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Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas (P7)  

  

Projekta pārskats par laika posmu no 2020.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 28. decembrim.  

Īstenotās projekta aktivitātes:  

• (EI) Lokālā uzmērīšanas risinājuma uzstādīšana Pasūtītāja norādītajā objektā. 

• (EI) Produkcijas testa mērījumu veikšana kur precizitāte ir 97%, bet ne mazāk kā 95%. 

• (EI) Centralizētās sistēmas izvietošana uz pasūtītāja produkcijas servera. 

• (EI) Lokālā risinājuma integrēšana centralizētajā sistēmā. 

• (EI) Centralizētās sistēmas atskaišu pieskaņošana. 

• (EI) Lokālās un centralizētās sistēmas gala nodevuma bezsaistes darba testēšana. 

• (EI) Lokālās un centralizētās sistēmas gala nodevuma rezerves kopiju veidošanas pārbaudes. 

• (EI) Lokālās un centralizētās sistēmas gala nodevuma ātrdarbības testi. 

• (EI) Nepieciešamības gadījumā tiks veiktas programmatūras izmaiņas, atkārtota iekārtu 

kalibrēšanai vai pārvietošana. Ja nepieciešams papildus sensoru/skeneru uzstādīšana. 

 
 
 
 Lokālā uzmērīšanas risinājuma uzstādīšana Pasūtītāja norādītajā objektā. 

 
  Lokālā uzmērīšanas risinājuma uzstādīšana Pasūtītāja norādītajā objektā notikusi 

iepriekšejā periodā, veikti papildinājumi. 

 

 (EI) Produkcijas testa mērījumu veikšana kur precizitāte ir 97%, bet ne mazāk kā 95%. 

Mērījumu precizitātes tabula: 
 Automatizētās 

uzmērīšanas 
mērījums metros 

Faktiskais 
mērījums 
metros 

Nobīde % 

Attēls Nr.1    
- 1. kasete 3.14 3.09 0.05 
- 2. kasete 3.17 3.11 0.06 
- 3. kasete 3.14 3.12 0.02 
- 4. kasete 3.16 3.10 0.06 
Attēls Nr.2    
- 1. kasete 3.13 3.11 0.02 
- 2. kasete 3.16 3.13 0.03 
- 3. kasete 3.12 3.08 0.04 
- 4. kasete 3.16 3.14 0.02 
Attēls Nr.3    
- 1. kasete 2.61 2.54 0.07 



- 2. kasete 2.62 2.51 0.11 
- 3. kasete 2.62 2.58 0.04 
- 4. kasete 2.58 2.51 0.07 
Attēls Nr.4    
- 3. kasete 3.17 3.06 0.11 
- 4. kasete 3.30 3.21 0.09 

 

• (EI) Centralizētās sistēmas izvietošana uz pasūtītāja produkcijas servera. 

 

 

 

• (EI) Lokālā risinājuma integrēšana centralizētajā sistēmā. 

  

 Pēc mērījuma saņemšanas centralizētajā ASM sistēmā, mērnieks veic virtuālu uzmērīšanu 3D 

modelim un ievada uzmērītos kubikmetrus (vai šķeldas gadījumā automātiski tiek noteikts tilpums). Mērnieks 

sasaista uzmērījumu ar mašīnai atbilstošo darba uzdevumu KpDC sistēmā. Sistēmā paredzēta iespēja šo soli 

automatizēt ar numura nolasīšanu un sasaisti ar aktīvajām mašīnas kravām. Kad mērnieks ir pārliecinājies par 

informācijas pareizību, to apstiprina un mērījums tiek iesūtīts DACē kā testēšanas pārskats. 

 

•  (EI) Centralizētās sistēmas atskaišu pieskaņošana. 

 



 
 

 
 
Kreisais sāns I: 



 

 

 

 

 

Labais sāns I: 

 
 
Kreisais sāns II: 



 
 
Labais sāns II: 

 
 

• (EI) Lokālās un centralizētās sistēmas gala nodevuma bezsaistes darba testēšana.  

 

 Klātienē tika atslēgts internets, veikts mērījums bez interneta. Mērījums notika. Atjaunojot 

interneta darbību uzmērīšanas dati un modeļi tika pārsūtīti uz centrālo sistēmu. 

 

• (EI) Lokālās un centralizētās sistēmas gala nodevuma rezerves kopiju veidošanas pārbaudes. 

  

 Gan lokālajā sistēmām, gan centralizētajā sistēmā ir iestatīta nakts rezerves kopiju darbi. 

 

• (EI) Lokālās un centralizētās sistēmas gala nodevuma ātrdarbības testi. 

 

 Veicot atkārtotus Testa lokālās un testa centralizētās sistēmas ātrdarbības testus, atkārtoti tika 

secināts, ka uzmērīšanas datu apstrāde un pārsūtīšana ir tiešā veidā atkarīga no iestatījumiem par attēlu 

kvalitāti un 3d punktu mākoņa punktu daudzumu. Kravas uzmērīšanas un apstrādāšanas laiks aizņem 



1000-1800 sekundes. Datu pārsūtīšana no lokālā testa servera uz galveno testa serveri aizņem no 180-

320 sekundēm. 

 

• (EI) Nepieciešamības gadījumā tiks veiktas programmatūras izmaiņas, atkārtota iekārtu 

kalibrēšanai vai pārvietošana. Ja nepieciešams papildus sensoru/skeneru uzstādīšana. 

 

 Ir vairākkārt veikta iekārtu skaņošana, regulēšana un kalibrēšana, lai uzlabotu uzmērīšanas 

kvalitāti. 


