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Сабақ № Тақырыпт

ы 

оқытудың 

күнтізбелі

к мерзімі 

Бөлім, тақырып атауы Сағатт

ар 

саны 

Сабақ 

типі 

Үй 

тапсыр

масы 

Ескерт

у 

   3 семестр 

1  Кіріспе. Геодезия пәні 

туралы түсінік 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Геодези

яға 

түсінік 

жазу 

 

2  Жер бетіндегі геодезиялық 

өлшеулер.Жергілікті жердегі 

өлшеу элементтері 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Реферат,

слайд 

 

3  Жердің пішіні мен көлемі. 

Жердің өлшемдерімен 

формасы туралы түсінік.  

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Жердің 

пішіні 

туралы 

мәлімет 

табу 

 

4  План, карта және профиль 2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Глоссар

ий 

 

5  Топографикалық түсіріс 

туралы түсінік. 

Жазықтықтағы 

координатталар жүйесі 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Топогра

фиялық 

түсіріс 

презента

ция 

жасау 

 

6  Сызықты горизонталь 

жүргізуді анықтау 

2  

Тәжіриб

елік 

сабақ 

Реферат  

7  Тікбұрышты және 

географиялық 

координаталарды анықтау 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Реферат  

8  Планның масштабы туралы 

түсінік. Көлденең масштаб 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Глоссар

ий, 

реферат 

 

9  Көлденең масштабы құру. 

Планның масштабын 

анықтау 

2 Тәжіриб

елік  

сабақ 

Планны

ң 

масштаб

ын табу 
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10  Сызықтың ұзындығын 

планға құру. Пландағы 

сызықтың ұзындығын 

анықтау 

2 Тәжіриб

елік      

сабақ 

Презент

ация 

 

11   Сызықты бағдарлау 2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Презент

ация 

 

12  Сызықтың азимутын, 

дирекциондық бұрыштарын 

есептеп шығару 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Есеп 

шығару 

 

13  Дирекциондық бұрыштарды 

анықтау 

2 Тәжіриб

елік     

сабақ 

Дирекци

ондық 

бұрыш 

туралы 

анықтам

а 

 

14  Теодолиттік түсіріс. 

Теодолит және оның 

құрылысы 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Теодоли

т туралы 

мәлімет 

табу 

 

15  Жіпті дальномер.Жіпті 

қашықтық өлшегіш 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Презент

ация 

 

16 

 

 Теодолитті тексеру және 

түзету,жұмысқа әзірлеу 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Презент

ация 

 

17  Горизонталь және вертикаль 

бұрыштарды өлшеу 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Есеп 

шығару 

 

18  Теодолиттің негізгі 

тексерулері 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Презент

ация 

 

19  Жіптер торы 2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Реферат  

20  Горизонталь бұрышты өлшеу 2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Есеп 

шығару 

 

21  Көлбеу бұрыштарды өлшеу 2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Есеп 

шығару 

 

22 

 

 Жіпті дальномермен 

ұзындықты анықтау 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Жіпті 

дальном

ер 
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туралы 

анықтам

а табу 

23  Теодолиттік түсірістің 

өндірісі 

 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Реферат  

24  Жерге орналастыру 

мақсатында теодолиттік 

түсірісті қолдану 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Презент

ация 

 

25  Теодолиттің түсіріс үшін 

тірек торларын құру 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Тірек 

торлары

н құру 

реферат 

 

26  Ахуалдың контурларын 

түсіру әдістері 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Контур 

түсіру 

әдістері 

презента

ция 

 

27  Ахуалдың контурларын 

полярлық әдіспен түсіру 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Презент

ация 

 

28  Ахуалдың контурларын 

қиылыстыру тәсілдерімен 

түсіру 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Презент

ация 

 

29  Контурларды тікбұрышты 

координаттар әдісімен түсіру 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Контур,

координ

ата 

анықтам

а беру 

 

30  Түсіру мысалдарын шешу 2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Есеп 

шығару 

 

31  Теодолиттік түсірістің 

материалдарын өңдеу және 

жоспар құру 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Презент

ация 

 

32  Теодолиттік жүрістерде 

бұрыштық өлшеулерді өңдеу 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Рефрат,п

резентац

ия 

 

33  Тура және кері геодезиялық 

есептер 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Есеп 

шығару  
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                 4-семестр 

34  Координаталар торын құру 2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Тор 

құру 

әдістері 

 

35  Теодолиттік түсіріс 

журналын өңдеу 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Презент

ация 

 

36  Диоганалді жүрісті анықтау 2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Реферат  

37  Тұйықталмаған теодолиттік 

жүрістердің 

координаталарының 

өсімшелерін үйлестіру 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Координ

ата 

өсімшел

ері 

 

38  Нүкте координаттарын 

есептеу 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Есеп 

шығару 

 

39  Координаттар торын 

бөлу.Жоспардың масштабын 

анықтау 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Презент

ация 

 

40  Нүктелер координаталары 

бойынша жоспарға салу 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Картаме

н жұмыс 

 

41  Ахуал элементтерін 

жоспарға тахеографтың 

көмегімен салу 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Глоссар

ий 

 

42  Планшеттің рамкасының 

ресімделуі 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Презент

ация 

 

43  Геодезиялық тура және кері 

есептерді шығару 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Есеп 

шығару 

 

44  Аудандарды анықтау.Аудан 

анықтау тәсілдері 

2 Жаңа 

тақырып

ты 

меңгеру 

Реферат  

45  Планиметр.Планиметрдің 

бөліктерінің бағасы 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Планиме

тр 

туралы 

мәлімет 

табу 

 

46  Ауданды анықтаудың 

аналитикалық әдісі 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Аудан 

анықтау 

тәсілдер

і слайд 
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Сағаттың бөлінуі 

 

№ 

р/с 

Оқу уақытының 

бөлінісі 

Барлық 

сағат саны 

оның ішінде 

Теориялық сабақтар 

Практикалық және 

зертханалық сабақтар 

Курстық 

жоба/жұмыс 

1 Барлық сағат 100 40 60 - 

2 

Семестрге 

жоспарланған 66 

3-семестр 

36 

4-семестр 

4 

3-семестр 

30 

4-семестр 

30 - 

3 

Бұрын өткізілген 

сағат - - - - 

4 

Келесі оқу жылына 

қалған 128   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47  Ауданды анықтаудың 

графикалық әдісі 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Реферат  

48  Планиметрдің бөліктерінің 

бағасын анықтау 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Глоссар

ий 

 

49  Жер пайдаланушылардың 

ауданын анықтау 

2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Техника

лық 

шектілік 

анықтам

а беру 

 

50  Бақылау жұмысы 2 Тәжіриб

елік 

сабақ 

Тест  
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Кіріспе. Геодезия пәні туралы түсінік  

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №1 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Геодезия туралы жалпы мәлімет, пәннің мақсаты, міндеттері 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Геодезия грек тілінен аударғанда «жерді бөлу» деген мағынаны береді. Ғылым ретінде жердің 

бетін өлшеу және бөлуге байланысты адамзаттың тәжірибелік қажетінен пайда болған. Қазіргі 

геодезия көп қырлы ғылым: күрделі ғылыми-техникалық және инженерлік есептерді 

геодезиялық және басқа арнаулы аспаптар арқылы өлшеп, нәтижелерін математикалық және 

графикалық өңдеу арқылы шешеді.   

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Геодезия ежелгі ғылымдардың бірі бола келе, өзінің даму сатысында, ол жоғарғы геодезия, 

топография, геодезия, радиогеодезия, ғарыштық геодезия, картография, аэрофототопография, 

инженерлік геодезия деген ғылыми салаларға бөлінеді. 

     Бұлардың мақсаты мен міндеті ортақ болғанымен, әрқайсысының өз объектісі, өз зерттеу 

тәсілі, өз теориясы т.б. бар.Жоғарғы геодезия – жердің пішіні мен мөлшерін зерттейді және 

жер бетінің әрқилы нүктелерінің координаталарын бір жүйеде анықтайды. Геодезиялық тірек 

пункттерін құруда кездесетін есептерді шешеді.Жер бетінің шағын аймақтарын жазықтық 

ретінде қарап, оны өлшеу және қағаз бетінде кескіндеу төменгі геодезияның міндеті. Оны 

топография деп атайды. 

Сабақтың қорытындысы 

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 
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 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Дәрісті оқып, конспект жазу 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№1. Геодезия туралы жалпы мәлімет, пәннің мақсаты, міндеттері және оның басқа 

пәндермен байланысы 

         Геодезия грек тілінен аударғанда «жерді бөлу» деген мағынаны береді. Ғылым ретінде 

жердің бетін өлшеу және бөлуге байланысты адамзаттың тәжірибелік қажетінен пайда болған. 

Қазіргі геодезия көп қырлы ғылым: күрделі ғылыми-техникалық және инженерлік есептерді 

геодезиялық және басқа арнаулы аспаптар арқылы өлшеп, нәтижелерін математикалық және 

графикалық өңдеу арқылы шешеді. Оның шешетін басты мәселелері: 

      1. Жердің пішіні мен көлемін және сыртқы гравитациялық тартылысын, яғни тартылыс 

күшін анықтайды. 

      2. Берілген координаталар жүйесінде жер бетіндегі нүктелердің орнын анықтайды. 

      3. Жер бетінің картасы мен планын жасайды. 

      4. Жер бетінде құрылыстарды жобалау, салу және пайдалану үшін өлшеу жұмыстарын 

орындайды.  

        Геодезия — жердің пішіні мен мөлшерін анықтауда, оның бетін планға, картаға түсіруде, 

жердің қималарын жасауда, инженерлік жұмыстарды жобалауда, жүргізуде және пайдалануда 

қолданылатын әртүрлі өлшеу тәсілдері туралы ғылым. 

         Геодезия ежелгі ғылымдардың бірі бола келе, өзінің даму сатысында, ол жоғарғы 

геодезия, топография, геодезия, радиогеодезия, ғарыштық геодезия, картография, 

аэрофототопография, инженерлік геодезия деген ғылыми салаларға бөлінеді. Бұлардың 

мақсаты мен міндеті ортақ болғанымен, әрқайсысының өз объектісі, өз зерттеу тәсілі, өз 

теориясы т.б. бар. 

Жоғарғы геодезия – жердің пішіні мен мөлшерін зерттейді және жер бетінің әрқилы 

нүктелерінің координаталарын бір жүйеде анықтайды. Геодезиялық тірек пункттерін құруда 

кездесетін есептерді шешеді. Жер бетінің шағын аймақтарын жазықтық ретінде қарап, оны 

өлшеу және қағаз бетінде кескіндеу төменгі геодезияның міндеті. Оны топография деп атайды. 

Аэросуреттер бойынша топографиялық карта жасаудың әдістерін зерттейтін және оны 

жетілдірумен шұғылданатын ғылым аэрофототопография деп аталады. Инженерлік геодезия 

инженерлік құрылыстың ізденіс, жоба, салу және пайдалану кезеңдеріндегі геодезиялық 

жұмыстардың әдістерін зерттеумен шұғылданады. 

     Жалпы жер бетінің немесе оның жеке бөлшектерінің карталарын жасау және пайдалану 

әдістерін зерттеу — картографияның жұмысы. 

         Геодезия басқа ғылымдармен де тығыз байланысты. Соның ішінде математика, 

астрономия, физика, география, механика, автоматика, электроника, фотография және сызу. 

Математика геодезиядағы өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістерімен және талдау амалдарымен 

қамтамасыз етеді.  Астрономия геодезияға жер бетіндегі нүктелердің координаталарын және 

астрономиялық азимуттары жайында алғашқы мәліметтер береді. Физика мен механиканы 

пайдаланып, геодезиялық аспаптардың тетіктерін есептейді және құрастырады. Аспап 

шығаруда автоматика мен электроника көп қолданылады. Географияны білу жер бетінің 

рельефі және жер бетіндегі табиғи жамылғыларды дұрыс бағалауға көмектеседі. Геодезияда 

қолданылатын фотография әдісі фотографияны білуді қажет етеді. Ал план мен картаны 

графикалық түрде келтіру үшін топографиялық сызудың әдістерін меңгеру керек. 

        Геодезиялық өлшеулер жер бетінде, оның қойнауында атмосфера қабатында, теңізде және 

ғарышта әртүрлі арнаулы аспаптар мен құралдар арқылы жүргізіледі. Сол аспаптардың 

құрылысын зерттеуде және жасап шығаруда геодезия физика, математика, химия, 

радиоэлектроника т.б. ғылымдардың деректеріне сүйенеді. Ғылым мен техниканың дамуына, 

қоғамның өркендеуіне байланысты соңғы кезде геодезияда автоматика, телемеханика, 

радиоэлектроника кең орын алады. Қазақстан Республикасында топографиялық-геодезиялық 
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және картографиялық қызметті ұйымдастыру Геодезиялық қызметтердің орындалуына 

байланысты геодезия келесі түрлерге бөлінеді:  

       Жер үсті геодезиясы – геодезиялық жұмыстар тікелей жердің үстінде жүргізіледі. Өлшеу 

кезінде жұмыстың мақсатына байланысты әртүрлі аспаптар қолданылады, өңдеу нәтижесінде 

жер бетінің планын және картасын алады. Бұл қызмет еліміздің аумақтарының барлық жерінде 

жүргізіледі. 

           Аэрогеодезия – аспаннан, әуеден ұшақ арқылы жердің бетін суретке (фотоға) түсіреді 

де, арнаулы аспаптар мен қондырғылар арқылы түсірген фотографияны өңдеу және талдау 

әдістерімен халық шаруашылығының маңызды мәселелерін шешеді. Мысалы, адам аяғы 

баспайтын жерлерде: тайгада, шөлде, таулы жерлерде және т.б., сонымен қатар, жол 

құрылыстарын жобалағанда, орман шаруашылығында қолданатын тиімді түсіру әдісі.  

     Ғарыштық геодезия – ғарышта жер серігі арқылы жердің бейнесі мен оның бөліктерін 

фотоға түсіріп, оны арнаулы әдістер мен аспаптар арқылы зерттейтін жұмыстың түрі. 

     Жер асты геодезиясы (маркшейдерия) – жер астында және жердің жоғарғы қабаттарында 

жүргізілетін арнаулы геодезиялық жұмыстар. Мысалы, шахтада, карьерде, метро және т.б. 

        Су асты геодезиясы – кейінгі кезде геодезиялық жұмыстар су астында жүргізіле бастады. 

Олар теңіздің, көлдердің, өзендердің түбін, оның рельефін зерттейді. 

         Жоғарыдағы көрсетілген әрбір жұмыстардың орындалуы геодезиялық қызметтер деп 

аталады. Қазақстан Республикасында Министр кабинетінің қаулысы бойынша 10 — қаңтар 

1992 жылы Министрлер кабинетінің жанында Геодезия және картография бас басқармасы 

(ГКББ) құрылды. Осы Қазақстан Республикасының ГКББ-ында орталық картография қоры 

бар. Онда картография — геодезиялық жұмыстардың мәліметтері сақталады. Мемлекеттік 

геодезиялық қадағалау басқармасы (МГҚБ) топография — геодезиялық жұмыстарды 

жүргізуге рұқсат береді, олардың орындалуының сапасын бақылап отырады. Алғашқы 

мәліметтерге жататын материалдарды бір жүйеге әкеледі (мемлекеттік геодезиялық 

пункттердің координаталарының каталогтары). 

               Инженерлік геодезия, оның мәселелері және маңызы 

Кез келген инженерлік құрылыстарды жобалау және салу үшін инженерлік геодезия 

жұмыстары қажет. Мысалы, автомобиль және темір жол, канал, гидротехникалық құрылыстар, 

көпірлер, аэродромдар, құбыр жүргізгенде, электр және байланыс сымдарын тартқанда; 

әртүрлі өнеркәсіп және байланыс сымдарын тартқанда; әртүрлі өнеркәсіп және азаматтық 

ғимараттар мен құрылыстарды жобалау мен салғанда; пайдалы қазбаларды іздеу, барлау және 

өндіру жұмыстарында, әртүрлі құрылыстарды, оның элементтерін салу және пайдалану 

кезінде пайда болатын қисаю, созылу, бұзылу деформацияларын анықтағанда инженерлік 

геодезия жұмыстары қолданылады.  

          Жалпы айтқанда, инженерлік геодезия құрылысты ізденіс, жобалау, салу және 

пайдалануда орындалатын геодезиялық жұмыстардың әдістерін қарастырады. Жол 

құрылысына байланысты әр кезеңіндегі геодезиялық жұмыстарға: 

1. Ізденіс кезеңінде ірі масштабты топографиялық материалдарды жасау, геодезиялық тірек 

торларын дамыту және құрылыстың басты осьтерін жерге шығару үшін арнайы жұмысты 

орындау. 

2. Жобалау кезеңінде жер беті (құрылыс салатын жерде) туралы және топографиялық, 

геологиялық, гидрогеологиялық объектілердің орналасу жайында деректер жинау, жол және 

оның құрылысының жобасын техника-экономикалық және пайдалану шартына сәйкес келтіріп 

жасау. 

3. Салу кезеңінде құрылыстың басты осьтерін және шекарасын жобаға сәйкестіріп жер бетінде 

анықтау, жер бетіндегі салынатын жолдың геометриялық пішіні мен көлемін қамтамасыз ету, 

салынып біткен құрылыстың жобадан тыс кетуін анықтау (атқару түсіріс жұмысы). 
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4. Пайдалану кезеңінде жол объектілері мен құрылыстың беріктігін тексеру, құрылыстың 

әртүрлі бөліктері мен элементтерінің иілу, сығылу, тартылу деформациясын анықтау, 

құрылыстың бөлек элементтерінің тербелу және шөгуін тексеріп қарау жатады. 

        Инженерлік геодезия жұмыстары құрылыстың барлық кезеңін қамтиды, яғни айтқанда 

ізденіс жұмыстарында құрылысты жобалау, жобаға байланысты құрылысты жерге шығару, 

құрылысты пайдалануға бергенде және пайдалану кезінде геодезиялық жұмыстарды қажет 

етеді. Сондықтан қазіргі жағдайда құрылыс инженерлерінен жан жақты геодезиялық 

дайындықты талап етеді: 

1. Карта және планмен жақсы жұмыс істеу және картаны оқуды білу. 

2. Жер бетіндегі түсіру жұмыстарының әдістерін қолдана білу. 

3. Аэрофототопография әдістерін меңгеру. 

4. Инженерлік құрылысты жобадан жер бетіне шығару жұмыстарын атқара білу керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жер бетіндегі геодезиялық өлшеулер.Жергілікті жердегі өлшеу 

элементтері 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №2 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жергілікті жердегі өлшеу элементтері 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Геодезиялық өлшеу деп өлшенетін шаманы бастапқы бірлік ретінде кабылданатын басқа бір 

шамамен салыстыру процесін айтады. Геодезиялық өлшеулерді негізінен үш түрге белуге 

болады: 

-сызықтық-жер бетіндегі нүктелердің арақашықтықтарын анықтау; 

-бұрыштық-горизонталь және вертикаль бұрыштардың мәндерін анықтау; 

-биіктік (нивелирлеу)-жекелеген нүктелер арасындағы биіктік айырымдарын аныктау. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Геодезиялык өлшеулер тура және жанама болып келеді. Егер шама аспаптың көмегімен тікелей 

анықталса, оны тура өлшеу деп атайды. Егер шама есептеулер арқылы анықталса, онда ол 

өлшемдердің шама тәсілі болып есептеледі. Геодезиялык жұмыстар далалық және 

өңдеу жұмыстары болып бөлінеді. Далалық жұмыстарда әр түрлі өлшеулер жүргізіледі, ал 

өндеу жұмыстары: есептеу мен графикалық процестерден тұрады. Далалық 

өлшеулерге пландар мен карталар жасауда немесе арнайы мақсаттарда барлау траншеялары 

мен құрылыстарын бөлу, трассалар салуда) жер бетінде жүргізілетін геодезиялық өлшеулер 

жатады.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 



17 

 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Конспект жазу 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№2 Геодезиялық өлшеулер. 

       Геодезиялық өлшеу деп өлшенетін шаманы бастапқы бірлік ретінде кабылданатын басқа 

бір шамамен салыстыру процесін айтады. Геодезиялық өлшеулерді негізінен үш түрге белуге 

болады: 

-сызықтық-жер бетіндегі нүктелердің арақашықтықтарын анықтау; 

-бұрыштық-горизонталь және вертикаль бұрыштардың мәндерін анықтау; 

-биіктік (нивелирлеу)-жекелеген нүктелер арасындағы биіктік айырымдарын аныктау.  

        Сызықтық және биіктік өлшеулерде (арақашықтық, биіктік, биік айырым) үзындық өлшеу 

бірлігіне метр (м) алынады. Метрдің ұзындығына шамамен Париж арқылы өтетін меридиан 

ұзындығының 1:40000000 бөлігі алынған. Осының негізінде платина-иридий қорытпасынан 

метрдің эталоны жасалынды, ол «архив метрі» деп аталды. Кейінгі кездегі жүргізілген дәлдігі 

жоғары өлшеулер негізінде «архивтік метрдің» ұзындығы бастапқы анықталғаннан 0,21 мм-ге 

қысқа екендігі анықгалды. Сөйтіп, 1899 жылы 90% платина мен 100% иридий қорытпасынан 

метрдің халықаралық жаңа 31 эталоны жасалынды. Ресей оның 11 және 28 көмірлі екеуіне ие 

болды. №28 метрлік эталон Лениградтағы Д.И.Менделеев атындағы ғылыми-зерттеу 

институтында сақтаулы. 

        Ұзындық өлшеу жұмыстары дәлдігінің артуы мен метрлік эталон жаңғыртудың 

қажеттігіне байланысты, метрдің жарық толқынының ұзындығына негізделген табиғи 

этапонына көшу мақсаты көзделді. Өлшеуіштер мен таразылар жөніндегі XI - Бас конференция 

1960 метрдің халықаралык бірліктер жүйесінің негізіне «метр-криптон-86 атомының, 

вакуумдегі шығару ұзындығына тең ұзындық» деген жаңа анықтама қабылдады. Сөйтіп, 68 

жылдың 12 қаңтарында Кеңестер үкіметінің стандарты бойынша мемлекеттік тұрақты шама 

жаңа метрлік эталон болып бекітілді. 

        Ал, қашықтық өлшеуіш сымдар мен рулеткалардың ұзындықтарының дәлдігін аныктап 

тұру үшін, ұзындығы мемлекеттік эталонмен салыстырылған үш метрлік арнайы белгілер 

(компараторлар) дайындалған. Еліміздің көптеген калаларында орнатылған осындай 

компараторлардың бірі-№541 Мәскеудің геодезия, аэрофототүсірістер және картография 

иженерлік институтындағы белгілі компаратор. Бір метрде (м) 100 см. немесе 1000 мм. бар. 

Бұрыштарды өлшеудің бірлігіне градус алынған, ол тік бұрыштың 1/90 бөлігіне тең. Толық 

шеңбер 360°-тан тұрады, бір градуста-60 / минут, бір минутта - 60 //секунд бар. Бұрыштардың 

мәндерін радиандық өлшеммен көрсетуге болады. Радиан-радиусқа тең шеңбер доғасына 

тірелген центрлік бұрыш. Үзындығы 2πR доға 2π радианнан тұрады. Демек, радианның 

градустык, минуттық, секундтық мәндері р=57,3°; р=3438/; р=206265" тен. Аудандар 

өлшемінің бірлігі шаршы метр (м): 10000 м2=1 гектар (га); 1000000 м2=100га= 1 км². Уақыт, 

салмак және температура өлшем бірліктеріне секунд, халықаралык килограмм және Цельсия 

шкаласы бойынша градус алынған. 

Атмосфера ауасының жер бетіне және ондағы барлық заттарға түсетін қысым атмосферапық 

қысым деп аталады. Атмосфералық қысым мм-мен көрсетілген сынап бағанасының 

биіктігімен өлшенеді. Нормальдық атмосфералық қысым деп, деңгейінен есептегенде 45° 

географиялық ендік бойындағы биіктігі 760 мм-ге ген болғаны. Халықаралық бірліктер жүйесі 

атмосфералық қысым өлшемінің бірлігі паскаль (Па) деп қабылдады, 1 мм сын.баг. =133.322 

Па. 

      Геодезиялык өлшеулер тура және жанама болып келеді. Егер шама аспаптың көмегімен 

тікелей анықталса, оны тура өлшеу деп атайды. Егер шама есептеулер арқылы анықталса, онда 

ол өлшемдердің шама тәсілі болып есептеледі. Геодезиялык жұмыстар далалық және 

өңдеу жұмыстары болып бөлінеді. Далалық жұмыстарда әр түрлі өлшеулер жүргізіледі, ал 

өндеу жұмыстары: есептеу мен графикалық процестерден тұрады. Далалық 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%94.%D0%98.%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%83_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%94.%D0%98.%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%83_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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өлшеулерге пландар мен карталар жасауда немесе арнайы мақсаттарда барлау траншеялары 

мен құрылыстарын бөлу, трассалар салуда) жер бетінде жүргізілетін геодезиялық өлшеулер 

жатады. Өлшеулер кезінде қолданылатын аспаптарға: 

-арақашықтықтарды өлшеуге арналған өлшеу ленталары, сымдар, рулеткалар, оптикалық 

кашыктык өлшеуіштер, жарық сәулелі қашықтық өлшеуіштер, т.б; 

-бұрыштарды өлшеуге арналған теодолиттер, буссольдар, гониометрлер және т.б; 

-вертикаль биіктіктерді өлшеуге арналған нивелирлер, рейкалар, барометр-анероид, т.б. 

жатады. 

       Геодезиялык жұмыстардың нәтижелері арнайы журналдарга жазылады да, дала 

жағдайында тексеріліп, түсірілетін объектінің схемалық сызбалары жасалынады. Ол 

сызбаларды сұлба (арбис) деп атайды. 

      Жер бетінің әрқилы физика-географиялық жағдайлары жүргізілетін геодезиялық өлшеулер 

дәлдігіне әсерін тигізеді. Сондықтан да қоршаған ортаның зиянды әсерін жою немесе әлсірету 

өлшеу жұмыстары кезінде пайдаланатын аспаптарды, өлшеу әдістерін және жұмыс жүргізу 

тәртібін дұрыс таңдауға тікелей байланысты. 

       Есептеу процесі өлшеу нәтижелерін бір жүйеге келтіріп, математикалық өндеуден және 

оларды пайдалануға неғұрлым жарамды түрге келтіруден тұрады. Есептеулерді жеңілдетіп, 

қажет нәтижелерді тез табуға және есептеулердің дұрыстығына көз жеткізу үшін, барлық 

есептеулер белгілі бір схемалар (ведомостер) бойынша жүргізіледі. Геодезиялық өлшеулердің 

әртүріне лайықты арнайы есептеу схемалары таңдалынып алынады. Есептеу жұмыстарын 

жеңілдету үшін әртүрлі қосымша қүрал-жабдықтар: кестелер, графиктер, электрондық есептеу 

машиналары, т.б. қолданылады. 

         Графикалық, процесс өлшеу мен есептеу нәтижелерін белгілі шартты белгілерді сақтай 

отырып, сызба түріне келтіру. Алынған жазбалар жүргізілген геодезиялық немесе 

маркшейдерліқ жұмыстардың түпкі өнімі болып саналады. Кейінгі әртүрлі инженерлік 

жобалау, есептеу және жобадан жергілікті жерге көшіру жұмыстары алынган осы сызбалар 

негізінде жүргізіледі. Сондықтан, сызбалар мұқият тексеріліп, өте дәл мәліметтер нәтижесінде 

жасалынуы қажет. Сонымен катар, графикалық жағынан сапасы өте жоғары болуга тиіс 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жердің пішіні мен көлемі. Жердің өлшемдерімен формасы туралы 

түсінік. 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №3 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

: Жердің пішіні. Жердің көлемі. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Ғылым мен техниканың көптеген салалары (жердің жасанды серіктері мен арыштық 

ракеталарды ұшыруда, авиацияда, теңізде жүзу, радиобайланыс, т.б.), әсіресе жер бетін 

картада дұрыс кескіндеу, жердің пішіні мен көлемін дәл білуді қажет етеді. 

Жер-Күн жүйесіндегі планеталардың бірі және оның қыртысы әр түрлі қыраттар мен 

ойпаттардан тұрады. Жердің шамалы ғана бөлігі (20%) қүрлық, ол 71%-ын дүниежүзілік 

мұхит алып жатыр. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Геодезияда жердің пішіні үшін жер эллипсоиды деп аталатын сфероид алынды. Жер 

эллипсоиды өзінің үлкен және кіші жарты осьтерімен (а, b) және полярлық 

сығылушылығымен сипатталады (α) a = (a-b)/a а, b және α шамалары градустық өлшеулер 

арқылы анықталады, ол үшін меридиан доғасының ұзындығын әр 1° сайын өлшеу керек. 

Меридианның әр түрлі жерлеріндегі градустың үзындығын біле отырып, жердің пішіні мен 

көлемі анықталады. Жер эллипсоидының көлемдерін әр елдің ғалымдары бірнеше рет 

анықтады. Жердің айналу осі арқылы өтетін жазықтық- меридиан жазыгы делінеді де, ал сол 

жазыктыктардың жер бетімен киылысқан сызықтары (РКРК)-меридиандар деп аталады. 

Халықаралық келісім бойынша, Лондондағы Гринвич обсерваториясы арқылы өтетін 

меридиан бастапқы (нөлдік) меридиан деп аталады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Дәрісті оқып, конспект жазу 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

                             №3. Жердің пішіні мен көлемі  

 

      Жердің пішіні мен көлемі. Ғылым мен техниканың көптеген салалары (жердің жасанды 

серіктері мен арыштық ракеталарды ұшыруда, авиацияда, теңізде жүзу, радиобайланыс, т.б.), 

әсіресе жер бетін картада дұрыс кескіндеу, жердің пішіні мен көлемін дәл білуді қажет етеді.  

        Жер-Күн жүйесіндегі планеталардың бірі және оның қыртысы әр түрлі қыраттар мен 

ойпаттардан тұрады. Жердің шамалы ғана бөлігі (20%) қүрлық, ол 71%-ын дүниежүзілік мұхит 

алып жатыр. Дүниежүзілік мұхиттың орташа тереңдігі 3800 м-ге жуық, ал құрлықтағы кейбір 

таулардың, мәселен, Эверестің (Джамолунгма) биіктігі 9000м-ге жетеді. Теңіз деңгейінен 

биіктігі 875 м-ге тең. Сонымен қүрлықтың көлемі дүниежүзілік мұхитқа қараганда едәуір аз 

және де қүрлықтың мұхит терендігі, қыраттармен салыстырғанда онша биік болмагандықтан, 

мұхит деңгейін жердің пішіні ретінде қабылдау қажеттігі туды. Сол себептен, жер беті үшін 

шамамен дүниежүзілік мұхит пен теңіз суларының тыныш жағдайына сәйкес келетін деңгей 

беті алынады. Құрлық астынан ойша жүргізілген мұндай бет тұйық фигура жасайды және кез-

келген нүктесінде жердің ауырлық центріне бағытталған тіктеуіш сызықты тік бүрыш жасап, 

қиып өтеді. Яғни мүндай түйық беттің кез-келген нүктесі ауырлық күшінің бағытына 

перпендикуляр. Осы деңгей бетпен шектелген денені-геоид деп атайды. Геоид-гректің ge—

«жер» және daio-«бөлу» деген сөздерінен алынган. Геоидтың пішіні күрделі, оның пішіні мен 

көлемін дәлірек анықтау үшін, жер бетінің барлығына өлшеулер жүргізіледі. Осы жоғары 

дәлдікпен жүргізілген геодезиялық, астрономиялық және гравиметриялық өлшеулер 

нәтижесінде жердің шарға емес, 1—суреттегі PE1P1E эллипсінің кіші осьті РР1 төңірегінде 

айналуынан пайда болатын математикалық бетке-айналу эллипсоидына жақын келетіндігі 

анықталды. Жердің өз осінде айналуынан оның бетінде күн мен түн алмасып, күн тәулігі 

аныкталады. 1-суретте бейнеленген осы осьті- РР жердің айналу осі деп атайды. Бұл осьтің 

Жер бетімен қиылысқан екі нүктесі-Солтүстік және Оңтүстік полюстар деп аталынады. Жердің 

айналу осін тік бүрыш жасап және оның дәл ортасын кесіп өтетін жазықтықты-экватор 

жазықтыгы дейді. Экватор жазыкгыгы мен жер бетінің қиылысу сызыгы (ЕК1Е1К)- экватор деп 

аталады. Жердің айналу осі арқылы өтетін жазықтық- меридиан жазыгы делінеді де, ал сол 

жазыктыктардың жер бетімен киылысқан сызықтары (РКРК)-меридиандар деп аталады. 

Халықаралық келісім бойынша, Лондондағы Гринвич обсерваториясы арқылы өтетін 

меридиан бастапқы (нөлдік) меридиан деп аталады. 

         Сөйтіп, геодезияда жердің пішіні үшін жер эллипсоиды деп аталатын сфероид алынды. 

Жер эллипсоиды өзінің үлкен және кіші жарты осьтерімен (а, b) және полярлық 

сығылушылығымен сипатталады (α) a = (a-b)/a а, b және α шамалары градустық өлшеулер 

арқылы анықталады, ол үшін меридиан доғасының ұзындығын әр 1° сайын өлшеу керек. 

Меридианның әр түрлі жерлеріндегі градустың үзындығын біле отырып, жердің пішіні мен 

көлемі анықталады. Жер эллипсоидының көлемдерін әр елдің ғалымдары бірнеше рет 

анықтады. 1946 жылға дейін бұрынғы Одакта 1841 жылы неміс ғалымы Ф.В.Бессель есептеп 

шығарған жер элипсоидының көлемі колданылады (а=6377397м, 6=6356079 м, с^Ь299,2). Жер 

эллипсоидының көлемін 1940 жылы үлкен дәлдікпен Ф.Н.Красовский мен А.А.Изотовтардың 

басқаруымен орыс ғалымдары да аныктады (а=6378245м, 6=6356863м, а= 1 -298,2). 

         Алынған бүл өлшемдер 1946 жылы үкіметтің қаулысы бойынша еліміздің барлық 

геодезиялық және картографиялык жұмыстары үшін қабылданып алынып, Красовский 

эллипсоиды деп аталатын болды. Осы орайда айта кететін бір жәй, ол кейбір елдерде 

геодезиялық өлшеулер нәтижесінде шығарылған өз эллипсоидтарының қолданылатындығы. 

Олар сол немесе бірнеше елдің территориясын толық не ішінара қамтиды. Мұндай эллипсоид-

референц-эллипсоид деп аталады. Референц-эллипсоид дегеніміз нақты бір елде геодезиялық 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4
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өлшеулерді өндеу үшін колданылатын, жер денесінде белгілі түрде бағдарланган, нақты көлемі 

анықталған эллипсоид. Сөйтіп, қазіргі кезде Красовскийдің референц-эллипсоиды тек Ресейде 

ғана емес, бүкіл ТМД және Батыс Еуропаның бірнеше елдерінде қолданылады. 

Бұрынгы Кеңестер Одағы, Батыс Еуропа мен АҚШ-тың гравиметриялық және астрономиялық 

өлшеулері нәтижееінде алынған жер эллипсоидының көлемі-басқа елдердегі анықтамаларға 

қарағанда, қолданылған материалдардың аумағы жағынан да, оларды өндеудің дәлдігі 

жағынан да неғүрлым басым. 1960 жьшы Жердің үш жасанды серіктерін бақылаудың 

нәтижесінде жер сфероидының қысыңқылығы α=1+298,2-ге тең, ал АҚШ-та ұшырылған 

Жердің 13 жасанды серіктерін бақылау арқылы (1962) α=1-238,31-тең екендігінің 

анықталулары Красовский өлшеулерінің дүниежүзілік маңызы бар екендігінің айқын дәлелі. 

Жер пішінінің көлемі өте жоғары дәлдікті қажет ететін геодезиялық тірек торларын құруда 

толық ескеріледі. Ал, жер бетінің шағын учаскелерінде геодезиялық жұмыстармен қатар, 

көптеген инженерлік есептерді шығаруда эллипсоид сығылушылыгының аз (α=1 +300) 

болғандыгынан, жердің пішіні үшін шарды (R=6371,11 км) қолдануга да болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: План, карта және профиль 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №4 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

План, карта және профиль туралы жалпы мәлімет 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
      План деп кішігірім жер бөлігінің масштабпен сызылған бейнесін айтады. Планда жер 

бетінің қисықтығы (дөңестігі) еске алынбайды, яғни жер беті жазықтық ретінде қабылданады. 

Жер бетінің үлкен аймақтарын немесе барлық жер бетін қағаз бетіне кескіндеу, яғни картасын 

жасау үшін, алдымен оның кіші бөліктерінің планын жасайды. Әрі қарай графикалық жолмен 

тор көз құрады да, оған жер бетіндегі құрылымдардың сұлбасын және жер бедерін салады. 

Осындай ретті әдіспен жер бетінің үлкен аймағын қағазға түсіру (бейнелеу) карта деп аталады.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

      Карта немесе план бетіне кез келген бір жер бетінің кескінін салу үшін, сол аймақты 

бірнеше рет кішірейту керек (қанша рет кішірейтілетіні беріледі). Осы кішірейту дәрежесі 

немесе жер бетіндегі сызықтың оған сәйкес пландағы жазық жазықтықтағы проекциясының 

қатынасы масштаб деп аталады. Масштабтар сандық және графикалық (сызықтық және 

көлденең) болып бөлінеді. Сандық масштаб кәдімгі қарапайым бөлшек ретінде беріледі, оның 

алымы бір, ал бөлімі бүтін сан, мысалы 1:1000, 1:2000, 1:5000 және де осыған ұқсас бөлшек 

сандар.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 
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 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Дәрісті оқу 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№4.План, карта және профиль туралы түсінік 

  

План деп кішігірім жер бөлігінің масштабпен сызылған бейнесін айтады. Планда жер 

бетінің қисықтығы (дөңестігі) еске алынбайды, яғни жер беті жазықтық ретінде қабылданады. 

Жер бетінің үлкен аймақтарын немесе барлық жер бетін қағаз бетіне кескіндеу, яғни картасын 

жасау үшін, алдымен оның кіші бөліктерінің планын жасайды. Әрі қарай графикалық жолмен 

тор көз құрады да, оған жер бетіндегі құрылымдардың сұлбасын және жер бедерін салады. 

Осындай ретті әдіспен жер бетінің үлкен аймағын қағазға түсіру (бейнелеу) карта деп аталады. 

Жергілікті аймақты картаға түсіргенде карта беті жазықтыққа емес, сфералық бетке 

сәулеленеді. Нәтижесінде карта бетіне түсірілген жер сұлбасының, құрылымдардың толық 

геометриялық ұқсастығы сақталмайды, және де олардың тұрақты масштабы болмайды, себебі 

сфералық бетке жазықтықты жиырылымсыз және оның үзілмелі тұстарын жазып кескіндеу 

мүмкін емес. Осы кемшіліктер карта мен планның басты айырмашылығын көрсетеді. Планның 

кез келген тұсында масштаб тұрақты болады. Сонымен карта дегеніміз – Жер бетінің барлық 

немесе оның аумақты тұсының деңгейлік дөңестігін есепке ала отырып, кішірейтілген, қағазға 

түсірілген кескіні (бейнесі). Барлық карталар қайда қолданылатынына байланысты жал пы 

географиялық және арнаулы болып екіге бөлінеді. Жалпы географиялық карталар 

масштабтарына және толықтықтарына байланысты шолу (масштабы 1:1 000 000 кіші) және 

топографиялық болып бөлінеді. Карталар шартты түрде ірі масштабты (масштабы 1:100 000 

және одан ірі), орташа масштабты (1:1 000 000 масштабқа дейін) және ұсақ масштабты 

(масштабы 1:1 000 000 одан ұсақ) болып бөлінеді. Топографиялық карталар мүмкіндігінше 

толық, егжейтегжейлі болып келеді. Олар арқылы инженерлік құрылыстарды жобалау кезінде 

техникалық есептерді шығаруға және одан жоғары дәлдікті берілімдерді алуға, сонымен бірге 

оған жо- 11 балау нәтижелерін салуға болады. Іс жүзінде жобалау және құрылыстарды, 

құрылыс ғимараттарын салу кездерінде көп қолданылатыны 1:10 000 масштабты карталар. 

Себебі бұл карталарда планның барлық қасиеттері бар. Арнаулы карталардың топографиялық 

карталардан айырмашылығы, мұнда кейбір табиғи құрылымдар түбегейлі түсіріледі (өзен 

құйылымдары, автожолдар, құнарлы жер қыртысы, өсімдік түрлері, т.т.). Қолданылуына 

байланысты карталар сан алуан болады: оқулық, жолаушылық, теңіз картасы және т.т.). 

Профиль дегеніміз – жер бетінің тік жазықтықтағы тік қимасы. Мысалы, 2-суреттегі 

топографиялық планнан АВ бағытының профилін салу үшін, кез келген ab сызығын жүргізіп, 

оның үстіне пландағы горизонтальдардың осы АВ сызығымен қиылысқан 1-7 нүктелерін 

салады. Әрі қарай осы нүктелердің биіктігін, белгілі бір масштабта ab сызығына 

перпендикуляр етіп салады. Перпендикулярлардың ұшар бастарын бір-бірімен қоссақ, осы 

бағыттың профилі пайда болады. 2-сурет. План арқылы берілген бағыттың профилін салу 

тәсімі Сызбаны (профилді) көзге дұрыс елестете алу үшін, перпендикулярларды әлбетте 

планның масштабынан 10 есе үлкейтіп салады. Профил салу инженерлік ізденіс, авто және 

темір жолдарды, каналдарды, мелиораторлық және гидротехникалық құрылыс тарды салуда 

және т.б. жұмыстарда кеңінен қолданылады.  
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Топографикалық түсіріс туралы түсінік. Жазықтықтағы 

координаталар жүйесі 
Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру№5 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Топографикалық түсіріс. Жазықтықтағы координаталар жүйесі 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Топографиялық түсіріс- жер беті бөлікшесінің жергілікті заттары мен бедерін шартты 

белгілермен қағазда белгіленген масштабта бейнелеу мақсатымен жүргізілетін далалық және 

камералық жұмыстар кешені. Топографиялық түсіріс ортогональді проекцияда 1:100 000 және 

одан ірірек масштабтарда жасалады. Мемлекеттік геодезиялық пландық және биіктік тораптар 

пункттері Топографиялық түсірістің пландық және биіктік негізі болады. Жаңа 

материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Топографиялық түсіру (Топографическая съемка) — жергілікті жердің жоспары мен 

топографиялық картасын жасау кезіндегі орындалатын жұмыс кешені. Түсіру желісінің дамуы 

(тірек нуктелерінің жоспарлы және биіктік қалпын анықтау); егжей-тегжейлі түсіру (жергілікті 

жердің элементтері мен объектілерінің жоспарлы қалпы мен биіктігін анықтау, жергілікті жер 

объектілерінің өз атауларын, олардың сандық және сапалық. сипаттарын белгілеу, 

топографиялық шартты белгілермен түсіру немесе кұру түпнұскасын сызу. Топографиялық 

түсіру түрлері аэрофототопографиялық, мензулалық, тахеөметриялық, жер үсті 

фотографиялық түсіру. Аэрофототопографиялық түсіру — аспаптар көмегімен жергілікті 

жерді аэрофотоға түсіру — топографиялық түсірудің негізгі түрі. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 



28 

 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Сөзжұмбақ жасау 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

№5.Топографиялық түсіріс 

 

            Топографиялық түсіріс - жер беті бөлікшесінің жергілікті заттары 

мен бедерін шартты белгілермен қағазда белгіленген масштабта 

бейнелеу мақсатымен жүргізілетін далалық және камералық жұмыстар кешені. 

Топографиялық түсіріс ортогональді проекцияда 1:100 000 және одан ірірек масштабтарда 

жасалады. Мемлекеттік геодезиялық пландық және биіктік тораптар пункттері 

Топографиялық түсірістің пландық және биіктік негізі болады. Топографиялық түсіріске 

қамтылатын шаралар: түсіру торабын құру; аэрофотосуреттерді далалық дайындау және 

оларды анықтау ісін жүргізу; геодезиялық пункттерден және түсіру желісі нүктелерінен 

жергілікті жердегі заттардың орындарын анықтау және оларды шартты белгілермен планшетке 

түсіру масштабына сәйкес дәлдікпен және толықтығымен салу; жергілікті жердің бедерін 

горизонтальдармен бейнелеу; елді мекендердің, өзендердің, көлдердің, шатқалдардың және 

т.б. өз атауларын анықтау; картада көрсетілетін жергілікті жердегі кейбір нысандардың 

сипаттамаларын: өзендердің ағыс жылдамдығын және терендігін, көпірлердің 

жүккөтергіштігін, ағаш түрін, батпақтан өтпелерді және т.б. тиісті ұйымдардан білу немесе 

тікелей анықтау. Топографиялық түсіріс аэрофототопографиялық, мензулалық және 

фототеодолиттік түрлерге бөлінеді. Аэрофототопографиялық түсіріс кезінде 

аталған жұмыстардың біршамасы фотограмметриялық аспаптарда камералық жағдайда 

орындалады. Топографиялық түсіріс нәтижелерінің планшеттері түсіріс масштабында 

шығарылатын топографиялық карталарды жасаудың түпнұсқасы немесе ұсақ масштабтағы 

картаны жасау үшін негізгі материал болады. Инженерлік құрылыстар үшін орындалатын 

тахеометриялық және теодолиттік түсірістер инженерлік геодезия саласына жатады.  

        Топографиялық түсіру (Топографическая съемка) — жергілікті жердің жоспары мен 

топографиялық картасын жасау кезіндегі орындалатын жұмыс кешені. Түсіру желісінің дамуы 

(тірек нуктелерінің жоспарлы және биіктік қалпын анықтау); егжей-тегжейлі түсіру (жергілікті 

жердің элементтері мен объектілерінің жоспарлы қалпы мен биіктігін анықтау, жергілікті жер 

объектілерінің өз атауларын, олардың сандық және сапалық. сипаттарын белгілеу, 

топографиялық шартты белгілермен түсіру немесе кұру түпнұскасын сызу. Топографиялық 

түсіру түрлері аэрофототопографиялық, мензулалық, тахеөметриялық, жер үсті 

фотографиялық түсіру. Аэрофототопографиялық түсіру — аспаптар көмегімен жергілікті 

жерді аэрофотоға түсіру — топографиялық түсірудің негізгі түрі. 

Аэрофототопографиялық түсіру стереотопографиялық немесе аралас әдіс бойынша 

анықталады. Стереотопографиялық өдісті жергілікті жердің барлық элементтері камералы 

фотограмметриялық аспаптарда құрылады; аралас әдісте картаның контурлы бөлімі 

аэрофототүсіру арқылы, ал жер бедері мензулалы түсіру төсіддері арқылы құрыладық. 

Аэрофототопографиялық түсіру 1:10 000 — 1: 100 000 масштабтағы топографиялық карталар 

жасау кезінде қолданылады.  
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Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Сызықты гороизонталь жүргізуді анықтау 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №1 

2.Мақсаттар,міндеттер:Горизонталь жүргізуді анықтау,өлшеудің абсолют,салыстырмалы 

қателіктері және шекті қателіктерімен салыстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Сызықтық горизонтальдар,геодезиялық өлшемдер 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Абсолютті қате-бұл өлшеудің белгісіздігінің көрсеткіші.Басқаша айтқанда,ол нақты мән 

эксперименттік мәннен қаншалықты өзгеруі мүмкін екенін өлшейді.Абсолюттік қателік өлшеу  

сияқты өлшем бірліктерінде көрсетіледі. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Горизонталь бұрыштарды өлшеу — теодолиттің құрылмасына, өлшеудің шарттарына және 

қойылатын талаптарға байланысты горизонталь бұрыштарды өлшеудің жеке бұрыш, айналма, 

қайталаулар әдістері бар. 1. Жеке бұрыш өлшеу әдісі — теодолиттік жүрістерде жобадан 

жергілікті жерге бұрышты көшіруде және тағы да басқалары жұмыстарда жеке бұрыштарды 

өлшеу үшін қолданылады. 2. Айналма әдісі - есептеу қателерінің әсерін азайту мақсатымен 

өлшеудің ақырғы нотижесінің дәлдігін арттыру қажет болғанда қолданылады. 3. Қайталаулар 

әдісі — триангуляцияда және полигонометрияда бір нүктеден үш және одан да көп бағыттар 

арасындағы бұрыштарды өлшеу кезінде қолданылады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 
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 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма.Реферат жазу 

Педагог ________ Жаманкулов С.К. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№1 тәжірибелік сабақ. Горизонталь бұрышты өлшеу 

Горизонталь және вертикаль бұрыштарды өлшеу геодезиядағы ең жиі жүргізілетін 

жұмыстарға жатады. Бұрыштарды өлшейтін негізгі аспапты теодолит деп атайды. 

Горизонталь бұрыш деп қабырғасы берілген нүктеден тіктеуіш сызығы арқылы өтетін 

қос қырлы бұрыш. Горизонталь бұрышты өлшейтін аспаптың негізі - лимб деп аталатын 

градустық және ұсақ бөліктері бар горизонталь дөңгелектен жылжымалы визирлік вертикаль 

жазықтықтан тұрады. Егер дөңгелектегі бөлшек цифрлары сағат тілінің айналу бағытымен 

белгіленсе β бұрышы лимбтан алынған екі есептің айырмасына тең болады. 

Вертикаль бұрыш – вертикаль жазықтықтағы жататын бұрыш. Бұл бұрышты көлбеу 

бұрыш деп те атайды. Көлбеу бұрыштарды градустық шкалаларға бөлінген вертикаль дөңгелек 

арқылы өлшеуге болады. 

Бұрыштар мұқият тексерілген теодолиттермен өлшенеді. Өлшеудің алдында теодолитті 

өлшенетін бұрыштың төбесіне орнатып, оны жұмысқа әзірлейді.  

Горизонталь бұрышты өлшеуде аспаптың құрылғыларында, өлшеу шарты мен оған 

қойылатын талаптарға байланысты келесі әдістер қолданылады: 

Бір айналым әдісі (жеке бұрыш әдісі) – теодолит жүрістерін жүргізгенде, жобаны жерге 

шығарғанда және т.б. жеке бұрыштарды өлшеу қолданылады. 

Толық айналым әдісі – класты және одан төмен триангуляция торлары мен 

полигонометрияда бір нүктеден басталатын үш және одан көп бағыттардың арасындағы 

бұрыштарды өлшеу әдісі. Қайталау әдісі – бұрышты өлшеуде ақырғы нәтижелерінің дәлдігін 

арттыру үшін қолданылады. 

Горизонталь АВС бұрышын өлшеу үшін теодолит С пунктіне орнатылады. Теодолитті пунктке 

орнату центрлеу және жазықтыққа келтіруден басталады. Центрлеу деп теодолитті жіп не 

оптикалық тіктеуіш арқылы С нүктесінің дәл үстіне орнату, яғни өлшенетін бұрыштың төбесі 

арқылы өткізуді айтады. Ал, теодолит көтергіш винттер және деңгей арқылы жазық жағдайға 

келтіріледі. Көздеуге ыңғайлы болу үшін А және  В нүктелеріне қадалар орнатылады. А нүктесі 

артқы, ал В нүктесі алдыңғы нүкте болып есептеледі. Лимбті бекітеді, алидаданың және көру 

дүрбісінің бекіткіш бұрандаларын босатады. Дүрбіні оң жақтағы 1-ші нүктеге көздейді. 

Микроскоп бойынша өлшемдер (есептер) алынады. Мысалы, ОД=212 30,5 . Бұл әрекеттер 

тік дөңгелек оң жақта – ОД орналасқанда орындалды.Содан кейін алидаданы бекітеді, дүрбіні 

сол жақтағы 3 нүктеге нысаналайды және жаңадан микроскоп бойынша өлшемдер алынады 

(ОД3=128 28,5). Оң жақтағы нүктеден алынған есептен (артқы) сол жақтағы нүктеден 

алынған есебін (алдыңғы) алады да, бұрыштың мәнін шығарады (212 30,5 -

128 28,5 =84 02 ). Егер артқы нүктеден алынған есеп алдыңғы нүктеден алынған есептен 

аз болса (лимбтің нолі өлшенетін бұрыштың қабырғаларының арасында жатыр), онда оң 

жақтағы нүктеден алынған есепке 360  қосылады. Осымен бірінші жартылай тәсіл бітеді. 

Дүрбіні зенит арқылы ауыстырып тік дөңгелектің сол жағдайында жоғарыда 

айтылғандай тәртіппен барлық әрекеттер қайтадан жүргізіледі. Бұл әрекеттер екінші жартылай 

тәсілді құрайды  (116 32,5 -32 31,35 =84 01 ).Екі рет жартылай бұрыш өлшеу тәсілі 

толық тәсілді құрайды. Бақылау – бірінші және екінші жартылай бұрыштардың өлшеу 

нәтижелерінің айырмашылығы микроскоптың екі еселенген дәлдігінен артық болмауы  керек. 

Бұл шарт орындалғанда бұрыштың орташа мәнін табады. Егер айырмашылығы артық болса, 

онда бұрышты қайтадан өлшейді. 
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Лимб бекітіліп, алидаданың және дүрбінің жетекші винттері арқылы жіптер торының 

қиылысқан жерін А нүктесіне дәл нысаналайды да микроскоптан бірінші есеп - а1 алынады. 

Одан кейін алидаданы босатып, дүрбіні алдыңғы  В нүктесіне нысаналайды. Дүрбі нысанаға 

дәл келгеннен кейін екінші есеп – а2 алынады. Бірінші есептен екінші есепті азайту керек.    

Сонда өлшенген бұрыш - β екі есептеудің айырмасына тең болады, яғни  

βоң= а1-а2 . Бұл өлшенген бұрышты оң өлшенген бұрыш дейді.           

Егер екінші есептен а2 -ден бірінші есепті а1 азайтсақ, онда  бұрыш теодолиттік 

жүрістің сол жағындағы бұрыш болып есептеледі, яғни  

βсол= а2-а1. 

Бұрыш екі рет өлшенуі керек. Біріншіде тік дөңгелек оң жақта, екіншіде тік дөңгелек 

сол жақта орналасуы қажет.  

Екінші рет өлшеу алдында вертикаль дөңгелек зенит арқылы екінші жағдайға (СД) келтіріледі. 

Лимб 900 шамасына ығыстырылады да, қайтадан А және В нүктелерінен  есептеулер алынады. 

Осылайша бұрышты екі рет өлшеу – толық есеп алу тәсілі деп аталады. Ал, әр екі 

өлшеулер (ОД жәнеСД) – жартылай есеп алу деп аталады. Екі жартылай есеп алудан шыққан 

нәтижелердің айырмашылығы теодолиттің қос есеп алу дәлдігінен (2t) аспауы қажет, яғни 

βоң - βсол ≤2t                               

Егер айырмашылық 2t-дан аспаса, өлшенген бұрыш екі нәтиженің арифметикалық орта 

шамасына тең болады, яғни  

β =(βоң + βсол)/2                                                  

Кері болған жағдайда бұрыш қайта өлшенеді. Егер артқы нүктеден алынған есептеу алдыңғы 

нүктеден алынған есептен кем болса, онда оған 3600 қосылады. Әр өлшеудегі бұрыштар және 

олардың мәні есептелмейінше теодолитті тұрған станциядан қозғалтпау керек. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Тібұрышты және географиялық координаталарды анықтау 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №2 

2. Мақсаттар, міндеттер: Географиялық координаттар туралы түсінік. 1:10 000 – 1:100 000 

масштабындағы топографиялық карталар бетінің жақтауын ресімдеу. Картадағы 

географиялық координат нүктелерін анықтау. Географиялық координат бойынша картаға 

нүкте салу тәртібі. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Топографиялық карталар,Географиялық координата  

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
    Топографияда географиялық және жазық тікбұрышты координаталар кеңінен 

қолданылады.Географиялық координаталар дегеніміз – жер бетіндегі кез келген нүктенің 

экватор жазықтығы мен меридиан жазықтығына қатысты орнын анықтайтын бұрыштық 

шамалар (бойлық пен ендік). 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Топографиялық карталарда меридиандар мен параллельдердің сызықтары карта бетінің ішкі 

жақтаулары қызметін атқарады. Карта бетінің ішкі жақтауының бұрыштарында оның 

қабырғаларын құрайтын меридиандардың бойлығы мен параллельдердің ендігі жазылады. 

Сыртқы және ішкі жақтаулардың арасында минуттық жақтау беріліп, ол кесінділерге бөлінген, 

кесінділер сәйкестігі 1минутқа тең карталар масштабы 1:10 000 – 1:100 000 карталар үшін бір 

минутқа сәйкес келеді. Әрбір минуттық кесінді нүктелермен алты теңдей бөлікке 
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бөлшектенген (1бөлігі 10сек сәйкес). Топографиялық картаның ішінде меридиандар мен 

параллельдер жүргізілмейді.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Неге қол жеткіздім? 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Маған қиын болғаны... 

6. Үйге тапсырма.Тақырып бойынша реферат жазу 

 

                                                                                                  Педагог ________ Жаманкулов С.К. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№2 тәжірибелік сабақ. Тікбұрышты және географиялық координаталарды анықтау 

        Кеңістік координаттар жүйесі. Жер бетіндегі нүктелердің орнын оның координаталары, 

яғни алынған координаталар жүйесінің бастапқы жазықтары мен сызықтарына қатысты ізделіп 

отырған нүктелерді сипаттайтын шамалар арқылы анықтайды. Геодезияда колданылатын 

барлық координаталар жүйелері кеңістік және жазыктық жүйелері болып екіге бөлінеді. 

       Координаталардың кеңістік жүйелерінің ішінде көпшілікке танымалысы-географиялык 

координаталар жүйесі. Бұл жүйеде нүктенің жер бетіндегі орны жалпы дүниежүзілік 

масштабта анықталады. Оларды географиялық ендік- және географиялық бойлық-λ дейді (2-

сурет). Геодезиялык (φ) экватор жазықтығы мен бекітілген Р нүктесі арқылы өтетін тіктеуіш 

сызық арасындағы бұрыш. Ендік экватордан бастап, берілген нүктеге дейінгі 

географиялык меридианның доғасымен өлшенеді де, экватордан екі жаққа солтүстікке қарай 

0° тан 90°-қа дейін өзгеріп отырады. 

Геодезиялык бойлық 

      Геодезиялык бойлық (λ) бастапқы меридиан жазықтығы мен берілген нүкте арқылы өтетін 

меридиан жазықтығы арасындағы бұрыш. Бойлық бастапқы меридиан батысқа (батыс бойлық) 

және шығысқа (шығыс бойлық) қарай 0°-тан 180°-қа дейін салынады. 

      Географиялық координаталар жүйесі[өңдеу | қайнарын өңдеу] 

    Географиялық координаталар жүйесі бүкіл жер шарына ортақ және 

олар астрономия, сфералық геометрия, картография, ғарыш мәселелерін шешуде жиі 

қолданылады. 

Жазық координаталар жүйелері 

      Жазық координаталар жүйелері ішінде геодезияда ең кеңінен тарағандары-тік бұрышты 

және полярлық координата жүйелері. 

Тік бұрышты жазық координаталар жүйесі. 

      Тік бұрышты жазық координаталар жүйесі. Шағын аймақтары біршама қысқа 

арақашықтықтарға байланысты есептерді шешкенде, тік бұрышты X және У осьтерінен 

тұратын жазық координаталар жүйесі пайдалынады. Бүл жүйеде координаталар басы шартты 

түрде алынады, яғни еркін бір нүктеден басталады (3-сурет). 

     Тік бұрышты координаталар жүйесінде X осі-абсцисса, ал У- ордината осьтері болып 

белгіленеді. Горизонталь жазықтық координата осьтерімен төрт ширекке бөлінеді. 

Математикада колданылатын декарттык тік бұрышты жүйеден геодезиядағы бұл жүйенің 

айырмашылығы-ширектердің оң жаққа карай нөмірленулері, яғни солтүстік-шығыс ширектен 

басталып, сағат тілінің бағытымен есептеледі. Әлбетте, мұның өзі геодезиялық есептеулер 

кезінде тригонометриялық формулаларды ешбір өзгеріссіз пайдалануға мүмкіндік береді. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%88
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96.&veaction=edit&section=3
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96.&action=edit&section=3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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      3-суретте көрсетілгендей, кез-келген нүктенің орны, мәселен А нүктесінің орны 

координаталар басынан осы нүктелердің Х,У осьтеріндегі проекциялары (ОХ, ОУ), яғни ХА, 

УА координаталарымен анықталады. Ал, осы X пен У осьтеріндегі АВ сызығының 

проекцияларын координаталар өсімшелері деп атап, оларды Δх, Δу деп белгілейміз. 

Координаталар өсімшелерінің белгілері де ширектің орнына байланысты, егер өсімшелердің 

бағыттары, яғни тік бұрышты үшбұрыштардың қажеттері координаталык осьтердің оң 

бағытымен сәйкес келсе, онда координаталар өсімшелері оң, ал сәйкес келмесе-теріс болады. 

Координаталар өсімшелерінің әр ширектеріндегі белгілері 1-кестеде келтірілген. 

      Егерде А нүктесінің ХΔ, УΔ координаталары және А мен В нүктелері арасындағы Δх пен Δу 

координата өсімшелері белгілі болса, онда В нүктесінің координаталары мынаған тең болады 

ХВ=ХА+ΔХ ; УВ=УА+ Δх (2) 

      Координаталардың бұл тікбұрышты жазық жүйесі горизонталь түсірістер жүргізіп және 

олардың нәтижелері бойынша жердің пландарын жасаған кездерде қолданылады. 

Зоналық тік бұрышты жазық координаталар жүйесі 

        Зоналық тік бұрышты жазық координаталар жүйесі. Жер бетінің 

едәуір территориясын планға, картаға түсіру үшін жер бетіндегі нүктелерді эллипсоид бетінен 

жазық бетке кескіндеу қажет болады. Міне, осындай кескіндеу кезінде мына төменгі шарттар 

сақталуы керек: 1) жер бетіндегі арақашықтар өзгерістерінің ауытқу мөлшерінің шамалы 

болуы; 2) жер бетіндегі бұрыштың проекцияға ешқандай өзгеріссіз түсірілуі; 3) географиялық 

координаталардан тік бұрышты координаталар жүйесіне көшу мүмкіндігі. 

        Осы жоғарыда айтылған шарттарға көлденең цилиидрлік деп аталатын неміс 

ғалымы Гаусс үсынған проекция тәсілі сәйкес келеді. Бүл проекцияға Жер эллипсоидының 

беті зоналарға бөлінген. Ол зоналар (4, а-сурет) шығысы мен батысында меридиандармен 

шектеліп, оңтүстік полюстен солтүстік полюске карай созылып жатады. 

      Зоналардың бойлықтағы ені 6°-тық болып келеді, нөмірлері Гринвич 

меридианынан шығыска қарай белгіленеді. Қазақстанның кең байтақ территориясы 6°-тық 

зоналар бойынша есептегенде 8-ден 15-ші зонаға дейінгі аралықты алып жатыр. Гаусс 

проекциясында зоналардың орталық (осьтік) меридианы жазықтыққа ешқандай өзгеріссіз 

проекцияланады, ал осьтік меридианнан алыстаған сайын, қашықтықтар аздаған өзгеріске 

үшырайды. 

Кейде үлкен дәлдікті қажет ететін жұмыстарда жер шарының бетін жазықтыққа 3°-

тық зоналар арқылы проекциялайды. Зоналардың осьтік меридианы (х осі) мен (у) жазықтықта 

өзара перпендикуляр түзу сызықтармен кескінделеді, олардың қиысу нүктесі координаталар 

басы болады (4, ә-сурет). Қазақстан Солтүстік жарты шарда жатқандықтан, барлық 

нүктелердің абсциссалары-(Х) оң болып, ал ординаталары У әр зонаның осьтік меридианының 

шығыс жағынан-оң, ал батысында-теріс болып келеді. Кейде теріс ординаталармен жұмыс 

істеудің қолайсыздығынан У-осінің басын батысқа карай 500 км-ге шегеру келісілген, демек 

зоналардың ординаталары қайталанып отырады. Сондықтан, нүктенің қай зонада 

орналасқанын білу үшін У мағынасының алдына сол зонаның нөмірі жазылады. Мысалы, 4, ә-

суретте А және В нүктелері 12-зонада орналасқан делік, ал олардың шын координаталары 

УА=12625 км, Ув=12385 км-ге тең. Бұл мысалдан мынаны көруге болады: егер нүктенің 

ординатасы 500 км-ден артық болса, онда ол нүкте В-зонаның батыс жағында болғаны. 

       Әрі қарай әр зона осьтік меридианмен экваторға параллель етіп жүргізілген кереге көз 

сызықтарга бөлініп, олар-тік бұрышты координаталар торы не километрлік тор деп аталынады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%88%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D1%82%D2%9B%D1%83
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80
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      Сөйтіп, әрбір зонаның ортадағы меридианы-осьтік меридиан деп аталады. Шығыс жарты 

шарындағы кез-келген зонаның осьтік мериданының бойлығы мына формула бойынша 

аныкталады: λ=6°N-3 (3) 

мұндағы N-6°- тық зонаның нөмірі. 

      Координаталық осьтер мен тік бұрышты координаталар басының әрбір зонада толық 

аныкталған географиялық орны болатындықтан, тікбұрышты және географиялық жүйелері 

өзара байланыста болады. Ендеше, нүктенің тік бұрышты координаталарынан геодезиялык 

координаталарга көшуге немесе керісінше жасауға толық мүмкіндік бар. 

Жазық полярлық координаталар жүйесі. 

      Жазық полярлық координаталар жүйесі. Геодезиялык жұмыстарды жүргізген кезде, 

көптеген нүктелердің орындарын бастапқы бағыт немесе бағдар ретінде қабылданған белгілі 

бір нысанадан анықталатын жазық, полярлық координаталар жүйесі қолданылады. Осы 

координаталар жүйесінің элементтері 5-суретте көрсетілген: 

1) бастапқы бағыт, полярлық осі-ОХ; ОХ осінен кез-келген жаққа бағыттауға болады, мысалы, 

А және В нүктелеріне; 

2) О-нүктесі-координаталар басы (полюс), түсірістер кезінде, полюс ретінде теодолиттік 

жүрістер нүктесі қабылданады. 

Жазық полярлық координаталар жүйесінде нүкте екі координата арқылы анықталады: 

полярлық осьтен нүктеге дейінгі бағыт аралығындағы горизонталь бұрыш-ß; полюстен бастап 

анықталатын нүктеге дейінгі арақашықтық-d. Мысалы, А нүктесінің координаталары ß1 d1 ал 

В нүктесінің координаталары ß2, d2 болып келеді. 

Полярлық бұрыштар полярлык осьпен сағат тілінің бойымен О мен 360° аралыгында өлшенеді. 

Жазық полярлық координаталар жүйесі теодолиттік түсірістер мен жобадан жергілікті жерге 

қүрылыс объектілерінің нүктелерін көшіргенде қолданылады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B1%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%88
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B1%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Планның масштабы туралы түсінік. Көлденең масштаб 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №6 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Планның масштабы. Көлденең масштаб 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Жер бетін планда немесе картада кескіндегенде жер контурының горизонталь проекцияларын 

табиғи шамасымең бірме-бір көрсету мумкін емес. Демек, план немесе карта жер контурының 

горизонталь проекцияларының кішірейген кескінін береді. Пландағы, яғни картадағы кесінді 

ұзындығының жердегі тиісті кесіндінің горизонталь проекциясына қатынасы планның немесе 

картаның масштабы деп аталады. Масштаб: 

 
және т. с.с. алынады. 
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

        Осындай масштаб сандық масштаб деп аталады, оның бөлімі жердегі сызықтардың план 

мен қартаға кескіндеу кезінде каншалыкты, кішірейгенін көрсетеді. Мәселен, 1:1000 масштаб 

планда барлық ұзындық өлшемдер 1000 есе кішірейгенін, яғни пландағы 1 см жердегі 10 м-ге 

сәйкес келетінін көрсетеді. Масштаб әрбір план мең карта бетінің рамкасының оңтүстік қабыр-

ғасының астында сандық (сандық масштаб) және графикалық (сызықтық масштаб) турде 
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көрсетіледі. Сандық масштабты біле отырып, картада жердегі өлшенген кесіндінің ұзындығын, 

керісінше картадағы ара қашықтықты өлшеп, оның жердегі шамасын табуға болады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Дәрісті оқып, конспект жазу 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№6. Планның масштабы туралы түсінік. Көлденең масштаб 

           Масштабтар және олардың дәлдігі. Қағазға жердің бетін бейнелеу үшін жердегі 

сызықтың горизонталь проекциясын бірнеше есе етіп кішірейтеді. Жердің бетін қағазға 

түсіргендегі кішірейту дәрежесін масштаб дейміз, яғни айтқанда, план мен картаның масштабы 

деп пландағы (картадағы) сызықтың үзындығының  оған сәйкес жер бетіндегі горизонталь 

ұзындыққа ( Ц қатынасын айтамыз, 11, - масштаб. Масштабтар сандық, сызықтық және 

көлденең болып бөлінеді.  

          Сандық масштаб.Сандық масштаб дегеніміз бөлшекті көрсетеді, оның алымы бірлікті 

көрсетсе, бөлімі жердің бетіңцегі ұзындықтың планда немесе картада қанша есе кішірейткенін 

көрсетеді. Сандық масштабтың бөлімі кіші болған сайын, соғұрлым план мен картаның 

масштабы ірі болады және керісінше, бөлімі үлкейген сайын карта мен планның масштабы 

ұсақ болып келеді. 

       Геодезияда келесі масштабтар жиі қолданады 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 - план үшін 

және 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:1000000, 1:200000, 1:300000, 1:500000, 1:1000000-карта үшін. 

Жоғарыдағы қатынастардың өзгерісі жердегі сызықгың 500, 1000, 2000 және т.т есе 

кішірейгенін көрсетеді, яғни айтқанда пландағы 1см кесіндіге жердің бетінде 500 см немесе 5 

м, 1000 см немесе 10 м, 2000 см немесе 20 м және І.т. 

План және картамен жұмыс істегенде сандық масштабты қолдану ыңғайсыз болады, себебі 

әрқашанда есептеуге тура келеді. Сондықган карта планда жұмыс істегенде сызықтық жөне 

көлденең масштабты қолдану ыңғайлы. 

МАСШТАБ  

1:2000 1см-20м 80 120 160 

       Сызықтық масштаб. Сызықтық масштаб түзу сызықтан түрған үзындық санағы бар кесінді 

ретінде салынады (5.1-сурет). Оны сызықтық масштабтың негізі деп атайды. Масштабтың 

негізін 2 см кесінділерге бөледі. Шеткі сол жақтағы кесіндіні қосымша он бөлікке (яғни 2 мм 

кесіндіге) бөледі де, кесіндінің оң шетін нөлдік штрих деп белгілейді. Нөлдік штрихтың оң 

жағындағы бөлікті 2 см кесіндіге бөледі де, әр бөлік сызығына карта мен планның масштабына 

байланысты тиісті мәндерді жазады. 5.1-суретте масштабы 1:2000 картаның сызықгық 

масштабы және циркульдің ашасына сәйкес ұзындығы 140 м кесіндінің бейнесі көрсетілген. 

Сызықтық масштабта кесіндінің оннан бір бөлігі көзбен жуықтап алады, сондықтан 

масштабтың дәлдігі қажетті дәлдікпен сәйкес келмейді. 

       План мен картада өлшеу жұмысының дәлдігін арттыру үшін көлденең масштаб 

қолдынылады. 

         Көлденең масштаб. Көлденең масштаб сызықтық масштабтың түрлеріне жатады. Ол 

келесі түрде салынады. Түзу горизонталь сызықтың бойымен бірнеше рет масштабтың негізін 

құрайтын 2 см кесіндіні салады. Әрбір салынған кесіндінің шетінен кез-келген ұзындықпен 

перпендикуляр сызық түсіріп, сол сызықтарды бірдей он бөлікке бөліп, әр! бөлігінен негізге 

параллель сызықтар жүргізеді. Нөлдік штрихтың сол жағында жатқан бөліктің жоғарғы және 

төменгі кесінділерін бірдей онға бөліп (әр бөлігі 2 мм), нүктелерді қиғаш сызықпен қосады. 
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5.2-суретте көлденең масштабтың түрі көрсетілген. Нөлдік штрихтың сол жағындағы 2 мм 

бөліктердің шамасы негіздің 110 болса, төменнен жоғары бөлінген бөліктің шамасы негіздің 

1100 бөлігі болады. Негізі 2 см көлденең масштабты жүздін немесе жәй көлденең масштаб 

дейді. Көлденең масштаб металл сызғыштарда көрсетіледі, оны масштабтық сызғыш деп 

атайды 

      Масштабтың дәлдігіне көзбен қарағанда 0, 1 мм кесіндінің шамасы алынады. Ол карта мен 

планның масштабына байланысты өзгереді. Мысалы, 1:1000-тың дәлдігі 0, 1 м, 1:2000 - 0, 2 м, 

1:5000 - 0, 5 м, 1:10000 -1, 0 м және т.т. 

 

 

Масштабтар 

Карта немесе план бетіне кез келген бір жер бетінің кескінін салу үшін, сол аймақты 

бірнеше рет кішірейту керек (қанша рет кішірейтілетіні беріледі). Осы кішірейту дәрежесі 

немесе жер бетіндегі сызықтың оған сәйкес пландағы жазық жазықтықтағы проекциясының 

қатынасы масштаб деп аталады. Масштабтар сандық және графикалық (сызықтық және 

көлденең) болып бөлінеді. Сандық масштаб кәдімгі қарапайым бөлшек ретінде беріледі, оның 

алымы бір, ал бөлімі бүтін сан, мысалы 1:1000, 1:2000, 1:5000 және де осыған ұқсас бөлшек 

сандар. Сонымен, планнан алынған кез келген бөлшектің алымындағы бірлікке, соншама есе 

кішірейтілген бөлшектің бөліміндегі сан дәл келеді. Сонда, 1:1000 масштабы үшін, пландағы 

1 сантиметрге жер бетіндегі 100 сантиметр дәл келеді деген сөз. 3-сурет. Масштабтар. а) 

сызықтық, ә) көлденең Жер бетіндегі ұзындық өлшемдер метрмен берілетіндіктен, 

есептеулерді жеңілдету үшін сандық масштаб келесі ретпен жазылады: 1:1000 масштаб үшін 1 

см (сантиметрде) 10 метр бар; 1:5000 масштаб үшін 1 см (сантиметрде) 50 м (метр) бар. 

Дегенмен іс жүзінде сандық масштабпен жұмыс істеу ыңғайсыздық тудырады, себебі әр 

ұзындықты табу үшін соншама есептеулер керек, сондықтан сызықтық және көлденең 

масштабтарды қолданады. 13 Сызықтық масштаб дегеніміз – масштабтың негізі деп аталатын, 

үстіне тең бірнеше кесінділер салынған түзу сызық. Пландағы масштаб негізінің ұзындығы 

бүтін метрлік (шақырымдық) санға тең. 3 а-суреттегі негізі 2 см сызықтық масштаб 1:1000 

сандық масштабқа дәл келеді. Сол жақтағы кесінді 10 тең бөлікке бөлінген. Сондықтан бұл 

бөліктердің оннан бір бөлігі көз мөлшерімен алынады. Сызықтық масштаб ретінде кез келген 

миллиметрлік бөліктері бар кәдімгі сызғышты пайдалануға болады. Сызғышқа арақашықтық 

циркуль-өлшегіш арқылы салынады. Сызғыштан кіші арақашықтықты көзбен жобалап алмас 

үшін, яғни үлкен дәлдікпен өлшеуде көлденең масштаб қолданылады. Әр 2 см сайын бөлінген 

сызық үстіне перпендикуляр түсіріп, олардың үстіне бір-біріне тең 10 бөлік салады. Осы 

бөліктер арқылы масштаб негізіне параллель сызықтар сызады. Сол жақтағы тік бұрыштың 

төменгі және жоғары сызықтарын тең 10 бөлікке бөледі (2 мм). Әрі қарай жоғары сызықтың 

сол жақ нүктесін төменгі сызықтың бірінші бөлігімен қосады, ал жоғарғы сызықтың бірінші 

бөлігін, төменгі сызықтың екінші бөлігімен және осындай жолмен барлығын қосып шығады. 

Негізі 2 см, осындай жолмен құрылған масштаб қалыпты көлденең масштаб немесе жүздік 

көлденең масштаб деп аталады. Көлденең масштабты пайдалану өте қарапайым, мысалы, 

1:2000 (1 сантиметрде 20 метр бар). Көлденең масштаб арқылы арақашықтықты (кіші 

бөліктерін) сантиметрмен емес, метрмен салуға болады (3 ә-сурет). Адамның пландағы 

арақашықтықты қаруланбаған көзбен салу (анықтау) дәлдігі 0,1 мм деп қабылданған. 

Сондықтан жер бетіндегі сызықтың сол масштабтағы пландағы ұзындығының 0,1 мм, 

масштабтың дәлдігі деп аталады. § 2.3 Құрылыс-монтаждау жұмыстарындағы геодезиялық 

пландар және сызбалар Карта арқылы арақашықтықты өлшеу қатесі, карта мас штабының 0,1 

мм шамасындай. Мысалы, 1:200 масштабты сыз баның немесе планның (картаның) дәлдігі 2 

см, 1:500 масштабта 5 см, ал 1:1000 – 10 см, т.т. 14 Планның немесе сызбаның масштабын 
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таңдау кезінде, масштаб дәлдігі іс жүзінде үлкен мағаналы, себебі масштаб арқылы жер 

бетіндегі құрылымдар өзіне ұқсас пішінді түрде салына ма, әлде кейбірі көлемі аз 

болғандықтан нүктеге айналып кете ме, соны анықтауға болады. Құрылыс-монтаждау 

өндірісінде ірі масштабты (1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10 000) пландарды және ірі 

масштабтардағы қадалау сызбаларын пайдаланады. Қадалау сызбалары (разбивочные 

чертежи) дегеніміз – жер бетіне құрылыстар мен ғимараттардың жобалық берілімдерін жер 

бетіне түсіру үшін жиі пайдалынатын техникалық құжаттар. Құрылыс пен ғимараттар 

фундаменттерінің, қабырғаларының, өндірістік және технологиялық жабдықтарының осьтерін 

осы қадалау сызбалары арқылы, 1:100-1:200 масштабтарда жасалады. Құрылыс алаңының Бас 

жобалау планы үшін жасалған топографиялық планынан басқа, орындау түсірісі деп аталатын 

сызбаны кеңінен қолданады. Бұл сызбалар құрылыс салу сатыларының бірі біткенше 

жүргізіледі (шұңқыр, арық және фундамент құрылымдарын қазу, жабу жұмыстарын бақылау, 

түзету және де басқа жұмыстар). Бұл жұмыстар салынған нысанның (ғимарат немесе құрылыс) 

соңғы пландық-биіктік жағдайын түсірумен аяқталады. Орындау түсірістері, салынып біткен 

құрылыс нысанының және оның құрылым элементтерінің нақтылы жағдайын анықтау үшін 

орындалады. Бас план (Генеаральный план) дегеніміз – барлық жер үсті, жер асты 

құрылымдары салынған ірі масштабты топографиялық план. Құрылыс алаңының жұмыс 

жобасы, салынатын құрылыстың көлеміне және не үшін керектігіне байланысты 1:500 немесе 

1:100 масштабта құрылады, ал кейбір жеке нысандар өзінің күрделілігіне байланысты 1:200 

масштабта салынады. Орындау түсірісінің нәтижесінде жоба бойынша барлық ғимараттар мен 

құрылыстар салынған, орындау түсірісінің Бас планы құрастырылады. Мұндай план салынған 

құрылысты пайдалану кезінде пайда болатын барлық жұмыстарды атқаруға, түзетуге септігін 

тигізеді. Айта кететін жәйт, ірі құрылыс алаңдарында орындау түсірісін уақтылы атқару 

қиынға соғады, және де оған кететін 15 уақыт та аз емес, сондықтан кейінгі кездерде ірі 

масштабты аэрофототүсірістер қолданылып жүр. Аэрофототүсірістер арқылы фотоплан 

немесе фототәсілімен құрылып, ол арқылы құры лыс барысын толық қадағалауға болады, 

әсіресе жер қазу құ рылымдары жақсы көрінеді. 1:5000 және 1:10 000 топографиялық 

пландарды ірі құрылыстардың техникалық жобалау сатыларында пайдаланады. Мұндай 

пландар құрылыс мақсатында шолу жұмыстары үшін қолданылады. Олардың бетінде 

жобаланбақшы және бұрыннан салынған өндіріс орындары, елді мекендер, қатынас жолдары 

(жалпылама пайдалану және жақын аралық), электр, байланыс желілері, жылумен, сумен 

қамтамасыз ету, канализация трассалары және басқа да инженерлік тораптар көрсетіледі. Жер 

асты, жер үсті инженерлік тораптарын монтаждау және салу үшін ұзынабойлық және көлденең 

профилдерді пайдаланады. Алдында айтылғандай профиль дегеніміз кез келген бір бағыттың 

тік жазықтықтағы кішірейтілген қима бейнесі, мысалы, автожол, құбыр желісі, т.с.с. осьтерінің 

қимасы. Жер бедерінің күрделілігіне және маңындағы құрылыстардың тығыз орналасуына 

байланысты инженерлік тораптардың ұзынабойлық профилі 1:500 және 1:1000 (ретімен тік 

масштабтары 1:50; 1:100) масштабтарда салынады. Тік масштабтары жоғарыда көрсетілгендей 

10 есе ірі болып келеді (2.1-қосынды қараңыз). 
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Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Көлденең масштабты құру.Планның масштабын анықтау  

Модуль / пән атауы: Геодезияда 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №3 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жер беті мен оның кішігірім аймақтары қағаз бетіне бір 

масштабтағы кіші кеңейтіліп кескінделуін анықтау.Масштабтар және олардың дәлдігін 

табу.Студенттердің қызығушылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Масштаб түрлері.Масштаб анықтау тәсілдері 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Қағазға жердің бетін бейнелеу үшін жердегі сызықтың горизонталь проекциясын бірнеше есе 

етіп кішірейтеді. Жердің бетін қағазға түсіргендегі кішірейту дәрежесін масштаб дейміз. 

Масштабтар сандық, сызықтық және көлденең болып бөлінеді. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

   Көлденең масштаб сызықтық масштабтың түрлеріне жатады. Ол келесі түрде салынады. Түзу 

горизонталь сызықтың бойымен бірнеше рет масштабтың негізін құрайтын 2 см кесіндіні 

салады. Әрбір салынған кесіндінің шетінен кез-келген ұзындықпен перпендикуляр сызық 
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түсіріп, сол сызықтарды бірдей он бөлікке бөліп, әр бөлігінен негізге параллель сызықтар 

жүргізеді.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

 

6. Үйге тапсырма.Масштаб түрлеріне презентация дайындап келу 

 

                                                                                                   Педагог ________ Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№3 Тәжірибелік сабақ. Көлденең масштабты құру.Планның масштабын анықтау 

Масштабтар және олардың дәлдігі 

     Қағазға жердің бетін бейнелеу үшін жердегі сызықтың горизонталь проекциясын бірнеше 

есе етіп кішірейтеді. Жердің бетін қағазға түсіргендегі кішірейту дәрежесін масштаб дейміз, 

яғни айтқанда, план мен картаның масштабы деп пландағы (картадағы) сызықтың 

үзындығының () оған сәйкес жер бетіндегі горизонталь ұзындыққа ( Ц қатынасын айтамыз, 11, 

- масштаб. 

Масштабтар сандық, сызықтық және көлденең болып бөлінеді. 

   Көлденең масштаб. Көлденең масштаб сызықтық масштабтың түрлеріне жатады. Ол келесі 

түрде салынады. Түзу горизонталь сызықтың бойымен бірнеше рет масштабтың негізін 

құрайтын 2 см кесіндіні салады. Әрбір салынған кесіндінің шетінен кез-келген ұзындықпен 

перпендикуляр сызық түсіріп, сол сызықтарды бірдей он бөлікке бөліп, әр! бөлігінен негізге 

параллель сызықтар жүргізеді. Нөлдік штрихтың сол жағында жатқан бөліктің жоғарғы және 

төменгі кесінділерін бірдей онға бөліп (әр бөлігі 2 мм), нүктелерді қиғаш сызықпен қосады. 

Нөлдік штрихтың сол жағындағы 2 мм бөліктердің шамасы негіздің 110 болса, төменнен 

жоғары бөлінген бөліктің шамасы негіздің 1100 бөлігі болады. Негізі 2 см көлденең масштабты 

жүздін немесе жәй көлденең масштаб дейді. Көлденең масштаб металл сызғыштарда 

көрсетіледі, оны масштабтық сызғыш деп атайды 

Масштабтың дәлдігіне көзбен қарағанда 0, 1 мм кесіндінің шамасы алынады. Ол карта мен 

планның масштабына байланысты өзгереді. Мысалы, 1:1000-тың дәлдігі 0, 1 м, 1:2000 - 0, 2 м, 

1:5000 - 0, 5 м, 1:10000 -1, 0 м және т.т. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Сызықтың ұзындығын планға құру.Пландағы сызықтың ұзындығын 

анықтау. 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №4 

2. Мақсаттар, міндеттер: Сықтың ұзындығын өлшеу тәсілдері.Бұрыштарды өлшеу. 

Ұзындықты өлшеу. Көлденең масштаб. Сандық масштаб. Сызықтық масштаб.План және карта. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Ұзындықты өлшеу.План және карта 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

     Сызықтық өлшеулер-бұл жер нүктелері арасындағы қашықтықты өлшеу.Сызықтық 

өлшеулердің кейбір түрлерінде нәтиже өлшенетін рельеф сызығының көлденең төселуі болып 

табылады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

     Нақты белгіленген бастапқы және соңғы штрихтары бар сызықтық шкала жұмыс 

шараларына белгілі бір түрде немесе басқа түрде қолданылады.Сызықтық жұмыс өлшемінің 
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ұзындығы оның бастапқы және соңғы ұзындықтарының арасындағы қашықтық болып 

саналады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Сызықтық өлшеулер реферат  

Педагог ________ Жаманкулов С.К. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

№4 тәжірибелік сабақ.Сызықтың ұзындығын планға құру.Пландағы сызықтың 

ұзындығын анықтау. 

Сызықты өлшеу. 

Арақашықтықты өлшемес бұрын өлшеуге бөгет болатын бөгеттерді алып тастау 

керек.Өлшеуге бөгет болатын шөптер тастар (шөптерді бастырып немесе шауып тастау, 

тастарды алып тастау керек). 

Әр сызықты бақылау және тексеру үшін екі рез өлшейді. Өлшеу нәтижелерін журналға Болат 

лентасымен сызықты өлшеу екі өлшеуіші адамдар мен келесі тәртіпен орындайды: 

1 Бірінші өлшеуші адам 10 қадауыш (шпилька) және лентаның бір ұшын алып алдыға қарай 

сызықтың бойымен жылжыйды. 

2 Екінші өлшеуші адам лентаны тартып қадауышты бастапқы нүктеге қазыққа қадап сол 

қадауышқа өз жағының лентасын іледі. 

3 Бірінші өлшеуші адам лентаны тартып екінші өлшеуші адам көрсеткен бағытқа жылжып 

қадауышты жерге қадайды да лентаның ұшын қадауышқа іледі. 

4 Екінші өлшеуші адам өзінің қадауышын алып, ал екіншісі қадауышын қадалған күйде 

қалтырып екуіде алға қарай сызық бойымен лентаны ұстап жылжыйды. 

5 Бірінші өлшеуші адам қалтырып кеткен қадауышқа дейін жеткен екінші өлшеуші адам өз 

лентасын сол қадауышқа лентаның ручкасын аяғымен басып тұрып іледі. Екінші өлшеуші 

адамды сызық боймен бағдарлайды. 

6 Бірінші өлшеуші адам лентаны тартып екінші өлшеуші адам көрсеткен бағытқа жылжып 

екінші қадауышты жерге қадайды да лентаның ұшын қадауышқа іледі. 

7 Осыдан кейін өлшеулер осы тәртіпте қайталанады. 

8 Егер сызық соңында екінші нүктеге дейін 20 м кем қашықтық қалса (қалдық) оны сол 

лентамен өлшей береді. Қалдықтың мәнін лентадағы бүтін метрлер, бүтін дициметрлер 

лентадағы тесіктер бойынша, ал сантиметрлер көз мөлшермен анықталады. 

9 Өлшенген сызықтың арақашықтығын мына формуламен анықтайды: 

D=Ln+r 

мұндағы, L – лентаның ұзындығы, n – лентаның сызық бойына толықтай түскен саны (Екінші 

өлшеуші адам қолындағы қадауыш саны), r – сызық соңындағы қалдықтың ұзындығы. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Сызықты бағдарлау 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №7 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Тура және кері есеп 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация, сызба кестелері 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Жергілікте жерде сызықты бағдарлау дегеніміз, оның бағытын бастапқы бағыт арқылы 

табы. Топография мен геодезияда бастапқы бағыт ретінде географиялық, осьтік және магниттік 

меридиандар қолданылады.  

Сызықтың бағыты тура (яғни бастапқы нүктеден соңғы нүктеге дейін) және кері (яғни 

соңғы нүктеден бастапқы нүктеге дейін) болады. Тура және кері азимуттар арасындағы 

байланыс мына формуламен анықталады: 

                                                 Ак = Ат + 180° + γ                              

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Полярлық координаталар жүйесінің қарапайымдылығы оны топографияда кең 

қолдануға мүмкіндік береді. Жергілікті жердегі барлық нүктелердің полярлық жүйелерін 
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біріктіру үшін нүктелердің орнын тік бұрышты координаталар жүйесінде анықтау қажет. Екі 

жүйе арасындағы байланысты геодезиялық тура және кері есептерді шешу арқылы 

анықтайды. 

 Тура геодезиялық есептің негізгі мағынасы берілген сызықтың, бастапқы нүктенің 

координаталары, ара қашықтықтың ұзындығы және бағыты (немесе дирекциондық бұрышы) 

бойынша екінші нүктенің координаталарын анықтау.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Берілген формуланы жаттау, конспект 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№7 Сызықтарды бағдарлау. 

 

3.1 Координаталардың жазықтықтық тік бұрышты және полярлық жүйелердің 

арасындағы байланыс. 

 Полярлық координаталар жүйесінің қарапайымдылығы оны топографияда кең қолдануға 

мүмкіндік береді. Жергілікті жердегі барлық нүктелердің полярлық жүйелерін біріктіру үшін 

нүктелердің орнын тік бұрышты координаталар жүйесінде анықтау қажет. Екі жүйе 

арасындағы байланысты геодезиялық тура және кері есептерді шешу арқылы анықтайды. 

 Тура геодезиялық есептің негізгі мағынасы берілген сызықтың, бастапқы нүктенің 

координаталары, ара қашықтықтың ұзындығы және бағыты (немесе дирекциондық бұрышы) 

бойынша екінші нүктенің координаталарын анықтау (сурет 3.1). 

 

Сурет 3.1 Тура және кері геодезиялық есептер 

 Егер, А нүктесін полярлық координаталар жүйесінің ортасы ретінде, ал ОХ сызығына 

параллель болып келетін АС сызығын полярлық ось деп қабылдағанда. Онда АВ сызығының 

ара қашықтығы (горизонтальное проложение) s және АВ сызықтың бағыты α , В нүктесінің 
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полярлық координаталары болып табылады. Мұнда В нүктесінің тік бұрышты 

координаталарын ХОУ жүйесінде анқытау қажет. 3.1 суреттен ХА мен ХВ арасындағы 

айырмашылық (ХВ - ХА) = ΔХ, ал УА мен УВ арасындағы айырмашылық (УВ - УА) = ΔУ 

құрайды.  

АВ сызығының А және В нүктелерінің координаталар арасындағы ΔХ және ΔУ 

айырмашылқтары координаталар өсімшелері (приращения координат) деп атайды. 3.1 

Суреттен, АВ сызығының, координаталар осьтеріне түсетін қашықтықтардың ортогональдық 

проекциялары координаталар өсімшелері болып табылады, ал ХВ және УВ координаталары 

мынадай формулалары арқылы анықталады: 

ХВ = ХА + ΔХАВ                                           (3.1) 

УВ = УА + ΔУАВ  

Координаталар өсімшелері берілген қашықтық s және бағыт бойынша α,  АСВ тік 

бұрышты үш бұрыштың катеттері арқылы анықталады, себебі ΔХ және ΔУ осы ұш бұрыштың 

катеттері болып келеді: 

ΔХАВ = s cos α                                               (3.2) 

ΔYАВ = s sin α 

ΔХАВ және ΔYАВ өсімшелердің көрсеткіштерін (3.1) формулағы қойылғанда онда тура 

геодезиялық есепті шешу формулалары шығады: 

ХВ = ХА + s cos α                                           (3.3) 

УВ = УА + s sin α 

Кесте 3.1                    Координаталар өсімшелерінің таңбалары: 

Бағыттың бұрышы, 

градус 

Ширек  Координаталар өсімшелерінің таңбалары 

ΔХ ΔY 

0 – 90 І + + 

90 – 180  ІІ – + 

180 – 270  ІІІ – – 

270 – 360  IV + – 

 

Кері геодезиялық есептің мәні бастапқы А (ХА, УА) және соңғы В (ХВ, УВ) нүктелердің 

берілген көрсеткіштері бойынша горизонтальдық ара қышықтықты және АВ сызығының 

бағытын анықтаудан тұрады. Бағыттың бұрышын тік бұрышты үшбұрыштың катеттері 

бойынша анықталады: 

tg α = 
𝒀𝑩−𝒀𝑨 

𝑿𝑩−𝑿𝑨 
 = 

𝚫𝒀𝑨𝑩  

𝚫𝑿𝑨𝑩   
      (3.4) 
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Горизонталдық қашықтықты s , (3.2) координаталар өсімшелері формуласы негізінде 

екі формула арқылы анықтауға болады:  

s = 
𝚫𝑿𝑨𝑩 

𝐜𝐨𝐬 𝛂  
 = 

𝑿𝑩−𝑿𝑨  

𝐜𝐨𝐬 𝛂 
;       s = 

𝚫𝒀𝑨𝑩 

𝐬𝐢𝐧 𝛂  
 = 

𝒀𝑩−𝒀𝑨 

𝐬𝐢𝐧 𝛂  
;          (3.5) 

Кері геодезиялық есепті және бір жолымен шешуге болады, алдын ала Пифагор теоремасы 

бойынша горизонталдық ара қашықтықты табамыз: 

𝒔 =  √(𝑿𝑩 − 𝑿𝑨)𝟐 + (𝒀𝑩 − 𝒀𝑨)𝟐        (𝟑. 𝟔)        

кейін (3.5) есепке ала отырып бағыттың бұрышын α анықтаймыз: 

𝒔𝒊𝒏 𝜶 =  
𝒀𝑩−𝒀𝑨 

𝐬 
 ;             𝒄𝒐𝒔 𝜶 =  

𝑿𝑩−𝑿𝑨  

𝐬
       (𝟑. 𝟕)     

 

3.2 Сызықтарды бағдарлау. 

Жергілікте жерде сызықты бағдарлау дегеніміз, оның бағытын бастапқы бағыт арқылы 

табы. Топография мен геодезияда бастапқы бағыт ретінде географиялық, осьтік және магниттік 

меридиандар қолданылады.  

Сызықтың бағыты тура (яғни бастапқы нүктеден соңғы нүктеге дейін) және кері (яғни 

соңғы нүктеден бастапқы нүктеге дейін) болады. Тура және кері азимуттар арасындағы 

байланыс мына формуламен анықталады: 

Ак = Ат + 180° + γ                             (3.8) 

мұндағы γ (гамма) – меридиандардың жақындасуы, яғни меридиан мен абсцисса немесе осьтік 

меридианға параллель сызық арасында берілген нүктедегі бұрыш (сурет 3.2).  

 

Сурет 3.2 Тура және кері азимуттар. 

 

Меридиандардың жақындасуын мына формуламен анықтайды: 

γ = Δλ sin φ                               (3.9) 



54 

 

мұндағы Δλ – нүктелер арқылы өтетін меридиандар бойлығының айырмашылығы; φ – 

сызықтың орташа геодезиялық ендігі. 

Сызықтың бағытын анықтайтын бұрыштар ретінде азимут, дирекциондық бұрыш және 

румб қолданылады. 

Географиялық азимут деп сағат тілінің бағыты бойымен бастапқы нүктесінің 

меридианының солтүстік бағытынан берілген бағытқа дейінгі есептелетін горизонтальдық 

бұрышты атайды. Магниттік азимут деп сағат тілінің бағыты бойымен магниттік меридианның 

солтүстік бағытынан берілген бағытқа дейінгі есептелетін горизонтальдық бұрышты атайды. 

Осы бұрыштар бастапқы бағыттан бастап сағат тілінің бағыты бойымен 0°-тан 360°-қа дейін 

өлшенеді. Магниттік және географиялық меридиандар бір-біріне сәйкес емес. 

2002 год, Северный магнитный полюс - 75°53' с.ш., 100°23' з.д. 

Южный магнитный полюс - 66°06' ю.ш., 139°36' в.д. 

1931 год, Северный магнитный полюс - 70°05'11'' с.ш., 96°46'45'' з.д. 

1952 год, Северный магнитный полюс - 70° с.ш., 100° з.д. 

 

Нүктенің магниттік меридианы мен географиялық мериданы арасындағы пайда болатын 

бұрышты магнит тілінің бұрылу немесе магниттік бұрылу деп атайды. Магниттік бұрылу 

шығыс немесе оң және батыс немесе кері болу мүмкін (сурет 3.3) 

 

Сурет 3.3 Магниттік тілінің бұрылуы. 

Географиялық және магниттік азимуттар арасындағы байланыс мынадай формуламен 

көрсетуге болады: 

A = Aмагн + δ              (3.10) 

Магниттік бұрылу δ (кіші дельта) ТМД елдері территориясында уақыт және территория 

бойынша +30°-тан -14° аралығында ауысып отырады.  
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 Топография мен геодезияда сызықтарды осьтік меридиан бойынша бағдарлау жий 

қолданылады. Осьтік меридианның немесе осыған параллель болып келетін сызықтың 

солтүстік бағытынан берілген бағытқа дейін сағат тілінің бағыты бойымен бұрыш 

дирекциондық бұрыш α деп атайды. Дирекциондық бұрыш 0°-тан 360°-қа дейін өлшенеді. 

Географиялық азимут пен дирекциондық бұрыш арасындағы тәуелділік мынадай түрге ие: 

А = α + γ               (3.11) 

 Дирекциондық бұрыштар географиялық азимутпен салыстырғанда берілген бағыттың 

кез келген нүктесінде тұрақты болып қалады. (3.10) және (3.11) формулалар негізінде 

магниттік азимутпен дирекциондық бұрыш арасындағы тәуелділікті табуға болады 

α + γ = Aмагн + δ, демек 

α = Aмагн + (δ – γ), яғни 

Aмагн = α – (δ – γ). 

Теодолиттік түсірісте полигон ұштарының координаттарын анықтау үшін сызықтарды 

румбпен көрсеткен жөн болады. Осьтік меридианның жақын бағытынан (солтүстік немесе 

оңтүстік) екі жаққа қарай бір нақты сызыққа дейін есептелетін бұрыш румб деп аталады. Румб 

0°-тан 90°-қа дейін өзгереді және әрбір ширектегі шамасы бірдей болуы мүмкін. 

 

Сурет 3.4 Румбтар 

Кесте 3.3 Румб және географиялық азимуттар арасындағы өзара қатынастары. 

Ширек  Румбтар мен азимуттар арасындағы байланыс 

І – СШ А1 = r1  r1 = А1 

ІІ – ОШ  А2 = 180° - r2  r2 = 180° - А2 

ІІІ – ОБ А3 = 180° + r3 r3 = А3 - 180° 

IV - СБ А4 = 360° - r4 r4 = 360° - А4 

 

3.3 Топография мен геодезияды қолданылатын өлшем бірліктері. 
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 Жергілікті жерде, топографиялық картада, басқа да материалдарда өлшеу жұмыстарын 

жүргізуде ұзындықтың, ауданның, бұрыштардың, массаның, температураның, уақыттың, 

қысымның т.б. шамалары қолданылады. Кез келген физикалық шаманы өлшеу деген, 

өлшенетін шаманың өлшем бірлігі ретінде қабылданған бірлікке өлшеген шаманың қатынасы. 

Негізгі шамаларды өлшеу үшін мемлекетте қабылданған физикалық шамалардың бірліктер 

жиынтығы өлшем жүйесі деп аталады.  

 

3.3 Единицы мер, применяемые в топографии и геодезии. 

 При проведении измерительных работ на местности, топографической карте, других 

материалах применяются меры длины, площади, углов, массы, температуры, времени, 

давления и др. Измерение любой физической величины заключается в определении отношения 

этой величины к величине того же рода, принятой за единицу. Число, показывающее, сколько 

раз единица измерения содержится в измеряемой физической величине, называется мерой этой 

величины. Совокупность  единиц физических величин, принятых в государстве для измерения 

главнейших величин, называется системой мер.  

 За единицу линейных измерений в геодезии и топографии принят метр (м). 

1791 год – установление метрической системы мер, 1799 год – изготовлен первый эталон 

метра. – «архивный метр». 

1875 год на Международной дипломатической конференции по метру была принята 

Метрическая конвенция, согласно принятым решениям был изготовлен 31 метр-прототип в 

виде платино-иридиевых жезлов. Метр №6 и две копии хранится в Севре во Франции; Метр 

№11 и №28 хранятся в России. Это решение стало действующим в 1889 году. 

1960 год – ХІ Генеральная конференция по мерам и весам (ГКМВ) приняла решение о введении 

единой уникальной системы – Международной системы единиц (СИ). 

1983 год – XVII ГКМВ – новое определение метра – 1 м равен расстоянию, проходимому в 

вакууме плоской электромагнитной волной за 1/299 792 458 долей секунды. 

1 км = 1000 м = 100 000 см        1 м = 10 дц = 100 м = 1000 мм 

1 радиан = 57,3º = 3438' = 206 265′′ 
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Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Сызықтың азимутын,дирекциондық бұрыштарын есептеп шығару 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №5 

2. Мақсаттар, міндеттер: Топографиялық карта бойынша азимуттар мен дирекциондық 

бұрыштарды анықтау және қашықты өлшеу тәсілдерін үйрету.  

Студенттерді топографиялық картамен практикалық жұмыс жасауға баулу, танымдылық, 

ойлау қабілеттерін дамыту.  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Сызықтық азимут.Дирекциондық бұрыштар. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
    Магнитті азимут - берілген нүктенің меридиан жазықтығы бағытының және сағат тілімен 0-

ден 360 градусқа дейінгі магнитті меридианның солтүстік бағытынан есептелген мәліметтері 

бойынша құралатын бұрыш. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%93%D1%8B&action=edit&redlink=1
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   Азимутты анықтау-нүкте меридианының солтүстік жағынан шығысқа қарай (00-тан 3600-қа 

дейін) сағатт тілінің бағытымен анықталады.Жергілікті жерде азимут бұрыш өлшегіш аспаптар 

(теодолит,буссоль және т.б) арқылы өлшенеді. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Азимутты анықтау презентация 

                                                                                              Педагог ________ Жаманкулов С.К. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

№5 тәжірибелік сабақ. Сызықтың азимутын,дирекциондық бұрыштарын есептеп 

шығару 

Азимут арабша ас-сумут — жол, бағыт) — бақылау нүктесінен өтетін 

меридианжазықтығы мен сол нүктені қиятын бағыттың вертикал жазықтығы арасындағы қос 

қырлы бұрыш. Ол меридианның солтүстік ұшынан сағат тілінің қозғалысымен 0о-тан 360о-қа 

дейін өлшенеді. Бастапқы бағыттағы меридиан түріне байланысты нағыз (шын) Азимут және 

магниттік азимут болып бөлінеді. Нағыз (шын) азимут — аспан шырағының бағыты мен 

жердегі объектіге бағытталған сызықтың арасындағы горизонталь бұрыш. Ол буссоль (компас) 

арқылы өлшенеді. Магниттік азимут — магниттік меридианның солтүстік ұшынан сағат тілінің 

қозғалысымен берілген сызықтың бағытына дейінгі есептелінетін бұрыш. Бір сызықтың нағыз 

(шын) азимуты мен магниттік Азимутының шамалары бірдей болмайды, себебі Жердің магнит 

өрісінің әсеріне байланысты тілі ауытқып отырады. 

бағыт азимут градуспен 

солтүстік 0° немесе 360° 

солтүстік-шығыс 45° 

шығыс 90° 

оңтүстік-шығыс 135° 

оңтүстік 180° 

оңтүстік-батыс 225° 

батыс 270° 

солтүстік-батыс 315° 

Азимут - жер нысандарының немесе аспан шырақтарының азимуты — байқаудың 

берілген нүктесі меридианының жазығы мен осы нүкте және жер нысаны арқылы өтетін тік 

(вертикаль) жазықтық арасындағы бұрыш. Астрономиялық және геодезиялықазимут деп 

бөлінеді.  

Азимуттық анықтау (арабша - жол, бағыт) — нүкте меридианының солтүстік жағынан 

шығысқа қарай (0°-тан 360°-қа дейін) сағат тілінің бағытымен анықталады. Жергілікті жерде 

азимут бұрыш өлшегіш аспаптар (теодолит, буссоль және тағы да басқалары) арқылы 

өлшенеді. 

Азимуттық проекциялар - координаталардың сфералық жүйесінің альмукантараттарын 

концентрлік шеңберлермен, ал вертикальдарды осы шеңберлердің орталығынан шығатын 

түзулермен бейнелейтін картографиялық проекциялау; проекциядағы вертикальдардың 

арасындағы бұрыштар табиғи көріністегі тиісті бұрыштарға тең. Координаталардың сфералық 
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жүйесіполюсінің калпы бойынша азимуттық проекциялар қалыпты, көлденең және қиғаш 

болып бөлінеді. Қалыпты Азимуттық проекцияларда параллельдер мен меридиандар 

концентрлік шеңберлер мен түзулер түрінде бейнеленеді. Бұрмаланулар сипаты бойынша 

азимуттық проекциялар әр түрлі болады. Азимуттық проекциялардың изоколдары аль-

мукантараттармен сәйкес келеді, соңдықтан Азимуттық проекцияларды дөңгелек пішінді 

аумақтардың карталары үшін қолданылады. 

Азимутындағы қалыпты қима қисығының радиусы — әдетте Ял арқылы белгіленеді 

және эллипсоид бетінің берілген нүктесінің геодезиялық В ендігімен осы нүктедегі қалыпты 

қиманың А азимутының мынадай функциясы болып табылады: меридиан қисықтығының және 

В ендігі бойымен бірінші вертикальдың радиустары; — меридиандық эллипстің екінші 

эксцентриситетінің квадраты. 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Дирекциондық бұрыштарды анықтау 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №6 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру.  

Білім алушыларға тақырыпты игерте алу,есептер шығару, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Білім алушылар бағалау жұмыстарын жүргізу кезінде алған білімдерін іс жүзінде 

қолдану, топтың өзіне шешім қабылдауы үшін жауапкершілік алуға тәрбиелеу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Дирекциондық бұрыш.Бұрыш анықтау есептері. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4.Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
    Дирекциондық бұрыш (фр. direction — бағыт) — абсцисса өсіне Ох параллель сызық пен 

мәлім түзу сызық арасындағы бұрыш; ол Ох осінің солтүстік бағытынан сағат тілінің жүрісі 

бойынша мәлім бағытқа 0°-тан 360"-қа дейін есептеледі.  

 Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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   ВD cызығының тура  және кері / дирекциондық бұрыштарының бір-бірінен 

айырмашылығы тура 1800 тең, яғни / =   1800 . Берілген сызықтың барлық нүктесінде оның 

дирекциондық бұрышы бірдей, сондықтан оны табу үшін, осы сызықпен остік меридианға 

параллель кез-келген координаттық тор сызығы арасындағы бұрышты өлшесе болғаны. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Дирекциондық бұрыш бойынша есептерді шығару 

                                                                                             Педагог ________ Жаманкулов С.К. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

№6 тәжірибелік сабақ.Дирекциондық бұрыштарды анықтау 

Дирекциондық бұрыш пен румб. Бұрыштарды бағдарлауды аймақтың біліктік меридианына 

қатысты анықтауғада болады. 

Аймақтың біліктік меридианының солтүстік бағыты (тік бағыттағы шақырымдық сызық) мен 

қажетті нүктенің арасындағы көлденең бұрышты дирекциондық бұрыш дейміз. Ол латынның 

α әрпімен белгіленеді, ол меридианның солтүстік бағытымен сағаттың тіліне бағыттас 0° пен 

180° аралығында өлшенеді. [1 және 3– суреттер]. 

 
Сурет 3. Дирекциондық бұрышты анықтау   Сурет1. Сызықтар бағыттарының бұрыштары: РР 

аймақтың біліктік меридианы координаттық торының тік бағыттағы Р1 және Р2 оған бағыттас 

жүргізілген картаның координаттық торының тік бағыттағы шақырымдық сызығы 

Бір түзудің бойындағы әр түрлі нүктенің азимуттары әр түрлі болуымен қатар өлшемнің 

дәлдігінен қателіктер де кетуіне байланысты қиындықтар тууы мүмкін. Сондықтан геодезияда 

дәл өлшеу жұмыстарын жүргізу үшін дирекциондық бұрыш қолданылады. СD түзулерін қиып 

өтетін М, М1 , М2 нүктелерінің кез-келгенінің дирекциондық бұрышы α тең. 

Азимуттан дирекциондық бұрыштың айырмашылығы кез-келген нүктеде өзінің мәнін 

сақтайды. Тура (α) және кері (α’) дирекциондық бұрышы 180° айырма жасайды. Тік бағыттағы 

шақырым дық сызыққа транспортирдің 0º бағыттап қойып, дирекци о ндық бұрышты оңай 

анықтауға болады [1 және 3 суреттер]. 

Нағыз азимут пен дирекциондық бұрыштың байланысы төмендегі формуламен анықталады. 

Ан1 = α + γ ; Ан2 = α − γ ; н 

немесе жалпы алғанда 
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Ан = α ± γ ; 

Мысалы, АВ түзулерінің дирекциондық бұрышы α = 98° меридиандарды жақындату бұрышы 

батыстық 

γ = -1°40’  

болғанда, АВ түзуінің нағыз азимутын анықта 

Ан = α+ γ= 980 -1040= 96020’ 

Мысалы, АВ түзуінің нағыз азимуты Ан1= 210º30’ меридиандарды жақындату бұрышы 

батыстың γ =-1°40’. АВ түзуінің дирекциондық бұрышын анықта. 

Ан = а + γ 

немесе 

α = Ан- γ = 210°30’ + 1°40’ =212°10’ 

Топографиялық картадан азимутты, румб пен дирекциондық бұрышты өлшеу. Бағдарлау 

бұрыштары геодезистер, жобалаушылар, құрылысшылар мен теңізшілер өз жұмыстарында 

картамен жұмыс істеу немесе онда геодезиялық торлар полигондарын түсіру, жол мен құбыр 

салу, бағытпен қозғалу тағыда басқа мақсатта қолдану үшін қажет. Координаттар торының тік 

сызықтарын жүргізу арқылы карта ішіндегі абсциссаның, ал бүйір қабырғаларының (ішкі 

бұрыштамалары) көмегімен нағыз (географиялық) меридианның, магниттік ауытқу 

бұрышының сызбасына сүйеніп магниттік меридианның орны нақты анықталады. Бұдан 

картаның кез-келген нүктесінің бағдарлық бұрыштарын координаттар торының көмегімен дәл 

есептеуге болады деген қорытынды шығаруға болады. 

Картадағы кез-келген нүктенің абсциссаға қатысты нағыз немесе магниттік азимутын 

картаның оңтүстік бұрыштамасының астында берілетін меридиандарды жақындату және 

магниттік ауытқу бұрыштарының қазіргі кезеңге сәйкес келетін мәнін қолдана отырып 

анықтайды. Егер картада өткен жылдардың магниттік ауытқуы көрсетілсе, бір жыл ішіндегі 

ауытқуды ескеріп оған түзету енгізіледі. Мысалы, картада берілетін жазбаша түсініктемесінде 

1960 жылдың магниттік ауытқуы 4°30' деп беріген. Меридиандардың орташа жақындауы 0°54' 

батыстық. Магниттік ауытқу бұрының бір жыл ішіндегі өзгеруі 0°02'. Сонда 1986 жылғы 

магниттік ауытқу бұрышына енгізетін түзету былай болады: 0°02'х26 (жыл)=0°52'. Осыған 

орай 1986 жылғы магниттік ауытқу бұрышы 4°30' шығыстық - 0°52' батыстық=3°38' шығыстық 

болады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Теодолиттік түсіріс. Теодолит және оның құрлысы. 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №8 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Теодолит түсіріс мәліметтері, теодолит 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация, теодолит 2Т30 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
      2Т30М, Т30 және 2Т30 оптикалық теодолиттер (4.1-кесте) құрылысында келесі 

ерекшеліктер бар:  вертикаль ось жүйесі қайталанғыш; өлшем лимбтің бір жағы бойынша 

жүргізіледі; массасы мен габариттері аз; негізгі тетіктердің шаң мен су тамшыларынан 

қорғалғандығы; теодолиттерді дүрбінің көмегімен нүкте үстінен центрлеу мүмкіндігі; бағдар-

буссоли көмегімен бағдарлау мүмкіндігі және магниттік азимуттарды анықтау.    

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
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 Қылжіпті қашықтық өлшеуіш көмегімен жер бетінде және жер асты кен қазбаларында 

бұрыштар мен қашықтықты өлшеу үшін одан әрі теодолит деп аталатын теодолит-тахеометрді 

пайдаланады.  МЕСТ  10529-86 сәйкес теодолиттер дәлдігі бойынша 3 типке: жоғары 

дәлдіктегі, дәл және техникалық болып бөлінеді. Инженерлік практикада   2Т30М, Т30 және 

2Т30 техникалық теодолиттер қолданылады.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Дәрісті оқу, конспект 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

№8 Теодолиттік түсіріс 

Теодолиттік түсіріс деп теодолит аспабымен орындалатын горизонталь н/е контурлық 

түсірісті айтады.Теодолитпен горизонталь және көлбеу бұрыштар өлшенеді.Ұзындықтар 

ленталармен және қашықтық өлшеуіштермен өлшенеді.Теодолит түсірісі арқылы рельефі 

көрсетілмеген жердің планы алынады.Теодолиттік түсіріс дала және өңдеу жұмыстарынан 

тұрады.Дала өлшеулерінде келесі жұмыстар орындалады:тееодолиттік жүрісті жерге 

салу,теодолиттік жүрістің төбелерін салу, теодолиттік жүрістің төбелерін геодезиялыұ тірек 

пункттерімен байланыстыру,ситуацияны түсіру.Өңдеу жұмыстарының мазмұны: теодолиттік 

жүрістің төбелерін координаталарын есептеу және теодолиттік түсірістің планын салу. 

Бұл түсірісте бұрыштар, арнайы лентамен немесе оптикалық өлшеуішпен 

ара  қашықтықтар өлшенеді. Бұл түсіріс  жергілікті жердегі горизонталь  түсіріс деп аталады. 

Бұл түсірісті орындау кезінде горизонталь бұрыштар және ара қашықтық өлшенеді. Түсіріс 

нәтижесінде жергілікті жердің контур көрінісі мен ситуациялық планы алынады. 

Теодолиттік түсіріс – жердің контурлық планын алу үшін теодолит (бұрыш өлшегіш 

аспап)  пен өлшеу лентасының (қашықтық өлшеуіш) көмегімен орындалатын геодезиялық 

жұмыстардың түрі. Теодолиттік түсірулер кезінде горизонталь бұрыштар β және ара қашықтық 

S өлшенеді.  

Теодолиттік жүріс деп , шын мәнінде, нүктелер жүйесін айтады. Мысалы: 1,2,3,4 нүктесінің 

β ішкі бұрышы мен d ара қашықтығы мәндерінің нәтижесінде координаталар 

анықтау. Теодолиттік жүрісті бастамас бұрын, жергілікті жерді алдын ала қарап  шығады. 

Теодолиттік түсіріс дайындық, далалық  және өңдеу жұмыстарынан тұрады. 

Дайындық жұмыстары кезінде жергілікті жердің жай– жапсарын түсіру дәлдігіне байланысты 

түсірістің  масштабын таңдйды. Қолдағы бар барлық картографиялық құжаттарды (планды, 

картаны, профильді) мұқият қайта қарап зерттейді. Егер түсіріс жүргізілетін ауданда 

геодезиялық тірек жүйесінің пункттері болса, онда олардың орналасқан жерінің схемасын 

жасап, каталогтан координаталарын жазып алады. 

Далалық жұмыстарға: 

1. жергілікті жерді рекогносцировкалау ( байқап қарау) және пункттерді бекіту; 
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2. бұрыштар мен ұзындықтарды өлшеу; 

3. жердегі заттарды, контурларды түсіру; 

4. жүріс пункттерін жергілікті жердегі тірек пункттеріне байланыстыру. 

Теодолиттік түсірістер 2 түрге бөлінеді: 

1) тұйық жүріс; 

2) ашық жүріс немесе диагоналдық жүріс; 

Бұл жүрісте бұрыштарды өлшейміз, нүктелер арасындағы d ара қашықтықты өлшейміз, 

осылар арқылы координатарларды есептейміз, бір нүктенің дирекциялық бұрышын α 

анықтаймыз, осы бастапқы дирекциялық бұрыш арқылы басқа бұрыштарды табамз, сосын 

табылған дирекциялық бұрыштар арқылы румбты табамыз.  

Негізгі тәртіп бойынша теодолиттік жүріс мемлекеттік геодезиялық жүйелер арасында 

жүргізіледі. Теодолиттік жүрістің жоғарғы кластық пунктермен байланысын байланыстыру 

деп аталады. Егер теодолиттік жүріс мемлекеттік геодезиялық жүйеге байланыспаса, 20%-тік 

темір- бетонды белгілермен бекітіледі. Бұл белгілерді жергілікті жердегі заттарға 

байланыстырып көз мөлшерімен сызады. Сонымен қатар осы заттарға дейінгі ара 

қашықтықтарd , немесе үйдің бұрыштарын өлшейді, құдық, ағаштарды, ситуацияларды 

түсірістерді. 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жіпті дальномер. Жіпті қашықтық өлшеуіш. 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №9 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жіпті дальномер және жіпті қашықтық өлшеуіш. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация, қашықтық өлшеуіш. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
      Диапазонды өлшегіштің тұрақты термині кез-келген дизайнда қатаң және біржақты 

берілген. Оның мәні бірнеше сантиметр; нақты көрсеткіш диапазонның техникалық 

паспортында келтірілген. Үлкен қашықтықты өлшеу немесе төмен дәлдік талаптары кезінде 

тұрақты мерзімді елемеуге болады.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

      Көлбеу қашықтықты өлшеу кезінде рельстің көрінетін сегменті басқа сегментке 

ауыстырылады. Кедергілерге байланысты (су қоймалары, шұңқырлар, ғимараттар) 



65 

 

қашықтықты таспамен өлшеу мүмкін болмаған кезде, ол жанама әдіспен анықталады. Бақылау 

өлшеуін негіз бойынша қосымша Үшбұрыш салу арқылы жүргізуді ұмытпаңыз, содан кейін 

шамадан тыс үлкен айырмашылықтар болмаса, арифметикалық орташа мәнді есептеу керек. 

Жіп, кез-келген басқа диапазон сияқты, AMN арнайы ұзын изоссельдер үшбұрышының 

"шешімі" арқылы жұмыс істейді. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Конспект, дәрісті оқу, глоссарий 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

№9 Жіпті дальномер 

 

Өлшеу (ауқымды өлшеу) жабдықтарының көптеген түрлері бар. Жіп диапазоны 

теодолиттің кез-келген моделінде бар. Оның арқасында қашықтықты анықтау сияқты қосымша 

опция жүзеге асырылады. 

 

Негізгі нюанстары 

Қашықтықты теодолитпен өлшеу қажеттілігі тахеометриялық немесе көлденең түсіру кезінде 

пайда болады. Процедура шамамен келесідей: 

 

- біріншіден, құрылғының биіктігі (теодолит) тұру нүктесіне қатысты орнатылады; 
- содан кейін нивелирлік рельс қашықтықты өлшеу қажет жерде орнатылады; 
- құбырды құрылғының биіктігіне жақын санаңыз; 
- екі қашықтық өлшегіш жіп бойынша (жоғарыдан және төменнен); 
- есептеу шамасын қашықтық өлшегіш бойынша арнайы формула бойынша анықтайды, 

ол коэффициентті, рельс бойынша санақ айырмашылығын ескереді; 
- алынған нәтижені тахеометриялық түсірудің қорытынды журналына енгізіңіз. 

Келесі кезеңде көлденең позиция орнатылады. Ол үшін нәтижелерді камералық өңдеу 

процесінде визуалды сәулелердің көлбеу бұрышын ескеретін басқа формула қолданылады. 

Кері дисплейі бар теодолитті қолдану арқылы жұмысты жеңілдету үшін жоғарғы жағында 

орналасқан ұзын жіп жақын мәнге бағытталған (дециметрлерде). 
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Геодезиялық жабдық модельдерінің көпшілігінде сызықтардың ұзындығын өлшеуге мүмкіндік 

беретін жіп диапазоны бар. Желі бірнеше негізгі ауқымды жіптерді қамтиды. Олардың көру 

түтігі арқылы проекциясы параллакс бұрышын құрайды. Бұл үлкен тәжірибелік мәні бар, 

дистанциясы жататын бокс, бөліп тұрған дальномерные жіптер, және фокус объектива. 

Қашықтықты өлшеу үшін сантиметр шкаласы бар рельстер қолданылады. 

 

Алдымен, жіптердің проекцияларын бөлетін көру түтігі арқылы көрінетін сантиметрдің санын 

көрсететін кері санақты алыңыз. Қашықтық өлшегіш коэффициенті 100-ге тең деп 

қабылданады. Қолда бар ақпаратқа сүйенсек, оптикалық жіптердің дәлдігі өлшенген 

қашықтықтың 1: 400 (0,25%) құрайды. Ұзын сызықтарды дәлірек өлшеу үшін оларды 50-100 м 

сегменттерге бөлу ұсынылады.осы тәсілмен қателік 1,5—2,5 есе азаяды. 
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Көбінесе параллактикалық бұрыш тұрақты болады. Бұл жағдайда екі нүктенің арасындағы 

қашықтықты өлшеу рельстерін пайдаланып анықтау үшін бүктеу керек: 

 

- фокустың шетінен рейкаға дейінгі аралық; 
- фокустық ұзындығы; 
- объектив пен теодолиттің бұралу осі арасындағы қашықтық. 

   Диапазонды өлшегіштің тұрақты термині кез-келген дизайнда қатаң және біржақты берілген. 

Оның мәні бірнеше сантиметр; нақты көрсеткіш диапазонның техникалық паспортында 

келтірілген. Үлкен қашықтықты өлшеу немесе төмен дәлдік талаптары кезінде тұрақты 

мерзімді елемеуге болады. Жіп диапазонының теориясының салдары-өлшеу кезінде рельсті 

визердің сәулесіне қалыпты түрде көрсету керек. Көлбеу қашықтықты өлшеу кезінде рельстің 

көрінетін сегменті басқа сегментке ауыстырылады. 

    Кедергілерге байланысты (су қоймалары, шұңқырлар, ғимараттар) қашықтықты таспамен 

өлшеу мүмкін болмаған кезде, ол жанама әдіспен анықталады. Бақылау өлшеуін негіз бойынша 

қосымша Үшбұрыш салу арқылы жүргізуді ұмытпаңыз, содан кейін шамадан тыс үлкен 

айырмашылықтар болмаса, арифметикалық орташа мәнді есептеу керек. Жіп, кез-келген басқа 

диапазон сияқты, AMN арнайы ұзын изоссельдер үшбұрышының "шешімі" арқылы жұмыс 

істейді. 

Өзгермейтін базасы және өзгеретін бұрышы бар аспаптардағы қашықтықты өлшеу бұрыштық 

секундтарда боялған радианды ескере отырып жүргізіледі. Бірақ көбінесе тұрақты бұрышы бар 

және ауыстырылатын негізі бар диапазондар қолданылады. Егер ішкі фокустау қарастырылған 

болса, фокустық бөлік фокустау компонентін жылжыту арқылы өзгереді. Бұл жағдайда 

қашықтықты анықтау формуласы қолданылады, оның ішінде коэффициент, рельсті өлшеу 

нәтижесі және түзету. Түзету деңгейі ұзындығы 150 м дейінгі көлденең негізді қолдана отырып 

эмпирикалық жолмен таңдалады. 

 

Бұл қашықтық 10 м сегменттерге бөлінеді, тік рефракцияның әсерін кем дегенде ішінара өтеу 

үшін көлденең рельстер қолданылады. Содан кейін сіз көлденеңінен (құбыр торына қатысты) 

ұзын жіптерді орналастыруыңыз керек. Сызықты көкжиекке келтіру үшін түзету көкжиек 

сызығының көлбеуін ескере отырып анықталады. Жіптің қашықтық өлшегіші максималды 

ұзындығы 300 м болатын сызықтарды өлшеуге мүмкіндік береді, ал қателік 0,3% жетуі мүмкін. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Теодолитті тексеру және түзету, жұмысқа әзірлеу 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №10 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Теодолит, план 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация, теодолит. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  
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       Теодолиттің құрылысы және оның түрлері.Горизонталь және вертикаль бұрыштарды 

өлшеудің жоғарыда айтылған принципіне орай 39-суретте теодолит осьтерінің схемасы 

көрсетілген, теодолит мынандай осьтерден тұрады. ZZ-теодолиттің вертикаль айналу осі; ТТ/-

көру дүрбісінің айналу осі; UU/ - цилиндрлік деңгейдің осі; VV/-көру дүрбісінің нысаналау 

(визирлік) осі.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

      Теодолиттің шартты белгілеріндегі Т әрпі "теодолит" деген аспап атын білдірсе, сол әріптен 

кейінгі цифр горизонталь бұрышты өлшеудің секундтық орташа квадраттык қателігін 

білдіреді, мысалы Т5 теодолиті үшін mp-5 , ТЗОМ үшін тр=5 , ал Л/-деген әріп маркшейдерлік 

жұмыстарға арналгандыгын көрсетеді. Кейінгі кезде теодолиттер жаңартылып, 2Т2, 2Т5, 2Т30 

тектес болып шығарылуда. Есеп алу тетіктерінің түріне байланысты теодолиттер тағы үш 

топқа бөлінеді: а) бағалау микроскобы; ә) шкалалы микроскоп; б) оптикалық микрометрлер. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма  Ребус құрау, конспект, дәрісті оқу 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

№10 Теодолитті тексеру және түзету, жұмысқа әзірлеу 
Теодолиттерді жіктеу және олардың сипаттамалары 

Қылжіпті қашықтық өлшеуіш көмегімен жер бетінде және жер асты кен қазбаларында 

бұрыштар мен қашықтықты өлшеу үшін одан әрі теодолит деп аталатын теодолит-тахеометрді 

пайдаланады.   

 МЕСТ  10529-86 сәйкес теодолиттер дәлдігі бойынша 3 типке: жоғары дәлдіктегі, дәл 

және техникалық болып бөлінеді. Инженерлік практикада   2Т30М, Т30 және 2Т30 техникалық 

теодолиттер қолданылады. Теодолиттер шифрында Т әрпінен кейінгі сан горизонталь 

бұрышты бір тәсіл арқылы секундпен (с) өлшеудің квадраттық қателігін білдіреді.  

   

Теодолит  құрылысы  

 

 2Т30М, Т30 және 2Т30 оптикалық теодолиттер (4.1-кесте) құрылысында келесі 

ерекшеліктер бар:  вертикаль ось жүйесі қайталанғыш; өлшем лимбтің бір жағы бойынша 

жүргізіледі; массасы мен габариттері аз; негізгі тетіктердің шаң мен су тамшыларынан 

қорғалғандығы; теодолиттерді дүрбінің көмегімен нүкте үстінен центрлеу мүмкіндігі; бағдар-

буссоли көмегімен бағдарлау мүмкіндігі және магниттік азимуттарды анықтау.    

Теодолит келесі негізгі бөліктерден тұрады:  горизонталь және вертикаль дөңгелектерден, 

дүрбі, өлшем құрылғысынан және тіреуіштен тұрады. 

4.1-кесте – Теодолиттердің негізгі техникалық сипаттамалары    

 

СИПАТТАМАЛАР 

ТЕОДОЛИТТЕР 

Т30 2Т30 2Т30М 

Бір тәсілмен өлшеудің орташа квадраттық қателігі, 

аспайды: 
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Горизонталь бұрыш, С 30 30 30 

Вертикаль бұрыш, С 45 45 30 

Дүрбі:    

Ұлғайту, еселік 18 18 20 

Нысаналаудың ең аз қашықтығы, М 1,0 1,2 1,2 

Вертикаль бұрыштарды өлшеу шектері, градус +60 . . . -55 

 Теодолит массасы, кг 3,0 2,5 2,3 

 

2Т30М теодолиті (15-сурет)  қайталағыш типтегі маркшейдерлік болып табылады. 

Теодолит 34 стандартты тесігі, қысқыш бұрамасы 2, үш көтергіш бұрамасы 3 және серіппелі 

бекіткіші (15-суретте көрінбейді) бар алмалы-салмалы тіреуішке 1 орнатылады, оны тіреуішті 

теодолитпен орнату немесе  ажырату кезінде тарту қажет.  Теодолитті азимут бойымен бұру 

және дүрбіні горизонталь жазықтықтағы затқа дәл келтіру бұралған бекіткіш бұрама 6 

болғанда келтіргіш бұрамамен 5 жүзеге асырылады.  Дүрбіні затқа дәл келтіру бұралған 

бекіткіш бұрама 3 болғанда келтіргіш бұрамамен 7 жүзеге асырылады.    

Дүрбі 4 екі шетімен зенит арқылы аударылады. Дүрбіні затқа фокустау фокустеуші 

сақинаны 9 айналдыру арқылы жүргізіледі. Диоптрлік сақинаны 10 айналдыру арқылы 

окулярды бақылаушының көзі бойымен жіптер торының айқын бейнесін алғанға дейін 

орнатады.   

Дүрбі окулярымен қатар шкала типті оптикалық микроскоп 11 окуляры орналасқан. 

Алдын ала нысанаға келтіру үшін түтіктің екі жағы бойымен оптикалық визиторлар 12 болады.    

Теодолит қайталағыш құрылғымен жабдықталған, ол горизонталь дөңгелекті алидадамен 

бекітетін рычагтан және бекіткіштен тұрады, оны басу арқылы горизонталь дөңгелек босайды 

(15-суретте рычаг пен бекіткіш көрінбейді).   

Горизонталь дөңгелек корпусында цилиндр деңгейлеуіш 13 бекітілген, оның көмегімен 

тіреуіштің көтергіш бұрамаларын айналдыру көмегімен теодолиттің вертикаль осі аспалы 

күйде орнатылады, яғни теодолит горизонтталады.   

Теодолит бағанасы қақпағында 14 өлшем жүйесін табиғи жағдайларда жарықтандыру 

үшін жарықтандырғыш (15-суретте айна көрінбейді) айнасы болады. Шахта жағдайларында 

жарықтандырғыш шынысының жақтауына жарық түсіргіш бекітіледі. Сонымен қатар 

теодолит бағанасы қақпағында 14 теодолитті магниттік меридианға қатысты бағдарлау үшін 

бағдар-буссолиді бекіту ұясы болады.    

Теодолитті геометриялық нивелирлеу үшін пайдалану кезінде дүрбіге деңгейлеуішті 

орнатады.  Теодолит ағаш қорапқа қорапталады.   

Т30 теодолит 2Т30М  теодолитінің түпнұсқасы болып табылады, одан айырмасы ол металл 

қорапқа қорапталады. Қорап түбі тіреуіш табаны болып табылады. Табанының ортасында тесік 

болады, оған теодолитті жұмыс күйіне орнатқан кезде штативтік орнақ бұрамасы бұралады.    

Горизонталь дөңгелектің лимбі мен алидадасында бекіткіш және келтіргіш бұрамалар 

болады. Сонымен қатар вертикаль дөңгелекдің бекіткіш және келтіргіш бұрамалары болады.    

Көру сақинасын (бұрамасын) фокустау. Есептік құрылғыда микроскоп – бағалағыш 

пайдаланылады (15-суретте).   



71 

 

 
 

15-сурет 2ТЗО теодолиттің құрылысы: 

1) объектив; 2) вертикаль дөңгелектің қысқыш бұрамасы; 3) вертикаль дөңгелектің 

келтіргіш бұрамасы; 4) вертикаль дөңгелек алидадасының қысқыш бұрамасы;  

5) горизонталь дөңгелек алидадасының келтіргіш бұрамасы;  

6) горизонталь дөңгелек лимбінің келтіргіш бұрамасы; 

7) горизонталь дөңгелек лимбінің қысқыш бұрамасы;  

8) трегердің көтергіш бұрамасы (тіреуіштер); 9) оптикалық көздеуіш;  

10) салынбалы деңгейлеуіш; 11) горизонталь дөңгелек кезіндегі деңгейлеуіш; 

12) кремальера 
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  16-сурет – Теодолиттердің есептік құрылғысының көру шегі   

2Т30 теодолиті   Т30 теодолитінің біршама жаңа түрленуі болып табылады (2-суретті 

қараңыз). Өлшемдік құрылғыда шкалалық микроскоп пайдаланылады (16-суретті қараңыз). 

Дүрбіде геометриялық нивелирлеуді орындау кезінде көздеуіш осьті  горизонталь күйге 

орнату үшін деңгейлеуіш бекітілген.                     
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Горизонталь және вертикаль бұрыштарды өлшеу 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №11 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Теодолит, план, сызба 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация, карта, сызба кестесі. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

       Теодолиттің құрылысы және оның түрлері.Горизонталь және вертикаль бұрыштарды 

өлшеудің жоғарыда айтылған принципіне орай 39-суретте теодолит осьтерінің схемасы 

көрсетілген, теодолит мынандай осьтерден тұрады. ZZ-теодолиттің вертикаль айналу осі; ТТ/-

көру дүрбісінің айналу осі; UU/ - цилиндрлік деңгейдің осі; VV/-көру дүрбісінің нысаналау 

(визирлік) осі. Көтергіш үш винттердің (1) көмегімен цилиндрлік деңгей (6) нөл пунктке қою 

арқылы теодолитгің айналу осі ZZ тік бағытқа келтіріледі.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

      Горизонталь бұрыштарды өлшеу дәлдігіне қарай теодолиттер 3 топқа бөлінеді: 

1. Техникалық Т15К, 2Т30, 2Т30М теодолиттік және тахеометриялық жүрістер мен 

түсірістерде, сондай-ак жер бетіндегі және жерасты қазбаларындагы маркшейдерлік 

жұмыстарды атқару кезінде бұрыштарды өлшеуге арналған. 

2. Дәл теодолиттер 2Т2-3 және 4 кластық триангуляция мен полигонометриядағы бұрыштарды 

өлшеуге арналған, ал 2Т5К- триангуляциялық жүйелер мен 1 және 2 разрядтық 

полигонометриялық, сонымен қатар, жер беті маркшейдерлік жұмыстарда бұрыштарды 

өлшеуге арналған. 

3. Жоғарғы дәлдікті электронды теодолиттер және тахеометрлер Та2М мен 

полигонометриядағы бұрыштарды өлшеуге теодолиттің негізгі бөліктеріне толығырақ 

арналған. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 
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 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Конспект, дәрісті оқу, есептеу. 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№11 Горизонталь және вертикаль  бұрыштарды өлшеу 

Горизонталь бұрыштарды өлшеуде аспаптың құрылғыларында,өлшеу шарты мен оған 

қойылатын талаптарға байланысты келесі әдістер қолданылады. 

1)Бір айнымалы әдіс (жеке бұрыш әдісі)-теодолит жүрістерін жүргізгенде,жобааны жерге 

шығарғанда ж»не жеке бұрыштарды қлшеу үшін қолданады. 

2)Қайталану әдісіесептеу қателігінің әсерін азайту мақсатымен,өлшеудің ақырғы 

нәтижесінің дәлдігін арттыру қажет болған кезде бұрыштарды өлшеу үшін қолданылады. 

3)Айналдырып өлшеу тәсілі бір нүктеде тұрып,үш бағыт арасындағы бар триангуляция 

жүйесіндегі бұрыштарды өлшеуге қолданылады. 

Бір айнымалы әдіс (жеке бұрыш әдісі)-Горизонталь бұрышты бұл тәсілмен өлшеу мына 

жүйемен жүргізіледі. 

Сол жақтағы дөңгелек(КЛ)кезінде лимб бекітіліп,алидаданын және дүрбінің жнтекші 

винттері арқылы жіптер торының қиылысқан жерін А нүктесіне дәл нысаналайды 

да,микраскоптан а-есебі алынады. Одан кейін алидаданы босатып,дүрбіні алдыңғы С 

нүктесіне нысаналайды.Дүрбі нысанаға дәл келгеннен кейін б-нүктесі алынады. В=a-b. Бұл 

бұрышты оң өлшенген бұрыш дейді. 

Теодолиттің қос есеп алу дәлдігінен (2t) аспауы керек. Вкп - β≤2t 

Егер 2t-ден аспаса,өлшенген бұрыш екі нәтиженің арифметикалық орта шамасына тең 

болады β=(βкп-βкл)/2 

Егер артқы нүктелерден алынған есеп,алдынғы нүктеден алынғаннан кем болса,онда оған 360 

қосылады. 

3)Айналдырып өлшеу тәсілі.Мұнда теодолитті нүкте үстіне орналастырып,барлық 

бағыттардан (С1,С2,С3) сағат тілінің бағытымен,жүйені нысаналау жолымен есеп 

алынады.Лимбтің орнынан қозғалмағандығына көз жеткізу үшін,соңғы нысаналауды 

бастапқы бағытпен аяқтайды. Осы әрекеттер бірінші жартылай әрекетті құрады.Екінші 

жартылай тәсілді лимбаны орнынан жылжытып,дүрбіні зенит арқылы ауыстырады да,барлық 

бағыттарды сағат тілінің бағытына қарсы жүйелі түрде нысаналайды. 

Қайталану әдісі.Горизонталь бұрышты қайталау жолымен олшеу әдісі вертикаль дөңгелек 

сол жақта болғанда,алидаданы 0-градусқа жақын есептеуге қояды да,содан соң алидаданы 

бекітіп,лимбаны босатып артқы нүктесі А нысаналап,а 1 есептеуін алады:2)лимба бекітілуі 

күйде тұрғанда,алидаданы босата отырып,дүрбіні алдыңғы нүктеге В бағыттап,а2 есептеуін 

алады:3)дүрбіні зенит арқылы ауыстырып,вертикаль дөңгелектің оң жақтағы орнына 

келтіреді.4)Лимбаны босаты,дүрбіні артқы нүктеге бағыттайды,бірақ есептеуді 

алмайды.5)лимба бекітілу күйде тұрған да,алидаданы босатып,дүрбініалдыңғы нүктеге 

бағыттайды да,а3 нүктесін алады. 

Вертикаль бұрыштарды өлшеу-теодолиттің вертикаль дқңгелектерімен анықталады. 

Вертикаль бұрыштарды өлшеу,горизонталь бұрыштарды өлшеу сияқты аспаты жұмысқа 

әзірледен басталады. 

Егер теодолиттің вертикаль дөңгелегінің алидадасына деңгейлеуіш болса,онда вертикаль 

дөңгелектен санақ алудың алдында деңгейлеуіштің көпіршігін туралау бұрандасы арқылы 

ноль пунктке әкелу керек. 

НО= (ДС+ДО)/2 ν=ДС-НО 

ν=(ДС-ДО)/2ν=НО-ДО 
24.Горизонталь бұрыштарды өлшеу тәсілдері. Горизонталь бұрыштарды өлшеуде 

аспаптың құрылғыларында,өлшеу шарты мен оған қойылатын талаптарға байланысты келесі 

әдістер қолданылады. 
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1)Бір айнымалы әдіс (жеке бұрыш әдісі)-теодолит жүрістерін жүргізгенде,жобааны жерге 

шығарғанда ж»не жеке бұрыштарды қлшеу үшін қолданады. 

2)Қайталану әдісіесептеу қателігінің әсерін азайту мақсатымен,өлшеудің ақырғы 

нәтижесінің дәлдігін арттыру қажет болған кезде бұрыштарды өлшеу үшін қолданылады. 

3)Айналдырып өлшеу тәсілі бір нүктеде тұрып,үш бағыт арасындағы бар триангуляция 

жүйесіндегі бұрыштарды өлшеуге қолданылады. 

Бір айнымалы әдіс (жеке бұрыш әдісі)-Горизонталь бұрышты бұл тәсілмен өлшеу мына 

жүйемен жүргізіледі. 

Сол жақтағы дөңгелек(КЛ)кезінде лимб бекітіліп,алидаданын және дүрбінің жнтекші 

винттері арқылы жіптер торының қиылысқан жерін А нүктесіне дәл нысаналайды 

да,микраскоптан а-есебі алынады. Одан кейін алидаданы босатып,дүрбіні алдыңғы С 

нүктесіне нысаналайды.Дүрбі нысанаға дәл келгеннен кейін б-нүктесі алынады. В=a-b. Бұл 

бұрышты оң өлшенген бұрыш дейді. 

Теодолиттің қос есеп алу дәлдігінен (2t) аспауы крек. Вкп - β≤2t 

Егер 2t-ден аспаса,өлшенген бұрыш екі нәтиженің арифметикалық орта шамасына тең 

болады β=(βкп-βкл)/2 

Егер артқы нүктелерден алынған есеп,алдынғы нүктеден алынғаннан кем болса,онда оған 360 

қосылады. 

3)Айналдырып өлшеу тәсілі.Мұнда теодолитті нүкте үстіне орналастырып,барлық 

бағыттардан (С1,С2,С3) сағат тілінің бағытымен,жүйені нысаналау жолымен есеп 

алынады.Лимбтің орнынан қозғалмағандығына көз жеткізу үшін,соңғы нысаналауды 

бастапқы бағытпен аяқтайды. Осы әрекеттер бірінші жартылай әрекетті құрады.Екінші 

жартылай тәсілді лимбаны орнынан жылжытып,дүрбіні зенит арқылы ауыстырады да,барлық 

бағыттарды сағат тілінің бағытына қарсы жүйелі түрде нысаналайды. 

Қайталану әдісіГоризонталь бұрышты қайталау жолымен олшеу әдісі вертикаль дөңгелек 

сол жақта болғанда,алидаданы 0-градусқа жақын есептеуге қояды да,содан соң алидаданы 

бекітіп,лимбаны босатып артқы нүктесі А нысаналап,а 1 есептеуін алады:2)лимба бекітілуі 

күйде тұрғанда,алидаданы босата отырып,дүрбіні алдыңғы нүктеге В бағыттап,а2 есептеуін  

алады:3)дүрбіні зенит арқылы ауыстырып,вертикаль дөңгелектің оң жақтағы орнына 

келтіреді.4)Лимбаны босаты,дүрбіні артқы нүктеге бағыттайды,бірақ есептеуді 

алмайды.5)лимба бекітілу күйде тұрған да,алидаданы босатып,дүрбініалдыңғы нүктеге 

бағыттайды да,а3 нүктесін алады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Теодолиттің негізгі тексерулері 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №7 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру.  

Білім алушыларға тақырыпты игерте алу,есептер шығару, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Білім алушылар бағалау жұмыстарын жүргізу кезінде алған білімдерін іс жүзінде 

қолдану, топтың өзіне шешім қабылдауы үшін жауапкершілік алуға тәрбиелеу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Теодолиттің құрылысы,теодолиттерді жіктеу,теодолитті тексеру 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4.Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
    2Т30М, Т30 және 2Т30 оптикалық теодолиттер  құрылысында келесі ерекшеліктер бар:  

вертикаль ось жүйесі қайталанғыш; өлшем лимбтің бір жағы бойынша жүргізіледі; массасы 

мен габариттері аз; негізгі тетіктердің шаң мен су тамшыларынан қорғалғандығы; 

теодолиттерді дүрбінің көмегімен нүкте үстінен центрлеу мүмкіндігі; бағдар-буссоли 

көмегімен бағдарлау мүмкіндігі және магниттік азимуттарды анықтау.    

 Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Теодолит белгілі бір дәлдікпен өлшеу жүргізуге арналған. Сондықтан оның осьтері мен 

бөліктерінің өзара орналасуы белгілі бір талаптарға жауап беруі тиіс, оларды теодолитті қарап 

шыққаннан кейін тексереді.    

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Дирекциондық бұрыш бойынша есептерді шығару 
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                                                                                             Педагог ________ Жаманкулов С.К. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

№7 Тәжірибелік сабақ. Теодолитті тексеру және түзету 

 

Теодолит белгілі бір дәлдікпен өлшеу жүргізуге арналған. Сондықтан оның осьтері мен 

бөліктерінің өзара орналасуы белгілі бір талаптарға жауап беруі тиіс, оларды теодолитті қарап 

шыққаннан кейін тексереді.    

 Теодолитпен жұмыс істер алдында төмендегілерді:   

- штативке бекітілген зат төзімділігі;   

- механикалық бүлінулердің болмауы; 

- аспап бөліктерінің – лимбтің, алидаданың, дүрбінің айналу баяулығы; 

көтергіш, бекіткіш, келтіргіш және кремальерлік бұрамалардың, диоптрлік сақиналардың, 

деңгейлеуіштердің дұрыстығы және айналу баяулығы;    

- дүрбінің көру шегінің тазалығын және лимбтер мен өлшем шкалаларының 

микроскоптың көру шегіндегі кескінінің айқындығын тексеру қажет.   

 

 
17-сурет Теодолиттің геометриялық осьтерінің өзара орналасуы 

 

Теодолит бөліктерінің өзара орналасуы горизонталь бұрышты өлшеу принципінен 

шығатын геометриялық жағдайларды қанағаттандыруы керек.   

Негізгі геометриялық шарттар мынадай (17-сурет):   
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1) теодолиттің айналу осі тіктеуіштік болуы керек;   

2) лимб жазықтығы горизонталь орналасқан болуы керек;   

3) көздеуіштің айналуынан түзілген жазықтық (коллимациялық);   

4) дүрбі жазықтығы вертикаль болуы керек.   

Геометриялық шарттардың сәйкестігін анықтау үшін аспапқа тексеру жүргізіледі.  

Геометриялық шарттарды толық орындамаған жағдайда аспапқа түзету (реттеу) жүргізеді.     

Техникалық теодолиттерді негізгі тексеру мен түзетулер мынадай.   

 

Цилиндрлік деңгейлеуішті тексеру   

 

Горизонталь дөңгелек алидадасының цилиндрлік деңгейлеуіш осі теодолиттің айналу 

осіне перпендикуляр болуы керек (17,б-сурет).    

Алидаданы айналдыру арқылы тексеру үшін тіреуіштің екі көтергіш бұрамасының 

бағытымен орнатады. Осы бұрамаларды қарама-қарсы бағыттарда айналдыру арқылы 

ампуланың ортасына (ноль-пунктқа) деңгейлеуіш үлбіреуігін шығарады. Алидаданы 180 

бұрады да, үлбіреуіктің ноль-пункттен ығысуын көзбен бағалайды. Егер ауытқу деңгейлеуіш 

шкаласының бір бөлігінен көп болса, түзету  жүргізеді. Бұл үшін ауытқу доғасының 

жартысына ноль-пункттен бастап деңгейлеуіш үлбіреуігін тіреуіштің көтергіш бұрамаларын 

айналдыру арқылы жылжытады. Екінші жартысын – деңгейлеуіштің түзеткіш бұрамалармен. 

Бұдан кейін тексеруді талап етілген шартты орындағанға дейін қайталайды.   
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жіптер торы 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №8 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру.  

Білім алушыларға тақырыпты игерте алу,есептер шығару, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Білім алушылар бағалау жұмыстарын жүргізу кезінде алған білімдерін іс жүзінде 

қолдану, топтың өзіне шешім қабылдауы үшін жауапкершілік алуға тәрбиелеу.  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жіптер торы,жіптік дальномер 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4.Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Жіп торы – бұл визуалды түтік объективі берген, кескін жазықтығында орналасқан, соққылар 

жүйесі. Тордың негізгі соққылары көлденең және тік жазықтықта құбырды бағыттау үшін 

қолданылады. 

 Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Қос тік штрих жіп биссекторы деп аталады; биссектордың бақыланатын нысанаға дәл келуі, 

бір жіпке қарағанда дәлірек жасалады. Жіп торының немесе олардың бисекторларын 

алмастыратын осьтердің негізгі соққыларының қиылысу нүктесі жіп торының қиылысуы деп 

аталады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Жіптер торы реферат 
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                                                                                            Педагог ________ Жаманкулов С.К. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Горизонталь бұрышты өлшеу 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №9 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білім алушыларға тақырыпты игерте алу,геодезия пәнінде жалпы 

оқытылатын бағдарламалар бойынша тақырыптың маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Картография.Геоақпараттық жүйе негіздері. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
   Горизонталь бұрыштарды өлшеу — теодолиттің құрылмасына, өлшеудің шарттарына және 

қойылатын талаптарға байланысты горизонталь бұрыштарды өлшеудің жеке бұрыш, айналма, 

қайталаулар әдістері бар.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

    1. Жеке бұрыш өлшеу әдісі — теодолиттік жүрістерде жобадан жергілікті жерге бұрышты 

көшіруде және тағы да басқалары жұмыстарда жеке бұрыштарды өлшеу үшін қолданылады. 2. 

Айналма әдісі - есептеу қателерінің әсерін азайту мақсатымен өлшеудің ақырғы нотижесінің 

дәлдігін арттыру қажет болғанда қолданылады. 3. Қайталаулар әдісі — триангуляцияда және 

полигонометрияда бір нүктеден үш және одан да көп бағыттар арасындағы бұрыштарды өлшеу 

кезінде қолданылады 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Горизонталь бұрыштарды өлшеу презентация 
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Педагог ________ Жаманкулов С.К. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

№9 Тәжірибелік сабақ. Горизонталь бұрышты өлшеу 

 

Горизонталь бұрыштарды өлшеу — теодолиттің құрылмасына, өлшеудің шарттарына 

және қойылатын талаптарға байланысты горизонталь бұрыштарды өлшеудің жеке бұрыш, 

айналма, қайталаулар әдістері бар. 

1. Жеке бұрыш өлшеу әдісі — теодолиттік жүрістерде жобадан жергілікті жерге бұрышты 

көшіруде және тағы да басқалары жұмыстарда жеке бұрыштарды өлшеу үшін қолданылады. 

2. Айналма әдісі - есептеу қателерінің әсерін азайту мақсатымен өлшеудің ақырғы нотижесінің 

дәлдігін арттыру қажет болғанда қолданылады. 

3. Қайталаулар әдісі — триангуляцияда және полигонометрияда бір нүктеден үш және одан да 

көп бағыттар арасындағы бұрыштарды өлшеу кезінде қолданылады. 

Геодезиялық жұмыстар барысында горизонталь бұрыштарды өлшеу үшін әр түрлі аспаптар 

кең қолданылады. Осындай аспаптардын бұрыштарды өлшеу негізіне төмендегідей түсініктер 

алынады. 

Горизонталь бұрышты өлшеудін мәні темендегідей. Жергілікті жерде әр түрлі биіктікте 

орналаскан А, В және С нүктелері берілсін. Осы нүктелердің ВА және ВС бағыттарының 

арасындағы В горизонталь бұрышын өлшеу керек. Осы 

бұрыш АВС бұрышынын Q горизонталь жазықтығындағы аЬс проекциясымен 

анықталады. аЬс-ның проекциясы АаВ'Вжәне СсВ'В вертикаль жазықтыктармен жасалған екі 

жақты бұрыштын өлшемі қызметін аткарады. 

Өлшенілетін бұрыштың төбесіне горизонталь жазықтыққа параллель градусталған шенберді 

орналастырып, оның центрін ВВ' тік сызығының еркін нүктесімен дәл келтіреміз. Сонда 

В'а'және В'с' радиустарының арасындағы β бұрышы АаВ'В және СсВ'В вертикаль 

жазықтықтарының шеңбердегі қимасы өлшенілетін горизонталь бұрышты білдіреді. Егер 

шеңбердегі бөліктер сағат тілінің бағыты бойымен тусірілген, ал а' және с' шеңбердің 

градусталған дөңгелегінен алынатын шамалар болса, онда бұрыштың мәні былайша 

табылады:  

Горизонталь бұрышты өлшеудін сипатталған геометриялық схемасы бұрыш өлшеуіш аспапта 

жүзеге асырылады. 

Аспаптардың конструкциясына, елшеулердің шарттарына және оларға қойылатын талаптарға 

байланысты горизонталь бұрыштарды өлшеудін мына темендегідей түрлері қолданылады: 

1. Жеке бұрыш әдісі теодолиттік жүрістерді салуда, жобаны жергілікті жерге шығаруда және 

т. с. с. жеке бұрыштарды өлшеу үшін қолданылады. 

2. Қайталаулар әдісі есептеу қателігінің әсерін азайту мақсатымен елшеудің ақырғы 

нәтижесінің дәлдігін арттыру кажет болған кезде бұрыштарды өлшеу үшін қолданылады. 

3. Анналма тәсілдер әдісі триангуляция жуйесі мен екінші полигонометрияда немесе төменгі 

класс жүйелерінде бір нүктеден үш және одан да көп бағыттар арасындағы бүрыштарды өлшеу 

кезінде қолданылады. 

Жеке бұрыш әдісі. Горизонталь бұрыштарды жеке бұрыш әдісімен өлшеу мынадай 

жүйелілікпен жүргізіледі: 1) сол жақтағы дөңгелек кезінде (СD) жетекші винттердің көмегімен 

дәл ны-саналағаннан кейін алидаданы бекітіп, ақырғы нүктені (А) нысаналайды да а есептеуін 

алады; 2) алидаданы босатып, алдыңғы нүктені (В) нысаналап b есептеуін алады; сонда 

вертикаль дөңгелектің (1) орны кезінде (СD) жүрістің сол жағындағы орналасқан бұрыштың 

мәні алдыңғы және артқы нүктелердің есептеулерінің айырымы болып табылады:  

 Осы әрекеттер бірінші жартылай тәсілді құрайды; 3) аспаптың қате жіберуін азайту үшін 

лимбаның орнын шамамен 90°-қа өзгертеді де дүрбіні зенит аркылы ауыстырып, оны оң 
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жақтағы деңгелек (ОD) жағдайына келтіреді; 4) он жақтағы дөңгелек (ОD) кезінде екінші 

жартылай тәсілді орындайды, яғни 1-және 2-пункттерде керсетілген әрекеттерді қайталайды; 

содан кейін бұрыштың βОD мәнін шығарады. Егер алдыңғы нүктедегі есептеу артқы 

нүктедегіден кем болған жағдайда, онда бұрышты есептегенде оған 360°-ты қосады. 

Екі рет жартылай бұрыш өлшеу тәсілі толық бүрышты құрайды. Бірінші және екінші жартылай 

бұрыштардың елшеу нәтижелерінін айырмашылығы теодолиттің есептеу құрылғысының екі 

есе дәлдігінен артып кетпеуі керек. 

Егер айырмашылығы арнайы рұксат етілген саннан артпаса, онда бұрыштың орташа ақтық 

мәні былайша табылады 

Жүрістін он жағындағы горизонталь бұрышты өлшеу және есептеу жоғарыдағы жуйелілікпен 

жургізіледі, тек -мұнда жүрістің оң жағындағы бұрыштың мәні әрбір жартылай тәсілде артқы 

және алдыңғы есептеулердің айырымы болып табылады 

Өлшенген бурыштардың әрбір жартылай тәсілдегі мәнін және бұрыштың орташа мәнін 

теодолит станциядан алып қойылғанша есептеп шығарған жөн. 

Қайталаулар әдісі. Горизонталь бұрышты қайталау жолымен өлшеу әдісі төмендегідей: 1) 

вертикаль дөңгелек сол жақта болғанда алидаданы 0°-қа жақын есептеуге қояды да, содан соң 

алидаданы бекітіп, лимбаны босатып артқы нүктені (А) нысаналап, а1есептеуін алады; 2) лимба 

бекітулі күйде түрғанда алидаданы босата отырып дүрбіні алдыңғы нүктеге (В) бағыттап, 

а2 есептеуін алады; 3) дүрбіні зенит арқылы ауыстырып, вертикаль дөқгелектің оң жақтағы 

орнына келтіреді; 4) лимбаны босатып, дүрбіні арткы нүктеге бағыттайды, бірақ есептеуді 

алмайды; 5) лимба бекітулі күйде тұрғанда, алидаданы босатып дүрбіні алдыңғы нүктеге 

бағыттайды да, а3 есептеуін алады. 

Бір жартылай қайталау кезіндегі бұрыштың мәні бақылау мәні деп аталады, ол былайша 

анықталады: 

Бір қайталаудан елшенген бұрыштың орташа (соңғы) мәнін мына формула бойынша табады: 

Бұрыштын соңғы және бақылау мәндерінің арасындағы рұқсат етілген айырмашылық 

теодолиттің есептеу құрылғысынын бір жарым еселік дәлдігінен (t) аспауы керек, яғни 

Айналма тәсілдер әдісі. Мұнда теодолитті нүктенік үстіне орналастырып, барлық бағыттарды 

сағат тілінің бағытымен жүйелі нысаналау жолымен есептеулер алады. Лимбаның орнынан 

қозғалмағандығына көз жеткізу үшін сонғы нысаналауды бастапқы бағытпен аяқтайды. Осы 

әрекеттер бірінші жартылай тәсілді кұрады. Екінші жартылай тәсілде лимбаны орнынан 

жылжытып, дүрбіні зенит арқылы ауыстырады да барлық бағыттарды сағат тілінің бағытына 

қарсы жүйелі нысаналайды.. 

Горизонталь бұрыштарды техникалық теодолиттермен өлшеудің дәлдігіне негізінен аспаптар 

мен нысаналаудың қателіктері, аспапты, қаданы орналастыру және есептеу қателіктері әсерін 

тигізеді. 

Қазіргі кездегі теодолиттер тиісті жөндеулерден еткізілсе және өлшеудің лайықты методикасы 

қолданылса, онда қателіктер өте аз жіберілетін болады. 

Аспапты және қаданы мұқият орналастырғанда және қабырғаларының ұзындығының ен аз 

болуына шек қойылғанда центрлеу мен редукция қателіктерінің әсерін азайтуға мүмкіндік 

туады. Есептеудің кателігін есептеу кұрылғысынын дәлдігінің жартысына тең деп 

қабылдайды, яғни те =t/2. 

IV. Өздік жұмыс (орындалу барысын қадағалау) 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Көлбеу бұрыштарды өлшеу 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №10 

2. Мақсаттар, міндеттер: Көлбеу бұрыштарды өлшеу әдісімен таныстыру.Бұрыш 

ұғымдармен таныстыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жер бедерінің нүктелері, құрылымдық сызықтар түсінігі,  

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
    Көлбеу — берілген түзуді немесе жазықтықты тік бұрыштан өзгеше бұрышпен қиып өтетін 

түзу. Егер түзу әлгілерді тік бұрыш жасап қиятын болса, ол түзу перпендикуляр деп аталады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

   Көлбеу бұрышы келесі жолмен анықталады. Теодолитті жұмыс орнына орнатады; вертикаль 

дөңгелегінің деңгейін ноль-пунктіне келтіреді; бақылау нүктесін визирлейді; вертикаль 

дөңгелегі бойынша есебін алады, мысалы есеп Л сол дөңгелегі бойынша Т30 теодолитінде 

вертикаль дөңгелегінің деңгейі жоқ, сондықтан оны горизонталь дөңгелегімен өлшеп алады. 

Көпіршікті бұл деңгейде ноль-пунктке теодолиттің көтергіш винттері арқылы келтіреді. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Тақырып бойынша кроссворд дайындау 
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Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

№ 10 Тәжірибелік сабақ. Көлбеу бұрыштарды өлшеу 

Көлбеу бұрышы деп горизонталь жазықтық пен бақылау нүктесініңбағыты арасындағы 

бұрышты айтады. Егер бақылау нүктесі бұрыш төбесінен жоғары орналасса, онда иілу бұрышы 

оң таңбалы, ал егер төмен болса, онда теріс таңба қойылады. 

Көлбеу бұрышы келесі жолмен анықталады. Теодолитті жұмыс орнына орнатады; вертикаль 

дөңгел�егінің деңгейін ноль-пунктіне келтіреді; бақылау нүктесін визирлейді; вертикаль 

дөңгелегі бойынша есебін алады, мысалы есеп Л сол дөңгелегі бойынша Т30 теодолитінде 

вертикаль дөңгелегінің деңгейі жоқ, сондықтан оны горизонталь дөңгеегімен өлшеп алады. 

Көпіршікті бұл деңгейде ноль-пунктке теодолиттің көтергіш винттері арқылы келтіреді. 

Ұқсас бағытппен вертикаль дөңгелегінінің келесі есебі П алынады. 

Алынған нәтиежелер арқылы нүктенің ноль МО вертикаль дөңгелегін табады. Ноль нүктесі-

горизонталь деңгей, көруші дүрбі визирь осьі және деңгейлер сәйкес есебі деп аталады.  

Ноль нүктесі МО және иілу бұрышы ν келсі формуламен анықталады 

( Т30 және Т15 теодолиттері үшін): 

МО = 0,5 (Л+П+180°) (19) 

n = 0,5 (Л – П - 180°); n = Л - МО = МО – П - 180°; 

2Т30, 2Т15К теодолиттері үшін: 

МО = 0,5 (Л+П); (20) 

n = 0,5 (Л – П); n = Л – МО = МО – П. 

МО нүктесін жұмыс кезінде бірнеше рет, әртүрлі нүктелерге бағыттау арқылы тексеріп тұру 

керек. 

Мысалы. 2Т30 теодолиті үшін ноль нүктелерін анықтау (11кесте). 

МО = 0,5 (3º 28,5´ – 3º 39,0´) = -0º 05,2´; 

n = 3º 28,5´ – (- 0º 05,2´) = +3 º33,7´; 

МО = 0,5 (-0º 20,0´+ 0º 08,0´) = -0º 06,0´; 

n = -0 º20,0´ –(-0 º06,0´) = -0º 14,0´. 

2Т30 Теодолиттінің ноль нүктесін анықтау 

Нүктенің аты Отсчеты   
Ноль 

нүктесі 

Вертикаль 

дөңгелегі 

Тұруы нүктесі 
Нысаналау 

(визирлеу) 
Л П 

Жөндеуден 

бұрын 
   

  3° 28,5¢ -3° 39,0¢ - 0° 05,2¢ 
+ 3° 

33,7¢ 

 - 0° 20,0¢ + 0° 08,0¢ - 0° 06,0¢ - 0 °14,0¢  

Жөндеуден кейін      
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  3° 34,0¢ - 3 °33,0¢ 
+ 0° 

00,5¢ 

+ 3° 

33,5¢ 

 - 0° 15,0¢ + 0° 13,5¢ - 0° 00,8¢ - 0° 14,2¢  

Теодолиттер үшін ноль нүктесінің ауытқуы: 

Т30 и 2Т30…………………………….1,5¢ 

Т15 и Т15К……………………………0,5¢ 

Т5 и Т5К………………………………0,1¢ 

Біздің келтірген мысалымызда ноль нүктесі берілген деңгейде орналасқан (0,8). 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жіпті дальномермен ұзындықты анықтау  

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №11 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жіпті дальномер туралы түсінік беру.Жіпті дальномермен 

ұзындықты өлшеу.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жіпті дальномер.Лазерлік дальномер 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
     Лазерлік қашықтық өлшегіш (Лазерный дальномер) — белсенді, жарық-қашықтық 

өлшегіштің бір түрі. Импульсті Лазерлік қашықтық өлшегіште тез айналған айна анық бір 

жағдайда қысқа импульс сәулелендіреді.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Инженерлік геодезияда, топографиялық түсіруде, әскери істе, навигацияда, 

астрономиялық зерттеулерде, фотосуретте кеңінен қолданылады. Қазіргі заманғы 

лазерлік дальномерлер көп жағдайда қысқа мерзімде объектілерге дейінгі 

қашықтықты үлкен дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%8B%D1%81%D2%9B%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81&action=edit&redlink=1
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6. Үйге тапсырма Лазерлік қашықтық өлшеуіштер  туралы деректер қарастыру. 

 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

№11 Тәжірибелік сабақ. Жіпті дальномермен ұзындықты анықтау 

Алдымен, жіптердің проекцияларын бөлетін көру түтігі арқылы көрінетін сантиметрдің 

санын көрсететін кері санақты алыңыз. Қашықтық өлшегіш коэффициенті 100-ге тең деп 

қабылданады. Қолда бар ақпаратқа сүйенсек, оптикалық жіптердің дәлдігі өлшенген 

қашықтықтың 1: 400 (0,25%) құрайды. Ұзын сызықтарды дәлірек өлшеу үшін оларды 50-100 м 

сегменттерге бөлу ұсынылады.осы тәсілмен қателік 1,5—2,5 есе азаяды. Көбінесе 

параллактикалық бұрыш тұрақты болады. Бұл жағдайда екі нүктенің арасындағы қашықтықты 

өлшеу рельстерін пайдаланып анықтау үшін бүктеу керек: фокустың шетінен рейкаға дейінгі 

аралық; фокустық ұзындығы; объектив пен теодолиттің бұралу осі арасындағы қашықтық. 

Тағы не білу керек? Диапазонды өлшегіштің тұрақты термині кез-келген дизайнда қатаң және 

біржақты берілген. Оның мәні бірнеше сантиметр; нақты көрсеткіш диапазонның техникалық 

паспортында келтірілген. Үлкен қашықтықты өлшеу кезінде немесе дәлдіктің төмен талаптары 
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Көбінесе параллактикалық бұрыш тұрақты болады. Бұл жағдайда екі нүктенің арасындағы 

қашықтықты өлшеу рельстерін пайдаланып анықтау үшін бүктеу керек: фокустың шетінен 

рейкаға дейінгі аралық; фокустық ұзындығы; объектив пен теодолиттің бұралу осі арасындағы 

қашықтық. ҚҰРЫЛЫС ТҰСПАЛ ЖӨНДЕУ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ЖАБДЫҚТАР ҚАШЫҚТЫҚ 

ӨЛШЕГІШТЕР Жіп диапазондары: мақсаты, құрылғысы, пайдалану ережелері Мазмұны 

Негізгі нюанстар Теория және принцип Өлшеу (ауқымды өлшеу) жабдықтарының көптеген 
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түрлері бар. Жіп диапазоны теодолиттің кез-келген моделінде бар. Оның арқасында 

қашықтықты анықтау сияқты қосымша опция жүзеге асырылады. Негізгі нюанстар 

Қашықтықты теодолитпен өлшеу қажеттілігі Тахеометриялық немесе көлденең түсіру кезінде 

пайда болады. Нитяной дальномер білдіреді екі дальномерных жіптердің. Процедура шамамен 

келесідей: біріншіден, құрылғының биіктігі (теодолит) тұру нүктесіне қатысты орнатылады; 

содан кейін монтер 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Теодолиттік түсірістің өндірісі. 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №12 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Теодолиттік түсіріс, план 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация, карта, теодолит аспабы 2Т30. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

       Теодолит микроскобының окулярында вертикаль (үстінде В әрпімен) ж/е 

горизонталь (астында Г әрпімен) дөңгелектердің кескіндері көрініп тұрады. Екі 

дөңгелектің де бағалау бөліктері 10  -қа тең. Есептеулерді қозғалмайтын индекс 

арқылы, бөліктердің ондық үлесін көзбен бағалау арқ.жүргізіледі. 

         Вертикаль дөңгелек шкаласының таңбалары «+» ж/е «-», екі қатар 

цифрлары болады. Шкаланың таңбасы «+» лимб шрихын қиып өтсе, шкала 

жазулары солдан оңға өседі. Егер лимб штрихының таңбасы «-» болса, онда 

шкаланың төменгі жазулары оңнан солға қарай өсетін цифрлар қолданылады. 
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
      Жер бетінің әрқилы физика-географиялық жағдайлары жүргізілетін геодезиялық өлшеулер 

дәлдігіне әсерін тигізеді. Сондықтан да қоршаған ортаның зиянды әсерін жою немесе азайту 

өлшеу жұмыстары кезінде пайдаланатын аспаптарды азайту өлшеу жұмыстары кезінде 

пайдаланатын аспаптарды, өлшеу әдістерін және жұмыс жүргізу тәртібін дұрыс таңдауга 

тікелей байланысты. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 
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 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Теодолиттік түсірісті өңдеу 

 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№12. Теодолиттік түсіріс өндірісі 

       Теодолиттік түсірісті жергілікті жерде нақты құрылысты салуда қолданады. Мензулдық 

және тахеометрлік түсірістерді инженерлі геодезиялық ізденістерде, ауыл құрылыстары 

сонымен қатар жерге орналастырудақолданады. Теодолиттік түсіріс келесі этаптардан тұрады: 

1) құжаттарды камералды дайындау; 2) жергілікті жерді рекогносцировкалау және белгіленген 

пункттерді геодезиялық белгілермен бекіту; 3) далаық өлшем жұмыстары; 4) түсірілген 

нәтижелерді өңдеу. Рекогносцировка жергілікті жерді алдын-ала байқауды түсіріс 

объектісімен танысуды, геодезиялық тірек пунктерін іздеп табуды, теодолиттік жүріс орнын 

соңғы рет таңдау және құрылған жобаны дәлірек анықтауды білдіреді. Теодолиттік 

жүрістердің нүктелері көзге көрінетін қолайлы жерде орналасуы қажет; теодеолиттік жүрістің 

шектес нүктелерінің аралары көзге көрінетіндей болуы қажет. Мерлік лентамен 

арақашықтықты өлшеу кезінде жүріс жақтарын тегіс, қатты граунтта және өлшеу қолайлы 

жерге орналастыру керек. Теодолиттік жүріс жақтарының ұзындығы 350 м артық, 20 м кем 

болмауы, ал жүріс көлбеулігінің бұрышы 50 аспауы керек. Теодолиттік жүріс нүктелерінің 

орнын көбіне уақытша белгілермен – ағаш қадалармен қағады да, центріне белгі жасап немесе 

шеге қағады. Уақытша белгілер ретінде темір қадалар, костыльдар және трубка немесе кесілген 

ағаш түбіне шеге қағылады, сонымен қатар майл бояумен белгі қойылған валундар. 

Орнатылған нүктелерді оңай табу үшін жанына жер бетінен 30-35см шығып тұрған ағаштан 

жасалған күзетшілер орнатады; бұл күзетшілерге нөмір немесе басқадай белгілер қояды. 

Бекітілген нүктелерді 29 топырақпен үйіп немесе диаметрі 0,8м тастармен қалайды. Шамамен 

1 км сайын теодолиттік жүріс нүктелерін ұзақ уақытты сенімді белгілермен бекітеді. 

Теодолиттік жүрістерді бекіткен соң схемлық сызбасын құрып онда нүктелердің және 

жергілікті жердің ситуациясына қарай жүріс жақтарының орналасуын көрсетеді. Теоедолиттік 

жүріс жақтарын таңдалып бекітілгеннен кейін, горизонталь бұрыштарды және 

арақыштықтарды өлшейді. Нүкте аралық горизонталь бұрыштарды теодолитпен өлшейді. 

Өлшейтін теодолиттерге байланысты өлшем нәтижелерінің дұрыстығын жартылай тәсілдер 

арасында бұрыштардың айырмашылығы бойынша бақылайды. Горизонталь бұрыштарды 

өлшеу журналында теоедолиттік жүріс нүктелерінің схемалық сызбалары және жазбалар үшін 

орын қалдырады (абрис). Абрис негізгі құжат болып табылады, ол арқылы жергілікті жерде 

теодолиттік жүіріс нүктелерін табады. Теодолиттік жүріс нүктелеріне координата беру үшін 

жоғарғы класты геодезиялық пунктерге байланыстырады. Жүріс нүктелерін байланыстыру 

алдында жоғарғы класты бір геодезиялық пункты анықтайды: олардың арасындағы 

арақашықтықты өлшеп және қабыстыру (примычный) бұрыштарды өлшейді. Пландық 

байланыстыру деп пунктардың координаттары мен дирекциондық бұрыштарын жүріс 

нүктелеріне байланыстыруды айтады. Горизонталь түсірісті 1:2000,1:1000 және 1:500 

масштабтарында орындайды. Түсіріске ғимарат фасадтар және жол ситуациялары жатады, 

сонымен қатар квартал ішіндегі құрылыстар және ситуация. Түсірісті теодолит жүрісінің 

түсіріс негізінен бастайды. Абристі кез келген масштабта қатты қағазда сызады, пландарды 

құруға арналған шартты белгілерге сүйенбейді. Түзу сызықты сызғышпен сызып, қиысқтарды 

қолмен сызады. Ситуацияны қалың сызықпен, қосымша сызықтарды жіңішкемен сызу. 

Абристі жүргізу кезінде кейбір детальдарды үлкен масштабта сызады. Перпендикуляр және 

қиылыструларды үзік немесе жіңішке түзу сызықпен сызады, ал оларды ұзындығын олардың 

астына ортадан бастап жазады. Түсіріс жүрісінің аралығы ұлғайған сайын перпендикуляр 

табанына немесе қарама-қарсы жақтан жазады. Надписты өлшеу кезінде фасад сызықтарына 

перпендикуляр орнатады. Фасад бойынша нөлдік есептерді арнайы нүктемен алады, басқа 

есептерді нөлдің өсуіне байланысиы жазады. Аралық есептерді жақша ішінде жазылады. 

Далалық жұмыстарды аяқтағаннан кейін ғылыми өвдеуге және теодолиттік түсірістің планын 
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жасауға кіріседі. Теодолиттік жүрістерді ғылыми өңдеудің түпкі мақсаты нүктенің 

тікбұрышты координаталарының х және у мәнін және олардың биіктігін шығару болып 

табылады. Теодолиттік жүрістерді жүргізгендегі алынған өлшеулерді ғылыми өңдеу мынадай 

жолмен жасалынады: далалық журналдағы жартылай тәсілдерден алынып есептелген 

бұрыштардың дұрыстығы тексеріледі; жүрістің өлшенген қабырғаларының ұзындығына 

(сызықтың горизонтқа көлбеулік бұрыштары 1,5°-тан артық болса) көлбеулігі үшін түзетулер 

енгізіледі. Енді тұйықталған теодолиттік жүрістегі нүктелердің координаталарын есептеп 

шығару жолын қарастырады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жерге орналастыру мақсатындағы теодолиттік түсірісті қолдану. 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №13 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Теодолиттік түсіріс, план, кодекс 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: План, карта, теодолит аспабы 2Т30. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

      Теодолиттік түсіріс үшін геодезиялық торды құру (теориялық мәліметтер)жолымен танысу 

және орындау. 

      Теодолиттік түсіріс табиғи ресурстарды зерттеу және қорғау, инженерлік құрылыстарды 

іздестіру, жобалау және халық шаруашылығын дамыту жөніндегі басқа да жұмыстарды 

орындау үшін қажетті картографиялық материал жасау мақсатында жүргізіледі. 
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
       Теодолиттік түсіріс жоспарлары топографиялық карталарды, аудандық жоспарлау 

сызбаларын, кезекші және тақырыптық карталарды, жерді пайдаланудың жиынтық 

жоспарларын және басқа да материалдарды жасау үшін де пайдаланылуы мүмкін. 

        Орналасуы жоспарлы және биіктік қатынаста анықталған жергілікті жерде нақты 

бекітілген пункттер жиынтығы геодезиялық жүйе деп аталады. Ол мемлекеттік геодезиялық 

жүйесіне, геодезиялық жиілендіру жүйесіне және геодезиялық түсіріс жүйесіне бөлінеді. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма: Реферат жасау, конспект 
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Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

№13. Жерге орналастыру мақсатында теодолиттік түсірісті қолдану 

              Жерге орналастыру мақсаттарын шешудегі геодезиялық жұмыстар 

          Жер учаскесін межелеу дегеніміз -жер учаскесінің бұрылу нүктелерін межелік 

белгілермен бекіте отырып, жергілікті жерде жер учаскесінің шекарасын белгілеу, қалпына 

келтіру және олардың Жазық тікбұрышты координаттарын, сондай-ақ жер учаскесінің 

ауданын анықтау жөніндегі жұмыстар кешені. Межелеу жүргізудегі атқарылатын жұмыстар: 

жер пайдаланушыларды ретке келтіру кезінде жер учаскелері шекараларының орналасқан жері 

туралы бекітілген жобалық шешімдерді іске асырудың техникалық кезеңі ретінде; олардың 

орналасқан жері туралы нақты мәліметтер болмаған кезде жергілікті жердегі шекараны келісу 

арқылы жергілікті жердегі жер учаскесінің шекараларын нақтылау жөніндегі іс-шара ретінде; 

мемлекеттік жер кадастрында жергілікті жердегі шекаралардың орналасуын межеленудің 

нормативтік дәлдігімен айқындауға мүмкіндік беретін мәліметтер болған кезде, жергілікті 

жерде жер учаскесінің шекараларын қалпына келтіру жөнінде; - заң орнату, геодезиялық, 

картографиялық және бақа бастапқы құжаттарды жинап зерттеу жұмыстарын дайындау; - 

мемлекеттік геодезиялық тор (МГТ) және және межелік тірек торлар (МТТ) пункттерінің жәйін 

далалық тексеріп бағалау; - межелік тірек белгілер (МТБ); - межеленетің жер участкелерінің 

шекараларының межелік күйін бағалап тексеру; - межеленетің жер аймағының техникалық 

межелеу жобасынқұру; - меншік иелерін және межеленетің жер участкелерінің иелерін 

межеленетің жұмыстың жүргізілетіні жайлы ескерту; - меншік иесімен және межеленетің жер 

участкесінің қолданушысымен жергілікті жердің шекарасын межелік белгілермен келісіп 

бекіту; - тірек межелік тор пункттерін бүтіндігін бақылауға тапсыру; - МТТ пункттерінің мен 

межелік белгілер координаталарын анықтау; - жер участкесінің аумағын анықтау; 16 - жер 

участкесі аумағының шекара чертежын құру; - жұмыс орындаушыдан жерді межелеу 

нәтижелерін тексеріп қабылдау; - межелік белгілерді орнату мен сақталуының мемлекеттік 

бақылауы; - формирование межевого дела; - құжаттарды архифке тапсыру. Жерді межелеу 

дәлдігінің талаптары [3]: 1) Жерді межелеу жалпымемлекеттік координата жүйесінде және 

жергілікті мен шартты координата жүйелерінде орындалады. Ондай жағдайда жергілікті және 

шартты координата жүйелерінің арасында жалпымемлекеттік жүйемен нақты байланыс 

орнатылуы тиіс. 2) Жерді межелеудің геодезиялық негізі болып МГТ (триангуляция және 

полигонометрия) пункттері, межелік тірек тор пункттері,(межелік тірек белгілері МТБ) қызмет 

атқарады. 3) МТТ (МТБ) пункттерінің қызмет атқару түрлері: - жергілікті немесе шартты 

координата жүйесімен таңдалып кейіннен жалпымемлекеттік координата жүйесіне 

байланыстырып жергілікті жерде бекіту. - жоғалып кеткен межелік белгілерді тез арада орнына 

келтіру; - мемлекеттік жер кадастры мен жергеорналастырудың басқа мәселелерін шешу; 4) 

МТТ пункттері мен межелік белгілердің орналасқан жағдайларының орталық квадратты 

қателіктері кестеде келтірілген шамалардан аспауы керек. 5) МТТ пункттерінің орналасуы мен 

жиіліктері жергілікті жерде межелік белгілердің тез арада қайта орнына келтіруін қамтамасыз 

етуі керек. 6) Қала мен поселкілердегі жер ресурстары мен жергеорналастыру комитеттері 

межелік тірек торлары мен межелік белгілердің жоғары дәлділігін орната алады, ол ауданды 

межелеудің техникалық жобасын құруға негіз бола алады. Межелеу жүргізу үшін негіздер: 

мемлекеттік органдардың қаулылары (шешімдері) Орындаушы Қазақстан Республикасының 

субъектілерінің атқарушы билік органдарының немесе жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының межелеу өткізу туралы тапсырмалары; межелеу жүргізуге арналған 

тапсырмалар; сот шешімдері. Жер учаскелерін межелеу кезіндегі жұмыстардың құрамы 

қамтиды: дайындық жұмыстары; техникалық жобаны жасау; межелеу жүргізу құқықтары 

қозғалуы мүмкін адамдарды хабардар ету; жергілікті жердегі жер учаскесі шекараларының 
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жағдайын анықтау, оларды келісу және бекіту межелік белгілермен; аралық белгілердің жазық 

тікбұрышты координаттарын анықтау; жер учаскесін межелік түсіру; жерге орналастыру 

объектісінің ауданын анықтау; 17 жер учаскесінің шекараларының жоспарын немесе картасын 

(жоспарын) жасау; жерге орналастыру ісін қалыптастыру; жерге орналастыру ісін бекіту. 

Межелеу кезінде мемлекеттік жер кадастрының деректері, құқық белгілейтін құжаттар, 

сондай-ақ жерді пайдалануға, қорғауға және қайта бөлуге байланысты басқа да құжаттар 

ескерілуге тиіс. Жер учаскесін межелеу жөніндегі жұмыстарды Тапсырыс беруші бекіткен 

тапсырма негізінде орындайды, онда: жер учаскесінің орналасқан жері (мекенжайы) және 

оның алаңы; межелеу жүргізу негіздері; жұмыстарды орындауды регламенттейтін 

нормативтік-техникалық құжаттардың тізбесі; жұмыстарды жүргізуге және есептік 

материалдарға қойылатын ерекше және қосымша талаптар, оның ішінде жер учаскелерін 

межелеуге арналған техникалық жобаны әзірлеу қажеттілігі және т. б. Тапсырманы құрастыру 

бастапқы материалдарды жинау және талдау бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу кезінде 

алынған нәтижелерге негізделуі тиіс: мемлекеттік жер кадастрының, жерге орналастыру істері, 

схемалар мен жобалар мәліметтері және т. б.; жерді нақты пайдалану туралы деректер; 

орналасқан жылжымайтын мүлік объектілерін меншік, иелену және пайдалану құқығына 

қолда бар құжаттардың; сот органдарының шешімдерінің; құрылыс объектілерінің бас 

жоспарларының және басқа да қала құрылысы құжаттамаларының; бұрын орнатылған межелік 

белгілердің координаттары каталогтарының, аралық тіректі желі пункттерінің координаттары 

каталогтарының (МТБ) және т. б. Дайындық кезеңінде жер учаскесін жеке бөліктерге бөлу 

жобасы жасалады. Бөлімнің шарты ретінде, әдетте, жер учаскесінің тиісті бөлігінің алаңы 

берілген (жобалық) тең болуы талабы болады. Сонымен қатар басқа да талаптар қойылуы 

мүмкін. Межелеу меншік иелерінің, иеленушілердің және пайдаланушылардың жер учаскесін 

межелеу туралы хабарламасынан басталады. Бұл үшін бөлінетін жер учаскесінің және онымен 

аралас жер учаскелерінің меншік иелері, иелері мен пайдаланушылары алдын ала, жұмыс 

басталғанға дейін күнтізбелік жеті күннен кешіктірмей межелеу уақыты мен орны туралы 

хабардар етеді. Жер учаскелерін межелеудің келесі міндетті кезеңі-жерге орналастыру 

объектісінің шекарасын анықтау, оларды келісу және межелік белгілермен бекіту. 18 Межелеу 

қозғалатын жер учаскелерінің меншік иелерінің (иелерінің, пайдаланушылардың) немесе 

оларда тиісті түрде ресімделген сенімхаттар болған кезде олар уәкілеттік берген адамдардың 

және, әдетте, жергілікті өзінөзі басқару органының уәкілетті өкілінің (бау-бақша немесе 

саяжай коммерциялық емес бірлестігін басқару органының) қатысуымен жергілікті жердегі 

жер учаскесінің шекараларын айқындайды және келіседі. Егер межелеуге қатысушылардың 

біреуі межелеуге қатысты жер учаскелерінің меншік иелерінің (иелерінің, 

пайдаланушылардың) біреуінің немесе олар уәкілеттік берген өкілдерінің шекараларын 

белгілеу және келісу рәсіміне келмесе, жер учаскесінің шекараларын белгілеу және келісу 

актісінде олардың болмау фактісін белгілейді, ал жер учаскесінің шекарасы бойынша алдын 

ала межелеуді жүргізеді. Бұл ретте келмеген адамға алдын ала межелеу нәтижелері бойынша 

оның шекараларын келісу (немесе келісуден дәлелді бас тарту) үшін келу мерзімін көрсете 

отырып, 30 тәулік ішінде қайта хабарлама жібереді, ал осы мерзім ішінде келмеген жағдайда 

жер учаскесінің шекарасы белгіленген деп есептеледі. Жер учаскесін межелеу кезінде оның 

шекараларының бұрылыс нүктелері тегіс тікбұрышты координаттардың қабылданған 

жергілікті жүйесіндегі олардың орталықтарының координаттарын кейіннен міндетті түрде 

анықтай отырып, жергілікті жерде межелік белгілермен бекітілуі тиіс. Шекара табиғи және 

жасанды шептермен (өзендермен, бұлақтармен, каналдармен, орман алқаптарымен, 

жолдармен, жол құрылыстарымен, дуалдармен, қоршаулармен және басқа да желілік 

құрылыстармен және шептермен) сәйкес келген жағдайда осындай шекараның бұрылыс 

нүктелерін уақытша бекітуге жол беріледі. Егер шекараны айқындау процесінде оның 
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орналасқан жері туралы дау туындаса, онда жер учаскесін межелеу дау сот тәртібімен 

шешілгенге дейін тоқтатыла тұрады. Алайда, егер шекараның (шекараның) орналасқан жері 

сот шешіміне сәйкес келсе, сондай-ақ:.! бір Тараптың шекараның орналасқан жерін келісуден 

бас тартуы негізсіз деп саналады және бұл жер учаскесін межелеуді тоқтата тұруға негіз бола 

алмайды. Жергілікті жердегі шекараны анықтау және келісу аяқталғаннан кейін олардың 

нәтижелері актімен ресімделеді, оған жұмыстарды атқарушыны қоса алғанда, осы рәсімге 

барлық қатысушылар қол қояды. Шекараны айқындау және келісу рәсіміне қатысушы 

(қатысушылар) актіге қол қоюдан негізсіз бас тартқан жағдайда, бұл туралы Жергілікті өзін-

өзі басқару органының уәкілетті өкілі белгі жасайды. Жер учаскесінің шекараларын келісу 

актісіне жұмыстарды орындаушы, құқық иеленуші немесе олардың өкілі қол қояды. Оған 

онымен шектес жер учаскелері (шектес жерлер) сипатталған жер учаскесі шекараларының 

схемасы қоса беріледі. Шекараны келісу рәсімі, егер олар бұрын орнатылған және 

қолданыстағы шарттардың талаптарына сәйкес келсе, міндетті емес. 19 нұсқаулық нормативтік 

құжаттар. Бұл жағдайда тиісті деректерді растау және дұрыстығын тексеру үшін жұмыстарды 

орындаушы бақылау өлшеулерін жүргізеді. Жоғалған межелік белгілер мемлекеттік жер 

кадастрының деректеріне сәйкес қалпына келтіреді. Тексеру нәтижелері бойынша жер 

учаскесінің шекараларын келісу актісінде бұрын межеленген кезде шекараны келісу туралы 

жазба және тиісті жерге орналастыру (межелік) ісіне сілтеме жасалады. Жерге орналастыру 

объектісінің шекарасын анықтап және келісе отырып, жер учаскесінің жергілікті жердегі 

шекарасының бұрылу нүктелері жұмыстарға тапсырыс берушінің талабы бойынша ұзақ 

мерзімді (тұрақты) межелік белгілермен бекітіледі. Соңғылары о,8 тереңдігіне жерге көмілген 

(соғылған)...1, ом ағаш бағаналары, ортасы шеге түріндегі шегелер немесе шетіне бекітілген 

маркамен металл құбырлар; балдақтар, дюбель-шегелер, арматура кесінділерінен жасалған 

істіктер және т.б. олардың шетіне бекітілген тесігі, айқастырма немесе Керн кесілген тесіктері 

бар. Межелеу Тапсырыс берушінің келісімімен жер учаскесінің шекарасын дала жұмыстарын 

жүргізу кезеңінде ғана олардың сақталуын қамтамасыз ететін уақытша межелік белгілермен 

бекітуге жол беріледі. Іс жүзінде шекара жергілікті жерде орналасқан ұзақ мерзімді 

құрылыстардың (ғимараттар мен құрылыстар, кірпіш, металл немесе темірбетон қоршаулар 

және т.б.) контуры бойынша өтетін жағдайлар жиі кездеседі. Бұл жағдайда жергілікті жердегі 

шекаралық нүктелер осы құрылыстардың жекелеген конструктивтік элементтеріндегі белгілер 

түрінде олардың жағдайын міндетті түрде кейіннен сипаттай отырып бекітеді (мысалы, ось 

бойынша, ортасы бойынша, түйісу бойынша және т.б.). Тұрақты межелік белгілердің бұзылуы 

немесе жоғалуы кезінде оларды қалпына келтіру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін олардың 

әрқайсысына абрис, нақты контурлар мен жергілікті жер объектілері (құрылыстардың 

бұрыштары, жер асты коммуникацияларының құдықтары, электр желілерінің бағаналары, 

жақсартылған топырақ жолдарының қиылыстары және т.б.) құрайды. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Теодолиттік түсіріс үшін тірек  торларын құру. 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №14 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Теодолиттік түсіріс, карта, милиметр қағазы 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: План, карта, А3 қағаз. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

      Жергілікті жердегі теодолиттік түсірістерді жүргізу үшін теодолиттік қозғалыстар түрінде 

геодезиялық жүйесін құрады, олар мемлекеттік емес жүйе пункттеріне немесе жиілендіру 

жүйесіне негізделуі тиіс. Олар тұйық (полигондар), теодолиттік жүріс бір пунктте басталып, 

аяқталғанда, ашық немесе екі пункттің арасында салынған, теодолиттік жүріс бастапқы 

пунктке тірелмесе немесе ол болмаса, теодолиттік жүріс бастапқы пунктке тек бір ғана ұшымен 

тірелгенде асылған болады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
       Теодолиттік түсіріс жоспарлары топографиялық карталарды, аудандық жоспарлау 

сызбаларын, кезекші және тақырыптық карталарды, жерді пайдаланудың жиынтық 

жоспарларын және басқа да материалдарды жасау үшін де пайдаланылуы мүмкін. 

        Орналасуы жоспарлы және биіктік қатынаста анықталған жергілікті жерде нақты 

бекітілген пункттер жиынтығы геодезиялық жүйе деп аталады.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 
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 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма: План сызу, конспект 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

№14. Теодолиттік түсіріс үшін тірек торларын  құру 

            Теодолиттік түсіріс үшін геодезиялық торды құру (теориялық мәліметтер)жолымен 

танысу және орындау. 
Теодолиттік түсіріс табиғи ресурстарды зерттеу және қорғау, инженерлік құрылыстарды 

іздестіру, жобалау және халық шаруашылығын дамыту жөніндегі басқа да жұмыстарды 

орындау үшін қажетті картографиялық материал жасау мақсатында жүргізіледі. 

Ауыл шаруашылығында теодолиттік түсіріс жер пайдаланушылықтардың және басқа 

да ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының, ұйымдар мен мекемелердің жаңа жер 

пайдалануын құру және қолданыстағыларын ретке келтіру, жер пайдалану шекараларын, елді 

мекендер мен басқа да жер пайдаланушылықтарды белгілеу және қалпына келтіру, аудандық 

жоспарлау, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының ішкі шаруашылық жерге орналастыру, 

эрозияға қарсы іс-шаралар жобаларын әзірлеу, мемлекеттік және қоғамдық қажеттіліктер 

үшін жерлерді бөлу және алу, топырақ, геоботаникалық, орман мелиорациялық және басқа да 

зерттеулер жүргізу, картографиялық материалдарды жаңарту, жерді есепке алуды жүргізу 

және т. б. мақсаттарда пайдаланылады. 

Теодолиттік түсіріс жоспарлары топографиялық карталарды, аудандық жоспарлау 

сызбаларын, кезекші және тақырыптық карталарды, жерді пайдаланудың жиынтық 

жоспарларын және басқа да материалдарды жасау үшін де пайдаланылуы мүмкін. 

Орналасуы жоспарлы және биіктік қатынаста анықталған жергілікті жерде нақты 

бекітілген пункттер жиынтығы геодезиялық жүйе деп аталады. Ол мемлекеттік геодезиялық 

жүйесіне, геодезиялық жиілендіру жүйесіне және геодезиялық түсіріс жүйесіне бөлінеді.  

1. Мемлекеттік геодезиялық жүйе түсірістердің барлық түрлерінің негізі болып табылады. 

2. Геодезиялық жиілендіру жүйе өнеркәсіптік, гидроэнергетикалық, мелиорациялық құрылыс, 

жерге орналастыру және жер кадастры, жер асты коммуникацияларының құрылысы, қала 

типтес қалалар мен кенттердің түсірістері және т. б. мақсаттары үшін орындалатын 

түсірістерінің негіздемесі болып табылады. 

3. Геодезиялық түсіріс жүйе кез келген масштабты түсірістерді орындауға негіз болып 

табылады. 

Жергілікті жердегі теодолиттік түсірістерді жүргізу үшін теодолиттік қозғалыстар түрінде 

геодезиялық жүйесін құрады, олар мемлекеттік емес жүйе пункттеріне немесе жиілендіру 

жүйесіне негізделуі тиіс. Олар тұйық (полигондар), теодолиттік жүріс бір пунктте басталып, 

аяқталғанда, ашық немесе екі пункттің арасында салынған, теодолиттік жүріс бастапқы 

пунктке тірелмесе немесе ол болмаса, теодолиттік жүріс бастапқы пунктке тек бір ғана 

ұшымен тірелгенде асылған болады. 

Шағын аумақтардың түсірісі дербес жүйеде рұқсат етіледі, МГЖ (мемлекеттік 

геодезиялық жүйесінің) пункттеріне немесе жиілендіру желісіне байланыстырмай. 

Тұйық теодолиттік жүрістер ірі жер пайдаланушылықтардың шекарасын түсіру 

кезінде алынатын учаскелердің сыртқы шекаралары бойынша, ал диагоналді – шекара 
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бойынша салынған жүру пункттері арасында жер пайдаланушылық ішінде жүргізіледі. 

Диагональды жүрістер өзара қиылысуы мүмкін. Ашық жүрістерді созылған тар учаскелерді 

(жолдарды, арналарды, құбырларды, байланыс желілерін) түсірген кезде жүргізеді. 

Бұрыштарды теодолитпен, арақашықтықтарды – өлшегіш болат лентасымен екі рет немесе 

қашықтық өлшегішпен өлшенеді. Бұрыштық өлшеулерді бақылау және жүріс жақтарын 

бағдарлау үшін буссольді магнитті азимуттарды немесе румбаларды өлшейді. Параллелді 

түрде жүрістерге байланған ситуация түсірісін орындайды. 

N тармағы бастапқы, ал К – жүрістің соңғы нүктесі деп аталады, олардың ішінен А және В 

геодезиялық жүйесінен басқа пункттеріне көріну бар, сондай-ақ АN жүйесінің αN бастапқы 

дирекциондық бұрышын және КВ соңғы аК дирекциондық бұрышын өлшейді. 

Теодолитті түсіріс үшін геодезиялық жүйені құру бойынша жұмыстар келесі ретпен 

орындалады: дайындық процесі, жобаны құру, жергілікті жерді шолып тексеру – 

рекогносцировканы жасау, бұрыштарды және нүктелерің арасындағы арақашықтықтарды 

өлшеу, өлшеу нәтижелерін өңдеу. 

Дайындық жұмыстары кезінде берілген аумаққа картографиялық материалдарды жинайды 

және зерттейді және олардың одан әрі пайдалануға жарамдылығын тексереді. Берілген 

аумақта орналасқан мемлекеттік геодезиялық жүйесінің және жиілендіру жүйесінің 

пункттерінің координаттарының жиынтығын жасайды. 

Теодолитті жиектер үшін геодезиялық желінің жобасын жасау картографиялық 

материалдарға жиектер учаскесінің шекарасын, мемлекеттік геодезиялық желі пункттерін 

және қоюландыру желісін салу болып табылады. Содан кейін осы пункттер арасында негізгі 

теодолиттік қадамдар жобаланады. 

Тұйықталған теодолиттік жүріс өте ұзақ созылмау керек, ал тар жерлерде диагональды 

жүрістер жобаланады. Жолдар мүмкіндігінше көп контурлар түсірілетін жерлерде 

белгіленеді. Егер осы жүрістерден түсіріс қамтамасыз етілмесе, онда олардың арасында 

түсіріс жүрістері төселеді. Жүріс жақтарын мүмкіндігінше бірдей ұзындықта, жергілікті 

жердегі сызықтық өлшеулер үшін ыңғайлы, көлбеу бұрыштары аз, 100 метрден қысқа емес 

және 500 метрден аспайтын қылып жобалайды. Теодолиттік жүріс нүктелері теодолитті 

ыңғайлы орнатуды, байланыс нүктелерді анықтауды, контурлардың түсірісін барынша 

орындауды қамтамасыз етуі тиіс. Жоба тиісті түрде ресімделеді. 

Жергілікті жерді алдын ала тексеру жобаны негізбен салыстыру, жобаланған жүрістер мен 

бұрылыс нүктелерінің неғұрлым тиімді бағытын таңдау, мемлекеттік геодезиялық жеүйе 

пункттерін және жиілендіру жүйесін тексеру, теодолиттік жүріс нүктелерін бекіту болып 

табылады. Жер пайдалану шекарасы бойынша оларда мемлекеттік елтаңба бейнеленген және 

Қорған үйіндісі бар межелік белгілер орнатылады, қалған нүктелер ұзындығы 25-30 см 

қазықтармен және айналма көмкермемен бекітіледі. Егер жер пайдалану шекарасы тірі 

шатқалдан (өзен, арна, канава және т.б.) өтетін болса, онда әдетте шекаралық сызықтың 

сыртына оның ортасы немесе жақын жағы алылданады. Егер шекараның қысқа жақтары 

болса, онда оны шекараның басы мен соңын қосатын бір магистральдық сызықпен 

ауыстырады, ал оның нүктелері магистральдық сызықтан перпендикуляр тәсілімен алынады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Ахуалдың контурларын түсіру әдістері. 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №15 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Картамен жұмыс 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

      Дайындалу жұмыстары. Белгіленген теодолит жүрісінің схемасына сай дала 

жұмыстарының алдынала жобасын құрады. Жоба құрамында календарлық жоспар және 

жұмыс сметасы, жұмыс орындаушының қажетті саны және көліктер, қажетті аспаптардың 

саны, құралдар мен құрал-жабдықтар жатады. Теодолиттік түсірісті орындау үшін міндетті 

түрде теодолит, қадалары бар болат сым немесе оптикалық қашықтық өлшеуіш, рулетка, 

эклиметр және эккер болуы қажет. Жергілікті жерді рекогносировкалау және теодолиттік 

жүрістің нүктелерін бекіту. Рекогносцировка жергілікті жерді алдын-ала байқауды түсіріс 

объектісімен танысуды, геодезиялық тірек пункттерін іздеп табуды, теодолиттік жүріс орнын 

соңғы рет таңдау және құрылған жобаны дәлірек анықтауды білдіреді. Теодолиттік 

жүрістердің нүктелері көзге көрінетін қолайлы жерде орналасуы қажет; теодеолиттік жүрістің 

шектес нүктелерінің аралары көзге көрінетіндей болуы қажет. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

       Рекогносцировка негізінде геодезиялық тірек жүйесінің пункттерін іздеп тауып, 

теодолиттік жүрістің неғұрлым қолайлы орындарын белгілейді. 

      Теодолиттік түсіріс дайындалу, далалық және камералдық жұмыстардың жиынтығынан 

тұрады. Жұмыстың басым жағы далалық жұмысқа келеді, оған түсіретін учаскенің 

рекогносцировкасы, теодолиттік жүріс және полигондарды жүргізу, оларды геодезиялық тірек 

пункттарына және ситуация түсірістеріне байланыстыру. 

Сабақтың қорытындысы  
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 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма: Конспект, дәрісті оқу 

 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№15. Ахуалдың контурларын түсіру әдістері 

   Теодолиттік жұмыстарды жүргізу кезінде жүргізілетін жұмыстар 

Теодолиттік жүрістерді жүргізу кезінде мына жұмыстар істеледі: 

– теодолиттік жүрістердің бұрылу нүктелерін қазықшамен, шегемен, үлкен шегемен, металл 

трубалармен және бағаналармен бекітеді, олардың жанындағы белгілерде нүкте нөмірлері, 

жұмысты жүргізіп отырған мекеме аты мен орындалған жылы көрсетіледі. 

 

‒ бұрыштарды Т15, T30, 2T30 және т.б техникалық теодолиттердің көмегімен бір толық 

тәсілдер жолымен 30´´ дәлдікпен өлшейді. Теодолитті орнату нүктесінің үстіне дәлдігі (5-10) 

мм қателікпен центрлейді. Нысаналау кезінде дүрбіні қаданың көрініп тұрған ең төмен бөлігіне 

бағыттайды, қабырғаның көлбеулік бұрыштары ν ≥ ± 2º болса, онда олардың горизонталь 

ұзындықтарын есептеп шығарады. Горизонталь бұрыштарды бір толық тәсілдер жолымен 

өлшегенде жартылай тәсілдер арасында лимбаның орнын 90º-қа ауыстырылады; 

– сызықтың ұзындықтарын 20 м‒лік өлшеуіш лентамен немесе рулеткамен тура және кері 

бағытта өлшейді: өлшеудің екі нәтижесін және олардың орта мәнін арнайы дайындалған 

журналға жазады. Әрбір қабырғаның екі реи өлшеген ұзындығының арасындағы 

айырмашылығы 1- разрядты жүрістерде ұзындық 1:2000-нан, ал 2 – разрядты жүрістерде – 

1:1000 – нан аспауы керек. 

Теодолиттік түсірістің мәліметтері бойынша планды жасау планшетте қабырғалары 10 см 

квадрат координаталар торын салудан басталады. Планшетке көлемі 60x60 см-дей жоғары 

сапалы фанера немесе аллюминий табағы алынып, оған сызба қағазы жапсырылады. 

Координаталар торы координатографтың немесе Ф.В. Дробышев сызғышының көмегімен 

құрылады. 

        Дробышев сызғышымен координаталар торын салу қағаз бетіне 50x50 см (50²+50²=70,71²) 

квадратын, немесе қабырғалары 30,40 және 50 см (30²+40²=50²), не тиісінше 60,80 және 100 см 

(60²+80²=100²) үшбұрышты көшіріп түсіруден тұрады; мұнын өзі Дробышев сызғышының 

өлшеміне байланысты болады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Ахуалдың контурларын полярлық әдіспен түсіру 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №12 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білім алушыларға тақырыпты игерте алу,геодезия пәнінде жалпы 

оқытылатын бағдарламалар бойынша тақырыптың маңыздылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Картография.Геоақпараттық жүйе негіздері. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
    Полярлық тәсіл пункттерді (нүктелерді) топогеодезиялық байланыстыру үшін бастапқы 

қашықтықтарға дейін, сондай-ақ олардағы дирекциялық бұрыштарды өлшеу мүмкіндігі болған 

кезде қолданылады. Бұл шарт егер байланатын және бастапқы нүктелер арасында тікелей 

көріну. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

    Геодезиялық негізде координаталарды айқындау үшін топогеодезиялық байланыстыруды 

геодезиялық желінің екі пунктінен (нүктелерінен) жүзеге асырады.Бұл ретте кертпеш бұрышы 

(дирекциялық бұрыштардағы айырмашылық бастапқы нүктелерге) 300-дан кем болмауы және 

1500-ден аспауы тиіс.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 
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 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Полярлық әдіс презентация 

Педагог ________ Жаманкулов С.К. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

№12 Тәжірибелік сабақ. Ахуалдың контурларын полярлық әдіспен түсіру 

Полярлық координаталар - геодезиялық жұмыстарда бастапқы нүкте ретінде 

қабылданған бір нүкте арқылы анықтау үшін қолданылатын координаталар жүйесі. 

Нүктелердің жазықтықтағы орны қарастырылатын бұл жүйеде нүктенің орны екі 

координатамен; — полярлық осімен анықталатын нуктеге қарай бағытталған кесіндінің 

арасындағы горизонталь бұрышпен; d — полюстен анықталатын нуктеге дейінгі горизонталь 

арақашықтыкпен анықталады. Полярлық бұрыштар полярлық осьтен сағат тілінің бағыты 

бойымен 0°-тан 360°-қа дейін өлшенеді. Бұл координаталар жүйесі теодолиттік түсіру және 

жобадағы барлау ұңғымасының горизонталь жазықтықтағы орнын табу кезінде 

қолданылады.[1] 

 

Екі полярлық доға ауданы 

Полярлық координаттар[2] — тік бұрышты х және у координаттарымен х=rcosj, y=rsіnj 

(мұндағы 0r<¥, 0j<2p) формулалары арқылы байланысатын r, j сандары. Координаттық 

сызықтар — концентрлі шеңберлер (r=const) және полюстен шығатын сәулелер (j=const). 

Мұндағы r (полярлық радиус) О-дан М-ге дейінгі қашықтық, ал j (полярлық бұрыш) ОМ мен 

Ох-тің арасындағы бұрыш (қаласы сурет). j бұрышын М 

нүктесінің амплитудасы немесе фазасы деп те атайды. Оху жазықтығының әрбір нүктесіне 

(0-ден басқа) r, j сандар жұбы сәйкес келеді және керісінше де осы сандарға сәйкес нүкте 

табылады. Полярлық координаттардың қазіргі түрі 1691 ж. швейцариялық математик 

Я.Бернуллидің (1654 — 1705) еңбегінде кездескенімен, “Полярлық координаттар” термині 

тек 19 ғ-да пайда болды. Полярлық 

координаттар физикада, математикада және астрономияда жиі қолданылады. 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D2%AF%D0%BA%D1%82%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D0%B9%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80#cite_note-1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80#cite_note-source1-2
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BB%D1%96_%D1%88%D0%B5%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Area_of_two_polar_curves.png
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Ахуалдың контурларын қиылыстыру тәсілдерімен түсіру 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №13 

2. Мақсаттар, міндеттер:.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама 

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Жер бедерінің нүктелері, құрылымдық сызықтар түсінігі,  

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
     Контур беттерін қиылысында сызық пайда болады, ол әдетте беттердің өзара қиылысу 

сызығы деп аталады. Бұл қиылысу сызығы бір уақытта екі бетке жатады.. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

         Екі көпбұрыштың қиылысу сызығын салу үшін бірінші көпбұрыштың жиектерінің екінші 

қырларымен, содан кейін екінші жиектерінің бірінші қырларымен қиылысу нүктелерін 

анықтау қажет. Алынған нүктелер көрінуді ескере отырып, түзу сызықтармен қосылады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма Ахуалдың контурларын қиылыстыру арқылы анықтау 
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Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Контурларды тікбұрышты координаттар әдісімен түсіру  

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №14 

2. Мақсаттар, міндеттер: Контур туралы,координаттар әдісі туралы білім алушыларға түсінік 

беру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Координаталар әдісі 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

Тікбұрышты геодезиялық кеңестіктік координаталар – z осі — эллипсоидтің кіші 

осі солтүстікке бағытталған, х осі — бірінші геодезиялық меридианының жазықтығында 

орналасқан, ал y осі — меридианның L = 90° геодезиялық бойлығының жазықтығында 

орналасқан, координаталарының басы жер эллипсоидінің центрінде орналасқан үш өлшемді 

сызықты тікбұрышты хуz координаталарының жүйесі.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Егер Тікбұрышты геодезиялық кеңістік  координаталардың басы референц-эллипсоидтің 

центрінде орналасқан болса, онда оларды Тікбұрышты геодезиялық кеңестіктік 

координаталардың референц жүйесі деп атайды.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%96%D0%BA%D0%B1%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%88&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86&action=edit&redlink=1
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 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Геодезиялық координаталар презентация 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

№14 Тәжірибелік сабақ.Контурларды тікбұрышты координаттар әдісімен түсіру 

Тікбұрышты координаталар әдісі 

Бұл әдіс әдетте геодезиялық негіз құрылыс торы болған жағдайда қолданылады 

(сурет. 1.46), оның А, В, С, D шыңдары жергілікті жерде бекітілген. Ad сызығы 

бойынша К нүктесін (құрылыс нүктесін) шығару үшін D1 = УК - УА кесіндісін 

және ad бағытына перпендикуляр D2 кесіндісінің = Хк - ХА кесіндісін сал. 

Сегменттерді және D2 құру үшін теодолит А нүктесінің үстіне орнатылып, оны 

жұмыс жағдайына келтіреді. Көру түтігінің жіптерінің қиылысуы d нүктесіне 

және теодолитпен бекітілген AD сызығының қақпағындағы А нүктесінен D1 

көлденең төселуін кейінге қалдырады және Р нүктесін алады. Теодолит р 

нүктесінің үстіне қойылып, орнатылады, оны жұмыс жағдайына келтіреді, 

ARR'дұрыс бұрышын қояды. PP ' бағыты бойынша D2 көлденең позициясы p 

нүктесінен кейінге қалдырылады, к нүктесін алады, оны бекітеді. 

Сур. 1.46. Тікбұрышты 

координаталар әдісі 

К нүктесінің орналасуының орташа квадраттық қателігі формуламен өрнектеледі 
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мұндағы m Дх, m Δy-орналасудың орташа квадраттық қателері 

координаталардың ұлғаюы; mβ-орташа квадраттық қате р нүктесіндегі бұрыш; 

м2иш, м2ц, м2ф-бастапқы деректердің орташа квадраттық қателері, теодолиттің 

центрі және К нүктелерін белгілеу қанағаттанарлық. Теодолитті центрлеу және 

нүктелерді бекіту қарапайым жазықтықтар МС = мф = 1 мм. құрылыс жиынтығы 

200 м және квадраттың ортасындағы х нүктелерінің орналасуы (Дх = Ду = 100 м) 

және Дх және Ду 1: 10 000 тегістеудің салыстырмалы қателігі кезінде біз mΔx = 

мДу = 100 000/10 000 = 10 мм аламыз. Mβ = 10" (mβ / ρ) Δx кезінде = 10" · 100 

000 / 206 265" = 5 мм, MF = 1 мм. 

Принимая mисх = 10 мм, по формуле (1.42) находим 

 

 Значения mц и mф по малости можно не учитывать. 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Түсіру мысалдарын шешу 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №15 

2. Мақсаттар, міндеттер: Тәжірибеде теодолиттік түсіріс  туралы алған білімдерін 

пысықтау.Геодезиялық жұмыстарды орындау кезінде жауапкершілікті қалыптастыру үшін 

негіз қалау; Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Есеп.Теодолиттік түсіріс 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша мәлімет 

беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
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Түсіріс- жердің контурлық планын алу үшін теодолит пен өлшеу таспасының көмегімен 

орындалатын геодезиялық жұмыстардың түрі. Теодолиттік түсірулер кезінде горизонталь 

бұрыштар β және арақашықтықтар S өлшенеді  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Өлшенген бұрыштардың мәнін әрбір жарты тәсілде және бұрыштың орта мәнін аспапты 

шешпей станса басында есептейді. Есептеу нәтижесі қанағаттанарлықсыз болса бұрыштарды 

қайтадан өлшейді. Горизонталь бұрыштарды ауа-райының қолайлы кезінде өлшеу керек.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Түсіріс мысалдарын шешу 

 

Педагог ________ Жаманкулов С.К. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

№14 Тәжірибелік сабақ.Түсіру мысалдарын шешу 

Теодолиттік түсіріс- жердің контурлық планын алу үшін теодолит пен өлшеу 

таспасының көмегімен орындалатын геодезиялық жұмыстардың түрі. 

Теодолиттік түсірулер кезінде горизонталь бұрыштар β және арақашықтықтар 

S өлшенеді 

Теодолиттік түсіріс деп жер бетінің тек контурлық планын жасау үшін 

теодолит пен өлшеу лентасының немесе қашықтық өлшеуіштің көмегімен 

орындалатын жұмыстарды атайды. Теодолиттік түсірістер жазық жер бетінде, 

елді-мекенді аймақтарда, құрылыс, тау-кен өндіріс алаңдарында, 

теміржолтораптары, т.б жерлерде пландар жасау үшін жүргізіледі. 

Теодолиттік түсіріс үшін тірек жүйесі, әдетте теодолиттік жүрістер түрінде 

құрылады да, олардың нүктелерінен ситуацияны түсіре отырып, қажетті 

нүктелердің орнын полярлық әдіспен, перпендиклярлар және жарма 

әдістермен, сонымен қатар әртүрлі бұрыштық және ұзындық қиылыстырулар 

көмегімен анықтайды. Теодолиттік түсіріс дайындық, далалық және өңдеу 

жұмыстарынан тұрады. Дайындық жұмыстары кезінде жергілікті жердің жай-

жапсарын түсіру дәлдәгәне байланысты түсірістің масштабын таңдайды. 

Қолдағы бар барлық картографиялық құжаттарды мұқият қайта қарап 

зерттейді. Егер түсіріс жүргізілетін ауданда геодезиялық тірек жүйесінің 

пункттері болса, онда олардың орналасқан жерінің схемасын жасап, 

каталогтан координаталарын жазып алады. 
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Далалық жұмыстарға: 

Жергілікті жерді рекогносцировкалау және пункттерді бекіту; 

 

 

Бұрыштар мен ұзындықтарды өлшеу; 

Жердегі заттарды, контурларды түсіру; 

Жүріс пункттерін жергілікті жердегі тірек пункттеріне байланыстыру. 

Рекогносцировка негізінде геодезиялық тірек жүйесінің пункттерін іздеп 

тауып, теодолиттік жүрістің неғұрлым қолайлы орындарын белгілейді. 

Теодолиттік түсіріс дайындалу, далалық және камералдық жұмыстардың 

жиынтығынан тұрады. Жұмыстың басым жағы далалық жұмысқа келеді, оған 

түсіретін учаскенің рекогносцировкасы, теодолиттік жүріс және 

полигондарды жүргізу, оларды геодезиялық тірек пункттарына және ситуация 

түсірістеріне байланыстыру. 

Дайындалу жұмыстары. Белгіленген теодолит жүрісінің схемасына сай дала 

жұмыстарының алдынала жобасын құрады. Жоба құрамында календарлық 

жоспар және жұмыс сметасы, жұмыс орындаушының қажетті саны және 

көліктер, қажетті аспаптардың саны, құралдар мен құрал-жабдықтар жатады. 

Теодолиттік түсірісті орындау үшін міндетті түрде теодолит, қадалары бар 

болат сым немесе оптикалық қашықтық өлшеуіш, рулетка, эклиметр және 

эккер болуы қажет. Жергілікті жерді рекогносировкалау және теодолиттік 

жүрістің нүктелерін бекіту. Рекогносцировка жергілікті жерді алдын-ала 

байқауды түсіріс объектісімен танысуды, геодезиялық тірек пункттерін іздеп 

табуды, теодолиттік жүріс орнын соңғы рет таңдау және құрылған жобаны 

дәлірек анықтауды білдіреді. Теодолиттік жүрістердің нүктелері көзге 

көрінетін қолайлы жерде орналасуы қажет; теодеолиттік жүрістің шектес 

нүктелерінің аралары көзге көрінетіндей болуы қажет. Мерлік лентамен 

арақашықтықты өлшеу кезінде жүріс жақтарын тегіс, қатты жерде және өлшеу 

қолайлы жерге орналастыру керек. Теодолиттік жүріс жақтарының ұзындығы 

350 м артық, 20 м кем болмауы, ал жүріс көлбеулігінің бұрышы 50о аспауы 

керек. Теодолиттік жүріс нүктелерінің орнын көбіне уақытша белгілермен – 

ағаш қадалармен қағады да, центріне белгі жасап немесе шеге қағады. 

Уақытша белгілер ретінде темір қадалар, костыльдар және труба немесе 

кесілген ағаш түбіне шеге қағылады, сонымен қатар майлы бояумен белгі 

қойылады. Орнатылған нүктелерді оңай табу үшін жанына жер бетінен 30-

35см шығып тұрған ағаштан жасалған күзетшілер орнатады; бұл күзетшілерге 

нөмір немесе басқадай белгілер қояды. Бекітілген нүктелерді топырақпен үйіп 

немесе диаметрі 0,8м тастармен қалайды. Шамамен 1 км сайын теодолиттік 
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жүріс нүктелерін ұзақ уақытты сенімді белгілермен бекітеді. Теодолиттік 

жүрістерді бекіткен соң схемалық сызбасын құрып онда нүктелердің және 

жергілікті жердің ситуациясына қарай жүріс жақтарының орналасуын 

көрсетеді. Теодолитті жіп тіктеуіш көмегімен центрлейді немесе 100м 

аралыққа қателігі 5мм аспайтын оптикалық тіктеуішпен центрлейді, жүріс 

жақтар неғұрлым кіші болып, бұрышы 1800 жақын болса, солғұрлым 

теодолитті және веханы центрлеуді тиянақты, дәл орындау қажет. Визирлеуді 

веханың төменгі жағына дәлдеу қажет. Өлшенген бұрыштардың мәнін әрбір 

жарты тәсілде және бұрыштың орта мәнін аспапты шешпей станса басында 

есептейді. Есептеу нәтижесі қанағаттанарлықсыз болса бұрыштарды қайтадан 

өлшейді. Горизонталь бұрыштарды ауа-райының қолайлы кезінде өлшеу 

керек. 

Теоедолиттік жүріс жақтарын таңдалып бекітілгеннен кейін, горизонталь 

бұрыштарды және арақыштықтарды өлшейді. 

Теодолиттік жүрістегі арақашықтық қателегі 1:1 000-тан 1:2 000 құрайды. 

Дәлірек айтқанда, мысалы өлшенген арақышықтық ұзындығы 154м болсын, 

онда берілген шекті салыстырмалық өлшеу қателігі 1:1 000 кезіндегі “тура” 

өлшеу нәтижесі “кері” нәтижесінен 154 м/1 000 = 15 см. аспауы тиіс. 

Нүкте аралық горизонталь бұрыштарды теодолитпен өлшейді. Өлшейтін 

теодолиттерге байланысты өлшем нәтижелерінің дұрыстығын жартылай 

тәсілдер арасында бұрыштардың айырмашылығы бойынша бақылайды. 

Горизонталь бұрыштарды өлшеу журналында теодолиттік жүріс нүктелерінің 

схемалық сызбалары және жазбалар үшін орын қалдырады (абрис). Абрис 

негізгі құжат болып табылады, ол арқылы жергілікті жерде теодолиттік жүіріс 

нүктелерін табады. 

Теодолиттік жүріс нүктелеріне координат беру үшін жоғарғы класты 

геодезиялық пункттерге байланыстырады. Жүріс нүктелерін байланыстыру 

алдында жоғарғы класты бір геодезиялық пунктты анықтайды: олардың 

арасындағы арақашықтықты өлшеп және қабыстыру бұрыштарды өлшейді. 

Пландық байланыстыру деп пункттердің координаталары мен дирекциондық 

бұрыштарын жүріс нүктелеріне байланыстыруды айтады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Теодолиттік түсірістің материалдарын өңдеу және жоспар құру. 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №16 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

План,карта 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, фотоплан 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

      Теодолиттік жүрістегі арақашықтық қателегі 1:1 000-тан 1:2 000 құрайды. Дәлірек 

айтқанда, мысалы өлшенген арақышықтық ұзындығы 154м болсын, онда берілген шекті 

салыстырмалық өлшеу қателігі 1:1 000 кезіндегі “тура” өлшеу нәтижесі “кері” нәтижесінен 154 

м/1 000 = 15 см. аспауы тиіс. 

      Нүкте аралық горизонталь бұрыштарды теодолитпен өлшейді. Өлшейтін теодолиттерге 

байланысты өлшем нәтижелерінің дұрыстығын жартылай тәсілдер арасында бұрыштардың 

айырмашылығы бойынша бақылайды. 

      Горизонталь бұрыштарды өлшеу журналында теодолиттік жүріс нүктелерінің схемалық 

сызбалары және жазбалар үшін орын қалдырады (абрис). Абрис негізгі құжат болып табылады, 

ол арқылы жергілікті жерде теодолиттік жүіріс нүктелерін табады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
       Теодолиттік түсіріс дайындық, далалық және өңдеу жұмыстарынан тұрады. Дайындық 

жұмыстары кезінде жергілікті жердің жай-жапсарын түсіру дәлдәгәне байланысты түсірістің 

масштабын таңдайды.  

       Қолдағы бар барлық картографиялық құжаттарды мұқият қайта қарап зерттейді. Егер 

түсіріс жүргізілетін ауданда геодезиялық тірек жүйесінің пункттері болса, онда олардың 

орналасқан жерінің схемасын жасап, каталогтан координаталарын жазып алады. 
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Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма: Конспект, дәрісті оқу 

 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№16. Теодолиттік түсірістің материалдарын өңдеу және жоспар құру 

Горизонталь және вертикаль бұрыштарды өлшеу үшін қолданылатын, құрылысында екі 

жазықтық (дөңгелек) бар аспап теодолит д.а. 

Қолданылып жүрген теодолиттер дәлдігі, есептеу құрылғыларының түрі, горизонталь 

дөңгелегінің вертикаль осьтері жүйесінің конструкциясы және атқаратын міндеті жағынан әр 

түрлі болып бөлінеді. 

Теодолиттерді горизонталь бұрыштарды өлшеу дәлдігіне байланысты 3 түрге бөлуге болады: 

1. 1-және 2-класты триангуляция мен полигонометриядағы бұрыштарды өлшеуге 

арналған жоғары дәлдікті Т1 теодолиті. 

2. Дәл тсодолит Т2–3-және 4-класты триангуляция мен полигонометриядағы бұрыштарды 

өлшеуге арналған; Т5 – 1-және 2-разрядтық триангуляциялық жүйелер мен 

полигонометриядағы бұрыштарды өлшеу және жер бетіндегі маркшейдерлік жұмыстарды 

жүргізу үшін қолданылады. 

3. Техникалық Т15, ТЗО және Т60 – теодолиттік және тахеометриялық жүрістерде және 

түсіргі жүйелерінде, сондай-ақ жер бетіндегі және жерасты қазбаларындағы маркшейдерлік 

жұмыстарды атқару кезіндегі бұрыштарды өлшеуге арналған. 

Теодолиттердің шартты белгілеріндегі цифр горизонталь бұрышты бір тәсілмен өлшеудің 

секундтық орташа квадраттық қателігін білдіреді; Т5 теодолиті үшін mb=5", Т30 үшін mb=. 

30" және т. с. с. 

Дөңгелегінің жасалу және есептеу құрылғысының құрылысы жағынан теодолиттер екі топқа 

бөлінеді: металл және шыны лимбілілер (оптикалық теодолиттер). 

Вертикаль дөңгелегі, ара қашықтық өлшеуге арналған құрылғысы және буссолі бар 

теодолит тахеометр деп аталады. Қазіргі уақытта шығарылатын техникалық теодолиттер 

тахеометрлер болып табылады. 

Теодолиттің лимб деп аталатын металл немесе шыны дөңгелегі бар, оның қиғаш 

шетіне 0°-тан 360°-қа дейінгі бөліктер түсірілген. Бөліктерді есептеу сағат тілінің бағыты 

бойымен дәл келеді. Лимбінің центрі өлшенілетін бұрыштың төбесі арқылы өтетін тік 

сызыққа орналастырылады. Лимбінің жазықтығына өлшенілетін бұрыштың жақтары 

проекцияланады. Бұл кезде лимб жылжымайтын әрі горизонталь болуы тиіс. 

Лимбінің үстінде тік сызықтың төңірегінде айналатын теодолиттің жоғары бөлігі 

орналастырылған, бұл бөліктің ішінде алидада және дүрбі бар. Дүрбі тұғырыққа горизонталь 

болатын НН1 осінің төңірегінде айналғанда, онда коллимациялық деп аталатын жазықтықтары 

түсіріледі. Лимб пен алидаданың осьтері сәйкес келуі керек, бұл арада 

алидаданың FF1 айналу осі аспаптың негізгі немесе вертикаль осі деп аталады. 
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Алидада да көрсеткіш бар, ол алидаданың лимб шкаласындағы орнын белгілеуге 

мүмкіндік береді және санаудың дәлдігін арттыру үшін арнайы есептеу құрылғысымен 

қосақтала жасалған. Лимб пен алидада алидадаға бекітілген металл қаптамамен жабылған. 

Теодолиттің негізгі осі цилиндрлік деңгей арқылы үш көтеру винттерінің көмегімен 

вертикаль жағдайға келтіріледі. Теодолиттің дүрбісі горизонталь осі маңайында 180°-қа 

айналдырылуы, яғни зенит арқылы ауыстырылуы мүмкін. Дүрбінің айналу осінің бір 

жағында вертикаль дөңгелек бекітілген, ол осьпен берік жалғанған, әрі онымен бірге 

айналады. 

Негізінде вертикаль дөңгелек горизонталь дөңгелек тәрізді жасалған; ол вертикаль 

бұрыштарды (көлбеу бұрыштарды) өлшеуге арналған. Егер теодолитке окуляр жағынан 

қарасақ вертикаль дөңгелек дүрбінің оң немесе сол жағында орналасуы мүмкін. Бірінші орны 

«оң дөңгелек» (ОО), екіншісі – «сол дөңгелек» (СО) деп аталады. 

Теодолит буссоль, штатив және тіктеуіштен тұрады. Буссоль магниттік азимутты өлшеу үшін 

қолданылады. Үш аяқты штативтің бас жағы металдан жасалады. Теодолит штативтің басына 

винттің көмегімен бекітіледі. Тіктеуіш теодолитті нүктенің үстіне центрлеу үшін, яғни 

лимбінің центрін өлшенілетін бұрыштың төбесіне орналастыру үшін қолданылады. 

Теодолиттің айналатын бөліктерін қозғалмайтын жағдайға келтіру қысу-винттерімен, ал 

бірқалыпты немесе баяу айналдыру микрометрлік (жетекші) винттермен жасалады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Теодолиттік жүрістерде бұрыштық өлшеулерді өңдеу. 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №17 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Профиль және план 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, Профиль, карта 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

      Далалық жұмыстарға: 

Жергілікті жерді рекогносцировкалау және пункттерді бекіту; 

Бұрыштар мен ұзындықтарды өлшеу; 

Жердегі заттарды, контурларды түсіру; 

Жүріс пункттерін жергілікті жердегі тірек пункттеріне байланыстыру. 

       Рекогносцировка негізінде геодезиялық тірек жүйесінің пункттерін іздеп тауып, 

теодолиттік жүрістің неғұрлым қолайлы орындарын белгілейді. 

      Теодолиттік түсіріс дайындалу, далалық және камералдық жұмыстардың жиынтығынан 

тұрады. 

 Жұмыстың басым жағы далалық жұмысқа келеді, оған түсіретін учаскенің 

рекогносцировкасы, теодолиттік жүріс және полигондарды жүргізу, оларды геодезиялық тірек 

пункттарына және ситуация түсірістеріне байланыстыру. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
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       Теодолиттік түсіріс үшін тірек жүйесі, әдетте теодолиттік жүрістер түрінде құрылады да, 

олардың нүктелерінен ситуацияны түсіре отырып, қажетті нүктелердің орнын полярлық 

әдіспен, перпендиклярлар және жарма әдістермен, сонымен қатар әртүрлі бұрыштық және 

ұзындық қиылыстырулар көмегімен анықтайды.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма: Конспект, дәрісті оқу 

 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№17. Теодолиттік жүрістерде  бұрыштық өлшеулерді өңдеу 

Бұрыштық өлшеулер. 

Өлшеу алдында теодолитті мұқият тексеру керек. 

1) Горизонталь дөңгелекте орналасқан цилиндрлік деңгейдің осі теодолиттің айналу 

осіне перпендикуляр болуы керек, яғни ZZ1 перпендикуляр UU1- ға болады. 

 Тексеру үшін теодолитті штативке бекітіп, цилиндрлік деңгейдің осін екі көтергіш 

винттеріне параллель бағытта орнатып, содан кейін сол екі винтті қарама-қарсы бағытта 

бұраумен деңгейдің үлбіреуігін ортасына келтіреміз.  

 

Сурет 11.1 – Деңгейдің тексеру сұлбасы 
 

Бұдан кейін келесі тексеруді бастамай тұрып, мұқият түрде теодолиттің айналу осін 

түзетілген деңгей бойынша тік бағытқа келтіру керек. Бұл жұмысты теодолитті жазық 

жағдайға келтіру деп атайды. 

Ол үшін деңгей екі көтергіш винтке параллель бағытта орнатылып, оның үлбіреуігі 

ноль-пунктке келтіріледі. Содан кейін алидаданы 900 бұрып, үшінші көтергіш винтпен 

үлбіреуікті тағы ортасына келтіреді. Бұл әрекет бірнеше рет қайталанғаннан кейін алидаданы 

өз бетімен айналдырғанда, деңгей үлбіреуігі ноль-пунктте қалса, аспаптың жазық бағытқа 

келгені. 

2) Дүрбінің көздеу осі - VV1  оның айналу осіне - НН1-ге  перпендикуляр болуы керек. 

Бұл шарттың орындалмауы коллимациялық қатеге (С) әкеліп соқтырады. 

Коллимациялық қатені табу үшін теодоиттің айналу осін тік бағытқа келтіріп, дүрбіні алыс 

тұрған бір нүктеге көздейміз. Алдымен дүрбіні  вертикаль дөңгелек оң жақта - ОД тұрған 

жағдайда көздейміз, микроскоптан есеп - а1 аламыз. Содан кейін дүрбіні зенит арқылы 
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айналдырып, яғни вертикаль дөңгелек сол жақта  - СД болғанда көзделеді де есеп - а2 алынады. 

Коллимациялық қате С былай анықталады: 

 

     4/180180   ДОДСДОДСC                            (11.1) 

 

  Горизонталь бұрыштың қатесіз дәл мәнін алу үшін оны екі рет өлшеп, арифметикалық 

ортасын алу керек. Бірінші рет вертикаль дөңгелек дүрбінің оң жағында орналасқан жағдайда, 

екінші рет сол жақта болғанда алынады. 

Коллимациялық қате – С теодолиттің бұрыш өлшеу дәлдігінен аспауы керек. Егер қате 

мөлшерден асып кетсе, онда дүрбінің көздеу осі түзетіледі. 

Түзету үшін дүрбі сол белгілі нүктеге көзделіп, алидаданың жетекші винті арқылы 

микроскопқа дұрыс есептеу қойылады. 

 

            а=(a1+ a2+1800)/2                                               (11.2) 

 

Сол уақытта жіптер торының қиылысқан жері – К көзделген нүктеден ығысады. Ол 

ығысуды жіптер торының түзеткіш винттері көмегімен К-ні бұрынғы орнына келтіру арқылы 

түзейді. Түзетіп болғаннан кейін теодолит қайтадан тексеріледі. 

3) Дүрбінің айналу осі – НН1 теодолиттің негізгі осіне – ZZ1 перпендикуляр болуы 

керек. Үй қабырғасынан 10-15 м қашықтықта теодолит орнатылып, жазық бағытқа келтіріледі. 

Қабырғада биік бір нүкте (М) белгіленіп, соған дүрбі оң жақта – ОД көзделінеді. Алидаданы 

бекітіп, дүрбі арқылы үй қабырғасына М нүктесінің m1 – проекциясы белгіленеді. Содан кейін, 

дүрбі зенит арқылы айналдырылып (СД) тағы да сол М нүктесіне бағытталады. Алидада 

бекітіліп, төменгі деңгейден m2 – проекциясы алынады. 

Егер екі проекция бір-біріне дәл келсе, онда жоғарыда аталған перпендикулярлық 

шарттың орындалғаны. Ал проекциялар дәл келмесе, онда бұл қате тек арнаулы 

сайманханаларда түзетіледі. 

4) Жіптер торын тексеру. Жіп торларының тік штрихы коллимациялық жазықтықта 

жатуы керек. Теодолит жазық бағытқа келтіріліп, дүрбі бір нүктеге көзделінеді. Содан кейін 

дүрбінің жетекші винті арқылы оны тік бағытқа ерсілі-қарсылы жылжыту керек. Егер 

белгіленген нүкте үнемі тік орналасқан қыл жіптің бойында қалса, онда шарттың орындалғаны. 

Керісінше болғанда, окуляр винттерін жауып тұрған қақпақты ашып, төрт винтін азырақ 

босатып, тік қыл жіп вертикаль бағытқа келгенше окулярды бұру керек. Түзетіп болғаннан 

кейін жіптер торы қайтадан тексеріледі. 

5) Нольдік орынды тексеру. Вертикаль дөңгелектің нольдік орны (НО) нольге тең не 

нольге жақын мән болу керек. Бұл шартты тексеру үшін өлшеу жұмыстарының алдында 

дүрбінің екі жайымен бірнеше рет НО-ды анықтайды. Егер НО-ның орта мәні санақ 

құрылғысының екі еселенген дәлдігінен аз немесе оған тең болса (НО2t), онда НО 

тексерілмейді. Ондай болмаса, НО-ның нольге немесе жуық мәнге әкелу керек.  
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Тура және кері геодезиялық есептер. 

Модуль / пән атауы: Геодезия 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 216 

Сабақтың типі: Жаңа тақырыпты меңгеру №18 

2. Мақсаттар, міндеттер:  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі 

Есептеу кестесі 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, есептеу кесте, карта 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Білім алушылардың  біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

      Далалық жұмыстарға: 

Жергілікті жерді рекогносцировкалау және пункттерді бекіту; 

Бұрыштар мен ұзындықтарды өлшеу; 

Жердегі заттарды, контурларды түсіру; 

Жүріс пункттерін жергілікті жердегі тірек пункттеріне байланыстыру. 

       Рекогносцировка негізінде геодезиялық тірек жүйесінің пункттерін іздеп тауып, 

теодолиттік жүрістің неғұрлым қолайлы орындарын белгілейді. 

      Теодолиттік түсіріс дайындалу, далалық және камералдық жұмыстардың жиынтығынан 

тұрады. 
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 Жұмыстың басым жағы далалық жұмысқа келеді, оған түсіретін учаскенің 

рекогносцировкасы, теодолиттік жүріс және полигондарды жүргізу, оларды геодезиялық тірек 

пункттарына және ситуация түсірістеріне байланыстыру. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
       Теодолиттік түсіріс үшін тірек жүйесі, әдетте теодолиттік жүрістер түрінде құрылады да, 

олардың нүктелерінен ситуацияны түсіре отырып, қажетті нүктелердің орнын полярлық 

әдіспен, перпендиклярлар және жарма әдістермен, сонымен қатар әртүрлі бұрыштық және 

ұзындық қиылыстырулар көмегімен анықтайды.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 

6. Үйге тапсырма: Конспект, дәрісті оқу 

 

Педагог ________ Жаманкулов С.К 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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№18. Тура және кері геодезиялық есептер. 

 Тура геодезиялық есептің негізгі мағынасы берілген сызықтың, бастапқы нүктенің 

координаталары, ара қашықтықтың ұзындығы және бағыты (немесе дирекциондық бұрышы) 

бойынша екінші нүктенің координаталарын анықтау (сурет 3.1). 

 

Сурет 3.1 Тура және кері геодезиялық есептер 

 Егер, А нүктесін полярлық координаталар жүйесінің ортасы ретінде, ал ОХ сызығына 

параллель болып келетін АС сызығын полярлық ось деп қабылдағанда. Онда АВ сызығының 

ара қашықтығы (горизонтальное проложение) s және АВ сызықтың бағыты α , В нүктесінің 

полярлық координаталары болып табылады. Мұнда В нүктесінің тік бұрышты 

координаталарын ХОУ жүйесінде анқытау қажет. 3.1 суреттен ХА мен ХВ арасындағы 

айырмашылық (ХВ - ХА) = ΔХ, ал УА мен УВ арасындағы айырмашылық (УВ - УА) = ΔУ 

құрайды.  

АВ сызығының А және В нүктелерінің координаталар арасындағы ΔХ және ΔУ 

айырмашылқтары координаталар өсімшелері (приращения координат) деп атайды. 3.1 

Суреттен, АВ сызығының, координаталар осьтеріне түсетін қашықтықтардың ортогональдық 
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проекциялары координаталар өсімшелері болып табылады, ал ХВ және УВ координаталары 

мынадай формулалары арқылы анықталады: 

ХВ = ХА + ΔХАВ                                           (3.1) 

УВ = УА + ΔУАВ  

Координаталар өсімшелері берілген қашықтық s және бағыт бойынша α,  АСВ тік 

бұрышты үш бұрыштың катеттері арқылы анықталады, себебі ΔХ және ΔУ осы ұш бұрыштың 

катеттері болып келеді: 

ΔХАВ = s cos α                                               (3.2) 

ΔYАВ = s sin α 

ΔХАВ және ΔYАВ өсімшелердің көрсеткіштерін (3.1) формулағы қойылғанда онда тура 

геодезиялық есепті шешу формулалары шығады: 

ХВ = ХА + s cos α                                           (3.3) 

УВ = УА + s sin α 

Кесте 3.1                    Координаталар өсімшелерінің таңбалары: 

Бағыттың бұрышы, 

градус 

Ширек  Координаталар өсімшелерінің таңбалары 

ΔХ ΔY 

0 – 90 І + + 

90 – 180  ІІ – + 

180 – 270  ІІІ – – 

270 – 360  IV + – 

 

Кері геодезиялық есептің мәні бастапқы А (ХА, УА) және соңғы В (ХВ, УВ) нүктелердің 

берілген көрсеткіштері бойынша горизонтальдық ара қышықтықты және АВ сызығының 

бағытын анықтаудан тұрады. Бағыттың бұрышын тік бұрышты үшбұрыштың катеттері 

бойынша анықталады: 

tg α = 
𝒀𝑩−𝒀𝑨 

𝑿𝑩−𝑿𝑨 
 = 

𝚫𝒀𝑨𝑩  

𝚫𝑿𝑨𝑩   
      (3.4) 
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Қорытынды аттестаттау тестілері 

1 НҰСҚА 

1. Масштабы 1 : 10000 картада координаталар торының бір квадратының ауданына сәйкес 

шама  

A. 400ra  

B. 10ra  

C. 100ra  

D. 200ra 

E. 300ra  

2. Сызықтың өлшенген ұзындығы L = 20,57м , ал теориялық шамасы а = 20м , өлшеу қатесін 

есепте  

A. A = + 0,57CM  

B. A = + 0,57M  

C. A = -0,57CM D.  

Д = -0,57м .  

E. A = + 40,57CM 

3. Трассаны жобалау кезінде қолданылатын карталардың масштабтары  

А. 1 : 10000-1 : 25000  

B. 1 : 500-1 : 5000  

C. 1 : 50000-1 : 500000 

D. 1 : 1000000-1 : 2000000 

E. 1 : 1000-1 : 2000 

4. Аталған сандық масштабтардың қайсысының дәл масштабы 2,5 м тең : 

А. 1 : 500  

B. 1 : 2000 

C. 1 : 5000  

D. 1 : 10000 

E. 1 : 25000 

5. Горизонталь сызықпен жердің бетіндегі сызықтың арасындағы вертикаль бұрыш  

А. Көлбеу бұрыш 

В. Горизонталь бұрыш  

С . Нөлдік орын  

D. Зенит бұрышы 

Е. Сүйір бұрыш 
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6. Жобалық көлбеу сызығы профильді қиып өтіп , жер бетімен түйісетін жер  

А. Профиль биіктігі  

В. Нөлдік жұмыс нүктесі 

С. Жұмыстық биіктіктер 

D. Жобалық биіктіктер 

Е. Жобалық көлбеулік сызығы 

7. Жұмыстық биіктіктер  

А. Нөлдік жұмыс нүктесінің биіктігі  

В. Жобалық көлбеу сызығы профильді қиып өтіп , жер бетімен түйісетін жері  

С. Есептелінген жобалық көлбеулік сызығының биіктіктері 

D. Істелінген жұмыс ( тегістеу ) көлемін анықтау үшін , аттас нүктелердің жобалық және 

нақтылы биіктіктер айырмашылығы  

Е. Жобалық көлбеулік сызығы  

8. Квадратты нивелирлеу кезінде жер бетіне квадраттарды салуда қолданылатын аспаптар А. 

А.Нивелир және рейка  

В. Теодолит және лента  

С. Буссоль және компас  

D. Эккер және эклиметр 

Е. Теодолит және нивелир  

9. T30 , Т15 , T15К дәлдігіне байланысты жататын тобы  

А. Техникалық  

В. Дәл  

С. Жоғарғы дәлдікті  

D. Оптикалык  

Е. Астрономиялық  

10. Буссольдық жүріс және планшетте нүктелер бағдарлайтын жүріс 

А. Эккерлік жүріс  

В. Теодолиттік жүріс 

С. Нивелирлік жүріс  

D. Тахеометрлік жүріс 

Е. Мензулалық жүріс и масштабтар 

11. Мензулалық жүрісте кішігірім учаскелерді орындайтын масштабтар  

A. 1 : 25000-1 : 50000 

В. 1 : 500-1 : 5000  

С 1 : 100-1 : 500  

D. 1 : 5000-1 : 10000 

Е 1 : 10000-1 : 25000 

12. Плаңдағы 0,1 мм ұзындыққа сәйкес жер бетіндегі горизонталь қашықтықтың ұзындығы  

А. Масштабтың ең кіші бөлігі 

В. Планның масштабы  

С.Масштабтың негізі  

D. Масштаб дәлдігі  

Е. Сызықтық масштабы ены урсовое проект  

13. Пикеттік нүктелердің аралығы  

А. 150м  

В. 1000м 

C. 10M 

D. 100M  
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E. 200M  

14. Аспаптың тiк осі өлшенбекші бұрыш арқылы өтуін қадағалау  

А. Алидаданы үйлестіру  

В. Лимбті қозғау 

С. Амалдау тәсілімен жазық бұрыштарды өлшеу 

D. Центрлеу 

Е. Бағыттау  

15. Горизонталь сәулемен жұмыс атқаратын геодезиялық аспап  

А. Кипрегель  

В. Буссоль  

С. Теодолит 

D. Планиметр 

E. Нивелир 

16. Жер бетіндегі нивелирлеу нүктелері 

А.Қазықтар  

B. Қадалар  

С. Реперлер 

D. Башмактар  

Е. Шегелер 

17. " Ортадан " нивелирлегенде биіктік айырмашылығын анықтайтын теңдеу  

A. h = ib  

В. h = a - b 

C. h = ba  

D. h = АГ - а  

E.h1-2 = H2 - H - ,  

18. Жазықтықтағы тік бұрышты жүйелі координаталардагы абцисс өсі ( X ) және ордината өсі 

( У ) 

 А. Өстік меридиан және экватор 

В. Экватор және өстік меридиан  

С. Вертикаль және горизонталь 

D. Горизонтальдар және вертикальдар  

E. Ұзындықтар және биіктіктер 

19. Нивелирдің көздеу өсін автоматтық түрде горизонталь жағдайға келтіретін құрылғы 

А. Цилиндрлік деңгейлеуіш  

В. Дөңгелек деңгейлеуіш  

С. Көтеру бұрандалары  

D. Компенсатор 

E. Контактілі деңгейлеуіш  

20. Мемлекеттік нивелирлік торлары 

А. 1,2,3,4 кластар және мемлекеттік  

В. І , ІІ , ІІ , ІV кластар және мемлекеттік торлар  

С. 1,2 разрядты және триангуляция торы  

D. 1,2 разрядты полигонометрия  

Е. Техникалық нивелирлеу нүктелері 

21. Көлбеулік бұрыш қай кезде теріс мәнді  

А. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтың сол жағында жатса  

В. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтың оң жағында жатса  

С. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтан жоғары жатса  
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D. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтан төмен жатса 

Е. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтың ортасында орналасса 

22. Жер бедері ( рельеф ) түсінігі  

А. Жер бетінің әртүрлі пішінді құрылымдарының жиынтығы  

В. Жер бетінің жазықтардан оқшау көтеріліп жатқан қатпарлы және қатпарлы - жакпарлы 

құрылымды бөлігі  

С. Елді мекендердің орындарында қалыптасқан жасанды биіктік  

D. Беті тегіс немесе сәл толқынды болып келетін жердің үлкен алапты алып жатқан рельеф 

формасы  

Е. Салыстырмалы биіктігі бірдей және географиялық құрылымы біртектес жер бедерінің 

пішіні  

23. Шартты биіктік анықтамасы  

А. Тереңдік немесе биіктік бағытта қатар жатқан екі нүктенің арасындағы биіктік 

айырмашылығы  

В. Жергілікті жердің метрмен есептегендегі теңіз деңгейінен биіктігі 

С. Елді мекендердің орындарында қалыптасқан жасанды биіктік  

D. Бір бағытта созылмалы , жағалары тік емес , бірте - бірте жазықтыққа айналатын құрылым  

Е. Нүктенің биіктігі негізгі ( бастапқы немесе нөлдік ) деңгей беттен басталмай , басқа бір 

деңгейден анықталатын болса , онда оның биіктік шамасы  

24. Стереофотограмметриялық нивелирлеу ерекшелігі  

А. Нивелирленбекші нүктенің арасына қойылған гидростатикалық жүйе ішіндегі сұйықтың 

қысымын өлшеуге негізделген  

В. Бір - біріне жалғасқан құбырлардың ( әр түрлі диаметрлі құбырлар немесе түтік ) ішіндегі 

сұйықтың екі басы бір деңгейде тұратындығына негізделген .  

С. Атмосфералық қысымның теңіз деңгейі шамасына байланысты өзгеріп отыруына 

негізделген  

D. Маятниктің әрқашанда тік қалуға ұмтылатын қасиетіне негізделген  

Е. Арнаулы стереоаспаптарды пайдаланып , бір нүктеден бір аймақты , бірбірін қапсыра 

түсірілген екі фотосурет арқылы жер бетінің стереоскопиялық моделінен , өсімшені 

анықтауға негізделген 

25. Тахеометриялық түсіріс 

А. Теодолиттік жүрістің жоғарғы кластық пунктермен байланысын байланыстыру 

В. Бұрыш өлшегіш аспап арқылы түсірілетін түсiрiс  

С. Жер бетінде немесе қабылданған биіктік тұғырынан салыстырмалы түрде , арнаулы 

аспаптың көмегімен және есептеулер арқылы кез келген нүктелер арасындағы өсімшені 

анықтаудың біріккен нәтижесі 

D. Жер бедері мен оның нобайын полярлық әдісті қолданып , яғни жазық бұрышты , 

қашықтықты анықтау  

Е. Жердің контурлық планын алу үшін орындалатын геодезиялық жұмыстардың түрі 
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2 НҰСҚА  
1. 1 - а формуласымен есептелінеді  

А. Қателер  

В. Түзетпелер  

С. Өсімшелер 

D. Арақашықтық 

E. Өзара биіктік  

2. Өлшеу қателіктері түрлері 

А. Тура және жанама  

В. Уақытша және тұрақты 

С . Сызықтык , созылмалы және арнаулы 

D. Арнаулы , құрылымдық 

Е. Жүйелік , кездейсоқ және дөрекі 

3. Аспаптың ақауынан болатын қателер 

А. Кездейсоқ 

В. Жүйелік 

С. Аспаптық  

D. Дерекі  

Е. Жеке  

4. ДХ = d - cosr және ДҮ = d - sinr - есептеу формулалары  

А. Тік бұрышты координаталар өсімшелері үшін  

В. Тік бұрышты координаталар үшін  

С. Географиялық координаталар өсімшелері үшін  

D. Географиялық координаталар үшін  

Е. Нүктелер өсімшелері үшін  

5. Кипрегельдің көтеру дүрбісінің көру үрісіндегі өзара биіктіктің және горизонталь 

ұзындықтардың қисықтары  

А. Биссектор  

В. Жіптік тор  

С. Номограммалар 

D. Қашықтық өлшеуіші сызығы  

E. Торлардың қиылысуы 

6. Ұзынабойлық профиль анықтамасы  

А. Жобалық сызықтың жер бетімен қиылысу нүктесі  

В. Тік жазықтықпен қиылған қағаз бетіндегі жер беті қима бейнесі  

С . Тірек торлары қосындары  

D. Нөлдік жұмыс нүктесінің биіктігі 

Е. Беті тегіс немесе сәл толқынды болып келетін жердің үлкен алапты алып жатқан рельеф 

формасы  

7. Шеңберлі қисықтың басты нүктелері  

А. Бұрылыс төбелері 

В. Пикеттік және плюстік нүктелер  

С. Байланыс және аралық нүктелер 
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D. Қисықтың басы , ортасы және соңы 

Е. Трассаның бұрылыс нүктелері 

8. Трассаның элементтері  

А. План және профиль  

В. План және карта  

С . Азимут және румб р , пикеттік және плюстік нүктелер 

В. Ұзындық және биіктік  

9. Жерде белгіленген және картада салынған жобаланатын сызықтық кұрлыстың есі 

А , Пикеrаж 

В. Бойлық профиль 

С . Көлденең профиль  

D. Трасса 

Е. Курылыс контуры  

10. Трассаны жобалау кезінде қолданылатын карталардың масштабтары 

А. 1 : 10000-1 : 25000 

B. 1 : 500-1 : 5000 

C. 1 : 50000-1 : 500000  

D. 1 : 1000000-1 : 2000000 

E. 1 : 1000-1 : 2000  

11. Трассаның негізгі нүктелері  

А. Бұрылыс төбелері және қисықтың нүктелері 

В. Трассаның басы , соңы және бұрылыс төбелері  

С. Жолдың қиылыс нүктелері  

D. Байланыс және аралық нүктелер 

Е. Пикеттік және плюстік нүктелер  

12.Теодолиттің қандай геометриялық өстері горизонтальдық өсі болып саналады 

А. Керу дүрбісінің көздеу өсі  

В. Горизонталь дөңгелек лимбының айналу өсі 

С. Көру дүрбісінің айналу өсі  

D. Алидаданың айналу всі 

E. Горизонталь дөңгелектегі цилиндрлік деңгейлеуіштің өсі  

13. Теодолиттің горизонталь өсіне перпендикуляр , көздеу өсімен құрайтын жазықтық 

арасындағы бұрыш  

А. Эксцентритет  

В. Коллимациялық қате  

С , Көлбеу бұрышы  

D. Параллакс  

Е , Горизонтальды бұрыш 

14.Теодолитте затты көздеу үшін қызмет етеді  

А. Цилиндрлік деңгейлеуіш  

В. Лимб С. Көру дүрбісі 

D. Вертикаль өсі 

Е. Көру дүрбісінің айналу өсі 

15. Теодолитті горизонталь жағдайга келтіруге қажетті 

А. Қондырғы  

В. Кремальера  

С. Тіктеуіш  

D. Котеру бурандасы 



132 

 

Е. Қондыргы бурандалары  

16. Нивелир аспабы комегімен орындалатын жұмыстардың түрі 

А. Тахеометрлік  

B. Мензулалық  

С . Стереотопографиялық түсіріс  

D. Нивелирлеу 

Е. Теодолиттік  

17. Атмосфералық қысымның теңіз деңгейі шамасына байланысты өзгеріп отыруына 

негізделген нивелирлеу түрі 

А. Тригонометриялық 

В. Барометрлік 

С . Геометриялық  

D. Гидростатикалық 

Е. Гидромеханикалық  

18. Нивелир жүрісінің биіктік қатесінің формуласы  

A. f = Hсон - Hбае  

В. fh = Hбас - Hсон  

C. fnmУһир + Уһтеор D. f = Уһүр - УҺтеор 

Е. f = Уһутсор - Уһорт  

19. Мемлекеттік нивелирлік торларға жататындар  

А. 1,2,3,4 кластар және мемлекеттік  

В. І , ІІ , ІІ , ІV кластар және мемлекеттік торлар  

С. 1,2 разрядты және триангуляция торы 

D. 1,2 разрядты полигонометрия 

Е. Техникалық нивелирлеу нүктелері  

20. Егер ортадан нивелирлеуде өсімше анықтау бір - ақ станциядан ( тұрақтан ) атқарылатын 

болса , онда мұндай нивелирлеу ....  

А. қарапайым нивелирлеу 

В. күрделі нивелирлеу 

С. алға нивелирлеу 

D. ортадан нивелирлеу 

Е , механикалық нивелирлеу 

21. Тахеометрдің құрамдас бөліктері  

А. Оптикалық , механикалық , электрондық 

В. Фазалық және импульсті , инфрақызыл  

С. Пландық , биіктік  

D. Ауыспалы базисті ; ауыспалы бұрышты және тұрақты базисті  

Е. Цилиндрлік , автоматты , микропроцессорлы 

22. Тахеометрлік түсірісті жүргізуге арналған спатар  

A. KA - 2 , KH  

В. ДНР - 5 . ДАО8 

С , Т , ТЭТО , Ta3  

D. T30 , TIS.TISK 

E. AT , HT , HB - 1  

23. Түсірілетін жердің ойлы - қырлы тұстарын жалпы козге елестету үшін жүргізілетін әдіс 

А. Магистральдар әдісі  

В. Параллель сызықтар әдісі 

С . Тұйықталған полигон әдісі  
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D. Түзу сызықтар қатары әдісі 

Е. Жер бетін шарптылар арқылы нивелирлеу әдісі 

24. Іс жүзінде жер бедері туралы толық және жоғары дәлдікпен тегістелмекші алайды козге 

елестету үшін жүргізілетін әдіс 

А. Магистральдар әдісі 

В. Параллель сызықтар әдісі 

С. Тұйықталған әдісі  

D. Түзу сызықтар қатары әдісі  

Е. Жер бетін шаршылар арқылы нивелирлеу әдісі 

25. Гидромеханикалық нивелирлеу ерекшелігі  

А. Нивелирленбекші нүктенің арасына қойылған гидростатикалық жүйе ішіндегі сүйықтың 

қысымын өлшеуге негізделген 

В. Бір - біріне жалғасқан құбырлардың ( әр түрлі диаметрлі құбырлар немесе түтік ) ішіндегі 

сұйықтың екі басы бір деңгейде тұратындығына негізделген   

С . Атмосфералық қысымның теңіз деңгейі шамасына байланысты өзгеріп отыруына 

негізделген 

D. Маятниктің әрқашанда тік қалуға ұмтылатын қасиетіне негізделген 

Е. Арнаулы стереоаспаптарды пайдаланып , бір нүктеден бір аймақты , бірбірін қапсыра 

түсірілген екі фотосурет арқылы жер бетінің стереоскопиялық моделінен , өсімшені 

анықтауға негізделген 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 НҰСҚА 

1. 1: 2000 масштабтың дәлдігі 

А. 0,02 м  
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B.2M м 

C. 20 M 

D. 0,002 м 

E. 0,2 M  

2 Графикалық масштабтың негізі  

А. 10 см  

В. 5 см  

C. 50 CM  

D. 2 см  

E. 100 CM  

3. Масштабы 1 : 25000 картада координаталар торының бір квадратының ауданына сәйкес 

шама  

А. 300га  

В. 40га  

C. 10ra 

D. 400ra  

E. 100ra  

4. Горизонтальдардың биіктігі анықталады 

А. Масштаб арқылы  

В. Өзара биіктігі арқылы  

С. Қима биіктігі арқылы  

D. Жатыс сызығы арқылы  

Е. Жер бедерінің өзгерісі арқылы  

5. Меридианның солтүстік ұшынан сағат тілінің қозғалысымен берілген сызыққа дейін 

саналатын горизонталь бұрыш  

А. Бұрылыс бұрышы  

В. Азимут  

С. Румб  

D. Көлбеу бұрыш  

Е. Жанасу бұрышы  

6. Қалыпты жағдайда ЛЗ - 20 штрихты лентамен өлшенген арақашықтықтың салыстырмалы 

қателігі тең 

A. 1/2000  

B. 1/3000  

C. 1/500  

D. 1/300  

E. 1/1000 

7. Жіптік қашықтық өлшеуішпен өлшенген қашықтықты анықтаудың дәлдігінің орташа 

салыстырмалы қатесі  

A. 1/2000  

B. 1/3000 

C. 1/500 

D. 1/300 

E. 1/1000  

8. Трассаның элементтері  

А. Үзындық және биіктік  

В. Пикеттік және плюсrік нүктелер  

С . Азимут және румб  
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D. Плаt және карта 

Е  План және профиль  

9. Трассаның негізгі нүктелері  

А. Бұрылыс тобелері және қисықтың нүктелері  

В. Трассаның басы , соңы және бұрылыс тобелер 

С . Жолдың қиылыс нүктелері 

D. Байланыс және аралық нүктелер  

Е. Пикеттік және люстік нүктелер  

10. Аспаптың тiк осі өлшенбекші бұрыш арқылы отуiн iсадағалау 

А. Алидаданы үйлестіру  

В. Лимбті қозғау  

С. Амалдау тәсілімен жазық бұрыштарды өлшеу  

D. Центрлеу  

Е , Багыттау  

11. Ф. В. Дробышев сызғышының түрлері  

А. Үлкенінің ұзындығы 100 см және кішісі 70,711 см  

В. Үлкенінің ұзындығы 50 см және кішісі 0,11 см  

С. Үлкенінің ұзындығы 200 см және кішісі 80,05 см  

D. Үлкенінің ұзындығы 150 см және кішісі 70,711 см  

E. Үлкенінің ұзындығы 180 см және кішісі 80,71 см  

12. Жұмыстың биіктіктер түсінігі  

А. Нөлдік жұмыс нүктесінің биіктігі  

В.Жобалық көлбеу сызығы профильді қиып өтіп , жер бетімен түйісетін жері  

С . Есептелінген жобалық көлбеулік сызыгының биіктіктері 

D. Істелінген жұмыс ( тегістеу ) көлемін анықтау үшін , аттас нүктелердің жобалық және 

нақтылы биіктіктер айырмашылығы  

Е. Жобалық көлбеулік сызыгы 

13.Теодолиттік геометриялық жағдайларының орындалуын тексеру 

А. Жөндеу 

В. Юстировка  

С. Тексеріс  

D. Зерттеу 

Е. Сынау  

14. Теодолиттік жүріс нүктелерінің арасындагы арақашықтықты ЛЗ - 20 лентасымен өлшейді 

А. 1 рет  

B. 2 рет  

С . 3 рет 

D. 4 per  

Е 5 рет  

15. өлшенетін адамды бастапқы бірлік ретінде кабылатын баса бір шамамен састыру процесі  

А. Далалық жұмыс 

В. Биіктік ереу  

С. Тура осу  

D. Геодезиялық ереу 

E Ka Tacis 

16. Невелирлеу 

А. Теодолиттік жүрістің жоғары класстық пунктермен байланысын байланыстыру  

В. Бұрын елшегіш аспап арқылы түсірілетін түсiрiс .  
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С . Жер бетінде немесе қабылданған биіктік туырынан салыстырмалы педе , арнаулы 

асаштың көмегімен және есептеулер арқылы кез келген нүктелер арасындағы есімшені 

анықтаудың біріккен нәтижесі  

D. Жер бедері қимасы 0,5 — 2,0 м кезінде , әдетте 1 : 500 — 1 : 5000 масштабтарда 

орындалатын топографиялық псіріс ЕЖердің контурлық планын алу үшін орындалатын 

геодезиялық жұмыстардың түрі 

17. Кабырғасының ұзындығы 10-20м болатын квадраттарды нивелирлейді 

А. Аспапты бір орынға қойып  

В. квадратты белектер 

С. Рейкалая екі рет санақ алып 

D. Ex altrape  

E Маршрутпен  

18. Жерді тегістеуде жасалатын өлшеулер  

А. Маршрутық нивелирлеу 

В. Тригонометриялық нивелирлеу  

С . Гидростатикалық нивелирлеу 

D. Квадратты нивелирлеу  

Е.Барометрлік нивелирлеу 

19. Қабырғасының ұзындығы 100-200м болатын квадраттарды нивелирлейді 

А. Аспапты бір орынға қойып  

B. Әр квадратты белектеп 

С. Рейка ан екі рет санақ алып  

D. Екі қайтара  

Е. Маршрутпен  

20. Нивелирдің негізгі шарты қандай тексерумен байланысты  

А. Жіп қылдар  

В. Дөңгелек деңгей  

С. Вертикальдық осы 

D. Кремальер  

E. Керу дүрбісінің визирлік өсі 

21. Нивелир жүрістерінде биіктік айырмашылығына түзетпе енгізіңіз , егер үйлеспеушілік тең 

21 мм , ол жүрісте станция саны –7 :  

A. + -3 MM 

В. –3 мм  

С. + 3мм 

D. 2 - ден 4 мм дейін 

E. +7 MM  

22. Гидростатикалық нивелирлеу ерекшелігі  

А. Нивелирленбекші нүктенің арасына қойылған гидростатикалық жүйе ішіндегі сұйықтың 

қысымын өлшеуге негізделген 

В. Бір - біріне жалғасқан құбырлардың ( әр түрлі диаметрлі құбырлар немесе түтік ) ішіндегі 

сұйықтың екі басы бір деңгейде тұратындығына негізделген . 

С. Атмосфералық қысымның теңіз деңгейі шамасына байланысты өзгеріп отыруына 

негізделген 

D. Маятниктің әрқашанда тік қалуға ұмтылатын қасиетіне негізделген  

Е. Арнаулы стереоаспаптарды пайдаланып , бір нүктеден бір аймақты , бірбірін қапсыра 

түсірілген екі фотосурет арқылы жер бетінің стереоскопиялық моделінен , өсімшені 

анықтауға негізделген 
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23. Тахеометриялық түсiрiс анықтамасы  

А. Теодолиттік жүрістің жоғарғы кластық пунктермен байланысын байланыстыру  

В. Бұрыш өлшегіш аспап арқылы түсірілетін түсiрiс . 

С. Жер бетінде немесе қабылданған биіктік тұғырынан салыстырмалы түрде , арнаулы 

аспаптың көмегімен және есептеулер арқылы кез келген нүктелер арасындағы өсімшені 

анықтаудың біріккен нәтижесі  

D. Жер бедері мен оның нобайын полярлық әдісті қолданып , яғни жазық бұрышты , 

қашықтықты анықтау 

Е. Жердің контурлық планын алу үшін орындалатын геодезиялық жұмыстардың түрі 

24. Аспап деңгейі түсінігі  

А. Көздеу осінің деңгейлік беттен биіктігі  

В. Жергілікті жердің метрмен есептегендегі теңіз деңгейінен биіктігі 

С. Елді мекендердің орындарында қалыптасқан жасанды биіктік  

D. Тереңдік немесе биіктік бағытта қатар жатқан екі нүктенің арасындағы биіктік 

айырмашылығы  

Е. Нүктенің биіктігі негізгі ( бастапқы немесе нөлдік ) деңгей беттен басталмай , басқа бір 

деңгейден анықталатын болса , онда оның биіктік шамасы 

25. Экватор жазықтығы және жер бетінде берілген нүкте арқылы өтетін тіктеуіш сызықтан 

пайда болған бұрыш  

А. Вертикальдық бұрыш  

В. Ылди бұрышы  

С. Нүкте ендігі 

D. Нүкте бойлығы 

E. Горизонталь бұрыш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 НҰСҚА 

 

1. Геодезиялык жумыстарды түрлерін 

А. Тура және жанама  

В. Далалық және олеу  

С. Тура өлшеу  

D. Геодезиялық елеу 

Е. Жанама және тік тәсіл 

2. 1 : 10000 - дык масштабтың дәлдігі  

A. 100M  
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В . 0,01 С. Ім  

D. 0,1м  

E. 10м  

3. Жіптік капықтық өлшеуішпен алынган сапак L = 15,3см , рейкаға дейінгі қашыктыктын 

шамасын есепке  

A. d = 15.3M  

В. d = 1530м  

C. d = 153  

D. d = 15,3км  

Е , d = 1,53км .  

4. Қараушының нәтижесінен болган қателер  

А. Кездейсоқ  

В. Жүйелік  

С. Аспаптық  

D. Дөрекі 

Е. Жеке  

5.Есептелген нөлдік жұмыс нүктесін тексеру формуласы  

A. X + y = h  

В. Х - У = d  

С. Х - y = K  

D. Х - У - d  

E. X - y = h  

6. Меридианның жақын ұшынан берілген сызыққа дейін саналатын горизонталь сүйір бұрыш  

А. Көлбеу бұрыш  

В. Дирекциондық бұрып  

С , Румб 

D. Көлбеу бұрыш  

Е , Жанасу бұрышы  

7. Көлбеулік бұрыш қай кезде теріс мәнді  

А. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтың сол жағында жатса  

В. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтың оң жағында жатса  

С . Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтан жоғары жатса  

D. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтан төмен жатса  

Е. Егер көлбеулік бұрыш жазық жазықтықтың ортасында орналасса 

8. Нүктенің жоба биіктігі 550,50м , жер биіктігі 545 , 50м . Жұмыс биіктігі кандай және кай 

жұмысқа жатады ? 

А. 5.Обүйінді  

В. +5,00 ойык  

C +5,00 үйінді  

D. нолдік жұмыс 

Е. -5,00 ойык 

9. Координаталар өсiмдерi , нүктелердің координаталары және биіктіктері тахеометрлік 

түсірісте келесі дәлдікпен есептеледі  

A. 0,1 M  

B. 1,001M 

C. 0,05M  

D. 0,005м 

Е , 0,01 м  
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10. Бір жағы байланысқан теодолиттік жүрістің аталымы 

А. Ашық  

В. Диогональды  

С. Полигон  

D.Аспалы  

Е. Тұйық  

11.Теодолиттік жүрісті байланыстыру келесі өлшеулер арқылы жүзеге асады  

А. Жанасу бұрышын өлшеу  

В. Координаталарды есептеу 

С. Ара қашықтықтарды өлшеу  

D. Аудан анықтау  

Е. Румбтарды анықтау 

12. Теодолиттің дөңгелегінің ДС және ДО екі жағдайдағы екі қайтара өлшеудің аталымы  

А. Толық айналым  

В , Жарты айналым  

С. Бір айналым  

D. Комбинация тәсілі 

Е. Қайталама әдісі  

13.Көру дүрбісінің геометриялық өсі  

А. Біреу  

В. Екеу  

C. Үшеу 

D. Төртеу 

Е , Бесеу  

14. Лимбінің бір бөлігінің градустық шамасы 

А. Лимб болігінің бағасы  

В. Алидаданың ең кіші бөлігі  

С. Масштаб 

D. Алилада болігінің бағасы  

Е. Масштаб дәлдігі 

15. Геометриялық нивелирлеу түрлері  

А. 1,2,3,4 класты  

В. 1,2,3,4 разрядты 

С. І , ІІ , ІІ , ІV класты және техникалық  

D. 1 , П , I , IV разрядты  

Е , Т , П , 1,2 класты  

16. Нивелирлік рейканың төменгі жиегі 

A. Herisi 

B. Oci 

С. Өкпесі  

D. Башмагы 

E. Табаны 

17. Техникалык нивелирлеуді жүргізгенде екі жақты рейканың кара және кызыл жагымен 

аныкталған өзара биіктіктердің айырымы келесі шамадан аспауы керек  

А. 5 мм  

B. 4 MM  

C. 3 MM  

D. 1 мм  
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E. 2 мм  

18. Техникалық нивелирлеуді жүргізгендегі көздеу сәулесінің нақты ұзындыгы  

А. 140 м  

B. 120 M 

 C. 110 M  

D. 100 м 

 E. 150 м  

19. Геометриялық нивелирлеу әдістері  

А. Тура және кері 

 В. Алға және ортадан  

С. Геометриялық және тригонометриялық  

D. Барометрлік және гидростатикалық  

Е. Тікелей және жанама  

20. « Алға » нивелирлеудің нәтижесі  

А. Нүктенің үстіне қойылған рейкадан алынған есепті қосқанға тең  

В. Жер бетіндегі нүктелердің биіктік айырмашылыгын ( өзара биіктікті ) горизонтальдық 

көздеуді анықтау  

С. Аспап биіктігі алынған рейкадан алынған есепке тең  

D. Нивелирді екі нүктенің ортасына орнатып , биіктік өсімшесін анықталады  

Е. Нүктенің биіктігі негізгі ( бастапқы немесе нөлдік ) деңгей беттен басталмай , басқа бір 

деңгейден анықталатын болса , онда оның биіктік шамасы 

 21. Түзу сызық бойымен созылмалы құрылымдарда , ягни трассалар бойындағы жіңішке 

алаңды нивелирлеу кездерінде қолданылатын әдіс  

А. Магистральдар әдісі 

 В. Параллель сызыктар әдісі 

 С , Тұйықталған полигон әдісі 

 D. Түзу сызықтар қатары әдісі 

 Е. Жер бетін шаршылар арқылы нивелирлеу әдісі 

 22. Механикалық нивелирлеу ерекшелігі  

А. Нивелирленбекші нүктенің арасына қойылған гидростатикалык жүйе ішіндегі суйыктын 

кысымын өлшеуге негізделген  

В. Бір - біріне жалғасқан құбырлардың ( әр түрлі диаметрлі құбырлар немесе түтік ) ішіндегі 

сұйыктың екі басы бір деңгейде тұратындығына иегізделген . 

 с Атмосфералық қысымның теңіз деңгейі шамасына байланысты өзгеріп отыруына 

негізделген  

D. Маятниктің әрқашанда тік калуға ұмтылатын қасиетіне негізделген  

Е. Арнаулы стереоаспаптарды пайдаланып , бір нүктеден бір аймақты , бірбірін капсыра 

түсірілген екі фотосурет арқылы жер бетінің стереоскопиялық моделінен , өсімшені 

анықтауға негізделген  

23. Тахеометр аспабы 

 А. Бұл кашықтықтарды , жазык және тік бұрыштарды анықтаумен қатар өлшеуге арналған 

геодезиялык аспап 

 B. Жазықтықтағы бұрышты көлденең бұрышқа ортональды проекциясы 

 с . Екі орнықты калып - күйінің біреуінде ғана болатын цифрлық техниканың элементі 

 D. Жер өлшеу жұмыстарында , жерді тексеріп шолуда және ірі масштабты съемка жасауда 

кеп пайдаланылатын бұрыш елшейтін аспап  

Е. Екі нүкте биіктіктерінің айырмашылығын анықтауға арналған геодезиялык аспап  

24. Топографиялық түсіріс  
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А. Аспаптар көмегімен жергілікті жерді аэрофотоға түсіру  

B. Мензуда мен кипрегель аспаптарымен орындалатын түсіріс  

С. Жергілікті жердің жоспары мен топографиялық картасын жасау кезіндегі орындалатын 

жұмыс кешені  

D. Қазіргі уақытта ғарыштық кеңістіктегі ең ақпараттық түсіріс түрі 

Е.Жарық сезгіш қабаттарда 0,4 – 1,1 мкм толқын ұзындығы диапозонында жергілікті жердің 

электромагниттік сәуле шығару  

25. Бас план түсініп  

А. Барлық жер үсті , жер асты құрылымдары салынған ірі масштабты топографиялық лан  

В. Жер бетінің белгілі бір телімін жазықтықта (1 : 10000 не одан да үлкенірек масштабпен) 

шартты белгілердің көмегімен бейнелейтін сызба  

С. Кандай да бір ғимараттың немесе нәрсенің горизонталь қимасы немесе оның жоғарыдан 

қарағандағы көрінісі  

D. Горизонталь проекция 

Е. Пландағы объектілер орындарының жергілікті жердегі нақтылы орындарымен 

айырмашылығы шамасын сипаттайтын ұғым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

«Агроэкология» пәндер біллестігі 
 «Геодезия» 

      

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс 

бағыты 

 

Пәнді оқытуда 

қолданылатын құрал-

жабдықтар 

1 2 3 4 

1 529 529 Интерактивті тақта 

2    

 

 

Бағдарлама жетекшісі  ________________             оқытушы Жаманкулов С.К. 
                                              (қолы)                                              
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