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ĢEODĒZISKIE TĪKLI 

GEODETIC NETWORK 
 

Jelgavā 

 

S t u d i j u    k u r s a    p r o g r a m m a 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā.BūvZ2051 

Studiju kursa kopējais apjoms 3,0 KP (48 h): lekcijas 1,5 KP (24 h), laboratorijas darbi 

1,5 KP (24 h). 

Pārbaudījuma veids: eksāmens. 

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

profesors. 

Obligātā kurss VBF Zemes ierīcības un mērniecības studiju programmā 2.kursa 

4.semestrī pilna un nepilna laika studijās. 

 

Anotācija: studiju kursā studenti apgūst ģeodēzisko mērījumu kļūdu un izlīdzināšanas 

teoriju, to praktisko pielietojumu ģeodēzisko tīklu izlīdzināšanā. Iepazīstas ar Zemes 

elipsoīda virsmas attēlošanas uz plaknes kartogrāfiskajām projekcijām, ģeodēziskajiem 

tīkliem un to veidošanas metodēm, iemācās izpildīt un analizēt ģeodēzisko tīklu 

ierīkošanai nepieciešamos precīzos ģeodēziskos mērījumus. 

 

Annotation:  
In the study course students acquire the geodetic measurement error and equalization 

theory, the practical use of it in geodetic network adjustment. Get acquainted with the 

display of plane cartographic projections of the Earth ellipsoid surface, geodetic 

networks and their development techniques, learn to perform precise geodetic 

measurements as required for geodetic network installation. 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: sagatavot zemes pārvaldības un mērniecības 

speciālistus, lai viņi varētu ierīkot dažāda veida ģeodēziskos tīklus, kas nepieciešami 

topogrāfiskās un kadastrālās uzmērīšanas, kā arī inženierģeodēzijas vajadzībām.  

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti: pēc kursa studijām studentam būs: 

 zināšanas par ģeodēzisko tīklu veidiem un to veidošanas metodēm atkarībā no 

tīkla uzdevuma, precizitātes un apvidus rakstura; 

 prasmes patstāvīgi izpildīt precīzos leņķu, attālumu un paaugstinājumu 

mērījumus, matemātiski apstrādāt mērījumu rezultātus un novērtēt to 

precizitāti; 



 kompetences racionāli organizēt nepieciešamās precizitātes ģeodēziskā tīkla 

izveidi, izvēloties piemērotākās metodes un instrumentus atkarībā no tīkla 

uzdevuma. 

 

Learning outcomes (knowledge, skills and competencies): 

After completing the course student will have: 

 knowledge of geodetic network types and their development methods, 

depending on the network task, accuracy and nature of the area. 

 skills independently perform precise angles, distances and elevation 

measurements, mathematical processing of measurement results and to assess 

their accuracy. 

 competencies rationally organize the necessary precision geodetic network by 

selecting the most appropriate methods and tools depending on the network 

task. 

 
Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem: iepriekš jāapgūst studiju kurss 

„Ģeodēzija”. 

 

Patstāvīgā darba veidi un to apjoms: mājas darbi: 

1) kļūdu teorijas uzdevumu risināšana; 

2) ģeodēzisko tīklu projektu izstrāde dotām teritorijām.  

Zinātniskās un mācību literatūras studijas. 

 

Studiju rezultātu kontrole, tās organizēšana un veidi: 

1. Divi kontroldarbi par kursa galvenajiem tematiem – ģeodēzisko mērījumu 

izlīdzināšanu, ģeodēziskajiem tīkliem un to veidošanas metodēm, precīzajiem 

mērījumiem ģeodēziskajos tīklos, ģeodēzisko tīklu projektēšanas principiem. 

2. Eksāmena kārtošanas noteikumi: lai kārtotu eksāmenu, jābūt: 

1) Izpildītiem un ieskaitītiem visiem plānotajiem laboratorijas darbiem; 

2) Izpildītai un ieskaitītai prezentācijai par ģeodēzisko tīklu projektēšanu; 

3) Uzrakstītiem un ieskaitītiem diviem kontroldarbiem ar vērtējumu ne zemāku 

par 4 ballēm. 

 

Kavējumu atstrādāšanas prasības un kārtība: laboratorijas darbi ar ģeodēziskajiem 

instrumentiem atstrādājami darbu vadītāju pieņemšanas laikos. Neieskaitītu 

kontroldarbu (vērtējums zemāks par 4) pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja. Ja arī šajā 

gadījumā tas nav ieskaitīts, uz jautājumiem par kontroldarba tematu papildus jāatbild 

eksāmenā. 

 

P r o g r a m m a s   i z v ē r s t s   s a t u r s 
 

Mērījumu kļūdas un precizitātes mēri. Mērījumu kļūdu veidi. Nejaušo kļūdu 

pamatīpašības. Standartnovirze, maksimālā un relatīvā kļūda. Mērīto lielumu funkcijas 

standartnovirze. Kļūdu uzkrāšanās likums. 

Mērījumu svars. Sakarība starp svaru un standartnovirzi. Svara vienības 

standartnovirze. Mērīto lielumu funkcijas svars. Svaru uzkrāšanās likums. 

Dubultmērījumi. Vienādas precizitātes dubultmērījumi, to diferences un viena 

mērījuma standartnovirze. Dažādas precizitātes dubultmērījumi. Svara vienības 

standartnovirze. 



Ģeodēzisko mērījumu izlīdzināšana. Mērījumu veidi – tiešie, netiešie un noteikumu 

mērījumi. Mazāko kvadrātu princips mērījumu izlīdzināšanā. 

Vienādas precizitātes tiešo mērījumu izlīdzināšana. Vidējais aritmētiskais, tā svars. 

Svara vienības un vidējā aritmētiskā standartnovirze, kas aprēķināta pēc izlīdzināšanas 

labojumiem. 

Dažādas precizitātes tiešo mērījumu izlīdzināšana. Vispārīgais aritmētiskais vidējais. 

Svara vienības standartnovirze. Vispārīgā aritmētiskā vidējā svars un standartnovirze. 

Netiešo mērījumu izlīdzināšana pēc parametriskās metodes. Parametriskie 

vienādojumi, to pārveidošana lineārā veidā. Labojumu parametriskie vienādojumi. 

Normālvienādojumi, to atrisināšana. 

Noteikumu mērījumu izlīdzināšana pēc korelatu metodes. Noteikumu vienādojumi, to 

pārveidošana lineārā veidā. Labojumu noteikumu vienādojumi. Korelatu 

normālvienādojumi, to atrisināšana. Labojumu formulas. 

Nivelēšanas tīkla ar vienu mezglu izlīdzināšana. Nivelēšanas tīkla izlīdzināšana pēc 

parametriskās metodes. Mezglu metode ar pakāpeniskiem tuvinājumiem. Ekvivalentā 

aizvietošanas metode. Nivelēšanas tīkla izlīdzināšana pēc korelatu metodes. Popova 

poligonu metode nivelēšanas tīklu izlīdzināšanai. 

Elipsoīda virsmas attēlošana plaknē izmantojot ArcGIS programmatūru. Jēdziens 

par kartogrāfiskajām projekcijām. Zoldnera projekcija. Gausa projekcija. Pāreja no 

Gausa uz Zoldnera projekciju. Attālumu un platību sagrozījumi Gausa projekcijā. 

Universālā transversālā Merkatora projekcija UTM. Latvijas koordinātu sistēma LKS 

– 92 TM projekcijā. Dažādu projekciju pareiza izvēle un izpratne par tām izstrādājot 

projektu ArcGIS vidē. 

Ģeodēziskie tīkli. Jēdziens par ģeodēziskajiem tīkliem, to veidošanas principi. 

Ģeodēzisko tīklu veidošanas metodes: triangulācija, trilaterācija, poligonometrija, 

globālā pozicionēšana un nivelēšana. Valsts ģeodēziskie tīkli, to iedalījums. Vietējie un 

uzmērīšanas ģeodēziskie tīkli. Ģeodēzisko tīklu projektēšana un projekta kvalitātes 

novērtējums ArcGIS vidē. 

Leņķu mērīšana ģeodēziskajos tīklos. Leņķu mērinstrumenti – optiskie un digitālie 

teodolīti. Optisko teodolītu limba nolasīšanas ierīces – mikroskops ar skalu, mikroskops 

ar mikrometru  un mikroskops ar optisko dubultmikrometru divu diametrāli pretēju 

limba vietu nolasīšanai. Digitālo teodolītu limba nolasīšanas princips. 

Leņķu mērīšana pēc paņēmienu metodes. 

Jēdziens par virzienu. Virzienu mērīšana, noslēdzot horizontu (Strūves metode). 

Virzienu izlīdzināšana stāvpunktā. Svara vienības un vidējā virziena standartnovirze. 

Leņķu mērīšana visās kombinācijās. Centrējuma un redukcijas elementi, to noteikšana. 

Centrējumu un redukciju aprēķināšana. 

Izmērīto leņķu attēlošana Microstation unArcGIS vidē. 

Attālumu mērīšana ģeodēziskajos tīklos. Attālumu mērīšana ar invara stieplēm. 

Labojumu ieviešana izmērītajos attālumos. 

Attālumu mērīšana ar elektrooptiskajiem (gaismas) tālmēriem. Izmērīto attālumu 

izlabošana. 

Triangulācija. Triangulācijas tīkla veidošana. Mērījumi triangulācijas tīklā. 

Triangulācijas tīklu izlīdzināšana pēc korelatu metodes. Noteikumu vienādojumi 

triangulācijas tīklos – figūru, staciju, polu, bāzu, direkcionālo leņķu un koordinātu 

vienādojumi. Pola vienādojuma linearizācija. 

Ģeodēziskā četrstūra un centrālās sistēmas vienkāršota izlīdzināšana. 

Trilaterācija. Trilaterācijas tīkla veidošana. Trīsstūru malu mērīšana. Leņķu 

aprēķināšana. Trilaterācijas tīklu izlīdzināšana pēc korelatu metodes. 



Poligonometrija. Poligonometrijas gājienu un tīklu veidošana. Leņķu un malu 

mērīšana poligonometrijas gājienā. Poligonometrijas gājienu un to tīklu izlīdzināšana 

un precizitātes novērtēšana. 

Precīzā nivelēšana. Nivelēšanas tīklu veidošanā lietojamie instrumenti; nivelieri ar 

cilindrisko līmeņrādi, nivelieri ar kompensatoru un digitālie nivelieri. Nivelēšanas latas. 

Nivelēšanas zīmes un to ierīkošanas noteikumi. Nivelēšanas galvenie kļūdu avoti. I, II 

klases nivelēšana un III klases nivelēšana. Nivelēšanas mērījumu nesaišu vērtību un 

virzienu vektoru attēlošana ArcGIS vidē.  

Ģeodēzisko tīklu veidošana ar globālās pozicionēšanas (GP) metodi. Jēdziens par 

globālās pozicionēšanas sistēmu un tās izmantošanu ģeodēzijā. Punktu koordinātu 

noteikšanas principi ar globālo pozicionēšanu. Globālās pozicionēšanas pamatmetodes. 

 

Laboratorijas darbu saraksts. 

1. Optisko teodolītu limba nolasīšanas ierīces. 

2. Virzienu mērīšana. 

3. Nivelēšanas tīkla izlīdzināšana pēc mezglu metodes un skaitlisko vērtību un 

virzienu attēlošana ArcGIS vidē. 

4. Nivelēšanas tīkla izlīdzināšana pēc ekvivalentās aizvietošanas metodes un 

skaitlisko vērtību un virzienu attēlošana ArcGIS vidē. 

5. Attālumu mērīšana ar gaismas tālmēru. 

6. Nivelēšanas latu metra garuma noteikšana. 

7. Nivelēšana ar precīzijas nivelieri. 

8. Zenītdistanču mērīšana. 

9. Ģeodēziskā tīkla projekta izstrāde Microstation un ArcGIS vidē dotai teritorijai. 

 

Mācību un metodiskās literatūras saraksts. 

Pamatliteratūra: 

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga, LĢIA, 

2007. 262 lpp. 

2. Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических 

измерений. Книга 2. Основы метода наименьших квадратов и 

уравнительных вычислений. Москва, МИИГАиК, 2005. 

3. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis, Rīga, RTU, 2007. 

4. Korelatu metode ģeodēzisko tīklu izlīdzināšanai. Metodiskie norādījumi, 

Jelgava, LLU, 2001. 

5. Parametriskā metode ģeodēzisko tīklu izlīdzināšanai. Metodiskie norādījumi, 

Jelgava, LLU, 2001. 

 

Papildliteratūra:  

1. Gilbert Strang, Kai Borre. Linear algebra, geodesy and GPS. Wellesley, 

Cambridge Press, 1997. 

2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigāciju atelītu sistēmas 

(GNSS). Ventspils Augstskola, 2014, 231 lpp. 

3. Закатов П.С. Курс высшей геодезии. Москва, «Недра», 1976. 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

1. www.mernieks.lv 

2. www.lgia.gov.lv 

3. www.vzd.gov.lv 

4. www.geo-matching.com 

http://www.vzd.gov.lv/
http://www.geo-matching.com/


5. www.gim-international.com 

 

http://www.gim-international.com/

