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DATU BĀZES IZVEIDEI: LIDOSTAS „R ĪGA” PIEM ĒRS.



Ievads
- Aviācijas drošībā būtiska loma ir dažāda veida 
ăeotelpiskiem datiem. 
- Lai nodrošinātu drošu lidaparātu pacelšanos un nosēšanos 
lidlaukos, tiek definēti dažādi gaisa telpas apgabali, kuros 
nodrīkst atrasties nekādi šėēršĜi vai arī tie jāapzina, īpaši 
jāmarėē un jāiekĜauj aeronavigācijas kartēs. 
- 2009. gadā SIA „Metrum” veica „ŠėēršĜu ierobežojumu 
virsmu šėēršĜu objektu uzmērīšana Lidostas „Rīga” lidlaukam 
pieguĜošajā teritorijā atbilstoši ICAO (ang. International Civil 
aviation organization) pielikuma 14 (Aerodromes) prasībām”.



Šėērš Ĝus ierobežojošo virsmu 
modelis Lidostai “R īga”



- Iepriekš šėēršĜu kontrole Lidostā „Rīga” veikta 1996. un 
2005.gadā. 

- Jaunas atskaites nepieciešamību noteica lidostas tuvumā
notiekošā aktīvā būvniecība, kā arī skrejceĜa rekonstrukcijas 
darbi.

- Lidostas šėēršĜu kontrolei SIA „Metrum” izmantoja jaunu 
inovatīvu metodi šėēršĜu uzmērīšanai un identificēšanai. 

- Aerolāzerskenēšana nodrošina viendabīgu objektīvu 
informāciju par šėēršĜiem visā kontroles teritorijā. 

- Šāda metodika ir rekomendēta ICAO vadlīnijās Doc 9881.



Aerol āzersken ēšanas priekšroc ība – uzmēra nevis izv ēlētus 
objektus, bet visu teritoriju



Darbu gaita
1. Veic visas teritorijas aerolāzreskenēšanu, izmantota Leica 

Geosystems ALS-50 Phase II aparatūru;
– Mērījumu vidējais blīvums, neatkarīgi no teritorijas 

novietojuma- 1,5 punkti/m2;
– Mērījumu teorētiskā precizitāte līdz 5cm (atkarībā no 

izvēlētiem parametriem un izmantojot pēc apstrādi). 
Faktiski, izmantojot datu pēc apstrādi un precizējot, 
izmantojot M 1:500 topogrāfiskos uzmērījumus, fiksētās 
nobīdes nepārsniedz 15 cm.



Lidostas digit ālais virsmas modelis (DVM)



Darbu gaita
2. Iegūtā DVM šėelšana ar šėēršĜus ierobežojošām virsmām;



Darbu gaita
Virsmu šėēlumi LiDAR datos



Darbu gaita
Skats profilā uz nošėeltu objetku LiDAR datos.



Darbu gaita
Apvidus virsmas modeĜa šėelšana ar šėēršĜu ierobežojošo virsmu



Darbu gaita
3. Šėēršlu identificēšana un kontrolmērījumu veikšana;



Darbu gaita
4. ŠėēršĜu datu bāzes un gala atskaites izveide



Darbu gaita
5. Datu bāzes konvertēšana AIXM 4.5. formātā;



Nobeigums
• Galvenā pielietotās metodes priekšrocība, salīdzinot ar 

agrāk izmantotajām metodēm, ir viendabīga mērījumu 
kvantitāte un kvalitāte, kā arī datu ieguves ātrums; 

• JāĦem vērā nianses, kas ietekmē mērījumu precizitāti-
mākslīgo objektu augstāko punktu augstumus jāprecizē
izmantojot citas metodes, piemēram- datorteodolītus.
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