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Код МРНТИ 36.23.31

Т.А. Турумбетов, Г.К. Джангулова, Р.Т. Бексеитова

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (Алматы қ., Қазақстан)

ЖЕР АСТЫ ҒИМАРАТТАРЫН САЛУ КЕЗІНДЕГІ 
ЖЕР БЕТІ ДЕФОРМАЦИЯСЫН БОЛЖАМДЫ 
ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕРІ

Жер бетінің деформациясын бақылау, мемлекеттің халық шаруашылығының өсуімен және дамуымен байланысты жер асты инженерлік құрылымдарын 
салу кезіндегі геодезиялық жұмыстардың айырылмас бөлігі. Осыған байланысты, жер бетінің деформациясын бақылау кезіндегі геодезиялық жұмыстар 
жер асты ғимараттарын және тоннель салуда кеңінен қолданылады. Жер асты ғимараттарын апатсыз пайдалану үшін, соның аймағындағы жер беті 
деформациясының дамуының үздіксіз және жоғары дәлдікті геодезиялық бақылаулары қажет.

Контроль за деформацией земной поверхности – неотрывная часть геодезических работ при строительстве подземных инженерных сооружений, свя-
занных с развитием государства и ростом народного хозяйства. В связи с этим геодезические работы при наблюдении за деформацией земной поверх-
ности широко используются в строительстве подземных сооружений и тоннелей. Для безаварийной эксплуатации подземных сооружений необходимо 
проводить непрерывные и высокоточные геодезические наблюдения за развитием поверхностной деформации в этой зоне.

Түйінді сөздер: деформация, репер, деформациялық марка, геометриялық нивелир, тригонометрия, микронивелирлеу, стереофотограмметрия, 
микротриангуляция.

Ключевые слова: деформация, репер, дефермационная марка, геометрический нивелир, тригонометрия, микронивелирование, стереофото-
грамметрия, микротриангуляция.

Жер асты ғимараттарын салу мен пайдалану кезеңін-
де жер бетінің деформациялануы тоннель өткізілетін 
ауданда жер бедерінің шөгуіне алып келуі мүмкін.

Жер бедерінің деформациялануын заттай қадағалау, 
жер асты ғимаратының құрылысын тұрғызу мен әрекет 
етудің түрлі сатыларында негізгі міндеттің біртұтас 
мәселелерін шешуге мүмкіндік береді.

Түрлі табиғи жағдайда, әртүрлі жерге салынған тон-
нель дердің деформациялануын зерттеу нәтижелері құ-
ры лыс төзімділігін есептеу мен құрылыс жұмыстары ның 
тәсілдеріне түзетулер енгізуге мүмкіндік береді. Тон-
нель дерді салу барысындағы осыған ұқсас ба қы лау лар 
құрылыс технологиясына жедел кірісіп, бол жамды жә не 
нақты деформацияға талдау жасауға мүмкіндік бе ре ді.

Сыртқы салмақтар үнемі күш түсіретін нысандар ды 
құрылыс жағдайына кері әсерлердің деңгейін мүм кін ді-
гін ше төмендету шаралары мақсатында стационарлық 
бақылау, метро тоннельдерінің деформациялық-
күштенуі тұтастай жедел бағалауға мүмкіндік береді 
(гид ротехникалық нысандар, элеваторлар және т. б). 

Сонымен қатар, деформацияларға бақылау жүргізу 
қажеттілігі әдетте құрылысты қайта қалпына келтіруде 
туындайды. Қайта қалпына келтіру барысында көбінесе 
салмақтың тәртібі өзгереді, бұл салмақ түсіретін эле-
менттер жұмысының өзгеруіне алып келеді. Жер асты 
ғимараттарының деформацияларын бақылау оның құ-
ры лысы және деформацияның тұрақтану деңгейіне 
дей інгі пайдалану кезеңінде жиі жүргізіледі. Пайдала-
ну кезеңінде инженерлік-геодезиялық жұмыстардың 
тап сырыс берушісі болып аталған нысан қарамағына ие 
кә сіпорын, мекеме немесе жеке тұлға танылады. 

Кез-келген бақылау нысаны үшін жер асты ғи ма рат-
трының деформацияларын бақылау жұмыстары шама-
мен барлығына ортақ сызба бойынша ұйымдастырыла-
ды: қандай да бір деформация өлшемінің қажетті 
дәлдігі міндетті түрде көрсетілген зерттеме, қадағалау 
мерзімділігі (жұмысты орындаушының қатысымен) 
және т.б.; нысандағы бастапқы геодезиялық белгілер 
орнын қалау мақсатында нысанды, нысандағы де фор-
ма циялық нүктелерін және бақылау құралдарын орнату 

орындарын қайта қалпына келтіру; өлшеу сызбаларын 
құру және олардың сапалық сипаттамасы; геодезиялық 
белгілердің құрылымын әзірлеу мен оларды бақылау 
нысанына орнату (бақылау бекетінің құрылғысы); жұ-
мыс тың әдісі мен бағдарламасын, бақылау өндірісін 
жасау; деформация өлшемінің нақты дәлдігінің ба ға-
сы мен бақылау нәтижелерін өңдеу. 

Репер (қада белгі) дегеніміз кен қазбасы немесе 
құрылыста топыраққа бекітілген, жоспар мен биіктікте 
нүкте бойынша белгіленген геодезиялық белгіні 
білдіреді (1 сурет). Терең қағылған репер табаны тасты 
жыныстарға немесе басқа да сығылмайтын байырғы 
жыныстарға бекітіледі. Жер асты реперінің табаны 
аталған ауданда топырақтың қату қабатынан 0,5 м төмен 
немесе мәңгі тоң қабатты аудандарда топырақтың еру 
тереңдігінен төмен, сонымен қатар, мүмкін болатын 
топырақ көшу тереңдігінен төмен бекітіледі. Бастапқы 
репер орын ауыстыруға ұшырамайтын аймақтарға орна-
тылады. Ол тірек және жұмысшы реперлеріне бастапқы 
белгілерді жеткізу үшін қызмет атқарады. Тірек репері 
қандайда бір бейінді сызық немесе жеке құрылыс пен 
оның бөлшегі үшін бастапқы репері болып табылады. 
Тірек репері қозғалысқа ұшырамаған аймаққа орнаты-
луы тиіс. Топырақтың сипатына, репердің міндетіне 
қатысты анықталатын жерге орнатылған бастапқы 
репер және реперлер әртүрлі құрылымға ие бола ала-
ды. Көп жағдайда репердің қосымшасы ұңғыманың 
нақты бір тереңдігінде цементтелген штанга секілді 
көрінеді. Репердің штангасын топырақтан қорғау үлкен 
диаметрлі отырғызылған құбырмен қамтамасыз етіледі. 

1 сурет. Репердің көрінісі.
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Жұмысшы репер тікелей құрылыстың немесе жер 
бетінің зерттелетін нүктелеріне орнатылады. Ол қандай 
да бір деформацияның көлемін анықтау үшін қызмет 
етеді. Аспалы репер ғимараттар мен құрылыстардың 
салмақ түсіретін құрылымдарына, сондай-ақ, жер қыр-
ты сына, тау қазбаларының шатырына немесе бүйі рі не 
орнатылады. Қабырғалық репер көп жағдайда жұ мыс-
шы репер деп те аталады1.

Деформациялық марка – көлденең қозғалыстар мен 
отыру, шөгу, жылжу, қисаю және т. б. салдары нан өз 
орнын ауыстырған метро тоннельдерінің құ ры лым да-
рына орнатылатын геодезиялық белгі (2 сурет). Де фор-
ма ция лық марка міндетіне қарай көлденең орын ауы-
стыруларды өлшеуде визир мақсатын қондыру үшін 
арнайы саңылауға ие болады, бұл ретте марка тікелей 
құрылымға орнатылады немесе арнайы кронштейнге 
орналастырылады. Шөгінділерді өлшеудің маркалары 
нивелирлі рейканы бекітуге арналған, алдыға шығып 
тұратын сфера тәрізді ілгіші бар. Кейбір жағдайларда 
көлденең және тік орын ауыстыруларды өлшеу үшін 
қосарланған марка қолданылады.

Бағдар белгісі бастапқы бағдарланған бағытты қам-
тамасыз етеді. Құрылыстың жылжуын, көлденең орын 
ауыстыруын және қисаюын өлшеуде қолданылады. 
Бағдар белгісі өз алдына штатив немесе тіреуішке бе-
кітілген көбінесе еріксіз орталыққа дәлдеуге арналған 
құрылғы үшін бейімделген визир мақсатын ұсынады.

Жер асты ғимараттрының жер беті деформацияларын 
ас пап тық бақылау бекеттерінде жүргізіледі, бақылау ке-
зе ңін де олардың тұрақтылығы мен сақталуын қам та ма-
сыз ететін орындарда бекітілген бастапқы гео де зия лық 
бел гілер жүйесін, сонымен қатар, жұмысшы гео де зия лық 
бел гілер жүйесін, қандай да бір әдіспен мерзімді ба қы ла-
на тын орын ауыстыруды өзіне қамтиды. Ба қы лау бекетін 
сала бастау жұмысты тапсырушы мен оның орындаушы-
сы арасында келісілген арнайы жоба бойынша жүргізіледі. 
Ба қы лау нысанының тік орын ауыстыруын өлшеу ба ры-
сын дағы бастапқы реперлер саны үштен кем болмауы 
тиіс, бұл бастапқы нүктелердің салыстырмалы орын ау-
ыстыруын камтамасыз етеді. Сонымен қатар, егер нысан 
бірнеше бақылау құрылысынан тұратын болса, онда оның 
әрқайсысының қасына (нысаннан 2-5 м-де) бөлек жер асты 
реперін (тірек репері) орнатқан жөн. Бақылау бекетін са-
луда жер бетінің жылжуын бақылауға арналған жұмысшы 
геодезиялық белгінің орны тедолит, нивелир және өлшеу 
аспаптарының көмегімен жерге шығарылады.

Деформация өлшемінің талап етілген дәлдігі ин же-
нер лік-геодезиялық өлшемдерді ұйымдастыру үшін 
өте маңызды көрсеткіш болып табылады. Бір жа ғы-
нан, қажетті дәлдік алынатын нәтижелердің нақ ты 
көрсеткіші болып саналады. Екінші жағынан, ол тұ тас-
тай жұмыс әдісін және өлшеудің қажетті құ рал да рын 
таңдауды анықтайды. Дәлдікті тым арттыру жұмыс 
өндірісіне негізсіз материалдық шығынға алып келеді. 
Дәлдікті тым төмендету бақылаудың негізгі міндетін 
сапалы шешуге жол бермейді.

Өлшем дәлдігі техникалық тапсырмада көрсетіледі. 
Ол нормативті көрсеткіштер тағайындаған есептеу жо-
лымен алынып, сондай-ақ ұқсас нысандардың бұдан 
бұрынғы жұмыстарының негізінде бастапқы ретінде 
қабылдануы да мүмкін.

Егер нормативті көрсеткіштерге сүйенсек, онда та-
лап етілген дәлдіктің мәні көп жағдайда жұмыс жо-
басына бекітілетін болжамды орын ауыстырулардың 
шамасы бойынша анықталады. 1 кестеде көлденең 
және тік орын ауыстырулар өлшемі қажетті дәлдігінің 
нормативті көрсеткіштері келтірілген. Өлшем дәлдігі-
нің көрсетілген шамалары түрлі жұмыс өндірісінің 
әдістері және өлшем кластары – жоғары нүктелі және 
дәл өл шемнен техникалыққа дейінгі өлшемдермен 
сипатталады. Деформацияны өлшеу үшін өлшем 
дәлдігінің (1 кесте) жоспарлы және жоғары геодезиялық 
тор құрылыстарының кластарымен теңестіруге бол-
майтын кластары қабылданған.

Егер инженерлік-геодезиялық жобаны құруда талап 
етілген өлшем дәлдігін нормативті көрсеткіштер бой-
ынша орнату мүмкін болмаса, өлшемнің тиісті кла-
сын таңдау алдын-ала басқа да көрсеткіштер бойынша 
анықталады.

I класс: сирек құрылыстар үшін; 50 жылдан ас там 
уақыт пайдалануда болған сәулет өнерінің ес керт кіш-
тері үшін; жартасты және жартылай жартасты то пы-
раққа салынған ғимараттар үшін.

II класс: құмды, сазды және басқа да сығылмалы 
жерлерде салынатын ғимараттар үшін.

III класс: үйілген, шөккен, торфталған және басқа 
да анағұрлым сығылмалы жерлерде салынатын 
ғимараттар үшін.

IV класс: жер бетіндегі барлық ғимараттар үшін.
Көлденең және тік ауысым өлшемдері дәлдігінің көр се-

тіл ген талаптарынан тыс нысан Н (мм) биіктігіне тәу ел ді 
қи саю дың (мм) өлшем дәлдігінің талаптары көр се тіл ген: 
0,0001H (халықтық ғимараттар мен құ ры лыстар үшін); 
0,00001H (агрегаттар мен машина асты ір гес тас тары үшін); 
0,0005H (өндіріс орындары мен ғи ма рат тары, діңгектер, тү-
тін мұржалары, мұнаралар үшін)2. Өлшеу әдістері мен тех-
ни ка лық құралдарды таңдауда циклдегі дәлдік көрсеткі ші 
де фор ма ция шамасы жанама – бақылаудың салыс тыр-
малы ке зе ңін де гі ізделіп отырған нүкте координат та ры ның 
айырма сы болғандықтан өлшемнің тең нүктелі жағ дайы-
нан √

—
 2 ге кем болуы керектігін ескерген дұрыс.

Бақылау мерзімділігі уақыт бірлігіндегі өлшем 
циклдерінің санымен сипатталады.

2 сурет. Деформациялық марка.

1Нұрпейісова М.Б. Геодезия. – Алматы, 2010. – 288 б.
2Пентаев Т.П., Атымтаев Б.Б. Инженерлік геодезия. – Алматы: ҚазБСҚА, 2003. – 184 б.
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Бақылау жиілігі нысан жағдайының нақты көріні сін 
алуды қамтамасыз етуі тиіс. Әлбетте, деформацияла-
ну көрінісі бақылаудың үлкен жиілігінде анық 
көріне ді, бірақ бұл жағдайда материалды шығынның 
көлемі та ғы да себепсіз ұлғаюы мүмкін.

Салынып жатқан тоннельдердің деформацияла-
рын бақылау ұңғымалау кезінде жүргізіледі. Әдетте 
ал ғаш қы бақылау жиілігі салыстырмалы түрде жо-
ға ры болады. Бұл жағдай жиі өлшем сызбаларын 
өңдеу қажеттігі мен олардың нақты сапалық сипатын 
анықтаумен түсіндіріледі.

Бақылау жиілігі топырақ пен салынатын тоннельдің 
немесе жер асты ғимараттрының физикалық жағдайына, 
құрылыс мерзіміне, зерттелінетін деформация түріне 
байланысты болады. Көбінесе бақылау мерзімділігін 
салмақ параметрлерінің өзгерісімен үйлестіреді. Мы-
салы, бақылау міндетті түрде есеппен салмақтың 
25%, 50%, 75% және 100% жеткенінде жүргізілуі 
тиіс. Құрылысы аяқталған ғимараттар үшін пайдалану 
мерзімінде бақылау деформация тұрақтылығы бе кі-
тілгенге дейін жылына 1-2 рет жүргізіледі [1]. 

Бақылау мерзімділігі көбінесе түрлі топырақтар мен 
ғимарат түрлеріне бекітілген деформация дәрежесінің 
өте қиын жағдайына жақындай түсуімен анықталады. 
Бағалауда жылжу үрдісін бақылау барысында жағдайы 
сын көтермейтін (салыстырмалы) деформацияның тө-
мен дегідей мәнін қолданады: көлденең қозғалыстар 
үшін – 0,001-0,005; тік қозғалыстар үшін – 0,01-0,02.

Бақылаудың қажетті мерзімділігін анықтайтын басқа 
көрсеткіш тік қозғалыстардың өзгеру жылдамдығы бо-
лып табылады (2 кесте).

Тік қозғалыстарды бақылауда әртүрлі әдістер 
қолданылады, олардың ішінен жұмыс барысында жиі 
қолданысқа ие болғандарын атап көрсетуге болады: 

1 кесте
Өлшемнің рұқсат етілген кемшілігі

Көлденең және тік ауысулардың есептік 
шамасы, мм

Цикларалық өлшемдердің рұқсат етілген кемшілігі, мм
Құрылыстық кезең Пайдалану кезеңі

Топырағы 
құмды сазды құмды сазды

50-ге дейін 1 1 1 1
50...100 2 1 1 1
100...250 5 2 1 2
250...500 10 5 2 5
500-ден жоғары 15 10 5 10

Өлшем дәлдігінің кластары А, мм ауысым өлшемінің рұқсат етілген дәлдігі
тік көлденең

I 1 2
II 2 5
III 5 10
IV 10 15

геометриялық және тригонометриялық нивелир-
леу, микронивелирлеу, сонымен қатар, фото-сте рео-
фотограмметрикалық тәсілдер.

Геометриялық нивелир әдісі үлкен жетістікке ие. Бұл 
әдіс тің жетістігі ең алдымен тік ауысымдарды нүкте лер 
ара сын дағы салыстырмалы үлкен қашықтықтан жоға ры 
дәл дік пен анықтау мүмкіндігіне ие екендігінен көріне-
ді. Мысалы, 5-20 м қашықтықтағы нүктелер арасын да 
0,05-0,10 мм дейінгі қозғалыс өлшемдерінің дәлді гін 
қамтамасыз етеді, 1км дейінгі тік қозғалыстардың өл-
ше мі 0,5-1,0 мм дәлдігімен орындалады. Аталған әдіс-
тің басқа жетістігінен өлшем тездігін, кедергілер бар 
жерде, тығыз жерлерде жұмыс атқару мүмкіндігін, жұ-
мыс та стандартты құралдарды қолдануды, сондай-ақ, 
осындай өлшемдер жүргізуде үлкен тәжірибе қол да ну-
ды атап көрсетуге болады. Жоғары дәлдікті нивелир-
леу үшін жиынтығында микрометрі, инварлы рейкасы 
бар Н05 типті нивелир, дәлдік үшін – инварлы рейка-
сы бар Н1 және Н2 типті нивелир, салыстырмалы кіші 
дәлдіктің жұмысы үшін Н2 (микрометрі жоқ) және Н3 
типті тиісті кластық рейкалары бар нивелирлер (жинал-
майтын тұтас 5 және 10 мм бөліктерімен) қолданылады. 

Тригонометриялық нивелирлеу бақылауға алынған 
нүкте үлкен биіктікте орналасқан жағдайда және қандай 
да бір себептерге байланысты жұмысты геометриялық 
нивелиреу әдісін пайдалану мүмкін болмаған жағдайда 
(биік ғимараттар, мұнаралар, қарсы тұра алмайтын 
кедергілердің болуы, репер шатырына орнатылған 
үлкен биіктіктегі тау кен өндірісі үшін) қолданылады. 
Тригонометриялық нивелир бойынша жоғары дәл-
дік ке көздеудің қысқа сәулелерінде (100 м дейін) жә-
не жоғары дәлдікті (Т1) мен (Т2) теодолиттерін қол-
да ну да қол жеткізіледі. Бекеттен нүктеге дейінгі қа-
шық тық 1:20000-1:30000 (100 м-ге 3-5 мм) дәлдікті 

Тік қозғалыстар жылдамдығы, мм/тәул. 1 2 5 10 20

Бақылау мерзімділігі күндер 75 40 15 7 Күн сайын

2 кесте
Тік қозғалыстардың өзгеру жылдамдығы
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қамтамасыз ететін болат өлшеуішпен анықталады. 
Тригонометриялық нивелир үшін, теодолиттің еріксіз 
орталықтандырылуы қарастырылған, арнайы бекет 
жабдықталады. Аталған нивелирлеу жұмысшы репердің 
тікелей бақылауымен де, шкала бойынша теодолиттің 
тік шеңберінің санау мәнімен бірге саналатын аспалы 
немесе қойылымдық нивелир рейкасын қолданумен де 
іске асырылады. Тригонометриялық нивелирлеуде ең 
үлкен дәлдік ортасынан қамтамасыз етіледі, Жердің 
қисықтығы мен атмосфера рефракциясы әсері үшін бұл 
әдісте іс жүзінде кемшілік кездеспейді3.

Микронивелирлеуді аса кіші базаларда – 1,0-2,0 м қол-
да на ды. Негізінен мұндай өлшеулер техникалық жаб-
дық тау дың жекелеген инженерлік ғимараттар құ ры лым-
да ры еңістерін анықтау үшін орындалады. Мик ро ни ве-
лир лер тек кәсіпорын тапсырысы бойынша се рия сымен 
бір немесе бірнеше данадан шығарылады. Мик ро ни ве-
лир құрылымында жоғары дәлдікті ци линдр лік немесе 
электрондық деңгейлер, сонымен қа тар, микрометрі мен 
сағат типіндегі индикаторы бар құ рал қолданылады.

Фото- және стереофотограмметриялық әдістер 
бақылаудың әртүрлі кезеңінде арнайы фототеодолиттің 
көмегімен алынған нысан деформациясы туралы 
ақпаратты тіркеу үшін қолданылады. Деформациялар 
бір жазықтықтан да, сондай-ақ үш координат бойын-
ша да анықталуы мүмкін. Нысан деформациясында 
екі ретті кезеңде түсірілген суреттерден кеңістікте 
немесе тік жазықтықта нүктелердің өзара қозғалысы 
анықталады. Суреттердегі нүктелер қозғалысын өлшеу 
арнайы құрал – стереокомпаратормен орындалады. 

Өлшеуді өте мұқият орындау барысында деформаци-
яны өлшеудің өте жоғары дәлдігі 1,0-2,0 мм құрайды.

Нысанның көлденең қозғалысын бақылауды ұй ым-
дастыру оның тік қозғалысын бақылаудан қарағанда 
ана ғұрлым қиын. Көп жағдайда сызықтық-бұрыштық, 
жар малық және стереофотограмметриялық әдістер мен 
тура және кері өлшемдер қолданылады.

Стереофотограмметриялық әдіс тік орын ауыстыру-
ларды бақылауда қарастырылған әдіске ұқсас.

Сызықтық-бұрыштық құрылым екі координат бой-
ынша қозғалысты анықтау үшін қолданылады (3 су-
рет): триангуляция мен трилатерацияның микроторап-
ты торы, құрама тор, полигонометрия торы, бұрыштық 
жә не сызықтық таңбалар. Қандай да бір тор мен әдіс-
тер ді қолдану өлшем шарттарымен, нысан сипаты жә не 
оның күрделілігімен, сонымен қатар, өлшемнің бе ріл-
ген дәлдігімен анықталады. 3а суретте кейбір базис-
тер ден карьердегі көшкін үрдісін тіркеу үшін сызық-
бұ рыш тық сызба көрсетілген. Бұл ретте базистердің 
өз бетімен қозғала алатындығын ескерген жөн, осыған 
бай ла ныс ты олар қозғалмайтын бастапқы пунктке сүй-
ене отырып құрылыс жүйесіне енуі тиіс. 3б суретте 
қа шық тықты қосымша өлшейтін микротриангуляция 
сызбасы немесе бұрышты қосымша өлшейтін микро-
трилатерация сызбасы келтірілген. Байқаушы нысан-
дар арасындағы шағын қашықтықта әдетте микротри-
ангуляция әдісі қолданылады2.

Микротриангуляция торы мен полигонометриялық 
жүрісте көлденең бұрыштар 0,5’’-2,0’’ дәлдігімен өл ше-
не ді, қашықтықтар – салыстырмалы кемшіліктен 1:20000 
кіші. Полигонометриялық жүріс белгілі коор ди нат тардың 
қозғалмайтын нүктелеріне сүйенуі керек. Егер азимуттік 
жалғауды орындау мүмкіндігі бар бол ған жағдайда 
оны орындайды. Азимуттік жалғау өл шем нің нақты 
бақылануын қамтамасыз етеді, сонымен қа тар, бастапқы 
құрылыстардың дәлдігін арттыруға мүм кін дік береді.

Жармалық бақылаулар еңіс жердің қырынан тар-
тылған желі нүктелерінің көлденең жылжуын немесе 
түзу сызықты пішінге ие нысандардың көлденеңінен 
жылжуын анықтауда қолданылады. Бұл жағдайда жы-
лысу тек бір бағытқа ғана, жарманың перпендикуляр 
желісі бойынша анықталады.

Құрылыс нүктесінің ағымдағы және бастапқы 
жағдайының шамалар айырымы жармалық емес деп 
аталады. Жармалық емес бақылау бақылаудың алғашқы 
кезеңіне қатысты да, нүктенің кез-келген екі мерзімдегі 
жағдайын салыстыру арқылы да анықталуы мүмкін4.

Жарма желісінің шеттері жылжымайтын тірек қада 
бел гілерге бекітілген болат ішекпен не болмаса, жар ма 
же лісі ретінде теодолит немесе нивелир дүрбісінің ви зир 
осін пайдалана отырып оптикалық әдіспен беріледі. Жар-
маның оптикалық міндетінде құралды жылжымайтын 
тірек репердің үстінен ортасына дәлдеу керек, ал же лі нің 
екінші шетінен тура солай тірек репер үстінен ви зир мар-
касына дәлдеу керек. Көп жағдайда өлшемде жылжыма-
лы марка мен кіші бұрыштар әдістері қолданылады.

3 сурет. Сызықтық-бұрыштық құрылыс.

3Мазуров Б.Т., Дорогова И.Е. Геодинамика және оны зерттеудің геодезиялық әдістері: оқу құралы. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 175 б.
4Михаленко Е.Б. и др. Инженерлік геодезия. Геодезиялық бөлу жұмыстары, топографиялық түсірулер және құрылыс алаңдарының деформа-
циялануын бақылау. – СПб.: ГПУ, 2007. – 98 б.
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Жылжымалы марка әдісі ішекті және оптикалық әдіс-
пен салыстырмалы түрде оңай іске асады. A бастапқы нүк-
те сін де (4а сурет) үлкен ұлғайту дүрбісі бар (30Х ар тық) 
аспапты (теодолит, нивелир), орталыққа дәл деп, онымен 
жарманың екінші басындағы В нүк те сін нысанаға алады. 
Зерт теуге алынған 1 және 2 нүк те ле рін де көлденең санау 
құ рыл ғысы (шкала) бар жылжымалы марка орнату ке рек. 
Ба қы лау дың түрлі кезеңінде бас тапқы нүктелер жарма-
ның қозғалмайтын желісіне қа тыс ты орын ауыстырады, 
соның нәтижесінде марка шка ла сы бойынша қалдығы 
бақылаудың салыстырмалы кезеңдерінде жармалық емес 
шаманы айқындайтын са нау лар бақыланады5.

Кіші бұрыштар α (4б сурет) жарма желісіне қатысты 
зерттелетін нүкте жағдайымен сипатталады. Аспап-
тан бақыланушы нүктеге дейін қашықтық пен бұрыш 
шамасын біле тұрып, нүктенің жармадан ауытқуын 
анықтайтын ƒ мәнін есептеп шығаруға болады:

ƒ = S tgα.                                 (1)
Немесе кіші бұрыштар үшін:

ƒ = S αрад ,                                (2)
мұндағы αрад – радиандағы кіші бұрыштың мәні.

Бұл жағдайда 1 және 2 түрлі кезеңінде Δr нүктесі-
нің көлденең орын ауыстыруы келесі формула 
бойын ша анқталады (3):

Δr = SΔα = S(α2 – α1 ).                       (3) 
Көлденең орын ауыстыру жарма желісінің ұзын ды-

ғына, өлшем шартына және басқа да бақылауларға бай-
ланысты әртүрлі сызбалар бойынша орындалады: жал-
пы, жеке және дәйекті жарманың сызбалары (5 сурет).

Жалпы жарма сызбасындағы барлық нүктелердің жар-
ма еместігін бастапқы бір AB желісіне қатысты анық та-
ла ды. Жеке жарма сызбаларында өлшеудің тө мен де гі дей 
бағдарламасын қолдануға болады: 1 нүктесінің жарма  

еместігі A-2 жармасына қатысты; 2 нүктенікі – 1-3 
жармасына қатысты; 3 нүктенікі – 2-4 жармасына 
қатысты; n нүктелері – (n – 1) – B жармаларына қатысты 
анықталады. Бірізді жармалар сызбаларында 1 и 3 
нүктелерінің жарма еместігі АВ жармасына қатысты, 
2 нүкте 1-В жармасына, 10 нүктелер А-В жармасына, ал 
11 нүкте 10-В жармасына қатысты анықталады [2].

Жер асты ғимараттрын салу кезіндегі ұңғымадан 
мульда жылжуының параметрлерін есептеу әдісі.

Жылжу мульдасы жер қыртысының беткі қабатының 
бөлшегі болғандықтан, оның шекарасында жер сілемі 
нүктелерінің тік және көлденең орын ауысулары болып 
тұрады. Жылжу мульдасының пайда болуы тау қы сы-
мының әсері салдарынан, бекітілмеген жерлерде «күш 
түсіру» әсерінен болатын қазба контурының сер пінді-
пластикалық деформациясына байланысты қа рас ты-
ры лады. Жер қыртысының осал бұзылуы нәтижесінде 
қазба жұмыстарына байланысты жер бетінде шұңғыма 
тәрізді орлардың пайда болу поцестерін қарастырады6.

Қазіргі таңда негізінде жылжу үрдісін зерттеудің түр-
лі тәсілдері орын алған болжамды есептеу әдістерін жа-
саудың негізгі үш бағыты қалыптасқан: 1 – аспапты 
бақылау нәтижелері мен олардың статистикалық өң деу ле-
рін қолданатын аналогияның эмпирикалық әдісі; 2 – тау-
лы жер қыртысы мен топырақтың аймақтық ме ха ни ка лық 
тұйық шешімдеріне сүйенетін сараптау әдісі; 3 – тұтас 
орталардың механикалық есептерінің санды ше шім дері 
мен құрылымдық сараптауға негізделген сан дық әдіс.

Бірінші бағыт жер асты ғимараттрын салу барысын-
да жылжу мульдасының параметрлерін өлшеу нә ти-
же ле рі сарапталатын, олардың қызметі мен типтік 
қи сық жылжуын жуықтатуды ұсынатын жұмыстарда 
көр се ті ле ді. Инженерлік-геологиялық ақпараттарда 
не гі зі нен, жыныстың сапалы сипаты пайдаланылады: 
түр, тығыздық және беріктік. Бұл амалдың жер ас-
ты кеңістігін игерудің жаңа аудандарында, атап айт-
қан да Алматы секілді үлкен қалада құрылыстың ал-
ғаш қы кезеңдерінде тиімділігі аз. Территорияның 

5Энхтур Лонжид. Метро тоннельдері әртүрлі литологиясы бар біртекті емес қабатты жыныстардың қиылысында тау жыныстары мен 
жер беті массивінің жылжуы мен деформациясын болжау. // Дисс... – Санкт-Петербург. URL: https://spmi.ru/lonzhid-enkhtur-mongoliya.
6Певзнер М.Е. Карьерлерде тау жыныстарының деформацияларымен күрес. – М.: Недра, 1978. – 265 б.

4 сурет. Жармалық әдіс: а – жылжымалы марка 
әдісі; б – кіші бұрыштар әдісі.

5 сурет. Нүктелер жарма еместігін анықтайтын сызба: 
а – жалпы жарма; б – жеке жарма; в – бірізді жарма.
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инженерлі-геологиялық және гидрогеологиялық шарт-
тарын, өлшенетін параметрлердің статистикалық не-
гіз демелерінің қажеттігін, ұңғымада қалыптасқан 
жыл дам дықты және т. б. жағдайларды ескере отырып, 
тип тік қисықтықтар негіздемесі ондаған жылдарға 

созылуы мүмкін. Аспаптық бақылау нәтижелері ин-
женерлік-геологиялық ізденістер кезеңінде зерт-
телетін жердің физикалық-механикалық қасиеті 
болжамның аналитикалық және сандық әдістерінің 
нақтылық өлшемі болуы керек.
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