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Әуе лазерлік сканерлеу әдісін пайдалану жоғарыда аталған әдістерде кездесетін олқылықтарды 

жойып жол төсемі туралы толық ақпарат алуды қамтамасыз етеді. 

Көлік құрылыстарын жобалауда құрылыс шығындары мен құрылысқа кететін материалдардың 

жиынтығы барынша аз жұмсалып, көліктік-эксплуатациялық жағдайы жоғары сапасыға жеткізу міндетті.  

Лазерлік сканерлеу технологиясы қазіргі уақытта тиімді, әрі жоғары дәлдігімен барлық 

инженерлік ізденіс жұмыстарында қолданыс тауып, объектілердің кеңістіктік жағдайы туралы 

деректерді жинаудың тиімді әдістерінің бірі болып отыр.  

Лазерлік сканерлеу технологияларын инженерлік іздестірудің дәстүрлі әдістерімен бірге қолдану 

(пландық-биіктік негіздемені дайындау бөлігінде) автомобиль жолдарын реконструкциялауда 

бастапқы деректерді алудың уақыт аралығын айтарлықтай қысқартады. 

Лазерлік сканерлеу нүктелерінің тығыздығы қолданыстағы автомобиль жолының нақты 

геометриясын алуға мүмкіндік береді және жөндеу жобалары үшін сапалы негіз жасайды 
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GPS ҚАБЫЛДАҒЫШТАРЫ БАЗАСЫНАН АЛЫНҒАН МӘЛІМЕТТЕР НЕГІЗІНДЕ 

КООРДИНАТАЛАРДЫҢ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ КОРРЕКЦИЯСЫН АНЫҚТАУ 

 
Зерттеулер нәтижесінде баяндамада RTK режимде және статикалық режимде нүктелердің 

координаталарын анықтаудың әдістері, дифференциалды коррекция, түзету түрлері, базалық станция мен 

ровердің арасындағы мәліметтер алмасу каналдары жайлы баяндалды.  

As a result of the research, the report covered methods for determining the coordinates of points in RTK and static 

mode, differential correction, types of correction, data exchange channels between the base station and the Rover. 

Түйін сөздер: жаһандық навигациялық позициялау жүйелері (GNSS), координаталардың диффенциалды 

коррекциясы, ровер, RTK режим. 
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Қазіргі уақытта орналасқан жердің координатасын нақты анықтауды қажет ететін инженерлік 

және геодезиялық зерттеу жұмыстары жаһандық спутниктік навигациялық жүйе (ЖСНС) 

технологияларын қолдану арқылы орындалады [1].  

Координаталарды анықтаудың екі әдісі бар:  

1. Нақты уақыт өлшеміндегі режим (RTK- Real Time Kinematic). Координаталар нақты түсіріс 

кезінде анықталады, соның нәтижесінде қозғалыс траекториясын бақылап, қадағалау мүмкіндігі бар.  

2. «Өңдеуден кейін» өлшеу әдісі далалық жұмыста деректерді жазуды талап етіп, арнайы 

бағдарламаларда компьютермен өңделеді. Негізінен, әдістерді таңдау көптеген факторларға 

байланысты, оларға: қабылдағыштың конфигурациясы, қажетті дәлдік, нақты уақыт аралығындағы 

нәтижелерді алу қажеттілігі және уақыттың шектеулігі жатады [2]. 

 

 
 

Сурет 1-  База немесе Базалық станция желісі 

 

Кинематикалық және дифференциалдық әдістер – нақты уақыт аралығында өлшеуге арналған. 

Геодезиялық GPS өлшеуі үшін 4 немесе оданда көп жер серіктерін бір мезгілде бақылау қажет. Ол кем 

дегенде екі GPS қабылдағыштармен өлшенеді. Базалық қабылдағыш өлшеу жұмыстарының барлық 

мерзімінде координаталары белгілі геодезиялық пунктте орналастырылады. Ровер – анықталатын 

нүктелермен немесе нүктені қағаз бетіне түсіретін процесте қолданылады. Осы екі қабылдағышпен 

алынған деректерді біріктірудегі нәтижесі, базалық және ровер арасындағы кеңістіктік вектор болып 

табылады.1 суретте көрсетілгендей, базалыққа қатысты ровердің орналасу жағдайын анықтау үшін әр 

түрлі өлшеу әдістерін қолдануға болады. Бұл әдістер өлшеуді орындауда ұзақтылығымен 

ерекшеленеді: Кинематикада «Stop&Go» төрт немесе одан да көп жер серіктерінің фазалық өлшеулерін 

жалпы ровер мен база үшін қолданады. См-лік, деңгейдегі дәлдікті алу үшін алдымен өлшеуді 

инициализациялау қажет.  

Инициализация әр түрлі тәсілдермен жүргізіледі: 

  бір жилікті қабылдағыштарды қолдану кезінде роверді координаталары белгілі пунктке 

орнатып, өлшеулерді инициализациялап немесе арнайы штанганы қолданады. Инициализациялауға 

арналған штанга, тұрақты жасанды базалық сызықты құрайды; 

  нақты уақытта екі жилікті қабылдағыштарды қолдану кезінде, анықталатын нүкте немесе 

координатасы белгілі пункт үстіне роверді орнатады. Егер ровердің «On-TheFly» (OTF) 

инициализациялау мүмкіндігі болса, антенна жалпы бес жер серігімен байланысып, инициализация 

ровердің орнын ауыстырғанда жүреді. Егер жұмыс барысында жалпы жер серігі саны төрттен аз болса, 

онда өлшеу жұмыстарын қайтадан инициализациялау қажет. 

RTK режимінде координаталарды анықтау үшін дифференциалды коррекция көзі (түзетулер) 

қажет. Түзетулерде жұмысқа қажетті дәлдікке дейін координаталарды нақтылайтын ақпарат беріледі. 

Түзетулерді енгізудің ең дәл әдісі, бұл жеке қабылдағыш- базаның  болуында. Базалық қабылдағышты 

координатасы анықталған нүктеге орналастыру қажет және түзетілетін ақпаратты Роверге (қозғалмалы 

қабылдағыш) сантиметрлік дәлдікпен жеткізілуін қамтамасыз ету керек. 

 База мен Ровердің арасындағы ақпаратпен алмасуды 3 байланыс каналы арқылы жүзеге асыруға 

болады: УКВ –радио (қабылдағыштың ішіне не сыртына орналасады), дауыстық байланыс (CSD, 

GSM+SIM карта арқылы) және интернет. 2 суретте көрсетілгендей, дифференциалды коррекция 

жүйесінің түрін таңдап алынған дәлдікке және аумақ ерекшелігіне байланысты таңдалады [3].   



108 

WAAS, EGNOS, MSAS,GAGAN- дифференциалды коррекцияның негізгі жүйесі, олар белгілі бір 

аумақта тегін субметрлік дәлдікте координаталарды анықтауға мүмкіндік береді. 

 

 
 

Сурет 2. Дифференциалды коррекция жүйесі 

 

Заманауи спутникалық навигациялық дифференциалды жүйесі келесідей түрлерге жіктеледі:  

 Кодтық және псевдокодтық өлшеулер арқылы есептелетін дифференциалды жүйе  

жалған қашықтықты (псевдодальность) өлшеу мен өңдеу негізінде құрылады. Бұл тәсілді кейде 

салыстырмалы анықтамалар жүйесі деп атайды. 

 Кодтық өлшеулер арқылы есептелетін дифференциалды жүйе өз кезегінде жергілікті (Local 

Area Differential GPS), жаһандық (Global Differentia GPS, GDGPS) және кең диапазонды (Wide Area 

Differential GPS, WADGPS) болып бөлінеді.  

Қазіргі таңда дүниежүзі бойынша WADGPS-тің 2 жүйесі белгілі:  Satloc және WAAS. Екеуі де 

АҚШ тиесілі [4].  

Дифференциалды өлшеу әдістері, кодталған GPS өлшеулерінде (С/А-код) координаталарды 

анықтау үшін қолданылады. Дифференциалды өлшеулер үшін жер серіктерін үздіксіз бақылаудың 

қажеті жоқ. Нәтижелердің дәлдігі, шамамен 1м құрайды. Дифференциалды өлшеулерге бір немесе екі 

жилікті қабылдағыштарды қолдануға болады. 

Дифференциалды коррекцияның дәлдігі, мәліметтерді жазу интервалына байланысты. Базалық 

станцияның файлын құру кезінде қысқа аралықтарды қолданған дұрыс. Жылжымалы қабылдағыш 

мәліметтерінің дифференциалды коррекциясын орындау кезіндегі маңыздысы – бір нүктедегі ұзақ 

уақыт бақылау параметрлері болып табылады. Мысалы, ұзақ уақыт аралығында жазылған бақылаулар, 

қысқа уақыт аралығында жазылған бақылауға қарағанда жоғары дәлдікті береді. 

Базалық файлға жазылған жерсеріктік өлшеу мәліметтері, дифференциалды коррекцияға әсер 

ететін негізгі ақпарат. Бұл өлшеу ақпараты әр түрлі жазылады. Яғни, әр жер серігіне фаза туралы 

ақпарат жеткізіледі. Оның жазу аралығы 1-ден 15 сек дейінгі диапазон аралығында болуы мүмкін. 

Бірақ өлшемдер 3 сек бір реттен жиі жазылса, қажетті дәлдікті бермейді. Осы кезде фаза көлемі тез 

арада ұлғая бастайды. Базалық станцияда жазу үшін ұсынылатын аралық (жалпы көпшілік тапсырмаға) 

5 сек құрайды. Дифференциалды коррекцияны орындайтын программа, “жалған қашықтық” өлшеулері 

мен фазаларды жеке өңдейді. Жер серігі сигналының фаза бойынша жазу интервалы 1-15 сек 

арасындағы ауқымда болуы қажет. Ең қысқа жазу интервалы файл көлемін ұлғайтады. Базалық 

станциядағы жазу интервалы (көптеген тапсырмалар үшін) 5 сек құрайды. 

ЖСНС мәліметтерін «Өңдеуден кейін» өлшейтін түрлі бағдарламалық қамтамасыз ету 

құралдары бар, олар өз кезегінде мынадай шартты түрлерге бөлінеді [5]: 

 Коммерциялық бағдарламалар; 

 Ғылыми бағдарламалар; 

 Коммерциялық емес бағдарламалар. 

Сонымен қатар өңдеуден кейінгі өлшеу әдісінде жергілікті және жаһандық қамтудың Online-

сервисі қолданылуы мүмкін, 3 суретте көрсетілген.  
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Сурет 3- ЖСНС мәліметтерін «Өңдеуден кейін» өлшеу әдісінің жіктелуі 

 

Коммерциялық бағдарламалық қамтамасыз ету әдетте белгілі бір өндірушінің ЖСНС 

қабылдағышың мәліметтерін өңдеуге қолданылады. Түрлі геодезиялық есептерді шешу үшін барлық 

ЖСНС өлшеулердің мәліметтері әмбебап RINEX форматында орындалады және бұл 

бағдарламалардың алгоритмдері әдетте тұтынушыдан жасырын және авторлық құқықпен қорғалған.  

Ғылыми бағдарламалық қамтамасыз ету ақысыз және коммерциялық болуы мүмкін. Мұндай 

бағдарламалардың  интерфейсі күрделі және функционалдық қызметі ғылыми- 

зерттеу бағытында болады.  

Коммерциялық емес бағдарламалық қамтамасыз ету тегін таратылады және қолдану қызметі 

жеңіл әрі түсінікті. Әдетте мұндай бағдарламалардың әзірленуі түрлі инвестициялар мен гранттардың 

қаржыландырумен жүзеге асады. Сондай бағдарламалардың мысалына GPSToolkit (UNAVCO) және 

RTKLib (T.Tacasu) жатады .  

Баяндамада келтірілген зерттеулер Алматы облысы Қарасай ауданы Алмалыбақ ауылындағы 

КазНИИРиЗ мекемесіне тиесілі агропаркте жүргізілді. Координаталардағы дифференциалды DGPS 

түзетулерімен статикалық және RTK режимінде жүргізілді. Нақты егіншілік жүргізілетін ауданның 

шекарасының 4 нүктесі тандалып, статикалық режимде өлшеулер NovAtel 628 қабылдағышымен әр 

пункте геодезиялық өлшеулер ұзақтығы 45 минуттан орындалды, 4 суретте көрсетілді. Базалық 

станция институттың шатырына алдын-ала орнатылды, ал  RTK режимінде түсіріс Leica Viva GS10 

қабылдағышымен жүргізілді. 

 

 
Сурет 4- Нақты егіншілік шекарасындағы өлшеу пункттерге орналастырылған ЖСНС қабылдағыш 

 

ЖСНС мәліметтерін 
«Өңдеуден кейін» өлшеу 

әдісі

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету

Коммерциялық 

Trimble Business 

Center

Leica GeoOffice

GrafNav/GrafNet

Magnet Office

Коммерциялық 
емес

RTK Lib;

GPS TK

Ғылыми

OASIS/

GIBSY;

GAMIT/

GLOCK

Online-сервис

Жергілікті 
қамту

OPUS;

SCOUT

Жаһандық 

қамту

CSRS-PPP;APPS;
AUSPOS; ASG -

EUPOS
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NovAtel 628 қабылдағышы навигациялық жүйенің дифференциалды коррекция жүйесі ретінде 

жұмыс істей алады. Бұл қабылдағыш үш түрлі ақпаратты кодтау форматының – Бинарлы формат, 

ASCII және қысқартылған ASCII –кіріс пен шығыс деректерімен жұмыс жасайды. Қабылдағыш 

сонымен қатар RTCA, RTCMV3, CMR, NMEA форматындағы мәліметтерді қабылдайды. 

Қысқартылған ASCII кодын қабылдағышқа мәліметтерді тікелей енгізген уақытта қолдану ыңғайлы. 

Қалған екі формат интерфейс арқылы басқа электронды құралдармен жұмыс жасағанға арналған [6].  

Өңдеу нәтижелері RTKLib бағдарламасында орындалды. Коммерциялық бағдарламаларға 

қарағанда интерфейсі күрделірек, бір проектіде бірнеше ровердің мәліметтерін өңдеуге мүмкіндігі жоқ 

болғанымен, бірқатар артықшылығы да бар. Мысалы фазалық өлшеулердегі өңдеуден кейінгі 

өлшеулерді (базисті L1+L2 векторларды өңдейді, нақты уақытта абсолютті, дифференциалды және 

RTK режимде жұмыс жасайды, әмбебап RINEX форматын қабылдайды) өңдеуге мүмкіндік береді [7]. 

 Нәтижесінде NovAtel 628 қабылдағышы арқылы шекараның төрт координатасы статикалық 

режимде анықталып, RTKLib бағдарламасында планда 0,1-0,3 м арасында нүктелердің абсолютті 

позициалау қателігі, яғни орташа нақты координатасы табылды. RTK режимінде табылған 

координатамен әр нүктенің мәні салыстырылып, нәтижесінде топографиялық түсіріс сызылды.  
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕФОРМАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

 
В статье предложено использовать данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и геодезической 

съемки с целью выполнения геодинамического районирования населенных территории с выявлением зон с 

аномальной скоростью деформационных процессов от влияния подземных горных работ.  

The article proposes to use remote sensing data and geodetic survey to perform geodynamic zoning of populated 

areas with the identification of zones with abnormal rate of deformation processes from the influence of underground 

mining. 

Ключевые слова: наблюдения геодезические, поверхность земная, деформация поверхности, сооружения 

подземные, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ). 

Keywords: geodetic observations, surface of the earth, surface deformation, underground structures, remote 

sensing of the Earth (ERS) 

 

Начиная с середины двадцатого века масштабы воздействия на окружающую среду стали 

сопоставимыми с природными геодинамическими процессами, и как следствие, способствовали 

резкому ухудшению ее экологического состояния.  

В последние несколько десятилетий техногенная деятельность во многих отраслях 

промышленности достигла таких масштабов, что способна радикально изменить состояние земной 

коры и вызвать серьезные катастрофы искусственного происхождения в виде техногенных 

землетрясений или интенсивных подвижек по тектоническим нарушениям без динамических 

проявлений с разрушением расположенных на них объектов.  
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