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PROBLEMS AND ACTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES 

MONITORING 

 
Abstract. The work is devoted to the actual problem of methods for assessing the ecological safety of the region. In 

particular, the monitoring of the level of water in water for the prevention of floods is being considered. A review is given 
of this topic, and various reasons are considered for accidents at dams. This information is subsequently used to predict an 

emergency situation. The paper analyzes the experience of using geographic information systems (GIS) for monitoring 

floods and floods in Kazakhstan. The main problems of using satellite images in monitoring flooding are highlighted.  
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СУ РЕСУРСТАРЫН БАҚЫЛАУДЫ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН ІС-ШАРАЛАР МЕН 

ТУЫНДАЙТЫН МӘСЕЛЕЛЕР 
 

Аңдатпа. Жұмыс аймақтың экологиялық қауіпсіздігін бағалау әдістерінің өзекті мәселесіне арналған. Атап 

айтқанда, су тасқынының алдын-алу мақсатында судағы су деңгейін бақылау қарастырылуда. Осы тақырыпқа шолу 

жасалып, бөгеттердегі апаттарға әкелетін әртүрлі себептер қарастырылған. Бұл ақпарат кейіннен төтенше жағдайды 

болжау үшін қолданылады. Бұл жұмыста Қазақстандағы су тасқыны мен су тасқынына бақылау (мониторинг) 

жүргізу үшін географиялық ақпараттық жүйелерді (ГАЖ) пайдалану тәжірибесі талданады. Су тасқынын бақылауда 

спутниктік суреттерді пайдаланудың негізгі мәселелері атап өтіледі.  

Түйін сөздер: су ресурстары, ғарыштық мониторинг, геоақпараттық технологиялар, әдіс, аумақтарды су 

басудан қорғау. 

 
Кіріспе. Су тасқыны ең жиі кездесетін табиғи апаттардың бірі болып табылады және басқа да 

төтенше жағдайлардан ауқымы бойынша, сондай-ақ, келтіретін залалы бойынша асып түседі. Су 

тасқынын бақылауды екі топқа бөлуге болады: байланыс нысандары (жер үсті) және байланыссыз 

(қашықтан). Байланыс нысандарына гидрологиялық посттар желісін жер асты бақылау және су 
басқан аудандарды аспаптық түсіру жатады. Қашықтағы нысандарға аэрофотография, 

аэрогидрометрия, аэровизуалды бақылау, Жерді ғарыштан қашықтықтан бағдарлау жатады. Аталған 

байланыс нысандарының ешқайсысы жеке дара өзеннің құйылып ағу көрінісін  көрсететін ақпарат 
бере алмайды. Өзен сағаларының кеңдігі мен олардағы су тасқыны процестерінің жылдамдығын 

ескере отырып, Жерді ғарыштан қашықтықтан бағдарлау (ЖҚБ) әдістерінсіз айналып өту мүмкін 

емес. 

Су тасқынының дамуы мен салдарын жан-жақты талдау үшін кеңістіктік ақпараттардың көптеп 
жинау қажет: су басқан аумақтарды тұтастай алғанда, және су тасқынына ұшырайтын объектілер 

туралы. Мұндай ақпаратты өңдеу үшін географиялық ақпараттық жүйелерді (ГАЖ) пайдалану қажет, 

өйткені олар автоматтандырылған картографиялық редакторлар мен дерекқорды басқару жүйелерінің 
мүмкіндіктерін біріктіреді [3,4]. 

Су ресурстарын бақылаудың мақсаты – бұл су ресурстары элементтерін бағалау үшін 

жүргізілетін, белгілі бір жоспарға сәйкес, параметрлерді өлшеу және деректерді жинаудың заманауи 
әдістемелерін қолдану арқылы алынған мәліметтер. Бұл сізге су ресурстарының ағымдағы жағдайы 

туралы ақпарат алуға және олардың сипаттамаларының тенденцияларын бағалауға, сондай-ақ мүмкін 

mailto:ziyatbekova@mail.ru
mailto:ziyatbekova@mail.ru


●  Технические науки  

 

366                                                                                            №2 2020 Вестник КазНИТУ 

 

болатын өзгерістердің көлемін болжауға мүмкіндік береді. Су ресурстарының мониторингі су 

объектілерінің (жер үсті, жер асты), су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының 
мониторингтерін, сондай-ақ суды пайдалану мониторингтерін қамтиды және т.б. Су мониторингі 

жүйесі елдің су қорын басқаруға ақпараттық қолдау жасайды. Мониторинг жүйесінің негізгі 

қағидалары мыналар: кешенді тәсіл; кеңістіктегі және уақыт сайын үздіксіз бақылау; бірыңғай 
әдістемелік тәсілдерді қолдану; ГАЖ негізінде мониторинг жүйесін ұйымдастыру; жүйе басқа 

жүйелермен практикалық интеграция үшін ашық болуын қадағалау; деректерді жинау мен өңдеудің 

компьютерлік технологиясына назар аудару. 

Қазақстанда жерді қашықтықтан бағдарлау мәліметтері су тасқынының дамуын жедел бақылау 
үшін, су басқан аудандардың конфигурациясы мен көлемін анықтау үшін, гидрологиялық бекеттегі 

су басу алаңы мен деңгей арасындағы байланысты анықтау, қар жамылғысының динамикасын талдау 

негізінде көктемгі су тасқынының моделін жасау және мұзды бағалау үшін қолданылады. Сондай-ақ, 
мұздың толып кетуін болжау, су басу аймағындағы гидротехникалық құрылыстар мен басқа 

құрылыстардың жағдайын анықтап, суға батқан аудандардың [2] су тасқынынан қаншалықты зардап 

шеккенін анықтау қажет. 

2015 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Жерді қашықтықтан бағдарлаудың ғарыш жүйесі 
(Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан бақылау) екі KazEOSat-1 және KazEOSat-2 ғарыш 

кемесінің (орта және жоғары кеңістіктік рұқсат етілген), сондай-ақ Жерді қашықтықтан 

бағдарлаудың жер сегментінің құрамында жұмыс істеуде. Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Қауіпсіздік Кеңесі ел аумағында жедел мониторинг ақпаратын алуда Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экономика, 

қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік салаларының мәселелерін шешу үшін қашықтықтан бақылау 
мәліметтерін алуға арналған. Жоба жетекші еуропалық Airbus Defence және Space компаниясымен 

бірлесіп жүзеге асырылады. 

Әдістері. Қазақстанның су ресурстарын географиялық ақпараттық технологиялар негізінде 

кешенді зерттеу әдісі ұсынылған. Бұл әдіс тиімділікті, жоғары сенімділікті және ақпарат алудың 
арзан құнын қамтамасыз етеді. Су ресурстарын бақылау әдісі су ресурстарын басқару және бағалау 

үшін су шаруашылығы мамандарына арналған.  

Талқылау. Қазақстандағы су ресурстарының мониторингі бірқатар проблемалармен 
сипатталады, олардың негізгілері: қаржыландырудың жеткіліксіздігі, елдің аумағын бақылау 

желісімен аз қамту, ақпараттың үзіліп-бөлініп және аз мөлшерде жиналуы, құрал-жабдықтардың 

ескіруі мен алынған ақпарат көздерін жинау және талдау әдістері, бақылау бекеттерінің нашар 
жабдықталуы, әртүрлі бөлімдердегі желінің ажыратылуын бақылау, судың мониторинг жүйесін 

дамыту үшін ғылыми зерттеулердің әлсіз қолдауы [5]. Қазақстандағы су ресурстарының 

мониторингін дамытудың жоғарыда аталған мәселелерін шешу үшін келесі шараларды енгізу қажет: 

әртүрлі су тұтынушылары мен табиғи экожүйелер үшін қажетті ақпаратты анықтау; ақпаратты жинау 
және талдау үшін заманауи құрал-жабдықтармен және технологиялармен бақылау бекеттерін 

модернизациялау; судың мониторингін мемлекет және басқа үкіметтік емес ұйымдар есебінен 

қаржыландыруды қамтамасыз ету; ГАЖ технологиялары негізінде және барлық мүдделі тұлғалардың 
қатысуымен су ресурстарын бақылаудың бірыңғай жүйесін құру; Қазақстан Республикасы 

мониторинг жүйесінің ғылыми зерттеулерінің сапасын жақсарту. Қазақстандағы су ресурстарын 

басқару мәселелерін жер үсті-ғарыштық зерттеулер негізінде ғана шешуге болады. Шешуші 

байланыс су ресурстарын географиялық ақпараттық технологиялар негізінде ғарыштық бақылау 
болып табылады [1]. Ғарыштық қашықтықтан бақылау мәліметтерін пайдалану жер бетіндегі, 

атмосферадағы және гидросферадағы процестер мен құбылыстарды зерттеудің негізгі практикалық 

және ғылыми әдісі болып табылады. Ғарыштық мониторинг - бұл келесі сегменттерден тұратын 
жүйелі бақылау, жинау, жинақтау, өңдеу және талдау жүйесі: жер бетіндегі басқару кешені; 

Ғарыштан жерді зерттеу; мақсатты ақпаратты қалпына келтіру; ақпаратты қабылдау; алғашқы өңдеу; 

ақпаратты сақтау; ақпараттарды түпкілікті өңдеу және талдау. 
Өзен бассейндеріндегі су ресурстарын бақылауға тікелей байланысты және қашықтықтан 

бақылау арқылы шешілетін міндеттер: өзен желісінің гидрологиялық және гидрохимиялық 

сипаттамаларын бақылау; өзендердегі су тасқыны жағдайын бақылау, су тасқындарын, әртүрлі су 

тасқындарының шығуын бақылау (жаңбыр, қардың еруі, жер сілкінісі, гидроэлектростанциялардағы 
авариялар және т.б.); өзендердегі су тасқыны кезінде мұз жағдайын бақылау; су объектілері мен 
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теңіздерде ластаушы заттардың шығарындыларын анықтау; тау мұздықтарының еруін қадағалау; 

теңіз толқыны аймақтарында орналасқан аумақтарды басқару [6,7].  
Су ресурстарын ғарыштық бақылаудың негізгі мақсаты – су мен тасқын аймақтарының өту 

сызықтарын картаға түсіру. Ол жедел және шолу мониторингінен тұрады. Жедел мониторинг 

күнделікті ғарыштық деректерді жедел өңдеу нәтижесінде алынған ағымдағы жағдайды көрсетеді. 
Жалпы талдауда қандай да бір уақыт кезеңіндегі су жағдайының дамуы сипатталады. Уақыт 

аралықтары ретінде мыналарды таңдауға болады - онкүндік, ай және маусым. Су өткізу сызықтары 

мен су басу аймақтарының онкүндік картасы жедел бақылау процесінде алынған су өткізу желілері 

мен су басу аймақтары туралы күнделікті мәліметтер негізінде құрылады. Олар зерттеу аймағында 
онкүндіктегі тасқын сулар мен су басу аймағының жалпы сызықтарының қосындысын білдіреді. 

Онкүндік мәліметтер негізінде ай сайын су өтетін желілер мен су басу аймақтарының карталары 

бірдей қалыптасады, ал оларға негізделе отырып маусымдық (жиынтық) карталар жасалады. Бөгет 
бұзылған жағдайда орташа және аса жоғары мүмкіндікте рұқсат етілген жедел зерттеу жүргізіледі. 

Қашықтықтан бақылау әдістерінің маңызды артықшылығы – ол жер бетінің жай-күйін үнемі 

қадағалап отыру және кең ауқымда көру, қажет аймақ туралы ақпарат алудың жоғары жылдамдығы 

және ГАЖ интеграциясы. Жердің ғарыштан түсірілген суреттері туралы егжей-тегжейлі жалпылау әр 
түрлі аймақтарды зерттеуді қамтамасыз етеді және бізге өзеннің басынан бастап аузына дейінгі бүкіл 

су тасқынының өтуін сипаттайды. Су басқан аудандардың спутниктік түсірілімін жүргізу кезінде 

әртүрлі кеңістіктік шешімдер мен әртүрлі спектрлік диапазондағы ақпаратты пайдаланған жөн. 
Орташа ажыратымдылықтағы суреттерден (МСУ-СК, Modis сенсорлары) сіз өзеннің жай-күйі туралы 

пайдалы ақпарат ала аласыз. Ажыратымдылығы жоғары кескіндер (LISS, ASTER, МСУ-Э 

сенсорлары, Landsat сериялы ғарыш аппараттарының мәліметтері) су жиектерінің жай-күйін 
неғұрлым дәл анықтайды және алқаптың алқаптары дәлірек анықталады. Түсірілім микротолқын 

диапазонында (RADARSAT ғарыш кемесі) жарық пен бұлттылыққа қарамастан су тасқыны туралы 

ақпарат алуға мүмкіндік береді [8, 9]. 

Ғарыштан қашықтықтан бақылау деректері нарығындағы жағдай жақсы дамуда. Ғарыш 
аппараттарының саны мен олардың жұмыс қабілеттілігі артып, қашықтықтан бақылау деректеріні 

құны айтарлықтай төмендейді. Мұның бәрі ғарыштан Жер суреттерін пайдалану технологиясын 

жетілдіруге, әсіресе су тасқыны мен су тасқынына мониторинг жүргізу кезінде жетілдіруге ерекше 
назар аударуды қажет етеді. Су ресурстарын, су тасқыны мен бөгеттің бұзылуының ғарыштық 

мониторингін жүйелеу үшін су басу қаупі бар өзендер бассейндерінің аумақтары таңдалып алынды, 

оларда ғарыш деректері ескеріліп, өңделіп, сонымен қатар оларға талдау жасалды [10-12]. Ғарыштық 
ақпараттың құрамы мен оны төтенше жағдайлардың қауіп-қатерін бағалау кешенінде қолдану туралы 

қысқаша айтуға болады: 

Спутниктік кескіннің түрі: 

1. Terra / Aqua - MODIS (NOAA) - су тасқыны кезеңінде Сырдария (Көксарай, Шардара), Ертіс, 
Жайық, Іле (Балқаш) өзендерінің аумағында күн сайын қайталанды; 

2. Landsat 5 (IRS-P5 және басқа орта деңгейлі ғарыштық мәліметтер 15-30 м) - жыл сайынғы 

мозаика (әсіресе су тасқыны кезеңінде) Сырдария (Көксарай, Шардара) өзендерінің аумағында (10 
көрініс), Ертіс (11 көрініс), Жайық ( 6 көрініс), Іле (Балқаш) (12 көрініс); 

3. Quick Bird (басқа ультра жоғары кеңістіктік деректер 0,5-1 м немесе аэрофотосуреттер) - 

жыл сайын Көксарай, Шардара (бөгет), Ертіс (2 бөгет), Орал (1 телім жер) Іле өзендерінің аумағында 

(1 телім жер). 
4. RADARSAT-1 (басқа радиолокациялық спутниктердің мәліметтері) - жыл сайын Сырдария 

(Көксарай, Шардара), Ертіс, Жайық, Іле (Балқаш) өзендерінің аумағында 1 көрініс үшін.  

Нәтижелер. Мониторинг әдістерін қолдану арқылы алынған нәтижелер Қазақстанның су 
секторын басқару органдарымен шешім қабылдау кезінде қолданылуы мүмкін. Біріктірілген ГАЖ 

технологиясын, оның ішінде қашықтықтан бақылауды өңдеу әдістерін автоматтандыру деңгейі 

көптеген басқа ГАЖ технологияларына қарағанда анағұрлым жоғары. Оның келешегі өте зор, себебі ол 
географиялық ақпараттық жүйелердің өңдеу жүйелері ретінде мүмкіндіктерін кеңейтуге көмектеседі. 

Жер ресурстарын ғарыштан қашықтықтан бақылау әдісіне негізделген су ресурстарын жер үсті-

ғарыштық бақылау ГАЖ технологиясымен ұштастыра отырып, су ресурстарын ұзақ мерзімді бақылау 

міндеттерін шешуге және төтенше жағдайларға әкелетін төтенше жағдайларды, құбылыстарды 
анықтауға мүмкіндік береді, сондай-ақ олардың салдарын бағалау үшін де қажет [13,14]. 
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Қорытынды. Спутниктік деректерді беру жүйесінің автономды электрмен жабдықтау жүйесіне 

келесі энергияны пайдалану үшін энергия өндіруге және жинақтауға кіретін жабдықтар кешені кіреді. 
Су деңгейін өлшеу жабдықтары да әр түрлі болуы мүмкін. Жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін 

өлшеу құралдары деректерді беру ішкі жүйесімен және электрмен жабдықтау жүйесімен 

байланыстырылады. Бұл жүйелерді біріктіру теңіз көлдеріндегі судың деңгейін бақылауға мүмкіндік 
береді, бірақ олардың орналасуы өте қолжетімсіз болып келеді. Су деңгейін өлшейтін техникалық 

құралдар әр түрлі мерзімділігі бар сенсорлардан мәлімет алуға қабілетті болуы керек [15]. 

Жиналған мәліметтер ситуациялық орталықтарға жіберіліп, арнайы қызметтер ықтимал су 

тасқыны мен су тасқынын болжау, су шығынын есептеу және басқа мақсаттар үшін пайдаланады. 
Мониторинг жүйесін басқа автоматтандырылған жүйелермен, мысалы, су электр станцияларындағы 

бөгеттердің суды жинау және босату жүйелерімен, дабыл қағу жүйелерімен және басқа өзара 

байланысты жүйелермен де қосуға болады. Су деңгейінің мониторингі жүйесін енгізу төтенше 
жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік береді. 

Жұмыс AР05131027 «Ақпаратты қорғаудың биометриялық әдістері мен құралдарын жасау» 

жобасы бойынша 2018-2020 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерге гранттық қаржыландыру 

есебінен жүргізілді. 
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Мазаков Т.Ж., Джомартова Ш.А., Kisala P., Зиятбекова Г.З.  

Проблемы и мероприятия для развития мониторинга водных ресурсов 
Аннотация. Pабота пoсвященa aктуaльнoй пpоблeме мeтoдам oцeнки экoлoгичecкой бeзoпacноcти 

pегиона. Кoнкpетнo pаcсматpиваeтся мoнитopинг уpовня вoды в вoдоeмаx для пpедотвpащения нaвoднeний. 

Пpoвeден oбзop пo даннoй тeматикe, pасcмотpeны pазличныe пpичины, пpивoдящиe к аваpиям на дамбаx. 

Данная инфopмация в пoследcтвии иcпользуeтcя для пpогнозиpования аваpийнoй cитуации. В работе 

проанализирован опыт применения геоинформационных систем (ГИС) для мониторинга паводков и 

наводнений на территории Казахстана. Освещены основные проблемы использования космических снимков 

при мониторинге затоплений. 

Ключевые слова: водные ресурсы, космический мониторинг, геоинформационные технологии, метод, 

зaщитa тeppитopий oт зaтoплeния. 
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STUDY OF STRENGTHENING DIFFUSION LAYERS PRODUCED ON THE  

BASIS OF CAST STEEL OF BRAND 45Л 

 
Abstract. The results of investigations of mechanism and kinetics of formation of diffusion layers of spinnerets 

are given in the article. Described is a method of strengthening steel surface with boron and chromium from a 

developed saturating mixture. The summary provides an overview of scientific and technical information on the 

development of new high-performance methods for strengthening machine and tool parts. Data on measurement of 
thickness of diffusion borochromated and borotitanized layers are obtained. Analysis of microstructures of obtained 

diffusion layers is presented. The influence of the steel composition on the thickness of the reinforcing layer is 

considered. After optimising the mixture composition, the effect of saturation temperature on the composition and 

thickness of the diffusion layers was studied.  

Key words: Steel, die, diffusion layer, microstructure, surface hardening, borochroming, borotitanization. 

 

Б.К. Балбекова, А.Ж. Кузембаева 
(Карагандинский государственный технический университет, Республика Казахстан, Караганда 

E-mail: aliya_kvptk@mail.ru) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРОЧНЯЮЩИХ ДИФФУЗИОННЫХ СЛОЕВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ ЛИТОЙ СТАЛИ МАРКИ 45Л 
 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований механизма и кинетики формирования 

диффузионных слоев фильер. Описан способ упрочнения поверхности стали бором  и хромом из разработанной 

насыщающей смеси. В краткой форме представлен обзор научно-технической информации по разработке новых 

высокоэффективных методов упрочнения деталей машин и инструмента. Получены данные по измерению 

толщины диффузионных борохромированных и боротитанированных слоев. Представлен анализ микроструктур 

полученных диффузионных слоев. Рассмотрено влияние состава стали на толщину упрочняющего слоя. После 

оптимизации состава смеси изучено влияние температуры насыщения на состав, толщину диффузионных слоев.  
Ключевые слова: стали, фильера, диффузионный слой, микроструктура, поверхностное упрочнение, 

борохромирование, боротитанирование. 
 

Состав и свойства поверхностных слоев сплавов оказывают основное влияние на 
работоспособность изделий машин  целиком. В процессе использования инструментов и деталей этих 

машин постоянным и активным внешним воздействиям данные слои подвергаются изнашиваемости. 

В машиностроении используются различные способы упрочнения поверхности деталей: лазерное 
упрочнение, наплавка, накатка, применение различных технологий нанесения покрытий. Применение 
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