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Studiju kursa kods LLU IS reģistrā  
Studiju kursa kopējais apjoms 2.0 KP (32 h.): lekcijas 1.0 KP (16 h.), laboratorijas darbi 1.0 KP 

(16 h). 

Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi. 

Izstrādāja: Armands Celms, VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras asociētais profesors 

Obligātais kurss VBF profesionālā bakalaura stud. progr. „Zemes ierīcība un mērniecība” 

5. semestrī. 

 

Anotācija: 

Students apgūst jēdzienu par globālo pozicionēšanu, globālās pozicionēšanas sastāvu. Apgūst 

globālās pozicionēšanas uzbūves un darbības principus. Globālā pozicionēšanā izmanotie 

instrumenti, mērīšanas metodes, iegūto datu kamerālā apstrāde, precizitātes novērtējums. 

Pielietojums ĢIS, kartogrāfijā, būvniecībā un citās tautsaimniecības nozarēs. Globālās navigācijas 

satelītu sistēmas (GPS,GLONAS, GALILEO). 

 

Abstract. 

Student learn the concept of global positioning, global positioning content.  Acquire global 

positioning design and operational principles. Instruments (devices) used in global positioning, 

measurement methods, computerized measurement data processing, accuracy assessment. 

Application in GIS, cartography, construction and other sectors of national economy. Global 

navigation satellite systems (GPS, GLONAS, GALILEO). 

 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

Mācību kursa ietvaros sagatavot topošos speciālistus dažāda veida ģeodēzisko uzdevumu 

risinājumu pielietošanas iespējām strādājot ar ģeodēziju saistītās nozarēs. Lekciju tēmas un 

laboratorijas darbi cieši saistīti, ar ražošanu, globālās pozicionēšanas teoriju un starptautiskajām 

aktuālākajām novitātēm nozarē.  

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 

Pēc kursa studijām studentam būs: 
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 zināšanas un kritiska izpratne par globālās pozicionēšanas būtību un saturu, GNSS 

pielietošanas iespējām un iegūto rezultātu izmantošanu konkrētu uzdevumu izpildei.  

 prasmes patstāvīgi veikt radušos uzdevuma nosacījuma izvērtēšanu, apgūto risinājumu metožu 

pielietošanu dažāda veida mērniecības uzdevumu izpildei.  

 kompetences organizēt globālās pozicionēšanas mērījumus atbilstoši uzdotajām prasībām, 

veikt iegūto rezultātu apstrādi un izvērtēšanu, prast atklāt un novērst iespējamās mērījumu 

kļūdas. 

 

Learning outcomes (knowledge, skills and competencies): 

After completing the course student will have: 

 knowledge and critical understanding of global positioning nature and content, GNSS 

application possibilities and obtained results use for specific tasks performance 

 skills independently carry out the condition assessment of resulting task, apply the acquired 

solution methods for various types of surveying tasks  

 competencies to organize a global positioning measurements according to the requirements, 

carry out the obtained results processing and evaluation, be able to detect and avoid possible 

measurement errors. 

 

Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem: 

Jābūt iepriekš apgūtām zināšanām matemātikā, fizikā, priekšmetā „Ģeodēziskie tīkli”, 

„Kadastrālā uzmērīšana”. 

Studiju kursā apgūtās zināšanas veicinās darbu ražošanas praksē, Diplomprojekta izstrādi.  

 

Patstāvīgā darba veidi un to apjoms: 

1. Viens mājas darbs. 

2. Docētāja norādītās mācību literatūras studijas. 

 

Studiju rezultātu kontrole, tās organizēšana un veidi: 

1. Divi kontroldarbi pa atsevišķām priekšmeta nodaļām, izpildītie laboratorijas un mājas darbs.  

2. Ieskaites kārtošanas veids un noteikumi:  

2.1. ieskaite notiek mutvārdu formā. 

2.2. ieskaites novērtējumu veido: 

2.2.1. sekmīgs novērtējums ieskaites jautājumos; 

2.2.2. sekmīgs novērtējums kontroldarbos; 

2.2.3. vismaz 85% nodarbību apmeklējums. 

 

Kavējumu atstrādāšanas prasības un kārtība: 

Kontroldarbu un laboratorijas darbu kavējumu atstrādāšana notiek saskaņā ar katedras 

noteikto kārtību ar docētāju saskaņotā termiņā. 

 

Studiju kursa programmas izvērsts saturs 

 

1. Jēdziens par globālo pozicionēšanu. 

2. Globālās pozicionēšanas vispārīgs apskats.  

2.1 Globālās pozicionēšanas vēsturiskais apskats un attīstības hronoloģija.  

2.2 Kosmosā esošie mākslīgie Zemes pavadoņi.  

2.3 Mākslīgo Zemes pavadoņu kontroles sistēma.  

2.4. Globālās pozicionēšanas sistēmas pasaulē. 
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2.5. Izmantotie satelīti to prototipi un attīstības vēsture. 

2.6. Koordinātu un laika sistēmas. Atbilstošas koordinātu sistēmas iestatīšana atbilstoši 

dotajam uzdevumam ArcGIS vidē. 

3. Globālās pozicionēšanas sistēmas uzbūves un darbības pamatprincipi.  

3.1. Pārraidītie nesējfrekvenču signāli un to redzamība.  

3.2. Pārraidītie kodu signāli.  

3.3. Kodu un nesējfrekvenču viļņu garumu mērījumu salīdzinājums.  

3.4. Satelītu pārraidītie signāli. Mērījumu precizitātes prognozēšana, analizējot mērījumu 

“precizitātes skaitli” ArcGIS vidē. 

4. Koordinātu noteikšanas paņēmieni ģeodēziskajos mērījumos pielietojot globālo 

pozicionēšanu.  

4.1. Autonomie mērījumi.  

4.2. Diferenciālie mērījumi.  

4.3. Statiskā metode.  

4.4. Kinemātiskā metode.  

4.5. Vienlaicīgie diferenciālmērījumi.  

5. Satelītu redzamība, izvietojums un izmantojamība.  

6. Globālās pozicionēšanas mērījumu kļūdu ietekmējošie faktori un to mazināšanas 

paņēmieni.  

6.1. Orbītu kļūdas.  

6.2. Satelītu pulksteņu kļūdas.  

6.3. Jonosfēra.  

6.4. Troposfēra. 

6.5. Atstarotā signāla kļūdas.  

6.6. Pārējās kļūdas.  

6.7. Mērījumu kļūdu izslēgšana  

7. Globālā pozicionēšanā izmantojamie instrumenti 

8. Uzmērīšanas metodes (koordinātu noteikšanas paņēmienu) ar globālās pozicionēšanas 

sistēmām. Uzmērīšanas precizitātes attēlojums un novērtējums ArcGIS vidē. 

8.1. Mērījumu metodika strādājot ar  vienfrekvences uztvērējiem.  

8.2. Mērījumu metodika strādājot ar divfrekvenču uztvērējiem.  

8.3. Mērījumu metodikas salīdzinājums, strādājot ar GPS divfrekvenču un vienfrekvences 

uztvērējiem.  

8.4. Mērījumu izpilde reālā laikā pielietojot bāzes stacijas. 

9. Koordinātu aprēķini un attēlojums Microstation un ArcGIS vidē 

10. Mērījumu apstrāde, precizitātes novērtējums, rezultātu analīze un attēlojums ArcGIS vidē. 

11. Ģeodēzisko tīklu veidošana izmantojot Globālo pozicionēšanu. 

12. Globālās pozicionēšanas izmantošana augstuma mērījumos. 

13. Globālās pozicionēšanas izmantošana augstuma mērījumos pielietojot ģeoīda modeli LV-

98 un LV-14. 

14. Globālās pozicionēšanas mērījumu pielietojums ĢIS, kartogrāfijā, būvniecībā, 

tautsaimniecībā kopumā. 

15. Globālās pozicionēšanas sistēmu nozīme LATpos; LITpos; EUPOS un citu apakšsistēmu 

attīstībā. 

16. Globālās pozicionēšanas turpmākās perspektīvas. 

 

 

Laboratorijas darbu saraksts: 

1. Iepazīšanās ar LatPos reālā laika sistēmu 
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2. Iepazīšanās ar TRIMBLE reālā laika sistēmu 

3. Koordinātu noteikšana ar vienfrekvenču instrumentiem 

4. Koordinātu noteikšana ar divfrekvenču instrumentiem. 

5. Normālo un elipsoidālo augstumu noteikšana dotos punktos. 

6. Ģeodēzisku punktu meklēšana pēc dotām koordinātām 

7. Ģeodēzisko mērījumu datu izvade un sagatavošana apstrādei. 

8.  Ģeodēzisko mērījumu matemātiskā apstrāde 

 

 

Mājas darbu saraksts: 

1. Darbojoties grupās uzrakstīt un prezentēt eseju par globālās pozicionēšanas izmantošanu un 

pielietošanas efektivitāti dažādās tautsaimniecības nozarēs.  

 

Mācību, metodiskās un zinātniskās literatūras (arī datu bāzes) un informācijas avotu saraksts: 

Pamatliteratūra: 

1. U.Zumenta redakcijā. Ģeodēzija. R.: VA LĢIA „Latvijas karte”, 2007 

2. Hofmann-Wellenhof B., Wasle E., Lichtenegeer H. GNSS-Global Navigation Satelite 

Systems. Springer Wien New York, 2008. 

3.  Strang G., Borre K. Linear Algebra,Geodesy, and GPS:/-Wellesley, Cambridge Press. 1997. 

624p. 

 

Papildliteratūra un informācijas avoti: 

Ieteicamā periodika: 

1. žurnāls “Mērnieks” 

2. www.lgia.gov.lv 

3. www.vzd.gov.lv 

4. Ar globālās pozicionēšanas tematiku saistītas globālā tīmekļa lapas. 

 

 

 
 

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

