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Studijų dalyko kodas LLU IS registre:  

2 kreditai (32 val.): paskaitos – 1 kreditas (16 val.), laboratoriniai darbai – 1 kreditas (16 val.). 

Vertinimas: oficialus testas, vertinamas balu. 

Autorius: Armands Celms, Žemėtvarkos ir geodezijos katedros docentas 

Privalomas profesinio bakalauro studijų programos „Žemėtvarka ir geodeziniai matavimai“ 

dalykas, dėstomas 5-ame semestre. 

 

Anotacija 

Studentai mokosi globalaus pozicionavimo sampratos, globalaus pozicionavimo turinio.  

Studentai įgyja žinių apie globalaus pozicionavimo dalis ir veiklos principus, naudojamas 

priemones (prietaisus), matavimo metodus, kompiuterizuotų matavimų duomenų tvarkymą, 

tikslumo įvertinimą, taikymą GIS, kartografiją, statybos ir kitus šalies ekonomikos sektorius. 

Dalykas skirtas pasaulinėms palydovinės navigacijos sistemoms (GPS, GLONAS, GALILEO). 

 

Studijų dalyko tikslas: 

Studijų dalyko tikslas – apmokyti būsimus specialistus spręsti įvairias geodezines užduotis su 

geodezija susijusiose srityse. Paskaitų temos ir laboratoriniai darbai glaudžiai susiję su gamyba, 

globalaus pozicionavimo teorija ir naujausiomis tarptautinėmis pramonės inovacijomis. 

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija): 

Baigę dalyką, studentai turės: 

 žinias ir kritinį požiūrį į globalaus pozicionavimo pobūdį ir turinį, pasaulinės palydovinės 

navigacijos sistemos (GNSS) taikymo galimybes ir gautų rezultatų panaudojimo konkrečioms 

užduotims atlikti įgūdžius; 

 įgūdžius savarankiškai atlikti užduoties būklės vertinimą, taikyti įgyto sprendimo metodus 

įvairioms geodezinių matavimų užduotims;  

 kompetenciją organizuoti globalaus pozicionavimo matavimus pagal reikalavimus, atlikti 

gautų rezultatų tvarkymą ir vertinimą, aptikti galimas matavimo paklaidas ir jų vengti. 

 

Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 
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- Studentai turi turėti ankstesnių žinių šiuose studijų dalykuose: „Matematika“, „Fizika“, 

„Geodeziniai tinklai“, „Kadastriniai matavimai“.  

- Studijų dalykas sustiprins praktinių mokymų efektyvumą, diplominio projekto rengimą. 
 

Reikalavimai individualiam darbui: 
1. Viena namų užduotis. 

2. Bibliografijoje pateiktos teorinės literatūros studijavimas savarankiškai. 
 

Žinių įvertinimas: 

1. Du testai, grindžiami studijų dalyko temomis, atliktais laboratoriniais darbais ir namų 

užduotimi.  

2. Oficialaus testo rūšis ir tvarka: 

2.1.Oficialus testas vyksta žodžiu. 

2.2.Oficialaus testo balas skiriamas už: 

2.2.1. Sėkmingą atsakymų į klausimus rezultatą; 

2.2.2. Sėkmingą testų rezultatą; 

2.2.3. Bent 85% lankomumą. 

 

Atsiskaitymo už praleistas paskaitas tvarka ir reikalavimai:  

Už praleistus testus ir laboratorinius atsiskaitoma katedros patvirtinta tvarka, dėstytojo 

nustatytu laiku. 
 

 

Išplėstinis programos turinys 

 

1. Globalaus pozicionavimo samprata. 

2. Bendra globalaus pozicionavimo apžvalga.  

2.1. Globalaus pozicionavimo istorija ir chronologinė raida.  

2.2. Kosminiai dirbtiniai Žemės palydovai. 

2.3. Dirbtinių Žemės palydovų valdymo sistema. 

2.4. Globalaus pozicionavimo sistemos pasaulyje. 

2.5. Palydovai, jų prototipai ir raidos istorija. 

2.6. Koordinačių ir laiko sistemos. Atitinkamos koordinačių sistemos nustatymas pagal 

nurodytą užduotį „ArcGIS“ programoje. 

3. Globalaus pozicionavimo sistemos komponentai ir pagrindiniai jos veikimo principai.  

3.1. Transliacija nešlio dažniais ir jų matomumas. 

3.2. Transliuojami kodiniai signalai. 

3.3. Kodų bangų ilgio ir nešlio dažnių matavimų palyginimas. 

3.4. Perduodami palydoviniai signalai. Matavimo tikslumo prognozė, analizuojant 

matavimo „tikslumo skaičių“ „ArcGIS“ aplinkoje. 

4. Koordinačių aptikimo metodai geodeziniuose matavimuose, taikant globalų 

pozicionavimą. 

4.1. Autonominiai matavimai. 

4.2. Diferenciniai matavimai. 

4.3. Statiškas metodas. 

4.4. Kinematinis metodas. 

4.5. Sinchroniniai diferencialiniai matavimai. 
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5. Palydovų matomumas, vieta ir taikymas. 

6. Veiksniai, darantys įtaką globalaus pozicionavimo matavimo paklaidoms ir jų mažinimo 

būdai. 

6.1. Palydovinės orbitinės paklaidos 

6.2. Palydovinio laikrodžio netikslumai. 

6.3. Jonosfera. 

6.4. Troposfera. 

6.5. Atspindėtos signalo paklaidos. 

6.6. Kitos paklaidos. 

6.7. Matavimo paklaidas trynimas. 

7. Globalaus pozicionavimo priemonės. 

8. Geodezinių matavimų metodai (koordinačių nustatymo metodai) naudojant globalias 

pozicionavimo sistemas. Geodezinių matavimų tikslumo ir vertinimo projektavimas 

„ArcGIS“ aplinkoje.  

8.1. Matavimo metodas dirbant su vieno dažnio imtuvais. 

8.2. Matavimo metodas dirbant su dviejų dažnių jutikliais. 

8.3. Matavimo metodikos su GPS dviejų dažnių ir vieno dažnio imtuvu palyginimas. 

8.4. Tikralaikiai matavimai naudojant bazines stotis. 

9. Koordinačių apskaičiavimas ir projektavimas „MicroStation“ ir „ArcGIS“ programinėje 

įrangoje.  

10. Matavimų apdorojimas, tikslumo vertinimas, rezultatų analizė ir pateikimas „ArcGIS“ 

aplinkoje. 

11. Geodezinio tinklo kūrimas taikant globalų pozicionavimą. 

12. Globalaus pozicionavimo taikymas aukščio matavimuose. 

13. Globalaus pozicionavimo taikymas aukščio matavimuose naudojant geoidinį modelį LV-

98 ir LV-14. 

14. Globalaus pozicionavimo matavimų taikymas GIS, kartografijoje, statyboje, apskritai 

šalies ekonomikoje. 

15. Globalaus pozicionavimo sistemų reikšmė „LATpos“; „LITpos“; „EUPOS“ ir kitose 

posistemėse. 

16. Globalaus pozicionavimo perspektyvos. 

 

 

Laboratorinių darbų sąrašas: 

 

1. Įvadas į „LatPos“ tikralaikę sistemą. 

2. Susipažinimas su „TRIMBLE“ tikralaike sistema. 

3. Koordinačių nustatymas vieno dažnio priemonėmis. 

4. Koordinačių nustatymas dviejų dažnių priemonėmis. 

5. Normalių ir elipsoidinių aukščių nustatymas nurodytuose taškuose. 

6. Geodezinių taškų nustatymas pagal nurodytas koordinates. 

7. Geodezinių matavimų produkcija ir ruošimas apdorojimui. 

8. Matematinis geodezinių matavimų apdorojimas. 

 

 

Darbas namuose: 

1. Grupėse parašykite ir pristatykite esė apie globalaus pozicionavimo naudojimą ir taikymą 

įvairiuose šalies ekonomikos sektoriuose. 
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Papildoma literatūra ir informacijos šaltiniai: 

Rekomenduojami periodiniai leidiniai: 

1. žurnāls “Mērnieks” 

2. www.lgia.gov.lv 

3. www.vzd.gov.lv 

4. Su globalaus pozicionavimo sistemomis susijusios interneto svetainės. 

 

 

 
 

http://www.vzd.gov.lv/

