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1. ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ - SILLABUS 

 

1.1. Оқытушы жайлы мәлімет: Жақатаева Бақытхан Тасановна, 

ҚарМУ доценті, География кафедрасы,  413 каб., 3 корпус.  

1.2. Пән: «Аэрокосмостық географиялық зерттеулер тәсілдері»,  

Кредит саны – 2,  «050116-География», «050609 - География» 

мамандықтарында оқитын студенттерге арналған.  Дәріс ӛтетін орын -  

3 корпус.  

Оқу жоспарынан үзінді 
Курс  Мамандық 

 

Семе 

стр   

Кре 

дит 

Лек 

ция  

Практ 

саб. 

СО

ӚЖ 

СӚ

Ж 

Бар 

лығы 

Бақы 

лау 

түрі 

3 

 

050116- 

География 

050609- 

География 

5 

 

2 15 15 30 30   90 Емтиха

н 

 

1.3. Пререквизиттері:  Бұл пәнді игеру үшін физика;  математика: 

тригонометриялық және алгебралық теңдеулер; химия (Озон. 

Атмосфераның химиялық құрамы); Жер тану (Атмосфера); 

метеорология, гидрология, геология – сияқты пәндер бойынша 

базалық білімі болуы қажет. Сонымен қоса,  студент картогорафиялық 

мәліметтерді ӛңдеу, талдау, графиктер мен карта-сызбаларды құра 

білу керек. 

 1.4. Постреквизиттері: Пән игерген кейін, студент келесі 

фундаменталды пәндерді игеруге - білім жүйесі мен білім игеру 

ептілігі қалыптасуы қажет:  материктер мен мұхиттардың физикалық 

географиясы, Қазахстанның физикалық географиясы, экономикалық 

география, картография, геоэкология және т.б. «Аэрокосмостық 

зерттеу тәсілдері» пәнін оқыған студент мыналарды білу қажет: 

- аэрокосмостық хабарлардың сапасын бағалау; 

- суреттерді дешифрлеудің негізімен танысу; 

- географиялық зерттеулерде аэрокосмостық тәсілдердің 

қазіргі даму барысынан хабарлар болу; 

- географиялық тәжірибе жұмыстарында аэрокосмостық зерттеулерді 

қолдана білу.  

1.5. Пәннің қысқаша сипаттамасы:  Пән мақсаты - 

студенттердің жергілікті жердің бейнесін аэрокосмостық түсіріспен 

алу тәсілдерін білуді, оны ӛңдеудің, іс-тәжірибелік жұмыстарында 

және географиялық зерттеулерде қолдануды үйрету. Студенттер 
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«Аэрокосмостық географиялық зерттеу тәсілдері» курсындағы 

жергілікті жердің суретін аэрокосмостық түсіруден алу тәсілдерін 

үйренеді. Қоршаған ортаны қорғау мен сақтау картасыз мүмкін емес, 

себебі картада жергілікті жердегі объектілердің бейнелері кӛрсетіледі. 

Картаны үнемі жаңадан құрастырып немесе жаңартып тұру керек. 

Картаны құрастыру үшін аэросуретке түсіру және аэрокосмостық 

зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Соңғы кезде аэрокосмостық суреттер 

жергілікті жердің бейнесін алу оны картографиялау, тақырыптық 

карталар құрастыру және де басқа планеталарды зерттеу мақсатымен 

қолданылады. Аэрокосмостық суреттердің халық шаруашылығына, 

ғылымның алуан түрлі салаларына тигізетін пайдасы зор. Сондықтан 

география мамандығын игеру үшін аэрокосмостық тәсілдерді білген 

жӛн. Сондықтан осы пән географ маманын қалыптастыруда, оның 

кәсіптік құзырлығын арттыруда орын алады. 

1.6. «Аэрокосмостық географиялық зерттеулер тәсілдері»  пәні 

бойынша тапсырмалар орындау, тапсыру графигі 

№ жұмыс 

түрі 

тапсырма  

мазмұны 

мақсаты 

ұсын 

әдеб. 

орынд. 

мерзім 

балл бақылау 

түрі 

тапсы

ру 

мерзі

мі 

1 1семин.

СӚОЖ, 

СӚЖ  

1.Географиялық 

зерттеулердегі 

әуеғарыштық 

тәсілдер. Негізгі 

ұғымдар. 

1-8 1-2 

апта 

20 сурақтар 2 апта 

2 2семин.

СӚОЖ, 

СӚЖ  

2.Әуеғарыштық 

тәсілдердің 

физикалық 

негіздері 

1-8 3-4 

апта 

20 реферат 4 апта 

3 3семин.

СӚОЖ, 

СӚЖ  

3. Түсіру тәсілдері, 

техникалық 

құралдар және 

әуеғарыштық 

суреттер алу 

тәсілделері. 

1-8 5-7 апта 20 аралық 

бақылау 

7 апта 

4 4 семин 

СӚОЖ, 

СӚЖ  

4. Әуеғарыштық 

суреттердің 

қасиеттері мен 

1-8 8-9  

апта 

20 тапсыр 

малар 

9 апта 
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оларды ӛңдеу 

5 5 

семин. 

СӚОЖ, 

СӚЖ  

5. Суреттердің 

әлемдік қоры 

1-8 10-11  

апта 

20 слайдтар 11 апта 

6 6 

семин. 

СӚОЖ, 

СӚЖ  

6. Сурет қорының 

географиялық 

бағалануы 

1-8 12-13 

апта 

20 реферат 13 апта 

7 7 

семин. 

СӚОЖ, 

СӚЖ  

7. Жердің 

әуеғарыштық 

зерттелуі 

1-8 14-15 

апта 

20 қортынды 

бақылау 

15 апта 

 

1.7. Әдебиет тізімі 

Негізгі: 

1. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. 

Аэрокосмические методы географических исследований: 

Учеб. для студ.высш.учеб.заведений/. – М.: Изд.центр 

«Академия», 2004.-336с. 

2. Аковецкий В.И. Дешифрирование снимков. М.: Недра, 

1983.- 375 с. 

3. Брюханов А.В., Господинов Г.В., Книжиков Ю.Ф. 

Аэрокосмические методы в географических исследованиях. 

М.: Изд-во МГУ, 1982. 

4. Смирнов Л.Е. Теоретические основы и методы 

географического дешифрирования  аэрофотоснимков. Л.: 

ЛГУ, 1967. 

Қосымша: 

5. Булат М.Г.  «Топография с аэрокосмическими методами». 

Кишинев, КГУ., 1987.- 122 с. 

6. Жакатаева Б.Т. Методические рекомендации для 

выполнения практических работ по дисциплине «Методы 

аэрокосмических исследований». Караганда, КарГУ, 2002.- 

25 с. 

7. Кондратьев К.Я., Григорьев А.А. «География и космос». М., 

Изд-во «Знание», 1984. 
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8. Снимки из Интернет-сайта фонда NASA  

Мерзімдік баспалар тізімі: 

1.  «Метеорология и гидрология» 

2.  «География и природные ресурсы»  

3.  «Экология»  

4.  «География в школе и ВУЗах РК». Республиканский научно-

методический журнал. Алматы. 

5.  «Вестник КарГУ, серия Биология, Медицина, География», 

КарГУ, Караганда. 

6.  «Орталық Қазақстан»және басқа мерзімді басылымдар. 

Электронды таспадағы материалдар мен интернеткӛздер: 

1. Жақатева Б.Т. «Әуеғарыштық географиялық зерттеулер тәсілдері» 

электронды лекциялар курсы. ҚарМУ. 

2. http://www.nsidc.org.   

 3. http://www.nasa.gov/sitemap/sitemap_nasa.html 

4. http://www.unfccc.de. 

5. http://books.nap.edu/catalog/6365.html. 

 6. ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/noah/n2o. 

 7.http://www.nature.ru/. 

 

1.8. Бағалау туралы ақпарат 

     Ағымды бақылау бойынша білім тексеру анықталады: 

- семинарлық жұмыстардың орындалуы (тапсырмалар арнайы 

дәптерде нақты жауаптар мен графиктер, сызбалар мен 

схемалар түрінде); 

- СОӚЖ орындалуы; 

- экспресс- сұрақ- жауап ӛткізілуі. 

Әр тақырып бойынша жиынтық балл 20: оның ішінде 10 балл 

семинарлық жұмыс тапсырмасы, 5 баллдан СОӚЖ мен СӚЖ. Семестр 

соңында ағымды бақылау бойынша барлық баллдар қосылып, орта 

нәтижесі табылады. Максималды балл 20 болады.  

Аралық бақылаудағы білім тексеру семестр ішінде екі тестілеу (10 

балл әр қайсысы), бақылау жұмысы және коллоквиум (5 балл әр 

қайсысы) бойынша анықталады. Жиынтық максималды балл – 30.  

Ұй жұмысын тексеру реферат орындалуы бойынша (әр реферат 10 

балл) анықталады. Қортынды орта балл қойылады. Рефераттық жұмыс 

5 әдебиет кӛзінсіз жасалмайды, сонымен қоса, интернет-қоры, қазіргі 

баспалар қолданылады. Жұмыс сұранысқа сай, форматаы А4 парақта, 

шрифті Times New Roman KZ, кӛлемі 14 пиксель, бос қалдыратын 

http://www.nsidc.org/
http://www.unfccc.de/
http://books.nap.edu/catalog/6365.html
ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/noah/n2o
http://www.nature.ru/
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орын үсті мен асты - 25 мм, сол жақ пен оң жағынан 30 және 20 мм.  

Реферат кӛлемі 10 беттен аз емес, 20 беттен кӛп емес болу керек. 

Құрамында жоспар, негізгі бӛлім, қортынды, әдебиет тізімі болады. 

Жұмыс график бойынша қорғалады. 

Қортынды бақылау - емтиханда 40 баллдық жұйемен бағаланады.        

 

Студенттердің білім тексеру рейтннг шкаласы 

 

Бақылау түрі Балл  

Ағымды 20 

Аралық 30 

Ұй тапсырмасы 10 

Қортынды 40 

Барлығы:  100 

 

1.9. Курстың саясаты мен жүргізілуі  

 

     Пән игеру барысында студентке келесі талаптар қойылады:  

   -   оқу кестесі бойынша академиялық сабақтарға үздіксіз қатысу, 

қалмай келу;  

-   пән бойынша әр тапсырмаларды, бақылау түрлерін кесте бойынша 

сапалы түрде тапсырып отыру; 

-    семинарлық сабақтарда белсенділік танытып, ұй тапсырмаларын 

үлкен ізденушілікпен орындап, стандартты емес ой-қабілет кӛрсету. 

   - академиялық сабақ үстінде шуламау, басқа оқу оқығандарға, 

оқытушыға кедергі жасамау, мобильді телефонды міндетті түрде 

ӛшіру; 

  - дәрісхана, оқу залдары, компьютерлік кластар мен интернет-

залдардағы материалдық құндылықтарға үлкен жауапкершілікпен 

қарау, күтіп ұстау; 

 - университет корпустары ішінде, аулаларында тазалық, тәртіп 

сақтау; 

 -    кітапханадан алынған әдебиет даналарын күтіп үстау, келісілген 

мерзімінде тапсыру; 

 Сабақтан қалып келу, қатыспау, сабақтарда дӛрекі мінез-құлқы 

кӛрсету, тапсырмаларды орындамау немесе уақытында тапсырмау, 

емтиханға келмеу  т.б. үшін -  студент жауапкершілікке тартылып, 

қортынды баллда мұндай жағдайлар ӛз орынын алады. 
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2.  «АЭРОКОСМОСТЫҚ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР 

ТӘСІЛДЕРІ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК  

МАТЕРИАЛДАР 

 

2.1. Курстың  050609 –«География»,  050116 –«География»  

мамандықтарындағы тақырыптық жоспары.  

Барлығы – 2 кредит. 

Тақырыбы Лекция лаб Семин СОӚЖ СӚЖ 

1.Географиялық зерттеулердегі 

әуеғарыштық тәсілдер. Негізгі ұғымдар. 

2  2 4 4 

2.Әуеғарыштық тәсілдердің физикалық 

негіздері 

2  2 4 4 

3. Түсіру тәсілдері, техникалық құралдар 

және әуеғарыштық суреттер алу 

тәсілделері. 

2  2 6 4 

4. Әуеғарыштық суреттердің қасиеттері 

мен оларды ӛңдеу 

2  3 4 5 

5. Суреттердің әлемдік қоры 2  2 4   4 

6. Сурет қорының географиялық 

бағалануы 

3  2 4   4 

7. Жердің әуеғарыштық зерттелуі 2  2 4 5 

        Барлығы (90 сағ.): 15  15 30 30 

 

2.2. Лекциялық дәрістер тезистері 

 

Лекция №1. Географиялық зерттеулердегі әуеғарыштық тәсілдер. 

Негізгі ұғымдар 

 

     Лекция тезистері.  

Аэрокосмостық зерттеулер нысанасы мен мақсаттары 

Қазіргі географиялық ілім әуеғарыштық зерттеулерсіз мүмкін емес. 

Географтар ӛз зерттеулерінде жалпыгеографиялық тәсілдер 

қолданады: сипаттау, картографиялық, әуеғарыштық. 

Аэрокосмостық немесе әуеғарыштық зерттеулер дегеніміз – 

қашықтықтан (биіктен) әуе немесе ғарыштық аппараттардан - 

атмосфера, жер беті, мұхиттарды, жер қыртысының беткі бӛлігі т.б. - 

түсіру, әрі, Жер бетінен тараған электромагниттік сәулелерді талдау 

тәсілдерінің жиынтығы. Физикалық географияның барлық 

салаларында - картография, топография, геология, метеорология, 



 9 

геоморфология, топырақтану, гидрология, ландшафттану, мұхиттану, 

қоршаған ортаны қорғау, т.б., сонымен қоса, экономикалық география 

салаларында – бұл зерттеу тәсілдерінің үлесі орасан зор рӛл атқарады.   

Әуеғарыштық тәсілдері зерттелетін нысананың географиялық 

жағдайын дәл табуды,  түрлі құбылыстардың уақыт және кеңістік 

бойынша дамуы мен олардың сандық, сапалық сипаттарын 

анықтауды қамтамасыз етеді. Географиялық зерттеулерде жер бетінен 

таралған түрлі сәулелерді сурет түрінде түсіруге негізделген тәсіл 

негізгі орын алады. Аэрокосмостық суреттерді қолдану – зерттеуге 

қиын аймақтардың зерттеуін оңайлатумен  қоса, географтарды 

қашықтықтан жасаған, басқа тәсілдермен алынбайтын, геокеңістіктік 

дәлме-дәл ақпараттпен қамтамасыз етеді. Әуеғарыштық сурет – 

зерттелетін объектінің немесе құбылыстың ақпараттық моделі. Басқа 

тәсілдерге қарағанда, әуеғарыштық тәсілдерің артықшылығы күмән 

туғызбайды: 

– мобилдігі,  

– автоматтандырылуы,   

– лездігі,  

– бір сәтте үлкен аймақты қамтуы, 

– жоғары дәлділігі,  

– жанжақтылығы.  

Сондықтан, осы пән бойынша теоретиялық және практикалық курсты 

меңгеру – қазіргі түрлі географиялық зерттеулер бойынша студентке 

ӛз білімін тереңдетуге мүмкіндік береді. Әуеғарыштық тәсілдерің 

зерттеу нысанасы ретінде – Жер планетасы мен Күн жүйесіндегі басқа 

планеталар, Күн, Жаһандық әлем мен оның бӛліктері айтуға болады. 

Әуеғарыштық тәсілдерің негізгі мақсаттары:  

- геодезиялық және картографиялық жұмыстарды атқаруға 

планетарлы географиялық зерттеулер, 

- жоғары дәлділікті ӛлшеулер жасау, 

- табиғат қорларын тиімді қолдану мақсатындағы зерттеулер, 

- табиғат қорғау мәселелерін шешу мақсатында атмосфера ластану, 

су, жер қорларының ластану мониторингін, 

- Дұние жүзі мұхитін зерттеу, 

- Жер бетінің зерттеуге қиын аймақтарды, сирек байқалатын 

құбылыстарды зерттеу,  

- Жер маңындаңы ғарыштық кеңістігін, Жер серігі – Ай, Күн жүйесі 

кеңістігін, Галактика бӛліктері мен түкпірлерін зерттеу,   
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- әуеғарыштық тәсілдерді одан әрі дамыту, жетілдіру, жаңарту және 

тиімділігін арттыру. 

     Қашықтықтық және әуеғарыштық тәсілдер, жоғарыда 

айтылғандай, адам аяғы баспаған жерлерді, теңіз түбін, уақыт 

бойынша баяу дамитын процестерді (мұздықтар қозғалысы, табиғи 

ортадағы антропогендік ӛзгерістер, шӛлдену, т.б.) – зерттеуге, 

талдауға, болжау жасауға жол ашады.  Әуеғарыштық тәсілдерде 

қашықтықтағы зерттелетін нысана жайлы ақпарат электромагниттік 

толқындар арқылы алынады. Электромагниттік толқындардың негізгі 

сипаттарына: интенсивтік, спектрлік құрам, поляризация мен таралу 

бағыты жатады. Зерттеу нысанасының биофизикалық қасиеттеріне, 

сипаттарына, жағдайына, кеңістікте орналасуына қарай - 

электромагниттік толқындардың да физикалық параметрлері тығыз 

байланысты, яғни тәуелді болады. Осылай жанама түрде 

әуеғарыштық зерттеу тәсілдері жүргізіледі. 

     Түрлі спектрлі диапазондағы электромагниттік толқындар - жер 

бетіндегі нысаналар мен құбылыстар жайлы толық ақпарат бере 

алады. Жер беті жайлы ең толық әрі жанжақты ақпарат бір сәтте 

түсірген кӛпзоналды (бір неше спектрлік зоналарда) тәсілде 

жасалады.  

     Қолданылатын ұшатын ғарыштық қондырғы түріне байланысты, 

электромагниттік толқындар жер бетінің бір нүктесінен, немесе бір 

бағыт (трасса) бойынша, немесе белгілі бір ауданнан түсіріледі.  

Барлық жағдайда нысананың кәдімгі кӛлемі, ауданы, орыны 

түсіріледі, ал сурет сапасы түсіруге қатысатын барлық құрал-

жабдықтар сапасына байланысты.  

     Әуеғарыштық тәсілдердің тағы бір ерекшелігі – зерттелетін нысана 

мен түсіретін қондырғы арасында атмосфера орналасқандықтан, сурет 

«анықтығына» ол ӛз үлесін қосады. Қашықтан түсіргенде атмосфера 

кӛмескі болып тұрады. Сондықтан, суретке түсіруде электромагниттік 

толқындардың белгілі бір спектрлік зонасы қолданылады.  Бұл зонаны 

«тұнықтық терезесі» деп атаған.      

      Әуеғарыштық зерттеулерде жетекші орын алатын тәсіл – 

нысананы оның суреті арқылы зерттеу. Сондықтан бұл тәсілдегі 

негізгі мақсат – нысананы мұқият суретке түсіріп отыру, әрі қарай 

суреттерді ӛңдеу, талдау. Әуеғарыштық суретке түсіру - арнайы 

түсіруге қолданатын құрал-жабдықтарымен жасалады, олар: 

фотографиялық камера, сканер және радиолокатор, оларды кейде 

бір топқа, яғни сенсорлар  тобына жатқызады. Бір сәтте бірнеше 
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спектрлік зоналарда түсіруге мүмкіндік беретін түсіру жабдықтарын 

кӛпзоналды, ал ондаған, жүздеген жіңішке спектрлік зоналардағы 

түсіру – гиперспектрлі деп аталады.  

     Әуеғарыштық суретке түсірудің кӛпшілігі (бір сәтте кӛп сурет 

жасалуы), кешенділігі – зерттеуге бір сурет қана емес, масшабы, 

қамту аудандары, дәлділігі, кӛріну ракурсы, түсіру уақыты, спектрлік 

диапазоны мен сәуле поляризациясы сияқты кӛрсеткіштерімен 

ерекшеленетін суреттер серияларын қолдануға мүмкіндік береді.  

       Әуеғарыштық суретке түсіру географияның кӛптеген 

салаларында кеңінен қолданылады: картография, метеорология, 

вулканология, гидрология, мұхиттану мен  океанография, 

гляциология, геодезия, геология, геоморфология, геоботаника, 

топырақтану т.б. Сонымен қоса, халық шаруашылығының кӛптеген 

саласында қазір кең етек алып келеді: ауыл шаруашылығы мен орман 

шаруашылығы, балық аулау, теңіз шаруашылығы, табиғат қорларын 

игеру, экология, биоқорларды сақтау, астрономия, медицина, 

инфрақұрылым  мен елді мекен құрылысы, әскері ӛнеркәсіп, авиация 

т.с.с.  

         Қашықтықтан түсіру материалдары әуеде үшатын (ұшақ, тік 

ұшақ) немесе ғарыштық аппараттардан, сүңгуір қайықтардан, жер 

бетіндегі арнайы станциялардан алынады. Алынатын ақпараттар - 

масштабы, анықтығы, геометриялық, спектралді т.б. сипаттары 

бойынша ӛте кӛп түрге бӛлінеді. Оның бәрі кӛптеген факторларға, 

түсіру түрі мен биіктігі, қолданылатын құрал жабдықтар, түсірілетін 

нысананың табиғи жағдайлары, атмосфераның жағдайы т.б. 

байланысты. Cуретке түсіру электромагниттік толқындардың түрлі 

спектрлік диапазонында: кӛзге кӛрінетін, инфрақызыл, жылулық 

инфрақызыл, радиотолқындық, ультракүлгін -  жасалады. Мұнда 

суреттер қара-ақ зоналды, панхроматикалық, түрлі-түсті, түсті-

спектрозоналды, шартты түсті болуы мүмкін.  Радиотолқындық 

диапазонындағы түсірудің ерекшелігін атап кетуге болады – 

радиотолқындар жұтылмай, ӛзгермей бұлттар, тұман арасынан ӛте 

алады. Түнгі қараңғылық та бұл түсіру түріне кедергі емес, сондықтан 

радиотолқындық түсіру кез келегн уақытта, кез келген ауа райында 

жүргізіле береді. Жер бетінің жеке дара ұсақ элементтерін түсірумен 

қоса, жалпы тұтас түрінде ірі аймақты суреттеуі, олардың арасындағы 

байланыстарды, құрылымдарын, ӛзара тәуелділігін  кӛрсете алады.  

Тағы бір тиімділігі – суретке түсіруді қайталау мүмкіншілігі. 
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Картографиялау мақсатында қашықтықтан түсірудің бірнеше негізгі 

бағыттары бар: 

-  топографиялық және тақырыптық карталарды құрастыру; 

- қолданылып жүрген карталарға түзетулер енгізу мен карталарды 

жаңарту; 

- фотокарталар, фотоблок-диаграммалар мен  картографиялық 

модельдердің құрама фотоларын жасау; 

-  жедел түрде карталар құру мен мониторинг жасау. 

Жедел түрде карталар құру – ғарыштық материалдардың 

қолданылуының тағы бір түрі. Ол үшін келіп жатқан ғарыштық 

материалдарды лезде автоматикалық ӛңдеуден ӛткізіп, қолма қол 

картографиялық форматқа (түрге) айналдырады. Бұл тұрғыдан жедел 

метеорологиялық карталарды мысал ретінде айтуға болады. 

Уақыттың нақты масштабында орман ӛрттері, су тасықындары, түрлі 

жағымсыз экологиялық жағдайлар мен басқа да қауыпты табиғат 

құбылыстар, апаттардың картасын жедел режимде жасауға мүмкіндік 

бар. Ғарыштық карталар ауыл шаруашылық ӛнімдердің пісу мерзімін 

бақылауға, ӛнім кӛлемін болжауға, үлкен аймақтардағы қар 

жамылғысының динамикасын байқауға, мұздықтар мен сельдер, теңіз 

мұздарының қозғалысын бақылауға  кӛмектеседі.    

       Қоршаған орта мен оның бӛлек компоненттерінің қашықтықтан 

түсіру және фотокарталар материалдары бойынша жедел түрде 

байқау және бақылау - әуеғарыштық (немесе картографиялық- 

әуеғарыштық) мониторинг деп атайды. Мониторинг деген ұғымға - 

процес немесе құбылыс бақылауы, оған баға беру, таралу мен даму 

болжамы, құбылыстардың даму нәтижесінде қауыпты немесе келеңсіз 

зардаптарының алдын алу шаралар жоспарлануы, процестердің тиімді 

әрі жағымды бағыттарын қолдауы кіреді. Осылай, жедел түрде  

картографиялау, процестер мен құбылыстардың дамуын бақылаумен 

қоса, басқарушылқ іс-шаралар ұйымдастырып, атқаруға үлесін 

тигізеді.   

        Қашықтықтан түсіру мониторингі  -  авиациялық және 

ғарыштық мониторингтердің жиынтығы. Кейде бұл ұғымға Жердің 

зерттеуіне қиын аймақтарды (құрал жабдықтар арқылы) бақылау 

жатады. Құралдардың мәліметтері бақылау орталықтарына (радио, 

сым, ғарышсерік, т.б. арқылы) жіберіледі. Авиациялық  мониторинг  

ұшақтардан, тікұшақтардан, аэростат шарларынан  жасалады. Яғни 

олар кӛбінесе тропосфера қабатын ғана қамтиды. Ғарыштық  

мониторинг  -   ғарыштық бақылау құралдарымен жүргізіледі.  
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       Жаһанды мониторинг жүйесін құруда картографиялық тәсіл 

ұғымына негізгі екі бағыттағы жер бетін бақылау және зерттеу 

жұмыстары жатады: 

    1. қазіргі кездегі табиғат қорлар бағалауын кӛрсететін негізгі 

картографиялық материалдар жиынтығын жасау; 

    2.  табиғат қорларының ӛзгеру динамикасын картографиялау, яғни, 

арнайы динамика және болжау карталарын құрастыру, қоршаған 

ортаға антропогендік әсерді нақты кӛрсететін, үнемі жаңартылып 

отыратын,  бақылау карталарын құрастыру.  

Қолданылатын картографиялық масштабтар түрі,  жедел түрде 

тақырыптық мониторинг карталарын құру жиілігі – қойылған 

мақсаттарға, жерді игеру саласына қарай, табиғи-аймақтық 

кешендердің даму деңгейіне байланысты болады.   

       Қысқаша әуеғарыштық зерттеулер тарихынан. Алғаш жасалған 

фотосурет. Жер бетін 80 метр биіктіктен түсірілуі. 1886 ж. 

А.Н.Кованько (Ресей) алғаш рет 800-1350 метр биіктіктен жер бетін 

әуе шарынан түсіруіі. 1910 ж. Гельгер еншісіне алғашқы ұшақтан 

суретке түсіру тиесілі. 1957 ж. КСРО –да алғашқы жасанды Жер серігі 

жіберілді. Міне осыдан ғарыштық зерттеулер дәуірі басталады десек, 

қате болмайды. Адам қолымен жасалған ең алғашқы ғарыштық 

суретке түсіру - КСРО ұшқыш-космонавты Г.Титов «Восток-2» 

ғарыштық кемеден 1961 ж. жасаған. 1968 ж. «Зонд-5» (КСРО) 

автоматикалық  ғарыштық станциясынан алғашқы ғарыштық суретке 

түсіру жасалды. Ғарыштық дәуір басталуы.   

  Әдебиет: 1-3. 

 

Лекция №2.  Әуеғарыштық тәсілдердің физикалық негіздері 
 

Лекция тезистері: Электромагниттік спектр 

            Әуеғарыштық зерттеу тәсілінде объект туралы мәлімет сәуле 

тіркеу нәтижесінде алынады. Сәуле ретінде түрлі спектрдегі 

электроманиттік толқындар – ультракүлгін, кӛзге кӛрінетін сәуле, 

инфрақызыл, радиотолқындар қолданылады. Олардың толқын  

ұзындықтары әр түрлі болғанмен, бірдей жылдамдықтармен 

таралады. Электромагниттік  толқындардың толқын ұзындықтары 

бойынша орналасу реттілігін спектр деп білеміз.  ғымен  

классификацияланған ,  электромагниттік  толқын  жолын  қуушы 

болып  таблады Әуеғарыштық зерттеу тәсілі кӛбінесе оптикалық  
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ультрақысқа, ұзындығы 0,3 мкм-ден 3 м дейін радиотолқындарға 

жүгінеді.    

     Оптикалық  толқын  диапозондары, толқын  ұзындықтары.   

      Сәулелену түрлері және табиғи обьектілерінің шағылыстыру 

қасиеттері  

      Жерге  түсетін  жарықтың  негізгі  қайнар кӛзі  -  Күн  болып  

табылады. Күн кӛп түрлі – ультракүлгіннен радиотолқындарға дейін 

электромагниттік толқындарды таратады. Энергияның негізгі бӛлігі 

толқын  ұзындықтары  0,3-3  мкм сәулелерге келеді, ал  ең жоғары  

энергия - толқын  ұзындығы  0,5  мкм  сәулеге келеді. 

     Сәулеленулер мен олар әсер ететін объектілер арасындағы 

қарымқатынастың сандық сипатына абсолюттік және салыстырмалы 

сипаттамалары. Абсолюттік сипат - кӛзге кӛрінетін диопазонында - 

сәуле, фотометриялық – люмен, электромагниттік спектрдің барлық 

диопазонда – радиометрлік, ватт. Салыстырмалы сипаттамалар 

шағылысу, сіңіру, шашырау, ӛткізу коэффициенттеріне негізделеді. 

Әуеғарыштық зерттеулер тәсілінде ең кӛп қолданылатын тәсіл – 

шағылысқан сәулелерді қолдану, себебі олар сәуле шағылыстыратын 

жер бетінің оптикалық сипатына тікелей байланысты.  

            Объектілердің ең маңызды оптикалық шағылыстыру 

сипаттамасына оның жарықтығы жатады. Жарықтыққа - сәуле түсу 

деңгейі тікелей әсер етеді. Түсетін сәулелер – тура, шашыранды және  

шағылысқан сәулелер жиынтығынан тұрады (метеорологиядан 

естеріңе түсіріңдер). Белгілі бағыттағы шағылысқан сәулелену 

ағынының жалпы сәулелер ағынына салыстырмалы мәні. 

Жарықтықтың абсолюттік мәні Күннің салыстырмалы орналасу 

биіктігіне, суретке түсіру құрал жабдықтар жүйесіне, 

шағылыстыратын беттің еңкіштігі мен тегістігіне байланысты (жер 

бедері). Сондықтан бір сәтте түсірілген суретте объект элементтері 

түрлі түспен, реңмен бӛлектеніп тұрады.    

              Жарықтық контраст. Шағылысу индикатриса. дейді, олардың 

түрлері. Спектралды жарықтық коэффициенті. Табиғи жер бетінде ең 

кӛп таралған - түрлі түсті (хроматикалық) объектілер.  Жер бетінде 

60 000 жуық түрлі түстер мен олардың реңдердін ажыратады.  

Мұндай объектілердің түрлі спектрлі зоналардағы жарықтығы 

біркелкі емес, содықтан спектрлі жарықтық коэффициентімен 

сипатталады.  Түрлі толқын ұзындықтарына тән спектрлі жарықтық 

коэффициенттерін график түрінде кӛрсетеді – оларды спектрлі 

жарықтық қисығы дейді. Әуеғарыштық зерттеуде тікелей 
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спектрометрлік ӛлшеулер нәтижелері бойынша түрлі спектрлі 

жарықтық қисықтарын ажыратады. Спектрлі шағылыстыру 

қасиеттерін зерттеу үшін қолднатын негізгі тәсіл – зертханалық. 

Спектрлі жарықтықты, немесе спектрлі жарықтық коэффициенттерін, 

шағылыстыру индикаторларын -  абсолюттік немесе салыстырмалы 

ӛлшеулер бойынша алады. Ол үшін фотоэлектрлік спектрометрлер 

қолданылады. Спектрометрлі ӛлшеулер 5-10 % дәлдәлікпен жасалып, 

зертханалық, далалық, ұшақ арқылы немесе ғарыштық болуы мүмкін. 

           Табиғи объектілердің спектрлі шағылыстыру қасиеттері. Табиғи 

объектілердің кӛптеген түрлері спектрлі жарықтық бойынша кӛзге 

кӛрінетін диапазонда бірнеше кластарға бӛлінеді. Олардың ӛзі 

спектрлі шағылыстыру қасиеттері бойынша тағы жіктеледі:     

 Тау жыныстары мен топырақ  

 Ӛсімдік жамылғысы  

 Су айдыны  

 Қар жамылғысы.  

Жердің ӛзіндік сәулелену сипаттары 

      Жердің сәулелік энергияны тек қана жұтпай, тарататыны да бәрімізге 

мәлім. Жердің орта температурасы 17
0
С. Жердің сәулелену 

энергиясының максимумы инфрақызыл зонаға 10-12 мкм тән. Жерден 

тарайтын және техногенді сәулелерді шартты түрде  инфражылулық 

және радиожылулық деп бӛлуге болады.     

             Инфражылулық сәулелер мәні объектінің температурасына 

байланысты. Ең жоғары сәуле тарату қасиет абсолютті қара денеге 

тән. Егер абсолютті қара дененің сәулелену коэффициентін 1-ге тең 

деп алсақ, қалған объектілердің коэффициенттері одан кем болады. 

Объектілердің инфрақызыл сәулелер интенсивтігінің температуралық 

тәуелділігі қашықтық зерттеулер (жылулық түсіру) негізіне қаланған.  

Бірақ ӛлшенген жылулық сәулелер радиациялық температураны 

сипаттайды. Радиациялық температура физикалық температурадан 

тӛмен болады, себебі, кӛбінесе оған атмосфераның да сәулелену 

қабілеті әсер етеді. Температуралық айырмашылықтар бойынша 

жанартаулар, мұхит ағыстары, жер асты ӛрттер ошағы, энергетикалық 

және ирригациялық жұйелер жағдайы деген сияқты мәселелерді және 

т.б. зерттеуге болады. Кӛптеген табиғи объектілердің таңертең және 

кешке температуралық инверсия контрастысы байқалады. 

Температуралық айырмашылықтардың тағы бір себебі – 

тектоникалық фактор, яғни Жер қойнауынан кӛтерілетін 

конвекциялық жылу ағындары.    
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             Радиожылулық сәулелену де инфражылулық сәулелер сияқты 

беткі скин-қабат қабатынан тарайтын сәулелерден құралады. Оның 

қалыңдығы сәуле ұзындығына байланысты. Неғұрлым ұзын болса, 

соғұрлым қабат қалың. Радиожылулық сәулелену қарқындылығы 

радиожарықтық температурамен сипатталады, яғни, ол Тж –   

абсолюттік  температура мен сәулелену коэффициентінің 

кӛбейтіндісі.  Жердегі нысандардың радиожарықтық температуралар 

айырмашылықтары физикалық температурасымен  емес, сәулелену 

қабілетімен анықталады. 

             Әуеғарыштық зерттеу тәсілінде табиғи сәулеленулермен қоса, 

жасанды сәулелер, мысалы барлық диапазондардағы 

электромагниттік  толқындар, лазер сәулелері т.б. қолданылады.  

Мысалы, ашық бұлтсыз түндері (олар ашық бұлтсыз күндерден әлде 

қайда жиі байқалады) барлаулық аэрофототүсіру жасағанда, 

парашютпен түсетін арнайы фотобомба қолданылады. Соңғы кезде  

аса жоғары жиіліктегі АЖЖ-диапазонды (СВЧ-диапазон) 

радиотолқындар қолданылады. Яғни онда жер бетін белсенді 

радиолокациялық түсіруге мүмкіндік туады. Себебі 

радиотолқындардың құнды қабілеттердің бірі - ӛту мүмкіндігі. 

Сәулелер ӛту тереңдігі зерттелетін нысандардың физикалық-

химиялық қасиеттеріне байланысты және толқын ұзындықтарына 

пропорционал ӛседі. Зерттелін нысанның құрылымына, беткі 

тегістігіне байланысты радиотолқындардың шағылысу қабілеті 

ӛзгеріп отырады. Осылай тау жыныстарындағы тереңдік жарықтарды, 

тереңдегі жер асты су қабаттарын анықтауға болады.  Мысалы, 

ұшақтан жасаған радиозерттеумен Антарктидадағы әйгілі ірі Восток 

кӛлі табылған.  

Атмосфераның  зерттуге қолданатын сәулеленуге әсері 

      Жер атмосферасы әуеғарыштық тәсілінде бір жағынан жеке зерттеу 

нысаны ретінде қолданылса, екінші жағынан, жер бетін анық 

зерттеуде түрлі кедергілер, ауытқулар туғызатын негізгі  кӛз. Түрлі 

газдар қоспасынан тұратын атмосферада су буымен қоса, бұлттар, 

қалқыма қатты және аэрозольді бӛлшектер тұрақты болады (сур.2.1.). 

Зерттеу сапасына тікелей әсер ететін факторларға мыналар жатады: 

      - Бұлттылық; 

      -  Атмосфералық рефракция; 

      - Атмосферада сәулеленудің әлсіреуi,  

       Атмосфераның ӛзі, сүзгіш тәрізді, түрлі ұзындықтардағы сәулелерді 

бӛліп ӛткізеді (метеорология курсынан естеріңе түсіріңдер). Мысалы 
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ультракүлгін (УК) сәулелер үшін атмосфера тұнық емес. Спектрдің 

ұзын толқынды бӛлігіне ауысқан сайын, тұнықтық терезесі 

орналасады, мұнда  атмосфераның тұнықтық коэффициенті жоғары 

(1-ге жуық).  Кӛзге кӛрінетін диапазондағы және оған жақын 

орналасқан УК және ИҚ зоналардағы (0,3-1,3 мкм) және жылулық ИҚ 

диапазондағы (3-5 и 8-14 мкм) тұнықтық терезесінің практикалық 

маңызы зор.  

         Су қабатындағы сәулелердің шашырау, сіңірілу заңдылықтары 

атмосферадағы заңдылықтарға ұқсас. Су қабаты да су астындағы 

нысаналарды суретке түсіргенде, олардың жарықтығын, контрастын, 

анықтығын тӛмендетеді. Суға таралған сәуленің қарқындылығы 

бәсеңдейді, ал спектрлік құрамы ӛзгереді. ИҚ- сәулелер су 

қабаттарымен толығымен сіңіріледі. Тұнбалары, фитопланктондары 

аз, тұнық суларда қызыл сәулелер 10 м тередікке, сары - 20 м, кӛк-

кӛгілдір - 50 м тередікке таралады. Бұл тереңдікте сәуле 

қарқындылығы 100 есе азаяды. 200 м-ден терең су қабаттарына сәуле 

мүлдем бармайды. 

Әдебиет: 1-3. 

 

Лекция №3. Түсіру тәсілдері, техникалық құралдар және 

әуеғарыштық суреттер алу тәсілделері 

Лекция тезистері: Сәулелерді түсіру тәсілдері  

        Әуеғарыштық түсіру жүйелерінде сәулелерді тіркеу тәсілдері 

бірнеше негізгі жолдарға негізделеді: химиялық, жылулық және 

электронды. Сәулелер қабылдағыштары (детекторлар) ретінде түрлі 

фотографиялық материалдар, фотоэлектрлік және термоэлектрлік 

элементтер, сонымен қоса, антенналар қолданылады. 

Қабылдағыштардың ең маңызды қасиеті – сезімталдылығы, ол жалпы 

және спектрлі болып бӛлінеді.  Техникалық құралдармен қоса, 

әуеғарыштық түсіруде ең негізгі биологиялық қабылдағыш ретінде 

қолданылатын адам кӛзін айтуға болады. Адам кӛзінің құрамына 

келсек, кӛз сетчаткасының фоторецепторлары (сәуле 

қабылдағыштары) кӛзге кӛрінетін сәуле диапазонының 0,38 – 0,72 

мкм зонасын қабылдайды, әрі субъективті жарық және түс  сезілуі 

байқалады. Адам кӛзінің сезімталдылығы миллион есе рет ӛзгеруі 

мүмкін, әрі ең жақсы сәуле қабылдау қабілеті 0,556 мкм толқын 

ұзындығында байқалады екен. Сондықтан, жасыл-сары түстер ең 

жарқын түстер ретінде кӛрінеді. Қазіргі кезеңде, техниканың қаншама 

жоғары асқақтап дамыған кезі болсада, кӛздің кӛру қабілетінің рӛлін 



 18 

тӛмендете алмаймыз. Себебі әуеден бақылауда ақпарат жинауға, 

ғарыштық ақпараттарды бақылауда, әуеғарыштық суреттердің 

камералық ӛңдеуінде (дешифрлеу, фотограмметриялық ӛлшеулер 

жасау т.б.) -  кӛз кӛру рӛлі ӛте маңызды. Сондықтан, аспап-

құралдарды жобалап, құрған кезде, адам кӛзінің кӛру қасиетін 

ескереді.  

       Сәулелердің фотохимиялық тіркелуі. Қара-ақ фотографиялық 

материалдардың негізі. Сурет анықтығы. Бейненің жақын орналасқан 

бӛліктерін бӛлек әрі анық кӛрсету мүмкіншілігін айыру қабілеті 

(разрешающая способность).  Түрлі түсті бейне жасау.  

       Сәулелердің электрлік тіркелуі.  Электромагнит толқындарының 

барлық спектрін, әуеғарыштық зерттеулерінде кең қолданылатын, 

электрлі қабылдағыштармен тіркеу. Электрлі тіркелуде қолданылатын 

қабылдағыштар түрлері: 

 Фотоэлектрлі немесе фотоэлементтер. 

 Электровакуумдық фотоэлектронды кӛбейткіштер (ФЭК). 

 Жартылайӛткізгіш фотоэлементтер – ИҚ сәулелерге сезімтал 

жартылайӛткізгіштердің  электрлік кернеулігі ӛзгеруіне 

негізделген (селен, кремний, теллур, германий т.б.). 

 Термоэлектрлі  қабылдағыштар – ИҚ жылулық сәулелерді 

сіңіру нәтижесінде, қабылдағыштардың жылуына негізделген. 

 Антенналар – металды сымнан жасалған, радиодиапазондағы 

электромагниттік толқындар қабылдағыштары мен сәуле 

таратқыштар.  

              Түсіру құралдары мен түсіру түрлері  

     Әуеғарыштық суреттер арнайы құрадармен, яғни кӛп рет 

қолданылатын түсіру жүйелері арқылы жасалады. Олар жұмыс істеу 

принципі, құрылымы, қолдануы бойынша ажыратылады.  Олардың 

ішінде негізгілері – фотографиялық, оптикалық-электронды және 

радиоэлектронды. Осы аталған жүйелердің барлығы, бір бірімен 

тығыз байланысты құралдар мен жабдықтардан тұрады: 

фотокамералар, сканерлер, радиолокаторлар, 

радиобиіктікӛлшегіштер, осы құралдардың жұмысын басқаратын 

борттық компьютер.  

Фотографиялық камералар – әуеғарыштық суретке түсіру 

жүргізетін әмбебап құралы. Олар кадрлы және панорамалық  болып 

бӛлінеді  және ұшақтан немесе ғарыштық аппаратан түсіріледі. 

Сонымен қоса, оптикоэлектронды кадрлі деген түрі қолданылады.   
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      Әуеғарыштық суреттердің маңызды сипатының бірі – оның 

масштабы (М), ол түсіру биіктігіне (Н) және фотоаппараттың 

фокустық арақашықтығына (f ).    

                                        
H

f

M


1
 .                                   (1) 

 

Оптикалық-электронды кадрлы камералар бейнелерді электрондық 

тәсілмен тіркейді.   Фотопленка салынған кассетаның орнына, мұнда 

оптикалық бейнелерді электр дабылына (сигналына) айналдыратын 

электрондық жүйе қолданады. Оларға телевизиялық және цифрлі 

электронды камералар жатады. 

      Кадрлі түсіру камералардың артықшылығы – орталық проекцияда 

жоғары дәлділікті суретті бір сәтте алуы. Панорамалық 

фотоаппараттар үшу бағытына кӛлденең бағытта кең кӛлемді суреттер 

жасауға мүмкіндік туғызады.   

Сканерлер – бейнелердің жеке бӛліктерін кезекпен кезек тіркеу 

нәтижесінде алынатын суреттер жасалады. Қазір сканерлердің 

кӛптеген түрлері бар: оптикалық-механикалық, оптикоэлектронды, 

кӛпзоналды, гиперспектрлік, лазерлі, сонымен қоса,  жылукӛргіштер, 

(тепловизоры), радиометрлер және т.б.  

       Түсіру қондырғыларын тасымалдайтын құралдар: 

 Авиациялық қондырғылар, артықшылығы мен кемшілігі.  

 Ғарыштық  қондырғылар, артықшылығы мен кемшілігі.    

Әуәғарыштық түсірулерді қолдану мақсатына, қолданылған 

қондырғылар мен ұшатын аппарттарына,  түсіру әдісіне, шыққан 

суреттер түрлеріне қарай - топтарға, топшаларға бӛлу.    

             Жер бетін түсіру - электромагниттік толқындар спектрінің 

түрлі зоналарында жасалады: кӛзге кӛрінетін толқын 

ұзындықтарында 0,38-0,78 мкм,  жақын ультракүлгін диапазонында 

(0,28-0,32 мкм), инфрақызыл диапазонында (0,18-10 мкм), микро 

радиотолқындарында (0,01-100см). Түсіру электромагниттік 

толқындардың белгілі бір зонасында немесе бірден бірнеше зонада 

жүргізіледі. 

        Суреттердің сапасына әсер ететін табиғи жағдайлар.  

Әуәғарыштық түсірулер. Аэрологиялық түсіру деп ұшатын 

аппараттардан (ұшақ, тік ұшақ, аэростатат, әуе шары) жер бетін түсіру 

процесін айтады:  

- түсіру фотоаппаратпен жасалса, оны  аэротүсіру деп аталады; 
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- түсіру телевизиялық, электронды немесе сканерлеу 

қондырғыларымен жасалса, ол электронды түсіру; 

- түсіру спектрдің инфрақызыл диапазонында жылусезгіш  

қондырғыларымен жасалса, ол жылулық немесе  инфрақызыл 

түсіру. 
        Түсіру радиолокатор кӛмегімен жасалса ол –  радиолокациялық  деп   

аталады. Ғарыштық түсіру деп ғарыштық ұшқыш аппараттардан (ғарыштық 

кеме, ғарыштық станция, серік) - жер бетін (немесе басқа планеталардың) 

бетін түсіру процесін айтады. Әуеғарыштық фотоға түсіру былай бӛлінеді: 

қолданылған аэрофотоаппарат түрлері бойынша – кадрлі, қуыстық, 

панорамалық;                                                                                                                                                                                                                                                  

- қолданылған ұшқыш аппараттар түрлері бойынша (ұшақ, тік 

ұшақ, аэростат, Жердік жасанды серігі - ЖЖС); 

- аэрофотоаппаратың оптикалық ӛсінің бағыты бойынша; 

- аппаратың толқындарға сезімталдығы бойынша (қара-ақ, түсті, 

спектрозоналды);       

- тәулік уақыты бойынша (күндізгі, түнгі түсіру);  

- қолдану бағыты бойынша (топографиялық, геологиялық, 

метеорологиялық, т.б.); 

- аэросуреттердің саны және орналасуы бойынша                                                             

(маршруттық, аудандық);                                                                               

- масштабы бойынша (ірі-, орта-, және ұсақ  масштабты). 

Ғарыштық ұшқыш қондырғылардын алынған ақпарат келесі                                               

мәселелерді шешуге мүмкіндік жасайды:  

                  - ӛлшеу жұмыстары (зерттелетін территориялардың пішіні 

мен аудандарын анықтау, Жер бетін картаға түсіру, топографиялық 

карталарды жаңарту, геодезиялық еспетерді нысадау және шешу, т.б.) 

                  -ғылыми-зерттеулік (ғылымның және халық 

шаруашылығының түрлі салаларындағы зеттеулер,   

                  - адам аяғы баспаған немесе зерттеуге қиын аймақтардың 

зерттеуілері т.б.) экологиялық (уақыт және кеңістік бойынша табиғат 

ортасының ластану мониторингін құру).  

      Аэрофотоаппараттың оптикалық ӛсінің бағытталуы бойынша  

пландық және  перспективалық аэротүсіруді ажыратады. Пландық 

(вертикалды) түсіруде аэрофотоаппараттың оптикалық ӛсінің бағыты 

жер бетіне тіке, яғни  90
0
  бұрышпен бағытталады, ал сурет 

горизонталды болады. Оптикалық ӛсінің тік вертикалдан ауытқу 

бұрышы 3-5
0
 аспайды. Перспективалақ түсіруде аэрофотоаппараттың 

оптикалық ӛсінің бағыты вертикалға белгілі бір бұрышпен 
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бағытталады. Мұнда фотокамераның “кӛретін” ауданы ұлкенірек 

болып қамтылғанмен, суретте бейненің алдыңғы, артқы планы 

болады.    

      Суреттердің Жер бетін  “басуы” бойынша аэрофотосуреттер  

бірмаршрутты, сызықты нысандарды (ӛзен аңғарлары, теңіз, мұхит 

жағалаулары, жолдар, құбыр желілері т.б.) зерттегенде қолданады. 

Трассаның бойымен маршруттар жалғасқан сынық сызықтар түрінде    

болады. Аэросуреттер бір бірін ұзындық бойымен басады. -  

кӛпмаршрутты (аудандық),  әдетте батыстан шығысқа (немесе 

керісінше) бағытталған маршруттар түзу бағытты, әрі параллелді 

сызықтар түрінде зерттелетін ауданды басады. Мұндай түсірулер 

ауданды нысандарды (ауыл шаруашылық жерлер, орман алқаптары,  

кӛлдер мен теңіздер т.б.) жасауға арналған. Параллелді 

маршруттардағы суреттер бірі бірін кӛлденеңнен басады.  

     Бір бірімен тізбекті байланыстағы элементтерден тұратын, 

оптикалық және фотографиялық бейнені қамтамасыз ететін 

жиынтықты  аэрофотографиялық жүйе деп атайды. Оның сұлбасы 

3.4. суретте бейнеленген.  Ал суреттің сапасы осы жүйдегі әр 

элементтің сипатына байланысты. Бастапқы элемент түрінде бұл 

жұйеде - түсіру нысаны – аэроландшафт болады. Сурет сапасына әсер 

ететін оның сипаттарына – жарықтығы, альбедо жатады. Олар 

бұлттылыққа, сәуле түсу жағдайларына, күннің аспан күмбезінде 

орналасу биіктігіне байланысты. Фотоаппарат пен ландшафт 

арасындағы атмосфера жағдайы да – тұнықтығы, ылғалдылығы, 

турбуленттік ауа ағындары, атмосфералық рефракция сияқты 

сипаттар әсер етеді. Сурет сапасына тікелей әсер ететін факторларға 

фотоаппарат түрі (ішіндегі линзалар мен окуляр жүйесі), фотопленка 

сапасы т.б. жатады.   

       Аэрофотоға түсіру бекітілген сұранысқа сай жасалады. Мысалы, 

кадрлік түсіруде, суреттердің бір бірін ұзындық бойымен басу 60% 

кем болмау керек, ал маршруттар арасындағы суреттердің 

кӛлденеңнен басылуы - 40% кем болмау керек.  

Аэроғарыштық суреттердің түрлері және жіктелуі  

     Аэроғарыштық түсірулер нәтижесінде әлемде бірнеше миллион 

суреттер қамтитын қор жиналған. Олар 100 астам түрлерге бӛлінеді.  

Қолдануға ыңғайлы болу үшін, олар жұйеленіп, түрлі топтарға 

бӛлінген. Олар географиялық зерттеулерде түрлі бағыттарда 
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қолданылады. Аэроғарыштық суреттердің жіктеу негізі ретінде мына 

кӛрсеткіштер қолданылады:  

1. Түсірудің спектрлік диапазондары, яғни олар суретке түсетін 

нысаналардың  биогеофизикалық сипаттарын анықтайды. 

Осы сипаттар бойынша суреттер келесі үш негізгі топқа 

бӛлінеді: 

а) сәулелік, яғни кӛзге кӛрінетін, жақын және орта ИҚ 

диапазондағы түсіру; 

б) жылулық ИҚ диапазондағы түсіру; 

в)радиодиапазондағы түсіру (олар қолданылатын сәулелер 

бойынша еркін және жасанды болын бӛлінеді. Біріншісі – 

түсірілетін нысаналардың ӛз сәулелерін түсіру болса, екіншісі 

– радиолокациялық, яғни ғарыштық қондырғыдан жіберіліп, 

жер бетінен шағылысқан сәулелерді тіркеу нәтижесінде 

түсіру.   

2. Бейнелерді алу технологиясы, ол суреттің бейнелік, 

радиометрлік, геометриялық қасиеттеріне әсер етеді. Ол – 

а) фотографиялық; 

б) сканерлік (оптикалық-механикалық және оптикалық-

электронды). 

 Дешифрлеу сипаттарына байланысты  суреттер қамту аймағы, 

масштабы, кеңістіктік анықтығы бойынша бӛлінеді. 

Қамту аймағы бойынша: 

1. Жаһандық (глобалды)  - бүкіл планетаны, немесе жарты планетаны 

қамтитын, қамту ауданының ені  10 000 км жуық, ауданы жұздеген 

миллион км
2
 болатын, геостанционарлы серіктерден немесе 

планетааралық қондырғылардан түсіру.   

2. Ірі аймақтық – материкткрді, олардың ірі бӛліктерін қамтитын 

(мысалы, Қазақстан, Батыс Еуропа, Орта Азия, Аустралия т.б.), қамту 

ауданының ені 500-3000 км, метеорологиялық серіктерден жермаңы 

орбиталарынан түсіру.   

3. Аймақтық – аймақтар мен олардың бӛліктерін қамтитын (мысалы, 

ірі емес Бельгия сияқты елдердің территориясы, Қарағанда облысы, 

Новосибирск облысы, т.с.с.), қамту ауданының ені 50 – 500 км, 

метеорологиялық серіктерден жермаңы орбиталарынан түсіру.  

ширина зоны охвата 50 – 500 км, аумағы 350350 км
2
 , 180180 км

2
, 

6060 км
2
, ресурстық немесе картографиялық серіктерден, ұшқышты 

ғарышты кемелерден, орбиталды станциялардан түсіру.   
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4. Жергілікті – жер бетінің салыстырмалы түрде кіші аумақтары 

(қала, ауыл, ауыл шаруашылық жерлер т.б.), қамту ауданының ені 10 

– 50 км, аумағы  1010 км
2
 шамасында, арнайы ірі масштабы 

топографиялық түсірулер жасайтын серіктерден түсіру.   

Масштабы бойынша ғарыштық суреттер бӛлініуі. 

Кеңістіктік анықтығы бойынша бӛлініуі. 

Суреттердің негізгі түрлері (фотографиялық, сканернлік, ПЗС-

суреттер, жылулық ИҚ-суреттер, микротолқынды радиометрлік 

суреттер, радиолокациялық), олардың ерекшеліктері  

Стереоэффект құбылысы. Стереоскоп. Лупалар.  

Параллакс - стероскоп арқылы анықталатын, екі кӛршілес 

аэросуреттердегі бір нысандардың координаталар айырмасы, яғни 

ұзындық бойы абсциссалар айырмасы, кӛлденеңнен -  ордината 

айырмалары. Кйде айырманы бұрыш ретінде анықтайды.  

    Әдебиет: 1-3. 

 

Лекция №4.  Әуеғарыштық суреттердің қасиеттері мен оларды 

ӛңдеу 
Лекция тезистері: Суреттердің бейнелік қасиеттері мен оларды 

дешифрлеу.        Әуеғарыштық зерттеулердің жетістіктері мен сапасы 

– ғарыштық суреттерге жасалған ӛңдеулік жұмыстар сапасына тікелей 

байланысты. Әуеғарыштық суреттердің екі түрі – аналогті және 

цифрлік, қолданылады. Объект жайлы толық мазмұнды мәліметтер, 

яғни географиялық орналасуы, геометриялық сипаттары, т.б. - 

әуеғарыштық суреттерді дешифрлеу мен фотограмметриялық 

ӛлшеулер жүргізу арқылы анықталады.    

Дешифрлеу– әуеғарыштық зерттеулердің маңызды кезеңі, яғни 

ол әуеғарыштық суреттер бойынша зерттелетін нысананы айқындау, 

тану, оның сипаттамаларын анықтау.  Ол нысана қасиеттері мен 

олардың суретке түсу бейнелері арасындағы байланыстарға 

негізделген.  Бұл жұмыс кезеңі ең күрделі де жауапты, себебі 

дешифрлеу қаншалықты сапалы жасалса, соншалықты оның нәтижесі 

бойынша жасалатын карталар сапалы болады. Дешифрлеу процесі 

бірнеше жұмыс кезеңдерінен тұрады:   

- далалық бақылауларға дайындық; 

- далалық бақылаулар; 

- дешифрлеу; 

- суреттерде сызба жұмыстарын жасау; 

- түзетулер енгізу мен қосымша бақылау жасау; 
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- дайын материалды тапсыру. 

      Әуеғарыштық суреттер элементтерін сипаттау үшін бірнеше 

сандық кӛрсеткіштер ұсынылған: кеңістіктік дәлділік пен дәлділік 

қасиеті Дешифрлеудің негізіне мына факторлар қаланған: 

1. физикалық-математикалық, мұнда бейнелердің оптикалық 

және геометриялық қасиеттері қарастырылады;  

2. географиялық, мұнда нысаналардың кеңістікте орналасуы 

талданады. 

Дешифрлеу процесін жүргізу үшін, ғылымның  кӛптеген салалары 

бойынша хабардар болу керек: геодезия, геоморфология, география, 

аэрофотография, аэрофотосъемка, фотограмметрия, картография, 

геология, т.б.  

       Дешифрлеудің негізгі түрлері:  

 1.Жалпыгеографиялық – Жер беті туралы жалпыланған ақпарат алуға 

ықпал ететін түрі: гидрография жүйелерін, жол тораптарын, елді 

мекендерді, ӛсімдік, топырақ жамылғысын, жер бетінің басқа 

элементтерін ажыратады. Жалпыгеографиялық дешифрлеу мына екі 

түрлін біріктіреді: 

- а) топографиялық;   

- б) ландшафттық.   

2. Салалық (әскери, ауыл шаруашылық, геологиялық, т.б.) - бұл 

дешифрлеу кӛптеген түрлерге бӛлінеді, және жер бетінде орналасқан 

немесе атмосферадағы нысаналар мен олардың жиынтықтарының 

сипаттамаларын анықтауға, ведомстволық мәселелерді шешуге 

бағытталған.  

   Суреттердің негізгі дешифрлеу тәсілдері: далалық, аэровизуалды, 

камералды, аралас.   

Дешифрлеудің барлық түрлерінде аталған тәсілдердің барлығы 

қолданылады:  визуалды (тікелей және инструменталды), машина 

арқылы (автоматикалық), и аралас (адам және  машина).  Визуалды 

дешифрирлеу оператор-дешифрлеушімен жүргізіледі. Машина арқылы 

дешифрлеу жолдары: микрофотометрлік, фотоэлектронды, кеңістіктік 

сүзгі (фильтрация) тәсілі. 

Әуеғарыштық суреттердің бейнелеушілік қасиеттері - суреттерден 

алынатын ақпараттардың кӛлемі мен сипаттамаларына әсер етеді. 

Дешифрлеуші ӛзінің практикалық жұмысында фотобейнелердің 

қаншалықты нысаналар туралы нақты мәлімет беретіні туралы білу 

керек. Кӛптеген жағдайда бейненің түсі, реңі – аппараттың 

фотографиялық қабылдау сапасына байланысты.  
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Әуеғарыштық суреттердегі бейнелерді жалпылау – жергілікті жердегі 

нысаналарды әуеғарыштық суреттерге түсірудің заңдылықты 

ерекшеліктері, яғни бейненің  кеңістіктік-жарықтық  және түстер 

сипаттамаларын қортындылау.  

Жергілікті жердегі нысаналардың дешифрлеулік сипаттамалары 
        Суреттер бойынша, жер беті нысаналарын дешифрлеу процесі 

логикалық құрылымдық жұйе ретінде тану сатыларынан тұратын 

жиынтық. Ал ол анықтау сатылары мына бӛліктерден тұрады:     

- анықтау  - әуеғарыштық суретте бейнелердің бӛлек элементтерін 

тану, бірақ суреттің тұтас мағынасын анықтамау; 

- тану – бейненің тұтас мағынасын анықтау, оны бӛлек 

элементтерге бӛлу, элементтер арасында сапалық және сандық 

байланыстарды анықтау, тұтас алынған бейнеге сараптама 

жасау;  

- жіктеу – нысаналарды тақырыптық принцип бойынша анықтау; 

- болжау – нысаналар жайлы анықталған мәліметтер бойынша оның 

даму заңдылықтарын болжау. 

       Дешифрлеу теориясы мен практикасы үшін тану нысаналар 

жайлы кең, жан-жақты  жіктеудің маңызы зор.  Ең үлкен жіктеу 

тобына топографиялық нысаналар жатады: гидрографиялық жүйе, 

ӛсімдік жамылғысы, түрлі егістік жерлер, топырақ жамылғысы, жер 

бедері, мұздықтар, жанартаулар, елді мекендер, ғимараттар, темір 

және автожолдар, электр желілері, геодезиялық белгілер, шекаралар, 

жергілікті бір нысаналар, т.б. Табиғи нысаналар еркін пішініді, жер 

бетінде орналасуы да ретсіз болады. Жасанды нысаналар стандартты 

пішінді, тұрақты құрамды, типтік кӛлемді және қоршаған ортамен 

тығыз байланыста болуымен кӛзге түседі.   

        Жинақы нысаналар суреттерді кіші кӛлемді болады (құдық, 

ескерткіш, бұлақ, жеке тұрған терек, үй, т.б.).  Сызықтық нысаналарға 

- ұзындығы енінен үш есе асатын нысаналар жатады (ӛзен, арық, жол, 

ұзын кӛпір, т.б.). Аудандық нысаналар үлкен пішінді болады (орман 

массивтері, тоғай, шалғын, батпақ, елді мекендер, т.с.с.). Қарапайым 

нысаналар күрделі нысаналардың бӛлігі ретінде болады. Күрделі 

нысаналарға қарапайым нысаналардың ретпен орналасқан жиынтығы 

жатады (елді мекендер, кәсіпорындар, аэродромдар, т.б.). 1 кестеде 

дешифрлеу нысаналарының  жіктеуі кӛрсетілген. Мұнда жіктеу 

заңдылықтары, нысаналар топтары берлген, мысалдар келтірілген.  

      Дешифрлеу сипаттарына нысаналардың кӛрініп тұрған сипаттары 

жатады (кӛзге тікелей кӛрініп тұрған): 
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- тікелей сипаттары (пішіні, кӛлемі, түсі, реңі, тегістігі, 

құрылымың кӛлеңкелері ); 

- жанама сипаттары (салыстырмалық орналасуы, нысана 

әрекеттерінің іздері, бағыныштылығы, байланыстары мен 

тәуелділігі). 

Сонымен қоса, жинақы, сызықтық, жалпақ және кӛлемді пішіндерді 

ажыратады. Пішінге қарағанда, кӛлем аса анық дешифрлеу сипатына 

жатпайды, себебі ол сурет масштабына байланысты. Нысана кӛлемін 

анықтау үшін, сурет масштабын біле тұра, мына теңдеуді қолдануға 

болады: L =   m, мұнда   m – сандық масштабтың екінші бӛлігі, L – 

натуралды жағдайдағы нысана ұзындығы,    – осы нысананың 

суреттегі ұзындығы. 

        Дешифрлеу нысаналарының жіктеуі. Дешифрлеудің 

географиялық негіздері.  

       Табиғи-аймақтық кешендердің негізгі бірлігі - географиялық 

ландшафт – жаратылуы мен даму тарихы бірегей, бірыңғай 

географиялық фундаменті бар, гидротермиялық жағдайлары мен 

топырақ, ӛсімдік жамылғысы, жануарлар әлемі ұқсас,   климаты,  жер 

бедері - бір текті аймақ. Табиғи-аймақтық кешеннің қарапайым түріне 

фация жатады. Фация тӛңірегінде мына табиғат компоненттерінің: 

микроклимат, тау жыныстары, жер бедері, топырақ түрлілігі мен 

ӛсімдік қауымдастығы т.б. -  бірегейлігі аңғарылады. Мысалы, бір 

жыраның ӛзінде бірнеше фациялар ажыратуға болады: солтүстік 

экспозиция беткейінің фациясы, оңтүстік экспозиция беткейінің 

фациясы, жыра түбінің фациясы. Бір бірімен тығыз байланысқан 

фациялар күрделі табиғи-аймақтық кешенді құрайды, және оны ӛлке 

(урочище) деп атайды. Ӛлке суреттерде ерекше морфологиялық 

құрылым арқылы білінеді. Фацияның құрамдас бӛліктеріне оның 

фрагменттері, яғни ландшафттың кіші бӛліктері жатады      

Географиялық дешифрлеу негіздері түрлеріне жатады: 

1. Индикациялық дешифрирлеу, оның негізіне ӛлке құрылымын 

сипаттайтын, кешенді дешифрлеу белгілерін зерттеу мен қолдану 

қаланған.  Мұнда индикатор – яғни суретте аңғарылатын белгі 

(ӛсімдік қауымдастығы, жер бедері, бӛлек тұрған ағаш немесе бір 

ӛсімдік түрі, ландшафттың морфологиялық құрылымы т.б.),  байқауға 

қиын (бір қарағанда кӛрінбейтін) нысананы сипаттуға, анықтауға 

ықпал етеді, мысалы геологиялық құрылым, су тереңдігі, су 

минералдығы, беткі шӛгінділердің литологиялық құрылымы т.б. 

Индикациялық байланыс тікелей индикаторларға және жанама 
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индикаторларға бӛлінеді, ал олар индикация нысанасымен тікелей 

және жанама түрде байланыста. Географиялық индикаторларға 

мыналар жатады: ландшафттың ішкі құрылымын сипаттайтын - жер 

бедері; геоиндикаторлар – геологиялық жағдайларды сипаттайды;    

галоиндикаторлар – топырақ түрлері мен тұздану деңгейін, немесе 

аналық топырақ түзуші жыныстарды сипаттайды;   

гидроиндикаторлар – жер асты суларын сипаттайды; ӛсімдік 

индикаторлары; гидрография индикаторлары – беткі суларды, 

олардың  жиілігін сипаттайды. 

2. Жергілікті жердегі нысаналар арасындағы корреляциялық 

байланыстарды анықтайу. 

3. Эталон негізінде дешифрлеу. 

    Камералды ӛңдеулерде, суреттердің түрлі түсіру тәсілдерінде 

қолданатын эталондардан басқа, дешифрлеуші анықтауыштар.   

Дешифрлеу белгілірінің жасалған барлық эталондары мен жиынтық 

кестелері бір жүйеге келтіру, аннотациялау. Географиялық элементтер 

мен ӛндірістік кәсіпорындардың  дешифрлеу белгілері. Әуеғарыштық 

суретті дешифрлеу технологиясы – сұраныс ӛнімін алу мақсатында, 

арнайы техникалық құралдарды қолдана отырып, белгілі бір ретпен 

әрі тәсілдермен орындалатын керекті операциялар  жиынтығы. 

Дешифрлеу процесінің түйіндісі, яғни нәтижелі соңы – суретке 

түсірілген жер бетінің картасын құру. Картографиялау алдында 

аннотациялау жасалады. Аннотациялау (аннотация құру) - 

әуеғарыштық сурет бойынша түсірілген жер беті бӛлігі жайлы 

тиянақты, мұқият сӛзбен сипаттау жасау. 2 –ші кестеде кейбір 

географиялық нысаналардың дешифрлеу белгілері келтірілген.  

Суреттерді ӛңдеу 

      Цифрлік әуеғарыштық сурет арқылы компьютерлік ӛңдеу 

тәсілдерімен кӛптеген ақпарттарды натижелі әрі толық алуға болады. 

Түсіру, яғни радиометрлік сипаттарды анықтау - жердегі 

нысаналардан шағылысқан немесе олардың ӛзіндік сәулеленуін тіркеу 

нәтижесінде екені белгілі.    

Цифрлі әуеғарыштық сурет дегеніміз – белгілі ретпен орналсақан 

сандар массиві жиынтығы, олар екі ӛлшемді (х, у бағыттарындағы) 

бейнеге ауысады. Цифрлі әуеғарыштық суреттер арнайы форматта – 

компьютер экранында тік бұрышты бейне -  пикселдер (pix) түрінде 

қалыптасып, сақталады. Цифрлік суреттер екі жолмен алынады:  

- суретке түсіретін сканермен электрлік сигналдар арқылы цифрлік 

жазу;  
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-   бұрынғы жасалған аналогтік суреттерді сканерлеу әдісімен цифрлік 

суретке айналдыру.  

Дешифрлеу дәлділігіне түрлі факторлардың әсер етуі. Дешифрлеу 

тәсілінің  ақпарттық мүмкіндіктері - суретте бейненің түсу сапасына, 

дешифрлеушінің техникалық жабдықталуына, суреттің ақпарат беру 

мүмкіндігіне байланысты. Қазіргі кезде ақпарат алу жылдамдығы 

шамамен  70 бит/сек тең. Сонымен қатар,  дешифрлеушінің кӛзінің 

кӛру сапасы, контрасттық сезімталдығы да үлкен әсер етеді. Кӛздің 

кӛру қабілеті мен сапасы. Дешифрлеудің дәлділігіне адам кӛзінің кӛру 

қабілетіне әсер ететін ерекшеліктер.  

    Суреттің контрасттығы нысаналар түстерінің қанықтығына, 

фонның анықтығына, жер беті мен басқа нысаналардың альбедосына, 

сурет қағазының сезімталдылығына, жерге түскен және тіркеу  

сәулелерінің  мӛлшеріне, фотопленканың химиялық-фотографиялық 

ӛңделуіне байланысты.   

Суреттердің геометриялық және фотограмметрялық сипаттары  

Аэросуретке түсіруде, ұшақ курсы (ұшу бағыты) арнайы ұшу 

картасында немесе бұрын жасалған фотосхемаларда сызып, 

белгіленеді. Картадағы маршрут орналасуы, суретке түсірудің негізгі 

параметрлері суретке түсіру масштабына 

0

1

m
  байланысты. Ол  

фотоаппараттың фокустық арақашықтығы f мен суретке түсіру 

биіктігіне Н тікелей байланысты. Осы сипаттамалар мына негізгі 

теңдеумен байланысады: H = m0 f ;  

- фотосуреттердің бір бірін ұзындық бойымен басуы  ( %) : 

рx = 50(1 + 
H

h
) + 10 ,  немесе  %100

c

x
x

l

l
P  ;            

- фотосуреттердің бір бірін кӛлденең басуы  ( %): 

py = 50(1 + 
H

h
) - 20 , немесе    100

c

y

y
l

l
P %; 

мұнда h – суретке түсіру маршрутында ұшақ биіктігінің ауытқу 

мӛлшері, 

 x – фотосуреттердің бірі бірін ұзындық бойымен басқан 

жағдайдағы, басылған учаскенің  х ӛсі бойынша ұзындығы,   y – 
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фотосуреттердің бірі бірін кӛлденең басқан жағдайдағы басылған 

учаскенің  у ӛсі бойынша,   c  - фотосуреттердің ұзындығы мен ені; 

- суретке түсіру базисі (немесе екі кӛршілес түсіру нүктелері 

арасындағы қашықтық): 

Bx=
 

100

100 xсн PL 
; 

- екі кӛршілес түсіру маршруттар арасындағы қашықтық: 

 

By=
 
100

100 yсн PL 
  ; 

 

Суреттің негізгі нүктесі. Суретке түсіру материалдарын талдау 

мен бағалау.   Аэрофототүсіру жұмыстарының сапасын бағалау үшін 

мыналарды анықтайды: 

- фотосуреттердің бір бірін ұзыннан және кӛлденең 

басылуының ауытқуы шектелген мӛлшерден аспауы;    

- ұшақ бағыты мен маршруттарының не ғұрлым тік сызық 

бойынша болуы; 

- фотосуреттер мен негативтердің сапалы болуы; 

- ұшақ биіктігінің маршруттар бойымен аз ӛзгеруі (суреттер 

масштабының бірдей болуы); 

- фотосуреттер қабырғаларының (ұзындық бойымен) суретке 

түсіру бағытына параллель болуы; 

- фотопленканың фотоаппарт ішінде тегіс жатуы, т.б. 

Фотосуреттердегі ауытқулардың пайда болуы, олардың себептері.   

Суреттің түсіру уақыты  t  мына теңдеуден анықталады: 

t = cV
М

3000
, 

мұнда М – сурет масштабы, Vұ – ұшақ жылдамдығы, км/сағ; 

Пайда болатын ауытқуларды азайту үшін, арнайы тәсілдер мен 

есептеу тәсілдемелері.   

       Суретке түсіру материалдарының бағалау.   

Әдебиет: 1-3. 

 

Лекция №5. Суреттердің әлемдік қоры 

Лекция  тезистері:  
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Кӛзге кӛрінетін, жақын, орта ИҚ-диапазондағы суреттер  

     ХХ ғ. 70 жылдарынан бастап бүгінгі күндерге дейін үнемі 

толықтырылып отыратын ғарыштық суреттер қоры құрылған. 

Қордағы суреттер кӛп түрлілігімен, жан жақтылығымен кӛзге түседі, 

әрі бүкіл Жер бетін басатын суреттер жинақталған. Шет елдерде 

ғарыштық суреттер қоры мемлекеттік және жеке меншік мекемелер 

мен фирмалармен толықтырылады. АҚШта оперативті 

метеорологиялық, мұхиттанулық, экологиялық серіктерден жасалған 

суреттер ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration) еншісіне тиеді. Мұнда тӛрт 

мәліметтер орталықтары жұмыс атқарады: жалпы орталық және 

климаттық, мұхиттанулық, геофизикалық бағытындағы орталықтар. 

Олардың бәрі дүниежүзілік мәліметтер орталықтар жүйесіне кіреді. 9 

салалық орталықтар кіретін, түрлі бағыттағы жүйе Жер планетасын 

жан жақты зерттеуге арналған: EOS (Earth Observing System). 

Ғарыштық суреттер қоры Landsat жер серігінен 10 жылдан астам 

жасалған суреттер архивінен тұрады. Қазіргі кезде Space Imaging жеке 

меншік мекемесі американдық коммерциялық Ikonos серігі жасаған 

ғарыштық суреттерді жинақтайды. Сонымен қоса, үндістандық  IPS , 

тағы басқа серіктердің суреттерін жинақтайды. Еуропада – 

еуропалық, американдық, жапондық т.б. серіктерден жасалған 

суреттерді жинап, тарататын фирма Eurimage, ал SPOT серігінен 

суреттерді жинақтайтын француз фирмасы Spotimage.  Суреттердің ең 

үлкен архиві американдық NASA ұймында.  

      Ресейде ғарыштық суреттер қоры екі ведомство иелігінде. 

Біріншісі -  гидрометеорологиялық қызметіндегі жедел ақпарат 

қызметі Ресурс – О, Океан – О (НПО «Планета») серігінен жасалады 

(кейіннен Росавиакосмос - Жердің жедел мониторингін құратын 

ғылыми орталық). Екіншісі – картографиялық қызмет иелігіндегі 

Ресурс–Ф серігінен жасалатын суреттер қоры («Природа» - 

мемлекеттік ғылыми-ӛндірістік орталығы). Сонымен қоса, Ресейде 

бұл салада бір қатар коммерциялық компаниялар жұмыс атқаруда, 

мысалы «Совинормспутник»- қорғаныс ведомстволарынан тұратын 

ассоциация.  

      Ғарыштық суреттер қорына  Интернет жүйесі арқылы кіру оңай. 

Бұл материалдарды кӛптеген саладағы мамандар емін еркін қолданып, 

түрлі зерттеулерді жасауға үлкен ықпалын тигізеді. Суреттер 

масштабы, түсірген толқын диапазондары, қамтылған нысаналары  

әртүрлігіне байланысты, сан түрлі мақсаттағы және саладағы 
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мәселелерді қарастырып, зерттеуге кӛмектеседі. Қазір кӛзге кӛрінетін, 

жақын және орта ИҚ-диапазондағы ғарыштық суреттер қоры ХХ ғ. 

60-ы жылдарынан бастап жиналып жатыр. Жоғары сапалы 

кӛпзоналды фотосуреттер 1976 ж. бастап жиналып жатыр. Олар 

Союз-22 ғарыштық кемесінен МКФ-6 камерасымен (алты аппараттан 

тұратын, кӛпзоналды түсріуге арналған) жасалды. Жақсы 

геометриялық және фотометриялық сипаттары бар суреттер дәлділігі 

кӛзге кӛрінетін сәуле диапазонында 20 м жуық, жақын ИҚ-диапазонда  

40 м жуық. 280 км биіктіктен әрі суретке түсіру масштабы 1 : 

2 000 000 болғанда, суретке жер бетінің  110   160 км  ауданы түседі 

(кадр форматы 5,5   8 см). Союз-22 ғарыш кемесінің 8-күндік 

сапарында, жер бетінің 2,5 мың суреті түсірілген. Аппараттың 

орбитасының қисаю бұрышы 65
0 

болып, бұрынғы КСРО аумағындағы 

барлық ландшафттер түрлері бейнелері алынған.  

       АҚШта фотографиялық ғарыштық суреттер қоры ХХғ. 60-ы 

жылдарынан бастап қалыптасты. Mercury, Jeminy, Apollo сияқты 

пилотты ғарыштық кемелерден тәжірибелік түсіру бағдарламалары 

орындалды. Бұл суреттер тек тропиктік және субтропиктік ендіктерді 

қамтыды, себебі кемелер орбитасының еңкею  бұрышы 30
0
. Алынған 

фотосуреттер кӛптеген атластарға еніп, оларды бір қатар елдердің 

зерттеушілері кеңінен қолданады. 70-ы жылдары ғарыштық 

фотосуреттер қоры  Skylab орбиталды станциясынан, 6-зоналды 

фотоаппартпен (f =152 мм, кадр форматы 77 см) жасалып, 

толықтырылды. Олардың дәлдәлігі 30 м жуық. 80-і жылдары Shuttle – 

шетелдік қайтып келетін кемелерден  дәлділігі 10 м жуық суреттер 

жасайтын зерттеулер бағдарламасы іске асырылды.  

Еуропалық Spacelab орбиталды станциясынан  «Атлас» 

бағдарламасы бойынша (ГФР) фототүсріу жасалды. Corona 

бағдарламасы бойынша Интернетке енген 860 мыңнан астам 

фотосуреттер қоры құрылып, кез келген пайдаланушыға оны алып, 

кӛріге мүмкіндік бар.  

Американдық пилоттық кемелерден қол камераларымен 

түсірілген 400 мыңнан астам фотосуреттер цифрлік түрге 

айналдырылып, олар каталогтер түрінде жүйеленіп,  Интернетке 

енгізілген. Мысалы, американдықтар және ресейліктер бірлесіп 

жасаған халықаралық зерттеулердің Shuttle-Мир талдаулық 

географиялық нәтижелері арнайы кітапқа енген.  

Ғарыштық суретке түсіру тек жермаңы орбитасынан түсірілмейді. 

1968 және 1969  жылдары Жердің планета түрінде тұтас суреті 
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жасалды. Ол сурет планетаарлық Зонд-5-7 станцияларынан, Ай-Жер 

траекториясында 90 мың және 70 мың км қашақтықтан түсірілді. 

Сонымен қоса, ол Айдың бізге кӛрінбейтін жағын түсірді. Кейіннен 

осындай түсірулер 1969-1970 жж. Айға бағытталған американдық 

Apollo кемелерінен қол камераларынан жасалды. 

      Сканерлік суреттер, радиоканалдар арқылы жедел жіберілетін 

суреттер түрі. Оларда фотографиялық сияқты, алғашында 

телевизиялық, соңынан сканерлік болып ХХ ғ. 60-ы жылдарынан 

басталып жасалды. Басында ол суреттер метеорологиялық 

серіктерден (дәлділігі бірнеше км) жасалса, кейіннен ресурстық 

серіктерден (дәлділігі бірнеше м) жасалды.  

     Қордың жеке бӛлігін құрайтын фотосуреттерге геостационарлы 

серіктер жүйелерінен  алыс орбиталардан (қашықтығы 36 000 км) 

түсірілген суреттер жатады. Серіктер жүйелері 4-5 спутниктерден 

тұрады, әрі бір тәулік ішінде бүкіл Жер бетін бір сәтте тұтас бірнеше 

рет түсіре алуға мүмкіндік береді. 

     Ауа райы қызметін қамтамасыз етуге жаһанды түсіру GOES 

(АҚШ), Меteosat (Еуропа), Метеор (РФ) т.б. сияқты серіктерден 

ұздіксіз түсірулер жасалып отырады. Бұлттылық суреттері жерге 

сигналдар түсрінде келіп отырған сәтте дүние жүзілік 

метеорологиялық орталықтарда (есіңе түсір?) қолма қол Meteo 

MapMarker бағдарламасы арқылы ӛңделіп, нәтижелері (құрылған бұлт 

карталары түрінде) сол серіктер арқылы тұтынушыға таратылады. 

Жаһанды зерттеулер жасауға - батыс және шығыс жарты шарлар 

арасында метеорологиялық қызмет кӛрсету саласында ұздіксіз 

метеомәліметтер айрбасы болып жатады.  

       ПЗС-суреттер, кӛп элементті сызықтық қабылдағыштар арқылы 

зарядты байланысы бар құралмен алынады. Олар радиоканалдар 

арқылы қолма қол, түсірілген сәтте жіберіледі, дәлділігі ӛте жоғары. 

Кәзір бұл тәсіл ӛте анық, дәл суреттер алуда негізгі болып отыр. 

Француздық SPOT серігінен жасалған суреттер дәлділігі  10 м дейін, 

субполярлы күн-синхронды орбитадан 800 км биіктіктен 26 тәулік 

сайын жасалып отырады Үндістандық IRS серігінен ХХ ғ. 90-ы жж. 

ортасында күн-синхронды орбитасының 900 км биіктіктен суретке 

түсіру әр 22 тәулік сайын жасалып отырады, ал фотосуреттер дәлділігі 

10 м. 1996-1997 жж. жапондық ADEOS ғарыш серігінен жасалған 

суреттер сапасы SPOT серігінен жасалған суреттерден асып, кӛп 

жылдар бойы сапа бойынша бірінші орынды иеленіп отырды. 

Жапондық суретке түсіру бағдарламаларында жер бетін ӛте ұлкен 
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дәлділікпен түсіру, ал мұхит бетін ондай дәлділікпен түсіру қажет 

емес болғандықтан, тӛмен дәлділікпен түсіру ескерілген. Ол үшін 

түрлі спектр зоналары колданылған. Сонымен қатар, ғарыш 

зерттеулері кәзір халықаралық ынтмақтастықты қажет етеді, себебі 

зерттеулер ӛте кӛп қаражат қажет етеді. Осы салада Қытай мен 

Бразилия бірлесіп жасайтын бағдарлама бойынша, CBERS серігінен 

панхроматтық суреттер түсіріледі (дәлділігі 10 м). Бағдарламаның 

басты мақсаты – сапалы әрі арзан ғарыштық фотосуреттермен 

тұтынушыларды, оның ішінде дамушы елдердегі, қамтамасыз ету. 

Олар SPOT  және Landsat сияқты серіктерге бәсекелестік жасады.  

     1999 ж. бастап Оңтүстік Кореялық Kitsat-3 серігінен дәлділігі 15 м 

жоғары сапалы суреттер алына басталып, ұлттық қорлар қалыптасты. 

Олар Германия, Ұлы Британия зерттеу бағдарламаларында қолданды. 

Сонымен, ХХ ғ. соңында ғарыш державалар тізімі кеңейіп, дәлділігі 

10 м ғарыштық фотосуреттер жаппай кӛбейе бастады. 2000 жылы 

әлемде 734 ғарыш аппараттары [1] ұшырылды, оның ішінде: АҚШ - 

398, КСРО, сонаң соң  РФ  - 113, Жапония – 23, Франция – 10, 

Үндістан – 12, Қытай – 11, Германия – 10, Италия – 5, Еуропалық 

Ғарыш Агенттігі – 24, Халықаралық Ұйымдар – 38, барлық басқа 

елдер– 90.    

        1999 ж. Ikonos американдық коммерциялық ғарыш серігі 

жіберіліп, дәлділігі 0,8 м панхроматикалық суреттер, ал кӛпзоналды – 

кӛзге кӛрінетін үш каналда, жақын ИҚ спектр бӛлігінде, дәлділігі 4 м, 

қамту ауданы 11 км фотосуреттер жасала бастады. Бұл суреттер 

тәулігіне 100 минут түсірілгенмен, қоры жылдан жылға ӛсуде. Бұл 

суреттерге сұраныс – серік мүмкіндігінен асып түседі, негізгі 

тұтынушылар - АҚШ, Индонезия, Үндістан, Жапонии, Оңтүстік 

Америка, Африка елдері мемлекеттік қызмет орындары. Израильде 

2001 ж. Quick Bird – 2 коммерциялық ғарыш серігі жіберіліп, дәлділігі 

0,6 м панхроматикалық суреттер, кӛпзоналды – 2,4 м, қамту ауданы 

16,5 км фотосуреттер жасала бастады. 

         Жылулық ИҚ –диапазондағы, оптикалық және 

радиодиапазондағы суреттер.  

       Жылулық ИҚ – диапазондағы суреттер қоры ХХ-ғ. 60-ы жж. 

бастап, яғни метеорологиялық серіктерден жасалып, жиналды. Бұл 

суреттер тек күндіз ғана емес, түнде, тіпті поляр түндері жағдайында 

түсіріледі. Сонымен қоса, жылулық фотосуреттер ресурстық 

серіктерден де алынады.  
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        Жер орбитасындағы қазіргі метеосеріктерден жасалған жылулық 

ИҚ – диапазондағы суреттер кӛзге кӛрінетін диапазонда түсірілегн 

суреттер сияқты,  дәлділігі 1 км. Алыстаған геостационарлы 

орбитадағы серіктерден жылулық ИҚ – диапазондағы суреттер 

дәлділігі 2-5 км. Жылулық ИҚ – диапазондағы суреттерде мұхит 

айдыны, ондағы температура айырмашылығы бар ағыстар, ірі су 

массалары анық байқалады. Мұхиттік серіктерден Seasat, TRS, ADEOS 

т.б., 2001 ж. бастап жылулық фотосуреттер түсірілді. Американдық 

МТІ (Multispectral Thermal Imager) серігінен кӛзге кӛрінетін үш 

зонадан, 12 жылулық ИҚ зоналардан суреттер алынды. Бұл жер беті 

зерттеуінің мүмкіндіктерін арттырды – тау жыныстарының құрамын, 

егістік аймақтарында ауруға шалдыққан ӛсімдіктер тобын, топырақ 

құрамын, т.с.с. нысаналарды ғарыштан зерттеуге жол ашылды.  

Бұл суреттердің, яғни түрлі диапазондарда түсірілген, қоры бірге 

толықтырылып, сақталады.  

          Оптикалық диапазондағы гиперспектралды суреттер – Жер 

бетін зерттеуде, яғни экологиялық кешенді мәселелерді шешуге, 

қолданылады. Бұл бағытта жұмыс жасаған алғашқы серік - Terra, ал 

оның оптикалық диапазондағы гиперспектралды суреттер Интернет 

жүйесінде кеңінен қолданылады. Түсіру зонасы 100 нм жуық.  

Серіктер түсіру нәтижелері бойынша жер бетінің картасы үнемі 

жаңартылып, толықтырылып отырады. Мұнда 17 жер беті түрі, оның 

11-і - ӛсімдік жамлығысын сипаттайды. Ӛсімдік жамлығысының 

маусымдық ерекшелігін сипаттауға әр 3 ай сайын «орталанған» карта 

жасалады.  Ал 2 жыл ӛткен соң, жер беті динамикасын анықтауға 

қайта жаңа материалдар жиналады. Гиперспектралды жүйелер 

ақпараты атмосфера, мұхит, құрлық сияқты нысаналарды зерттеуге 

арналған. Кӛзге кӛрінетін, орта және жылулық ИҚ – диапазондағы 

сәулелерді аралас қолдану тәсілінде – орман ӛрттерін, мұнай мен 

табиғи газ факелдерін, атмосфера ластануын, озон қабатын, т.б. 

зерттеуде ерекше орын орын алады. 

        Радиодиапазондағы суреттер де таралған, бірақ оптикалық 

диапазондағы суреттердей  кең қолданылмайды. Бұл суреттердің 

тӛмен дәлділігімен (50 және 25 км) байланысты.  Бірақ бұл тәсілдің 

тиімділігі – топырақ ылғалдылығы мен тұздылығын, қар 

жамылғысының қалыңдығы мен ондағы су қорын, кӛпжылдық 

мұздардың таралуын, т.с.с.- зерттеуге ыңғайлы. Бұл бағыттағы 

аппараттардың одан әрі жетілдірілуі -  қолданатын мәселелер аясын 

кеңейтуге мүмкіндік туғызады.  
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        Радиолокациялық суреттер, белсенді түсіру тәсілі арқылы 

алынады, ХХ ғ. 70-і жж. бастап қолданылады. Ӛте жоғары дәлділігіне 

байланысты (бірнеше метр), кӛптеген ғылыми және тағы басқа 

салаларда – геология, ауыл шаруашылығы, экология т.с.с. қолданады. 

Әр уақытта жасалған  интерферограммалар (бір сәтте екі серіктен 

түсіріліп, ӛңделген суреттер) бірнеше сантиметр дәлділікке дейін жер 

беті биіктігінің ауытқуларын ӛлшеуге мүкіндік береді.  Мұндай ӛлшеу 

тәсілі гляциологтарға мұз қалыңдықтары мен еру  мӛлшерін, 

Антарктидада мұздар жылжу динамикасын, сейсмолготарға жер 

сілкіну кезіндегі жер қыртысы деформацияларын, вулканологтарға 

жанартау атқылаған кездегі вулкандық процестерді зерттеуге 

мүмкіндік тұғызады. Радиолокациялық суреттер қоры ӛсіп, 

жетілдіруде. Ал ақпараттарды ӛңдеу тәсілі тажірибелік деңгейде. 

Ғарыштық суреттердің электрондық қоры. Бұл түрлі мемлекеттік 

және жеке меншік компаниялар: EROS Data Center, NOAA, Space 

Imaging, Eurimage, Spotimage, Ресейде «Природа», «Планета» сияқты 

электронды фотосуреттер каталогтары құрылған. 

Ұлттық каталогтардан басқа, суреттердің халықаралық 

Интернет – каталогтары құрылып, кӛп елдерге қызметкӛрсетеді. 

Олардың ішінде ең белгілісі - EOS Data Gateway, ол 2003 жылы 8 

мемлекеттің ұлттық каталогтарын біріктірген.  

Әдебиет: 1-3,5-6. 

 

Лекция № 6.  Сурет қорының географиялық бағалануы 

 

Лекция тезистері:   Түрлі кеңістіктік дәлділікті суреттер 

бойынша шешілетін мәселелер.  Географияның түрлі салаларында 

зерттелетін нысаналар мӛлшері мен оның ғырыштық суреттер 

дәлділігі арасында ара қатынас бар. Суреттер дәлділігі бүкіл түсіру 

жүйесіндегі ақпарат құралдар жиынтығына байланысты екені мәлім.  

 Жаһанды метеорологиялық процестер зерттеу мәселелері, макро- 

және мезокламаттық құбылыстар зерттеулері - геостационарлы 

метеосеріктерден жасалады, сурет дәлділігі 2-5 км. Мұнда 

бұлттылық, мұхит бетіндегі су температураларының таралу, 

жаһандық мұхит циркуляциялары, т.б. – заңдылықтар осындай 

тұрақты зерттеулерден анықталадыЖер маңындағы орбитадағы 

метеорологиялық серіктерден дәлділігі 1 км суреттер түсіріледі, 

сонымен қоса, сканерленген кіші дәлділіті ресурстық 

серіктерден түсірілетін суреттер метеорология мұқтажына 
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қолданылады. Олар бойынша атмосфера циркуляциялары, ауа 

райы болжауға керек синоптикалық жағдайды зерттеуге әбден 

болады. Одан басқа кӛптеген мәселелер шешілуі.   

 Ресурстық серіктерден жасалатын орта дәлділікті (140-280 м) 

суреттер бойынша детальды зерттеулер жасауға мүмкіндік 

туады. Мұнда жер бетін зерттейтін кӛптеген күрделі мәселелер: 

жер бедері мен геологиялық жағдай, құрлықтағы қар 

жамылғысы мен мұхиттағы мұз жамылғысы, топырақ-ӛсімдік 

жамылғысы, т.с.с. - орта дәлділікті қажет ететін шешіледі.  

 Табиғат ортасындағы ең кӛп зерттеулер дәлділігі 10-100 м 

суреттерге келеді. Мұндай кӛлем кӛптеген табиғат объектілеріне 

сәйкес.     

 Дәлділігі 10-30 м суреттер бойынша кӛптеген мәселелерді шешуге 

болады. Мысалы, геоморфологияда - эрозиялық, карстық, т.б. 

экзогенді рельеф түрлері, ландшафттануда – жергілікті жердегі 

ландшафттық морфологиялық құрылымдарды, топырақтануда – 

топырақ жамылғысының құрылымы, кешенділігі, тұздылығы, 

батпақтануы, геоботаникада - ӛсімдік жамылғысының құрамы 

мен құрылымы, орман шаруашылығында – ағаштар түрлерінің 

таралуы, кесілуінің бақылауы, орман ағаштарының егілуі 

сияқты маңызды мәселелер зерттеліп, шешіледі.  

 Дәлділігі 2-10 м суреттер бойынша кӛптеген экологиялық 

мәселелерді шешуге болады. Мұндай дәлділікті суреттер 

масштабы.    

 Дәлділігі 1 м және одан жоғары, суреттер бойынша кӛптеген, 

детальдік зерттеулерді қажет ететін мәселелер шешіледі.  

Кеңістік, спектр және уақыт бойынша сәйкестік. Ғарыштық 

суреттердің кең кӛлемді қорында кӛптеген панхроматикалық, 

кӛпзоналды, гиперспектрлі суреттер бар. Яғни, оларда бейнелер түрлі 

санды зоналарда және спектрлік зоналардың түрлі қамту аумағы 

бойынша бӛлінеді. Фотографиялық тәсілмен түсірілетін 

панхроматикалық суреттер кӛбінесе 0,4-0,65 мкм зонада орналасып, 

спектрлік шешімі 0,25 мкм (250 нм) жуық болады. Бұл тӛмен 

спректрлік дәлділікке жатады. Кеңістіктік ғарыштық стуреттердің ең 

жақсы түрі – фотографиялық және ПЗС –суреттер. Олардың  суретке 

түсіру спектрлік каналы кең болады да, ал спектрлік дәлділігі тӛмен. 

Кӛп зоналды сүретке түсіру әдісінде бірнеше зонада бір қатар 

суреттер алынады. Бірақ кӛзге кӛрінетін, және жақын ИҚ – 
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диапазонының кӛпзоналды түсіруінде, кеңістіктік дәлділігі тӛмен 

болады.  

     Кӛпозоналды түсіру 4-6 зонада кӛзге кӛрінетін, және жақын ИҚ – 

диапазонда  0,4 - 0,8 мкм спектр ұзындығында жасалады. 

Кӛпозоналды фотографиялық суреттерге жіңішке спектрлік зоналар 

тән (сканерлікке қарағанда). Сонымен,  ғарыштық түсіруде, 

кӛпозоналды кӛзге кӛрінетін, және жақын ИҚ – диапазонына  ауысқан 

кезде - суреттердің спектрлік дәлділігі артады. Бірақ  жақын ИҚ – 

диапазонында  кӛзге кӛрінетін диапазонға қарағанда дәлділік 

тӛменірек болады  Жоғары спектрлік дәлділікті ғарыштық суреттер 

қорының қалыптасуы 2000 жылдардан басталады. Оған спектрлік 

каналдар саны 10-15 астам, түсіру зона ені  ондаған мкм ғарыштық 

жүйелердің іске қосылуы ықпал етті.  

     Кеңістіктік және уақыттық дәлділіктің сәйкестілігі, әрі қазіргі 

ғарыштық суреттердің талапқа сай болуы – олардың ерекшеліктеріне, 

заңдылықтарына байланысты. Тӛмен кеңістіктік дәлділікті түсіру 

қайталанушылығы - жоғары болады, ал жоғары кеңістіктік дәлділікті 

түсіру қайталанушылығы (уақыт бойынша) – сирек болады. Бұл 

жоғары дәлділікті суретке түсіру ауданы (қамту ауданы) кіші 

болуымен байланысты. Ал тӛмен дәлділікті суретке түсіру (1 км және 

одан кіші) кӛбінесе тәулік асып жер маңындағы полярлық 

метеосеріктерден жасалып отырады. Ал геостационарлы серіктерден 

әр-бір 15-30 мин сайын қайталанып, яғни жоғары 

қайталанушылықпен түсіріледі. Орта дәлділікті сканерлі түсіру әр-бір 

5-6 тәулік сайын жасалады, ал түсірілетін нысаналар процесі де осы 

уақыт аралығында ӛтеді, мысалы: су тасуын болжау үшін қар 

жамылғысын бақылау. 

        Кеңістіктік және географиялық дәлділіктер сәйкестігі. 

Географиялық дәлділіктер кӛрсеткіштері. Суреттің дәлділік 

мүмкіншілігі, сызықтық анықтылығы, жергілікті жердегі пиксельдің 

минималды кӛлемі – оны ӛңдеу мен талдаудағы негізгі кӛрсеткіштер 

болып табылады. Суреттермен жұмыс жасау тәжірибесінен 

анықталғаны – кеңістіктік дәлділік мӛлшері бойынша суретке қай 

нысаналар түсетінін алдын ала білу қиын. Сондықтан, ғарыштық 

суреттердің кӛріну сипатының сапалық кӛрсеткіші ретінде – 

географиялық дәлділік ұсынылған.  

       Бір географиялық аймақ, бірақ әр масштабта және әр кеңістіктік 

дәлділікте түсірілген ғарыштық суреттерде  - түрлі жіктеу сатыларына 

жататын (кӛлемі бойынша) географиялық нысаналарды аңғаруға 
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болады Мысалы, тӛмен дәлділікте түсірілген суреттерде ауыл 

шаруашылық жерлер айырмашылықтары білінбейді. Орта  дәлділікте 

түсірілген суреттерде ауыл шаруашылық жерлер айырмашылықтары 

торлар тәрізді біліне бастайды. Ал жоғары дәлділікте түсірілген 

суреттерде – жекеленген ауыл шаруашылық учаскелері егілген 

ӛсімдік түсріне, топырақ ылғалдылығына қарай ерекшеленіп кӛрінеді. 

Сол сияқты, жоғары дәлділікте түсірілген қала суреттерінде 

алғашында қала таңба түрінде кӛрінсе, суретті үлкейткен сайын, қала 

план тәрізді, содан соң қаланың жеке бӛліктері, кӛшелері мен 

алаңдары, тіпті, одан қалса, жеке үйлер, автомашиналар, бағдаршам 

бағандары мен электр сымдарын анық кӛруге болады (Интернетте 

арнайы «Google Earth» бағдарламасы бар).  

       Суреттермен жұмыс жасау тәжірибесінен мына заңдылық 

анықталды: кейбір географиялық нысаналардың бейнесін сурет 

дәлділігін анықтау үшін қолдануға болады. Қоңыржай белдеудің 

жазықтық бедерінде мұндай нысаналарға эрозиялық жер бедері, ауыл 

шаруашылық жерлер, елді мекендер бейнелерін жатқызуға болады.  

Әр жіктелген топ - кӛлемі мен түрі бойынша ерекшелетін белгілі бір 

нысаналардан тұрады. 

Эрозиялық пішінді жер бедері бейнесінде ӛзен аңғарлары, жыралар, 

құламалар ажыратылады. Дәлділігі 5-10 км суреттерде ӛзен аңғарлары 

ӛсімдік жамылғысы айырмашылығынан (әсіресе құрғақ климатты 

аймақтарда – шоқ-шоқ орман бӛліктері, батпақты немес сор 

топырақтары, суармалы егістіктер т.б.) білінеді. Мысалы суретте 

кӛлемі бойынша 3-4 деңгейлі, эрозиялық бедер пішіндері - жыралар 

білінсе, онда ол суреттің кеңістіктік дәлділігі  200-300 м деп болжауға 

болады. Ал 5-7 деңгейлі пішіндердің - кеңістіктік дәлділігі  30-100 м. 

Тек жоғары дәлділікті (1-10 м) фотографиялық және кӛпэлементтік 

ПЗС-суреттерде ірі жыралар анық кӛрінеді. Бұл суреттің жоғары 

дәлділікті сипаты бар екенін кӛрсетеді.   

Ауыл шаруашылық жерлер түрлі кӛлемді жер тілімдерін қамтиды: ірі 

учаскелер мен кіші учаскелер. Тӛмен дәлділікті сканерлі және 

фотографиялық суреттерде ауыл шаруашылық жерлер ерекшеліктері 

мүлдем ажыратылмайды. Ал орта дәлділікті (200-300 м) сканерлі 

және фотографиялық суреттерде жазықта орналасқан ауыл 

шаруашылық жерлердің егістік аймақтары торлы-түйіршікті  

құрылым болып кӛрінеді. Жоғары дәлділікті (30-100 м) сканерлі және 

фотографиялық суреттерде ауыл шаруашылық жерлердің егістігінде 

дәнді дақылдар учаскелері түстері бойынша, шекаралары бойынша 
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ажыратылады.  Суармалы егістіктер кӛріну дәлділігі 1-10 м. жуық 

болады.  

Елді мекендер. Олар геометриялық пішінді, кӛшелер мен үйлер 

белгілі бір жоспармен, заңдылықпен орналасқан, ӛз ара тығыз 

байланысқан күрделі кешен түрінде болады. Ірі қалалар маңында 

міндетті түрде кіші елді мекендер орналасады. Ұсақ масштабты 

жаһандық немесе ірі географиялық аймақтық сканерлі және 

фотографиялық суреттерде (тӛмен дәлділікті) - елді мекендер мүлдем 

ажыратылмайды. Бірақ қысқы ландшафт жағдайында ғарыштық 

суреттерде ірі қалалар білініп, жанындағы ластанған қар аудандары 

ажыратылады. Орта дәлділікті (200-300 м) сканерлі және 

фотографиялық суреттерде карта кӛмегімен ірі қалалардың жалпы 

кескіні, ал қысқы жағдайды орта кӛлемді қалаларды кӛруге болады. 

Жоғары дәлділікті (30-100 м) сканерлі және фотографиялық 

суреттерде қалалардың шекарасы ғана емес, ондағы негізгі 

магистральдар, ӛндірістік және тұрғын аудандары т.б. айқындалады. 

Жоғары дәлділікті (10-30 м) сканерлі және фотографиялық суреттерде  

елді мекендер бейнесінде негізгі элемент ретінде бір бірімен түйіскен 

ашық жолақ ретінде кӛрінетін жолдар мен үйлер болады. Сондықтан 

елді мекендер мұндай суреттерде жолақты бейне түрінде кӛрінеді. Ал 

ӛте жоғары дәлділікті (1-10 м) фотографиялық және ПЗС- суреттерде  

бұл жолақтар құрамдас бӛліктерге жіктеліп, бӛлек ұй, ағаш, т.б. жеке 

нысандарға ажыратылады. Ең жоғары дәлділікті (1 м-ден кем) 

фотографиялық суреттерде жеке үйлер ғана емес, автомобиль, 

автотұрақ, адамдар, электр сымдарына дейін анық кӛрінеді.         

Әдебиет: 1-3,5-6. 

 

Лекция № 7. Жердің әуеғарыштық зерттелуі 

Лекция тезистері: Ғарыштық ақпараттарды жинау, ӛңдеу 

         Жердің табиғат қорларын зерттеу – ғарыштық зеттеудің 

маңызды мәселелерінің бірі. Осы саладағы ғарыштық жүйе 

құрылымы мына бӛліктерден тұрады - құрылымды басқаратын жүйе 

және 4 негізгі бӛліктері (жүйелері): 

- ғарыштық ақпараттарды жинайтын,  

- қосымша дистанциялық ақпарттарды жинайтын,  

- ақпараттарды жинап сақтайтын,  

- ақпараттарды ӛңдейтін.  

Бірінші бӛлігіне ӛлшеу, түсіру қондырғыларын тасымалдайтын 

ғарыштық аппараттар (Жердің жасанды серіктері - ЖЖС), пилотпен 
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жүргізілетін ғарыштық кемелер (ПЖҒК), орбиталды станциялар (ОС) 

жатады. Түсіру қондырғыларынан алынған мәліметтерден әр табиғи 

нысанның жағдайы жайлы құнды әрі кӛлемді ақпарат  алуға болады. 

Бұл мәліметтер ақпарат қабыладу орталарына жіберіліп, арнайы 

ақпарат қорларында сақталады. Қосымша дистанциялық ақпарттарды 

жинайтын жүйеге дистациялық ақпарат алатын құралдар мен тәсілдер 

кіреді. Кӛбінесе тропосферадан олар арқылы табиғи және 

антропогенді нысандар жайлы ақпарат жиналады. Бұған: авиациялық 

құралдар (ұшақ-зертханалар мен тікұшақтар), кеме - зертханалар, 

қалқыма станциялары,  құрлықтық жылжымалы зертханалар т.б. Олар 

ӛлшегіш аспаптармен, ақпараттарды қабылдап, орталықтарға жіберіп 

отыратын құралдармен жабдықталған. Кеме – зертханалар құрамына 

ғылыми-зерттеу кемелер, экспедициялық кемелер, кешенді 

зерттеулерге бейімделген арнайы теңіздік, кӛлдік және ӛзендік 

кемелер,  арнайы бағыттағы зерттеулерге арналған (геофизикалық, 

гидробиологиялық, экологиялық т.б.) кемелер. Олар су қабаттарын, су 

түбін, атмосфераны, ғарыштық кеңістікті, биосфераны зерттеуге 

жұмсалады. Мысалы, ресейлік "Космонавт  Юрий Гагарин" ғылыми-

зерттеу кемесі құрамына 110 ғылыми зертханалар кіреді.   

Ақпараттарды жинап сақтайтын бӛлігі – кӛптеген түрлі ақпараттардан 

мәлімметтер банкісін қалыптастырады, және ол бану үнемі 

толықтырылып отырады.  Бұл бӛліктің басты мақсаты - мәлімметтер 

базасын қалыптастыру, ақпараттарды сақтау және мәлімметтер 

базасын басқару. Белгілі саладағы ақпаратты жедел тауып, ақпарат 

ӛңдеу бӛлігіне жедел жеткізу – оның негізгі жұмысы.  

Мәлімметтер базасы құрамына кіреді: 

 түрлі мерзімде жасалған әрі түрлі масштабты ғарыштық 

суреттер мен ұшақ суреттер  материалдары; 

 Жер бетінде орналасқан табиғи нысандардың бір сәтте 

жасалған ғарыштық суреттер түсірулері мен жер бетінде жасалған 

(табиғи) ӛлшеулер нәтижелері; 

 Түрлі мерзімдік және түрлі масштабтық картографиялық  

материалдар (топографиялық және арнайы тақырыптық карталар); 

 Статистикалық және басқа мәліметтер. 

 Аталған құрылым (жинау, сақтау, мәлімметтер базасын басқару) 

ӛз ара ақпарттармен жедел алмаса алу керек, әрі ақпараттарды 

ӛңдейтін жүйеге де тез шыға алуы керек. Ақпараттарды ӛңдейтін 

жүйе алынған мәліметтерді тез ӛңдеумен қоса, ӛңдеу нәтижелерін 

керекті масштабтағы картографиялық  материалдар түрінде береді. 
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Материалдарды ӛңдеу  кӛз мӛлшермен және аспаптармен (оптикалық-

механикалық) ЭЕМ қолдану арқылы алынған мәліметтер цифрлік 

түрдегі картаға айналындырады. Сондағы алынатын  қортынды 

құжаттар – тақырыптық және арнайы карталар, схемалар, кестелер, 

әдістемелік материалдар. Олар зерттелетін аймақтар жайлы 

картографиялық, экономикалық-статистикалық және т.б. 

мәліметтерден жиналады. Антропогенді аймақтардаң кӛбісі жайлы 

қазір тұрақты мониторинг құрылуда – табиғи, ауыл-шаруашылық,  

гидрогеологиялық, мелиоративті, су шаруашылығы сияқты салалар 

нысандары үнемі жер беті әрі ғарыштық бақылау аясында. 

Әуеғарыштық мониторинг  бір сәтте нақты ақпарат алуға және 

территорияны кез келген деңгейде, яғни іріден – ұсаққа дейін 

(мемлекет - облыс - аудан – шараушылықтар тобы (жер қолдану 

бойынша)  -  белгілі ауыл шаруашылық иелігі – мәдени ӛсімдік түрі) 

картографиялауға мүмкіндік тұғызады. Әуеғарыштық мониторинг 

жүйесі тұрақты әрі жедел түрде жүргізілетін жұмыстар. 

Географиялық зерттеулер алуан түрлі салаларында ғарыштық 

суреттердің қолданануын талдасақ, ондағы бәріне тән маңызды бір 

бағыт - әуеғарыштық суреттерді карта арқылы қолдану. Және 

әуеғарыштық сурет – геоақпараттық жүйе (ГАЖ) базалық негізі 

болады. 

  Атмосфераны зерттеу. Метеорологияда, климатологияда 

ғарыштық зерттеулер басқа салаларға қарағанда ертерек қолданыла 

басталды (ХХ ғ. 70-і жж.). Метеорологиялық серіктерден алынған 

суреттер арқылы түрлі уақыт мерзім аралығындағы аймақтық және 

дүние жүзілік бұлттылық таралу карталарын (нефанализ картасы) 

құруға мүмкіндік туады. Ақпараттар геостационарлы серіктерден 

дүние жүзілік метеорологиялық орталықтарға түседі,  ал онда оларды 

талдау нәтижесінде ауа райының глобалды болжамы жасалады. Содан 

соң ол болжамдар жаһанды телебайланыс арқылы дүние жүзі елдеріне 

таратылады.   

Гидросфераны зерттеу. Дүние жүзі мұхитын зерттеуде – арнайы 

мұхиттанулық мақсатта қолданатын  серіктер Seasat, Topex-Poseidon, 

ERS, Seastar, Jason, Океан Жер маңы орбитасында үнемі жұмыс 

үстінде. Зерттеуде жанамалық тәсілдер, мысалы су температурасын - 

су массаларын сипаттушы индикатор ретінде қарастыруға болады. Су 

тұздылығы да суретте түрлі реңмен түсетіні белгілі. Сол сияқты, 

биологиялық құрамы да, оның ішінде су тіршіліктерінің (балықтар 

тобы, сүтқоректілер, планктондар т.б.) таралу ареалдары да айқын 
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білінеді.  Мұхит зерттеу аясында, ғарыштық зерттеулер арқылы мына 

мәселелер шешуге болады: 

 мұхит беті температурасын анықтау; 

 мұхит беті деңгейін ӛлшеу; 

 ағыстарды, мұхиттік иірімдерді, фронттар мен, 

апвеллингтерді, ішкі толқындарды бақылау, зерттеу; 

 беткі толқындар мен су маңы желдерін зерттеутүрлі қоспалар,  

фитопланктондар, мұхит биоӛнімділігі, мұхит беті ластануы т.с.с. 

таралуы мен концентрациясын зерттеу; 

 теңіз мұздары таралуын зерттеу; 

 су түбі бедерін зерттеу; 

 қайраңдық зонаны кешенді зерттеу; 

        Гляциологиялық зерттеу. Серіктер кӛмегімен мұз 

нысандарын уақыт және кеңістік бойынша ӛзгеруін дәл анықтауға 

болады.  Бұл саладағы зерртеулер келесі кӛптеген алуан түрлі 

мәселелерден тұрады: 

 қар жамылғысының таралуы мен ӛзгеруін, қалыңдығын, 

шекараларын, маусым бойынша жылжуын зерттеу; 

 қар кӛшкіндерін зерттеу;  

 тау мұздықтары мен жамылғылық мұздықтарды зерттеу;  

 жерасты мұздары мен мәңгі тоңдарды зерттеу;  

 бұлттылық бейнелері мен қар-мұз бейнелерін бір бірінен.  

Құрлық суларын зерттеуде ғарыштық суреттер кӛбінесе 

гидрологиялық модель құруда және болжауда қолданылады. Бұл 

салада ғарыштық зерттеулер арқылы мына мәселелер шешуге болады: 

 гидрологиялық модель құру; 

 еріген қар суы ағынын болжау; 

 су тасқыны, су тасуы, су басу сияқты құбылыстарды, кӛл, су 

қоймаларын зерттеу;    

 жаһанды су айналымы мәселелерін зерттеу. 

Литосфераны зерттеу.  Бұл салада жер бетінде немесе ұшақтан 

түсірген суреттерде кӛрінбеген құбылыстар – ғарыштық суреттерде 

(мысалы, геологиялық құрылым) айқындалуы мүмкін. Бұл салада 

ғарыштық зерттеулер арқылы мына негізгі мәселелерді шешуге 

болады: 

 геологиялық карталар құру; 

 жаңа типті космофотогеологиялық карталар құру;  
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 тау жыныстарының стратиграфиясын және литологиялық-

петрографиялық құрылымын зерттеу; 

 жер аймақтарын құрылымды-тектоникалық  тұрғыдан зерттеу; 

 литосфераның тереңдік құрылымын зерттеу; 

 пайдалы қазбаларды барлау және болжау; 

 сейсмикалық, вулкандық әрекеттер зерттеуі; 

 гидрогеологиялық зерттеулер.  

 Биосфераны зерттеу. Географиялық қабықтың ең сезімтал 

бӛлігінің зертеулері – топырақ, ӛсімдік жамылғысы, жануарлар әлемі 

зерттеулерінен тұрады. Табиғат ортасының барлық бӛліктері ӛзара 

тығыз байланыста, сондықтан бірін зертеу нәтижесінде, ландшафттың 

басқа бӛліктер жағдайын анықтауға болады.  Бұл салада ғарыштық 

зерттеулер арқылы шешілетін мәселелер.  

Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық зерттеулер 

         Ғарыштық суреттер адамзат әрекетімен, әсіресе ауыл 

шаруашылығымен  байланысты мәселелерді шешуге де үлкен 

ықпалын тигізеді. Бұл суреттер ауыл шаруашылық жерлерді 

бағалауда, ауыл шаруашылық ӛнімдердің даму динамикасын 

анықтауда, ӛнім алу мӛлшерін болжауда қолданылады. Ауыл 

шаруашылық зерттеулерде ғарыштық ақпарттарды қолдану негізгі 

салалары. Ауыл шаруашылық әрекеті мен табиғи орта арасындағы 

байланыс ғарыштық суреттерде айқын білінеді. Олардың арқасында 

табиғи-ӛндірістік аэроландшафттар жүйелерін  зерттеу саласы пайда 

болды. Нәтижесінде, жер қорын тиімді пайдалануда ұсыныстар жасау 

мүмкіндігі туды.   

        ХХ ғ. 40-ы жылдарынан бері әуеғарыштық тәсілдер орман 

шаруашылығында қолдану дәстурге айналды. Негізгі қолдану 

бағыттары.  Әуеғарыштық суреттер арқылы келесі маңызды 

мәселелер шешуге болады:   

 адамның табиғатқа әсерін айқындау; 

 ауа ластануын зерттеу; 

 су ластануын зерттеу; 

 озон қабатының жұқаруын зерттеу; 

 құрлық пен мұхит биомассаларын бағалау; 

 шӛлдену процесін, орман азайуын, табиғат ортасындағы 

техногенді ӛзгерістерді  зерттеу; 

 әуеғарыштық мониторинг құру. 
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       Мониторинг құру нәтижесінде қоршаған ортадағы 

құбылыстар мен процестерді бақылау ғана емес,  оларға баға беру, 

таралу және дамуына болжам жасау, келеңсіз зардаптарға қарсы тұру 

шараларын ұйымдастыру немесе қолайлы  тенденцияны қолдау 

сияқты күрделі де маңызды мәселелер шешуге мүмкіндік туады.  

Әдебиет: 1,2,3, 8 

2.4. Семинарлық дәрістер жоспары 

 

Тақырып №1. Географиялық зерттеулердегі әуеғарыштық 

тәсілдер 

Сұрақтар: 

1. Әуеғарыштық зерттеулер дегеніміз не ? 

2. Ғарыштық түсіру кай биіктіктен жасалады, қандай толқын 

диапозонында ? 

3. Әуеғарыштық тәсілдерің артықшылығы неде? 

 4. Әуеғарыштық тәсілдер қай салаларда қолданылады? 

 5. Әуеғарыштық тәсілдерің негізгі мақсаттарын ата. 

Тапсырмалар : 

1. Схема түрінде әуеғарыштық тәсілдер халық шаруашылығының қай 

салаларында қолданылатынын сызып кӛрсет. 

2. Дүние жүзі бойынша қай елдер әуеғарыштық зерттеу тәсілдерәнен 

жетекші орында? Мысал келтір.  

3. Қазақстанның әуеғарыштық зерттеулері. "Қазғарыш" компаниясы 

жайлы деректер беру. 

Әдістемелік нұсқаулар: 2-3 тапсырмалар бойынша Power Point 

немесе басқа бағдарламаларды қолданып слайд-шоу жасау, оны 

қорғау. Сұрақтарға және тапсырмаларға жауаптар жазбаша, және үйде 

СӚЖ ретінде  орындалып, семинар сабақтарында талданады. Әдебиет 

және интернет кӛзін қолдану. 

Әдебиет: 1-3,5-6. 

 

Тақырып № 2. Әуеғарыштық тәсілдердің физикалық негіздері 

Сұрақтар: 

1. Дистанциялық зерттеу тәсілі деген не? 

2. Ғарыштық және әуеден зерттеу айырмашылықтары бар ма? 

Қандай? 

3. Сәулелердің қандай физикалық қасиеттерін білесің? 

4. Ғарыштық держава деген не? Қай елдер жатады? 

5. Альбедо деген не, ол суретке түсіргенде қалай әсер етеді? 
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Тапсырмалар : 

Мына сұрақтарға жазбаша жауап беру. 

1. Ғарыштық түсірулерде сәуле ретінде қандай спектрдегі 

электроманиттік толқындар қолданылады? Оларды кестеге толтыр 

(толқын түрлері, ұзындықтары немесе спектр диапазоны, қолдану 

салалары). 

2. Сәулеленулер мен олар әсер ететін объектілер арасындағы 

қарымқатынастың сипаттамаларына не жатады? 

3. Объектілердің оптикалық шағылыстыру сипаттамаларын ата. 

4. Жердің ӛзіндік сәулелену сипаттарын ата. 

5. Атмосфера ғарыштық зерттеу тәсілдеріне әсер етеме? Неге және 

қалай? 

Әдістемелік нұсқаулар: жауаптар нақты әрі дәлелдемелермен болу 

керек. Электронды лекцияларды қолдануға болады. 

Әдебиет: 1-3,5-6. 

 

Тақырып № 3. Түсіру тәсілдері, техникалық құралдар және 

әуеғарыштық суреттер алу тәсілделері 

Сұрақтар: 

1. Сәулелердің тіркеу тәсілдері ата. 

2. Электрлі тіркелуде қандай қабылдағыштар қолданылады?  

3. Әуеғарыштық суреттер қандай құралдармен жасалады? Олар қалай 

ажыратылады?  

4. Кадрлы және панорамалық  суретке түсіру айырмашылықтары не 

де? 

5. Сканерлік түсірудің ерекшеліктері қандай?   

6. Масштабы бойынша ғарыштық суреттер қалай бӛлінеді? 

7. Түсіру қондырғыларын тасымалдайтын құралдар жайлы не білесің?   

8. Әуеғарыштық суретке түсіруге қолданатын ғарыштық ұшқыш 

аппараттар қалай жіктеледі?  

Тапсырмалар : 1. Кадрлы суреттің геометрлік схемасын сызып, талдау 

жаса. 

2. Негізгі фотограмметриялық теңдеу деген не? Оның дәлелдемесін 

жаса. 

3. Суретке түсіру тәсілдері қандай? Қандай мақсатта олар 

қолданылады? Түсіру тәсілдер схемаларын сыз.  

4. Мына кестені толтыр: 

Суретке түсіру қондырғыларын тасымалдайтын құралдар 
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ұшқыш 

құралдар 

түрлері 

марка 

лары 

сурет 

масшта 

бы 

қолдана-тын  

салалары 

артықшы 

лығы 

кемшілігі 

      

Әдістемелік нұсқаулар: Схема сызар алдында геометриялық 

заңдылықтарды есіңе түсір (үшбұрыштар ұқсастығы).  

Әдебиет: 1-3,5-6. 

 

Тақырып № 4. Әуеғарыштық суреттердің қасиеттері мен оларды 

ӛңдеу 

Сұрақтар: 

1. Суреттердің негізгі түрлері? 

2. Суреттердің бейнелік қасиеттері деген не? 

3. Дешифрлеу– деген не? 

4. Дешифрлеудің негізіне қандай факторлар қаланған? 

5. Суреттердің негізгі дешифрлеу тәсілдері? 

6. Дешифрлеу процесі қандай сатылардан тұрады? 

7. Суреттегі нысаналар қалай жіктеледі? 

8. Фотограмметриялық сипаттар деген не? 

Тапсырмалар : 

1.  10 данадан тұратын аэросурет жинағын қарастырып, оларды басу 

заңдылығы бойынша орналастыру.  

2. Ұзыннан басу қалай орналасады? Схемасын сыз. 

3. Кӛлденеңнен басу қалай орналасады? Схемасын сыз. 

4. Дешифрлеу нысаналарының жіктеуі қандай принцип бойынша? 

Кестені толтыр: 

Дешифрлеу нысаналарының жіктелуі 

Нысаналардың жіктелу 

негіздері 

Нысаналардың жіктелу 

топтары  

Нысаналар мысалдары 

   

Әдістемелік нұсқаулар: лекциялық материалдарды қолданып, 

тапсырмалар мен сұрақтарға жауап беру.  

Әдебиет: 1-3,5-6. 

 

Тақырып № 5. Суреттердің әлемдік қоры 

Сұрақтар: 

1. Суреттердің ең үлкен архиві қай елдің, қай ұйымында? 



 47 

2. АҚШта қандай ғарыштық мәліметтер орталықтары жұмыс 

атқарады? 

3. Суреттердің әлемдік қоры қандай мақсатта құрылады? 

4. Қандай ғарыштық серіктерден, қай елдерде ғарыштық суреттер 

алынады? 

5.Ғарыштық суреттердің қандай негізгі әлемдік қор орталықтары 

бар? 

6. Сканерлік суреттер қай жылдардан бастап алынады? Олардың 

дәлділігі? 

7. Ресейдің қандай ғарыштық кемелері, серіктері ғарыштық суреттер 

жасауға қолданылады? 

Тапсырмалар : 

1.Жылулық ИҚ –диапазондағы, оптикалық және радиодиапазондағы 

суреттер жайлы хабарлама жасау. 

2. Ғарыштық суреттердің электрондық қорынан мына 

тақырыптардың бірі бойынша слайдтар жиынтығын құру:  

- тау мұздықтары; - әлем ӛзендері; - кӛлдер; - жамылғылық 

мұздықтар; - бұлттылық; - әлем қалалары; - шӛлдер; - порттық 

қалалар; -антропогенді ландшафттар; - ауыл шаруашылық жерлер; 

- экологиясы нашар аймақтар т.б. 

Әдістемелік нұсқаулар: лекциялық материалдарды қолданып, 

тапсырмалар мен сұрақтарға жауап беру. Слайдтар жиынтығын 

интернет кӛзерінен алу. 

Әдебиет: 1-3,5-8. 

 

Тақырып № 6. Сурет қорының географиялық бағалануы.  

Стереоскопиялық суреттер жұбы бойынша нысандардың 

кеңістіктік орналасуы мен салыстырмалы биіктіктерін анықтау 

Сұрақтар:1. Стереоскоп деген не? 

2. Стереоэффект деген не? 

3. Параллакс деген не? 

4. Неліктен екі кӛзбен бӛлек -бӛлек белгілі бір нысанға қарасақ, нысан 

орнынын ауыстырып отырады? 

5. Аэросуреттегі нысандардың кӛлемділігі, биіктігі қалай білінеді? 

6. Нысандар кӛлеңкелері арқылы не анықтауға болады? Қалай? 

7. Суреттердің тәуліктің қай уақытында түсірілгенін қалай білеміз? 

8. Аэросуреттер қай биіктіктен түсірілген? Оны қалай анықтайды? 
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9. Суретке түсіру биіктігі мен фокустық арақашықтығы арасында 

қандай байланыс бар? 

Керекті құралдар: стереоскоп, үлкейту дәрежелері түрлі лупалар, 

аэросуреттер жинағы, топокарта, сызғыш, қарындаш. 

Тасырмалар: 

1. Инструкциясына қарап стереоскопты жинау.  

2. Стереоскоп штативтеріне бірдей биіктіктерде үлкейту дәрежелері 

бірдей екі лупа орнату.  

3. Аэросуреттер жинағынан екі кӛршілес суреттер жұбын таңдап, 

стереоскоп арқылы байқау. Екі суреттердегі бір нысан бірбірімен түйісу 

керек. Олар әр нүктелерден түсірілгендіктен, арасында бұрыштық және 

координаталақ айырмашылық пайда болады. Ол қалай аталады? 

Мысалы, оң жақтағы суретте нысанның координатасы Хо, болса, 

сол жақтағы суретте дәл сол нысанның координатасы Хс. Онда 

ұзындық бойы параллакс:  

Рх = Хс - Хо ; 

Кӛлденең бойы параллакс:  

Ру = Ус - Уо ; 

Стереометрия заңдылығы бойынша, келесі сипаттар арасында 

байланыс анықталған:  

P

B

f

H
 , мұнда 

 

Н- суретке түсіру биіктігі, , f  - фокустық арақашықтық, В -

суретке түсіру базисі, Р - ұзындық бойы параллакс. Сонымен қоса: 

                                            Р = В 
M

B

H

f
 . 

 

4. Стереоэффект кӛрінісін байқап, нәтижелерін жазып алу, яғни 

стереоскопиялық кӛрініс қандай нысандар арқылы анық білінеді? 

Себебі? 

5. Суретте сүт фермасын анықтап, ондағы мал қораны тану. 

Қандай белгілер арқылы аталған нысанды байқауға болады? Мал 

қораның тӛбесіндегі шатыры су тамшыларын ӛткізетін болғандықтан, 

оны ауыстыру қажет. Шатырға қанша шифр қажет, егер біреуінің 

ауданы  1,5×1 м
2
 болса? 
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        Әдістемелік нұсқаулар: Стереоскопты жинау оқытушы 

кӛмегімен жасалған жӛн. Әр қосалқы бӛлшектерді қорапшаның ӛз 

орнына орналастыру керек. Бақылау нәтижелері жазылып отырады. 

Ӛлшемдер әр сурет жұптары бойынша жасалады, соңында орталанған 

нәтижелері жазылады.  

Әдебиет: 1-3,5-8. 

                                     

     Тақырып № 7. Жердің әуеғарыштық зерттелуі 

Сұрақтар: 

1. Сурет дәлділігі деген не, олардың ӛлшем бірліктері? 

2. Жер бетіндегі нысандар қалай жіктеледі? 

3. Эрозиялық пішінді жер бедері түрлеріне нелер жатады? Олар 

суреттерде қалай бейнеленеді? 

4. Ғарыштық суреттер жасау жүйе құрылымы қандай бӛліктерден 

тұрады? Олардың рӛлі? 

5. Әуеғарыштық зерттеудегі қортынды материалдарға не жатады? 

Тапсырмалар : 

1.Ауыл шаруашылық ландшафттар мен кейбір ӛндірістік 

кәсіпорындардың дешифрлеуші белгілері  бойынша кесте толтыр: 

      Суреттегі нысан                  Дешифрлеуші белгілері 

  

2. Мәліметтер базасы құрамына кіретін ақпараттар түрлерін атап, 

жазу. 

3. Әуеғарыштық мониторинг - деген не? Мұнда қандай жұмыстар 

жүргізіледі?  Талдап, дәптерге жазу. 

4. Географияның бір саласы бойынша әуеғарыштық зерттеулерді 

қолдануы жайлы баяндама жасау. 

Әдістемелік нұсқаулар: лекциялық материалдарды қолданып, 

тапсырмалар мен сұрақтарға жауап беру. Қосымша мәліметтерді 

интернет кӛздерінен алу. 

Әдебиет: 1-3,5-8. 

 

2.5. Студенттердің оқытушымен ӛзіндік жұмыстар 

аясындағы сабақтар жоспары (СОӚЖ) 

 

СОӚЖ № 1 тақырыбы: Географиялық зерттеулердегі 

әуеғарыштық тәсілдер. Негізгі ұғымдар. 

СОӚЖ жұргізу тәсілдері: 
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- аудиториялық дәрістер; 

- студенттердің оқу әдебиетімен жұмысы; 

-оқытушымен сұхбаттасу мен консультация; 

- оқу әдебиетін конспекттеу; 

- графиктер, карта-схема  сызу; 

- слайд-шоу презентациясы; 

- талдау жасау; 

- кесте, блок-схема құру. 

Тапсырмалар: 

1. Интернет, қосымша әдебиет кӛздерінен әуеғарыштық тәсілдердің 

қолдануы бойынша мәлімет дайындау, жеткізе айтып беру. 

2. "Ғарыштық зерттеулер: тиімділігі мен қоршаған ортаға әсері" 

тақырыбында эссе жазу, аудиторияда талдау, пікір таласу. 

3. № 1 тақырыбындағы семинарлық жұмыстың тапсырмаларын аяқтау. 

 Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: тапсырмалар 

бойынша жауаптарды қосымша әдебиеттер кӛздерінен, бұқаралық 

ақпараттық құралдардан, интернет жүйесінен алу керек. 

Әдебиет: 1-3,5-8. 

 

СОӚЖ № 2 тақырыбы:   Әуеғарыштық тәсілдердің физикалық 

негіздері. Ғарыштық суреттегі нысаналарды, сурет масштабын 

анықтау  

Сұрақтарға жауап бер: 

1. Масштаб дегеніміз не, олардың бейнелеу және мӛлшер түрлері. 

2. Суреттегі территорияны тану, картамен байланыстыру деген не ? 

3. Фотосурет масштабы немен байланысты? 

4. Қандай жағдайда суреттің барлық нүктелерінде масштаб бірдей 

болады ? 

5. Сурет және карта масштабтары арасында қандай байланыс бар? 

6.  Аэросуреттердің   практикалық маңызы. 

7. Спектрлі жарықтық коэффициенті деген не? 

Тапсырмалар: 

1. Бір су нысанасын таңдап (теңіз, кӛл, ӛзен), оның ғарыштық суретін 

Google Earth бағдарламасы бойынша ғарыштық суретін жасау. Осы 

нысананы физикалық атластағы салыстырып, сипат беру. Ол үшін 

мына сұрақтарға жауап беру: 

1) Ғарыштық суретте қандай нысаналар анық кӛрінеді? 

2) Жер бедері қандай биіктіктен бастап білінбейді? 
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3) Қазақстан территориясында эррозиялық процестер қалай 

байқалады? 

4) Ғарыштық суреттер қай биіктітен жасалады? 

5) Антропогендік ӛзгерістер жер бетінде қандай белгілерден кӛрінеді? 

6) Келесі жұмысты орында: 

 Керекті қүралдар: Ғарыштық суреттер жинағы, әлем атласы, лупа, 

сызғыш , қарындаш.  

а. Ғарыштық суретке түсірілген аймақты тану. Ол үшін кӛзге таныс 

бейнелерді - құрлық пішіні, жағалау сызығы, ӛзен, т.б іздеп, белгілі 

объектілерімен   салыстырып, ұқсастығын анықтау. 

ә. Танылған аймақты атластағы нысанамен салыстыру. Ғарыштық 

сурет пен картадағы нысана арасында қандай айырмашылықтар бар? 

Оларды  дәптерге жазу. Анықталған нысаналарды, олардың 

бӛліктерінің географиялық атауларын тіркеп жазу. 

б. Ғарыштық суреттің масштабын анықтау. Лекциялық 

материалдардан   білесіңдер:  

H

vf

M с




1
, 

Мс-сурет масштабы ,    f - фокустық ара қашықтык,   - сурет үлкею 

дәрежесі,    Н- суретке түсіру биіктігі.  Суреттегі объектінің   белгілі 

бір ара қашықтығын анықтап, картадағы тура сол қашықтыққа сәйкес 

мәнді карта масштабынан   табуға болады.   Олардың арасындағы 

байланыс арқылы, сурет масштабын анықтаймыз:  

k
c

c MM k 



, 

Мұнда Mc и Mk сурет пен карта масштабтарының сандық мәні,  c и 

 k – сурет пен картадағы таңдалған сызықтар ұзындықтары.  

в. Ғарыштық суреттің орта масштабын анықтау.  Түрлі себептерден   

ғарыштық суреттерге ауытқулар енеді.  Олардың әсерін, азайту үшін, 

ӛлшеулерді 2-3 рет жасау қажет. Фотосуреттің таңдау бойынша әр 

жерінен бірнеше (3) қарындашпен сызық жүргізіп, масштабтарды 

аныктау. Соңында масштабтың орта мәнін анықтау. Нәтижесін 

дәптерге жазу.  

 Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар:  Қолданылатын 

атлас карталардың масштабы орта  немесе ірі болса, ӛлшеу дәлділігі 

артады. Лупа қолданып, ғарыштық суреттердегі егжей-тегжейлерді 
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анықтау арқылы, табиғи нысаналарды тану, анықтау процесі 

жеңілдейді. 

Әдебиет: 1-3,5-8. 

 

СОӚЖ № 3 тақырыбы: Түсіру тәсілдері, техникалық құралдар 

және әуеғарыштық суреттер алу тәсілделері.  

Ғарыштық суреттер бойынша географиялық нысаналардың 

кӛлемін анықтау 

Сұрақтар: 

1. Әуеғарыштық зерттеу тәсілінде объект туралы мәлімет ненің 

нәтижесінде алынады?  

2. Жер бетіндегі үлкен аймақтар ғарыштан қалай зерттеледі ? 

3. Аэросуреттің ғарыштық суретке қарағанда тиімділігі неде ? 

4. Әуеғарыштық суретке түсіру кӛбінесе қандай сәуле диапазонында 

жасалады?  

5. Сәулеленулер мен олар әсер ететін нысаналар арасындағы 

байланыстың сандық сипатына не жатады? 

      6. Зерттеу сапасына тікелей әсер ететін факторларға не жатады? 

7. Сызықтық, аудандық нысаналарға нелер жатады? 

8. Сызықтық және аудандық ӛлшеулер жүргізгенде қандай ауытқулар 

болады, неге? 

Жұмыс мақсаты:  Фотосуреттер бойынша қарапайым есептеу 

жұмыстарын жүргізу. Географиялық нысаналардың кӛлемін анықтау. 

Керекті құралдар:  Аэросуреттер жиынтығы,  әлем атласы, калька, 

миллиметрленген қағаз, сызғыш,  циркуль-ӛлшегіш, лупа, қарындаш. 

Тапсырмалар : 

1. Аэрокосмостық суретті лупа арқылы   мұқият бақылау. 

2.Географиялық нысаналарды танып, түсірілген аймақты анықтау.  

3. Фотосуретте геометриялық сызықтық және аудандық нысаналарды 

таңдау. Олардың ұзындығын және ауданын анықтау. Таңдалған 

нысананың қарындашпен кескінін сызып, ол кескінді 

миллиметрленген қағазға түсіру. 

Жергілікті жердегі сызықтық қашықтық L болса, ал фотосуретте тура 

сол сызық ұзындығы   lсур болса, онда олар арасындағы байланыс 

былай болады: 

                                  L = lсур 
f

H
lсур M     

Мұнда М- сурет масштабының сандық кӛрсеткіші.  
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Ӛлшеуді 3 рет жасап орта мәнін табу.  

4. Аэрокосмостық суретке түскен ауданды анықтау. Ол үшін ӛздеріңе 

белгілі миллиметрлік қағаз әдісін қолдану. Суреттегі аудандық 

нысана кӛлемі  Sсур анықталған соң, жергілікті жердегі аудан Sж  

былай анықталады:                  

                                  Sж = Sсур 
2

сур2

2

MS
f

H
 . 

5. "Google Earth" бағдарламасы бойынша ӛзіңнің таңдауың бойынша 

жер бетінің кез келеген аумағын 500 м, 1 км, 5 км, 10 км биіктіктерден 

түсірілген суреттерін алу. Суретке түскен аумақтардың ауданын 

анықта. Бұл тапсырманы 4-і СОӚЖ жұмысында жалғастыр. 

 Нәтижесін дәптерге жазу. 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар:  Ӛлшемдер 

жүргізгенде "палетка" тәсілін, циркуль-ӛлшегіш, курвиметр 

қолдануды ұмытпаңыздар. 

Әдебиет: 1-3,5-8. 

 

СОӚЖ № 4 тақырыбы: Әуеғарыштық суреттердің қасиеттері 

мен оларды ӛңдеу. 

Аэросуреттің параметрлерін таңдау және фотограмметриялық 

сипаттамаларын анықтау 

Сұрақтар: 

1. Фокустық ара қашықтық деген не? 

2. Суретке түсіру ауданы қандай факторға байланысты? 

3. Суретке түсіру жағдайы деген не? Оған қандай себептер әсер 

етеді? 

4. Суретке түсіру биіктігі неге әсер етеді? 

5. Суреттердің "түйісу заңдылығы" деген не, ол қалай жасалады? 

6. Базис деген не? Ол қандай себептерге тәуелді? 

7. Негізгі нүкте деген не? 

Керекті құралдар: аэросурет жинағы – 10 дана, топокарта, сызғыш, 

циркуль - ӛлшегіш, мм.қағазы, қарындаш, ӛшіргіш, калькулятор, 

дәптер. 

Тапсырмалар : 
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1. Аэросуреттің (бұдан былай - суреттің) ұзындығы мен енін 

ӛлшеу. Олар әдетте бір біріне тең болады да  lсур.  - деп белгіленеді. 

Ӛлшеуді бірнеше рет жасап, орта нәтижесін табу, дәптерге жазу. 

2. Әр суреттің негізгі нүктесін табу. Ол үшін ұзындығы мен енінің 

дәл ортасынан жіңішке білінер-білінбес қарындашпен сызық сызып, 

түйіскен жерін суреттің негізгі нүктесі "О" деп белгілейді. 

3. Суреттер жинағын түйісу заңдылығы бойынша орналастыру. 

Түйіскен жұптардағы суреттердің шеткі нүктелер арасындағы 

қашықтықты ӛлшеу. Ұзындық бойынша ол lx , ал кӛлденең бойынша 

ол  lу болады. Ұзындық бойынша Рх және кӛлденең бойынша Ру   

басылу аумағын анықтау.  

  %100
l

l
P

cyp

x
x   ;        100

l

l
P

cyp

y
y  %. 

4. Суреттердің базисін вх, ву және суретке түсіру базистерін Вх, Ву 

әр суреттер жұптары бойынша анықтау. Сурет базисін анықтау үшін, 

түйіскен жұптардың негізгі нүктелер арасындағы қашықтықты 

ӛлшейді. Содан соң орта базисті анықтайды: 

2

bb
b

o,xc,x
opt,x


 , 

Мұнда  bx,opt - екі кӛршілес орналасқан суреттердің орталанған 

базисі, bx,с - сол жақ суреттің базисі, bx,о - оң жақ суреттің базисі.   

5. Маршрут бойынша суретке түсіру екі кӛршілес нүктелер 

арасындағы қашықтық (Lсур - сурет ұзындығына сәйкес жергілікті 

жердегі ара қашықтық):  

Bx=
 

100

P100L xcyp 
. 

6. Екі кӛршілес маршрут арасындағы қашықтық: 

By=
 
100

P100L yсyp 
. 

7. Суретке түсіру биіктігін Н анықтау:  

Н = f · М,   f – фокустық ара қашықтық, M –масштаб. 
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8. Бір аэросурет қамтитын ауданды анықтау. 

9. Ұшақтың ұшу жылдамдығын анықтау. Ол үшін екі кӛршілес 

түсірген суреттің уақыт айырмашылығын және Вх білу керек. 

10. Картаға түсетін территорияны аэросуретке түсіру үшін қанша 

маршрут қажет екенін есептеу K: 

K = 1
y

y

B

S
. 

Мұнда  Sx – параллель бойынша топокарта ұзындығы, Sy – бойлық 

бойынша топокарта ұзындығы. 

11. Бір маршруттағы аэросурет саны n: 

 

n = 1
x

x

B

S
; 

12. Суретке түсірілетін барлық аймаққа сәйкес келетін жалпы 

суреттер саны N: 

N = n · K. 

13. Аэросурет ауданын ұшақ маршрутымен байланыстырып сызу. 

Түйіскен барлық ғарыштық суреттер жұптарының түсіру 

масштабымен маршрут схемасын мм қағазға түсіру. Ол үшін: 

а) түйісу заңдылығы бойынша әр аэросуреттің ауданын 

қарындашпен түсіру; 

ә) түйіскен жұптардың басылған аумақтарын штрихпен кӛрсету. 

Сурет базистерін қызыл сызықпен сызу.  

б) Маршруттарды кӛрсетіп, ұшақтың бұрылу жолын сызу. 

14. Есептелген және графикалық мәліметтерді салыстырып 

қорытынды жазу. 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар:  Бұл жұмысты екі 

студент бірігіп жасайды. Ӛлшеулерді мұқият әрі ұқыпты жасау керек. 

Бірі суреттердегі ӛлшеулерді жасап жатқанда, екіншісі оларды жазып 

отырады. Ӛлшемдер әр сурет жұптары бойынша жасалады, соңында 

орталанған нәтижелері жазылады. 

 Әдебиет: 1-3,5-8. 
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СОӚЖ № 5 тақырыбы:  Суреттердің әлемдік қоры.  

Ғарыштық суреттердегі су нысандарын дешифрлеу 

Сұрақтар: 

1. Дешифрлеу деген не? 

2. Неліктен фотосуреттегі су объектілері қара түспен бейнеленеді? 

3. №1,2,3 карточкалардағы аэросуреттер қай типке жатады ? 

4. Аэросуретте бұлттар пен мүздықтарды қалай айыруға болады? 

5. Қарастырылған аэросуреттер жинағын қандай ғылым салаларында 

қолдануға болады ? 

6. Ӛзеннің ағыс бағытын сурет арқылы қалай анықтайды?  

8. Бифуркация, лиман, қайырлау, су тасуы, су тасқыны -  терминдерін 

есіңе түсіріп, жазып ал. 

9. Су нысандарының жанындағы антропогенді әрекет қалай 

анықталады? 

Керекті құралдар: ғарыштық суреттер жиынтығы, калька,   қарындаш, 

әлем атласы. 

Тасырмалар: 

1. Сурет жиынтығынан №1,2,3 суреттерді   қарастырып су 

нысандарын анықта, дәптерге текст түрінде жаз.  

2. Суреттегі дӛңгелектердегі цифрлармен белгіленген объектілерді 

танып, келесі   кестені толтыр: 

3. Бұрын орындалған жұмыстардағы тәсілдерді қолданып (2 жұмыс), 

сурет масштабын анықтап, дәптерге жаз.     

Ғарыштық суреттердегі су нысандары 

№  

 

Нысан 

ауданы 

МБ Танылған нысандар атауы Суретке 

түсіру 

биіктігі 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 

№1          

№2 а)         

б)         

№3          

 

4. Ӛзен ұзындығын ғарыштық сурет арқылы анықта. Ол үшін белгілі 

бір арақашықтықты таңдап, олар арасындағы қашықтықты ӛлше, 

жауабын жазып ал. 

5. Фокустық ара қашықтық 100 мм деп есептеп, суретке түсіру 

биіктігін анықта, кестеге толтыр. 
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Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар:  Жұмыс 

сұрақтарына жауап берер алдында Гидрология пәні бойынша 

ӛткендеріңді еске түсіріңдер. 

Әдебиет: 1-3,5-8. 

 

СОӚЖ № 6 тақырыбы: Сурет қорының географиялық 

бағалануы. Ғарыштық суреттер бойынша 

атмосфералық процестерді бақылау 

Сұрақтар: 

1. Бұлттардың ғарыштық суреттері ғылымның қай саласында, не 

үшін қолданады? 

2. Атмосфералық фронттар, циклондар, антициклондар қалай 

анықталады? 

3. Ғарыштық суреттерден циклонның даму дәрежесін анықтауға бола 

ма? Қалай? 

4. Қоңыржай белдеу циклондары мен тропиктік тайфундар суреттерде 

қалай ажыратылады? 

5. Циклондардың жылжу жылдамдығын қалай анықтайды? Ол не 

үшін қажет? 

Керекті құралдар: ғарыштық суреттер жиынтығы 1,2,3, калька,   

қарындаш, әлем атласы. 

Тасырмалар: 

1. 1,2,3  ғарыштық суреттер жиынтығын қарастырып, жылы және 

суық атмосфералық фронттар схемасын дәптерге сызу. 

2. Екі фронттардың бұлттарын байқап, айырмашылықтарын анықта. 

Нәтижелерін жазып ал.  

3. Бұлттылықтар түсірілген ғарыштық суреттерді схема түрінде 

калькаға, одан соң дәптерге түсіріп, "циклон", "антициклон", "жылы 

фронт", "суық фронт", "жылы ауа массасы (ЖА)", "суық ауа массасы 

(СА)" деп тиісті жерлерге жазып қой. 

Әдістемелік нұсқаулар: Жұмыс сұрақтарына жауап берер алдында 

Метеорология пәні бойынша ӛткендеріңді еске түсіріңдер. 

 

 

СОӚЖ № 7 тақырыбы: Жердің әуеғарыштық зерттелуі.  

Әуеғарыштық суретке аннотация құру және  

топокарта фрагментін сызу. 

Сұрақтар:  
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1. Таулы аймақты қай уақыт мезгілінде (тәулік, жыл) түсірген тиімді? 

Неге?   

2. Әуеғарыштық сурет бойынша су динамикасын қалай анықтауға 

болады? 

3. Аннотация деген не? Оны не үшін құрады? 

Тапсырмалар: 

1. Таңдалған ғарыштық фотосуретке аннотация құр. Онда сурет түсіру 

әдісі, қолданылған ұшқыш аппарат, сурет түсіріген уақыт және мерзім, 

түсіру биіктігі, сурет масштабы, суретке енген аймақтың 

географиялық атауы, ауданы, негізгі және шеткі нүктелер 

координаталары, суретке түскен бейне жайлы жалпы сипаттама, сурет 

сапасы жайлы толық ақпарат беріледі. 

2. Лупа арқылы берілген (қосымшада) ғарыштық фотосуретті мұқият 

қарастырып, ондағы егжей-тегжейлерді байқа.  

3. Аэросурет масштабында топокарта фрагментін (үзіндісін) барлық 

шартты белгілерімен, ӛңдеу заңдылықтарымен сыз. 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар:  Сурет 

масштабын анықтау үшін, далалық жағдайда белгілі бір нысандардың 

сызықтық ӛлшемдерін білу керек. Сонымен қоса, картография, 

топография дәрістерінен біліміңді қолдан. 

Әдебиет: 1-3,5-8. 

 

 2.6. Студенттердің ӛзіндік жұмыстар жоспары (СӚЖ) 

  

СӚЖ №1 тақырыбы: Географиялық зерттеулердегі әуеғарыштық 

тәсілдер 

Тапсырмалар: 

1. Дұние жүзі ғарыштық зерттеу тарихынан. 

2. Қазақстанның "Байқоңыр" ғарыш айлағы. 

3. Қазақстанның ғарыштың зерттеу бағдарламалары. 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар:  

Аталған тақырыптар бойынша реферативтік жұмыстар жасау. Кӛлемі 

5-8 бет.  

Әдебиет: 1-3,5-8. 

 

СӚЖ № 2 тақырыбы: Әуеғарыштық тәсілдердің физикалық 

негіздері  

Тапсырмалар: 

Мына сұрақтарға жазбаша жауаптар бер: 
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1. Ғарыштық сурет түсіруде аспаптар қандай физикалық процестерге 

негізделеді? 

2. Ғарыштық зерттеулер қымбат болсада неліктен дамуда? 

3. Спектралды жарықтық коэффициенті деген не? 

4. Спектрлі шағылыстыру қасиеттерін зерттеу үшін қолданатын негізгі 

тәсіл? 

5. "Абсолютті қара дене" деген не? 

6. Бұлттар қандай диапазондағы сәулелерді ӛткізбейді? Неге? 

7. Атмосфералық рефракция жайлы не білесің? 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Тапсырмадағы 

сұрақтарға жауап беру үшін, сәулелердің физикалық заңдылықтарын 

есіңе түсір. 

Әдебиет: 1-3,5-8. 

 

СӚЖ № 3 тақырыбы: Түсіру тәсілдері, техникалық құралдар 

және әуеғарыштық суреттер алу тәсілделері. Негізгі ұғымдар 
 

Тапсырмалар: 

1. Әуеғарыштық түсіру жүйелерінде сәулелерді тіркеу тәсілдері жайлы 

қысқаша конспект жасау. 

2. Қазіргі кезде қолданылатын техникалық құралдар және 

әуеғарыштық суреттерден бірнеше слайдтар тіркемесін жасау. 

3. Суреттерді алу тәсілдері жайлы не білесің? 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Жұмысты 

орындағанда 3-і СОӚЖ кесте толтырғанда кӛңіл аудар. 

Әдебиет: 1-3,5-8. 

 

СӚЖ № 4 тақырыбы: Әуеғарыштық суреттердің қасиеттері мен 

оларды ӛңдеу 

Тапсырмалар: 

1. Дешифрлеудің түрлері мен тәсілдері бойынша кесте құрып, 

қорытынды жаса. 

2. "Google Earth" бағдарламасы кӛмегімен Қарағанда қаласының 

ғарыштық суретін 500 м, 1 км, 5 км биіктіктерден түсірілген 

суреттерін алу. Ӛзіңе таныс нысандарды белгіле. 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар:  Жұмысты 

орындағанда 3-і СОӚЖ кӛңіл аудар. 

Әдебиет: 1,2,3, 6,7,  
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СӚЖ № 5 тақырыбы: Суреттердің әлемдік қоры 

Тапсырмалар: 

1. Ғарыштық суреттердің қандай әлемдік қорлары бар? 

2. Күн жүйесіндегі планеталардың суреттерінен фотослайд жаса. Олар 

туралы қысқаша мәлімет бер. 

3.Протуберанец деген не, оның суреті қандай? Олар Жерге әсер етеме? 

4. Ғарыштық мониторинг қандай салаларда баға жетпес қызмет 

кӛрсетеді, қалай? 

5. Қазақстанда ғарыштық зерттеулер қандай деңгейде? Даму болашағы 

және қандай елдермен бұл салада ынтымақтасуда? 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Сұрақтарға 

жауаптарды нақты жазбаша беру керек.  

Әдебиет: 1,2,3, 6,7,  

СӚЖ № 6 тақырыбы: Сурет қорының географиялық бағалануы 

Тапсырмалар:  

1. Сурет дәлділгі деген не? Ӛлшеу бірлігі? 

2. Мына кестені толтыр: 

Сурет дәлділгі мен түсірілген нысаналар мӛлшері 

Қолданатын құрал, 

орналасқан биіктігі  

Сурет дәлділгі зерттелетін нысаналар 

құбылыстар 

геостанционарлы 

метеосеріктер 

2-3 км бұлттылық, мұхит суы 

температура-ның 

таралуы, мұхит суы 

ағыстары 

т.б.   

3. Кесте бойынша қорытынды жаса. 

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Сұрақтарға 

жауаптарды ауызша беру керек.  

Әдебиет: 1,2,3, 6,7. 

 

СӚЖ № 7 тақырыбы: Жердің әуеғарыштық зерттелуі 

Тапсырмалар: 

1. Жердің әуеғарыштық зерттелуі тақырыбы бойынша кез келген 

ғылыми, ғылыми-танымдық журнал, әдебиет кӛздерінен мақала алып, 

оны талдау. Талдауды мына жоба бойынша жасау: 

А) мақала мақсаты; 

Б) мақала міндеттері; 

В) зерттелетін нысан; 

Г) мақалада қарастырылған мәселенің жаңашылдығы мен актуалдігі; 
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Д) қолданбалы маңызы (қайда қолдануға болады); 

Е) тиімді жақтары; 

Ж) тиімсіз жақтары.  

Тапсырмалар орындауға әдістемелік нұсқаулар: Мақаланы 

интернет кӛздеріненде алуға болады, бірақ ресми сайттар ғана 

қолданылуы керек. 

2. Мектепте әуеғарыштық зерттеулер нешінші класта ӛтіледі? Оны 

оқушыға қалай түсіндіруге болады? 

Әдебиет: 1,2,3, 6,7,  

 2.6.1.  Курс бойынша жазбаша жұмыстар  

 Рефераттар тақырыптары 

 

1. Географиялық зерттеулердегі әуеғарыштық тәсілдер. 

2. Ғарыштық зерттеулер тарихы. 

3. Жер бетін зерттеудегі әуеғарыштық тәсілдер. 

4. Телемедицина және ғарыштық зерттеулер. 

5. Экология және ғарыштық зерттеулер. 

6. Апатты жағдайлар және ғарыштық зерттеулер. 

7. Ғарыштық кеңістікті зерттеудегі әуеғарыштық тәсілдер. 

8. Күн жүйсіндегі планеталарды зерттеудегі әуеғарыштық тәсілдер. 

9. Әскери саладағы ғарыштық зерттеулер. 

10. Коммуникациядағы ғарыштық зерттеулер рӛлі. 

11. Әуеғарыштық зерттеулердегі түсіру тәсілдері. 

12. Әуеғарыштық зерттеулердегі қолданатын техникалық құралдыр. 

13. Дешифрлеу және оның тәсілдері. 

14. Дешифрлеу түрлері. 

15. Жер бетіндегі ғарыштық сигналдар қабылдағыштары. 

16. Картографияда әуеғарыштық тәсілдердің қолданылуы. 

17. Қазақстандағы ғарыш зерттеу саласының дамуы. 

18. Әлемдегі ғарыш зерттеу болашағы. 

19. NASA жайлы. 

20. ҚазҒарыш компаниясының мақсаттары мен шешетін мәселелері. 

 

2.7. Сабақтардың бағдарламаларлық және мультимедиялық  

қамтылуы 

Тақырып Сабақ 

 түрі  

Бағдарлама 

түрі  

Орыны  Арнайы 

аудитория 

1.Географиялық 

зерттеулердегі әуеғарыштық 

СОӚЖ 

СӚЖ 

Электрон. 

лекция 

Комп.класс 

420, корп.3 

корп.3  
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тәсілдер. Негізгі ұғымдар. 

2.Әуеғарыштық тәсілдердің 

физикалық негіздері 

СОӚЖ 

СӚЖ 

Электрон. 

лекция 

Комп.класс 

420, корп.3 

корп.3 

3.Түсірутәсілдері, 

техникалық құралдар және 

әуеғарыштық суреттер алу 

тәсілделері. 

СОӚЖ 

СӚЖ 

Электрон. 

лекция 

Комп.класс 

420, корп.3 

корп.3 

4. Әуеғарыштық суреттердің 

қасиеттері мен оларды ӛңдеу 

СОӚЖ 

СӚЖ 

Электрон. 

лекция 

Комп.класс 

420, корп.3 

ағым.ауд.11 

5. Суреттердің әлемдік 

 қоры 

лекция Power 

point  

слайдтары 

Комп.класс 

420, корп.3 

Мульт.мед. 

ағым.ауд.11  

6. Сурет қорының 

географиялық бағалануы 

СОӚЖ 

СӚЖ 

Электрон. 

лекция 

Комп.класс 

420, корп.3 

ағым.ауд.11 

корп.3  

7. Жердің әуеғарыштық 

зерттелуі 

СОӚЖ 

СӚЖ 

Электрон. 

лекция 

Комп.класс 

420, корп.3 

ағым.ауд.11 

корп.3 

 

 2.8. Ӛзін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар 

  

1. Аэрокосмостың суретке түсіру неше негізгі кезеңдерден тұрады ? 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 

2. Гляциологияда аэрокосмостық түсіру арқылы нені зерттейді 

? 

A) Ӛзендер режимін.  

B) Мұхит ағыстарын. 

C) Вулкандарды. 

D) Мұздықтарды. 

E) Жер бедерін. 

3. Лимнологияда аэрокосмостық түсіру арқылы нені зерттейді ? 

A) Ӛзендер режимін.  

B) Кӛлдерді. 

C) Вулкандарды. 

D) Мұздықтарды. 

E) Жер бедерін. 

4. Синоптикада аэрокосмостық түсіру арқылы нені зерттейді ? 
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A) Ӛзендер режимін.  

B) Мұхит ағыстарын. 

C) Вулкандарды. 

D) Мұздықтарды. 

E) Бұлттарды. 

5. Атмосфера бұлынғырлығы қандай аэросуретке түсіргенде 

әсері болмайды ? 

A) 500 м. 

B) 1 – 1,5 км. 

C) 2 – 2,5 км. 

D) 3 – 4 км. 

E) 5 – 8 км. 

6. Қандай суретті “пландық” дейді ? 

A) Еңкею бұрышы 5 градустан  кӛп болса. 

B) Еңкею бұрышы 0 – 5 град.аралығында. 

C) Еңкею бұрышы 5 – 10 град.аралығында. 

D) Ееңкею бұрышы 25 градус. 

E) Еңкею бұрышы 45 градустан кем болса. 

7. Жылу сезгіш пленка арқылы қандай спектр диапазонында 

суретке түсіреді ? 

A) Ультракүлгін. 

B) Қысқатолқынды. 

C) Инфрақызыл. 

D) Гамма-сәуле. 

E) Кӛзге кӛрінетін сәуле. 

8. Бұлтты, тұманды күні, немесе, түнде - қандай әдіспен 

суретке түсіреді?  

A) Телевизиялық. 

B) Электрондық. 

C) Фототелевизиялық. 

D) Радиолокациялық. 

E) Ультрадыбыс. 

9. Аэрофотосуретке түсіруді қай аппараттан жасайды? 

A) Ракета. 

B) Спутник. 

C) Радиозонд. 

D) Геофизикалық ракета. 

E) Ұшақ. 

10. Ғарыштық суреттің еңкею бұрышы қанша болу керек? 
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A) 16 градустан кем. 

B) 16 градустан артық. 

C) 10 градустан кем. 

D) 55 градус. 

E) 90 градус. 

11. Енінен де ұзыннан да суреттер бір-бірін басып тұрса, оны 

қандай түсіру дейді ? 

A) Маршрутты. 

B) Ауданды. 

C) Пландық. 

D) Перспективалық. 

E) Радиолокациялық. 

12. Аэросурет кӛлденеңнен бір-бірін неше % басу керек ? 

A) 10. 

B) 20. 

C) 30-40. 

D) 50-60. 

E) 60. 

13. Салмағы 2000 кг ғарыштық ұшқыш аппарат қайсысына 

жатады ? 

A) Ӛте жеңіл. 

B) Жеңіл. 

C) Орта. 

D) Ауыр. 

E) Аса ауыр. 

14. Фокустық ара қашықтық деген- 

A) Суретке түсіру биіктігі. 

B) Сурет масштабы. 

C) Сурет базисі. 

D) Линза мен пленка арасындағы қашықтық, 

E) Жер беті мен пленка арасындағы қашықтық. 

15. Базис деген- 

A) Суретке түсіру биіктігі. 

B) Сурет масштабы. 

C) Фокустық ара қашықтық. 

D) Екі суретке түсіру нүктелер арасындағы қашықтық, 

E) Жер беті мен пленка арасындағы қашықтық. 

16. Суретке түсіру биіктігі ӛскен сайын- 

A) Сурет масштабы кішірейеді. 
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B) Сурет масштабы үлкейеді. 

C) Сурет масштабы ӛзгермейді. 

D) Фокус азаяды. 

E) Фокус үлкейеді. 

17. Екі қиюласқан аэросуреттердің негізгі нүктелерінің 

арасындағы қашықтықты қалай атайды ? 

A) Суреттің ұзыннан басылуы – lx. 

B) Суреттің кӛлдененңнен басылуы – lу. 

C) Суреттің ұзыннан басылған ауданы – Px (%).  

D) Суреттің кӛлденеңнен басылған ауданы Pу (%). 

E) Сурет базисі в x. 

18. Жер бетінің дӛңестігі пландық аэросуретке қандай әсерін 

тигізеді ? 

A) Сапасын жоғарылатады. 

B) Сапасын тӛмендетеді. 

C) Масштабын ӛзгертеді. 

D) Айналу бұрышы пайда болады. 

E) Фотоаппаратты селкілдетеді. 

19. Байқау, тану, классифифкациялау және болжау жасау 

аэросуретті шешу кезіндегі қандай жүйені қүрайды ? 

A) Автоматикалық. 

B) Рефлекстік. 

C) Логикалық. 

D) Камералық. 

E) Компьютерлік. 

20. Адам кӛзінде бояу түсін анықтайтын неше нерв 

талшықтары бар ? 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 Дұрыс жауаптар кілті:  

  

Сұрақ нӛмірі Дұрыс жауабы Сұрақ нӛмірі Дұрыс жауабы 

1 С 11 B 

2 D 12 C 

3 В 13 C 

4 E 14 D 
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5 B 15 D 

6 B 16 A 

7 C 17 E 

8 D 18 B 

9 E 19 C 

10 A  20      C 

 

   Студент білімін бағалау критериі: 

 

Дұрыс жауаптар саны  Баға  

19-20 Ӛте жақсы   

16-18 Жақсы  

10-15 Қанағаттанарлық  

10 баллдан тӛмен  Қанағаттанарлықсыз 

 

 2.9. Курс бойынша емтихандық сұрақтар 

 

1. Географиялық зерттеулердегі әуеғарыштық тәсілдер. 

2. Ғарыштық зерттеулер тарихы. 

3. Жер бетін зерттеудегі әуеғарыштық тәсілдер. 

4. Телемедицина және ғарыштық зерттеулер. 

5. Экология және ғарыштық зерттеулер. 

6. Апатты жағдайлар және ғарыштық зерттеулер. 

7. Ғарыштық кеңістікті зерттеудегі әуеғарыштық тәсілдер. 

8. Күн жүйсіндегі планеталарды зерттеудегі әуеғарыштық тәсілдер. 

9. Әскери саладағы ғарыштық зерттеулер. 

10. Коммуникациядағы ғарыштық зерттеулер рӛлі. 

11. Әуеғарыштық зерттеулердегі түсіру тәсілдері. 

12. Әуеғарыштық зерттеулердегі қолданатын техникалық құралдыр. 

13. Дешифрлеу және оның тәсілдері. 

14. Дешифрлеу түрлері. 

15. Жер бетіндегі ғарыштық сигналдар қабылдағыштары. 

16. Картографияда әуеғарыштық тәсілдердің қолданылуы. 

17. Қазақстандағы ғарыш зерттеу саласының дамуы. 

18. Әлемдегі ғарыш зерттеу болашағы. 

19. NASA жайлы. 

20. ҚазҒарыш компаниясының мақсаттары мен шешетін мәселелері. 
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