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Жерге жайгаштыруу, геодезия жана кадастр жаатындагы заманбап технологиялардын 

өнүгүшү жүктөлгөн милдеттерди натыйжалуу жана тез чечүүгө мүмкүнчүлүк берет. Дүйнөлүк 

спутниктик навигация тутуму геодезия жана жерди башкаруу маселелерин чечүүнүн 

натыйжалуу куралы болуп саналат. 
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Биринчи GNSS кабылдагычтары 80-жылдардын экинчи жарымында пайда болгон, андан 

кийин алар олуттуу өркүндөтүүнү талап кылган 4 каналдуу кабыл алуучулар болушкан. 

Акыркы  жылдардын  ичинде бул кабыл алгычтар толугу менен автоматташтырылган, бул 

иштин ылдамдыгын жана сапатын бир кыйла жогорулаткан. Бүгүнкү күндө негизги тутумдар 

GPS (Global Positioning System) - Америка системасы, ГЛОНАСС (Global Navigation System) - 

Россиянын системасы, Галилео-Европа системасы (Европа Бирлиги жана Европа Космос 

агенттигинин биргелешкен долбоору), Бейду - Кытайдын спутниктик навигация системасы  

болуп эсептелет. Бул тутумдардын бардыгы GNSS (Global Navigation Satellite Sistem) же Global 

Navigation Satellite Systems (GNSS) термини менен айкалыштырылышы мүмкүн. GNSS 

технологиялары Жердеги объекттердин мейкиндиктеги абалы, алардын көлөмү жана 

убакыттын өтүшү менен геометриялык параметрлеринин өзгөрүшү жөнүндө так маалымат 

керек болгон жерлерде ийгиликтүү колдонулат. Кадастрдык каттоо объектилерин түзүү 

боюнча иштерди камсыздоо спутниктик каражаттарды жана ыкмаларды колдонууга 

негизделген, алардын арасында туруктуу референцтик станциялардын тармагы эң жемиштүү. 

Бул технология кыймылсыз мүлк кадастрын геодезиялык камсыздоо, жерге мониторинг 

жүргүзүү жана жерге жайгаштыруу маселелерин системалуу түрдө чечүүгө мүмкүндүк берет. 

Геодезиялык маселелерди чечүүдө колдонулган эң перспективдүү спутниктик тутумдар 

- бул ГЛОНАСС (РФ), GPS (АКШ) глобалдык жайгаштыруу тутумдары. GPS (Global Positioing 

System) АКШнын Коргоо министрлиги тарабынан иштелип чыгат жана колдоого алынат, аны 

NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging) код аты менен аскер кызматкерлери да 

билишет. GPS тутумунун негизи болуп 6 тегерек орбиталык траектория боюнча (ар биринде 4 

спутник) Жерди айланып өтүүчү  навигациялык спутниктер болуп эсептелет.. 

ГЛОНАСС (Глобалдык навигациялык спутник тутуму) - Россия Федерациясынын 

Коргоо министрлиги тарабынан иштелип чыккан жана расмий түрдө кабыл алынган советтик 

жана орусиялык спутниктик навигация тутуму. ГЛОНАСС тутумунун негизин түзгөн 

космостук сегмент  24 спутниктен турат. Спутниктер 3 орбита боюнча бирдей аралыкта 

жайгашкан, алардын ар биринде 8 спутник бар. Спутниктер орбитада алардын ырааттуулугу 

боюнча белгилүү бир мезгилде жана алардын кыймылына каршы номерленет. Спутниктер 

тутуму Жердин ар бир чекитинде жана Жерге жакын мейкиндикте бир эле учурда кеминде 

төрт спутник байкалгандай кылып курулган. Алардын салыштырмалуу абалы координаттарды 

аныктоодо зарыл болгон тактыкты камсыз кылат. 

Бурулуш чекиттердин координаттарын аныктоо атайын спутниктик кабылдагычтардын 

жардамы менен жүргүзүлөт, алар бир нече спутниктен кабыл алуучуга сигналдын өтүү 

убактысын, же ташуучу жыштыкта сигнал фазасын өлчөйт. Биринчи учурда, аралыктар 

метрдин тактык деңгээли менен, экинчи учурда, миллиметрдик тактык деңгээли менен 

өлчөнөт. Ошол эле учурда аралыкты өлчөөнүн бир багыттуу ыкмасы ишке ашырылат; GPS 

жана GLONASS экөө тең талап кылынбаган спутниктик системалар болгондуктан, бир нече 

колдонуучуларга бир эле учурда аларды колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Ар кандай кабыл 

алгыч башка өлчөгүчтөрдөн көз карандысыз, же башка кабылдагычтар менен синхрондуу 

түрдө өлчөө жүргүзө алат. Абсолюттук ыкма деп аталган биринчи учурда, 1-15 м 

ырааттуулуктагы жылыштар боюнча координаттарды бир жолу аныктоонун тактыгына 

жетишилет. Бул ыкма жөө жүргүнчүлөрдөн тартып ракеталарга чейин, ар кандай кыймылдуу 

объектилерде жүрүү үчүн идеалдуу. Эң жогорку тактыкты фазалык өлчөөлөрдүн жардамы 

менен бир нече кабылдагычтын спутниктерин бир эле мезгилде байкоого алуу менен алууга 
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болот. Бул байкоо техникасы менен, кабылдагычтардын бири, адатта, белгилүү координаттары 

бар чекитте жайгашкан. Андан кийин калган кабыл алуучулардын ордун бир нече 

миллиметрдик тактык менен биринчи 10 кабылдагычка салыштырмалуу аныктоого болот. Бул 

GPS ыкмасы салыштырмалуу ыкма деп аталат. Бул учурда өлчөө бир нече метрден миңдеген 

чакырымга чейинки аралыкта жүргүзүлөт. 

Пункттардын жайгашкан жерин аныктоодо GNSS колдонуу салттуу геодезиялык 

ыкмаларга караганда бир топ артыкчылыктарга ээ: геодезиялык тармактардын аныкталган 

чекиттерин, мисалы, чек ара тилкелерин, алардын бири-бирине көрүнүү шарты менен 

жайгаштыруу зарылчылыгын жокко чыгарат; белгиленген пункттардын ортосундагы аралык 

ондогон чакырымдарды түзүшү мүмкүн; күндүз да, түнкүсүн да ар кандай аба ырайында 

байкоо жүргүзүү мүмкүн; натыйжаларды өлчөө жана иштеп чыгуу дээрлик толугу менен 

автоматташтырылган; геодезиялык чекиттердин координаттарын, жер участокторунун чек 

араларын, сьемкалык  станцияларын, кыймылсыз мүлк объектилеринин мүнөздүү чекиттерин 

реалдуу убакыт режиминде алууга болот. GNSSди жер кадастрдык сүрөткө тартуу 

практикасына киргизүү талаа иштеринин өлчөө процессин түп-тамырынан бери өзгөрттү, ага 

кеткен убакытты бир кыйла кыскартты жана алынган натыйжалардын тактыгын бир кыйла 

жогорулатты. Ошол эле учурда, төмөндө каралган тутумдарда бир катар чектөөлөр бар, 

мисалы, жердин аныкталган жеринен бери дегенде "төрт жолу (жана кээ бир учурларда андан 

көп)" жасалма жер GNSS курулган же токойлуу аймакта ар дайым эле  спутниктер боло 

бербеген  аймакта “радио көрүү” шарты  талап кылынат. Ошондуктан GNSS жана 

полигонометрия түрүндөгү геодезиялык шилтеме тармактарын салттуу ыкмалары  менен 

түзүүдө, сызыктуу-бурчтук курулмалар ж.б. жер кадастрдык иштеринде кеңири колдонулат. 

 

Корутунду 

1. Заманбап геодезиялык  аспаптар жана технологиялар жерге жайгаштыруудагы геодезиялык  

иштерди  , топографиялык сүрөткө тартууларды , инженердик изилдөөлөрдү  жана башка 

иштерди аткарууда, ошондой эле аймактык  рельефти изилдөөдө барган сайын  көбүрөөк 

колдонулуп жатат; 

2. Жыл сайын ар кандай геодезиялык аспаптардын жана технологиялардын өнүгүшү ар кандай 

объектилердин мейкиндиктеги абалы жөнүндө маалыматка болгон муктаждыктын өсүп 

жаткандыгын айкын көрсөтүп турат; 

3. Заманбап геодезиялык GPS / ГЛОНАСС кабылдагычтары ар тараптуу тапшырмаларды 

аткарууда жалпы станцияны, деңгээлди, теодолитти жана башка геодезиялык шаймандарды 

алмаштыра алат. Ошол эле учурда, бул шайманды штативде, темир түркүктө колдонсо болот, 

ал эми шайман өзү жеңил, тыкан жана бардык аба ырайынын шартында иштей алат; 
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