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ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЗАМАНАУИ АСПАПТАРДЫ ЖЕР 
БЕТІ ТҮСІРІСТЕРІНДЕ ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ

Бұл мақалада геодезиялық заманауи аспаптар мен әдістерді қолдану арқылы нақтылы жер бетін түсірімдеу тәжірибелеріне шолу жасалынған. 
Әртүрлі заманауи геодезиялық әдістер мен аспаптарды жер бетін түсірімдеуде қолдану және оны нақты егіншілік технологияларын енгізу кәсіпорнының 
жұмысы және оның бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Сондықтан, нақты жер бетін геодезиялық заманауи аспаптар мен әдістерді қолдану саласындағы 
осы зерттеулер өзекті болып саналады және болашақта жер бетін әртүрлі мақсатпен түсірімдеуде кеңінен енгізілетін болады.

Данная статья представляет собой обзор опытов использования современных геодезических приборов и методов измерения при съемке земной по-
верхности. Внедрение современных геодезических приборов и методов при съемке земной поверхности повышает эффективность работы всего пред-
приятия, его конкурентоспособность, делает геодезические работы более эффективными. Поэтому данные исследования по использованию современ-
ных геодезических приборов в настоящее время актуальны и будут внедрены при съемке земной поверхности различного назначения.
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Нақты жер бетін түсірімдеуде за- 
ма на уи геодезиялық аспаптарды қол- 
да ну кәсіпорынның қызметі мен са-
уат ты менеджментін талдауға мүм-
кін дік береді, бұл материалдық, ең-
бек, қаржы ресурстарын үнем дей ді 
және рентабельділікті арттырады.

Инновациялық технологияларды 
бір не ше рет қолдану геодезия лық 
өл шеу лер ді жүргізу уақытын қыс-
қар туға, өңдеу жылдамдығын арт-
ты ру ға мүмкіндік береді, сондай-ақ 
жер бетінің топографиялық элект-
рон дық карталарын және жер дің 
үшөл шемді модельдерін жа сау-
ға мүм кін дік береді. Сонымен 
қа тар нақты егіншілікте мо ни то-
ринг жүр гі зу де жедел жер үс тін-
де мо ни то рин гі леу технологиясы, 
ұш қыш сыз ұшу аппараптының кө-
ме гі мен муль ти спек трал ьді сурет-
тер нә ти же сінде зақымданған 
ошақ тар ды анық тау, Жерді қа-
шық тықтан зер де леу арқылы спут-
никтік мониторинг жүргізу.

Геодезиялық заманауи әдістер 
мен аспаптарды жер бетіндегі әр-
түр лі түсірістерде қолдану ар қы-
лы өнеркәсіптепрде бірқатар ар-
тық шы лық тар пайда болады: бү кіл 
кәсіпорын жұмысын және оның 
бә секеге қабілеттілігін артты ра ды, 
өн ді ріс ті неғұрлым тиімді және эко-
ло гиялық пайдалануға мүмкіндік 

береді. Сондықтан осы зерттеулер 
нақты жер бетін пайдалану сала-
сында өзекті болып саналады және 
болашақта енгізілетін болады1.

Геодезиялық әдістерді нақты 
егіншілікте 20 жылдан астам уақыт 
бойы Еуропада, АҚШ пен Қытайда 
белсенді қолданылып келеді, ал 
нағыз «бум» қазір Оңтүстік Аме-
рикада, атап айтқанда Бразили-
яда кеңінен етек жайып жатыр. 
Негізінен нақты егіншіліктің осы-
лай дамуы қарқынды экономикалық 
өсумен және өндіріс шығындарын 
азайту ниетімен байланысты.

Германияда фермерлік ша руа-
шы лықтардың 60%-дан астамы осы 
технологияны пайдалана отырып 
жұмыс істейді, оның ішінде ша ғын 
шаруашылықтар да, ірі кә сі по рын-
дар да бар. Соңғы 10 жылда нақты 
егіншілік саласындағы зерттеулер 
бұл бағыттың көпсалалы екені жә-
не оны дамыту мен өндіріске енгізу 
үшін дәстүрлі технологияларды 
игеруге қарағанда әлдеқайда көп 
уақыт талап ететінін көрсетті2. 

Ал Қазақстанда осы ин но ва-
ция лық жүйені енгізу үшін ға лым-
да рымыз соңғы 12 жылда жұ мыс 
іс теп келеді. Қазақстанда аг ро-
өнер кәсіп кешенін дамыту бойын-
ша жеке мемлекеттік бағдарлама 
қа был дан ған нан кейін ауыл 

шаруашылығында ақылды техноло-
гияларды қолдану жаңа өзектілікке 
ие болды. Негізгі міндет – егістіктің 
әрбір элементарлық учаскесі то-
пыра ғы ның әлеуетін барынша 
пайдалану, тыңайтқыштарды ен- 
гізу, тұ қым себу кезіндегі шығын-
дар ды оңтайландыру және нә ти-
жесінде пайданы барынша көбейту 
болып табылады.

2018 жылы елімізде пилоттық ре-
жимде 9 шаруашылық жаңа техно-
логияларды сынақтан өткізді. Жал-
пы Қазақстанда нақты егіншілік 
жүйесі Солтүстік, Орталық Ақмола 
обы лы сын да басталып, Алматы 
облысының Алмалыбақ ауылын-
да орналасқан Қазақ егіншілік жә-
не өсімдік шаруашылығы ғы лы-
ми-зерттеу институтына тиесілі 
«Қаскелең тәжірибе ша руа шы лы-
ғы» ЖШС базасының «Қас ке лең 
Агропаркі» ғылыми-де мон стра ция-
лық телімінде жүргізілуде3.

Нақты егіншілік технологияла-
рын шаруашылыққа енгізу үшін 
төмендегідей геодезиялық әдіс-
тәсілдер қолданылады: жаһандық 
навигациялық позициялау жүйелері 
(GNSS), геоақпараттық жүйелер 
(GIS), Жерді қашықтықтан зер-
делеу (ЖҚЗ), сондай-ақ объект 
мониторингі үшін пайдаланылатын 
қазіргі заманғы ұшу аппараты – 

1Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан. URL: https://primeminister.kz/ru/news/all/vnedrenie-elementov-tochnogo-zemledeliya-
pozvolit-snizit-poteri-na-25-a-evniev-15976 (Дата обращения 12.11.2018).
2Адаптация и совершенствование систем точного земледелия при производстве зерновых и масличных культур в Северном Казахстане. // 
Отчет НИР (промежуточный). – Научный: Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева, 2017. – 42 с.
3Чаус Ю., Игликов С., Демесбаев А. URL: https://24.kz/ru/news/social/item/256072-9-kazakhstanskikh-khozyajstv-primenyat-tekhnologii-tochnogo-
zemledeliya (Дата обращения 12.01.2019).
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дрон немесе ұшқышсыз ұшу аппа-
раты (БПЛА) [1].

Жоғарыда аталған тәсілдерді 
жү зе ге асыру үшін арнайы тө мен-
дегідей құрал – жабдықтар қажет:

▪ жергілікті жерде дециметрлік 
дәл дік ті қамтамасыз ететін диф фе-
рен ци ал ды түзету функциясы бар 
GPS/ГЛОНАСС радионавигацион ды 
спутниктік қабылдағыштар (1 су рет);

▪ параллельді жүргізу және ав-
то пилаттау жүйесіне арналған құ-
ралдар (2 сурет);

▪ Жерді қашықтықтан зондылау 
(ЖҚЗ) мәліметтерін, өнім кар та-
сын, аумақтың химиялық құ ра-
мын т. б. мәліметтерді өңдейтін 
геоақпараттық жүйелер (3 және 4 
суреттер);

▪ өнімді мониторингілеу үшін 
өнім жинаушы техникада ор на тыл-
ған борттық датчиктер;

▪ топырақтың ылғалдылығы мен 
температурасын өлшеуге арналған 
дистанционды датчиктер және т.б.

Бұл жүйені іске асыру кезінде ең 
жақ сы нәтижені барлық де рек тер бі-
рың ғай диспетчерлік ор та лық қа ба-
ғы на тын жағдайда ға на береді, он да 
бағдарламалық құ рал дар ре сурс-
тар ды басқарудың бі рың ғай кор по-
ративтік жүйесіне бі рік ті рі ле ді4.

GPS навигациял.ық жүйелерінің 
көп ші лі гі көлік құралын басқару 
үшін арнайы әзірленген болса да, 
кей бір жүйелер кеңістіктік де рек-
тер ді жинау (мысалы, қосымшалар 
кар та лары мен өнімділік карталары) 

немесе ауыспалы жылдамдық рет-
те гіш терін басқарушы функцияла-
ры на ие. GPS-навигациялық жүй е-
лер дің маңызды ерекшелігі-белгілі 
бір қозғалыс сызбаларын орындау 
жә не оператор немесе автоматты 
бас қару жүйесі тиісті түрде жауап 
бе руі үшін тиімді кері байланысты 
қам та ма сыз ету қабілеті. Көптеген 
па рал лель ді жүргізу жүйелері тік 
сы зық ты траекторияның бойымен 
(сы зық тық орам), тиімді жүріп өте-
ді, көпшілігі контурлармен жүру 
тех ни ка сын, басқа да сипаттама-
ларды сақтай алады.

GPS ауыл шаруашылығы са ла-
сын дағы навигацияға үлкен әсер ете-
ді, өндірушіге нақты орынды бі лу ге 
мүмкіндік береді. Пайдаланыла тын 
қабылдағышқа байланысты бұл 
орынды бірден табуға болады. Ор-
на лас қан жерін біле отырып, фер-
мер лер өрісті шағын аймақтар тобы 
ретінде қарастыра алады және өріс 
біртекті болып табыла ма (өрісті 
ұсақ өрістерге немесе торға бөлу) 
анық тайды. Компьютерлер мен 
гео графиялық ақпараттық жүйелер 
(ГАЖ) өндірушілерге орналасқан 
же рі мен басқа да ақпаратты 
тіркеуге мүмкіндік береді. 

GPS-пен пайдаланылатын өнім-
ділік мониторы фермерге егістіктегі 
әрбір орынға арналған өнімді жазуға 
мүмкіндік береді. Осы ақпараттың 
көмегімен тиімділікті арттыра ала-
тын және табысты арттыра алатын 
әдістерді қарастыруға болады [2, 3].

Шаруашылығымыздағы табиғи 
ресурстар – жер және су. Оларды 
оңтайлы басқару тек жиналған мә-
лі мет тердің толық болуы мен сол 
ақ па рат ты үнемі жаңартып отырған 
жағдайда ғана мүмкін болмақ. То-
лық және заманауи ақпаратты тек 
жер се рік тік геодезия (навигация) 
және жер бетін қашықтан зондылау 
заманауи технологияларына сүй ене 
отырып аламыз. Жерге орна лас ты-
рушылар геодезистермен бір ле сіп 
жеке аумақтың болашақ элек трон-
дық картасын жасайды, ме лио ра-
торлар да геодезисттермен бір-
лесе отырып, ЖҚЗ немесе пилот-
сыз ұшатын аппараттан алынған 
мәліметтер негізінде өсімдіктерді 

4Балабанов В.И., Беленков А.И., Березовский Е.В., Егоров В.В., Железова С.В. Навигационные технологии в сельском хозяйстве. Координатное 
земледелие: учебное пособие. – M., 2013. – 100 c.

1 сурет. GPS-технологиясын қолдану.

2 сурет. GPS навигациясының дисплей экрандары.
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оңтайлы суарумен және қажетті ты-
ңайт қыш тар мен қамтамасыз етеді. 
Бас қа ша айтқанда, геодезиялық әдіс-
тер арқылы жергілікті жердегі кез- 
келген нысан туралы тек өл шем-
дік (координаталар мен гео мет рия-
лық өлшемдер) ақпарат қана емес, 
со ны мен қатар нысанның фи зи ка- 
химиялық қасиеттерімен бел гі лі 
уақыт аралығында өзгеру жағ дайы 
туралы да жылдам әрі жо ға ры дәл дік-
те мәліметтер алуға мүм кін дік береді.

Бірнеше спутнигі бар Жердің жа-
санды спутниктері бір жүйесі бар 
спут ник пен салыстырғанда жоғары 
дәл дік ті көрсеттеді, сонымен қатар 
ең жақсы қайталанушылықты көр-
се теді. Демек, ол нашар көріну жағ-
дай ын да жұмыс істеу әлеуетіне ие. 
Сондай-ақ, сынақтар GNSS PPP ста-
ционарлық және қозғалатын жағ-
дайлар үшін 1D-де 20 мм-ден ас там 
дәлдікке жетуі мүмкін екенін көр-
сетті. ГНСС РТК үшін оның дәл дігі 
мен сенімділігін қамтамасыз ете тін 
тірек станцияларының ты ғыз желісі 
талап етіледі, бұл инф ра құ ры лым 
құнының және қызмет көр сету 
төлемінің өсуіне әкеліп соғады [3].

Қазіргі уақытта Жерді қа шық тан 
зондылаудың (ЖҚЗ) жер се рік те рі-
нен алынған мә лі меттер қымбатқа 
тү се тін бол ған дықтан, ҰҰА ап-
па рат та ры кеңінен қолданылуда. 
Бұл тех но ло гия ғарыштық жә не 
аэ ро фо то түсіріліммен са лыс тыр-
ған да ар за ны рақ және жоғары ке-
ңіс тік те гі кес кін нің ажыратылуын 
қам та ма сыз етеді. ҰҰА-ның та ғы 
бір ар тық шы лы ғы олардың жо ға-
ры икем ді лігі болып табылады, ол 
шектеулі алаң дарға ұшып, қо ну ға 
мүмкіндік бе ре ді. ҰҰА сон дай-
ақ ауа райы жағдайына тө зім ді. 
ҰҰА пайдалану нақты да қыл дар-
дың нақты учас келерінің су рет те-
рін жасауға мүм кін дік береді, олар 
кейіннен ком пью терлік бағ дар ла-
мада өңделіп, жер гі лік ті жердің 
үшөл шемді мо де лі алынады5 [5].

Дрондарды немесе ұшқышсыз 
ұшу аппараттарын пайдалану өнім-
ді лік ті, рентабельділікті және ор-
нық ты лық ты арттыруға ықпал 
ете отырып, ең аз шығынмен осы 
нұс қа лар дың үздіктерін уақтылы 
үй лес ті руге мүмкіндік береді. Ке-
ле сі 3 суретте ҰҰА аппараттарын 

жерді қашықтан зондылауда және 
аграрлық жұмыстарды дұрыс жүр-
гізуде қолдану көрсетілген.

Кез-келген зерттеудің нәтижесі 
гео ақ параттық жүйелер (ГАЖ) 
тех но логияларына негізделеді. 
Қо ры тын ды нәтиже ретінде карта 
пай да бо лады. Қазіргі уақытта ғы 
плат фор малары бақылау, картаға 
тү сіру және 3D-модельдеу үшін 
құн ды дерек көзі болып табылады. 
ҰҰА классикалық басқарылатын 
аэ ро фо то грам мет рия ның арзан ба-
ламасы болып.

Геоақпараттық жүйелер ша руа-
шы лықтың мынадай тақырыптық 
кар та ларын құрастырғанда жерді 
пай да лану картасы, беткей экспози-
ция ларын картасы, климаттық жә не 
гидрологиялық жағдайлар картасы 
және т. б. қолданалады. ГАЖ функ-
ционалды мақсаты мен қой ыл ған 
міндеттерге байланысты түр лі де-
рек көздерінен келетін кең кө лем ді 
ақпаратты өңдей алатын бағ дар ла-
мамен қамтамасыз етіледі. Осындай 
ГАЖ-ге Autocad, ArcView, ArcInfo 
т.б. жатады. Солардың арасында 
шетелдік ГАЖ6 – MapInfo, ArcGIS, 
WinGIS, GeoDraw, Sinteks ABRIS, 
«Панорама АГРО» [6].

Жерді қашықтан зондылау 
(ЖҚЗ) мен аэрофототүсірістен жә-
не ұшқышсыз ұшу аппараттары-
нан (ҰҰА) алынған мәліметтер 
негізінде жер бетіндегі өнімдерді 
мониторингілеуді жүзеге асыруға 
мүмкіндік беретіні анықталады. 
Геодезиялық заманауи әдістер мен 
аспапт арды қолданғандағы нәтиже 
өнімділікті 30-35% артады.
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Abstract

This article is a review of the experience of using modern geodetic instruments measuring methods when shooting 
the earth’s surface. The introduction of modern geodetic instruments and methods for surveying the earth’s surface 
increases the efficiency of the entire enterprise, its competitiveness, makes geodetic work more efficient. Therefore, 
these studies on the use of modern geodesic instruments are currently relevant and will be implemented when 
photographing the earth’s surface for various purposes.
On the basis of the above, through the introduction of real farming technology in the agribusiness industry will be a 
number of advantages: increase the work of the entire enterprise and its competitiveness, will allow more efficient 
and environmentally friendly use of agricultural production. Therefore, these studies are relevant in the field of real 
agriculture and will be implemented in the future.
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