менен жургузушет, ан учун таблицаларда керектуу 
сандык човдуктар жайгашкан.

13.7. Ж ол трассасындагы ийри сызыктардын башка турлору

0'гкен параграфтарда каралган, жолдорду трассалоодо 
колдонулган ийри сызыктардан тышкары серпантиндер, 
леминскаталар, кубдук параболалар, коробовдук ийри сызыктар жана 
вертикал ийри сызыктар колдонулат.

Трассанын туз сызыктуу бир участогунан башкасына ырааттуу 
турде етууну бурчтун ички жагынан эмес, а тышкы жагынан жьшаан 
турундегу формасы бар жана серпантина деп аталган ийри сызыктын 
езгече айкалышуусу аркылуу жасоого болот (13.7.1-сурет).

Серпантина (французча "жылаан") кичине радиустагы негизги 
ийри сызыктан, эки туз койгучтан жана ар башка жакка караган (1- 
турдегу серпантиндер) же бир жакка караган (2-турдегу 
серпантиндер), эки кошумча ийри сызыктан турат. Тигил же бул 
турдегу серпантинди тузуучу белуктеру айкалыштыруу ар турдуу 
болушу мумкун. Симметриялуу серпантинде туз койгучтар жана 
кошумча ийри сызыктын радиустары ез ара бирдей, ал эми 
симметриялуу эместе-ар башка болот. Кээде симметриялуу туз 
койгучтар болбой калышы да мумкун, анда кошумча ийри сызыктар 
негизги ийри сызыкка тикеден-тике биригишет. Негизги ийри 
сызыктын борбору каалаган жерде болушу мумкун; айрым учурда 
(13.7.1-суретту кара) ал трассанын бурчунун чокусу менен дал келет.

Серпантинаны эсептее жана ажыратып белуу учун баштапкы 
маалыматтар болуп: бурулуш бурчу а , негизги ийри сызыктын
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ридиусу г туз койгучтардын узундуктары d„ d2 кошумча ийри 
п .п ы к г а р д ы н  рациустары R, жана R 2 эсептелет. Симметриялуу 
М р п а н т и н а л а р д а  dI=d2, ал эми R ,=R2 болот. Бул маалыматтарды 
КОЛДОЙуп, атайыи таблицалар боюнча: 1) негизги бурчтун а 
ч о к у с у н а н  кошумча бурчтун р чокусуна чейинки жана р г (OMj 
жана ОМ2 OF, жана OF2) аралыктарды; 2) бурчтардын ездерунун 
Ч о н д у к т а р ы н  р х жана р г\ 3) кошумча бурчтардын чокуларынан туз 
к о й г у ч т а р д а н  ж а н а  кошумча ийри сызык учун жанма сызыктын 
у ч у п д у г у н а н  туруучу негизги ийри сызыктын негизги чекиттерине 
ч е й и н к и  аралыктарды (М[С, жана М2 С2, FjEj жана F2 Е2) 
1Н11.1 ктоого болот. Андан тышкары, ошол эле таблицалардан кошумча 
и й р и  сызыктын элементтерин: Т, К, Д  жана Б алууга болот.

а бурчун елчееден тышкары талаа жумупггары кошумча 
бурчтардын чокуларын дайындоодон, бул бурчтарды ажыратып 
болууден, негизги жана кошумча ийри сызыктардын негизги 
чскиттерин ажыратып белууден турат, ан учун таблицалардан 
гиндалып алынган, жогоруда эскертилген маалыматтар кызмат кылат. 
Кошумча ийри сызыкты деталдуу ажыратып белууну, тик бурчтуу 
координаталар ыкмасы менен жасашат. Негизги чекиттердин 
ортосундагы негизги ийри сызыкты, дайыма радиуска барабар туз 
сызыктын кесиндилерин, анын борборунан бир нече багыттарда 
олчвп коюу жолу менен ажыратып белушет. 13.7.1-суреттун он 
жагында суреттелуп кврсетулген ийри сызыктын борборун Q издеп 
табуу учун, Е чекитинде EF ге перпендикуляр жургузуп жана ага г 
човдугун елчеп коюу керек. Серпантинаны тузуучу ийри сызыктардын 
тутумунда етме ийри сызыктар да болушу мумкун.

О

13.7.1-сурет. Биринчи жана экинчи турдегу серпантиналар
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Серпантинаны дайыма тик жантайма боюнча трасса ийри-буйру 
сызык сыяктуу веде кетерулгенде курушат, натыйжада анын 
ылдыйкы белугу кырдалган топуракты, ал эми устункусу-оюкта 
жайгашат. Ошондуктан, жолдун полотносун далай ирет таяныч 
дубалдар менен курууга туура келет.

Бернуллинин лёмнискатасы жана кубдук парабола етме ийри 
сызыктар катарында радиоидалдуу спираль менен бирдей 
колдонулушу мумкун (13.7.2, а сурет).

13.7.2-сурвт. втмеийри сызыктардын башка турлеру

Баардык етме ийри сызыктардын ийрейгендигинин радиусу 
жанма чекиттен тегерек ийри сызык менен бириккен чекитти кездей 
акырындык менен кичирейиши керек экендиги белгилуу. 
Радиоидалдык спиралда бул кичирейуу (13.6.1) формула боюнча 
керсетулген р = с:1 радиустун езгерушу жанма чекиттен р 
аныктоону каалаган чекитке чейинки ийри сызыктын узундугуна 1 
тескери пропорциялуу болорун керсетет. Лемнискатада р  нун жанма
О чекитинен берилген В чекитине жургузулген хорданын а узундугуна 
кез карандылыгы аныкталган, ошондуктан бул жерде р=С:а. 
Акырында, кубдук параболада р берилген чекиттин абсциссасына 
кез карандылыгы керсетулген, атап айтканда: р=С:х.

Лемнискатаны баардык имерилиш учун бирден ийри сызыктан 
(эки етме ийри сызыктын жана бир тегерек ийри сызыктын ордуна) 
чон бурулуш бурчтарда жана кичине радиустарда, ошону менен 
катар серпантиналарда, жол кесилиштеринен темен тушуучу жолдордо
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жина t o o  к ы р к а л а р ы н ы н  к а п т а л д а р ы н д а  т р а с с а  и й р и -б у й р у  
i п и м п г а н д а  к о л д о н у у  ь щ г а й л у у .

Лемнискаталарды ажыратып белуу учун таблицалар бар, бирок 
шшрды ар бир учурларда формула боюнча изилдеечулер ездеру деле 
жсцил эле тузе алышат 

a2=3Csin2o
мында а-хорда, С-параметр, а> -хорда менен жанма сызыктын 

ортосундагы бурч, а нын ар турдуу маанисин берип, берилген 
параметрдеги С га туура келуучу бурчтарды т эсептеп чыгарууга 
болот. О чекитине коюулган теодолит менен <о бурчун ажыратып 
белушет да, бул бурчтардын жактарына туура келуучу хордалардын 
узундугун елчеп коюушат, мунун натыйжасында лемнискатада 
жайгашкан катар чекиттерди алышат.

Кубдук параболаны негизги ийри сызыктын бир кыйла чоц 
радиустарында жана салыпггырмалуу чон эмес етме ийри сызыктын 
узундугуна колдонууга болот. Ийри сызыкты ажыратып белууну тик 
бурчтуу координаталардын жардамы менен жасоого болот, алардын 
эсептелип чыгарылышын (13.7.1) формула боюнча

Щ  (13.7.1)

С параметрин жана абсциссанын х маанилерин кандайдыр ар 
бир бирдей аралыктарды, маселен ар бир 10 м берип, женил эле 
аткарат, етме ийри сызыкты бир, эки же уч ийри сызыктын 
кесиндилери менен алмаштырып жана баардык аралыкта негизги 
ийри сызыктын ордунда орточо тогоосу менен уч, беш же жети 
тогоодон турган коробовдук ийри сызыкты алууга болот. Айрым 
тогоолордун радиустары секирмелуу езгергендуктен, анда коробовдук 
ийри сызыктын етме ийри сызыктай ырааттуу селекету болбойт, 
бирок кеп учурларга буга маани беришпейт, ошентип автомобиль 
журуп баратканда ийри сызыкка канаатгандырарлык кошулушу 
мумкун.

13.7.2, б суретте коробовдук ийри сызыктын уч тогоосу 
керсетулген. Тогоолордун узундугу бирдей, ал эми негизги ийри 
сызыкка чейинки алардын суммасы етме ийри сызыктын узундугуна 
барабар болушу керек. Эгерде негизги ийри сызыктын радиусу R 
болсо, анда жанаша жаткан тогоонун радиусун Ri ди 1,5-R барабар, 
ал эми кийинки тогоонун радиусун R2=3R алышат. Коробовдук ийри 
сызыкты ез алдынча тогоолор менен ажыратып белууну тегерек ийри 
сызыктын таблицалары боюнча жургузууге болот.

Жолдун жанаша жаткан турдуу эништеги участокторун кесип 
еткенде, демпейген же кабырьвдкы сынган жер пайда болот. 
Демпейген сынган жер же кыр (13.7.3-суретге В чекити) алдыга журуп 
бараткан автомобилдин керунуусуне тоскоол болуп калат.
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Кабырьщкы сынган жерде С автомобиль карама-каршы эништеги СЕ 
сызыгына еткен кезде катуу силкинууге дуушар болот. Узунунан 
кеткен профилдин сынган жерлерин жумшартуу учун демпейген же 
кабырыщсы вертикал ийри сызыкты ажыратып белушет. Жолдордо 
вертикал ийри сызыкгы колдонуу транспорт каражаттарынын

Б -

13.7.3-сур0т. Вертикал ийри сызыктар

кыймылыныгн ылдамдыгын чонойтууда зарыл. Жолдун категориясына 
жараша демпейген ийри сызыктын эн кичине радиустарын 25000 ден 
2500 м чейин, ал эми кабырьщкыда-8000 ден 1500 м чейин алышат. 
Вертикал ийри сызыкты ажыратып белууну жанма сызыктан 
ордннаталар менен аВ, вВ жана сС, dC жургузулетт, ан учун атайын 
таблицалар бар. Вертикал ийри сызык катарында етме ийри сызыкты 
колдонуп, аларды ажыратып белуунун, долбоор сызыгын абсцисса 
огу катарында кабыл алып, тик бурчтуу коордннаталар ыкмасын да 
колдонууга болот.

13.8. Жол трассасынын планьш тузуу

Трассанын планын пикетаждык китепчеге (13.3.1-суретгу кара), 
бурч елчеечу журналга, байлашгыруучу журналга, эгерде алар 
жургузулсе,, жазылган елчеелердун жана эсептеп чыгаруулардын 
натыйжалары боюнча тузушет. Камералык жумуштун журушунде
13.8.1-табляцада керсетулген туз сызыктардын жана ийри 
сызыктардын бурулуш бурчтарынын ведомостун тузушет. 1 ден 11 
чейин, ошондой эле 14 жана 15-графаларды толтурууну бурч 
елчеечу журналдан жана пикетаждык китепчеден керектуу 
мааль; маттарды женекей кечуруп жазуу менен жургузулет. Трасса ПК0 
башталары, уч бурчу бар экени жана ПК68 бугеру 13.8.1-таблицадан 
керунуп турат. Биринчи бурч учун маалыматтар 13.2.1-таблицадан 
алынды.

12-графага жазылган сандар кийинки ийри сызыктын башы 
менен мурдагы ийри сызыктын аягынын пикетаждык аттарынын 
айырмасын керсетет. Трассанын башындагы туз сызыктуу кесиндини 
эсептеп чыгаруу учун, биринчи ийри сызыктан башталышы менен
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трассанын башынын же анын участогунун башталышынын 
пикетаждык аттарынын айырмасын алуу керек. Акыркы туз 
сызыктын узундугу трассанын аягы же анын участогунун аягы менен 
акыркы ийри сызыктын пикетаждык аттарынын айырмасы катарында 
келип чыгат, атап айтканда: (ПК68)-(ПК56+04,24)= 1195.76 м.

Бурулуш бурчтарынын чокуларынын ортосундагы аралыкты (13- 
графа) эсептеп чыгаруу учун: биринчи бурулуш менен трассанын 
башынын, кийинки ар бир бурулуш бурчу менен мурдагынын, 
трассанын аягы менен кийинки бурулуш бурчунун пикетаждык 
аттарынын айырмасын алуу керек. Биринчи бурулуш бурчунан 
кийинки кесиндиден бапггап, алынган айырмаларга мурдагы ийри 
сызыктын домери жер бетине елченуп коюулуп, бирок пикетаждын 
эсебине кирбегендиктен, аны коШуу керек. Ошондо 1 жана 2- 
бурчтардын ортосундагы арапык

(ПК 44+80,28)-(ПК18+70.30)+1.29=2611,27 м барабар болот.
13.8.1-таблицада темендегудей текшеруу эсептеелерду жургузушет. 

Он бурчтардын суммасы (3-графа) менен сол бурчтардын 
суммасынын (4-графа) айырмасын алышат; ал журуштун акыркы 
жана биринчи жактарынын азимуттарынын айырмасын, б.а. -23°03’ 
барабар болушу керек. Бул эсептеелер учун 15-графада керсетулген 
жактын румбун алып, азимутка езгертуп, айырмасын пайда кылуу 
керек. 7-графага жазылган баардык ийри сызыктардын суммасына, 9- 
графадан алынган баардык домерлердин суммасын кошсок, 6-графага 
жазьшган эки эселенген тангенстердин суммасына барабар болушу 
керек. Акыркы белгинин бир-эки бирдикке кеткен айырмасын, бул 
чондуктар учун таблицадан алынган маалыматтар тегеректелгендиги 
менен тушундурууге болот. Туз сызыктардын суммасына 2П  ийри 
сызыктардын суммасын 2 К (7 жана 12-графалар) кошсок, 9-графага 
жазылган домерлердин суммасынан тышкары, бурчтардын 
чокуларынын ортосундагы аралыктардын суммасына барабар болушу 
керек.

Туз жана адыр-будур жерлер учун трассанын планын 1:10000 
жана тоолуу жерлер учун 1:5000 масштабдарда тузушет. Эгерде 
трассаны байлоо мамлекеттик геодезиялык тордун пункттарына 
жасалса, анда планды тушуруу тик бурчтуу координаталар боюнча 
аткарышат. Мындай байлоо жок болгон кезде, планды тушурууну
13.8.1-таблицанын 13 жана 15-графаларынан алынган румб жана 
журуштун жактарынын узундугу боюнча жасашат.

Планды узундугу 84 см, бийиктиги 27 см болгон рамкадагы 
чийме кагаздын езунче барактарына тузушет. Барак, усту жагы 
тундук же батыш болгондой кылынып багытталат (13.8.1-сурет). Ар 
бир барактын башында жана аягында, бул баракта керсетууну 
чектеген жана чектеш барактар менен бириккенин керсетуучу 
трассага перепндикуляр узук сызыкты жургузушет. Бурч елчеечу 
журушту тушургенден кийин, чокудан тангенстерди елчеп коюушат да, 
ийри сызыктын жанма чекиттерин, б.а. ИСБ жана ИСА алышат; 
алардын ортосуна туура келген жаанын радиустарын жургузушет, ан
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учун дайыма шаблонду колдонушат. Белгиленген ИСБ жана ИСА 
чскиттери менен аларды байланыштырып пикеттерди тушурушет; 
километрдик белгилерди, бурчтардын катар белгисин керсетушет.

Жагдайларды пикетаждык китепченин маалыматтары боюнча 
тушурушет, ал эми трассанын боюндагы жуз метрдик тилкенин 
чегинен тышкарыны картадан алышат. Жагдайлык белгилерди жана 
жазууларды рамканын ылдыйкы жагына параллель жайгаштырышат. 
Гегерек ийри сызыктын элементтерин, бурулуш бурчтарынын 
ортосундагы туз сызыктардын узундугун жана эсептеп чыгарылган 
румбдарды чийменин бош жерине таблицалар турунде жайгашты
рышат, кесилген пикеттерди чийменин масштабында тушурушет. Ар 
бир барактын башынын жана аягьшын ортосунда жол долбоорлончу 
пункутгардын аттарын керсетушет.

Трасса темир жана автомобиль жолдору менен кесилиппсенде, 
планда трасса менен жолдун огунун ортосундагы бурчтун чондугун, 
бийиктик белгисин жана кесилишкен чекиттин пикетаждык атын, 
кесилишчуу жолдогу бул чекиттин ордун километр менен керсетушет. 
Кесилуучу автомобиль жолу учун андан тышкары, топурак 
полотносунун кендигин, журуучу белуктун кевдигин, жабуунун турун 
жана, эгерде ал пландын чегинен чыгып кетсе, ал баруучу пункутту 
керсетушет. Трасса байланыш жана электр беруучу линиялары менен 
кесилишкенде, планга бурчтун човдугун, сымдардын санын жана 
ылдыйкы сымдын асылган бийиктигин жазышат. Токойлуу участокту 
кесип еткенде жыгачтардын турлерун керсетушет.

Эгерде трасса эл жашаган пункуттун кечелеру боюнча етсе анда 
чийменин бетинин бош жерине, кеченун туура профилине трассадан 
кулурушка чейинки аралыкты керсетуп, схемалык турде беришет. 
Планга эл жашаган пункуттун жалпы селекетун жана, эгерде алар 
бузулууга жатса айрым уйлерду гана тушурушет. Колдонулуп жана 
долбоорлонуп жаткан топурактардын резервдерин, курулуш 
материалдарынын чыккан жерин жана аларга келуучу жоддорду 
тушурушет. Трассаны бекиткен ыкмаларды схемалар турунде, пландын 
бош жеринде керсетушет.

Туз жана анча адыр-будур эмес жерлердин пландарында, 
горизонталдарды трассанын багытын алууда негиздее учун жана алар 
керек болгон жерлерге гана жургузушет. Адыр-будур жана тоолуу 
жерлерде горизонталдарды пландын баардык жерлеринде керсетуу 
керек. Пландын устуне коюулган калькага (суу кагазга) 
горизонталдарды алдын ала карандаш менен тушуруп жана аларды 
пикеттин бийиктик белгилери менен байланыштыруу сунуш кылынат. 
Рельефтин кесилиш бийиктигин 2 ден 5 м чейин алуу керек. Он 
жагынын ылдый жагына трассата, мекемеге жана жумушту 
аткарышкан адамдарга ж.б. тиешелуу болгон негизги маалыматтарды
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жайгаштырган штампты чийишет. Трассаны бурч елчеечу, ал эми 
жагдайды пикетажчы тушурушет.

Негизги маалыматтарды издеп табууга кыйынчылык келтирген 
жана негизги эмес деталдар менен планды толтуруп жибербеш учун, 
жогоруда эскертилген майда-чуйделердун белугу ошонун ичинде 
жерлердин селекету 13.8.1-суретге керсетулген эмес.

13.8.1-сурет. Автомобиль жолунун жалпы планы

4 2 8



14 БАИ АЭГОДЮМДОРДУ ИЗИЛД00Д0ГУ
ЖАНА КУРУУДАГЫ ГЕОДЕЗИЯЛЫК ЖУМУШТАР

14.1. Курулуштарды планда жана бийиктик боюнча 
ажыратып белуу

Аэропорт татаал инженердик курулуш болуп эсептелет, анын 
тутумуна: аэродром, аба жолдорунун тилкелери, техникалык кызмат 
аянттары, абадагы кыймылды башкаруучу объектер, радионавигация 
жана кондуруу кирет.

Аэродромдорду изилдеенун практикасында 1:5000 маспггабдагы 
топографиялык ченеп-влчевну геодезиялык тордун негизинде, ал эми 
геодезиялык негизди полигонометриянын же аналиткалык торлор 
турунде, аянтты ченеп-влчее жана ажыратып белуучу жумуштар учун 
1:2000 жана 1:500 масштабдарда толук изилдеенун журушунде 
тузушет. Токойлуу жерлерде пландык геодезиялык негизди полигоно
метриянын журушу турунде, ал эми ачык участоктордо кичине 
триангуляциянын торлорун же геодезиялык белгилеп билип коюу 
ыкмасын колдонушат.
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14.1.1-сурет. Полигонометрия

Полигонометрияны туюк журуштер менен салышат (14.1.1- 
сурет). Жактарын жарык аральпс елчегучтер менен же асылма
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елчеечу шаймандар менен елчешет. Кичине триангуляциянын 
жактарын 400-800 метрден тузушет. Созулган аянттарда 14.1.2-суретте 
келтирилген тордун схемасы колдонулат.

14.1.2-сурвт. Кичине триангуляция

Тордун терт жагын (базистерди) 1:50000 чон эмес ката менен 
елчешет, жактардын ортосундагы тордун айрым участокторун 
тендешет.

Аэропортторду курууда, бийиктик боюнча негиздее (нивелирдик 
торлор) эц эле маанилуу орунду ээлейт. Аэродромдорду тикесинен 
тегиздее, нивелирлееде алынган бийиктик белгилер боюнча жасалат, 
ушул эле бийиктик белгилер боюнча жер казуу жумуштарынын 
келемдерун да, эсептеп чыгарышат.

14.2. Аэродромдор учун аянттарды тандап алуунун талабы

Аэропортту куруу учун темендегудей тал ап эске алынышы 
керек.

1. Учак учуучу зонанын баардык курулуштары баткандай жана 
негизги шамалдын багытына багытталып, ушул багыт боюнча учак 
учуучу негизги тилке жайгашкандай, аянт жетиштуу елчемдерде 
болушу керек.

2.Учуп конуучу операциялардын коопсуздугу учун вертикал 
тегеректердин 8000 м кичине эмес радиусунда, учак учуучу талаанын
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ржльефинин 0,02 ашпаган эциши болушу керек. Нешер жаандын суусун тез 
hi ы ii.iii кетириш учун учак учуучу аянттын эщшш 0,005 кичине болбошу керек. 
Ушундан улам аянттагы жердин рельефи терен андары жок, орточо эциши 0,02-
0,03 чон эмес, бирок 0,003-0,005 кичине эмес айдееш болушу керек, ушул 
мшртгар сакталса аэродромдорду куруу убагындагы жер казуу жумуштарынын 
мшому эн эле аз болот,

3. Шамал кеп боло турган багытгардын зоналарында, аянттын абадагы 
ичык кире бериш жери болушу керек. Абадагы кире берген жердин аймагында 
учак учуучу талаанын чегинен бийик курулуштарга же тоо тоскоолдоруна 
чейинки, берилген чекгеги аралыкты L (метрде) темендегу формула

т_Я  + А + 10 

tg&

боюнча эсептеп чьп'арууйа болот.
Мында Н-тоскоолдордун бийиктиги, м; h-тоскоолдун негизинин учак 

учуучу талаанын устундегу бийиктиги, м; б-учак учуп чыгуудагы же 
конуудагы бурчу; 10-габаритгеги кошумча елчем, м.

4. Аянттын топурагы турукгуу болушу керек. Жер алдындагы суу 
мумкун болушунча терен жайгашуусу керек. Аянтта саздак участоктор, есуучу 
терец аццар, жарыктар, жер кечкулеру болбошу керек жана кирген суулар 
каптабашы керек.

14.3. Абадан кире берген жердин зонасында тоскоолдордун 
бийиктигин аныктоо

Учак учуучу талааны изилдееде абадан кире берген жерлердеги, 
учуп-конуучу операцияларды нормалдуу аткарууга тоскоол кылуучу 
салынган уйлердун, курулуштардын жана башка бийик 
тоскоолдордун бийиктигин аныкташат.

Тоскоолдордун бийиктигин аныктоону геодезиялык 
нивелирлеенун ыкмалары менен аткарышат.

Жантаюу бурчтарын елчее учун бийиктик белгиси белгилуу, 
тоскоолдуктардан S аралыгында турган аянттын чекиттеринин 
бирине теодолитти орнотушат.

Тоскоолдуктардын бийиктиги h=h!+h2 экени 14.3.1-суреттен 
керунуп турат.

А, = Stgax; Л2 = Stga2
болгондуктан,

h= S(tga1+tga2)
чыгат.
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14.3.1-сурет. Жакын турган тоскоолдордун бийиктигин аныктоо

Теодолит турган чекиттин бийиктик белгисин НА аркылуу 
белгилесек, анда тоскоолдук эн еедеку чекнтиннн С бийиктик 
белгиси

Hc=Ha+i+S-tga, 
болот, мында i-A чекитине орнотулган аспаптын бийиктиги.

Эгерде тоскоолдун негизиндеги чекитинин бийиктик белгиси 
белгилуу болсо, анда анын еедеку белугунун бийиктик белгиси 
темендегу формула

H=H,+Stea, -tga2) 
боюнча аныкталышы мумкун.

14.4. Аэродромдорду куруудагы ажыратып белуучу жумуштар

Аэропортто курулуш зонасы бар, ал техникалык кызматтын 
челкемунен жана эл жашоочу шаарчадан турат. Аэропорттун кызмат 
куруЛуштары болуп, учууну жургузуучу жана жуктеп ташуу 
операцияларына нормалдуу шартгы камсыз кылууну, аэровокзал, 
ангарлар, куйуучу-майлоочу майларды сактагычтар жана башка 
жайлар эсептелет.

Техникалык кызмат челкему учактар турган жерден, абадагы 
кире берген жердин аймагынан алые эмес, курулуштар учактардын 
учуп-конушуна тоскоол болбогондой жайгашат.

Эл жашоочу шаарча баардык эл жашаган уйлерду, маданият 
жана турмуш-тиричилик курулуштарды бириктирип, аэропорттун 
учуучу жана тейлеечу кишилерин жайгаштыруу учун арналат.
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Бул курулуштардын долбоорун натурага кечуруу, инженердик 
гсодсзиянын курсунда баяндалган адеттеги ыкмалар менен аткарылат.

Учуучу зонанын тутумуна, учак учуучу талаа, учактардын 
турган жери, учакты жердин усту менен айдоочу жолдор кирет. 
Учактар учуп-конуу учун, учуучу талаада учактар учуучу тилкелер 
жайгашат. Учактар учуучу тилкеде цеметбетон жабуусу менен, 
атайын учуп-конуучу тилкелер курулат. Ири аэропорттордо мындай 
тилкелерден 3-5 же мындан кепту курушат. Мындай тилкелердин 
узундугу 2-3 км жана кендиги 80-100 м чейин болот.

Ошондой эле токтоп турган убакта учактарды коюу жана 
тейлее учун езгече орундар курулат. Бул орундар учуучу талаанын 
чегинен тышкары жайгашат да, учактар журуучу жолдор аркылуу 
учуп-конуучу тилкелер менен биригет.

Адетте бул жолдор жана тилкелердин жабуусу бетондон 
жасалат.

Учак учуучу тилкеге абадан кире бериштин аймагы жанаша 
жатат. Учуп-конуучу операциялардын коопсуздугу учун, учак учуучу 
талаанын чегинен горизонтко жантайган тегиздик, учактардын 
кетерулуу же конуу бурчуна барабар жана бут узундугу боюнча 
баардык вертикал тоскоолдордон 10 м ееде втушу зарыл.

Маанилуу орунду жер алдындагы инженердик торлор: суу 
кетируучу курулуштар (сарыктыргыч жана ношевр канализациясы), 
кабелдин тобу, суу тутуктерунун тору ээлешет. Бул торлор, 
инженердик геодезия курсунда баяндалган адеттеги ыкмалар менен 
ажыратылып бвлунет.

14.5. Учак учуучу талаанын окторун ажыратып белуу 
жана бекитуу

Аэропорттун курулуштарын жер бетинде ажыратып белуу, 
темендегу жумушчу долбоор документгеринин:

1) 1:2000 масштабдагы аэропорттун жалпы планын;
2) 1:5000 масштабдагы учак учуучу талаанын ажыратып белуучу 

чиймесинин;
3) 1:2000 масштабдагы тикеСинен тегиздеенун долбоорунун;
4) жер астындагы коомуникациялардын пландарынын жана 

узата профилдёринйн;
5) айрым курулуштардын туйундерунун, пикеттеринин жумушчу 

чиймесинин негизинде аткарылат.
Аэропортгу ажыратып белуунун алдында талаадагы геодезиялык 

торду текшеришет, жоголгон же бузулган геодезиялык белгилерди 
калыбына келтиришет. Эгерде изилдеенун журушунде пикетаждык 
тор бекитилбесе же сакталбай калса, ажыратып белууну жана
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пикетаждык торду бекитууну калыбына келтиришет да, учак учуучу 
талаанын баардык кара бийиктик белгилерин текшеришет.

Негизги чекиттер жана курулуштардын октору, натурага 
чыгарыла турган пункуттардын координаталары текшерилет.

Геодезиялык негиздин талаа текшеруусу менен чогу, 
аналиткалык долбоор маалыматтарын да текшеришет.

Аэродромдун долбоорун натурага кечурууну, : учак учуучу 
талаанын баардык курулуштарын ажыратып белуунун негизи болуп 
эсептелген, учуп-конуучу тилкенин узата огун жер бетинде ажыратып 
белууден башташат. Ажыратып белууну геодезиялык негиздевнун 
пункуттарынан баштап аткарышат. Берилген полярдык 
координаталары боюнча, квадраттардын торунун жакынкы негизги 
пункуттарынан жер бетинде тилкелердин баштапкы жана акыркы 
чекиттерин табышат да, алардын ортосунда пикетажды ажыратып 
белушет (14.5.1-сурвтту кара). Бул жумушту 30 секундалык 
теододиттин, текшерилген рулетканын, елчеечу лентанын же 
оптикалык аралык елчегучтун жардамы аркылуу аткарышат. 
Ажыратып белуунун салыштырмалуу чегине жеткен катасы 1:2000 
чон болбошу керек.
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14.6. Учак учуучу талааны тегиздведегу ажыратып бедуучу 
жумуштар

Учак учуучу талааны тикесинен тегиздеедвгу жер казуу 
жумуштары эки этапта аткарылат.

Л дегенде жер массасы оюктан кырдалган топуракка ташылат. 
Экинчи этапта долбоордун кызыл бийиктик белгилерине жана 
•циштерине жараша тегиз бетти тузуш учун, тегиздее жумуштарын 
аткарышат.

Ажыратып белуу квадраттар ыкмасы менен аткарылат.
Учак учуучу талаанын долбоор (кызыл) бети натурага, жер 

бетинде бекитилген квадраттардын 40x40 м торунун чокуларында 
орнотулган езунче бийиктик белгилер боюнча кечурулет (14.6.1- 
сурет).
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,2 Топуракты ташуунун багыты

14.6.1-сурет. Квадраттар ыкмасы

Башталышында ажыратып белуунун темендегудей турун 
аткарышат:

1. Квадраттардын чокуларындагы кузетчу казыктарга жумушчу 
белгилерди жазышат (кырдалган топурак "+" белгиси менен, оюк 
белгиси менен белгиленет).
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2. Оюктун жана кырдалган топурактын орундарын тегерете 
вешкалар менен белгилешет да, эн чон терендиктеги оюктардын жана 
чоц бийиктиктеги кырдалган топурактардын багытын керсетушет.

3. Кырдалган топурактардын мунездуу жерлерине, бийиктиги 
кырдалган топурактын бийиктик белгисине туура келген 
визиркаларды орнотушат.

Топурак массасын долбоор белгисине 10-20 см калганча 
ташыгандан кийин, оюкту тазалашып, кырдалган топуракты 
туздешет, андан кийин тегиздеечу жумуштар учун, ажыратып белууну 
жумуштарга киришет.

Ошону менен бирге натурада квадраттардын чокусуна бийиктик 
белгиге туура келуучу казыктарды кагышат да, нивелирдин жардамы 
аркылуу кызыл бийиктик белгилерди белгилешет.

Эн акыркы жасалгалоо учун бийиктик чекиттердин торун 10x10 
метр квадраттарга чейин коюлтушат. Тегиздеечу жумуштар 
буткенден кийин учак учуучу талааны 40x40 м квадраттардын тору 
боюнча аткаруучу нивелирлеену жасашат да, тикесинен тегиздеенун 
аткаруучу чиймесин тузушет.

Аткаруучу чиймени 1:2000 маспггабда 40x40 м квадраттардын 
тору боюнча тузушет, чиймеде долбоор кызыл бийиктик белгилерди, 
чыныгы кызыл бийиктик белгилерди жана ±4 см ашпаган 
кыйшаюуну керсетушет.

Учак учуучу талаанын бети майда толкуну, чункуру жана 
денсеелеру жок, тегиз болушу керек.

Учак учуп-конуучу тилкелердин туура эниши 0,006-0,008 
чегиндеги, эки жакка жантайма болушу керек.

Тилкенин четтеринде жаандын суусун кабыл алуучу кудуктары 
бар, суу агызуучу ноолор жайгашат, учактардын турган жерлеринин 
жана журуучу жолдорунун бир жактуу жантаймасы болушу мумкун.

14.6.1-сурет. Учак учуп-конуучу тилкенин узата кесилиши

Учактын учуучу талаасына жана жолдоруна цементбетон 
жабууларды курушат. Бетонду езунче плита турунде салышат. 
Бетондоонун алдында тилкенин узата огун калыбына келтиришет да, 
текшеруу нивелирлеену аткарышат.
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Мсханизациялапггырылган бетондоодо взгече рельс-калыптарды 
орнотушат, алар боюнча бетон салуучу машиналар жылат. 
Млитилардын катарларын планда (ордунда) ажыратып белуу, негизги 
же ига параллель бекитилген узата октон жургузулет.

14.6.2-с^рет. Жумушчу туураларды бекитууу

Жер тепшисин ажыратып белууну учуучу талаанын узата 
огунан, ар бир 20 м кийин, тууралар боюнча жургузушет. Узата ок 
боюнча ар бир 20 м кийин коюулган кошулган чекиттерди тилкенин 
чегинен тышкары, даты кошумча створдук тегиздиктер менен 
бекитишет (14.6.2-сурет). Бекитилген белгилерди узата окту калыбына 
келтируу учун жана жер алдындагы коммуникацияларды ажыратып 
белуу учун пайдаланышат. Белгилердин кээ бирлерин (ар бир уч 
никеттен кийин) тонуу терендигинен ьшдый орнотушат да, жумушчу 
рсперлер катарында колдонушат.

Бетондорду ёзунче плита турунде салышат. Бетондоонун 
алдында тилкенин узата огун калыбына келтиришет да, текшеруу 
нивелирлеену аткарышат.

Курулуш буткенден кийин учак учуучу талаа боюнча, жер 
алдындагы коммуникациялар боюнча, уйлер жана курулуштар 
боюнча, баардык аткаруучу документтерин жасашат, ошондой эле 
аэродромдорду пайдалануу учун, геодезиялык негиздин калган 
баардык маалыматтарын такташат.
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15 БАП. АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДОРУН КУРУУДАГЫ ЖАНА 
IIАЙДАЛАНУУДА1Ы ГЕОДЕЗИЯЛЫК ТЕЙ Л 00

15.1. Курулуш-монтаждоо ендурушундегу геодезиялык 
жумуштардын элементгери

Инженердик-геодезиялык влчеелер жана ажыратып белуулер 
курулуш-монтаждоо жумуштарынын журушунде аткарылуучу узун 
(жол полотносу) же топтолгон турдегу (кепурелер, уйлер ж.б.) 
курулупггарды кетерууде, техникалык долбоордо каралган 
курулуштардын геометриялык формасын жана жер бетиндеги анын 
тийиштуу жайгашуусун камсыз кылышы керек. Андан тышкары, 
курулуштун турдуу мезгилинде аткарылуучу геодезиялык влчевлвр, 
курулуштун журушун текшеруугв жана аткарылган жумуштун 
квлвмун аныктоого мумкунчулук берет. Белгилуу меенет бутквнден 
кийин же курулуш толук бутквнден кийин тузулген геодезиялык 
аткаруучу чийме боюнча, курулуш бекитилген техникалык долбоорго 
туура келген денгээли женувде баа берууге болот.

Жер бетинде ажыратып белууну дайыма курулуштун огунан 
башташат, ага карата калган элементтерин, жумушчу чиймелерден 
алынган маалыматтарга жараша жайгаштырышат.

15.1.1- сурет. Убактылуу белгини алмаштыруу

Геодезиялык белгилерди алмаштыруучу ыкмаларды, ошондой 
эле бийиктик белгиси берилген чекитти, берилген эвдштеги 
сызыктарды жана тегиздиктерди нивелирдин жана жол курулушунда
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колдонулуучу женекей каражаттардын жардамы аркылуу жер бетинде 
ижыратып белууну карайбыз.

Убактылуу белгини туруктууга алмаштырууну темендегудей 
жасаса болот. Мейли казыкта мык менен белгиленген А чекити 
болсун, аны бышыгыраак жана кепке чейин туруучу белги менен, 
маселен мамы менен алмаштыруу керек дейли. А чекитинен 8-10 м 
иралыкта жайгашкан В чекитине теодолитти орнотуп, жиптердин 
горунун борборун мыкка келтиришет, андан кийин алидаданы 
бекитишет да, алар дурбунун коллимациондук тегиздигинде 
тургандай кылып, жерге 1 жана 2 деген эки казыкты кагышат, 
алардын туура ордун казыктардын устунде мыктар менен белгилешет 
(15.1.1-сурет). Андан кийин теодолитти С чекитине которуп коюушат 
аны СА сызыгы болжолдуу АВ га перпендикуляр болгондой кылып, 
тандап алышат. Торлордун борборун кайрадан А мыкка келтиришет, 
алидаданы бекитишет, 3 жана 4 казыктарды кагып чыгышат да, 
аларга мык менен дурбунун жацы коллимациондук тегиздигин 
белгилешет. Андан кийин А казыгын алып салышат, анын ордуна 
чункур казышат, 1-2 жана 3-4 мыктардын ортосунда тартылган 
кендир жиптердин же сымдардын кесилишкен чекитинен тушурулген 
салмоордун алдында тургандай кылып, чункурга туруктуу белгини 
орнотушат. Туруктуу белгини кеемп салып, салмоордун учунун так 
астында, анын чокусуна мык менен белгилешет, эгерде белги металл 
же анын чокусуна металл пластинка орноштуруп койсо, темир кескич 
менен чырым сыяктуу кертик жасашат.

Ушундай ыкма менен вешкалардын ортосундагы ар бир 
сызыктын кесилишине жакын шооналарды тартып, эки мамыланган 
багыттын кесилишкен чекитин табууга болот.

Бийиктик белгиси берилген, маселен профилдин долбоор 
сызыгынан алынган чекитти жер бетинде темендегудей ыкма менен 
ажыратып белууге болот.

Мейли, эгерде жакын жерде бийиктик белгиси 43,370 м В 
чекити болсо, А казыктын учунун бийиктик белгиси 42,810 м 
болгондой кылып, аны кагуу талап кылынат дейли (15.1.2-сурет).

Берилген чекит менен изделуучу чекиттин ортосуна нивелирди 
орнотуп жана бул эки чекитке рейканы коюуп, а дегенде берилген В 
чекитинде турган рейка боюнча санап белууну жасашат; 5.1 
керсетулгендей аспаптын горизонтунун бийиктик белгисин 
аныкташат. Мейли рейка боюнча санап белуу 1374 мм барабар 
болсун, ошондо аспаптын горизонтунун бийиктик белгиси 
43,370+1.374=44.744 м суммасы катары чыгат. Изделуучу чекиттин 
бийиктик белгиси 42,810 метр, А рейкасы боюнча санап белуу 
44.744-42,810=1934 айырмасына барабар болгон шартта алынат. 
Эгерде изделуучу чекитте турган рейка боюнча чыныгы санап белуу 
эсептеп чыгарылгандан чон болсо, маселен 250 мм, анда рейка менен
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катар, казыктын башы рейканын таманынан 250 мм веде тургандай 
кылып, аны кагуу керек, демек, ошондо изделуучу чекит болмок. 
Рейка боюнча санап белуу эсептеп чыгарылгандан кичине болсо, 
маселен 500 мм, изделуучу чекит 500 мм рейканын таманынан ылдый 
турат. Рейканын астындагы жерДе ушул чондукка чучкур казып жана 
казык кагуу керек Изделуучу чекиттин бийиктик белгиси дайыма бир 
нече аракеттин натыйжасында чыгат. Чекиттин пландагы орду 
долбоор бийиктик белгиси менен белгилуу экени езунен езу 
тушунуктуу.

15.1.2-сурет. Бийиктик белгиси берилген А чекитин ажьфатып белуу

Эгерде берилген жана изделуучу чекиттер бири экинчисинен бир 
кыйла аралыкта турушса жана нивелирди бир жолу орнотуп, 
керектуу байкоолорду аткарууга мумкунчулук болбосо, берилген 
чекиттен изделуучу чекитке журуш салуу керек. Ошентип изделуучу 
чекитке жакын жерде бийиктик белгиси белгилуу чекит болуп калат 
жана андан аркы жумуш жогоруда жазылгандай аткарылат.

Берилген эништеги сызыкты жер бетинде жок дегенде эки 
чекитти белгилеп ажыратып белууге болот, алардын бирее дайыма 
берилет. Ошондо берилген чекиттен ажырап белунуучу сызыктын 
багыты боюнча кандайдыр бир аралыкта d алып коюушат, андан 
кийин, берилген чекиттин устундегу h бийиктикти d га белгенде i 
энишин бергендей кылып, алынган чекитке казыкты кагышат.

Мейли эциш i=-0.01 керсетулсун, аралык ^=100 м апынып
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коюулсун; берилген чекитте коюулган рейка боюнча санап белуу 
1234 мм болсун дейли. Демек, экинчи чекитке коюулган рейка 
боюнча бийиктиктин чондугуна айырмаланган, (1.6.2) формула 
боюнча h=cH=l м эсептеп чыгарылган санап белуу чыккандай 
кылып, казыкты кагуу керек. Эниш терс болгондуктан, анда 
изделуучу чекит берилгенден 1 м ылдый болушу керек, изделуучу 
чекитке коюулган рейка боюнча санап белуу, 2234 мм алынышы 
керек. Аспаптын ушул орнотуусунда, нивелирдин жардамы менен туз 
сызыкта, алардын ар бири учун рейка боюнча санап белууну эсептеп 
чыгарып, дагы бир нече чекиттин абалын белгилееге болот.

Визирка эки чекит менен белгиленген берилген эништеги 
сызыкты деталдуу ажыратып белуу учун, женекей курал катарында 
колдонуучу Т тамгасы турунде бириктирилип бекитилген эки 
тактайчаны элестетет.

15.1.3-сурет. Берилген эништеги сызыкты визиркалар менен 
ажыратып белуу

Мейли 15.1.3-суреттегу А жана В чекиттеринде кагылган 
казыктардын башы, белгилуу экиштин сызыганын учтарын 
белгилешсин. Усту АВ сызыгывда тургандай кылып, дагы бир нече 
казыктарды кагыш учун, бирдей бийиктиктеги уч визирканы алышат, 
алардын экеесун А жана В чекиттериндеги казыкка вертикал 
коюушат, ал эми жылып турма деп аталган учунчусун ырааттуу 
турде АВ сызыгы боюнча кагылган ортодогу казыктардын устуне 
коюуп чыгуу керек Эгерде ортодогу казыктардын баштары АВ 
сызыгывда турушса, байкоочу баардык визикалардын устунку кыры 
бир тегиздикте жайгашканын керет. Эгерде андай болбогон болсо, 
анда ортодогу казыктарды, же ееде кетеруу керек, же талап 
кылынган абалга чейин ылдый кагуу керек, ан учун керек болгон 
учурда жерде жетиыггуу елчемде чункур казышат. Берилген эцшитеги 
сызык боюнча визиркалардын жардамы менен казыктарды орнотуу 
дайыма бир нече аракеггердин натыйжасывда жетишилет. Зарыл

441



болгон учурда, берилген эништеги сызыкты улантуу учун, учунчу 
визирканын жардамы арКылуу, казыкты ушул сызыктьш уландысына 
кагышат.

Кээде В чекитине коюулган визирканын туура тактайчасын 
калгандарына Караганда эки эсе кенен жасашат да, анын устуцку 
жарымын кара туске, ал эми ылдыйкысын ак туске боёшот. Мунун 
натьшжасында негизден калган визирканын туура тактайчасынын 
устунку узата жээги жайгашкан бийиктиктеги белуучу сызыктын 
керунушу жакшырат.

Визиркалар башкача да тузулушу мумкун, бирок алардын 
мИлдети белгилуу сызыкка берилген эништи беруу, мурдагыдай эле 
калат. Маселен, жер алдындагы узун курулуштарды (трассадан сууну 
бургуч, канализация ж. у. с.) салууда визиркалар менен темендегудей 
колдонушат.

15.1.4-сурет. Жер алд’ындагы коммуникацияны ажыратып белуу

Суу бургуч тутуулерге белгилуу эништи берип, аларды 
траншеяга салуу г^ерек болуп калды деп божомолдойлук (15.1.4- 
сурет). А  дегьнде теодолит менен траншеянын огун ажыратып 
белушет да, он жана сол жактары боюнча, андан ар бир 20-30 м 
кийин мамыларды орнотушат, траншеяны казгандан кийин аларга А, 
В ж у. с. тактайларды горизонтал кагышат да, отургуч турундегу 
тозгучту алышат. Мамыларды октон оцго жана солго бирдей 
аралыктарда казып орноткондуктан, анда отургучтарга траншеянын 
огун белгилеечу мыктарды какса болот, ал эми салмоорлордун 
жардамы аркылуу, кийин тутуктерду салуу учун керек болгондо, окту 
траншеянын тубуне тушурууге болот. Ар бир тозгучка туурасынан 
терт кырдуу жыгачты К (кичине текчени) мыктап бекитишет, 
алардын устунку кесигин нивелирлешет, андан кийин аларга 
визирканы коюушат да, мык менен кадашат.
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Биринчи визирканын бийиктигин каалагандай алса болот, ал 
эми калгандарын болсо, баардык мыктап бекитилген визиркалардын 
уступку кыры, салынуучу тутуктун огуна параллель тегиздикте 
жайгашкандай кылып, эсептеп чыгаруу керек. Маселен, мейли 
отургуч А учун рейка боюнча санап белуу 1246 мм болуп калды; ал 
эми визирканы 400 мм бийиктикте мык менен кададык дейли. 
Рейканы визиркага коюушуп, ал боюнча 846 мм санап белууну 
алышат. Эгерде отургучтардын ортосундагы аралык 20 м, ал эми 
тутуктердун эниши, +0,01 керек болсо, анда В отургучундагы 
визирка А отургучундагы визиркадан 20-0,01=0,2 м бийик болушу 
керек, ал эми визирканын устуне коюулган рейка боюнча санап 
белуу 846-200=646 мм болушу керек. В отургучунун кичине текчесине 
коюулган рейка боюнча санап белуу 1060 мм алынды деп 
божомолдойлук, демек бул отургучка мыктап бекитилуучу 
визирканын бийиктиги 1060-646=414 мм болушу керек. Башка 
отургучтардагы визиркалардын бийиктигин ушундай эле аныкташат, 
тутуктерду салууда жылып турма визирканы С пайдаланышат, анын 
узундугу туруктуу визирканын устунку кырынын бийиктик белгиси 
менен, тутукту салып жатканда жылып турма визирканын таманын 
кайда койгонуна жараша, тутуктун устунун же астынын долбоор 
белгисинин айырмасына барабар болушу керек. Тутуктерду салууда 
визиркаларды, жогоруда каралган, берилген эништеги сызыкты 
ажыратып белгендей пайдаланышат.

Уйлердун жана курулуштардын алдындагы берилген эништеги 
аянтчаны, анын ичинде нелунчуну да, же башка учурларда, бул 
аянтчадагы параллель же кесилишкен сызыктарга керектуу эништерди 
берип, нивелирдин жардамы менен ажыратып белууге болот.

Мейли жер бетинде контуру ABCD тик бурчтук турунде 
белгиленген (15.1.5-сурет), елчемдеру 30x40 м аянтчаны ВА багытына 
алуу 0,03 эништи, ал эми ВС багытына алуу 0,02 эништи берип, 
ажыратып белуу талап кылынсын дейли. В чекитин белгилеечу 
казыктын башынын бийиктик белгиси Нв берилди, ал 24,16 м 
барабар деп божомолдойлук.

Бул чекиттин бийиктик белгиси жана берилген эништер боюнча, 
A, D  жана С чокуларына эсептеп чыгарылган бийиктик белгиси бар 
казыктарды кагуу учун, НА, HD, Нс бийиктик белгисин эсептеп 
чыгаруу керек. Андан тышкары ВА жана CD сызыктарында, маселен 
бири экинчисинен Ю м аралыкта жайгашкан, НА, Нс, HD 
чекиттеринин бийиктик белгилерин эсептеп чыгарып жана аларга 
эсептеп чыгарьшган бийиктик белгилерине жараша казыктарды кагуу 
керек. Ошондо ав жана cd сызыктары AD жана ВС га параллель 
болушат, демек, алардын эниши берилген -0,02 барабар. Жер бетинде 
берилген тегиздиктин абалын деталдуу суреттее учун визиркалардын
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же нивелирдин жардамы аркылуу AD, cd, ad жана ВС параллель 
сызыктарга дагы бир нече чекиттерди коюуга болот.

В -0.02
23.26 

23.56 *

23.66 < ►
с

24.164

s
о

С
-Щ 22.16

о

а

н * 22.16
S f
<5

U '23.06

10м 4 «23.36
i=-0.02

D

15.1.5-сурет. Берилген эништеги ABCD тегиздигин ажыратып
белуу

Ушул шарт учун (5.1.1) жана (1.6.2) формулалар боюнча
HA=HB-dBA. M S 16-30 0.02=23.26м;
HD=HA-dAD. i=23,26-40-0.02=22.46м;
Нс=24.16-40-0.02=23.36м чыгат, дагы бир жолу текшеруу учун
Но=23.3б-30-0.03=22.46м

алабыз
Ушундай эле
На=24.16-10-0.03-23.86м; Нс=23.56м; .
Нв=23.36-10-0.03=23.06 жана На=22.76м эсептеп чыгарууга болот,

10, 30 жана 40 сандары -(1.6.2) формулада d тамгасы менен 
белгиленген, чекиттердин ортосундагы аралык.

15.2. Жер полотносун курууда аткарылуучу ажыратып белуулвр

Автомобиль жолу-белгилуу пункуттардын ортосунда 
транспорттук байланыш учун арналган инженердик курулуш; ошону 
менен бирге дайыма жол эн кыска аралык боюнча салынганга, ал 
эми анын огу горизонтал жайгашканга умтулушат. Чындыгында 
мындай шарттар чанда кездешет. Кебунче кошуна пункуттардын 
ортосунда тоскоолдуктар жайгашкан, алардын теменку
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курулуштарды: кырдалган топурактарды-ойдуц жерлер аркылуу 
етууде жолду кетеруу учун; о юктарды -жолду айланадагы жерлерден 
ылдый куруу учун децселерду кесип етууде; кепурелерду жана 
тутуктврду-суу агымдрынан етууде; виадуктарды (жол еткергучтерду) 
- жолдор ез ара турдуу децгээлде кесилишкенде; эстакад аларды- 
кырдалган топурактын ордуна жантайма беттуу ереендерду кесип 
еткенде; тоннелдерди-тоо бегеттерун тешип етуу учун; галереяларды 
жана серелерди -тоолордогу кар курткулерунун жана шилендилердин 
участокторунда; тирегич дубалдарды-кыяларда жайгашкан жер 
полотносун бекемдее учун куруп етушет. Кырдалган топурактарды 
жана оюктарды топурак курулуштары, ал эми калгандарын жасалма 
курулупггар деп атоо кабыл алынган.

Кыймылдын интенсивдуулугуне жана мамлекеттик маанисине 
жараша автомобиль жолдору беш категорияга белунет. Жолду жана 
ага байланыштуу курулуштарды жайгаштыруу учун белунген тилке 
деп аталган жердин тилкесин белуп беришет, ага жол полотносу 
жана жол тилкесинин жээктери жайгашат (15.2.1-сурет).

15.2.1 сурет. Кырдалган топурактагы жана оюктагы автомобиль
жолу

Автомобиль жолунун полотносу журуучу белуктен 2 жана 
жолдун жакасынан 3 турат. Журуучу белукке тикеден-тике чектеш 
жолдун жакасынын белугун кээде бекемдешет да, натыйжада четки 
тилкелерди алышат. Жолдун огу болуп, журуучу белуктун ортосу 
эсептелет. Жолдордун турдуу категориялары учун жер полотносунун 
кендиги темендегудей белгиленген: 1-27,5 м жана андан артык, II-15 
м, 111-12 м, IV-10 м, V-8 м; журуучу белуктун ар бир жагындагы 
жолдун жакасынын кевдиги I жана II категориялар учун 3,75 м, III- 
2,5 м, IV-2,0 м, V-1,75 м болушу керек. Ошондо журуучу белуктун 
кендиги 1-20 м жана андан артык, Н-7,5 м, Ш-7,0м, IV-6,0 м, У-4,5 
м болот.
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Жол тилкесинин жээктерине кемекчу уйлерду, резервдерди жана 
кавальерлерди жайгаштырышат; жер полотносунун устунку белугу 
жол полотносу, ал эми жол элементтеринин капталдардагы жантык 
кырлар боор 5 деп аталат. Боордун устунку чектеечу сызыгы 4 анын 
кашаты, ал эми ылдыйкысы 6-таманы деп аталат. Боордун 
таманынан кийин тилке 7- берма келет, андан кийин резерв 8 болот, 
кырдалган топуракты куруу учун, андан топурак алышат. Оюкта 
боордуй1 кашатынан 4 кийин берма 7, андан кийин, оюктан алынган 
топурактан пайда болгон кавалер 10 келет. Жол полотносунан жана 
боордон:сууну кетируу учун кюветтер, а эгерде алар тайыз болсо, 
ноолор деп аталган узата арыктарды жасашат. Жол жылдын 
баардык мезгилинде пайдаланууга жарактуу болушу учун, анын 
журуучу белугунун жасалма жабуусу болушу керек.

Техникалык изилдеенун журушунде автомобиль жолунун огун 
жер беттеринде чекит казыктар, кузетчу казыктар, вешкалар жана 
башка белгилер менен белгилешет. Бирок изилдеелер буткен учурдан, 
жолду курууга чейинки убакытта белгилердин бир тобу жоголот, 
ошондуктан куруунун алдында геодезиялык жумуштарды трассаны 
калыбына келтирууден башташат. Бир эле убакытта кезектеги 
курулуш туураларды ажыратып белууну, курулуш жумупггарын 
текшерууну ж.у.с. камсыздоого керектуу, кошумча пландык жана 
бийиктик таяныч чекиттерин тузушет.

Трассанын планы же анын узата профили болсо, дагы жер 
бетинде жоголбой калган чекитгерди издеп таап, трассанын калган 
чекиттерин: пикеттерди, кошулган чекиттерди, бурчтардын 
чокуларын, ийри сызыктардын башкы жана акыркы чекиттерин 
калыбына келтирууге болот. Бурчтардын чокуЛарЫн казыктар менен 
бекитишет, андан тышкары, чокудан биссектрисанын уландысына 0,5 
м аралыкта мамы орнотушат, ага бурчтун катар белгисин, ийри 
сызыктын радиусунун чондугун, тангенсти жана биссектрисаны 
жазышат. Кичине бурулуш бурчтарды, б.а. чокулары жер казуу 
жумуштардын зонасына тушкендерду, бурчтун чокусунан 20 жана 40 
м аралыктарда тангенстердин уландысына коюулган вешкалар менен 
бекитишет. Вешкалардын жанына бышык казыктарды кагышат, алар 
боюнча каалаган учурда бурчтун чокусун калыбына келтирууге 
болот.

Радиусу 500 м чон болгондо казыктарды ар бир 20 м кийин 
орнотуп, ал эми 100 ден 500 м чейинки радиустарда казыктарды 
деталдуу ажыратып белушет. Жер казуу жумуштарынын тагыраак 
елчеш учун трассата кошумча кошулган чекиттерди кагышат, 
жасалма курулуштардын окторун бекитишет. Жер полотносун 
курууда жолдун огундагы казыктар жок боло тургандыктан, аларды 
алдын-ала жол тилкесинин жээгине: пикеттерди жана кошулган 
чекиттерди-жолдун огуна перпендикуляр багыттар боюнча, ийри
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i м миктардагы чекиттерди-жанма сызыктарга перпендикулярларга 
чыгпрышат. Чыгарылган кесиндилерди темендегудей: ийри 
сычыктардагы баардык пикеттерди жана туз сызыктардагы жуптарды 
(баардыгын же бирден кийин, б.а. ар бир 400 м кийин), мамылар же 
чои казыктар, калган пикеттерди казыктар менен бекитишет. 
Чскитгерди чыгарганда журнал жургузушет, ага: чекиттин атын же 
катар белгисин (пикет, кошулган чекит), кайсыл жакка (оцго же 
солго) жана ал трассадан канча аралыкка чыгарылганын жазышат. 
Ушул маалыматтар боюнча даяр полотнодо трассанын пикеттерин 
жана башка чекиттерин калыбына келтируу оной. Кэзде чыгарылган 
белгилерди створдук казыктар менен толукташат.

Жер казуу жумуштардын чегинен тышкары ар бир 1-2 км 
кийин, ошондой эле жасалма курулуштардын жанына, техникалык 
уйлердун комплексинин аянттарына жана жер казуу жумуштары 
топтолгон жерлерге (терен оюктар, 5 м бийик кырдалган 
топурактар), кошумча реперлерди орнотушат. Баардык орнотулган 
чекиттерди трасса жана сакталып калган реперлер менен нивелирдик 
журуштер аркылуу байлаштырышат. Реперлерди эки жолу 
нивелирлешет, андан кийин бийиктик белгилердин ведомостун 
тузушет.

Бир эле убакытта ар бир пикетте жана бурулуш бурчтарында 
казыктарды коюу менен, алардын ортосуна арыкча чийип, белунген 
тилкени бекитишет, токойдо жыгачтарды кесип, ичке жол салышат. 
Белунген тилкенин планын тузушет, эгерде ага жемиштуу дарактар, 
курулуштар ж.у.с. бар участоктор кирсе, анда мындай участокторго 
кошумча ведомость, ал эми курулупггарга елчемдерун кергезуу менен 
алардын жайгашкан схемалык чиймесин тузушет. Трассанын айрым 
жерлерин жакшыртуу учун кошумча изилдее жургузушет.

Жер полотносун ажыратып белууну техникалык долбоор 
документтердин: пландын, узата профилдин, туура профилдердин 
негизинде жасашат. Алар боюнча кырдалган топурактардын, 
окжтардын, резервдердин, кавальерлердин, арыктардын ж.у.с. 
сызыктык, бурчтук жана бийиктик сандык човдуктарды тутуучу 
жумушчу чиймелерди тузушет. Ажыратып белуунун езу жер 
курулуштарынын-кырдалган топурактардын жана окжтардын негизги 
чекиттерин жана туура профилдин элменттерин жер бетине 
бекитууден турат. Бул учун жолдун огуна перпендикуляр, ал эми 
ийри сызыктарда радиустардын багыттары боюнча курулуш 
туураларды мамылашат да, аларга казыктар менен: кырдалган 
топурактардын жана окжтардын, бермалардын, кюветтердин, 
кавальерлердин, резервдердин, тоо жактагы арыктардын ж. у. с. 
боорлорунун кашааттарын жана тамандарын белгилешет. Кырдалган 
топурактарды жана оюктарды ажыратып белуу учун, берилген 
чондуктар болуп: жер полотносунун кевдиги В, кЫрДалган
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топурактын бийиктиги же оюктун терендиги, б. а. жумушчу 
бийиктик блги h, боордун эниши Ian, кюветтин усту жагы боюнча 
кендиги 1 кызмат кылат (15.2.2-сурет).

15.2.2-сурет. Горизонтал участоктогу кырдалган топурактарды 
жана оюктарды ажыратып белуу

1Сырдалган топурак учун жолдун огунун ар бир чекитине туура 
тактайча менен белгиленген, анын башы долбоор бийиктик 
белгисинен, топурактын туруне жана жер казуу жумуштарын 
аткарган ыкмаларга байланыштуу болгон, кутулген бастырылуунун 
чондугуна ееде болгондой бйиктикке казык орнотушат. Кум 1-2%, 
чопо, оор чопо-кумтопурактар, мергель, акиташ сланецтери 6-9% 
бастырылууну берет. Горизонтал участоктогу кырдалган 
топурактарды жана оюктарды ажыратып белуунун схемасы 15.2.2- 
суретте керсетулген. Кырдалган топурак учун жоддун огунан 1 жол 
полотносунун кендигинин В жарымына турган 2 менен 4-чекиттер 
жана кашаттын проекциясынан, алардын берилген тиктигинде 1 :т  
жана бийиктигинде h, боорлордун издерине d барабар аралыкта 
турган 3 менен 5-чекиттер белгиленген. Ошентип, h=l,80 м жумушчу 
бийиктик белгиде жана m =l,5, d=2,70 м барабар болот. Казыктын 
бийиктиги окко, б. а. чекит 1 орнотулат, дагы тепшини куруунун 
ыктарына да байланыштуу болот.

Каптал жактагы резервден курулган бийиктиги 1,5 м чейинки 
кырдалган топурактын боорун 1:3 тик эмес алышат, ал эми 
бийигирээк кырдалган топурактар учун боорлордун тиктигин 1:1,5 
алышат. Оюктардын боорлорун 1:0,5 тен 1:1,5 чейинки эциш менен
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курушат. Кырдалган топурактар учун топуракты, каптал жактагы 
жана топтолгон резервдерден, ошондой эле оюктардан . алышат. 
Боордун багытын керсетуу учун чекит 5 те жантаймачы орнотулган. 
Ушундай эле жантаймачыны лекалонун жардамы аркылуу кырдалган 
топурактын экинчи жагына да орнотушат.

Оюкту ажыратып белгенде, сандык човдукка алуу белгисин 
коюуп, октогу казыкка 6 анын терендигин жазышат. Андан кийин, а 
дегенде бир жагына В:2, I жана d алып коюушат, казыктарды 
кагышат да, 7,8,9-чекитгерди алышат; кийин 10,11,12-чекитгерди алуу 
учун, ушундай эле аралыктарды башка жагына да елчеп коюушат. 9 
жана 12-чекиттерге, 5-чекитте керсетулген жантаймачыны орнотушат. 
Эгерде оюк тайыз болсо, анда ал учун казыктын чокусу долбоор 
бийиктик белгисинде тургандай кылып, казылган чункурга казыкты 
кагышат.

Кырдалган топуракты кыяда, ажыратып белууну 15.2.3, а 
суретте суреттелуп керсетулген схема боюнча жасашат. Ок чекитин
1 адеттегидей эле белгилешет. Андан кийин децгээл керсеткучу бар 
эки рейканьш жардамы аркылуу, 6.2 жана 6.2.1 суретте 
керсетулгендей ватерпасташат. Ватерпастоонун журушунде 1-2, 2-4,
4-5 чекиттердин ортосундагы 1-2', 2-4', 4-5' горизонтал аралыктарды 
жана алардын ез ара бийиктигин аныкташат. Горизонтал коюулган 
рейкада 1-3-В:2 човдукту алып коюуп, туурада жол полотносунун 
кашатынын проекциясы болгон чекит 3 табышат. Мындан кийин 
горизонтал рейканын, боордун бети менен кесилишинде жайгашкан 
чекит 6 ны табуу керек. Ан учун, эгерде боордун тиктиги 1:ш болсо, 
чекит 4 тун денгээлинде жолдун огунан барабар горизонтал 
аралыкты d алып коюу керек. Чекит 6 ны жерге проектилейт да, 
анын башы рейканын денгээлинде тургандай кылып, казыкты 
кагышат. Эми чекит 7 ни-боордун таманын алуу учун, чекит 6 
аркылуу жердин бети менен кесилишкенге чейин боордун 1:ш эниш 
менен сызыкты жургузуу калат. Акыркы операция жантайманын 
улгусу деп аталган чекит 6 ны белгилеечу жантык тактайчаны 
казыктын башына коюу керек; ошону менен бирге лекалонун децгээл 
керсеткучунун кебугу ортодо болушу керек.

Мейли ажыратып белууде терт метрдик рейканы колдонушсун, 
кырдалган топурактын бийиктиги h=3.30 м, h)=0.90 м, h2=0.80 м, 
В=6.0 м, боордун тиктиги 1:т=1:1,5 болсун дейли. Бул шартга 
d=3+5xl.5=10.5 м чыгат. Эки жолу горизонтал коюулган рейка, 
жолдун огунан 8 м аралыкта турган чекит 4 тун ордун аныктайт. 
Демек чекит 6 ны табуу учун, чекит 4 тен учунчу рейкада 10,5- 
8,0=2,5 м арлыкты алып коюу керек. Кырдалган топурактын он 
жагын ушуга окшош ажыратып белушет, анын натыйжасында 8,9,10- 
чекиттердин ордун аныкташат. Жолдун огунан d2=B:2(h+h1+h2)m 
горизонтал аралыкты алып коюушуп, чекит 11 да табышат. Боордун 
таманынын ордун-чекит 12 ни жантайманын лекалосунун жардамы 
аркылуу аныкташат. Кайсыл горизонтал рейкада чекиттер 6 жана 11
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болорун билуу учун, кезектеги ар бир рейканы койгондон кийин, d 
эсептеп чыгаруу керек.

15.2.3, б суретте керсетулгендей, эгерде кыянын бети тегиз жана 
эциши 1:п болгон 7-12 сызыгын туз деп эсептесек, 7 жана 12-

, , _  (В: 2)+mh л _■ (В: 2) + mhчекиттердин ордун формулалар d, = ----- -— —, d4 = -— --------,
! - (» » :  п) 1+(т:п)

боюнча эсептеп чыгарылуучу d3 жана d4 горизонтал аралыктарды, 
жолдун огунан алып коюуп табууга болот. Маселен, мейли h=3.30 м. 
п=5, ш=1.5, В:2=3.0 м болсун дейли, ошондо d3=11.36 м, d4=5,ll м. 
d7=h3:n=2.27 м, 1.02 м болот, h менен d билсек, Пифагордун 
теоремасы боюнча А=11.58 м жана '2=5.12 м эсептеп чыгарууга 
болот. Бул аралыктарды чекит 1 ден ездеруне жараша ылдый жана 
ееде алып коюуп, чекит 7 ни жана 12 ни алабыз.

15.2.3-сурет. Кырдалгын топуракты кыяда ажыратып белуу
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3 м бийигирээк кырдалган топуракты ажыратып белуу зарыл 
болгондо, а дегенде жантаймачыларды гана орнотушат, окко 
бпйиктиктерди кырдалган топурак толук эмес кырдалгандан кийин 
жнна 3 м аз устек салуу калганда гана коюушат. Кырдалган 
топурактарды жер казуучу машиналар менен курганда бийиктиктерди 
коюушпайт. Мындай учурда казыктар менен жана алардын ортосуна 
ирыкча ч и й и п , боордун таманын белгилешет, ал эми 
житаймачычыларды кырдалган топуракты 0,7-1,0 м кургандан кийии 
гена орнотушат.

Бийик эмес кырдалган топуракты жана тайыз оюктарды 
ажыратып белуу учун 15.2.4-суретте керсетулген жантаймачыны 
колдонуу сунуш кылынат. Ылдыйкы учу 1 учтуу жана уркуюп турган 
жери 2 бар кендей штангага 3 жумуру езек 4 эркин кирет, шайманга 
жилпы бийиктиги 1-1,5 м берип, аны тигил же бул бийиктикте 
бекитууге болот, езекке кичине текче 6 бекитилген, аны горизонтал 
ибалга коюуш учун денгээл керсеткучу бар. Визир деп аталган ав 
огунда пластинка 7 айланат, ага сектордун 8 жаасына тушурулген 
белукчелердун жардамы аркылуу, ажырап белунуучу боордун 
эцишине барабар, белгилуу эништи берууге болот. Визирдин 
орнотулган абалын езгече шиш менен бекитишет.

Кырдалган топурактын боорун ажыратып белуу учун 
жантаймачыны тууранын кандайдыр бир чекитине орнотушат (15.2.5, 
а сурет). Уркуюп турган жерди 2 (15.2.4-сурет) бут менен басып, 
штанганы жерге сайышат, денгээл керсеткуч боюнча кичине текчени 
горизонтал абалга келтиришет, ан учун штанганы тигил же бул 
жакка вертикалдан жантайтууга туура келет. Андан кийин боордун 
берилген энишинде орнотулган, ажырап белунуучу кырдалган 
топурактын боорунун кашатына коюулган А казыктын чокусу, 
иичирдин тегиздигинде болуп калгандай бийиктикке езекту 4 (15.2.4- 
суретту кара) жылдырышат. Визирдин тегиздигин тескери 
багытында, боордун таманында турган В чекити керунет; аны казык 
менен бекитишет.

Оюкту темендегудей ажыратып белушет (15.2.5, б сурет), октон 
(В:2)+^ аралыкта жайгашкан С чекитин таап, ага казык кагышат. 
Тууранын створуна, визирдин тегиздигинде С чекити керунгендей 
бийиктикте жантаймачыны орнотушат. Андан кийин тууранын 
створуна, h+h, бийиктикте жасалган тангыч же белги визирдин 
тегиздигинде болгондой аралыкта ED вешканы орнотушат. 
Вешканын тубу Е казыгы менен бекитилген оюктун боорунун 
кашатын белгилейт. Кырдалган топурактын жана оюктун экинчи 
жагын ушуга окшош ажыратып белушет.
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15.2.5-сурет. Кыядагы кырдалган топурактын жана оюктун 
боорун ажыратып белуу

Баардык учурларда кырдалган топуракты курууда жана оюкту 
иштетууде мезгнл-мезгили менен текшеруу елчеелерду жана 
нивелирлеену жасашат, ан учун реперлерди жана трассанын 
чыгарылган чекиттерин колдонушат. вчеелердун натыйжаларын 
туура профилдерге тушурушет, ушул туурадагы иштетилген оюктун
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же салынган кырдалган топурактын аянтын аныкташат, алар боюнча 
аткары лган жер казуу жумупггарынын келемун v, формула 
V-d(S,+Sl):2 боюнча эсептеп чыгарышат, мында S, жана S2 чектеш 
туурилардагы иштетилген аянттар, d-тууралардын ортосундагы 
аралык. Кырдалган топурактын эсептеп чыгарылган квлемун v, 
топуракты н туру жана кырдалган топуракты куруу ыкмасына кез 
каринды болгон, жумшартуунун коэффнциентине кебейтушет.

Бийик кырдалган топурактар жана терен оюктар учун, ар бир 
курулуш туураларды биротоло ажыратып белууну жер казуу 
жумуштары чала-чарпы бутквнден кийин, б. а. жер курулуштарынын 
бийиктик белгиси долбоорго жакын болгондо жургузушет.

Резервди ажыратып белуу ар бир курулуш туураларды 
кырдалган топурактын таманынан берманын кендиги 2 м алып 
коюудан, андан кийин резервдин кендигин усту жагы боюнча 
олчееден жана резервдин кашатындагы чекиттерди алуудан турат. 
Алардын ичин кездей резервдин боорлорунун издерин елчешет. 
Баардык белгиленген чекиттерге казык кагышат. Резервдин 
терендигин адетте 1,5 м чон эмеске белгилешет, да аларды жолдун 
бир же эки жагына салышат. Тубуне жолдон чекитти кездей 0,02-0,03 
барабар туура эвдш беришет: тубунун узата эщшшн 0,003 тен 0,020 
чейин кабьш алышат. Эгерде резервдин устунку кендиги 6,0 м артык 
болсо, анда анын тубун сууну кетируу учун узата арык жасап, эки 
жакка жантайма кылып тегиздешет.

Сууну кетируучу жана тоо жактагы арыкты ажыратып белуу, 
алардын окторуна пикеттик казыктарды ар бир чекитке теревдигин 
керсетуу менен орнотуудан турат. Андан тышкары усту боюнча 
арыктын кендигин казыктар менен белгилешет. Жумупггун 
журушунде арыктын елчемдерун жана селекетун улгулер менен 
текшеришет.

Биротоло жолдун жакасынын майда-чуйдесун жасоону 
кашаттарды туздеену, кырдалган топурактын жана оюуктун боорун 
тегиздеену, резервдин жана арыктардын тубун тазалоону жолдун таш 
катмарын кургандан кийин жасашат, ан учун зарылёлчеелерду жана 
ажыратып белуулерду аткарышат. Адетте ажырап белунген 
туураларга 20-50 м кийин, жантайманын лекалосунун жардамы 
аркылуу казыктарды тургузушат, алардын баштары боордун 
тегиздигинде жайгашуулары керек. Бул казыктар боюнча, кийин 
боордун бетин тазалашат.

15.3. Автомобиль Жолдорунун тепшисин жана журуучу белугун
курууга байланыштуу ажыратып бвлуулвр

Жер полотносуна тепши (15.2.1-суретте 11) деп аталган 
терендикке салынган, бир нече каттан турган жасалма жабуусу бар 
автомобиль жолунун журуучу белугу жайгашат. Жасалма жабуу, 
башкача жолдун "кийими" деп аталган баардык каттын жалпы
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калындыгы 32-50 см тузет. Жер казуу жумуштарын аткарып 
жатканда, демек, алар учун дагы ажыратып белууну жасап жатканда, 
14.2 каралган тепшини куруунун ыкмасын эсепке алуу керек, анткени 
топурак курулушунун устуцку белугунун келечек бийиктик белгиси 
жана усту боюнча анын кевдиги ушуга кез каранды болупгат.

туура кесилиши

Топурак курулушунун туура профили 15.3.1-суретте керсетулген, 
анда: 1-боордун кашаты, ага жолдун профилинде жазылган 

долбоор бийиктик белгилер тиешелуу; 2-журуучу белуктун узата 
жээги: 3-жолдун огу; 4 жана 5-тепшинин тубунун денгээлиидеги 
чекиттер белгиленген. Тубу боюнча эниши i болгон тепшинин туура 
селекету 2-5-4-5-2 сызыгы менен аныкталат. Узата профилден 
алынган, жер полотносунун кашатына тиешелуу болгон (чекит 1 ге) 
бийиктик белги Н боюнча, журуучу белуктун узата жээгинин (чекит
2 нин) бийиктик белгиси Нт жана ушул туурадагы жолдун огунун 
(чекит 3 тун) бийиктик белгиси НО

Нт = Н+Ьж1ж, (15.3.1)
Н0 = HT+ bi, (15.3.2)
формулаларды колдонуп, эсептеп чыгарууга болот, мында Ьж- 

жолдун жакаларынын кендиги, метрде; 1ж-алардын эниши, Ь-журуучу 
белуктун жарым кендиги, i-анын туура эниши. Октогу тепшинин 
тубунун бийиктик белгиси НО, жасалма жабуунун калындыгына же 
тепшинин теревдигине hT аз.

Жабуулардын ар турдуу турлерунде, журуучу белукке 
темендегудей: цемент жана асфальт бетондуу жабууларда 15-20%, 
кырдуу шагыл жана жумуру шагыл жабууларда 25-30%, шагьш 
тапггуу жана чагылган таштуу жабууларда 30-40% туура эништерди 
беришет. Жолдун жакасынын эниши 10-20% чон; тепшиге 20-30%, 
туура эниш беришет.
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')юрде Н=54,68 м, Ьж=2,0 м, iK=0,04, b=3,0 м, i=0,03 болсо 
шиш (15.3.1) жана (15.3.2) формул алар боюнча 1^=54,76 м, Н„=54,85 
м шшбыч, Топурак курулушунун туура профилин 1-2-3-2-Г сызыгы 
мгпги керсетулгендей (15.3.1-суретту кара) долбоор формасына 
Жвткирип, андан кийин журуучу белуктун жалпы кендиги боюнча 
гопшинин терендигине топуракты алып, андан кийин жасалма 
(«ибуунун катмарларын салууга болот. Мындай ыкманы оюкта 
колдонуу максатка ылайыктуу, ал эми кырдалган топуракта, 
топуракты а дегенде алып келишип, тегушуп жана тыгыздашып, 
индан кийин тепшини тузуу учун анын белугун алышып жана 
чвттвтуусу керек, бул топуракты экинчи жолу иштеткенге 
бнйланыштуу ендурумсуз чыгымдарга алып келет. Ошон учун 
кырдалган топурактарды сепме же жарым сепме жака менен 
курушат.

Эгерде жолдун жакасы сепме болсо, анда кырдалган топуракты 
тепшинин тубунун денгээлине чейин гана курушат: окко 
бийиктиктерди бул шарттарды эсептее менен, б.а. туура тактайчанын 
усту, алып салганга жараша ылдый, (7.1.3) формула боюнча! эсептеп 
чыгаруучу бийиктик белгиде болгондой орнотушат. Кырдалган 
топурактын устунку белугунун кевдиги 6-6 шх чон, ал эми кашат

X=h,~bo(iо- 0  (15.3.3).
1 - m i

(формула боюнча эсептеп чыгарылуучу х чондугуна ылдыйлайт.
Маселен, эгерде h,=0,30 м, Ьж=2,0 м, iK=0,04, i=0,03, m =l 

болсо, анда (15.3.3) формула боюнча х=0,29 м, ал эми т х  дагы 0,29 
м барабар болуп чыгат.

Ушул учур учун ажыратып белуучу чийме 15.3.2-суретте 
корсетулген; ал темендегудей тузулет.

15.3.2-сурет. Кырдалган топуракты жана резервдерди ажыратып 
белуу учун тузулген жумушчу чийме
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Мейли узата профилден алынган жол полотносунун кашатынын 
долбоор белгиси Н=54,68 м болуп калды дейли. Демек кырдалган 
топуракты жеткире турган чекит 1 дин бийиктик белгиси 54,68-0,29= 
54.39 м, ал эми жолдун огунан бул чекиттин горизонтал аралыгы, 
В:2—5,0 м болгондуктан, 5,00+0,29=5,29 м суммасындай чыгат. 
Тепппшин тубунун (чекит 2 нин) бийиктик белгиси жолдун огунун 
бийиктик белгисинен

Но=54,85 м, h,=0,30 м аз б.а. 54,55 м барабар.
Ушул туурада жердин (чекит 4тун) бийиктик белгиси 53,93 м 

деп божомолдойлук; ошондо чекит 3 тун жумушчу бийиктик белгиси 
54,39-53,93=0,46 м болот; т = 1  болгондуктан кырдалган топурактын 
боорунун изи ушундай эле болот, ал эми октон (чекит \  3 тен) 
боордун таманынын аралыгы 5,29+0,46=5,75 м суммасындай чыгат. 
Долбоордо берма каралган эмес, бирок андан ары боорлору 1:1 
болгон резерв келет, анын теревдиги 1 м, тубу боюнча кевдиги 5 м, 
сыртты кездей эниши 0,02 деп коёлук. Резервдин боорунун изи\1 м 
барабар, демек, жолдун огунан анын таманына чейин 6,75 м болуп 
чыгат, ал эми жолдун огунан резервдин тышкы боорунун таманына 
чейин 6,75+5,00=11,75 м; сырткы кашатка чейин ,12,75 м. Резервдин 
терендиги 1 м болгондуктан, ички боорунун таманындагы анын 
тубунун бийиктик белгиси 53,93-1,00=52,93 м барабар, ал эми 
берилген эциште резервдин сырткы боорунун таманындагы тубунун 
бийиктик белгиси 52,93-5,00-0,02=52,83 м болуп чыгат.

15.3.2-суреттун он жагы сол жагына симметриялуу, ошондуктан 
анда сызыктуу елчемдер жана ажырап белунуучу чекиттердин 
бийиктик белгилери кергезулген эмес.

Бийик эмес кырдалган топурактар учун резервдин тышкы 
кашатынын сыртына уч казык кагышат; 15.3.2-суретте алар октон 15 
м аралыкта керсетулген. Алардын биринин башы (солдон оцго) жол 
полотносунун кашатынын бийиктик белгиси, экинчиники-тепшинин 
тыгыздоого чейинки, б.а. топурактын жумшаруу коэффициента эсепке 
алынган тубунун бийиктик белгиси, учунчунуку-жер тепшинин 
тубунун долбоор бийиктик белгиси болушу керек.

Сырттан алынып келинген топурактан устек салышып, жолдун 
жакасына долбоор туура эцишти беришет. Сепме жаканы жол 
"кийимин" жасоонун журушунде кабат-кабаты менен курушат, ал эми 
цемент бетон жабууда жаканы, жабууну тешегенден кийин салышат.
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Жарым сепме жакалуу кырдалган топуракты кийин тепшини 
тузууде алынган топурак жаканын долбоор елчемдеруне чейин 
жеткируугв жеткендей эсеп менен, тепшинин тубунун бийиктик 
белгисинен бир нече евде жайгашкан АС сызыгына чейин курушат 
(15.3.3-сурет). Бул учурда эц мурун кырдалган топурактын устун 
жеткире турган бийиктик белгини Н,,

формула боюнча эсептеп чыгарышат, ал эми усту боюнча 
кендиги ш  АН чондугуна чоц болуп калат, мында,

S-2htb барабар тепшинин туура кесилишинин аянты, метр 
квадратта; М-кырдалган топурактын кашаттары Е жана F аркылуу 
етуучу горизонтал тегиздиктин устунде пайда болуучу,

15.3.6 формула боюнча эсептеп чыгарылуучу призманын 
кесилиш аянты, В-кырдалган топурактын кендиги 2 (b + b j барабар. 
(15.3.4)-(15.3.6) формулалар 15.3.3-суреттун берилиштери боюнча 
женил эле чыгарылат. Тепшинин тубунун эниши ^  менен 
белгиленген.

Мисал учун башгапкы човдуктарды: Н =30,95 м, Ьж=0,40 м, 
Ь=3,0 м, Ьж=2,0 м, i=0,03, %=0,04, m=2 алабыз. Ошондо (15.3.4)-
(15.3.6) формулалар боюнча S=2,40 м2, М=0,91 м2, В=10,0 м, ДН=0,15 
м, Н,=30,80 м, т Д Н =  0,30 м болуп чыгат.

Туз сызыктуу жолдун полотносунда тепшини темендегудей 
ажыратып белушет.

Жол тилкесинин жээгине чыгарылган чекиттерди баарынан 
мурда бурулуш бурчтарын пайдаланып, трассанын огу боюнча жол 
полотносуна пикетажды калыбына келтиришет. Андан кийин 
калыбына келтирилген пикеттерди жана кошулган чекиттерди 
нивелирлешет. (15.3.2) формула боюнча эсептеп чыгарылган журуучу 
белуктун огу ну н бийиктик белгиси бар болсо, нивелир боюнча 
баардык пикеттерге жана кошулган чекиттерге, казыктардын башы 
долбоор бийиктик белгилердин денгээлинде болгондой кылып, 
аларды кагышат (14.1 кара). Ок боюнча тепшинин тубун белгилеечу 
жанаша казык кагышат, эгерде зарыл болсо, ан учун чункурларды 
казышат (15.3.1-суретте чекит 4). Экердин жарцамы аркылуу онго 
жана солго окко перпендикулярды ажыратып белушет да, тепшинин 
чегин (чекит 2 ни) алуу учун аларга, а дегенде журуучу белуктун 
кендигинин жарымын Ь, андан кийин жер полотносунун кашатын 
(чекит 1 ди) белгилее учун жаканын кендигин Ьж рулетка менен 
алып коюушат.

н,= н -д н (15.3.4)

(15.3.5)

М = Ьж21ж + 2bJKiKb + ib2 (15.3.6)
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1S.4. Кепурелерду жана тутуктерду куруудагы геодезиялык 
жумуштар

Автомобиль жана темир жолдорунда жасалма курулуштардан 
баарынан кебуреек кепурелерду жана тугутерду курууга туура келет. 
Жасалма курулуштарды куруу жалпы жол-курулуш комплексинин 
белугун тузет жана курулушту уюштуруучу долбоорго ылайык 
аткарылат. Тутуктерду жана кепурелерду монтаждоо кеп убакытты 
алат жана жер полотносун куруу жумуштарынан алдыда журуусу 
керек.

Жасалма курулуштарды курууда геодезиялык жумуштар 
курулуштардын окторун жана негизги чекиттерин ажыратып 
беелууден, курулуштарды куруунун журушунде текшеруу елчеелерду 
аткаруудан жана анын бекитилген долбоорго туура келген девдээлин 
билиш учун, буткен объектини аткаруу ченеп-елчееден турат. Чон 
жана орто кепурелерду курууда алдын ала тузулген триангуляциялык 
пункуттарга негизделет жана атайын геодезия кызматчылары 
аткарышат. Мындай жумуштардын мазмуну, ыкмасы жана аткаруу 
техникасы езунче колдонмодо баяндалат.

Кепурену ажыратып белууну курулуштун бекитилген 
долбоорунун графикалык материаддарынын негизинде тузулген 
жумушчу чийме боюнча жасашат. Ажыратып белуучу чиймеде 
трассанын пикетажына байланган курулуштун баардык 
элементтеринин зарыл сызыктык, бурчтук жана бийиктик елчемдеру 
кергезулушу керек. Узата профилде тутуктун огунун же кичине 
кепуренун туура огу трасса мнен кесилишкен чекиттин пикетаждык 
атын дайыма керсетушет (6.3.1-суретту кара).

Ар бир кепуре тиректен жана курулуш арымдары деп аталган 
жабуучу конструкциялардан турат. Тиректердин окторунун 
ортосундагы аралыкты арым деп аташат. Эгерде кепуре кеп арымдуу 
болсо, анда жээктеги тиректерди туркук, ал эми ортодогуларды- 
кепуренун таянычтары дешет.

а  в
О----- О—

3 D  w и
15.4.1-сурет. Кепуренун узата огун жана тиректердин окторун

бекитуу
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Кепуренун узата огунун абалы, б.а. анын ортосунан етуучу 
сызык жер бетинде жолдун трассасын калыбына келтируучу 
жумуштардын натыйжасы боюнча аныкталат. Окту суу агымдарынын 
ар бир жагына бир же эки жыгач мамылары менен бекитишет, 
берктеру теодолнттин жардамы аркылуу берилуучу (15.4.1-суреттегу 
А, В, С жана D чекиттери) кепуренун огунун багытын белгилегендей 
кылып, мамьшардын учтарына мыктарды кагышат. Чон кепуренун 
окторун, устунку белугунде кепуренун огундагы чекиттерди 
аныктоочу металл шиш же чырым сыяктуу, же болбосо башка 
кертиги бар пластинкалар киргизилип коюулган, бетон мамылары 
менен бекитишет. Ок мамыларьш жер казуу жумуштарынын чегинен 
тышкары чыгарылган кошумча белгилер менен бекитишет.

Жер бетинде кепуренун башын жана аягын, ошондой эле 
тиректердин борборлорун жана окторун ажыратып белушет. 
Тиректердин узата огу кепуренун узата огуна перпендикуляр, ал эми 
бул октордун кесилиш чекити тиректердин борбору деп аталат.

Суусуз коодон етууде трасса боюнча болгон пикетажды 
пайдаланышат, анын жардамы менен кепуренун узата огун табууга 
жана ортосун (К чекитин) белгилееге болот. Бул чекиттен эки жакка 
кепуренун узундугунун жарымын елчешет да, анын башкы жана 
аяккы чекиттерин табышат. Андан кийин октогу четки (1 менен 4) 
жана ортодогу (2 менен 3) тиректердин борборлорун табышат да, 
белгилешет; казыктарды кагып, аларга тиректердин катар белгилерин 
жазышат. Тиректердин борборлорунун так ордун, теодолиттин 
жардамы аркылуу аныкталган жерлерге кагылган мыктар менен 
белгилешет. Андан кийин теодолитти ар бир тиректин борборунун 
устуне орнотуп, кепуренун огуна тик бурч боюнча, устунку белугуне 
мыктар кагылган казыктар турундегу, эки жагына чыгарылуучу 
белгилер менен бекитилуучу тиректердин узата огун (аа, вв ж.у.с.) 
ажыратып белушет.

Дарыядан етууде, анын нугунун белугуне топуракка 2 м жакын 
терендике кагьшган диаметри 16-20 см мамы тирекке ажыратып 
белуучу кепуречену жасашат (15.4.2-сурет). Мамынын устуне ез ара 
бириктирилген калын тактайдан тешем салышат. Жээктердин 
боорлоруна тешемду тектирлер турунде жайгаштырышат. Кепуренун 
узата огун жана тектирлердин борборлорун калыбына келтирилген 
пикетаж боюнча, елчеелердун натыйжасында тешемдун тактайларына 
кагылган мыктар менен белгилешет. Кышында тонуп калган 
дарыяларда кепуренун огун ажыратып белууну муз боюнча жасашат, 
ан учун ажыратып белуучу кепуречену алмаштыруучу тактай 
жолчону алдын ала сууга тондурушат. 100 м чейинки узундуктагы 
кепурелерде тиректердин окторунун ортосундагы аралыкты 1:5000 
тактык менен елчее керек, демек атайын шкалалуу лентаны колдонуу 
керек, анткени кадимки елчеечу лента аралыкты 1:3000-1:2000 артык 
эмес тактык менен елчееге мумкундук берет.
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15.4.2-сурет. Дарыядан етууде кепуренун огун ажыратып белуу

Кепуренун жалпы узундугун AB=L езунче белуктердун суммасы 
катарында алышат. А легенде А-1 кесиндини елчешет, андан кийин 
чекит 1 ди салмоордун жардамы менен ылдый тушуруп мык 1 
кагышат да, андан 1-2 кесиндини елчешет, мындан кийин ушундай 
эле чекит 2 ылдый тушуруп, чекит 2' алышат. Ушундай тур менен 
елчеелерду улантып, кепуренун узундугун жана кийинки ажыратып 
белуулерге керек болуучу октогу чекиттерди аныкташат.

Кепуре ий ри  сы зы кта  ж ай гаш кан да, ийри  сы зы к кепуренун 
узата  огу к атар ы н д а  колдонулат; тиректердин у зата  октору 
радиустар  боюнча, ал  эм и  туура октору-ийри сы зы кка ж ан м а  
бою нча багытталат.

Кепуренун тиректерин деталдуу ажыратып белуу учун 15.4.3, а 
суретте керсетулгенге окшош створдук белгилерди орнотушат же 
тозгучтарды жасашат (15.4.3, б сурет). Биринчи учурда кепуренун 
огунда АВ тиректин фундаментинин башталышын жана аягын же 
жыгач кепурелерде казык тиректердин катарларынын огун 
белгилеечу чекит 1 менен 2 белгипеп кетишет. Белгилеген чекиттерге 
кезеги менен теодолитти орнотушат да кепуренун огуна 
перпендикулярларды ажыратып белушет, аларга октон тигил жана 
бул жакка фундаменттин контурун аныктоочу а, б, в жана г 
чекиттерин алышат. Ошол эле перпендикулярга бул чекиттерден 2 м
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а) б)

15.4.3-сурет. Кепуре тиректерди деталдуу ажыратып белуу

аралыкта створдук казыктарды 3, 4, 5 жана 6 кагышат, теодолиттин 
жиптеринин торунун борбору боюнча алардын устунку учуна 
мыктарды кагышат. Ушундай казыктарды 7, 8, 9 жана 10 а-г менен
б-в сызыктарынын створуна кагышат, ан учун а дегенде теодолитти 
чекит а, андан кийин чекит б коюушат. 15.4.3, а суретте 
керсетулгендей створдук казыктардын мыктарынын ортосуна шоона 
тартсак, анда алардын кесилишинде а , б, в жана г чекиттери келип 
чыгат, аларды салмоордун жардамы аркылуу жердин бетине же 
чуцкурдун тубуне тушурууге болот. Ушуга окшош створдук 
казыктардын жардамы аркылуу кепуренун туркугунун капталдарынын 
ордун жана башка элементтерин аныктоого болот.

Тозгуч, диаметри 20 см чейинки, тиректерден 1,5-2,0 м 
аралыкта, алардын периметрии боюнча бири экинчисинен 2-3 м 
кийин кагылган, бир нече казык тирекчелерди элестетет. Казык 
тирекчелердин жерден бийиктиги 0,8 м жакын. Устунку белугуне 
денгээл керсеткуч боюнча тактайды сурулген устунку узата жээги 
менен мыктап бекитишет. Бул тактайларга теодолиттин жардамы 
аркылуу мыктар, кертиктер же карандаштын сызыктары менен
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тиректердин узата жана туура окторунун чыккан жерлерин 
белгилешет. Ажыратып белуучу чиймеден алынган зарыл елчемдерду 
октордон тозгучка алып коюушат да, тиректердин улантылган 
борборлорунун чыгуу чекитин же анын башка элементтерин (15.4.3, б 
суреттегу 11, 12 ..., 18) белгилешет. Эгерде тозгучтагы туура келген 
белгилердин ортосун шооналар менен тартсак, анда алардын 
кесилишинде керектуу чекиттер аныкталат, салмоорду колдонуп, 
аларды ылдый тушурууге болот. Чекит г нын ордун аныктоо 
мындай ыкма менен керсетулген.

Эгерде кепуренун тиректери болуп казык тиректер кызмат 
кылса, анда тозгучка кзык тиректердин окторунун сызыгын 
белгилешет. Маанилеш белгилердин ортосуна шооналарды тартып, 
кзык тиректердин борборлорун аныкташат, аларды салмоордун 
жардамы аркылуу чучкурдун тубуне тушурушуп, казыктар менен 
бекитишет; андан кийин казыктардын ордуна казык тиректерди 
кагышат. Эгерде чункурдун тубунде суу болсо, анда тозгучка октон 
казык тиректин калындыгын алып коюушат, туура келуучу 
чекиттердин ортосуна шооналарды тартышып, алар ез ара 
кесилишкенде казык тиректин ордун аныктоочу квадраттарды 
тузушет. Эгерде тирек катарында темир бетон тиреечтерду 
колдонушса, анда аларды фундаментке каркастуу уйлердегу чон 
баганалардай эле орнотушат (12.8).

Кепурелерду курууда ар турдуу чекиттердин, алар: чункурдун 
тубунун бийиктик белгилери, фундаменттин жээктери, тиректердин 
устулеру, курулуш арымдарынын чекиттери ж.у.с. бийиктигин 
жакынкы реперден нивелирлее менен беришет. Андан тышкары 
тиректерге, алрды курганга жараша кийинки бийиктик елчеелерду 
Женилдетуучу репер катарында колдонуучу чекиттерди орнотушат. 
Бир чекиттен башка бийиктик белгилерди беруу техникасы 15.1 ал 
эми бул чекиттердин бийиктиктеринин чоц айырмасында 12.7 
аягында каралган.

Кепурену курууда курулуш аянтчасында кампалардын, 
цехтердин жана турмуш-тиричилик уйлерунун окторун геодезиялык 
ажыратып белууну аткарышат. Кепурену куруп бутквнден кийин 
курулуш арымдарынын планын жана профилин аткаруучу ченеп- 
влчеену жасашат.
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15.4.4-сурет. Тутуктун огун аж ы раты п белуу

Тутуктерду курууда трасса тутуктун огу менен кесилишкен 
чекитти К  бекитишет (15.4.4-сурет). Бул чекиттен теодолит менен 
долбоорго жараша тутуктун узата огунун багытын беришет, аны ар 
бир жагында экиден терт, а, в, с, d мамы менен бекитишет. Андан 
кийин фундаменттин, башчанын, боор капталдардын тыщкы 
капталдарынын чекиттерин ажыратып белушет. Тутуктун тубунун 
кируучу е жана чыгуучу f  тешиктеринин бийиктик белгилерин 
реперден нивелирлеп беришет. Тутук салынуучу жерлердеги 
кырдалган топурактарды, тутуктердун элементтерин ажыратып белуу 
менен бирге, жалпы эреже боюнча ажыратып болушет. Жасалма 
курулуштарга бириккен жерлерде жер казуу жумуштарынын 
ажыратып белуу, жалпысынан топурак жана жасалма курулуштардын 
чейресуне толук байланышты камыз кылышы керек.

1S.S. Жолдорду жана андагы курулуштарды пайдалануунун
журушунде аткарылуучу геодезиялык жумуштар

Пайдалануунун журушунде автомобиль жолу жана андагы 
курулуштар транспорт каражаттарынын жана табигый факторлордун 
таасири астында жыртылат, ал эми айрым белуктеру тигил же бул 
денгээлде бузулат. Жолду жана жол курулупггарын жакшы кармоо
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учун атайын жолду пайдалануучу кызмат тузулген, анын 
кызматчылары жол полотносунун жана баардык курулуштардын 
абалына байкоо жургузушет, ал эми зарыл болгон учурда оцдоо 
жумуштарын уюштурушат.

Жолдорду жана жасалма курулуштарды кармоодо жана утурум 
овдоодо нивелирлеену жана рулетка, улгу дагы визиркалар менен 
женекей геодезиялык елчеелерду колдонушат. Жол жабуусунун 
жыртылганын ниверлирлее жана жылчыктын чондугун аныктоо учун 
уч метрдик рейканын кырын жолдун бетине коюу менен аныкташат. 
Жабуу менен жакалардын туура эцишин жана арыктар менен 
кюветтердин туура кесилишин улгулер менен, ал эми боордун 
тиктигин лекало менен текшеришет. Журуучу белуктен жана 
жакалардан сууну кетируу камсыз болгондугуна, зарьш болгон 
учурларда кюветтерди, резервдерди, тоо жактагы жана башка 
арыктарды тазалоону, кара нешеерден жана ташкындан кийин 
агындыларды жок кылууну уюштуруп, аларды туура кармаганга кеп 
кенул бурушат. Мындай учурларда тубун кесууну нивелир менен, ал 
эми ортодогу чекиттерде визиркалар менен текшерилет. Жасалма 
курулуштар системдик кароодон етушет. Фермалардын планы менен 
профилин жана кепуре полотносун, планда жана бийиктиги боюнча 
тиректин ордун текшеруу учун, курулуш бийиктигин аныктоо учун, 
кепурелерду аспаптык ченеп-елчее жасашат. 50 м узунураак 
кепурелерде суу агымдарынын нугунун езгерушуне, агымдын 
ылдамдыгына жана агыштын багытына, суунун денгээлинин 
езгерушуне (суу елчеечу рейка боюнча) байкоо жургузушет. Башка 
кепурелерде жазгы жана жайкы кирген суунун эн чон горизонтун 
белгилешет. Мезгил-мезгили менен, мумкун болгон деформацияны 
табуу учун, туура кесилиши чон тутуктердун тубун нивелирлешет.

Жолду чоц овдодо болжол менен жаны жолдукундай эле, 
геодезиялык жумуштарды аткарышат.

Пайдаланып жаткан жолду кайрадан курууда геодезиялык 
жумуштар, изилдеелердун убагында жана кайра куруунун журушунде 
орчундуу орунду ээлешет. Кайрадан куруу адетте чоц оццоо менен 
жацы курулуштун ортосундагы орунду ээлейт. Кайрадан курууда 
кыймылды баардык жолдо эмес, а айрым гана участоктордо 
токтотушат.

Кайрадан курулуучу жолду трассалоодо, айрым жерлерде дыц 
боюнча жацы трассаны салышып, планды жакшыртышат, болгон 
жолдун профилин жумшартышат, езгече ийри-буйруларды туздешет 
жана жок кылышат, керунууну жакшыртышат, етме ийри 
сызыктарды киргизуу менен ийри сызыктардын радиустарын 
чоцойтушат, темир жана автомобиль жолдору жана суу агымдары 
менен кесилиштерди ыцгайлуураак жасашат, ошондой эле эл
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жашоочу пункуттардан етууну жакшыртышат же аларды айланып 
•тушвт.

Трассаны учурдагы жолдун огу менен бириктирууде жолдун туз 
участогундагы жабуунун огунун ордун аныкташат жана бурулуш 
бурчтарынын чокуларын табышат, ан учун бир нече жерде жер 
полотносунун жана жабуунун кендиктерин елчеелер менен алардын 
орто чекиттерин аныкташат да, аларга вешкаларды коюушуп, 
теодолит менен бир туз сызыкка туздешет. Бурч елчее жумуштарын
13.1 жана 13.2 де баяндалган ыкмалар боюнча аткарышат.

Сызыктарды жер полотносунун кашаты боюнча елчешет, 
кашаттар бир кыйла бузулган учурларда гана, ошондой эле учурдагы 
жол бир далай иири-буйру болуп, кичине радиустардын имерилиши 
бат-бат алмашканда елчеену журуучу белуктун огу боюнча жасашат.

Пикетаждын багыты боюнча эсептеп, пикеттерди жана кузетчу 
казыктарды он кашат боюнча кагышат. Кузетчу казыктарда жана 
пикетаждык китепчеге октон кагылган казыкка чейинки аралыкты 0,1 
м тактык менен керсетушет. Жабуусу жакшыртылган жолдордо 
трассанын орду боёктор менен, жана жабдуулары етме турдегу 
жолдордо-жабуу менен бир денгээлде кагылган темир казыкчалар же 
жыгач казыктар менен белгиленет.

Трассанын башталышын жана аягын сызыктардын баардык 
елчеелерундей эле километр белгилери менен байлаштырышат, ан 
учун, эгерде кошуна эки километр белгилердин ортосундагы аралык 
1000 метрден 1 м артыкка айырмаланса, керек болгон учурларда 
туура эмес пикеттерди киргизишет. Сызыктарды елчеенун багытын 
учурдагы километраждын багыты менен бириктируу керек. Онго так 
белунген пикеттер километр белгилери менен дал келиши керек, ал 
эми алардын катар белгилери онго кебейтулген километрдин катар 
белгисине барабар болушу керек.

Учурдагы ийри сызыктын радиусун аныктоо учун бурулуш 
бурчун жана жанма сызыктын узундугун елчеп, андан кийин (13.4.1) 
формула боюнча эсептеп, (13.4.3) формула боюнча текшеришет, ан 
учун натурада ийри сызыктын биссектрисасын елчее керек. 
Сызыктарды елчее, пикетажды, тегерек жана етме ийри сызыктарды 
белуу 13 бапта баяндалган эрежелер боюнча жасалат. Ажырап 
белунген пикетаж боюнча узатасынан нивелирлеену 6 бапта 
келтирилген керсетмелерге жараша аткарышат. Пикеттерден 
тышкары узата профилдин баардык сынган чекиттерин, кепуренун 
тешемунун башталышын, ортосун, аягын, суу кузгусунун четин, муз 
кескичтердин устун, тутуктердун баштарынын устун, тутуктердун суу 
кирген жана чыккан тешиктеринин ноолорун, бийик суулардын 
издерин, жер алдындагы курулуштардын кароочу кудуктарын, 
тушуучу жердеги жабуунун кошулган чекиттерин, жолдордун 
кесилиштерин жана башка мунездуу чекиттерди нивелирлешет.
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Тоодогу жолдордо дагы, долбоорлонуучу тиреч дубалдардын окторун 
жана учурдагы тиреч дубалдардын фундаменттерин нивелирлешет. 
Каршы эништердин бириккен жерлеринде вертикал ийри сызыктарды 
табуу учун октогу 20-50 м кийинки чекиттер нивелирлеенууге тийиш. 
Бекитуучу белгилер жолдогу кыймылга жолтоо болбошу керек.

Рекогносцировкалык изилдеелерде учурдагы жолдун эцишин 
эклиметр же теодолит менен аныкташат, ал эми дын жер боюнча 
салынган варианттардын узата нрофилин тахеометрдик журуштердун 
маалыматтары боюнча тузушет.

Жол полотносунун жана жол кийиминин селекету туураларды 
ченеп-елчеенун натыйжасында аныкталат, жол кийимин, жер 
плотносун, жее кишилер жана велосипедчендер журуучу жолчонун, 
сууну кетируучу, кардан сактагыч жана белунген тилкенин чегинде 
жайгашкан башка курулуштарды кайрадан курууну долбоорлоо учун, 
алардын саны жана елчемдеру жетиштуу болушу керек. Тууранын 
узундугу жолдун огунан ар бир жакка 20 м кем болбошу керек, ал 
эми эл жашоочу пункуттарда - курулуш сызыгына чейин болушу 
керек. Туураларды ченеп-елчее ар бир пикетте, ошондой эле нелунчу 
чекиттерде, эниш езгерген жерлерде, тутуктерге жана кепуреге кире 
бериштерде, кепуренун башы менен аягында, тутуктердун огу 
боюнча, тушуучу жолдордун жана жолдордун кесилиштеринин октору 
боюнча жасашат. Ийри сызыктарда туураларды ийри сызыктын 
негизги чекиттери боюнча ченеп-елчешет. Жердин рельефи бир 
турдуу болгондо, тууралардын санын 1 километрге бешке чейин 
кыскартса болот. Керунушту жакшыртуу учун топуракты кесуу талап 
кыльшган тик кыялардагы ийри сызыктарда, ошондой эле 
участоктордун аяктарында, ортолорунда жана тирееч дубалдарды, 
жээктега жана оашка атайын инженердик курулуштарды курууну 
талап кылуучу и/.унездуу жерлерде тууралар толукталат.

Суу агымынын жээк тилкесинин чегинде туураларды суу 
кузгусунун четкие чейин ченеп-елчешет.

Тууралардын планын чийгенде кашалардын, курулуштардын, 
кооздогуч жана кардан сактагыч жашылдандыруулардын, жер 
алдындагы курулуштардын, аба торлорунун таяныч створлорун жана 
башка тигил же бул коммуникациялардын жана курулуштардын 
сызыктарын керсетушет. Тууралардын планын узата профилдин 
бйиктик белгилеринде, айрыкча 1:100 масиггабда, узата профилдин 
белгилуу бир баракгарына тиешелуу, езунче барактарга чийишет.

Сууну кетируучунун абалын билуу учун жана аны камсыз 
кылуучу иштерди долбоорлоо учун, планда жайгашкан ордун ченеп- 
елчешет жана юоветтерди, резерадерди, тоо жактагы жана сууну 
кетируучу арыктарды жана башка сууну кетируучу курулуштарды 
нивелиулешет, жанаша жаткак жерлердеги агындардын багытын 
аныкташат жана бул чондуктарды узата профиль менен трассанын
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шитыми гушурушет. Зарыл болгон учурларда жердин рельефин 
чрмрп химии мспсн кюветгердин, коллекторлордун жана тоо жактагы 
нрыкшрдми суу чыгаруучу жерлерин изилдешет. Бассейиндерднн 
tmtn utpi.ni жана тальвегдердин эциштерин аныкташат. Сууну 
NVlMpYY1 п байланыштуу курулуштарды: суу тепкичтерин, ноолорду, 
пшр арыктнрды ж.б. ченеп-елчешет. Жасалма жана атайын 
имжриордик курулуштарды текшерип керушет жана турун, турган 
орду монон негизги елчемдерун аныкташат.

I юл у I п оп тилкедеги учурдагы уйлерду ченеп-елчешет. Жаны же 
нки уйлер жана комплекстер кайрадан курула турган жерлерде, 
амшчаларды рельефтин кесилиш бийиктиги 0,25 м, 1:500 маспггабда 
ч г н р п  олчошет, суу менен камсыз кыла турган жерди жана агып 
чыкма сууларды кетируу шартгарын аныкташат. 1:500 масштабда 
пфиюнтопы бар планды тузуу менен биригуучу же кесип етуучу 
ЖОЛДордо жер полотносунун формасын, жол кийиминин мунезун, 
гууиу кстирууну ж.у.с. билуу учун 20 м кийин туураларды ажыратып 
белушет.

Болунген тилкеде байланыш жана электр беруучу аба сымдары, 
к п мгс таандык экендигнн, сымдардын саньш, асылуу бийиктигин 
( I ригонометриялык нивелирлее менен, 7.1), тиректердин мунезун, 
июк гр сымдарынын чыцалуусун жана жолдун огуна карата ордун 
билиш учун изилдешет. Кайрадан курулуучу жол эл жашаган 
пункуттар аркылуу еткенде жер асгындагы коммуникациянын (электр 
кибвЛДердин, суу тутуктерунун, канализациянын ж.у.с) системин 
текшеришет. Учурдагы мамлекеттик геодезиялык тордун белгилерин 
габышат.

15.6. Аткаруучу ченеп-елчевлер •

Курулуштун бутуп жаткан кезинде жацы курулган 
курулуштардын, алардын элементтеринин ордун, формаларын, 
влчвмдерун жана алардын маалыматтары чыныгы абалына туура 
келерин баалоо максаты менен аткаруучу ченеп-елчеену жасашат.

Курулуштун журушунде жана андан кийин аткарылган 
жумуштун эсебин алышат. Курулуп жаткан курулуштардын жана 
алардын белукторунун пландагы жана бийиктик ордун аныктоо учун, 
жыйындысында аткаруучу ченеп-влчввлвр деп аталган, атайын 
геодезиялык елчеелерду жасашат.

Аткаруучу ченеп-елчввлерге курулуштардын бардык бвлуктеру 
эмес, а бышыктыгына, кулупггардын туруктуулугуна, монтаждоонун 
тактыгына, ошондой эле пайдалануунун кийинки шарттарына кез 
каранды болуучу болуктеру гана дуушар болушат. Адетте, жумушту 
жургузуунун долбоорунда, аткаруучу ченеп-елчееге туура келуучу, 
курулуштардын белуктерунун тизмесин гана тузушет. Аткаруучу
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ченеп-елчеенун жумуштарын буйуртма беруучу, же анын 
тапшырмасы боюнча ушул курулуш объектин долбоорун жасаган 
долборлоо мекемеси аткарат.

Кийинки курулуш жумуштары жаап капа турган, курулуштун 
бвлуктврунун жасалган сапаттарьш текшеруу учун, керектуу отчёт 
беруучу документтерди (пландар, нрофилдер ж.б.) даярдап, ортодогу 
аткаруучу ченеп-елчеелерду жасашат.

Курулуштун геодезиялык ажыратып белуучу негизин колдонуп, 
аткаруучу ченеп-елчеену жургузушет. Бийиктиктерди, аралыктарды, 
таяныч октор жана чекиттерге карата бурчтарды атайын 
ведомостарга, же информацшшы магнитик алып журуучуге жазуу 
менен, геодезиялык текшеруу ишке ашат. Текшеруучу геодезиялык 
жумуштун аткарылышынын жана аткаруучу ченеп-елчеенун 
натыйжасында, курулган курулуштун долбоордон бардык четтеесун 
аныкташьш, аларды четтеетунун жолдорун белгилешет да, кийинки 
к УРУлуш жумуштарын улантуу женунде чечим кабыл алышат, же 
курулуштун сапатына тиешелуу баа берип, буткен объекта кабыл 
алышат.

Аткаруучу ченеп-елчеелерде мамлекеттак стандарт же долбоор 
документтериндеги курулуш нормалары жана зрежелери чектеген 
елчеелердун катасы 0,2 чондутан ашык эмеске жол берилет.

Аткаруучу ченеп-елчеенун натыйжалары боюнча долбоордон 
бардык четтеелерду кергезуу менен, жалпы аткаруучу планды 
тузушет. Жалпы аткаруучу план, буткен объектини кабыл алууда 
негизги документ болуп кызмат кылат, ошондой эле курулушту 
кийинки пайдаланууда жана кайра курууда колдонушаг.

15.7. Коопсуздуктун техникасы жана курулуш жумуштарында 
геодезиялык аспаптарды урунуу

Изилдеелердегу, имаратгарды, аэродромдорду, автомобиль 
жолдорун жана жол курулуштарын куруудагы жана пайдалануунун 
журушундегу геодезиялык жумуштарда, керектуу натыйжаларга 
жетууну камсыз кылуучу, аспаптарды туура колдонууну жана 
адамдардын ден соолугун сактоочу белгилуу эрежелерди колдонуу 
керек. Мындай эрежелердин жана чаралардын жыйындысы 
коопсуздуктун техникасын тузет да инструкция, эскерткич, эскерткен 
жазуулар ж.у.с. турунде баяндалат.

Коопсуздуктун техникасынын талабын бузуу оор натыйжага: 
елумдерге, ооруларга, дене жаракаттарына, майып болууга, 
техникалардын талкаланышына алып келиши мумун. Геодезиялык 
жумуштарды аткаруучу баардык белуктердун жетекчилери ездерунун 
кызматчьшарын ьшайыктуу турде инструкциялап жана коюулган 
тартиптеги коопсуздуктун техникасынын эрежелерин аткарууну каттуу 
сактоону талап кылышы керек.

468



Жолдун журуучу белугунун чегинде иштегенде эки жагына 50- 
НМ метрден ары кызыл жана жашыл желекчелери менен иретке 
смлуучу адамды коюу керек, ал эми керек болгон учурларда 
мшомобидлердин ылдамдыгын чектевчу жылдырма белгилерди 
орнотуу керек. Жол полотносунун чегинде геодезиялык аспаптарды 
кироосуз калтырууга тыюу салынат. Кокустук кырсыктарды 
Оолтурбоо учун, вешканын же башка белгилердин ордуна, жол 
iiiuuvi носуна коюулган сом темирлерди, тутуктерду же металл 
(коктврду пайдаланууга болбойт. Таштар менен тегерете коюулган 
ношкины колдонуу керек. Жолдун журуучу белугунун чегинде кулагы 
чачар уккан жана начар керген адамдарды жумушка жиберууге 
болбойт.

Темир жолдун зонасында иштегенде, траспортто орнотулган 
сишалдар системин билуу жана аны катуу колдонуу керек. Темир 
ЖОЛ полотносуна турууга зарыл болгондо, кыймылды жана 
нксргуучу сигналдарды беруу учун 500 м чейинки аралыкта 
Гтйкоочуларды дайындоо керек. Поезд етквнде кишилер жана 
испаптар рельстен 2 метрден жакын эмес туруулары керек. Темир 
жолдун рельс колеясы боюнча басууга, сигнал тустегу кийимди жана 
баш кийимди кийип журууге тыюу салынат. Автоблокировкасы жана 
электр суйрегучу бар участоктордо аспаптарды рельске коюуга тыюу 
салынат, ал эми лента же болот рулетка менен елчегенде рельске 
пюляциялоочу тешелме коюу керек. Жогорку вольттуу асылган 
С1.1мдардын бийиктигин тикеден-тике елчее менен аныктоого болбойт.

Ченеп-елчеелер жана ажыратып белуулер учун колдонуучу 
геодезиялык аспаптар так шаймандар болуп эсептелет, ошондуктан 
жумуш учурунда, ошондой эле бир жерден экинчи жерге алып 
барганда же ташууда аларга аяр мамиле кылуу керек. Баардык 
аспаптарды туура пайдалануу учун, анын жалпы тузулушун, ошондой 
эле айрым белуктерунун милдетин жана аракетин билуу керек.

Аспапты заводдон, кампадан же мастерскойдон алып жатканда 
жалпы карап чыгуу керек, кылДаттык менен упаковкалангандыгына, 
комплектуулугуне, деталдарынын бузулбагандыгына, сурулуучу 
болуктёрунун салмактуу кыймылына ж.у.с. кечул буруу керек.

Жалпы карап чыккандан кийин аспаптын конструкциясынын 
шарттары боюнча аны текшеришет, ушуну менен бирге инструкцияда 
каралган белгилуу ырааттуулукту сакташат. Овдоочу бурамалар 
кепчулук учурларда майда сайлуу болорун текшеруулерде эске алуу 
керек, абайлабаса ал узулуп кетет. Анын устуне кепчулук ондоочу 
бураманы бурап киргизуунун алдында, а дегенде каршы бураманы 
бошотуу керек.

Эгерде текшерууде каралган шарттар канааттандырарлык болсо, 
демек аспап жумушчу абалында жана аны елчеелерду аткаруу учун 
орнотууга болот. Аспапты жумушчу абалга оронтууда штативднн
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башы горизонталга жакын болгондугун, ал эми кетеруучу жана 
микрометрдик бурамалар болжол менен ортоцку абалда, б. а. аларды 
каалаган жакка эркин айландыруу учун сайдын жетипггуу запасы 
болушун кеземелдвв зарыл.

Орнотууда же байкоочу чекитке келтирууде аспаптарды 
окторунун тегерегинде бурууну а дегенде кол менен жасашат, андан 
кийин кысуучу бурамаларды бекитишет да, микрометрдик 
бурамалардын он кыймылы менен, б.а. бурап чыгаруу менен так 
келтиришет.

Талаа шартында аспапты кун нурунун тике тийген таасиринен, 
чандан жана жааидан сактоо керек. Башкы бурама менен аспапты 
бекитпей туруп, аны штативге калтырууга болбойт. Аспапты 
кароосуз калтырууга жана орнотууну тажрыйбасыз адамга 
тагапырууга болбойт. Аспапты чыгарууда жана салууда, анын 
кутудагы абалын уйренуу керек. Салууну женилдетуу УЧУН кутунун 
эшигинде же боорунда салынган аспаптын фотосурету чапталат. 
Эгерде аспапты кутуга туура эмес салганда кирбесе, аны куч менен 
басууга болбойт.

Аспапты арабада же автомобилде ташыганда силкууден жана 
урунуудан сактоо керек. Темир жол боюнча ташыганда геодезиялык 
аспаптары бар кутуларды езгече тышкы упаковкалоочу кутуларга 
алдын ала аларга кырындыларды же саманды тегерете коюуп туруп 
салышат. Жумшак тешелмесу менен белуктерун ич жакка каратып, 
рейкаларды экиДен байлашат. Аспапты кетеруп басканда бутун 
алдын кароо зарыл. Вешкалардын, уч буттардын, сом темирлердин 
учтуу жагын алдыга каратып алып баруу керек, ал эми сызыкты 
елчевде шиштердин учтуу жагын езунен каршы каратып, колдо 
кармоо керек. Балталарды жана араларды алып барууда жана 
ташууда миздери жабык болушу керек; балтаны ийинге алып 
журуугв жана сабы начар болсо колдонууга болбойт.

Геодезиялык аспаптарды атайын мастерскойлордо овдоо зарыл. 
Сурулуучу белуктерун мелгил-мезгили менен сеек майы менен 
майлап, бурамаларды бензин менен жууп жана майга нымдалган 
чупурек менен суртуу керек. Геодезиялык аспаптарды кургак 
белмедв сактоо керек.
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