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Kvaziģeoīda modeļa uzstādīšana Leica instrumentos

Tiek organizēta ar jaunas koordinātu sistēmas nosaukuma palīdzību LKS-92 TM / LAS V2, 

kur izmantos LV’14 _V2  kvaziģeoīda modelis. 

Koordinātu transformācijas parametri visām koordinātu sistēmām ir identiski

Ministru kabineta noteikumi Nr.879 

Rīgā 2011.gada 15.novembrī (prot. Nr.67 7.§)

LKS-92 sistēmas Merkatora transversālās projekcijas plaknes parametri ir noteikti šādi:

9.1. plakne ar vienu ass meridiānu 24oa.g. (austrumu garums);

9.2. projekcijas mēroga koeficients 0,9996 uz ass meridiāna;

9.3. abscisu ass vērsta ziemeļu virzienā, un abscisas vērtība samazināta par 6 000 000 m;

9.4. ordinātu ass vērsta austrumu virzienā, un ordinātas vērtība palielināta par 500 000 m

Sīkāka informācija par modeli LV’14 : 

https://www.lgia.gov.lv/sites/lgia/files/document/Valsts_%C4%A3eod%C4%93ziskais_t%C4%ABkls_LMB_kursi.pdf

Un LKS-92 TM  RIGA’20, kur izmantos RIGA’20 kvaziģeoīda modelis. 

Sīkāka informācija par modeli RIGA’20:  

https://www.rdpad.lv/wpcontent/uploads/2021/04/P%C4%81rskats%20RIGA%2720.pdf

https://www.lgia.gov.lv/sites/lgia/files/document/Valsts_%C4%A3eod%C4%93ziskais_t%C4%ABkls_LMB_kursi.pdf
https://www.rdpad.lv/wpcontent/uploads/2021/04/P%C4%81rskats RIGA%2720.pdf


1. No «GPS Partners» mājaslapas gpspartners.lv lejupielādējiet datni - TRFSET.zip

2. TRFSET.zip ietver failus 

1) TRFSET.DAT   - koordinātu sistēmu definīcija

2) LV'14_V2.GEM «LAS2000,5» Latvijas augstumu sistēmas  kvaziģeoīda modelis

3) RIGA’20.GEM «LAS2000,5» Rīgas kvaziģeoīda modelis

3. Iekopējiet TRFSET.DAT

1200 un 900 sērijas instrumentos CF zibatmiņas DBX mapē. 

Ja tur jau tāda  datne eksistē, pārrakstiet esošo.

VIVA sērijas instrumentos USB zibatmiņas DBX mapē. 

Ja tur jau tāda datne eksistē, pārrakstiet esošo. 

(var izmantot attiecīgi arī  SD vai CF kartes, atkarībā no instrumenta tipa, TPS 

vai kontrolieris)

4. Iekopējiet LV'14_V2.GEM un RIGA’20.GEM

1200 un 900 sērijas instrumentos CF zibatmiņas, \Data\GPS\Geoid\ mapē. 

Ja tur jau tāda datne eksistē, pārrakstiet esošo.

VIVA sērijas instrumentos USB zibatmiņas, \Data\GPS\Geoid\ mapē. 

Ja tur jau tāda datne eksistē, pārrakstiet esošo. 

(var izmantot attiecīgi arī  SD vai CF kartes, atkarībā no instrumenta tipa, TPS vai 

kontrolieris)

6. Ievietojiet attiecīgo zibatmiņu instrumentā

5. Iekopējiet TRFSET.zip

CAPTIVATE sērijas instrumentos USB/SD zibatmiņas DBX mapē

SD CF USB



Leica VIVA sērijas instrumentos ar SmartWorx VIVA programmatūru

Koordinātu sistēmas ar kvaziģeoīda

modeli veiksmīgi uzstādītas

• Gadījumā ja izlec logs brīdinot par jau eksistējošu

koordinātu sistēmu vai  kvaziģeoīdu, droši pārrakstiet.

LV’14_v2 un RIGA’20

LKS-92 TM / LAS v2  un 

LKS-92 TM RIGA’20



Leica VIVA sērijas instrumentos ar SmartWorx VIVA LT programmatūru

Koordinātu sistēma ar kvaziģeoīda

modeli veiksmīgi uzstādīta

* Gadījumā ja izlec logs brīdinot par jau eksistējošu koordinātu sistēmu vai  kvaziģeoīdu, droši pārrakstiet.

LV’14_v2 un RIGA’20

LKS-92 TM / LAS v2  un 

LKS-92 TM RIGA’20



Leica 1200 un 900 sērijas instrumentos ar SmartWorx programmatūru

Koordinātu sistēma ar kvaziģeoīda modeli veiksmīgi uzstādīta

* Gadījumā ja izlec logs brīdinot par jau eksistējošu koordinātu sistēmu vai kvaziģeoīdu, droši pārrakstiet.

Vai «System RAM»

LV’14_V2

LV’14_v2 un RIGA’20

LKS-92 TM / LAS v2  un 

LKS-92 TM RIGA’20



Leica CAPTIVATE sērijas instrumentos

* Gadījumā ja izlec logs brīdinot par jau eksistējošu koordinātu sistēmu vai kvaziģeoīdu, droši pārrakstiet.

Koordinātu sistēma ar kvaziģeoīda modeli veiksmīgi uzstādīta



Leica oficiālais pārstāvis Latvijā

Allažu iela 4, Rīga

Tel:67365878

info@gpspartners.lv

www.gpspartners.lv


