
1.Ģeodēzisko ierīču 
nozīme un veidi

MĀCĪBU PRIEKŠMETS: ĢEODĒZISKO DARBU IZPILDE



Ģeodēzisko mērījumu nozīme

Ģeodēzija (no grieķu: zemes sadalīšana) ir zinātne par zemes mērīšanu. Zemes 
veidu, formu un lielumu. 

Ģeodēzija kā zinātne ir cieši saistīta ar daudzām zinātnes nozarēm, piemēram, 
matemātiku un fiziku, it sevišķi ar ģeofiziku.

Zinātniskais uzd.- Precizēt Zemes veidu un lielumu, noskaidrot tās cietās garozas 
kustību

Praktiskais uzd. - Izdarīt mērījumus apvidū un to rezultātus izmantot dažādiem 
aprēķiniem, lai noteiktu attālumu, platību, augstumu, zemes darbu apjomu 
utt., vai arī zināmas zemes virsmas daļas samazināta attēla sastādīšanai.





Ģeodēziju iedala:
1. Augstākajā ģeodēzijā —nozarē Zemes virsmas (ģeoīda) veida, 

formas un lieluma un Zemes cietās garozas kustību izpētei un 
noteikšanai;

2. Zemākajā ģeodēzijā jeb topogrāfijā, ko sauc arī par mērniecību —
nozarē fiziskās zemes virsmas, atsevišķu un samērā tuvu novietotu 
punktu savstarpējā stāvokļa noteikšanai;



Zemākā ģeodēzija vēl iedalās:
Kartogrāfijā—nozarē zemes virsmas ievērojamu daļu nepārtraukta 
attēla veidošanas metožu un speciālu apvidus modeļu un karšu 
izpētei un izstrādei;

Inženierģeodēzijā —nozarē, kas ietver ģeodēzisko darbu metodes un 
procesus, ko realizē dažādu inženierbūvju izpētes darbos, 
projektēšanā, būvniecībā un ekspluatācijā, zemes ierīcībā, 
mežierīcībā, mežizstrādē, videssaimniecībā un aizsardzībā, derīgo 
izrakteņu ieguvē u.c.



Ziņas par Zemes veidu un lielumu



Ziņas par Zemes veidu un lielumu



Ģeoīds
Geoids (gr.) – gē – Zeme; eidos – veids

Ģeoīds – ķermenis, kura forma vistuvāk atbilts Zemes patiesajam veidam

Ģeoīda virsma sakrīt ar miera stāvoklī esoša Pasaules okeāna līmeņa virsmu, ko iedomāti 
turpina arī zem sauszemes un visos punktos tā ir ortognāla (perpendikulāra) smaguma spēkam.

Ģeoīds kalpo par augstumu sistēmas atskaites virsmu (Atlantijas – Klusais okeāns ~ 0.6 m)

Ģeoīdu matemātiski aproksimē uz elipsoīdu, nosakot Zemes referencelipsoīdu (WGS-84)



PUNKTA AUGSTUMS

Absolūtais augstums- vertikālais attālums no vidējā jūras līmeņa līdz 
punktam. 

Relatīvais augstums- attālums no brīvi pieņemtas horizontālas 
virsmas. 



Ģeodēziskie mērījumi
Mērījumu veidi:

 Attālumu un līniju garuma 
mērījumi,

 Leņķu un virzienu mērījumi,

 Paaugstinājuma mērījumi.

Precizitātes grupas:

 Augstas precizitātes mērījumi,

 Precīzie mērījumi,

 Tehniskie mērījumi.



Uzmērīšanas veidi
 Horizontālā uzmērīšana – uzdevums ir noteikt apvidus situāciju (upju, tīrumu, 
mežu ceļu u.t.t. ) horizontālajā projekcijā. (Mēra horizontālos leņķus un 
horizontālo līniju garumus)

Vertikālā uzmērīšana – nosaka apvidus punktu augstumu. Nepieciešama 
profilu un reljefa plānu sastādīšanai. 

Topogrāfiskā uzmērīšana – aptver abus. Veido topogrāfiskos plānus un kartes, 
kur ar pieņemtiem apzīmējumiem attēlo apvidus situāciju un reljefu.



Attālumu mērīšanas ierīces
Tālmēri

Lāzera tālmēri

Mērlentes

Mērriteņi

Gaisvadu augstuma mērītāji



Attālumu mērīšanas metodes un to
precizitāte.
Pēc instrumenta veida:

• Mehāniskas (mērlente, rulete)

• Optiskās (optiskie tālmēri)

• Elektroniskās(elektroniskie 
tālmēri).

Pēc attāluma mērīšanas veida:

• tiešas, d izmēra tieši

• netiešās, d=f(x1, x2, ...).



Punktu augstuma un leņķu mērīšanas
ierīces

 Nivelieri

 Tahimetri

 Teodolīti





Nivelieri

• Nivelieri optiskie

• Nivelieri digitālie

• Lāzernivelieri rotācijas

• Lāzernivelieri projekcijas

• Nivelieri spiediena digitālie

• Cauruļvadu lāzeri

Precizitātes iedalījums: augstas precizitātes

mh.0.mm/1km, precizie nivelieri mh. 2-5mm / 1km,

tehniskie nivelieri mh = 10-30mm/ 1km



Nivelieris

Plaknes lāzernivelieri izmanto iekštelpu remotdarbiem. Tas projicē gan 
horizontālas, gan vertikālas lāzerplaknes. 

Rotācijas lāzernivelierus izmanto āra darbos. Tos lieto kopā ar lāzeruztvērēju, un 
to lāzerstars ar speciālu mehānismu palīdzību tiek vadīts 360° rotācijā.

Ar digitālo nivelieru palīdzību optiski augstuma mērījumi tiek attēloti ciparu 
veidā. Digitālos nivelierus izmanto, piemēram, ēku pamatu pārbaudei. 



Optiskie niveliera palīdzību augstuma skaitliskās vērtības tiek vizuāli nolasītas 
no mērlineāla, kuru sauc par nivelēšanas latu. 

Pats mērinstruments ir aprīkots ar vibrāciju slāpējošu kompensatoru, kas 
automātiski nolīmetņojas horizontāli. 

Ar optisko nivelieru palīdzību iespējams aprēķināt augstuma starpības un 
izmērīt attālumu. 



Optiskā niveliera uzstādīšana un 
mērījuma nolasīšana

Niveliera uzstādīšana: https://www.youtube.com/watch?v=j8poe2vvD2Q&ab_channel=OTENBuildingCourses

https://www.youtube.com/watch?v=j8poe2vvD2Q&ab_channel=OTENBuildingCourses


Optiskā niveliera uzstādīšana un 
mērījuma nolasīšana
Nolasījumu veikšana: https://www.youtube.com/watch?v=YnDA-nAUyl8&ab_channel=OTENBuildingCourses

https://www.youtube.com/watch?v=YnDA-nAUyl8&ab_channel=OTENBuildingCourses


Optiskā niveliera uzstādīšana un 
mērījuma nolasīšana

Nivelēšanas gājiens: https://www.youtube.com/watch?v=dfsVaQilrek&ab_channel=OTENBuildingCourses

https://www.youtube.com/watch?v=dfsVaQilrek&ab_channel=OTENBuildingCourses


Teodolīti
Mērinstruments leņķu mērīšanai, būvasu nospraušanai, attāluma un slīpuma 
jeb krituma noteikšanai. 

Ir pieejami teodolīti ar lāzertālmēru un iekšējo atmiņu. 

Teodolītus pārsvarā izmanto būvlaukumos taisnu leņķu nospraušanā.







Teodolīta uzstādīšana

https://www.youtube.com/watch?v=QUX9_1fRnlo&ab_channel=OTENBuildingCourses

https://www.youtube.com/watch?v=6AkDchtPreE&ab_channel=AndrewConnery

https://www.youtube.com/watch?v=QUX9_1fRnlo&ab_channel=OTENBuildingCourses
https://www.youtube.com/watch?v=6AkDchtPreE&ab_channel=AndrewConnery






1500 mm 1000 mm

Absolūtais augstums punktam A ir 100m



1500 mm 1000 mm 500 mm =50 cm = 0.5 m

100 m 0,5 m 100,5 m























Plāni un kartes.
 Plāni ir mazāku zemes gabalu attēlojums uz papīra ( mājas, ūdeņus, mežus 
u.t.t.), bet neņemot vērā Zemes virsmas izliekumu. 

Kartēs tiek attēloti lielāki zemes gabali jau ņemot vērā Zemes virsmas izliekumu.

Kartes pārsvarā tiek iedalītas trīs grupās: 

1. Ģeogrāfiskās,

2. Topogrāfiskās

3. Orientēšanās kartes. 

Ar speciāliem grafiskiem apzīmējumiem uz kartes tiek attēloti dažādi objekti –
meži, pļavas, mājas, ūdeņi u.t.t. Dažādiem karšu veidiem ir dažādi apzīmējumi.



Ģeodēziskie lielumi horizontālā plaknē



Mērogs

M 1:500

1cm :500cm

1cm plānā atbilst 5m apvidū

1.Uzd. A cm plānā atbilst 10 m apvidū

Cik cm ir A?

A= ? cm

M 1:2000
1cm : 2000cm

1cm plānā atbilst 20m apvidū

1.Uzd. A cm plānā atbilst 100 m apvidū.

Cik cm ir A?

A= ? cm



Topogrāfija 
Horizontāles ir līnijas, kas savieno Zemes virsmas punktus, kuriem ir vienāds 
augstums. Tās ir vienāda augstuma līnijas kartē.

Horizontālēm piemīt šādas īpašības, kas izriet no horizontāles definīcijas:

1) visiem punktiem, kas atrodas uz vienas horizontāles, ir vienāds augstums;

2) horizontāles noslēdzas plāna (kartes) robežās vai arī ārpus tām;

3) horizontāles nevar krustoties;

4) attālums starp horizontālēm raksturo nogāzes slīpumu. Jo mazāks attālums 
starp horizontālēm plānā (kartē), jo lielāks nogāzes slīpums apvidū.
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