
Mühazirə 1 

GEOLOGİYA  VƏ  ONUN ÖYRƏNDİYİ  MƏSƏLƏLƏR 

 Geologiya – yerin bütövlükdə və yaxud onun ayrı-ayrı  hissələrinin 

forma və ölçülərini, xəritə və planlarda yerin fiziki səthinin təsvirini almaq 

üçün eləcə də  müxtəlif növ mühəndisi məsələlərin həllini təmin etmək üçün 

yer üzərində ölçmələrin yerinə yetirilmə metodlarını öyrənir. 

  Geodeziya yunan sözü olub azərbaycan dilinə tərcümədə yerin 

bölünməsi deməkdir. 

 Geodeziyanı 2 hissəyə  ayırırlar. 

 1. Ali geodeziya;    2. geodeziya. 

 Ali geodeziya – yerin fiziki səthində  götürülmüş nöqtələrin yüksək 

dəqiqliklə təyin edilməsi metodlarını öyrənir. Sonradan bu ölçmələr əsasında 

yerin forma və ölçüləri dəqiqləşdirilir, həmçinin ölkə ərazisində dövlət 

geodeziya istinad şəbəkəsi yaradılır. Dövlət  geodeziya istinad şəbəkəsi ölkə 

ərazisində yerinə yetirilən bütün növ geodeziya və kartoqrafiya işlərinin 

əsasını təşkil edir. 

 Ali geodeziya kursu ayrıca yuxarı kurslarda öyrəniləcəkdir. 

 Geodeziya isə bir neçə bölmədən  ibarətdir: 1) topoqrafiya; 2) 

fototopoqrafiya; 3) tətbiqi (mühəndisi) geodeziya. 

1) Topoqrafiya – ərazinin xəritə və planlarının tərtibi məqsədi ilə yer 

səthində ölçmə metodları və vasitələrin, həmin ölçmələrin riyazi və 

qrafiki işlənməsi üsullarını öyrənir. 

2)   Fototopoqrafiya – bölməsinin də məqsədi xəritə və planların tərtib 

olunmasıdır. Lakin bu halda xəritə və planlar uçuş aparatlarında 

yerləşdirilmiş fotoaparatlarla  həmin ərazinin alınmış fotoşəkillərinə 

əsasən tərtib edilir. Əgər şəkillər kosmik aparatlardan alınırsa, bu 
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halda onlar kosmik şəkillər adlanır. Kosmik  şəkillərdən əsasən çox 

kiçik miqyaslı (son dövrlərdə, hətta böyük miqyaslı)  xəritələrin 

tərtibində istifadə olunur. 

3)  Tətbiqi geodeziya (mühəndisi) -  adından da göründüyü kimi. Bir çox 

mühəndisi məsələlərin həllinin geodezik təminatını həyata keçirir. 

Buna misal olaraq mühəndisi məsələlərə  sənaye obyektləri, mülki 

obyektlər, nəqliyyat magistral, meliorasiya çökmələrin öyrənilməsi və 

s. məsələlərdə tətbiqi geodeziya üsullarından geniş istifadə  olunur.  

 Geodeziuanın hərbi işlərdə çox böyük əhəmiyyətivardır. Aydın 

məsələdir ki, ölkə ərazisinin hərbi müdafiə  məsələlərini eləcə də  hərbi 

əməliyyatları xəritəsiz təsəvvür etmək qeyri –mümkündür. 

 

GEODEZİYANIN  TARİXİ  İNKİŞAFI. 

 Gedeziya – qədim elmlər sırasına aiddir. Belə ki, hələ bizim  eramızdan 

əvvəl IV – III minillikdə qədim Misirdə  çoxlu sayda böyük ölçülü müdafiə 

qurğuları,  istehkamları, suvarma sistemləri, piramidalar, eləcə də çoxlu 

sayda saraylar, məbədlər və digər tikililər inşa edilmişdir. Oxşar tikililərə  

qədim Çində, Hindistanda, Yunanıstanda da rast gəlinir. İsbatedilmişdir ki, 

geodeziya ölçmələri olmadan belə nəhəng tiklillərin  tikilməsi qeyri –

mümkün olardı. O zamanlarda, hətta qəbilələr öz torpaq sahələrini  yer 

üzərində bölünməsi və qeydiyyatını həyata keçirmişdir ki, bu da  geodeziya 

elminin qədimliyinə bir daha işarədir.  Geodeziyanın elmi  məsələsi e.ə.VI – 

IV əsrlərdə Aristotel  α Pifaqorun  yerin kürə şəkilli  olması  haqqında  

söylədiyi fərziyyədən sonra meydana çıxmışdır. Elmi məsələnin həlli 

istiqamətində yəni yer kürəsinin radiusunun təyini ilə  bağlı  ölçmə işləri e.ə. 

III əsrdə Eritosfen tərəfindən həyata keçirilmişdir. Eritosfen  yerin kürə 

şəkilli olmasını nəzərə  almaqla ilk xəritələri  təsvir etdi. α, bu tarix (e.ə. III 

əsr) kartoqrafiya elminin yarandığı tarix sayılır. Yer kürəsinin radiusunu 
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müasir nəticələrdən çox kiçik  (0,9 km – 900 m) fərqlənməklə ilk təyin 

edənlər bizim eranın 827-ci ildə ərəblər olub. 

 Geodeziya elmi çox ciddi şəkildə hərtərəfli inkişafa XVI əsrdən 

başlayaraq nail olmuşdur.  Buna bir sıra səbəblər imkan vermişlər. Bu  

səbəblərə XVI əsrdə İtalyan astronomu Qaliliyin teleskopu kəşf etməsi XVII 

əsrdə xüsusi ölçülü qurğusunun vernyer α bu əsasda yeni geodeziya ölçmə 

alətlərinin yaranması səbəb olmuşdur. XVIII əsrdən başlayaraq bir sıra 

ölkələr o cümlədən Çar Rusiyası öz ərazisində geniş planaalma işinə başladı. 

İşlərinicraçısı kimi peterburqda 1822-ci ildə hərbi topoqrafiyalar korpusu  

yaranır. Həmin korpusun müdavinləri başda pokovnik Xodzko olmaqla bizim  

ərazimizdə  də ilk elmi əsaslı geodeziya ölçmələri aparılmışdır. Bu dövrdə 

Zaqafqaziyada məşhur olan şamxor bazisi yaradılmış və ölkə ərazisində 

Trianbulyasiya şəbəkəsi yaradılmışdır. Sovetlər dövründə geodeziya 

kartoqrafiya  işlərini o cümlədən bugünkü Azərbaycan ərazisində  15 mart 

1919-cu ildə Vladimir İliç Leninin sərəncamı ilə yaradılmış baş geodeziya 

idarəsi həyata keçirilmişdir. Sonralar bu idarənin əsasında 1936-cı ildə Qudk 

baş geodeziya və kartoqrafiya idarəsi yaradıldı. Qudkun keçmiş SSRİ 

ərazinin müxtəlif rayonlarında  müəssisələri fəaliyyət göstərmişdir. O 

cümlədən 1971-ci ildən Bakıda 16 nömrəli müəssisə yaradılmışdır. 1971-ci 

ilə qədər olan dövrdə geodeziya və kartoqrafiya  işlərinin Azərbaycan 

ərazisində Tbilisi (4) müəssisəsi, Moskva (7) müəssisəsi və digər ittifaq 

tabeçiliyində olan geodeziya  və kartoqrafiya  müəssisələri həyata 

keçirilmişdir. 16 nömrəli müəssisə 1986-cı ildə Azərbaycan aerogeodeziya 

istehsalat birliyinə və nəhayət ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra  1991-

ci ildə Dövlət geodeziya və  kartoqrafiya  komitəsinə çevrildi. 2001-ci ildən 

Dövlət geodeziya və  kartoqrafiya komitəsi torpaq komitəsi ilə birləşərək 

Dövlət torpaq və xəritəçəkmə komitəsi yaradıldı. Hazırda ölkəmizin 

ərazisində dövlət əhəmiyyətli geodeziya kartoqrafiya  siyasətini və işlərini  

dövlət torpaq vəxəritəçəkmə komitəsi həyata keçirir. Azərbaycanda 

geodeziya kartoqrafiya yönmlü mütəxxəssis  hazırlığı BDU –da , Azərbaycan 
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Memarlıq və inşaat Universitetlərində, Gəncə Dövləi kənd təsərrüfatı 

akademiyası və bir sıra kolleclərdə hazırlanır. 
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Mühazirə 2 

YERİN  FORMA  VƏ  ÖLÇÜLƏRİ 

 

 Bildiyimiz kimi yerin fiziki səthi olduqca mürəkkəb şəkilə malik olub 

onun riyazi cəhətdən yazılışı qeyri mümkündür. 

 Nəzərə alınsa ki, yerin fiziki səthinin ¾ hissəsini okeanlar əhatə edir və 

ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında okeanın səviyyə səthi hamar sferik formaya 

düşür (təxminən). Ona görə XVIII əsrdən yerin fiquru dedikdə okeanın 

səviyyə səthi  ilə əhatələnmiş, materik hissədə isə ağırlıq qüvvəsi 

istiqamətinə  ⊥  yönələn səthin əhatə etdiyi fiqur qəbul edilmişdir. Bu 

səviyyə səthini geoid adlandırırlar. 

 

Şək.1 

 Bütövlükdə  səviyyə  səthi dedikdə bütün nöqtələrində ağırlıq 

qüvvəsinin qiyməti eyni olan (potensial sabit olan) səthdir. 

 

Fa.g = mg     W0=mgh0 

 

 Lakin  materik hissədə deodin yerinin təyini qeyri mümkün olduğundan 

(yerin dərin qatlarında yerləşən süxurların sıxlığını bilmək lazımdır) və 

sonrakı dövrdə geoiddən imtina olunmuşdur. 1946-cı ildə rus alimi 

M.S.Molodinski geoidin əvəzində təcrübi olaraq təyin edilməsi mümkün olan  

kvazigeoiddən istifadə  etmək təklif etmişdir. Kvazigeoidin yerini çox 

yüksək dəqiqliklə  yerüstü  ölçmələrə  əsasən təyin etmək mümkündür. 

Dünya okeanı hissəsində geoidlə  kvazigeoid  üst – üstə düşür.  Materikdə  

 

geoidin   səviyyə   səthi

g  g g
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isə onlar arasında fərqlənmə  15m-ə qədər olur. moladenski nəzəriyyəsi 

əsasında yeni yüksəklik sistemi (normal yüksəklik)  yaradıldı və əvvələn 

qeyri-dəqiq olan ortamaterik yüksəklik sistemi ilə əvəz olundu. 

 Beləliklə yerin real fiqurunu təyin edən zaman aşağıdakı mövqedən 

çıxış edirlər: 

  1). Əvvəlcə, yerin real ölçmələrinə çox yaxın olan hər hansı düzgün 

riyazi fiqur seçilir (Ali geodeziya). 

 2).  Yerin fiziki səthinin riyazi fiqurda meyletmələri təyin edilir (Ali 

geodeziya topoqrafiya). 

 3). Bu meyletmələri riyazi səthə əlaqə etməklə fiziki səthin təsviri 

yaradır (Topoqrafiya).  

 Geodeziya  hesablamalarında  yerin 

ölçülərinə çox yaxşı onu düzgün  ifadə 

edən riyazi fiqur kimi fırlanma ellipsoidi  

qəbul edilmişdir. Fırlanma ellipsoidi 

ellipsin kiçik yarımoxu ətrafında 

fırlanmasından alınan həcmi fiqurdur. 

Fırlanma ellipsiyası ellips kimi özünün 2 

yarımoxu ilə təyin  edilsə və yaxud II yarımoxun əvəzində ellipsoidin  

basıqlıq əmsalı götürülür. 

 1.1.      
a

ba −
=α  

 

 Əgər ellipsoid bütövlükdə yer kürəsi üçün seçilmişdirsə 

onda  ümumyer ellipsoidi adlanır. Lakin ölkə ərazisində və 

yaxud bir qrup ölkələr ərazisində  fiziki səthə çox yaxın 
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ellipsoid seçilərsə. Bu halda ona  referens  ellipsoidi deyilir. 

 MDB ölkələrində həmçinin  Azərbaycanda f.N. krazovski adına  

referens ellipsoidi qəbul edilmişdir (1946-cı ildə). Krazovski  ellipsoidinin 

elementləri aşağıdakı  qiymətlərə  malikdir. 

   a = 6378245 m                     
3,298

1
=α  

 Azərbaycanda  geodeziya kartoqrafiya işləri Krazovski ellipsoidi 

hesablanmışdır.  Bəzi təqribi hesablamalarda  ellipsoidin  əvəzinə kürə 

götürülür və bu zaman kürənin radiusu 6371 km-ə yaxın götürülür. 
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Mühazirə 3 

GEODEZİYADA   İSTİFADƏ  OLUNAN 

PROYEKSİYALAR 

 

 Yerin fiziki səthinin təsiri əsasən 3 formada  əldə edilir; fotoşəkil, plan 

α xəritə kimi təsvir edilir. 

 Bu təsvirlərin alınması zamanı müxtəlif növ prayeksiyalardan istifadə  

olunur. Geodeziyada əsasən 3 qrup prayeksiya tətbiq edilir;  ortoqonal, 

mərkəzi  α  kartoqrafik proyeksiyalar. 

 1. Ortoqonal proyeksiya  

planların tərtibi zamanı sahəcə 

kiçik ərazilərdə istifadə edilir. Bu 

prayeksiyada nöqtələrin fiziki 

səthdən  müstəvi səthə 

layihələndirilməsi plan  

müstəvisinə ⊥  endirilmiş şüalarda 

həyata keçirilir. Başqa sözlə  ərazi 

sahəcə kiçik olduğundan bu 

proyeksiyada yerin əyriliyi nəzərə alınmır. 

 2. Mərkəzi proyeksiyada aerofoloplanalmalar 

zamanı, yəni şəkillərin aerofotoaparatlarla (AFA) 

çəkilişi zamanı istifadə edilir. Bu  zaman fiziki  

səthin bütün  nöqtələri vahid  mərkəzdən keçməklə 

şəkil  müstəvisinə  proyektləndirilir. 

Aerofotoşəkildə çəkilişində vahid mərkəz rolunu 

AFA-nın  obyektinin mərkəzi nöqtəsi oynayır. 

 Bu mərkəzdən AFA-nın şaquli oxundan meyllilik artdıqca təsvirin 

 

С- пройексийа мяркязи
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təhrifi artır. 

 3. Kartoqrafik  proyeksiyada xəritələrin  tərtibində istifadə edilir. 

Bildiyimiz kimi  xəritələr sahəcə daha  əhatəli olduğundan planlardan fərqli  

olaraq kartoqrafik proyeksialardan tərtib edilir. başqa sözlə xəritələrin tərtibi 

zamanı yerin əyriliyi nəzərə alınır. Kartoqrafik proyeksialar digər 

proyeksialardan  fərqli olaraq çoxmərhələlidir. Yəni yerin fiziki səthinin 

təsvirini yaradarkən ilk nöqtədə yerüstü 

obyektləri ellipsoid səthinə 

proyektləndirir sonra isə ellepsoid  

səthindən hər hansı riyazi 

qanunauyğunluqlarına sasən (MDB-də 

bu məqsədlə qauss-Kreynger 

proyeksiadan iş alınır)  üfuqi müstəvi 

səthə keçid həyata keçirilir. 

 Ellepsoiddən müstəviyə keçidin 

riyazi əsaslarının növü ərazinin 

konfeguryasiyasından,  ölçülərindən, yer 

kürəsindən  mövqeyindən və s. asılı 

olaraq seçilir. 

 

 

 

Шяк. 6. 
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Mühazirə 4 

YERİN FİZİKİ SƏTHİNDƏ NÖQTƏLƏRİN VƏZİYYƏTİNİN 

TƏYİNİ KOORDİNAT SİSTEMLƏRİ 

 

 Hər hansı obyektin yerin fiziki səthindəki  vəziyyəti onun koordinatları 

ilə təyin edilir. Koordinat dedikdə başlanğıc qəbul edilmiş  oxlara 

(müstəvilərə) nəzərən obyektin yerini təyin edən kəmiyyətlər  başa düşülür. 

İstənilən  obyektin yeri hər hansı bir koordinat sistemində göstrilir. 

Koordinat sistemi koordinat  başlanğıc  oxlardan və başlanğıc adlanan 

nöqtədən ibarətdir.  Geodeziyada  α  ox yaylı  koordinat sistemindən istifadə 

olunur.  Ona görə də topoqrafiyada α  mühəndisi geologiyada istifadə olunan 

4 növ koordinat sistemi ilə  tanışıq. Bunlar coğrafi  koordinatlar sistemi,  

zonal düzbucaqlı koordinatlar sistemi qütb koordinatlar sistemi α şərti 

düzbucaqlı koordinat sistemindən ibarətdir. 

 1. coğrafi koordinatlar sisteminin başlanğıc oxlarını (istiqamətləri). 

Qrinviç meridianından α ekvatordan (ekvator müstəvisindən) ibarətdir. 

Qrinviç meridianı ilə ekvatorun kəsihdiyi nöqtə sistemin başlanğıc nöqtəsi 

adlanır. Bu sistemdə istənilən obyektin vəziyyəti 2 koordinatla: λ, φ- coğrafi 

enlik, λ –c uzunluqla təyin edilir. 

 2. Coğrafi  uzunluq başlanğıc meridian müstəvisi ilə təyin edilən 

nöqtədən keçən meridian müstəvisi arasında qalan müstəvi bucaqdır. 
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Şək.7. 

 Coğrafi enlik ekvatoru müstəvisindən qütblərə doğru istifadə ölçülüb α 

00 –dən 900-yə qədər qiymətlər alır. Şm. Yarımkürəsində coğrafi enlik 

qiymətləri + işarəli olub eyni zamanda şm. enlik adlanır. Coğrafi  

yarımkürəsində isə – işarəli, coğrafi  enlik adlanır. Coğrafi uzunluq isə  

Qrinviç  meridianı  müstəvisində q. α ş. istiqamətində hesablanır. Coğrafi 

uzunluğun qiyməti 0- 180 aralığında olur. Qrinviç uzunluğu-işarəli və yaxud 

q. uz. Adı ilə çağırılır. Ş. uzunluğu isə + işarəli ş. uz. Adlanır. Bu 

koordinatlar sistemində istənilən nöqtənin vəziyyətinə coğrafi enlik  α  

uzunluğu yalnız bir qiymətləri uyğun gəlir. 

 2. Bir çox mühəndisi məsələlərin yer  üzərində həlli zamanı obyektlərin 

koordinatlarının dərəcələrlə deyil (coğrafi koordinatda olduğu  kimi deyil) 

metrlərlə ifadəsi (xətti ölçülərlə) əlverişlidir. Ona görə də coğrafi  

koordinatdan düzbucaqlı koordinata keçid tələb olur. Bu keçid müxtəlif 

qanunauyğunluqlar əsasında aparıla bilər. MDB ölkələrində o cümlədən 

Azərbaycanda keçid məqsədi ilə  Qaus – Kreyger proyeksiyasından istifadə 

olunur. Bu proyeksianın mahiyyəti aşağıdakından ibarətdir. 

 Yer  kürəsi meridianlarla hər 60-dən bir zonalara ayrılır. Sonra hər bir 

zona ayrılıqda müəyyən bir riyazi qanun əsasında yer kürəsinin fırlanma 

oxuna nəzərən eninə istiqamətləndirilmiş silinr səthinə proyektləndirilir. Bu 

zaman silindr doğuranı yer kürəsinin diametrinə  = götürülərsə, onda  
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silindrin yan səthi ilə kürənin səthi yalnız 1 xətt boyunca toxunan olacaqdır. 

Zonanın digər hissəsi isə silindr səthindən  müəyyən aralıqda qalacaqdır. 

Beləliklə silindr səthinə toxunan zona  müəyyən bir qanunauyğunluq 

əsasında həmin silindrin səthinə proyektləndirilir sonra silindrin doğuranı  

boyunca açsaq α müstəviyə çevirsək onda  müstəvi üzərində  toxunan 

zonanın proyeksiyasını almış olarıq. Bu  qayda ilə kürəni silindr daxilində 60 

dindirməklə növbəti zonanın silindr səthinə toxunan edib müstəviyə açsaq, II 

60-lik zonanın müstəvi təsvirini alarıq. 60 dəfə bu əməliyyatı təkrarlamaqla 

bütövlükdə yer kürəsinin müstəvi təsvirini alarıq. 

 Qaus – Kreynger proyeksiyada zonanın müstəvi təsviri seçilərkən  

yalnız 2 xətt – zonanın  mərkəzindən keçən meridian həmçinin zonaya düşən 

ekvator parçası bir-birinə ⊥  olan A x-lərlə  təsvir edilir. bu çox əhəmiyyətli  

xassədən zonal düzbucaqlı koordinat  sisteminin çevrilməsində istifadə edilir. 

 

Şək. 9. 

 

 Bu sistemin adından da göründüyü kimi  koordinat sistemi hər bir 

zonanın  daxilində ayrılıqda qurulur. Koordinat sistemi 2 ölçülü olub x, α y-

dən ibarətdir. X oxu cəbr kursunda qəbul edilmiş qaydanın əksinə olaraq 

şaquli ox, yəni zonanın ortasından keçən meridian qəbul edilir. Bu meridian 

zonanın ox meridianı adlanır. Y oxu olaraq zona daxilindəki ekvator parçası  

götürülür. Bu oxların kəsişdiyi nöqtə koordinat sisteminin  başlanğıc nöqtəsi 

qəbul edilir. absislərin ekvatordan şm. qütbünə qiymətləri, coğrafi  qütbünə 

 6 1 2 3 60

0 6 12 18 360

Melikov Behruz



doğru isə – işarəli olur. Ordinatlar   isə ok meridianından p-də – işarəli, ş-də 

isə + işarəli olur. MDB ölkələri  ekvatordan şimal yarımkürəsində 

yerləşdiyindən x-lər həmişə  + işarəlidir. lakin bu ölkələrin ərazisində bir 

neçə zona yerləşdiyindən x ayrı – ayrı zonalarda həm müsbət, həm də mənfi 

ordinatların olduğu  üçün α  hesablamalarda ordinatların işarəsi ilə bağlı 

çətinliklər yaranmasın deyə koordinat başlanğıcına O  əvəzinə 500 km yazılır 

α -bunu nəzərə almaqla nöqtələrin həqiqi ordinatlarından çevrilmiş ordinat 

qimətlərinə keçid həyata keçirilir. Xəritələrdə,  koordinat katalıqlarında və s. 

həmişə nöqtələrin çevrilmiş ordinat qiymətləri göstərilir. Tələb olunan 

hallarda çevrilmiş y-dan həqiqi y-i tapmaq çətin deyil. 

Yçevrilmiş = Yhəqiqi +500 km   (1:2) 

 Nöqtənin, zonanın hansı hissəsində (q α y a s.) yerləşdiyini həmin 

nöqtənin ordinat qiyməti ilə də müəyyən etmək olur. Əgər ordinat qiyməti 

500 km-dən böyükdürsə, onda nöqtə şimal yarımuzunluğundadır. Əgər 

əksinə 500-dən kiçik qiymətə malikdirsə onun q. yarımzonasında yerləşdiyini 

göylə mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki,  eyni  y qiymətinə malik nöqtələr  

müxtəlif zonalarda yerləşə bilər. Ona görə də  aydınlıq gətirmək üçün həmişə 

nöqtənin ordinat qiyməti yazılanda I rəqəm olaraq qrinviçdən hesablanan 

zona nömrəsi göstərilir. 

3. Qütb koordinatlar sistemi 2  elementdən ibarətdir, sistemin qütb 

nöqtəsi α qütb oxu. Bu sistemdə obyektin yeri  də 2 elementlə təyin edilir; 

istiqamət bucağı - β və radius  vektor – r, yəni qütb nöqtəsindən obyektə olan 

məsafə. Qütb koordinat sisteminin 2 qütblü variantı 1 polyar sistemi də 

mümkündür. Bu  sistemdə 2 qütb oxu (00: tt) α 2 qüt qəbul edilir və nöqtənin 

(obyektin) yeri 2 dəfə təyin edilir. 
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 Polyar sistemdə ölçmələrin sayı 2 dəfə artsa da  alınmış nəticənin 

dəqiqliyi də 2 dəfə yüksəlir. 

Bu isə  öz nöqtəsində obyektin 

yerinin təyin edilməsini yoxlama ilə həyata 

keçirmək imkanı verir. Başqa sözlə ayrı 

qütblərdən təyin edilmiş nəticələr bir – 

birinə çox yaxın olmalıdır. Belə olan halda  

2 vəziyyət yerinin orta nöqtəsi təyin 

edilmiş yer qəbul edilir. 

 Əgər sistem  3 qütblü olarsa, onda təyin olunan yerdə ölçmələr səhvi 

üçbucağı alınır. Bu üçbucağın tərəfləri müvafiq təlimatlara yol verilən hədd 

uzunluğundadırsa, onda yekun olaraq üçbucağın mərkəz nöqtəsi təyin edilən 

obyektin vəziyyət nöqtəsi qəbul edilir. 

4. Şərti koordinat sistemini. 

Adından  göründüyü kimi bu sistemin elementi şərti əsaslarla seçilir. 

Məs: tikinti meydançasında görülən işlərin (inşa ediləcəkk binanın oxları, 

onun künc koordinatı və s.) elementlərinin vəziyyəti zonanın ox meridianı α 

ekvatora görə təyin  edilməsinə lüzumyoxdur, inşaatçını meydançadakı 

elementlərin bir – birinə  nəzərən düzgün yerləşdirilməsi maraqlandırır. Eyni 

zamanda  yerli obyektlərin  koordinatı zonal koordinat sistemində verilərsə, 

onda onlar böyük rəqəmlərlə ifadə edilər. Bu da öz növbəsində  müəyyən 

dərəcədə  çətinliklər yaradar. Ona görə də tikinti meydançasında inşaat 

şəbəkəsi (toru) adlanan xüsusi koordinat şəbəkəsi qururlar. Meydançanın 

kənar hissəsində hansısa bir istiqamət X oxu  qəbul edilir. Bu oxun başlanğıc 

α son nöqtələri yer səthində xüsusi dəmir beton dirəklərlə bərkidilir.  X 

oxuna ⊥   götürülən istiqamət isə sistemin ordinat oxu qəbul edilir.  Sistemin  

başlanğıc nöqtəsinə də şərti qiymətlər yazılır.  

 

Шяк. 10. 
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Sonra x və y oxlarına  // olmaqla müəyyən aralıqdan bir (10, 20 və s.) 

olmaqla // xətlər nişanlanır. // xətləri yer səthində 

yağlı boya, böyük ölçülü mismarlar  və  s. 

vasitələrlə  qeyd edirlər. Nəticədə tikinti 

meydançasında   koordinat şəbəkəsi yaradılmış 

olur.  Lazım olan hallarda bu şəbəkənin 2 qovşaq 

nöqtəsini dövlət geodeziya şəbəkəsi məntəqələri 

ilə  əlaqələndirərək (bu məqsədlə xüsui 

geogedişləri qurulur) ümumdövlət koordinat 

sisteminə keçmək mümkündür. Şərti koordinat 

sistemindən ayrı-ayrı obyektlərin baş planı çəkilərkən də istifadə olunur. 

Topoqrafik xəritələrdə zonal düzbucaqlı koordinatın tapılması məqsədi ilə 

xüsusi koordinatlar şəbəkəsi bir-birinə ⊥  çəkilmiş şaquli α üfüqi xətt sistemi 

azalır. Koordinat şəbəkəsinin  uclarında  (çıxışlarında) uyğun x və y 

qiymətləri göstərilmişdir. 1:10 000, 1:25 000, 1650 000 miqyaslı xəritələrdə 

koordinat 10 sm xəttləri elə aralıqda  çəkilir ki, onlar arasında dalan məsafə 

həmin miqyasda ±  km-ə bərabər olur. 

 1: 10 000-də 10 km ; !: 50 000 km;  

 1: 25.000-də 4 km. 

 Ona görə koordinat şəbəkəsini kilometrlər şəbəkəsi də adlanır. 

 

Шяк.11 
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Mühazirə 5 

TOPOQRAFİK  XƏRİTƏLƏRİN MİQYASI VƏ 

ONUN  İFADƏ OLUNMA FORMALARI. 

 Miqyas yerin xəritə və ya plan üzərində təsvirini verərkən kiçildilmə 

dərəcəsini göstərir və  ədədi qiymətcə yer səthindən götürülmüş xətt 

parçasının üfiqi proyeksiyasının xəritə üzərindəki müvafiq parçaya olan 

nisbətini təyin edir. Miqyas 3 formada ifadə olunur, ədədi, xətti və eninə 

(xüsusi hal kimi onluq miq.). 

 a) Ədədi miqyas  kəsr şəklində ifadəedilir. Bu kəsrin surətində vahid, 

məxrəcində isəkeçilmə dərəcəsini göstərən rəqəm yazılır. Məsələn: 1:1000. 

Bu ifadənin hər 2 tərəfinə (həm surətdə, həmdə məxrəcdə) smlər göstərilib, 

yəni xəritə (planı) üzərində. 1 sm-lik xətt parçasının uzunluq yer səthində 

10000 sm-lik üfiqi məsafə uyğun gəlir. Bundan sonraməxrəclərdən 2 sıfır 

ayırmaqla yer səthindəki  məsafəsi m-lə, 5 sıfır ayırsaq km-lə ifadə etmiş 

olarıq. Ədədi miqdarın sözlə ifadə formasına bəzi hallarda adlı (izahlı) midar 

deyilir. Bu halda miqdar belə yazılır. 

 

Şək.12 

 b) Ölçmə  əməliyyatını asanlaşdırmaq məqsədi ilə miqyası qrafiki 

formada ifadə edirlər; xətti α  eninə miqyas şəklində. Xətti miqyası qırmaq 

üçün xətt parçasının sol uc nöqtəindən başlayaraq bərabər aralıqda parçalara 

ayrılır. Adətən bu parçaların uzunluğu 2 sm olur. 

1см – 100 м 

αcosds =   

)(
)(1

sяthi yer

яр

S
xS

m
=  

 

A B′ 
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 a – miqyasın əsası adlanır. 

 Soldan I miqyas əsası yenidən 10 bərabər hissəyə bölünür (2 min) xətti 

miqyasın bölgüləri xəritə miqyasına uyğun qiymətləndirilir.  

 

Şək. 13 

Başqa sözlə desək  xətti miqyas, eləcə də eninə miqyas, konkret xəritə 

miqyası üçün qurulur. Daha doğrusu qrafikin zahiri görünüşü eyni olsa da, 

bölgülərin  qiymətləndirilməsi miqyasla əlaqəlidir. Miqyas əsasının II 

bölgüsünün o, sonrakılar isə miqrasiya uyğun qiymətlər yazılır. Xətti 

miqyasın köməyilə xəritə əsasının 1/10-i dəqiqliyində hesabatlar götürmək 

mümkündür. Bu məqsədlə uzunluğu təyin ediləcək parçası ölçü pərgarına 

götürülür. Sonra  pərgarın açılışını dəyişmədən  xətti miqyas üzərinə elə 

qoyurlar ki, pərgarın sol qolu 10-luq  bölgülər şəbəkəsinə  yerləşsin. Bu 

halda parçanın uzunluğu 2 toplanandan ibarət olar. 

SSS AB Δ+= 0  

mS AB 500100400 =+=  

 c)  Eninə miqyas:  

 Xətti miqyasda hesabatlar götürərkən nəticə tam  1/10 miqyas əsası 

qədər yuvarlaqlaşdırılır. Aydındır ki, bu zaman müəyyən qiymətə malik xəta 

baş verir. Eninə miqyasdan istifadə zamanı ölçmələrin dəqiqliyi 0,01 a 

dəqiqliyində həyata keçirilir. Bu məqsədlə xətti miqyas üzərində xüsusi 

1/100 bölgülər şəbəkəsi qurulur. Başqa sözlə, desək eninə miqyas I 
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mərhələdə xətti miqdar kimi qurulur. Sonra miqyas əsası bölgülərində 4–6sm 

uzunluğunda ⊥  -lar qaldırılır. I α  sonuncu ⊥  ümumi halda n Sayda bərabər 

hissələrə ayrılır.  

 

Şək. 14. 

Daha sonra eyni adlı ⊥  bölgüləri miqyas əsasına ⊥  xəttlərlə birləşdirilir. 

Eyni  zamanda soldan I miqyas əsası həm yuxarı horizontda, həm də 0 - ıncı  

horizontda, m sayda bərabər hissəyə bölünür α  yuxarıdakı əsasın 1 nömrəsi, 

bölgüsü aşağıdakı 0 bölgüsü ilə birləşdirilir. Yuxarının 2 bölgüsü aralarının 1 

bölgüsü ilə və s. birləşdirilir.  Bununla eninə miqyas qurulmuş  olur. Xüsusi  

halda m = n = 10 götürülür ki, bu halda miqyas 10-luq miqyas adlanır. 

−′′′OOOΔ   dən alınır ki, OOO ′′′Δ KOMΔ  oxşardırlar. 
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 Bu o deməkdir ki, onluq miqyas eninə miqyasda horizon üzərində 

yuxarı qalxdıqda  −
100

1 ni ölçmüş olarıq. Başqa sözlə, 
100

1   bölgülərin sayı 

horizontalın nömrəsinə uyğun gələcək. Bu miqyasla məsafələrin uzunluğu 3 

toplanandan ibarətdir  

210 SSSS ΔΔ ++=  
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Mühazirə 6 

TOPOQRAFİK  XƏRİTƏLƏRİN BÖLÜNMƏSİ VƏ 

  NOMENKLATURASI 

 

 Aydındır ki, yer kürəsinin fiziki səthi çoxsaylı xəritə vərəqləri üzərində 

təsvir edilir. xəritə vərəqlərinin sayı miqyasından asılı olaraq müxtəlif sayda ola 

bilər. hər hansı miqyasda xəritə vərəqlərinin nizamlı düzülüşü sisteminə həmin 

miqyaslı xəritələrin bölünməsi deyilir. Xəritələrin nomeklaturası dedikdə isə xəritə 

rəqəmlərinin işarələnməsi sistemi başa düşülür. 1:1000 000 miqyaslı xəritə 

rəqəmlərinin bölünməsi prinsipi sistemi bütün dünyada eynidir α xəritələrin 

beynəlxalq bölgüsü adlanır.  Müvafiq miqyaslı xəritə  rəqəmlərinin nomeklaturası 

isə beynəlxalqnomeklatura adlanır. Beynəlxalq blgü sistemi aşağıdakı qaydada 

həyata keçirilir. Yer kürəsi üzrə hər 60-dən bir meridianlarla  α tezlik üzrə hər 40-

dən bir paralellərlə hissələrə  ayrılır. α bu bölgü nəticəsində  alınan xəritə 

vərəqlərinin miqyası 1: 1000 000 - a = - dir.  

 2 qonşu 60- lik meridian arasında qalan hissə sütun adlanır α uzunluq 

qiyməti 1800 meridiandan başlayaraq 1, 2, 3, …., 60 ərəb rəqəmi ilə  işarələnir. 2 

qonşu n arasında  qalan hissə isə sıralar adlanır.  α ekvatordan qütblərə doğru latın 

əlifbasının baş hərfləri ilə işarələnir.  

 A, B, S, D, E, F ,…..,Z 

1:1000 000 miqyaslı  xəritə vərəqinin nomeklaturası 2 işarənin cəmindən ibarətdir. 

 I işarə həmin vərəqin yerləşdiyi sıranın hərfi işarəsi. 

 II işarə isə həmin vərəqin yerləşdiyi sütunun nömrəsindən ibarət olub 

hərfdən sonra tire işarəsindən sonra yazılır. 
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Şək. 19 

 Beynəlxalq  bölgü α nomeklatura sistemi bütün sonrakı miqyaslar üçün əsas 

rolunun oynayır. Belə ki, 1:500 000 miqyaslı xəritə vərəqlərini almaq üçün 1:1000 

000 miqyaslı uyğun vərəq 4 bərabər hissəyə 1: 300 000 miqyaslı vərəqlər üçün 9 

bərabər hissəyə,  1:200 000 miqyaslı vərəqlər üçün 36 bərabər hissəyə və nəhayət 

1: 100 000 miqyaslı vərəqlər üçün 144 bərəbər hissəyə bölünür.  Bölünmə 

nəticəsində alınan vərəqlərin  nomeklaturası yazılarkən ı olaraq onların 

bölünməsindən alındığı 1000 000-luq vərəq göstərilir. 

 1:500 000 vərəqlər rus əlifbasının baş hərfləri ilə  

 

Şəkil 20 

 300 000-likdə 1-dən 9-a qədər rum oəqəmi ilə işarələnir α nomeklaturada 

müvafiq vərəqin işarəsi yalnız bu miqyas üçün hərfdən solda yazılır. 

 1: 200 000-lik vərəqlərdə 1-dən (I, II, III….XXXVI) işarələnir. α bu 

vərəqlərin nomeklaturası 1000 000-luq nomeklaturaya müvafiq vərəq işarəsini 
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sağdan işarə etməklə alınır. 

 

 

 

Şəkil  21. 

 

 

1:100 000 miqyasdan başlayaraq növbəti böyük miqyası almaq üçün özündən 

əvvəlki kiçik miqyas 4 bərabər hissəyə bölünür. 1650 000 vərəqi almaq üçün rus 

əlifbasının böyük hərfləri ilə işarə olunur. 

1:500 000-lik  α 1:50 000-lik rəqəmlər eyni cür işarələnsə də !:500 000 

miqyasda hərfi işarə milyonluq nomeklaturadan biləvasitə sonra, 50 000-lik də isə 

yüzminlik işarədən sonra yazılır.  

1:25 000-lik rəqəmlər 1: 50 000-lik vərəqi 4 yerə bölməklə alınır  α rus 

əlifbasının kiçik hərfləri ilə işarə olunur. 1:25000-lik vərəqi 4 yerə bölməklə 

1:10000-lik vərəqlər alınır. α onları ərəb rəqəmləri ilə 1, 2, 3, 4…. işarə  edirlər. 
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Mühazirə 7 

              CƏHƏTLƏNDİRMƏ  BUCAQLARI 

  

 Cəhətləndirmə dedikdə verilmiş xətdin, marşurutun və s.-nin hansısa 

başlanğıc istiqamətə nəzərən istiqamətinin təyin edilməsi başa düşülür. 

Cəhətləndirmə o cümlədən geodeziyada əsasən meridianların üstlərinə  görə 

həyata keçirilir. meridianla təyin edilən istiqaməti arasında qalan, 

bucağacəhətləndirmə bucağı deyilir. Bildiyimiz  kimi, 3 növ meridian 

məlumdur: Ihəqiqi (coğrafi), II maqnit, III ox meridianları. Ona görə də bu 

meridianlardan təyin edilmiş cəhətləndirmə bucaqları  müvafiq  adlarla  

yazılır, həyata azunut, maqnit  azunutu və direksionbucağı. 

 Bu bucaqlar aşağıdakı kimi təyin edilir: Həqiqi azunut həqiqi 

meridianın sm istiqaməti ilə verilmiş istiqamət arasında qalan aralığında 

qiymətlər alan bucaqdır. 

 Azimutu maqnit meridianının sm. istiqamətdə verilmiş istiqamət 

arasında….. 

 Direksion bucağı ox meridianının sm istiqaməti ilə verilmiş istiqamət 

arasında qalan……. 

 Yuxarıda göstərilən 

cəhətləndirmə bucaqlarından başqa 

rumb bucağından da istifadə olunur. 

Rumb bucağı meridianınyaxın 

istiqaməti ilə verilmiş istiqamət 

arasında qalan O ′′ -dan SO0-yə qədər 

dəyişə bilən iti bucaqdır. 

 İndi isə  rumbbucağının 

müxtəlif rüblərində təyin edilməsi və 

Шяк. 15. 

 

A

B

C 

Ahəq 

rab 

αAB 

Ox 
meridi 

maqnit 

Həqiqi 

Шяк. 16. 

I 

II III 

r=360-α4 

r2=180-α2 

r3=α3-180 

r1=α1 

r1 
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digər cəhətləndirmə bucaqları ilə əlaqəsinə baxaq. Əlaqəni  direksion bucağı  

misalında göstərək. 

 Digər 3 cəhətləndirmə bucaqları  arasında əlaqəni yazmaq üçün əlavə 

olaraq  meridianlar arasında qalan köməkçi bucaqlarla tanış olaq. 

 Həqiqi  meridianla ox meridianı  arasında qalan bucağa meridianlar 

yaxınlaşması deyilir.  H hərfi ilə işarələnir (qamma) α onun qiyməti 

arasındakı düsturla tapılır. 

     αγ −= щяг.A                                               (1.3) 

 Belə bir düsturla verilmiş nöqtədən −γ nın qiyməti həm modul, həm də 

işarəcə dəyişməz qalır. 

 Lakin yer kürəsinin müxtəlif 

nöqtələrində γ  həm qiymətcə, həm də 

işarəcə dəyişə bilər. Lakin eyni nöqtədə 

dəyişməz qalır. γ  həm mənfi, həm də 

müsbət qiymətlər ala bilər. Adətən 

məlumat kataloqlarında, xəritələrdə −γ

nın cəbri işarəsi deyil, onun adı yazılır. 

Əgər −γ nın adı qərb yazılıbsa, onda 

onun işarəsi-, işarə olduqda =-dir. 

 

γ γ 

6° ox mer-na 
|| xətt 

həqiqi mer-a 
toxunan xətt 

 

Шяк. 17. 

αAB 

γ 

A 

B 
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Şək. 18.                                                       şək. 18a 

Həqiqi meridianla maqnit meridianı arasında qalan bucağa infuraq 

bucağı deyilir.                      

Delta δ hərfi ilə işarələnir α arasındakı qiyməti aşağıdakı düsturla 

tapılır. 

магщяг АA −=δ                                      (1.4) 

 Bəzi  ədəbiyyatlarda inhiraf bucağı maqnit əqrəbinin meyletməsi 

bucağı adlanır. 

      
⎩
⎨
⎧

+
−

шярг

гярб
Tδ   

lakin γ bucağından fərqli olaraq δ bucağının ədədi riyməti nəinki eyni bir 

nöqtədə sabit qalınır., həm də müxtəlif rayonlarda dəyişir, çünki məlumdur 

ki, yerin maqnit qütbləri hərəkətdə  olduğu üçün onlardan keçən meridian  

istiqaməti də  zamandan asılı olaraq dəyişəcəkdir. Bu səbəbdən də hər hansı 

rayonda δ bucağının qiyməti göstərilərkən onun hansı tarixdə olduğu qeyd 

olunur. Eyni zamanda δ-nın həmin rayon üçün illik dəyişmələri göstərilir. 

 

δ 

A 

B 
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İnhiraq bucağının illik dəyişmə +i  - α+ işarəli ola bilər α müvafiq adları ilə 

təyin edilir, yəni 

⎩
⎨
⎧

+
−

шярг

гярб
Tδ  

Ona görə də cəhətləndirmə ilə bağlı məsələləri həll edərkən əgər müvafiq 

keçid maqnit azmutu ilə bağlı olarsa, onda əvvəlcə δ-ın qiymətini cari zaman 

anına gətirmək lazımdır. 

10 )(
0

δδδ ⋅−+= TTTT                                       (1.5) 

(1.5) düsturunda −
0Tδ inhiraf bucağının  təyin edildiyi qiymətidir. (Xəritənin 

çap olunduğu il üçün). 

 T- məsələnin həll  olunduğu zaman ilidir. 

 T0 – xəritədə verilmiş δ bucağının ili. 

Demək olar ki, bütün topoqrafiki xəritələrdə  onun çərçivəsinin c.-q. 

küncündə xəritənin əhatə etdiyi rayon üçün γ-nı δ-nı və inturaf bucağının 

illik dəyişmələri haqqında məlumat verilir. 

 Məsələn: 

 a)  αAB    tapılır. 

 b)  δ1990 = +6059′ 

       γ = + 0045′                      Ahər = ? 

       δ1 = 0003′   Amaq  = ? 

 s)   γ = Ahər-α 

               Ahər =γ + α = 0045′+ α   
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       δ = Ahər - Amaq  

       δT-2006 = 
)300(19902006

1990

0

0
)(

′+−

− ⋅−+ δTTST                   

   Düz və əks  istiqamət bucaqları (istər azimut+eləcədə direksionlar) bir-

birindən 1800 fərqlənir. 

αəks = αdüz ± 1800                                         (1.6) 
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                                                                                                            Mühazirə  8 

РЕЛЙЕФ   ВЯ  ОНУН ТЯСВИР  ЕДИЛМЯ  ЦСУЛЛАРЫ 

 Йерин физики сятщинин яйриликляр мяъмусу релйеф адланыр. Релйефин ясасян 5 

нювцнц айырырлар: даь, чюкяклик, хребем (силсиля), дяря, йящяр. 

1. Даь – ятраф яразийя нязярян финъанвари формуйа малик йцксялян гапа-

лы релйеф формасы. Бу форманын ян йцксяк нюгтяси зирвя нюгтяси, йан сятщляри 

йамаълар, ятраф мцщитля кясишдийи хятт ися яляк адланыр. 

2. Яввялки релйеф  формасынын якси олан, йяни чеврилмиш финъаншякилли 

формайа  малик  гапалы, алчалан  релйеф  формасыдыр. Бу форманын ян  ашаьы  

 

Шякил 29 (2 дяня) 

нюгтяси  диб, йан сятщляри, йамаълар, ятраф сащя иля кясишдийи хятт ися 

чюкяклийин гашы адланыр. 

3. Даь формасы 2 бир-бириня якс истигамятли йюнялмиш силсилянин 

гарышмасындан йараныр. Башга сюзля десяк силсиля даьын йары щиссясини тяшкил 

едир. Силсиля щяр щансы истигамятдя  йцксялян релйеф формасыдыр. Силсилянин 

йан сятщляри йамаълардан ибарятдир. 

Йамаъларын кясишдийи хятт суайрыъы хятт 

адланыр. 

4. Дяря силсилянин якси олан релйеф 

формасыдыр, йяни щяр щансы бир истигамятдя 

алчалан релйеф формасыдыр. 2 бир-биринин якс 

 
dağ, 
təpə

 

Шякил 30. (2 дяня) 
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истигамятли бярянин бирляшмясиндян чюкяклик релйеф формасы ямяля эялир. 

 Дяря йамаъларынын кясишмясиндян алынан хятт су йыьылан хятт адланыр. 

5. Релйефин йящяр  формасы 2 гоншу даьын бир-бириля гонушмасындан 

йараныр. Йящярин ян ашаьы формасы ашырым нюгтяси адланыр. 2 йамаъын 

бирляшмяси даьдыр. 

 

Шякил 31. 

   

 

РЕЛЙЕВ ФОРМАЛАРЫНЫН ХЯРИТЯДЯ  ТЯСВИР 

ЕДИЛМЯ ЦСУЛЛАРЫ 

 

 Релйефин хяритядя тясвиринин бир нечя цсулу вар: 1). Преспектив α шякил 

цсулу. 2). Релйефин сяъиййяси нюгтяляринин йцксякликляринин эюстярилмя 

цсуллары. 3). Щипсометрик цсул (йума цсулу – мцхтялиф рянэлярля). 4) 

нюгтяля цсулу. 

 Топографик хяритялярин тяртиби заманы тятбиг едилян ясас релйеф 

тясвиретмя цсулу щоризонталлар цсулудур.  Щоризонтал  ейни йцксяклийя 

малик нюгтяляри бирляшдирян сялист, яйри хятдир. Щоризонталлар цсулунун 

мащиййяти ашаьыдакындан ибарятдир. 
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 Фярз едяк ки, дянизин ортасында бир ада йерляшмишдир. α онун 

ятрафынын дяниз сулары  иля кясилмясиндян сащил хятти йаранаъагдыр.  

Айдындыр ки, бу сащил хятти цзря йерляшмиш бцтцн нюгтялярин йцксяклийи ейни 

олаъагдыр. Фярз едя ки, сонра суйун сявиййяси мцяййян бир щ гиймяти 

гядяр  галхмышдыр. айдындыр ки, бу заман щямин аданы ящатяляйян йени 

сащил хятти йаранаъагдыр.  α бу  гайда иля суйун сявиййя сятщинин нювбяти щ 

щцндцрлцйц гядяр галхмасы иля ада  ятрафында бир-бириля щ аралыьында 

йерляшян йени сащил хяттляри йаранаъагдыр. Бцтювлцкдя йаранмыш сащил 

хятляри бирликдя аданын релйеф формасынын фяза тясвири олаъагдыр. Айдындыр 

ки, сащил хяттляри бир-бириня даща йахын оларса, онда аданын фяза тясвири 

даща дягигалынар. Сащил хятлярини щямин релйеф формасынын фяза  

щоризонталлары адландырырлар. Яэяр фяза формаларыны ортогонал 

пройексийада хяритя мцстявисиня  пройектляндирсяк онда онларын 

мцстявидяки тясвирлярини, йяни мцстяви щоризонтлар алмыш  оларыг. α мцстяви 

щоризонталлар уйьун фяза щоризонталларынын мцвафиг йцксякликляри иля 

эюстярилир. 

  Ики гоншу щоризонталлар арасындакы йцксякликляр фярги кясмя 

йцксяклик адланыр. α  щ  щярфи иля ишаря олунур.  

 Щ-ын гиймяти яразидяки релйефин мцряккяблик дяряъясиндян α тяртиб 

едилян хяритянин мигйасындан асылы олараг сечилир. Щоризонталлар ашаьыдакы 

хассяляря маликдир. 1). Щоризонталларщеч вахт кясишмирляр. 2). Йамаъын 

диклийиартдыгъа щоризонталлар арасындакы  мясафя  кичилир вя йа яксиня  
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Шякил 32. 

 

ЙАМАЪЫН  ДИКЛИЙИ ВЯ  ИСТИГАМЯТИ 

 Йамаъын  диклийи онун мейл буъаьы иля тяйин едилир. Шяклин ашаьыдакы 

ифадяни йаза билярик. 

    νtg
a
h
=              (1.5)    

 

Шякил 33. 

 (1.5) дцстурунда   а – йамаъын отураъаьы адланыр. α хяритя цзяриндя 2 

гоншу щоризонтал арасындакы ян гыса мясафяйя бярябярдир. 

 Мейл буъаьынын кичик гиймятляриндя йяни o2≤ν  олдугда 

).(sin),( radxxradxtgx ≈≈  

 

H0 

H0+h 

H0+2h 

H0+h H0+2h H0 

xəritə 

 

ν
a

b
B′

B

a
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o

o

o

o

ρ
xxradxtgx ===

3,57
)(  

   52062673433,57 ′′=′== oρ  

 Мейл буъагларынын кичик гиймятляриндя α гябул едилир. Онда (1.5) 

дцстуру ашаьыдакы шякиля  дцшяр. 

 

   
a
h

a
hvv

a
h

⋅==⇒= 3,57ρ
ρ

                                           (1.6) 

 Башга сюзля o2≤ν  олдугда онун гиймятини (1.6) дцстуруна ясасян 

хяритя цзяриндя а кямиййятини юлчмякля тяйин етмяк олар. Лакин мейл 

буъаьыны тяйин етмяк цчцн хцсуси графики гурмалар ишляниб щазырланыр. Бу 

щалда мейл буъаьыны тяйин етмяк цчцн мейллик (йамаъ отураъаглары миг-

йасы)  мигйасы гурулур. Майиллик мигйасы кясмя йцксяклийинин конкрет 

гиймяти цчцн (1.6) дцстуруна ясасян гурулур. Хяритядя ъызылмыш 

щоризонтларын кясмя йцксяклийи щаггында мялумат онун ъ. чярчивясинин  

алтында эюстярилир. Орада ейни заманда меймллик йерляшдирилир. Мейиллик 

мигйасы ашаьыдакы гайдада гурулур. Цфцги ох цзяриндя мцяййян бир 

мигйасда мейл буъаьынын гиймятляри йазылыр. 

 Сонра щ-ын конкрет гиймяти цчцн 1.6 дцстуруна ясасян уйьун а 

гиймятляри щесабланыр.  

    
a
h

a
hv o3,57==
ρ

                                                (1.6) 

        
v

ha ⋅
=

3,57
  

Melikov Behruz



 

Шяки. 34. 

 

 o5,0=v   ma 570=    1:10 000  

 o1=v    ma 285=                        1 см – 100м 

 o2=v    ma 142=  

 o3=v    ma 95=  

 

 Даща сонра мцяййян бир шагули мигйасда а гиймятляри уйьун дяряъя 

бюлэцляриндян галдырылмыш ⊥  мцсбят цзяриндя гейд едилир. ⊥ +м уъ 

нюгтяляри сялист яйри хятля бирляшдирилир. Бунунла да мейллик мигйасы 

гурулмуш олур. 

 Бу графикдян истифадя гайдасы ашаьыдакы кимидир. Щоризонтлар арасы 

аралыг – йяни а пярэаря эютцрцлцр. α онун голларынын ачылыш вязиййятини 

дяйишмядян мейллик мигйасы цзяриндя цфцги оха ⊥ вязиййятдя еля тутурлар 

ки, бу заман пярэарын 1 уъу цфцги хятт цзяриндя диэяри ися яйри хятт 

цзяриндя йерляшмиш олур. Пярэарын бу вязиййятиндя онун цфцги ох цзяриндя 

айырдыьы мейл буъаьы олаъагдыр. Бязи щалларда йамаъын диклийини мейл 

буъаьы иля дейил миндя бирлярля ифадя  едилмиш мейллик ямсалы иля эюстярилир.  

 Миндябирляр бир сыра ядябиййатларда промил адланыр. ‰ ишаря олунур. 

Мейллик  и щярфи иля ишаря едилир α ашаьыдакы ифадя иля тапылыр. 

 

0 31 1° 2° 3° 4° 5° 6°

h25
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a
hi =   

 Бязи щалларда мейллик цчцн дя график  гурулур. 
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Mühazirə 9 

SAHƏLƏRİN  ÖLÇÜLMƏİ 

 

 Sahələri 2 yolla ölçmək olar: 1. biləvasitə çöldə yerinə yetirilən 

ölçmələr əsasında; 2. xəritə üzərində aparılmış ölçmələr əsasında. 

 Yer üzərində yerinə yetirilmiş ölçmələrə əsasən sahələrin 2 üsulla 

hesablamaq olar. 

 a) analitik üsul; 

 b) həndəsi üsul 

 Həmçinin xəritədən sahəni 2 üsulla: 

 a) qrafik üsulla; 

 b)  mexaniki üsulla təyin etmək mümkündür. 

 Qrafiki – üsulla ölçüləcək ərazi düzgün həndəsi fiqurlara (üçbucaqlara, 

kvadrailara, trapesiyalara) ayrılır  hər bir fiqurun xəritə üzərində müvafiq 

elementlərini ölçməklə  (məs: üçbucaq üçün onun oturacağı α hündürlüyünü, 

tropesiya üçün onun oturacaqlarını α hündürlüyünü) hər bir fiqurun sahəsi 

ayrılıqda hesablanır α bütün həndəsi fiqurların cəmi şəklində ərazinin ümumi 

sahəsi təyin edilir. 

 Qrafiki üsulun təkmilləşdirilmiş variantı paletka üsulu adlı Poletka özü 

– özülüyündə şəffaf əsas üzərində (plastik, şüşə) çəkilmiş kvadratlar 

şəbəkəsindən ibarətdir. Bəzi hallarda şəbəkəni paralelloqram və ya 

düzbucaqlı şəklində cızırlar. Əsasən kvadrat tordan istifadə edildiyinə görə 

bu variantla yaxından tanış olardı. 
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Şək.  35. (2 dənə) 

nSSSSSS +++++= .....4321  

11 ,
2
1 haS =  

2
21

2 2
haaS ⋅

+
=  

 Aydındır ki, kvadratın tərəfi nə qədər kiçik olarsa, onunla sahənin 

tapılma dəqiqliyi daha yüksək olacaqdır. Çox hallarda kvadratın tərəfi 0,5 sm 

götürülür. Paletkadan istifadə qaydası aşağıdakı kimidir. Ərazinin sərhəd 

hüdudlarında yerləşən tam paletka damalarının eləcə də sərhəd xətti ilə 

kəsilən damalar sayı sayılar. 34 tam, 27 kəsilən 2 kəsilən dama 1 tam qəbul 

edilməklə ərazidə ümumi damalar sayılır. 

   ntam34  

 nnatamam = 27/2 = 13,5    (1.4)  (təkdirsə cüt götürək, cütdürsə atırıq). 

 n = 34 + 13,5 = 47,5 = 48. 

 Vahid daşmanın sahəsini bilməklə α onu ümumi damalar sayına vursaq  

ərazinin sahəsini tapmış olarıq. 
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 Əgər xəritə miqyası 1:10 000, kvadratın tərəfi 0,5 sm olarsa, onda 1 

damanın sahəsi 0,25 ha olar. Ərazinin ümumi sahəsi isə  

  S = 0,25 ⋅48 = 12      S=S1⋅n 

 

 Mexaniki üsul.  

 Adından da göründüyü kimi bu üsulda sahələrin ölçülməsi üçün xüsusi 

mexanizmdən  planetnimetrdən  istifadə olunur. Planimetr 2 əsas qoldan 

ibarətdir. 

 I Qütb qolu 

 II Ölçmə qolu 

 Qütb qolu çox sadə quruluşa  malik olur. 1. ucunda  yük, digər ucu ilə 

isə ölçmə qoluna birləşdirilir. Çünki alt hissəsində (3-ün altında) iynəcik 

bərkidilmişdir ki, ölçmə zamanı qütbün tərpəeməzliyini təmin edir. 

 

Şəkil 36 (2 dənə) 

 

 Ölçmə qolu 4 hesabat qurğusundan α 5 dolama milindən ibarətdir. 

Planimetrlə sahənin təyini 2 mərhələdə həyata keçirilir. 

 1-ci mərhələdə planimetrin  əmsalı tapılır. Bu əmsal ədədi qiymətcə 

planimetrin vahidlərlə ifadəsidir. S əmsalını təyin etmək üçün sahəsi  məlum 
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ərazi (məs: xəritə üzərində götürülmüş koordinat şəbəkəsi kvadratları) 

yenidən planimetrlə ölçülür. 

 Sməlum = 2km2 = 200ha 

 n = 200 plan bölgüsü 

 S = C ⋅n 

 haha
n

SC 1
200

200
===

бюлэц
мялум   

 C = 1 ha 

 Bundan sonra məlum sahə qiymətini həmin sahəyə uyğun gələn 

planimetr bölgüləri sayına bölməklə C əmsalının qiyməti tapılır. 

 Qeyd: Hər bir ölçmədən əvvəl planimetrin əmsalı yenidən təyin edilir, 

çünki ölçü qolunda hesabat qurğusunun yeri dəyişərsə C əmsalının qiyməti 

dəyişər.  

 2-ci mərhələdə tələb edilən ərazidə sahələr ölçülür. Sahənin ölçülmə 

qaydası aşağıdakı kimidir. Ərazinin sərhəd xətti üzərində yaxşı tanınan 

başlanğıc nöqtə seçilir. α planimetrin qütbü ölçüləcək ərazidən elə aralıqda 

yerləşdirilir ki, heç olmazsa planimetrin qollarının tam açılışı zamanı həmin 

ərazinin ən uzaq sərhəd nöqtəsi belə ölçülə bilsin. Alətin bu başlanğıc 

vəziyyətində hesablama götürülür. 5 dolama mili sərhəd xətti boyunca saat 

əqrəbi istiqamətində hər etdirilərək yenidən M başlanğıc nöqtəsinə qaytarılır. 

Bu zaman hesabat qurğusundakı qiymət ölçülən sahəyən mütənasib olaraq 

dəyişəcəkdir. Yəni, hesabat hesabat M2 olacaqdır. Yəni, bu hesabatlar fərqi 

M1-M2=M` həmin sahənin planimetr bölgüləri ilə ifadəsidir. Ölçmə nəticəsini 

yoxlamaq α dəqiqləşdirmək məqsədilə dolama mili bir daha sərhəd xətti 

boyunca fırladılır. Yəni, hesabat M3 olacaqdır. Aydındır ki, 

nmmnmm ′=−′′=− 1223 ,  .  
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 Sahənin təkrarən planimetr bölgülərində ifadəsidir.  

 ( )nn ′−′′  ölçmələrin dəqiqliyini göstərir α 4 bölgüdən çox olmamalıdır. 

Belə olan halda orta qiymət tapılır.  

2
nnnorta
′+′′

=  

 Daha yüksək dəqiqlik tələb olunduğu hallarda ölçmələri əvvəlkinin 

əksi istiqamətində təkrarlayırlar. Nəhayət ərazinin sahəsi tapılır.  

ortanCS ⋅=  hesablanır.                                (1.9) 

 Əgər planimetrin qütbü ölçüləcək ərazinin daxilində 

yerləşdirilmişdirsə, onda sahə belə olacaq.  

   QnCS orta +⋅=                                     (1.10) 

 (1.10) düsturunda Q  - planimetrin sabit toplananı adlanır. α xüsusi 

ölçmə proqramının əsasında təyin edilir.  

 Analitik üsul. 

 Bu üsulun tətbiqi üçün 2 şərt ödənməlidir.  

1) Ərazini əhatə edən sərhəd xətti çoxbucaqlı formaya malik 

olmalıdır.  

2) Bu çoxbucaqlı təpə nöqtələrinin koordinatları müəyyən 

olunmalıdır.  

Tutaq ki, ərazi üçbucaqla əhatə olunmuşdur. α yuxarıdakı şərtlər 

ödənilir.  

Bu üçbucağın y oxu üzrə proyektləndirsək alınan trapesiyalara görə 

123 üçbucağının sahəsi üçün yaza bilərik. 
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Şəkil 36. 

 

                                      131323231212123 ′′′′′′ −+= SSSS                               (1.11) 

( ) ( )12
21

1212 2
yyxxS −⋅

+
=′′  

( ) ( )23
32

2323 2
yyxxS −⋅

+
=′′  

( ) ( )13
31

1313 2
yyxxS −⋅

+
=′′  

 Trapesiyaların sahələri üçün alınmış ifadələri (1.11) düsturunda yerinə 

yazsaq Δ  üçün belə bir ifadə alarıq: 

                                           ( )∑
=

+− −=
3

1
11123

i
iii yyxS                                    (1.12) 

                       ( ) ( ) ( )2133122311232 yyxyyxyyxS −+−+−=⋅                   (1.13) 

                                        ( )∑
=

+− +=⋅
n

i
iiin yyxS

1
112                                     (1.14) 

(1.14) Bu düsturu X oxuna layihələndirmək üçün çıxarmaq olar. 

Həndəsi üsul. 

 

1(x1; y1) 

3(x3; y3) 

2(x2; y2) 

x3 
x1 

x2 

y1 y2 y3 

1′ 2′ 3′ y 

x 

Melikov Behruz



Həndəsi üsul xəritə üzərində yerinə yetirilən qrafiki üsulun oxşarıdır. 

Bu halda sahənin düzgün həndəsi fiqurlara bölünməsi qrafiki halda xəritə 

üzərində yerinə yetirildiyindən fərqli olaraq bu halda yer üzərində yerinə 

yetirilir. Aydındır ki, xəritədən tapılmış həndəsi fiqur elementlərinin 

qiymətləri yer üzərində bilavasitə alətlərlə ölçülmüş nəticələrə nisbətən aşağı 

dəqiqliyə malikdir. Yəni, həndəsi üsulda nəticələr daha dəqiq olduğundan 

ərazinin sahəsi də qrafiki üsula nəzərən 3-5 dəfə bəzi hallarda 10 dəfə dəqiq 

olur.  
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Mühazirə 10 

ЯСАС ЭЕОДЕЗИЙА АЛЯТЛЯРИ. ОНЛАРЫН ГУРУЛУШУ 

 ИЛЯ ТАНЫШЛЫГ α ЮЛЧМЯ ИШЛЯРИ 

Теодолит ясас эеодезик буъаг юлчян алят кими 

 Цмуми щалда цфцги даиряйя малик α бу даиря цзяриндя бюлэцляр 

верилмишся, беля бир алятля цфцги буъаглары юлчмяк юлчмяк олар. Ейни гайда 

иля бюлэцляря, малик шагули даиря ясасында шагули буъаглары юлчмяк 

мцмкцндцр. Теодолит щяр 2 нюв даиряйя малик эеодезик алят олуб цфцги α 

шагули буъаглары юлчян ясас алятдир.  

 Теодолит юз гурулушуна, дягиглийиня, итсифадя сащясиня вя с. 

параметрляриня эюря бир нечя група айрылырлар. Башга сюзля, теодолитлярин 

ашаьыдакы тяснифатыны апармаг олар. 

1). Дягиглийиня эюря: Ян йцксяк дягигликли теодолитляр Т05, Т1. 

- Дягиг теодолитляр Т2, Т5 

- Техники теодолитляр Т30 

2). Гурулушуна эюря: 

- Механики 

- Оптик теодолитляр 

- Лазер теодолитляр 

- Кодлу 

- Електрон 

- Универсал 

3). Тятбиг сащясиня эюря: 

Melikov Behruz



- Астрономик теодолитляр 

- Маркшейдер 

- Универсал 

Теодолитлярин адында (маркасы) йазылан Т щярфи теодолит адына 

ишарядир. Щярфдян саьда йазылан рягям щямин теодолитля цфцги буъаьы 

юлчяркян баш верян орта квадратик сящвин санийялярля гиймятидир. 

Теодолитляр сон иллярдя бир чох тякмилляшдирилмиш вариантлары истещсал едилир. 

α кющня теодолитин йени тякмилляшдирилмиш вариантыны ишаря етмяк цчцн 

онун адына Т щярфиндян солда рягям йазылыр ки, бу да онун 

тякмилляшдирмя сырасыны эюстярир. Яввялки иллярдя итещсал едилян теодолит 

ясасян мцшащидя обйектляринин якс (чеврилмиш) тясвирллярини верирди. Лакин 

бу теодолитлярин сонракы тякмилляшдирилмиш вариантларында бахыш борусунда 

ялавя чевириъи призма йерляшдирмякля тясвирин дцз ифадясини алмышлар. Бу 

заман теодолитин маркасында Т щярфи йазылыр. Бундан башга шагули 

буъагларын юлчцлмяси цчцн шагули даиря цзяриндя силиндрик тараз 

йерляшдирилмялидир. Лакин сон тякмилляшдирилмиш вариантларда шагули 

даирядяки силиндрик таразын явязиндя коллиматр адланан хцсуси гурьу 

йерляшдирилир ки, бу да шагули даирянин о бюлэцсцнц цфцги вязиййятя 

эятирмяйя хидмят едир. Колламатр олан щалда теодолитин маркасында ялавя 

К щярфи йазылыр. 2Т30Кπ. 

 

Т30 ТЕОДОЛИТИНИН ГУРУЛУШУ 

Теодолитляр юз араларында дягиглийиня, 

гурулушуна, тятбиг сащяляриня эюря фярглянсялярдя, 

бцтювлцкдя онлары бирляшдирян α бцтцн нювляри цчцн 

мцтляг олан ашаьыдакы щиссялярдян ибарятдир:  

1. Теодолитин отураъаьы α онун галдырыъы винтляри 

Шякил 37. 

 

1 

2 
3 

6 

7 

8 
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2. Теодолитин цфцги даиряси (лимб)  

3. Цфцги даирянин аледадасы 

4. Теодолитин бахыш борусу                                     

5. Теодолитин шагули даиряси 

6. Шагули даирянин аледадасы 

7. Щесабат гурьусу  

8. Цфцги даирядяки тараз 

9. Цфцги α шагули даирялярин бяркидиъи винтляри 

10. Цфцги α шагули даирялярин дягиг тушлама винтляри. 

11. Фокуслашма винти. 

Бир сыра башга елементляр.  

 

ТЕОДОЛИТЛЯ ЦФЦГИ  ВЯ  ШАГУЛИ БУЪАГЛАРЫН 

ЮЛЧЦЛМЯСИ 

Буъаг дедикдя, бир  нюгтядян чыхан 2 шца арасында галан аралыг 

(фяза) баша дцшцлцр. Буъаг 3 елементдян ибарятдир: 2 тяряф вя бу тяряфлярин 

кясишмя нюгтяси олан вя буъаьын тяпя нюгтяси адландыран нюгтядян 

ибарятдир. Ейни заманда буъаьын йерляшдийи мцстявинин вязиййятиндян асылы 

олараг онлар цфцги, шагули вя маили ола билярляр.  

Айдындыр ки, буъаьын нювц онун йерляшдийи мцстявинин ады иля тяйин 

едилир. Фяслин яввялиндя гейд едилдийи кими бу буъагларын юлчцлмяси цчцн 

дяряъя бюлэцляриня малик даирядян истифадя етмяк кифайятдир. Лакин бу 

даиря юлчцляъяк буъаьын тяпя нюгтясиня нязярян хцсуси вязиййятя малик 

олмалыдыр. Бу хцсусилик ондан ибарятдир ки, даирянин мярякязи буъаьын 

тяпя нюгтясиндян кечян шагули хяттдя йерляшмиш олсун. Бу вязиййятя 

даирянин вя йахуд даиряйя малик алятин тяпя нюгтяси цзяриндя 

мярякязляшдирилмяси адланыр. Даиряйя даир II  хцсуси вязиййят ондан 

ибарятдир ки, цфцги даиря буъаьын тяпя нюгтяси цзяриндя цфцги вязиййятдя, 

шагули даиря шагули вязиййятдя йердяшмялидир. Бу вязиййятин алынмасына ися 
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цфцги даирянин вя йахуд алятин отураъаьынын цфцгилянмяси дейилир. Бу 

дейилянлярдян беля чыхыр ки, теодолитля буъаг юлчмяздян яввял ону ишчи 

вязиййятя эятирмяк лазымдыр. Йяни, теодолит буъаьын тяпя нюгтяси цзяриндя 

мяркязляшдирилмяли вя отураъаьы цфцгиляшдирилмялидир. Теодолитин 

мяркязляшдирилмяси ян садя щалда саплы шагул васитясиля щяйата кечирилир.  

Дягиг теодолитлярдя ялавя олараг оптик мяркязляйиъи адланан гурьу 

йерляшдирилир. Бязи щалларда хцсуси оптик мяркязляйиъилярдян дя истифадя 

олунур. (Лотопарат дейилир). Алятин отураъаьынын цфцгилянмяси ися 3 

галдырыъы винтин кюмяйи иля (ясасян) вя айаьын дайагларынын ачылышыны 

дяйишмякля щяйата кечирилир.Бу заман отураъаьын цфцги вязиййят алмасына 

цфцги даирядяки таразын васитясиля щяякят едилир. Беля ки, отураъаг цфцги 

вязиййят алдыгда цфцги даирядяки таразын габаръыьы орта вязиййятдя 

йерляшир. 

Беляликля, теодолит юлчцляъяк буъаьын тяпя нюгтяси цзяриндя гурулуб 

ишчи вязиййятя эятирилдикдян сонра буъаьын юлчцлмяси ашаьыдакы ардыъыллыгла 

щяйата кечирилир.  

1. Мцшащидя олунаъаг нюгтялярдя шагули вязиййятдя пайалар вя йахуд 

нивелир тамасалары тутулур.  

2. Цфцги даирянин аледадасыны бошалдыб бахыш борусуну А нюгтясиндя 

тутулмуш пайайа, тамасайа тушлайырлар вя цфцги даирядя мцвафиг А1 

щесабаты эютцрцрцк. 

3. Цфцги даирянин аледадасынын винтини бошалдыб, бахыш борусуну Б 

нюгтясиндя тутуб тамасайа тушлайырыг вя мцвафиг А2 щесабаты 

эютцрцлцр. 

4. Айдындыр ки, А2-А1 щесабаты бу 2 истигамят арасында галан цфцги 

буъаьын гиймятини эюстяряъякдир.  

Гейд: 

Теодолитин шагули даирясинин бахыш буъаьына нязярян вязиййятиндян 

асылы олараг теодолитин 2 вязиййятини эюстярирляр. Даиря солда вя даиря 
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саьда. Буъаьын 1 даиря вязиййятиндя юлчцлмяси йарымдяфя тяшкил едир. 2 

йарымдяфя 1 там дяфя тяшкил едир. 

5. Буъаьын юлчцлмяси алятин ЫЫ вязиййятиндя тякрарланыр, йяни, 1-4 

бяндляриндяки ямялиййатлар алятин ЫЫ вязиййятиндя тякрарланыр.  

Гейд: 

Цмумиййятля, буъаьын юлчцлмяси заманы щансы даирядян 

башламаьын щеч бир ящямиййяти йохдур. Лакин чох щалларда юлчмяляри сол 

даиря вязиййятиндян башлайырлар.  

6. Буъаьын йарымдаирялярдян тапылмыш гиймятляри юз араларында 

йохланылыр. Мясялян, Т30 теодолитляри цчцн буъаьын айры-айры 

йарымдяфялярдян тапылмыш гиймятляри юз араларында 1 дягигя щяддиндя 

уйьун олмалыдыр. Беля олан щалда 2 йарымдяфя гиймятиндя орта гиймят 

чыхарылыр.  

2
βββ
′′+′

=  

Буъаг юлчмяляри заманы бахыш борусуну мцшащидя пайасына 

тушланмасы саплар шябякяси адланан ъизэиляр системи иля щяйата кечирилир.  

 

Шякил 38. 

 

Саплар шябякясиндя 4 сап вар. Цфцги буъаьы юлчяркян 1 сапы  иля 

юлчцлцр. Йяни, шагули сап пайанын ортасындан кечян охла цст-цстя дцшцр. 

ЯЛАВЯЛЯР: 

β2α2-α1

α1 

α2 

A 

B 

A 

B 

O 
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Эеодезийанын мягсяд вя вязифяляри  

 Эеодезик юлчмяляр хятти, буъаг вя йцксяклик юлчмяляри групуна 

бюлцнцр. Инсанын тясяррцфат фяалиййяти цчцн йеря, онун тябии вя сцни 

обйектлярдян аид бир чох кямиййят эюстяриъиляринин вя йер сятщиня аид 

график материалларынын олмасы ваъибдир. Щямин информасийаны алмаг цчцн 

йер сятщиндя мцхтялиф эеодезик юлчмяляр апарылыр. Эеодезик юлчмяляр 

апарылдыьы мякандан асылы олараг бир-бириндян фярглянир вя буна уйьун 

адлар гябул едир. Мясялян, гуру сятщиндя-эеодезийа (топографийа) 

дянизлярдя-дяниз эеодезийасы (щидрографийа), йер алтында-маркшейдерийа, 

космосда-космик эеодезийа вя с. адланыр.  

 

Эеодезийанын инкишаф тарихи 

 Б.е. 2150 ил яввял Фярат чайынын алтындан 0,9 км узунлуьунда тунел 

чякилмишдир. Меридиан вя паралел гювляринин узунлуьуну тяйин етмяк цчцн 

апарылан эеодезик  ишляр дяряъя юлчмяляри адланыр.  

 

Йерин форма вя юлчцляри 

 Дцнйа океанынын сакит щалда вя хяйалян материклярин алтына давам 

етмиш сятщя малик олдуьуну фярз едяк. Беля сятщя ясас сявиййя сятщи, йахуд 

Йерин сявиййя сятщи дейилир. Эеодезийа 1873-ъц илдя алман физики 

И.Б.Листинг (1808-1882) тяряфиндян тяклиф едилмишдир.  

 

S
R
ysSs ⋅=−= 2

2

2
Δ  

Бурада,  

 SΔ -хяттлярин узунлуьунун тящрифи; 
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 s -кцря цзяриндя яйри хяттин узунлуьу;  

S -щямин хяттин пройексийа цзяриндя узунлуьу;  

y -зонанын ох меридианындан щям хяттин орта нюгтясиня гядяр олан 

мясафя; 

R -йерин орта радиусудур. 

Пройексийада хяттлярин нисби тящрифи: 

2

2

2R
y

S
s
=

Δ
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Mühazirə 11 

МЯСАФЯЛЯРИН  ЮЛЧЦЛМЯСИ 

 

 Мясафянин юлчцлмяси дедикдя, 2 нюгтя арасындакы аралыьын гябул 

едилмиш еталон ващиди иля (м-ля) тутушдурулмасы баша дцшцлцр. Мясафяляр 2 

йолла бирбаша (билаваситя) вя долайы йолла тяйин едиля биляр.  

1. Яэяр юлчмя нятиъяси олараг ямялиййатын сонунда тяйин едиляъяк 

мясафянин гиймяти тапылырса, бу метода бирбаша вя йа билаваситя метод 

дейилир. Мясялян, мясафянин рулетка, юлчц ленти иля юлчцлмяси. 

2. Долайы методда ися юлчмя нятиъяси олараг мясафянин узунлуьу дейил, 

мясафянин гиймятинин тапылмасы цчцн зярури олан кямиййятлярин гиймятляри 

тапылыр. Сонра бу кюмякчи кямиййятлярин гиймятляри ясасында мцвафиг 

дцстурларла мясафялярин узунлуглары тяйин едилир. Мясялян, 2 нюгтя 

арасында електромагнит дальасынын эедиб-гайытма узунлуьуну юлчмякля 

(юлчцлян кюмячи параметрдир), вахты билмякля вя дальанын сцрятини 

(йайылма) билсяк чох садя дцстурла мясафяни тяйин етмяк мцмкцндцр. 

2
vtD =  

 Щяр 2 методун йериня йетирилмяси заманы мцхтялиф нюв мясафяюлчян 

лявазиматлардан вя алятлярдян истифадя едилир. 

 Билаваситя методда ясасян рулетка, юлчц ленти, инвар мяфтилляр (полад 

вя никелдян ибарят олан яринти) вя с.-дян истифадя едилир. Рулетка см 

бюлэцляря малик (бязи щалларда мм бюлэцлц) мцхтялиф узунлугу 5 м-дян 20 

м-я гядяр, ени 1 см-1,5 см, галынлыьы ися 0,5-1 мм олан полад материалдан 

дцзялдилмиш лентвари лявазиматдыр. Юлчц лентляри ися топографийа-эеодезийа 

ишляри цчцн щазырланмыш хцсуси гурьуйа маликдир. Юлчц лентляри дя мцхтялиф 

узунлугда щазырланыр (20-50 м). Лентин ени 1,5 см, галынлыьы 0,5-1 мм 

олмагла мцяййян сяртлийя малик олан материалдан щазырланыр. Юлчц 

лентинин уъ щиссяляриндя тутаъаглар бяркидилмишдир. Лентин цзяриндя метрлик 

Melikov Behruz



бюлэцляр хцсуси лювщя цзяриндя гейд едилир. Йарымметрлик бюлэцляр ися 

дцймяъик , дм-лик бюлэцляр ися кичик юлчцлц дяйишиклярля гейд едилир, см ися 

ъизэилярля гейд едилир.  

 

Шякил 39. 

 Лентин о вя сонунъу метр бюлэцсц гармагвари йарыгла гейд 

едилмишдир. Бу ондан ютрцдцр ки, юлчцляъяк мясафянин узунлуьу бир нечя 

там юлчц ленти узунлуьундан ибарят оларса, онда щямин аралыгда йерляшян 

там лент сялимяляри хцсуси полад пиллярин кюмяйи иля йер цзяриндя гейд едилир. 

Галыг щисся ися юлчц лентиндя см бюлэцляри иля юлчцлцр. Бир чох щалларда юлчц 

лентинин фактики узунлуьу онун паспорт гиймяти иля цст-цстя дцшмцр. 

Заводда щазырланан мцяййян гцсурлардан температур эенишлянмясиндян 

вя с.  

 Лентин паспорт гиймятиня дцзялишин акарылмасы ямялиййатына еталонла 

тутушдурулма дейилир (Бу мягсядля юлчц ленти еталон мцщитиля 

тутушдурулур). Нятиъядя тапылан дцзялиш тутушдурма дцзялиши адланыр.  

etalonfaktik lll −=тутушдурмаΔ  

  Долайы цсулда електромагнит дальаларынын йайылмасы принсипиня 

ясасланан електромагнит мясафяюлчянляридир. Електромагнит 

мясафяюлчянляри 2 щиссядян блокдан ибарятдир. Башланьыъ нюгтяси цзяриндя 

бу блоклардан биринъиси дальа ютцрцб гябул едян, сон нюгтя цзяриндя ися 

дальа гайтаран блок йерляшдирилир. Алятин иш принсипи ондан ибарятдир ки, 

мцяййян т1 заман анында 1 блоку 2 истигамятиндя дальа ютцрцр вя бу 

дальалар 2 блокуна чатараг ондан эери гайтарылыр вя т2 заман анында 

йенидян 1 блокуна дахил олур. 1 блокунда йерляшян заман гейдедиъиси т1 

вя т2 анларыны гейд етдийиндян електромагнит дальаларынын икигат мясафяни 

гят етмясиня сярф олунан тао заман материалыны 

 
| 0 |. . . . . . | 1 |. . . .| 2 |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | 
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12 tt −=τ  

шяклиндя тапа билярик. Дальанын сцряти υ оларса, онда дцстур 

                                                     
2
υτ

=D                                              (2.2) 

υ-дальанын фактики йайылма сцряти 

                                                      
n
C

=υ                                              (2.3) 

C -дальанын вакумда йайылма сцряти, n -мцщитин сындырма ямсалы. 

(2.2) дцстуру бу цсулун ясас мащиййятини ифадя едир, лакин дягиг 

щесабламаларда щаванын температуру, рцтубяти вя с. эюря дцзялишляр 

едирляр.  

 

Шякил 40. 

Мясафяляри оптик мясафяюлчянлярля дя юлчмяк мцмкцндцр. Оптик 

мясафяюлчянин ясас елементляриндян бири саплар шябякясиндя ъезел-йухары 

вя ашаьы саплардан ибарятдир. Юлчмя заманы башланьыъ нюгтя цзяриндя 

оптик мясафяюлчян, сон нюгтядя ися хцсуси бюлэцляря малик тамаса тутулур 

(чох щалларда нивелир тамасасы). 

 

A B 

1 
t1 

t2 

D 

2 
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Шякил 41. 

Аляти тамасайа тушладыгдан сонра саплар шябякясинин йухары вя ашаьы 

цфцги саплары иля тамаса цзря мцвафиг 1n  вя 2n  щесабатлары эютцрцлцр. 

(смлярля) 

nnn =− 12  

гиймяти юлчцлян D  мясафясинин узунлуьунун тамаса бюлэцляри иля 

ифадясидир. D   мясафясинин щягиги узунлуьуну тапмаг цчцн n  гиймятини 

оптик мясафяюлчянин ямсалына (C ) вурмаг лазымдыр, йяни 

                                                  0CnCD +⋅=                                         (2.4) 

(2.4) дцстурунда , C -мясафяюлчянин ямсалы адланыр вя онун гиймяти 

тягрибян 100-я бярабярдир ( 100≈C ), 0C -мясафяюлчянин сабит топлананы 

олуб планаалма ишляриндя нязяря алмамаг олар. C -мясафяюлчянин оптик 

йолунун узунлуьуна бярабярдир ( mC 3,02,00 −= ). 

 

 

Гейд: Чох щалларда  мясафянин тамаса цзря n  см бюлэцлярини метрля 

гябул едиб. (2.4) дцстуру иля щесабламаьа ещтийаъ галмыр.  

Оптик мясафяюлчян юз гурулушуна эюря сабит буъаглы вя сабит базисли 

 

α n 

n1 

n2 A 

C0 

B 

А  Б

Д
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олур.  

 

Шякил 42. 

Тамасанын тутулма истигамятиня эюря цфцги вя шагули базисли олур.  

l -тамасанын узунлуьу. Цмумиййятля саплар шябякяси олан алят оптик 

мясафяюлчян кими гябул едиля биляр.  

 

 

β3 

β2 

β1 

e e e 

D1 

D2 

D3 
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Mühazir� 12 

НИВЕЛИРЛЯМЯ   ВЯ   ОНУН  МЕТОДЛАРЫ 

 

Нивелирлямя йер сятщинин (физики) нюгтяляри арасында йцксяклишляри 

тяйин етмяк цчцн йериня йетирилян комплекс эеодезийа юлчмяляридир. 

Нивелирлямянин мцхтялиф щяндяси вя физики принсипляря ясасланан бир нечя 

методу вардыр.  

1) Щяндяси нивелирляшмя- 2 нюгтя арасындакы йцксялиш нивелир 

адланан алят вя бир ъцт нивелир тамасаларынын кюмяйиля тапылыр. Бу заман 

нивелирин васитясиля цфцги оптик шца йарадылыр вя араларында йцксялиш тяйин 

едиляъяк нюгтялярдяки нивелир тамасалары цзря мцвафиг щесабатлар эютцрцлц 

(Щямин тамасалар оптик сыраларла кясилир). Бу щесабатлар фярги йцксялиш 

олаъагдыр.  

2) Тригонометрик нивелирляшмя- Бу цсулда тамаса цзря щесабатлар 

маили шцанын кюмяйиля эютцрцлцр вя юлчцлмцш мейл буъаьы еляъя дя алятдян 

тамасайа олан мясафяйя ясасян тригонометрик дцстурлар ясасында 

йцксялишляр тапылыр. 

 

υ -тамаса цзря тушлама 

Шякил 45. 

3) Физики нивелирляшмя- адындан эюрцндцйц кими бу цсулда 

нивелирляшмянин ясасыны щансыса физики принсип тяшкил едир.  

 

ν 

R 

S 

maili şüa 

a 
b 

üfüqi şüa R2 R1 

h=a-b 

h=S⋅tgν+i-v 
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а) Барометрик нивелирляшмя- Йцксякликдян асылы олараг тязйигин 

дяйишмясиня ясасланмышдыр. 

б) Щидростатик нивелирляшмя- Бу дцстурун ясасыны бирляшмиш габлар 

гануну тяшкил едир. Йяни, бирляшмиш габларда ейниъинсли майенин сявиййя 

сятщи ейни галыр. 

4) Стереофотограмметрик нивелирляшмя- хцсуси стереофотограмметрик 

гурьуларда йарадылмыш щяъми моделя ясасян физики сятщин айры-айры 

нюгтяляри арасында йцксякликляр тяйин едилир.  
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ЩЯНДЯСИ  НИВЕЛИРЛЯШМЯ  ВЯ   ОНУН   ЦСУЛЛАРЫ 

 

Щяндяси нивелирляшмянин 2 цсулу вардыр: 

1. Ортадан нивелирлямя 

2. Ирялийя нивелирлямя 

1. Бу цсулда мцшащидя нюгтяляриндя йяни, аралыьында йцксялишин 

тяйин едилмяси тяляб олунан нюгтялярдя (А вя Б нюгтяляри) шагули 

истигамятдя нивелир тамасалары тутулур (Р1 , Р2). Тамасалардан тягрибян 

орта мясафядя нивелир аляти гурулур. Алятин дурдуьу йери И иля ишаря едяк. 

Сонра нивелир ишчи вязиййятя эятирилир, йяни, алятин отураъаьы 3 галдырыъы 

винтин кюмяйиля цфцги вязиййятя эятирилир. Нивелирин бу вязиййятиндя бахыш 

борусу нювбя иля Р1 вя Р2 тамасаларына тушланыр вя тамасаларда мцвафиг 

а вя б щесабатлары эютцрцлцр. Шякилдян эюрцндцйц кими 2 нюгтя арасындакы 

йцксялиш бу щесабатларын фяргиня бярабяр олаъагдыр. 

 

 Шякил 46. 

                                         bah −=                                                   (3.1) 

(3.1) дцстурунун ясасында сявиййя сятщинин паралеллийи вя онлар 

аарсындакы шагули мясафялярин ейнилийи, бярабярлийи принсипи дайаныр. (

abh =+ ) 

2. Бу цсулда бир тамасадан истифадя едилир. А нюгтяси цзяриндя нивелир 

гурулараг ишчи вязиййятя эятирилир. Б нюгтяси цзяриндя ися тамаса тутулур. 
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Сонра тамаса цзря б щесабаты эютцрцлцр. Шякилдян эюрцндцйц кими бу 

щалда бу 2 нюгтя арасындакы йцксялиш  

bih −=  

дцстуру иля тапылыр. 

i - нивелирин йцксяклийидир вя рулетканын, йахуд тамасанын кюмяйиля 

юлчцлцр.  

 

Шякил 47. 

 Нивелирлямя истигамятиня эюря алятдян архада галан нюгтя (А) эери 

нюгтя, онун цяриндя тутулмуш тамаса (Р1) эери тамаса вя бу тамасадан 

эютцрцлмцш щесабат эери щесабат адланыр. Уйьун гайда иля иряли нюгтя (Б), 

иряли тамаса (Р2), иряли щесабат (б) адланыр. Адятян тамасалара олан 

мясафяляр ( 21,ll ) нивелир чийинляри адланыр. Хятти обйектлярин нивелирлянмяси 

заманы пикет нюгтяляриндян ялавя (щяр 100м-дян бир) бязян аралыг 

сяъиййяви нюгтялярдя (чала, тяпя, тяпялик) нивелир тамасалары тутулур вя 

онларын йцксялиш гиймятляри тапылыр. Мясялян, шякилдя Ъ нюгтяси аралыг 

нюгтядир. Ъ нюгтясинин йцксяклик гиймяти алятин цфцги гиймятиндян тапылыр. 

Алятин цфцги АЦ ися эери тамаса щесабатына ясасян ашаьыдакы дцстурла 

тяйин едилир.  

 

                                              а+= АЩАЦ                                                 (3.3) 

                                             Ъ-АЦЩаралыг
Ъ =                                              (3.4) 

 R J 

i 

A 

b 

h 
B 
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Яэяр 2 нюгтя аарсында йцксялиш алятин бир гурулушундан тяйин едилирся, 

буна садя, якс щалда 2 вя даща чох сайда нивелир стансийасындан тяйин 

едилирся, буна мцряккяб нивелирлямя дейилир.  Башга сюзля мцряккяб 

нивелирляшмя нивелир эедиши адланыр. Тутаг ки, А вя Б нюгтяляри тяпянин айры-

айры тяряфляриндя йерляшмялидир. Бу щалда мцряккяб нивелирляшмя, йяни 

нивелир эедиши гурмаг лазым эялир. 

 Шякилдян эюрцнэцйц кими А вя б нюгтяляри арасындакы йцксялиш айры-

айры нивелир стансийаларында тапылмыш йцксялишляр ъяминя бярабярдир: 

 

54321 hhhhhh ++++=  

 Цмуми щалда            ∑
=

+=
n

i
iA hHH

1
β                                              (3.5) 

 

 

Шякил 48. 

  

   Щ-3    НИВЕЛИРИНИН   ГУРУЛУШУ 
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 Нивелирляр юз эюстяриъиляриня эюря (техники) бир сыра тяснифата 

маликдирляр.  

 Дягиглийиня эюря нивелирляр теодолитдя олдуьу кими 3 група айрылыр: 

 1. Ян йцксяк дягигликли нивелирляр: 

Щ05, Щ2 

2. Дягиг нивелирляр: 

Щ3 

3. Техники нивелирляр: 

Щ10, Щ20 

Гурулушуна эюря нивелирляр: 

1. Силиндрик таразлы нивелирляр; 

2. Каллематалы нивелирляр; 

Техники ясасына эюря нивелирляр: 

1. Оптик нивелирляр; 

2. Лазерли нивелирляр; 

3. Рягямли нивелирляр. 

МДБ юлкяляриндя истещсал едилян нивелирин маркасы йазыларкян бюйцк 

Щ щярфи (кирил ялифбасы цзря) нивелирин адына ишарядир. 

Саьдакы рягям 1 км узунлугда нивелир эедиши заманы щямин алятин 

мм-лярля юлчмя дягиглийидир. Яэяр нивелирин адында К щярфи йазылырса, бу 

онун каллиматерли Л (л) щярфи варса, онун ялавя лимб даиряси иля (цфцги 

даиря) тяъщиз едилдийиня ишарядир. Мясялян, 3Щ10КЛ. Щ щярфиндян солда 

йазылан рягям онун тякмилляшдирилмя дяряъясини эюстярир. 

Нивелирляр ясасян ашаьыдакы щиссялярдян ибарятдир. Щ-3-дя бахаг: 

1. Отураъаг вя 3 галдырыъы винтдян; 
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2. Даиряви тараздан; 

3. Бахыш борусундан; 

4. Фокуслама венти; 

5. Бяркидиъи винт; 

6. (Дягиг) тушлама винти; 

7. Силиндрик тараз (компенсаторлу нивелирлярдя бу йохдур); 

8. Елевасион винт. 

 

Шякил 49. 

Бу щиссяляр диэяр група малик нивелирлярин дя ясасыны тяшкил едир. 

Лакин даща дягиг нивелир щиссяляри, даща кейфиййятли оптик вя метал 

материалдан йцксяк дяряъядя дягигликля щазырланыр. 

 

 

НИВЕЛИР   ТАМАСАСЫНЫН   ГУРУЛУШУ 

Нивелир тамасалары узунлуьу 3, бязи щалларда ися 4 м олан, ейни 8-10 

см, галынлыьы ися 2-3 см олан тахта парчасыдыр. Сон заманлар нивелир 

формасыны йцнэцл конструксийалы материаллардан, мясялян, дцр алцминиум 

материалындан щазырлайырлар. Тамасалар ейни заманда бцтюв вя йа 

ортасында гатланан шякилдя щазырланыр. Ейни заманда тамасалар бир цзлц 

(йяни, бюлэцляр онун бир цзцндя верилир) вя ики цзлц (йазылар щяр ики цзцндя 

верилир) олур. Нивелир формасынын ян кичик бюлэцсцнцн гиймяти 1 см-дир. 

Бюлэцлярин даща йахшы охунмасы цчцн тамаса цзря онлар аь вя гара 
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рянэлярдя верилир. Икицзлц тамасаларда ися икинъи цздя аь вя гырмызы 

рянэлярдя верилир.Тамаса цзяриндя дм бюлэцляри гейд олунур. Гара цздя 

00-30 (3 м-лик тамаса оларса), гырмызы цздя ися 47-77 вя йахуд 48-78-ядяк 

нюмряляр йазылыр.  

 

Шякил 50. 

Тамасадан щесабат 4 рягямли йазылыр. Солдан икиси тамаса цзря 

эютцрцлмцш дм бюлэцсцнцн гиймятидир. Солдан цчцнъц рягям дм бюлэцсц 

иля (щесабат эютцрцлян 01-дян) щесабат хяттиня гядяр олан там бюлэцляр 

сайыдыр. Дюрдцнъц рягям ися кясилян бюлэцнцн эюзля гиймятляндирилян мм-

ляр сайыдыр.  

  

 

НИВЕЛИР  СТАНСИЙАСЫНЫН  МЦШАЩИДЯ  АРДЫЪЫЛЛЫЬЫ  

(ОРТАДАН  НИВЕЛИРЛЯМЯ  ЦСУЛУНДАН) 

 

Тутаг ки, мцшащидяляр икицзлц тамасаларла щяйата кечирилир. Бу щалда 

юлчмяляр ашаьыдакы ардыъыллыгда апарылыр. 

1. Нивелир тамасаларындан тягрибян ейни мясафядя нивелир гурулур вя 

0 1 2 6 

02 

0.0 

na 

m dm sm mm 

Melikov Behruz



ишчи вязиййятя эятирилир. 

Гейд:  

Нивелир чийинляри арасындакы фярглянмя нивелирлямя синфиня уйьун 

сечилир вя мцвафиг тялиматларла тянзимлянир. Дюрдцнъц синиф нивелирлямядя 

mll 521 ≤− , техники нивелирлямядя ися mll 1021 ≤−  иъазя верилир. Чийинлярин 

ейнилийи (йахынлыьыны) бахыш борусунда фокусланма вязиййятинин дяйишмяси 

иля билмяк олур.  

2. Яэяр нивелир слиндрик тараза маликдирся, онда щесабат 

эютцрмяздян яввял мцтляг слиндрик таразын габаръыьы елевасион 

вентин кюмяйиля сыфыр йериня (ортайа) эятирилмялидир. Яэяр нивелир 

компенсатордан истифадя едилирся, онда нивелирин визир оху 

(акулйарларла обйективин мяркязиндян кечян ох адланыр) 

автоматик олараг цфцги вязиййятя эятирилир. 

3. Йухарыда эюстярилян шяртляр алтында мцшащидя програмы 

ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. Эери гара : 

ашаьыйух.ортаа аа ,,  

2. Иряли гара: 

ашаьыйух.орта ббб ,,  

3. Иряли гырмызы: 

ортаб  

4. Эери гырмызы: 

ортаа  

 Ики нюгтя арасындакы йцксялиш орта саплардан эютцрцлмцш щесабатлара 

ясасян тяйин едилир. Яэяр тамасалар икицзлцдцрся, онда гара вя гырмызы цзлярдян 

2 дяфя йцксялиш гиймятлярини тяйин етмяк мцмкцн Δ  бир цзлц тамасаларда ися 

тяйинетмяляр алятин 2 щоризонтунда (йцксяклийиндя) йериня йетирилир. 
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Стансийада юлчмя мцшащидяляри баша чатдыгдан сонра алынмыш нятиъялярин 

дцзэцнлцйц вя дягиглийи илкин олараг гиймятляндирилир. Буна юлчмялярин 

стансийада йохланмасы дейилир. Йохламалар апараркян тялиматлар ясасында бир 

сыра техники шяртляр йохланылыр.  

1) Беля ки, нивелирлямя синфиндян асылы олараг (нивелирлямя ишляри юз 

дягиглийиня эюря Ы, ЫЫ, ЫЫЫ, ЫВ вя техники синифляря айрылыр. Ян йцксяк Ы синиф 

нивелирлямядир.) техники тяляблярин гиймятляри тяйин едилир. Беля ки, ЫВ синиф 

нивелирлямядя тяйин едилмиш йцксяклиш гиймятляринин (гара, гырмызы цздян) 

фярглянмяси 5 мм, ЫЫЫ синифдя ися 3 мм фярглянмя йол верир. 

ммгырмызыгара 5±≤− hh  

Ейни заманда айры-айры тамасалар цзря тапылмыш гара вя гырмызы цзлярин 

сыфырлар фярги mm5±  щяддиндя дяйишя биляр. 

ммЪсабитгарагырмызы 5±≤−ОO  

 ЫВ синифдя mm5± , ЫЫЫ синифдя ися mm3±  иъазя вериляндир.  

 Дцстурда 4700=sabitC  вя йа 4800 .  

 Тялиматын тялябиня уйьун олараг тамаса ъцтц еля сечилир ки, онларын 

гырмызы цзцндяки сыфырлар фярги 100 мм тяшкил етсин. Башга сюзля, тамасанын 

бириндя гырмызы цзцн сыфыры 47 бюлэцсц иля башланырса, онда диэяриндя 48-дян 

башланмалыдыр. Башга сюзля, айры-айры тамасаларын гырмызы цзцндян тапылмыш 

сыфырлар фярги тамасаларын дабанлар фярги адланыр вя онун гиймяти дя чюл 

юлчмяляриндян яввял тяйин едилир. 

2. Стансийада дабанлар фярги онун сабит гиймятиндян ЫВ синифдя mm5± , 

ЫЫЫ синифдя ися mm3±  иъазя вериляндир.  

 

ммSсабитгырмызыгырмызы
512 ±≤− RR ОO  
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 Бурада  

           mmSsabit 100=  

5. Стансийада юлчмялярин вя щесабламаларын дцзэцнлцйцнцн 

йохланмасы ян нящайят дабанлар фяргинин ишарясинин стансийадан 

стансийайа нювбяляшмясидир. Мясялян, яввялки стансийада дабанлар фярги 

+100 алынырса вя бу стансийа тякрягямли нюмряйя маликдирся, онда 

нювбяти стансийада дабанлар фяргинин ишаряси -100 олмалыдыр. Башга сюзля, 

бу щалда тяк сайлы стансийалар «+» ишаряли, ъцт сайлылар да «-» ишаряли 

алынмалыдырлар. Йухарыда гейд едилянляр о щалда доьрудур ки, стансийадан 

стансийайа кечид заманы тамассаларын йери нювбяляшсин, йяни яввялки 

стансийада эери тутулан тамаса, нювбятидя иряли вязиййят тутмалыдыр.  

 

Шякил 51. 

Беляликля, стансийада 1-4 шяртляри юдянирся, бу о демякдир ки, 

юлчмяляр тялиматларын тялябляриня уйьун йериня йетирилмишдир. Нивелир эедиши 

цзря нювбяти стансийайа кечмяк олар. Нювбяти мярщялядя йцксялишин орта 

гиймяти щесабланыр. Айдындыр ки, бу щалда гара вя гырмызы цздян тяйин 

едилмиш йцксялишляр фярги щямин стансийадакы дабанлар фяргинин ишаряси иля 

фярглянмялидир. Она эюря дя гырмызы цздян щесабланмыш йцксялишя 

дабанлар фяригини юз ишаряси иля ялавя едяряк алынмыш 2 нятиъянин орта 

гиймяти щесабланыр.  

 

a  b  h hor 

 

J1 J2 J3 

R1 R2 R3 R4 

Melikov Behruz



гара 

гырмызы 

гара  

гырмызы 

+332 

+435+Ссабит 

+334 

4684 4787 -103  

 

100±==− сабит
гыр
2

гыр
1 СРР  

 Гаус принсинсипи:     45,3 ≈     25,2 ≈  

 Беляликля, нивелир эедиши цзря чюл юлчмяляри баша чатдыгдан сонра 

онларын камерал щесабланмасына башланылыр. Бу заман юлчмя нятиъяляриня 

гойулан техники тялябляр йенидян нивелирлямя синфиня уйьун апарылыр. 

Техники нивелирлямядя эедиш цзря цмуми ачыглыг: 

 

     Lkmmmf n 50=                 ЫВ синиф              (3.6) 

     Lkmmmf n 20=  

                                              Lkmmmf n 10=                  ЫЫЫ синиф 

  

Бурада Лкм нивелир эедишинин км-лярля узунлуьудур. Яэяр (3.6) шярти 

юдянярся, онда полигон ачыглыьы мянтягяляр арасындакы мясафяйя 

мцтянасиб гайдада дцзялишляр шяклиндя пайлашдырылыр.  

 

ТРИГОНОМЕТРИК    НИВЕЛИРЛЯМЯ 

 

Тригонометрик нивелирлямя цсулунун щяндяси нивелирлямядян фяргли 

Melikov Behruz



ъящяти ондан ибарятдир ки, бу щалда нисби йцксяклийи тяйин етмяк цчцн 

цфцги оптик шцадан дейил. (нивелирин кюмяйиля йарадылыр), маили шцадан 

истифадя едилмясидир. Шагули даиряйя малик алятля (мясялян, теодолитля) 

йарадылыр. Тригонометрик нивелирлямянин мащиййяти ашаьыдакындан 

ибарятдир. 

2 А вя Б  нюгтяляри нисби йцксяклийи тяйин етмяк цчцн А нюгтясиндя 

теодолит (тахеометр) гурулур, Б нюгтясиндя ися шагули истигамятдя нивелир 

тамасасы тутулур.  

 

Шякил 52. 

Сонра теодолитин бахыш борусу тамаса цзря ϑ  щесабатына тушланыр. 

Бу заман яэяр йер релйефи имкан верирся, онда ϑ  щесабаты алятин 

йцксяклийиня бярабяр эютцрцлцр. 

i=ϑ  

Бахыш борусунун бу вязиййятдя шагули даирядян щесабатлар 

эютцрцлцр. Бу да имкан верир ки, А нюгтясиндян Б нюгтясиня олан мейл 

буъаьыны щесабламаг мцмкцн олсун. Ейни заманда А нюгтясиндян Б 

нюгтясиня олан Д мясафяси дя юлчцлцр. Йухарыда дейилянляри 

цмумиляшдиряряк гейд едя билярик ки, тригонометрик нивелирлямядя 

ашаьыдакылар юлчцлцр: 

 i -алятин йцксяклийи; 

ϑ -тамаса цзря мцшащидя гиймяти; 
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D -мясафя (А, Б арасындакы маили); 

υ  -А, Б хяттинин мейл буъаьы. 

Бу мялуматлара ясасян тригонометрик дцстурларла h -нисби йцксяклик 

щесабланыр. Она эюря дя бу цсул тригонометрик нивелирлямя адланыр. Шякиля 

ясасян  h - йцксяклийини щесабламаг цчцн ашаьыдакы дцстуру йазмаг олар: 

 

     ϑ+=+′ hih  ⇒  ϑ−+′= ihh                                     (3.7) 

 BIB ′′′Δ -дян ися υtgSh ⋅=′  аларыг. 

 Бу ифадяни (3.7)-дя йериня гойсаг: 

                                               ϑυ −+⋅= itgSh                                        (3.8) 

(3.8) дцстурунда С юлчцлмцш Д маили мясафясинин цфцги 

пройексийасыдыр ки, ону да тапмаг чятинлик йаратмыр. (3.8) дцстуру 

тригонометрик нтвелирлямя дцстуру адланыр. Лакин А вя Б нюгтяляри 

арасындакы мясафя бюйцк гиймятя малик оларса (км-лярля юлчцлярся), онда 

бу дцстурда ялавя олараг йерин яйрилийини (сфериклийини) вя шагули 

рефраксийаны нязяря алан дцзялиш гиймятляри йазылыр: 

( )rfitgSh ++−+⋅= ϑυ  

Мейл буъаьынын бюйцк гиймятляриндя дягиг щесабламалар заманы 

тамасадан эютцрцлмцш щесабат мейл буъаьына эюря дцзялдилир.  

 

 

ν n 
n0 

R1 R 
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Шякил 53. 

 

ТОПОГРАФИК   ПЛАНААЛМА 

Планаалма дедикдя, яразинин планынын тяртиб едилмяси мягсяди иля 

йериня йетирилян топографийа-эеодезийа ишляринин мяъмусу баша дцшцлцр. 

Яввялки мцщазирялярдя гейд едилдийи кими планаалма заманы щямин 

яразидяилк нювбядя планаалма эеодезийа истинад шябякяси йарадылмалыдыр. 

Бунунла беля бязи щалларда планаалма эеодезийа истинад шябякясинин 

йаралдылмасы яразинин планаалмасы иля ейни вахтда йериня йетирилир. Йяни, Ы 

техноложи схемя ясасян яввялъя планаалма эеодезийа истинад шябякяси 

йарадылыр. Сонра планаалма ишляри ЫЫ техноложи схемдя ися ПЭИШ 

йарадылмасына даир юлчмяляр гуртардыгдан сонра еля онун ардынъа аляти 

мянтягядян эютцрмядян ятраф яразинин планаалма нюгтяляриндя 

мцшащидяляр апарылыр. ЫЫ техноложи схем иши сцрятляндирир вя вахта гянаят 

етмяк  имканы верир. Топографик планаалмалар бир нечя нювя айрылыр вя 

ПЭИШ планаалманын нювцня уйьун йарадылыр. Бу нювляр ашаьыдакылардан 

ибарятдир:  

1. Тяйин едилдийи системя эюря: 

-бирюлчцлц (Щ) 

-икиюлчцлц (план)- (х,й) 

-цчюлчцлц (фяза)- (х,й,Щ) 

2. Техноложи схемя эюря: 

-ПЭИШ вя планаалма ишляри айрылыгда апарылыр 

-ПЭИШ вя планаалма ишляри бирэя апарылыр 

3. Истифадя олунан алятляря эюря: 

-Теодолит планаалмасы (х,й) 
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-Тахеометрик планаалма (х,й,Щ) 

-Мензула планаалмасы (х,й,Щ) 

-Шагули планаалма (Щ) 

-Цфцги планаалма (х,й) 

-Нивелир планаалмасы (Щ) 

Билдийимиз кими йер цзяриндяки обйектляря нюгтяляр чохлуьу кими 

бахмаг олар. Планаалма заманы обйектлярин характерик (сяъиййяви) 

нюгтяляри сечиляряк тяйин едилир. Мясялян,йашайыш биналары плана алынаркян 

онун кцнъ нюгтяляринин план йцксяклик вязиййяти тяйин едилир вя тяртиб 

едилян планда эюстярилян юз араларында дцз хяттля бирляшдирилирся, 

бцтювлцкдя щямин бинанын планда тясвири верилмиш олур. Она эюря дя тяк 

бир нюгтянин планаалма цсулуну юйрянмякля бцтювлцкдя планаалманы 

дярк етмяк мцмкцндцр. Башга сюзля десяк, сяъиййяви нюгтялярин щяр бири 

айры-айрылыгда тяйин едилярся вя мянтиги ардыъыллыгда бирляшдирилирся, 

бцтювлцкдя щямин яразинин планы алынмыш олур. Бу заман юлчмя аляти 

ПЭИШ мянтягяляриндя гурулур вя сяъиййяви нюгтяляр дя бу мянтягяляря 

ясасян тяйин олунур.  

Беляликля тяк нюгтянин плана алынмасы цсулу иля таныш олаг вя щямин 

нюгтянин планда эюстярилмяси цчцн йер цзяриндя апарылаъаг лазыми 

юлчмялярля таныш олаг. Бцтцн щалларда (цсулларда) сяъиййяви нюгтялярин йери 

ПЭИШ мянтягяляриня вя тяряфляриня нязярян тяйин едилир.  

1. Перпендикулйар цсулу.  

Тутаг ки, йер цзяриндяки тяк дуран аьаъы плана алмаг лазымдыр вя 

йахынлыгда теодолит эедишинин Ы-ЫЫ тяряфи кечир. Бу щалда Ы-ЫЫ тяряфи Х оху 

гябул едилир. Обйектдян щямин тяряфя ендирилян перпендикулйар ися Й оху 

гябул едилир ( 21 ′−  дягигя дягигликля) сонра Ы мянтягясиндян 

перпендикулйар отураъаьынадяк олан ( MM ′  нюгтяси) MX  нюгтяси вя 

перпендикулйарын узунлуьу MY  юлчц лентинин (рулетканын) кюмяйиля 
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юлчцлцр. Айдындыр ки, план гуруларкян щямин аьаъын йерини эюстярмяк щеч 

бир чятинлик йаратмаз.  

 

Шякил 54. 

Лакин план гуруларкян перпендикулйар ендирмяк цчцн чюлдя истифадя 

едилмиш еккерин явязиндя дцзбуъаглы хятткеш юлчц лентинин явязиндя ися мм 

бюлэцлц хятткешдян истифадя едилир. Юлчцлмцш MX  вя MY  мясафялярини 

гурулаъаг планын мигйасында ифадя едиб гейд едирляр.  

Планаалма мигйасындан асылы олараг MY  перпендикулйарынын 

узунлуьу тяйин едилир. Мясялян, 1:5000 мигйасда 40 м, 1:2000 мигйасда 

15 м иъазя вериляндир.  

2. Хятти кясдирмя цсулу. 

Бу цсулда М обйектинин йерини йер цзяриндя тяйин етмяк цчцн Ы вя ЫЫ 

мянтягяляриндян мясафяюлчянин кюмяйиля 1r  вя 2r  мясафяляри юлчцлцр. 

Щямин обйекти планда эюстяряркян 1r  вя 2r  мясафяляри мигйас ямсалына 

бюлцняряк см-лярля чеврилир вя мяркязи Ы вя ЫЫ нюгтяляриндя олан 
M
r

M
r 21 :  

радиуслу чевря гювсляри чякилир.  

 

I 
II 

M
y 

yM 

M′xM 
x 
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Шякил 55. 

Бу гювслярин кясишдийи нюгтя обйектинин йери олаъагдыр. Лакин 

гювсляр 2 нюгтядя кясишя биляр. Онлардан дцзэцн оланыны яразинин схеминя 

ясасян сечирляр. Тялиматларла  1r  вя 2r  мясафяляринин узунлуьу мигйаса 

уйьун мцяййянляшдирилир. Мясялян, 1:2000 мигйасда mri 60≤ , 1:5000 

мигйасда mri 100≤  эютцрцлцр.  

3. Буъаг кясдирмяляри цсулу.  

Бу щалда буъагюлчян алятин (теодолитин) кюмяйиля Ы вя ЫЫ 

мянтягялярдян М обйектиня олан истигамят буъаглары 1β  вя 2β  юлчцлцр. 

Айдындыр ки, обйект бу 2 истигамятин кясишмя нюгтясиндя йерляшяъякдир. 

План чякяркян 1β  вя 2β  буъаглары транспортирля юлчцлцр вя транспортирин 

хяткеши цзря мцвафиг истигамятляри азмагла обйектин планда йери 

эюстярилир.  

 

Шякил56. 

4. Гцтб цсулу.  

Бу цсул ян эениш тятбиг тапмыш цсулдур. Йеня мянтягялярдян бири 

 M 

M′ 

r1 r2 

I II 

 M 

β1 
I II 

β2 
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гцтб нюгтяси, тяряф ися гцтб оху сечилир. Башга сюзля десяк, щямин 

мянтягядя гцтб координат системи йарадылыр.  

 

Шякил57. 

 

Сонра гцтб нюгтяси цзяриндя теодолит гурулур вя тяйин едилян нюгтяйя 

олан вя истигамят буъаьы, еляъя дя гцтбдян щямин нюгтяйя олан r  мясафяси 

юлчцлцр. 

План гурулан заман чюлдя юлчцлмцш кямиййятляри мцвафиг гцтб вя 

гцтб охундан эюстярмяк лазымдыр ки, онун да нятиъясиндя обйектин йери 

тяйин едилир. Гцтб цсулуна даир тялиматларла ашаьыдакы щядд гиймятляри 

тяйин едилир: 

mr 60≤               1:2000 мигйасда 

mr 100≤              1:5000 мигйасда 

5. Долама цсулу.  

Бу цсулдан сащяви обйектлярин планаалмасында истифадя едилир. 

Мясялян, мешя сащяси, баь-бостан яразиляри. Щямин сащяви обйектин 

планда тясирини вермяк цчцн онун сярщяд хятти бойунъа теодолит 

(тахеометрик) едиши гурулур вя эедишин мянтягяляри цчцн координат 

щесабланыр, планда щямин мянтягяляр юз координатларына ясасян гейд 

едилир вя нящайят юз араларында бирляшдириляряк щямин сащяси обйектин 

тясвири верилир. 

 M 

α 
I II 

r 

qütb oxu qütb 
nöqtəsi 
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Шякил 58. 

 

6. Обйектин теодолит эедиши тяряфляри иля кясилмяси цсулу (Адятян 

хятти обйектляри). 

 

Шякил 59. 
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Mühazirə 13 

ТЕОДОЛИТ  ВЯ  ТАХОМЕТРИК  ЭЕДИШЛЯР. 

ЧЮЛ   ИШЛЯРИ 

 

Планаалма эеодезийа истинад шябякяси. 

Щяр щансы яразидя планаалма ишляри апарылмадан яввял щямин яразидя 

планаалма эеодезийа истинад шябякяси йарадылыр.  

Планаалма эеодезийа истинад шябякяси дедикдя, мцяййян сыхлыьа 

малик (аралыьа) координатлары мялум нюгтяляр (мянтягяляр) топлусу баша 

дцшцлцр.Йериня йетириляъяк планаалма ишинин нювцндян асылы олараг 

мянтягялярин вязиййяти икиюлчцлц (план) (х,й) координатларынын тяйин 

едилмяси иля вя йахуд цчюлчцлц (фяза) (х,й,Щ) системдя тяйин едиля биляр.  

Яэяр иш районунда мялум мянтягялярин сайы мцвафиг тялиматларын 

тялябляриня ъаваб вермирся, башга сюзля десяк планаалма цчцн кифайят 

дяряъядя дейился, онда истинад шябякясинин сыхлашдырылмасы щяйата кечирилир. 

Башга сюзля десяк, щямин яразидя координатлары мялум йени мянтягяляр 

тяйин едилир. Йени мянтягялярин тяйин едилмяси, планаалма шябякясинин 

сыхлашдырылмасы вя йахуд координатлары мялум нюгтялярин олмадыьы яразидя 

тамамиля йени планаалма шябякясинин гурулмасы цчцн эеодезик эедишляр 

йарадыр.  

Эеодезик эедиш.  

Эеодезик эедиш дедикдя, теодолит, тахометрик эедишляри, нивелир 

эедишляри, мензула эедишляри вя с. баша дцшцлцр.  

Гейд едилдийи кими эедишин нювцнцн сечилмяси планаалманын 

нювцндян асылыдыр.  

Теодолит вя тахометрик эедишляр юз формасына эюря охшар олуб юз 
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араларында онунла фярглянир ки, биринъи щалда аралыг мянтягялярин йери 

икиюлчцлц системдя (х,й), икинъи щалда ися цчюлчцлц системдя (х,й,Щ) тяйин 

едилир. Бу эедишляр сыныг хяттляр системиндян ибарятдир. Системдя ясасян 2 

юлчцлян кямиййят вардыр, сыныг хятлярин узунлуьу вя 2 гоншу хятт арасында 

галан цфцги буъаг.  

Тахометрик эедишдя ялавя олараг хяттлярин мейл буъаглары да 

юлчцлцр. 

Ачыг вя гапалы эедишляр. 

Эеодезийада сыныг хяттляр мцвафиг эедишин тяряфи, буъагларын тяпя 

нюгтяси эедишин мянтягяляри адланыр. Формаъа бу эедишляр ачыг вя гапалы 

олур. Яэяр эедиш башланьыъ вя сон тяряфляри иля ейни бир мянтягяйя 

баьланырса, онда буна гапалы эедиш, башланьыъ тяряфи иля бир дайаг 

мянтягясиня (координатлары мялум мянтягя йухары синифли), сон тяряфиля 

диэяриня баьланырса, беля эедишляря ачыг формалы эедиш дейилир.  

 

Шякил43.  

Ачыг вя гапалы теодолит эедиши. 

Гапалы эедиш палегон йарадыр. Палегонун мяркязи щиссясини ящатя 
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етмяк цчцн диаганал эедиш гурулур. 

А 63 эедиши. 

Эедишин истигамятиня нязарян цфцги донма буъаглары сол вя йа саь 

истигамятли ола биляр. Мясялян, ачыг эедишдя сол цфцги буъаглар юлчцлцр. 

Гапалы эедишлярдя ясасян саь цфцги буъаглар юлчцлцр. Мясялян, йухарыда 

шякилдя верилмиш гапалы эедишдяки кими. Теодолит (тахометрик) эедишдя 

аралыг мянтягялярин сайы 15-дян чох олмамалыдыр. Планаалма эеодезийа 

истинад шябякяси гуруларкян ян ваъиб мярщялялярдян бири онун Дювлят 

эеодезийа шябякяси иля (йяни яввялки иллярдяки ишлярдян координатлары мялум 

мянтягяляр) ялагяляндирилмясиндян (буна эеодезик баьланма эейилир) 

ибарятдир. Ян садя ялагяляндирмя гурулмуш эедишин башланьыъ вя сон 

тяряфляри иля билаваситя мцвафиг юлчмяляр апармагла координатлары мялум 

мянтягяйя эеодезик баьланмасындан ибарятдир. Йени йарадылан эедишин 

дювлят координатлар системиндя ъящятляндирилмяси цчцн шякилдя эюстярилмиш 

А вя Ъ дайаг мянтягяляриндян ялавя башланьыъ баш
А-Бα , сонунъу сон

Д-Ъα  

дирексион буъагларыны да билмяк лазымдыр. Эедиш вя шябякялярин гурулмасы 

иля икинъи курсда таныш олаъаьыг. 

 

ТЕОДОЛИТ  ЭЕДИШИНДЯ  ЧЮЛ  ЮЛЧМЯ  ИШЛЯРИ 

 

Теодолит эедиши гуруларкян 2 ясас юлчцлян кямиййят вардыр. 

Тяряфлярин узунлуьу вя бу тяряфляр арасында галан цфцги буъаглар. 

Теодолит эедишинин дахили цфцги дюнмя буъаглары техники теодолитля, тяк 

цфцги буъаьын юлчцлмя гайдасы иля щяйата кечирилир.  

Цфцги буъаглар бир там дяфя юлчцлцр. 

Тяряфлярин узунлуьу ися мцхтялиф юлчмя цсуллары иля о ъцмлядян оптик 

мясафяюлчянля щяйата кечириля биляр. Лакин теодолит эедишляр мцхтялиф 
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мигйаслы планаалма ишляри цчцн йарадыла биляр. Башга сюзля десяк, 

планаалманын мигйасындан асылы олараг эедишин тяряфляри мцхтялиф 

узунлугда ола биляр. Она эюря дя тяряфин узунлуьу 250 м-ядяк олдугда 

оптик мясафяюлчянлярдян истифадя етмяк мцмкцндцрся, даща бюйцк 

узунлугларда дягиг мясафяюлчянляр, ишыг мясафяюлчянляри, електрон 

тахометр вя с.-дян истифадя едилир. Теодолит эедиши  гуруларкян 1:2000 

мигйаслы планаалма заманы тяряфин ян кичик узунлуьу 50 м, максимум 

узунлуьу ися 250 м иъазя верилир. Диэяр мигйаслы планаалмалар заманы бу 

тялябляр башга олур. Лакин сон заманлар истещсалатда електрон ясаслы 

тахометрляр вя ишыг мясафяюлчянляри эениш тятбиг тапмышдыр ки, бу да 

эедишин узунлуг вя буъаг юлчмяляриня гойан тялябляри кяскин шякилдя 

дяйишдирир. Она эюря дя бир сыра щалларда эеодезик юлчмяляр апараркян 

щямин мцкяммял алятин паспорт мялуматларына ясасян юлчмяляри щяйата 

кечирмяк олар.  

Теодолит эедишиндя тяряфлярин юлчцлмя дягиглийини артырмаг мягсядиля 

онун узунлуьуну дцз вя якс истигамятлярдя юлчцлцр. Бу заман дцз вя якс 

нятиъялярин фярги 100 м-йя 4 см-я бярабярдир.  

0CCD n +=  

 метрлярляйцз
ортаяксдцз PPP m ⋅≤− 04,0  

 Тахометрик эедиш гуруларкян цфцги буъаг вя мясафялярин юлчцлмяси 

ейни иля теодолит эедишиндя олдуьу кимидир. Лакин тахометрик эедишиндя 

аралыг мянтягялярин вязиййяти 3 юлчцлц системдя тяляб едилдийиндян башга 

сюзля ялавя олараг, онларын йцксякликлярини тяйин етмяк тяляб едилдийиндян 

цфцги буъагларла йанашы тяряфляр цзря шагули даирядян эютцрцлмцш мцвафиг 

щесабатлар ясасында тяряфлярин мейл буъаглары тапылыр. Бу бизя имкан верир 

ки, гоншу мянтягяляр арасында тригонометрик нивелирлямя принсипи иля нисби 

йцксякликляри (йцксялишляри) тяйин едяк. Башга сюзля десяк, тахометрик 

эедишдя ялавя олараг шагули даиря юлчмяляри эютцрцлцр вя онун ясасында 
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аралыг мянтягяляри арасында тригонометрик нивелирлямя ишляри апарылыр. 

Беляликля, тахометрик стансийада  планаалма заманы юлчмяляр ашаьыдакы 

кими йериня йетирилир.  

1) Тахометрик стансийада тахометр гурулур вя ишчи вязиййятя эятирилир.  

Тахометр юз гурулушуна вя иш принсипиня эюря теодолитя чох йахын олан 

бир эеодезлик алятдир. Бу алятля щям цфцги, щям шагули буъагларын, еляъя дя 

мясафяляри юлчмяк мцмкцндцр. Лакин бу алят теодолитдян фяргли олараг 

мясафяляри йцксяк дягигликля юлчцр. Бу мягсядля тахометр ялавя олараг 

хцсуси мясафяюлчян гурьусу (ялавяси) иля тясис едилмишдир.  

2) Гоншу мянтягяляр цзяриндя (мцшащидя олунан мянтягялярдя) нивелир 

тамасалары тутулур (шагули вязиййятдя) сонра тахометрин бахыш борусу 

нювбя иля мцшащидя олунан мянтягялярдяки тамасалара тушланыр вя цфцги, 

шагули даирялярдян мцвафиг щесабатлар эютцрцлцр. Цфцги буъаг щесабаты 

эютцрмяздян яввял саплар шябякясинин шагули оху иля цст-цстя салыныр. 

Шагули буъаг щесабаты ися орта цфцги саплара, ясасян щяйата кечирилир.  

Бу заман яэяр бу мцмкцнся, орта цфцги сап тамаса цзря алятин 

йцксяклийиня бярабяр бюлэцйя тушланыр (яэяр бу мцмкцнся). 

υ=i  

i -алятин йцксяклийи, υ -тамаса цзря мцшащидя йцксяклийи. 

     Алятин йцксяклийи дедикдя, йер сятщиндя алятин бахыш борусунун 

фырланма охуна гядяр олан мясафя баша дцшцлцр.  

3) Алятин бахыш борусуну иряли тамасайа тушлайараг (яэяр будан яввял 

эери тамаса мцшащидя олунубса) икинъи бянддя олан юлчмя ямялиййатларыны 

тякрарлайырлар. (Бу щалда щямчинин имкан оларса, υ=i  эютцрцлцр). 

4) Теодолитин (йахуд тахометрин) даиря вязиййятини дяйишяряк йенидян 

2,3 бяндляриндя верилмиш юлчмя ямялиййатлары тякрарланыр, йяни бцтцн 

юлчмяляр там дяфя щяйата кечирилир. 

5) Тахометрик стансийада буъаг вя мясафя юлчмяляриня гойулан 
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мцвафиг дягиглик эюстяриъиляри йохланылыр, нятиъяляр тялиматларын тяляблярин 

ъаваб вердикдя нювбяти тахометрик стансийайа кечмяк олар. Якс щалда 

шцбщя доьуран юлчмяляр тякрарланыр.  
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Mühazirə 14 

TEODOLİT  (TAXEOMETRİK)  GEDİŞLƏR  ÜZRƏ  

KAMERAL  HESABLAMALAR 

 

 Bütövlükdə geodeziya işləri, xüsusi halda isə teodolit (taxeometrik) 

gedişlərin qurulması 2 hissəyə ayrılır: 

1. Çöl geodeziya işləri 

2. Kameral hesablama işləri 

Çöl ölçmələrinin kameral hesablanması dedikdə ilk növbədə çöl ölçmə 

jurnallarının yoxlanması, yəni onlarda aparılmış yazı və çöl yoxlamaları 

hesablamalarının bir daha yoxlanması, başqa sözlə desək, hesablamalara 

təqdim ediləcək ölçmə nəticələrinin  doğru, dürüstlüyünün əminliyi ilə 

başlanır. II mərhələdə çöl ölçmə nəticələrinin ilkin dəqiqlik və keyfiyyət 

göstəriciləri müəyyənləşdirilir. III mərhələdə çöl ölçmə nəticələrinin 

hesablanması (dəqiq riyazi əsaslarla) həyata keçirilir. 

563 səhv 

∗5653 düzgün yazılış 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   rəqəmlər 

10
0             

56
1            

17
11      bucaqlar 

121           13            47 

∗ düzəliş doğrudur. 

Teodolit gedişində kameral hesablamalar üfüqi bucaqların 

tarazlaşdırılması (düzəldilməsi) ilə başlanır. 

Üfüqi bucağın tarazlaşdırılması dedikdə,  
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A) Teodolit gedişi üzrə gediş açıqlığının tapılması ( βf ) 

B) ( βf ) ölçülmüş üfüqi bucaqlar arasında düzəlişlər şəklində ( βυ ) 

paylanması 

C) Ölçülmüş bucaqların düzəldilmiş qiymətlərinin ( дцзялд
iβ ) 

tapılmasından ibarət əməliyyatlar başa düşülür.  

A) Bucaq üzrə gediş açıqlığının hesablama düsturu gedişin 

formasından asılıdır. Ümumi halda  

                  ∑ ∑
= =

−=
n

i

n

i
iif

1 1

нязяриюлчцлмцш βββ                                               (2.5) 

(2.5) düsturunda sağda I toplanan ölçülmüş bucaqların cəmi, II 

toplanan isə həmin bucaqların nəzəri cəmindən ibarətdir.  

Əgər gediş qapalı formaya malikdirsə, onda nəzəricə  

                         ( )21800

1
−=∑

=
n

n

i
i
нязяриβ                                               (2.6) 

n -daxili bucaqların sayı. 

Əgər gediş açıq şəkilli formaya malikdirsə, onda nəzəricə aşağıdakı 

düsturla tapılır: 

                 ( )11800

1
++−=∑

=
n

n

i
i башсон
нязяри ααβ                                    (2.7) 

(2.7) düsturunda сонα  və башα  gediş üzrə başlanğıc və son tərəflərin 

direksion bucaqlarıdır. n  isə gedişdə tərəflərin sayıdır. 

(2.7) düsturunda ( )11800 +n  ifadəsinin işarəsi ölçülən bucağın sağ və sol 

olmasından asılı olaraq dəyişə bilər. 
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Bucaq açıqlığının (2.5) düsturu ilə tapılmış qiyməti müvafiq təlimatlarlə 

icazə verilən (yol verilən) qiymətləri ilə tutuşdurulur. 

верилян иъазя
βf -in qiymətləri ilə istifadə edilmiş alətin dəqiqliyinə və yerinə 

yetirilən ölçmə işlərinin dəqiqlik sinfinə uyğun seçilir.  

T30 teodolit üçün bu qiymət aşağıdakı düsturla hesablanır: 

                                     nf 1′=верилян иъазя
β                                          (2.8) 

Beləliklə, əgər верилян иъазя
ββ ff ≤  olarsa, (2.9) bu ölçmələrin qənaətbəxş 

keyfiyyətlə yerinə yetirildiyinin göstərici olar və B) bəndinə keçmək olar. 

Əks halda yəni,  верилян иъазя
ββ ff >  olduqda ölçmələrin qeyri-qənaətbəxş olduğu 

başa düşülür və çöl ölçmələri ilk növbədə daha çox şübhə doğuran 

məntəqədən başlayaraq təkrarlanır.  

B) (2.5) düsturuna əsasən tapılmış bucaq açıqlığı üfüqi bucaqlar 

arasında əks işarə ilə bərabər paylanır (daha dəqiq hesablamalarda bucaq 

tərəflərinin uzunluq təsirini nəzərə almaq olar). 

                                           
n
f

i

β
βυ −=                                            (2.10) 

n -bucaqların sayı; 

                                   
iii

fn
n

i
βββ υυ −==⋅ ∑

=1
                                     (2.11) 

Üfüqi bucaqların düzəldilmiş qiyməti onların ölçülmüş qiymətlərinə 

müvafiq düzəlişləri gəlməklə tapılır.  

C) Gediş tərəflərinin direksion bucaqlarının tapılması: 

                               
iii βυββ += юлчдцзялиш                                            (2.12) 
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2) Qeyd edildiyi kimi, teodolit gedişlərinin geodezik bağlanması 

üçün onun başlanğıc və son tərəflərinin direksion bucaqları məlum olmalıdır. 

Bu məlumatlara əsasən ardıcıl olaraq başlanğıc tərəfdən növbəti tərəflərə 

direksion bucaqla ötürülür. Direksion bucağın bir tərəfdən digər tərəfə 

ötürülməsi düsturunun forması ölçülmüş üfüqi aralıq bucağının sağ və sol 

olmasından asılıdır.  

                        iii βαα −±=+
0

1 180 -sağ bucaq                              (2.13) 

                        iii βαα +±=+
0

1 180 -sol bucaq                               (2.14) 

 (2.13) və (2.14) düsturları ilə alınmış nəticələrin düzgünlüyü gedişin 

son tərəfinin direksion bucağına əsasən son məntəqədəki məlum direksion 

bucağın (kağaloqlardan götürülür) qiyməti bir daha hesablanır. Bu isə öz 

növbəsində direksion bucaq hesablamalarının düzgünlüyünü yoxlamaq 

imkanı verir.  

3) Koordinat artımlarının hesablanması: 

 Teodolit gedişində aralıq məntəqələrin koordinatlarını tapmaq üçün ilk 

növbədə məntəqələrarası koordinat artımlarını hesablamaq lazımdır. 

 Koordinat artımı dedikdə, bir məntəqədən digərinə keçid üçün tələb 

olunan müvafiq oxlar üzrə yerdəyişmələr başa düşülür və aşağıdakı 

düsturlarla tapılır:  

αΔ cosSx =                                               (2.15) 

αΔ sinSy =                                                    (2.16) 

 S-nöqtələr arasındakı məsafə; 

 α -həmin tərəfin direksion bucağıdır. 
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                               212,12,1 cos −= αΔ Sx                                             

                                        212,12,1 sin −= αΔ Sy  

 Koordinat artımları «+» (artan) və ya «-» (azalan) işarəli ola bilər. İşarə 

direksion bucağı ilə hesablamalar aparılarkən hesblama vasitələrində 

bilavasitə göstərilir. Əgər hesablamalar 00-900 –lik triqonometrik cədvəllər 

əsasında aparılırsa, onda (2.15) və (2.16) düsturlarında α  əvəzində rumb 

qiymətlərindən istifadə edilir, lakin koordinat artımının işarəsi rumbun adına 

görə təyin edilir.  

rSx cos=Δ                                               (2.17) 

rSy sin=Δ                                                    (2.18) 

    

                           IV     I Şm  Ş 

          Şma                                 Δx  (+) 

        Δx (+)    Δy  (+) 

        Δy (–)  

           

                         CQ  III                               II C Ş 

        Δx  ( – )                              Δx  (–) 

            Δy  (–)     Δy  (+) 

 

  

Teodolit gedişi üzrə koordinat artımları hesablandıqdan sonra  onların 

tarazlaşdırılması həyata keçirilir. 

 Üfüqi  bucaqların tarazlaşdırılmasında olduğu kimi koordinat 

artımlarının tarazlaşdırılması da  3 mərhələdə həyata keçirilir. 

хх

й 

хх
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 a) koordinat artımları üzrə poleqon açıqlığının hesablanması; 

 c) koordinat artımlarının düzəldil – qiymətlərinin hesablanması; 

 b) koordinat artımlarına düzəlişlərinin hesablanması. 

 a) Ümumi halda koordinat artımları üzrə poliqon açıqlığı qiymətləri 

aşağıdakı düsturla hesablanır. 

 

   ∑∑
==

−=
n

i
x

n

i

hesab
xx ii

f
11

нязяри
ΔΔΔ                                               (2.19) 

 ∑∑
==

−=
n

i
y

n

i

hesab
yy ii

f
11

нязяри
ΔΔΔ                                               (2.20) 

(2.19) və (2.20) düsturlarında hesab isə (2.15) və (2.16) düsturları ilə 

hesablanmış koordinat artımlarının cəmidir. Nəzəri cəmin qiyməti isə  

gedişin formasından asılıdır. 

 Əgər  gediş qapalı formaya malikdirsə, onda koordinat artımları üzrə 

nəzəri cəm sıfıra bərabər olar. 

 

0
1

=∑
=

n

i
xi

нязяри
Δ                 0

1
=∑

=

n

i
yi

нязяри
Δ                               (2.21) 

açıq gedişdə isə  

                башсон
нязяри XX

n

i
xi

−=∑
=1

Δ                                             (2.22) 

  башсон
нязяри YY

n

i
yi

−=∑
=1

Δ                                               (2.23) 
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(2.22), (2.23) düsturlarını (2.19), (2.20)-də yerinə qoysaq onda açıq gediş 

üçün poliqon belə olar: 

  ( ) ∑
=

+−−=
n

i
xx i

XXf
1

hesab
башсон ΔΔ                                             (2.24) 

  ( ) ∑
=

+−−=
n

i
yy i

YYf
1

hesab
башсон ΔΔ                                               (2.25) 

Poliqon  açıqlığının (2.24), (2.25) düsturu ilə tapılan qiymətləri 

müəyyən hədləri aşmamalıdır. Həddi qiymətlər müvafiq təlimatlarla qoyulur. 

Əgər bu belədirsə, onda koordinat artımlarına düzəlişlər hesablanır. Qapalı 

gedişdə xfΔ  və yfΔ  qiymətləri sıfıra yaxın olmalıdır. 

b) Koordinat artımlarına düzəlişlərin hesablanması koordinat artımları 

üzrə poliqon açıqlığı tərəflərin uzunluğuna mütənasib halda, əks işarə ilə 

tərəflər üzrə tapılmış koordinat açımları arasında paylaşdırılır. 

i
i

x
x S

S
fV

i
⋅=

∑
Δ

Δ                                                      (2.26) 

i
i

y
y S

S
f

V
i

⋅=
∑

Δ
Δ                                                      (2.27) 

Yoxlama: 

   x

n

i
x fV

i ΔΔ −=∑
=1

                                                     (2.28) 

y

n

i
y fV

i ΔΔ −=∑
=1

                                                     (2.29) 

C) Koordinat artımlarının düzəldilmiş qiymətləri onların hesablanmış 

qiymətlərinə uyğun düzəlişləri gəlməklə tapılır. 

ixii xx ΔυΔΔ += щесаб.дцзялдил.                                     (2.30) 
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iyii yy ΔυΔΔ += щесаб.дцзялдил.                                      (2.31) 

3) Teodolit gedişi məntəqələrinin koordinatlarının tapılması. 

Teodolit gedişi üzrə aralıq məntəqələrin koordinatları ardıcıl olaraq 

başlanğıc məntəqənin məlum koordinatları üzərinə həmin məntəqədən I-ciyə 

keçid üçün hesablanmış koordinatlar artımlarını (onların düzəldilmiş 

qiymətlərini) əlavə etməklə tapılır. 

II məntəqənin  koordinatları I-dən II-yə olan koordinat artımlarını əlavə 

etməklə, III-nünkü II-dən olan artımları əlavə etməklə və s. tapılır. 

дцзялд.
11 −+= AA XXX Δ  

дцзялд.
11 −+= AA YYY Δ  

дцзялд.
1:1 ++ += iiii XXX Δ  

                                          дцзялд.
1:1 ++ += iiii YYY Δ                                  (2.32) 

Koordinatların son qiymətlərinin hesablanmasında yekun yoxlama 

(ümumiyyətlə teodolit gedişinin kameral hesablanmasının düzgünlüyünün 

son yoxlaması) sonuncu teodolit məntəqəsinin koordinatlarına əsasən 

sonuncu dayaq məntəqəsinin koordinatlarının hesablanmasından ibarətdir.Bu 

zaman sonuncu dayaq məntəqəsi üçün hesablanmış və kataloq qiymətləri tam 

üst-üstə düşməlidir.  

5)Teodolit gedişinin dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi. 

Teodolit gedişinin qurulmasının keyfiyyət göstəricisi onun nisbi səhvi 

ilə aparılır. Nisbi səhvin qiyməti aşağıdakı düsturla tapılır.  
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MS

f
n

i
i

s 1

1

≤
∑
=

                                                 (2.33) 

Burada, Sf -gedişin xətti açıqlığı adlanır və belə tapılır: 

22
yxS fff ΔΔ +=                                          (2.34) 

(2.34) düsturunun həndəsi açıqlığı aşağıdakı kimidir: 

 

Şəkil 44. 

M isə müvafiq təlimatlarla teodolit gedişinin dərəcəsinə uyğun 

müəyyənləşdirilir. 

M-in qiyməti həmçinin ölçmələrdə istifadə edilmiş alətin növündən və 

dəqiqliyindən asılıdır. Məsələn, məsafələrin optik məsafəölçənlərlə 

ölçüldüyü halda M=1000 götürülür.  

(2.33) şərtinin ödənmədiyi halda hesablamalar yenidən yoxlanılır. Səhv 

tapılmazsa, onda şübhəli ölçmələr təkrarlanır. 

 

 
C′ 

C 

fs fΔx 

fΔy 

fΔy 
fΔx 

fs C′

C 
D 

n 

s(n-c) 
ΔB s(n-c)
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Mühazirə 15 

TEODOLİT  PLANAALMASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

 Teodolit planaalma ikiölçülü sistemdə aparılır və yerüstü obyektlərin 

plan  vəziyyəti təyin edilir. Planaalma zamanı həmin ərazinin ixtiyari 

miqyasda əllə çəkilmiş sxematik çertyoju Abris adlanır. Abris üzərində 

teodolit məntəqələrinin yeri göstərilir. Abris təqribi miqyasda cızılsa da onun 

baş hissəsi şimala doğru istiqamətləndirilir. Bu zaman abris vərəqinin 

mərkəzində müşahidə stansiyasının yeri və ondan qonşu məntəqələrə olan 

istiqamət xəttləri cızılır.  

 

Şəkil 60. 

 

 Sonra yerüstü obyektlərin səciyyəvi nöqtələri (niket nöqtələri) seçilir 

və abris üzərində həmin obyektlərin təxmini təsvirini verərək, onların 

səciyyəvi nöqtələri ardıcıl qaydada (yəni, I məntəqədən sonuncuyadək 

ümumi ardıcıllıqda) nömrələnir. Planaalma zamanı hər məntəqə ətrafında 

müvafiq təlimatlarla icazə verilən radius çərçivəsində yerləşən obyektlərin 

planaalması həyata keçirilir. Bəzi obyektlərin öz ölçülərinə görə bir məntəqə 

dairəsində yerləşmədiyi halda məsələn, xəttli obyektlər, sahəvi obyektlər 

 

ferma 
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şm 
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17 
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1:1000 

III 
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(meşə, bağ) onun davamı qonşu məntəqələrdən müvafiq səciyyəvi nöqtələri 

seçməklə davam etdirilir. Planaalma zamanı obyektlər üzrə seçilmiş 

səciyyəvi nöqtələrin nömrəsi eyni zamanda həmin obyektlərə dair göstəricilər 

abris üzərində qeyd edilir. Obyektlər plana alınarkən eyni obyektin ayrı-ayrı 

nöqtələri müxtəlif planaalma üsulları ilə ölçülə bilər. Yəni, müxtəlif 

üsullardan kombinə şəklində istifadə oluna bilər. Səciyyəvi nöqtələrlə bağlı 

yerinə yetirilmiş ölçmələr teodolit məntəqəsi və teodolit gedişi tərəflərinə 

nəzərən həyata keçirilir. Qütb üsulu ilə planaalma aparılarkən adətən 

müşahidə məntəqəsindən (şəkil III) geri məntəqəyə olan (II) tərəf qütb oxu 

qəbul edilir və teodolit həmin istiqamətdə tuşlanarkən üfüqi dairə üzrə 

hesabat alətin sol dairə vəziyyətdə 0000 ′   qoyulur. Belə olan halda baxış 

borusunu hər hansı niket nöqtələrinə tuşlayarkən üfüqi dairə hesabatı qütb 

istiqamət bucağını göstərəcəkdir. T2  tipli 100+-də və limb üzrə 0000 ′  hesabatı 

qoymaq üçün limbi yerində fırladan xüsusi vint vardır. Lakin T30 tipli 

teodolitlərdə isə əvvəlcə baxış borusuna sərbəst hərəkət verməklə limb 

üzərində 0000 ′  hesabatı qoyulur.  Sonra baxış borusunun bu vəziyyətini 

bağlamaqla və onu sonradan dəyişmək şərti ilə bütövlükdə aləti 3 ayağa 

bərkidən vinti boşaldır və aləti bütövlükdə ştativ (3 ayaq) üzərində fırladaraq 

arxa məntəqəyə cəhətləndirirlər. Bu vəziyyətdə 3 ayağın sıxıcı vinti 

bərkidilir. Planaalma adətən alətin 1 dairə vəziyyətində aparılır. Əksər 

hallarda sol dairə vəziyyətində və ölçmə jurnalında bu haqda müvafiq 

qeydiyyat aparılır. Qütb üsulu ilə planaalma zamanı götürülmüş hesabat elə 

bucağın öz qiymətinə bərabər olacaqdır. Ölçmələr jurnalında hər bir 

səciyyəvi nöqtənin abrisdəki uyğun nömrəsi, teodolit məntəqəsindən həmin 

nöqtəyə olan məsafə (saplar şəbəkəsinin yuxarı və aşağı üfüqi sapları ilə 

götürülür) üfüqi dairə hesabatı və qeyd qrafasında həmin nöqtənin hansı 

obyektə aid olduğu yazılır.  
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Nöqtənin N-si Üfüqi dairə 

koordinatı 

Məsafə m-lə Qeyd 

66 870 102 2KH-nın nöqtəsi 

67    

 

 

TAXEOMETRİK   PLANIN   XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

 Taxeometrik planaalma zamanı çəkilən sxematik cizgi kroki adlanır. 

Bu sxemin abrisdən fərqi ondan ibarətdir ki, taxeometrik planaalma zamanı 

obyektlər üçölçülü təsvir tapdığından yəni, əlavə olaraq sxem üzərində 

relyeflə bağlı məlumatlar öz əksini tapır.  

 Bu məlumatlara relyefin struktur xəttləri, səciyyəvi nöqtələr arasında 

eniş və yoxuşların müvafiq oxlarla göstərilməsi həyata keçirilir. Plan 

vəziyyətə dair məlumatlar isə abrisdə olduğu kimidir. 

 Bundan başqa taxeometrik planaalma zamanı stansiyadakı ölçmə 

proqramında teodolit planaalmada olduğundan fərqlənir. Əsas fərq ondan 

ibarətdir ki, planda relyefin təsvirini vermək üçün əlavə olaraq III koordinat 

üzrə yəni, niket nöqtələrinin yüksəkliklərinin tapılması ilə bağlı ölçmələr 

həyata keçirilir. Yüksəkliyi triqonometrik nivelirləmə üsulu ilə həyata 

keçirilir. Bildiyimiz kimi bu məqsədlə alətin hündürlüyü ( i ) və tamasa üzrə (

ϑ ) hesabatı hər bir nöqtə üçün qeyd edilməlidir. Bundan başqa ən əsası 

həmin nöqtəyə olan ( ϑ  yuksəkliyinə) meyl bucağı ölçülür. Bu da öz 

növbəsində şaquli dairə üzrə müvafiq hesabatların gətirilməsini tələb edir. 

Stansiyada 2 nöqtə üçün şaquli dairə üzrə sol D və sağ D vəziyyətlərində 

hesabatlar götürüldükdən sonra qalanları üçün ölçmələrin yalnız bir Dairə 

vəziyyətində (adətən sol D vəziyyətində) davam etdirirlər. Aydındır ki, bu 
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növ planaalma zamanı PGİŞ –da taxeometrik gedişlə yaradılmalıdır. Yəni, 

həmin gediş üzrə triqonometrik nivelirləmə aparılır. Taxeometrik planaalma 

zamanı yerüstü obyektlərin plana alınması üçün , yəni onların plan 

vəziyyətinin təyin edilməsi üsulları eyni ilə teodolit planaalmada olduğu 

kimidir. Bu zaman ölçmələrə qoyulan texniki tələblər (məsafələrin 

məhdudluğu, ölçmələrin dəqiqliyi və s.) planın miqyasında və ərazi 

reylyefinin növündən asılı olaraq müəyyən təlimatlarla müəyyənləşdirilir. 

Taxeometrik planaalma əsasən taxeometr adlanan alətlə həyata keçirilir. Son 

illərdə daha müasir elektron əsaslı taxeometrlər istehsal olunur ki, bu da 

ölçmə prosesinin avtomatlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Elektron 

taxeometrlərlə stansiyada yerinə yetirilmiş  ölçmələr bilavasitə alətin 

elektron yaddaş qurğusuna daxil edilir. Sonra yaddaş qurğusunun xüsusi 

proqramlar yüklənmiş kompüterlə əlaqəsi yaradılır və nəhayət həmin kameral 

hesablama pronramı ilə çöl ölçmələri işlənərək kompüterdə rəqəmli formada 

ifadə edib planlara çevrilir. Başqa sözlə desək, ərazinin rəqəmli planı 

yaradılır. Lazım olan hallarda rəqəmli planı çap edərək onun qrafiki təsvirini 

alırlar. Yəni, ənənəvi plan şəklində xüsusi qurğularda (plotter) təsvirini 

alırlar. Planaalmaya dair çöl işləri başa çatddıqdan sonra kameral işlər 

başlanır. 

  

 

TOPOQRAFİKİ   PLANAALMANIN   KAMERAL  İŞLƏRİ 

 

 Aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir: 

1. Teodolit (taxeometrik) gediş üzrə aralıq məntəqənin koordinatlarının 

hesablanması; 

2. Taxeometrik gediş üzrə aralıq məntəqələrin yüksəkliklərinin tapılması; 

3. Planaalma jurnalının hesablanması; 
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4. Topoqrafiki planın qurulması: 

a) Koordinatlar şəbəkəsinin vatman kağızı üzərində cızılması və koordinat  

oxlarının qiymətləndirilməsi; 

b) PGİŞ məntəqələrinin planda göstərilməsi; 

c) Təfsilatın (niket nöqtələrinin) planda göstərilməsi; 

d) Ərazinin relyefinin horizontallarla təsviri; 

e) Planın bədii tərtibatı, yəni qəbul edilmiş şərti işarələrlə və rənglərdə 

işlənməsi. Çərçivəətrafı yazı və məlumatların göstərilməsi. 

 

 

MENZULA   PLANAALMASININ  MAHİYYƏTİ 

 

 Menzula planaalması üçölçülü sistemdə həyata keçirilir, yəni 

obyektlərin həm plan, həm də yüksəliş vəziyyəti təyin edilir. Bu növ 

planaalmanın əvvəl tanış olduğumuz növlərindən əsas fərqli cəhəti ondan 

ibarətdir ki, menzula planaalması zamanı plan bilavasitə ölçmə prosesi 

zamanı çöldə tərtib edilir. Yəni, taxeometrik planaalma zamanı görüləcək 

işlər çöl və kameral işlərə ayrılırdısa və planın tərtibi kroki əsasında kameral 

şəraitdə azılırdısa, menzula planaalma işlər I  mərhələdə çöl işlərindən 

ibarətdir.  

Məhz menzula planaalmasının bu xüsusiyyəti onun üstün cəhətlərindən 

hesab edilir ki, bunun nəticəsində tərtib edilmiş planı bilavasitə çöldə natura 

ilə (ərazi ilə) tutuşdurmaq imkanı yaranır. Başqa sözlə desək, tərtib edilmiş 

planda hər hansı bir səhvin olması aradan qaldırılır və yaxud da belə bir səhv 

olarsa, onun yeri görünür.  
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Menzula planaalması menzula dəsti adlanan alətlə yerinə yetirilir. 

Menzula dəsti dördbucaqlı şəklində planşetdən 3 ayaqdan və şiperkipreger 

adlanan geodezik alətdən ibarətdir.  Obyekt planşet üzərində çəkilmiş vatman 

kağızı üzərinə kipregelin tuşlanması və xüsusi xəttkeşi ilə qrafiki yolla 

göstərilir. Bundan başqa kipreygerlə planaalma nöqtəsinin yüksəkliyi və ona 

olan məsafə təyin edilir. Bu planaalma növündə həmçinin əvvəlcə planaalma 

GİŞ menzula gedişi qurmaqla yaradılır.  

 

BARAMETRİK  NİVELİRLƏMƏNİN  MAHİYYƏTİ   VƏ 

İSTİFADƏ  SAHƏLƏRİ 

 

Barametrik nivelirləmə yer səthinin fiziki nöqtələri arasında (xüsusi 

halda 2 nöqtə arasında) nisbi yüksəkliyin həmin nöqtələrdə eyni vaxtlı 

ölçülmüş atmosfer təzyiqinə əsasən təyin edilməsinə deyilir.  

Atmosfer təzyiqi n kəsiyi 1 sm2 olan hündürlüyü isə ölçmə aparılan 

səviyyədən atmosferin yuxarı qatlarınadək hava sütununun çəkisinə deyilir.  

Atmosfer təzyiqi müxtəlif vahidlərlə mm.c.süt, bar (nübar) və paskal bu 

vahidlər arasındakı əlaqə aşağıdakı kimidir: 

                                1 bar=106 dina/sm2 

1 paskal=10-5bar=
100000

1   bar 

                                 1 mm bar=
4
3  mm.c.st. 

Barometrik nivelirləmə ideasının əsasını XVII əsrdə yaşamış fransız 

alimi Paskal qoymuşdur.  
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Sonrakı illərdə bu ideanı böyük rus alimi M.V.Lomonosov, M.V.Pevtsov 

inkişaf etdirərək praktiki tətbiq dərəcəsinə gətirib çıxarmışdır. Barometrik 

nivelirləmə üsulu bir sıra çatışmamazlığa və üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 

təyin edilən nöqtələr arasında qarşılıqlı görünüşün (həndəsi nivelirləmədə 

olduğu kimi) və yaxud hər hansı bir vasitə ilə əlaqənin təmin olunması tələb 

olunur.  

Barometrik nivelirləmə ölçmə dəqiqliyinə görə digər nivelirləmə 

metodlarından fərqlənir. Belə ki, 60-cı illərə qədər bu metodun dəqiqliyi 1,5 

m səviyyəsində olmuşdur. Sonrakı illərdə həm ölçmə metodikası, həm də 

texniki vasitələrin təkmilləşməsi  nəticəsində dəqiqlik yüksəldilərək 0,3 m 

(bəzi daha yüksək) həddinə qaldırılmışdır. Barometrik nivelirləmədən kiçik 

miqyaslı xəritələrin tərtibində çətin keçilən yerlərdə, hərbi məqsədlərlə, 

gözəyarı planaalmalar zamanı və s. hallarda tez  bir zaman anında nöqtələrin 

yüksəkliyini təyin etmək üçün istifadə olunur. Eyni zamanda bu nivelir 

üsulundan geoloji geofiziki kəşf işlərində geocoğrafiya və geomorfoloji 

tədqiqatlarda istifadə olunur.  

 

BAROMETRİK   NİVELİRLƏMƏ   DÜSTURLARI 

Barometrik nivelirləmə zamanı 2 əsas ölçülən kəmiyyət var: 

Atmosfer təzyiqi və havanın temperaturu.  

III ölçülən kəmiyyət havanın rütubətliyidir ki, onun haqqında məlumat 

yaxınlıqdakı meteroloji stansiyadan almaq olar.  

Bu ölçülmüş kəmiyyətlər arasında nisbi yüksəklikləri hesablamaq üçün 

bir neçə düstur var. Bütövlükdə düsturlarla tam və qısa olur.  

Qısa düsturlarla hesablamalar zamanı ən əsas təsiredici parametrlər 

nəzərə alınır: 
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1) M.V.Pevsorun qısa barometrik düsturu: 

MNh =            ( )
2

1lg1
P
PtNh mα+=                               (4.1) 

 Burada N  əmsalıdır. 

18470=N     0273
1

=α  

 α -temperaturda həcmin genişlənmə əmsalı. 

2
21 tttm

+
=  

         1p   və 2p -həmin nöqtələrdə ölçülmüş atmosfer təzyiqi. 

2) Babinenin qısa bar düsturu: 

                       ( )
21

2112
pp
pptNMh m +

−
+= α                                (4.2) 

                                      4347,0=Μ  

                                              
7,216

lglg→  

3) MDB ölkələrində istifadə edilən qısa bar. düsturu: 

              ( )
2

1
0 lg378,611

p
p

p
etkh
m

m ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅++= α                            (4.3) 

              184050 =k  

                      e -su buxarının təzyiqi  

                                   
2

21 pppm
+

=  
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Məsələ №4;      LABORATORİYA 

 Nöqtənin verilmiş coğrafi koordinatlara əsasən onun yerləşdiyi 1:1000 000, 

1:100 000, 1:50 000, 1: 25 000, 1:10 000 miqyaslı xəritə vərəqlərinin 

nomeklaturalarını təyin etmək 

 0112435 ′⋅+′= oo iϕ  

 0211384 ′⋅+′= oo iλ  

 21392738033243501132435 ′=′=′+′=′⋅+′= ooooooϕ  

 13881987063138402131384 ′=′=′+′=′⋅+′= ooooooλ  

 xəritə vərəqləri axtarılarkən nöqtənin enlik qiymətinə əsasən uyğun sıra 

axtarılır. Uzunluq qiymətinə əsasən isə müvafiq xəritə vərəqinin yerləşdiyi sütun 

tapılır. Tapılmış sütunla sıranın kəsişdiyi yerdə axtarılan xəritə vərəqi  

yerələşəcəkdir. Bu xəritə vərəqinin müvafiq işarəsini özündən əvvəlki kiçik 

miqyaslı vərəqin nomeklaturasına əlavə edirlər. 

 −′= 4156oϕ buna əsasən hərf  0 

 −′= 93114oλ  buna əsasən rəqəm 44 

  0     -   44       1:1000 000 miqyas     
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Şəkil 22 

 

 

Şəkil 23 

 

 Məsələ №5. 

      a) Xəritədə  verilmiş A  B nöqtələrinin yüksəklik qiymətlərini təyin etməli. 

 

1 

144 52° 

60° 

120°56° 30′ 

20′ 

0-44 

60° 

56° 
114° 120° 

0-44 

1:1000000 

0-44-134-A-2 

 

а б 

в г 

56°20 

56°15 

56°10 
30′ 45′ 114,375

1:25000 

А Б 

В Г 

56°20 

56°10 

150′ 114′30 

1:100000 
0-44-134 

45′ 

1 2 

3 4 

56°15 

56°12′30′′ 

45° 114′375 

1:100000 

114°41′ 
56°10 

0-44-134-A-2-1 
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     b) Xəritənin c çərçivəsi altında verilmiş meyllik miqyasına görə (yamac 

oturacaqları miqyası). AB xətalı ilə horizontalların kəsişmə nöqtələri arasında 

qalan meyl bucaqlarını təyin etməli. 

     c) AB xəttinin meyl bucağının təyini. 

     d) AB xətti boyunca uzununa profilin qurulması. 

      e) A α B nöqtələri arasında meyl bucağı 20 olan yolun layihələndirilməsi. 

      f) AB  xətti üzrə bənd tikintisi arasında, yaradılacaq su hövzəsinin sərhəddini 

göstərmək. 

  Həlli: 

 a)  Xəritə üzərində  verilmiş nöqtənin yüksəklik qiyməti horizontallara 

əsasən təyin edilir. bu  zaman 3 hal ola bilər: 

1). Nöqtə horizontalın üzərində yerləşə bilər. Bu o deməkdir ki, nöqtənin 

yüksəkliyi horizontalın qiymətinə bərabər mənfidir.                           

Ona görə də bu halda məsələnin həlli horizontalın 

müvafiq qiymətini təyin etməkdən ibarətdir. Çünki 

xəritə üzərində heç də bütün horizontalların qiyməti 

göstərilmir. Yalnız hər 5-ci horizontalın qiyməti  

yazılır. Ona görə də yaxınlıq-da yerləşən α qiyməti 

məlum horizontal tapılır. Sonra həmin horizontaldan nöqtə istiqamətində relyef 

forması müəyyənləşdirilir (relyef forması berqştrixlərlə tapılır yəni çölə doğru 

istiqamətləndikdə onda dağ relyef forması, daxili istiqamətləndikdə isə çökəklik 

relyef formasını göstərir). Nəhayət relyefin kəsmə  yüksəklik qiymətini xəritənin c 

çətinlik altında oxuyaraq nöqtənin yerləşdiyi horizontda qiyməti  tapılır. 

 h = 5 m 

 Hn =60m = HA 

Шяк. 24. 

A 
50 

Melikov Behruz



2). Nöqtə qapalı horizont daxilində yerləşir.  

     Bu  halda ilk  növbədə relyev forması  müəyyənləşdirilir. α qapalı horizontalın 

qiyməti tapılır. 1-ci halda olduğu kimi. 

 Əgər qapalı forma dağ formasıdırsa, onda  

 HA = Hqapalı h
2
1

+   nöqtənin yüksəkliyini tapmaq üçün  qapalı relyef  

formasının  üstünə yarım hündürlük gəlir. 

 Əgər çökəkdirsə  onda qapalı relyef formasından yarım hündürlük çıxılır. 

  HA = Hqapalı h
2
1

−  

3). Təyin edilən nöqtə horizontallar arasında yerləşmişdir. Bu halda həmçinin ilk 

növbədə yaxın horizontalların yüksəklik qiymətləri təyin edilir. 

 ma 5−l  

 )(1 xhΔΔ −l    

 

Şək. 25. (2 dənə) 

 

 asagi
horizontalA HH = +X= yH asagi

horizontal −  

 
)(

)(5 2

m
mmX

l

lΔ⋅
=                                                            

 

h=5=x 

A 

Δl
 Δh 

65 

A 
Δl 

la(h)
60 

50 
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Şək. 26 

b) 

 aralıq A-1 1-2 2-3 3-4  

meyl bucağı      

 

  (HB-HA) a götürülür.                                  

                                                                                   

  
AB

AB

S
HHABtg −

=ν         

 

Şək. 27 (2 dənə) 

 

d).  Profil qurularkən üfüqi ox üzərində AB  xətti  α bu xəritə  üzərindəki 

horizontallarla kəsişmə nöqtələri xəritə miqyasında qeyd edilir. Başqa sözlə 

xəritədən köçürülür. Aydındır ki, aralıq horizontların yüksəklikləri uyğun 

gəldikləri horizontal qiymətlərinə bərabər olacaqdır. Üfüqi oxdan 3-4 sm yuxarıda 

şərti horizont  qeyd edilir. α horizontda A α B nöqtələri arasındakı ən kiçik 

yüksəklik qiyməti  (yuvarlaq şəklində) verilir. 

 

νAB 

 

1 2 3 4 A B 1 2 3 4 5 6 
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 Sonra  aralıq nöqtələrdən qaldırılmış ⊥  üzərində müəyyən  1 miqyasda şərti 

horizontdan başlayaraq aralıq nöqtələrin uyğun gəldiyi yüksəkliklər qeyd olunur. 

 

 

Şəkil 28. 

 

e). Meyllik  miqyasından 20-yə uyğun aralığı tapıb pərgara götürürlər. Sonra 

pərgarın açılışını pozmadan  α onun istiqamətinin 2 qonşu horizontal üzərində 

yerləşdirilməsi şərti ilə  A nöqtəsindən B nöqtəsinə  doğru pərgarı hərəkət etdirərək  

horizontlar üzərindəki müvafiq nöqtələri qeyd etməli α sonra öz aralarında 

birləşdirərək bütövlükdə  layihələndirilən yolun təsvirini vermiş alarıq. Bu təsviri 

xəritə üzərində verdikdən sonra dəfələrlə köçürmək lazımdır. 

f). Aydındır ki, bənd tikilərkən  onun yaratdığı su hövzəsinin sərhədləri dərədən 

keçən suayırıcı xəttindən ibarət  olacaq. Tapşırıqda AB xətdini bənd qəbul etməklə 

yarana  bilənəcək mümkün su dəryadaşının hüdudlarını göstərək. 
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