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Autors
• Zemūdens pasaules izpēte kopš 

2015. gada;

• Batimetrisko karšu konstruēšanu, 
ūdenstilpju un ūdenteču gultnes 
izpēte, nogrimušu objektu 
dešifrēšana;

• Datu apstrādei tiek izmantotas 
arvien jaunas metodes, tiek 
modificētas izmantotās 
metodoloģijas.
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Autora mērķis ir iepazīstināt ar Garmin Panoptix 
LiveScope tehnoloģiskajām iespējām
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Uzdevumi

• Iepazīstināt ar Garmin 
Panoptix LiveScope 
tehnoloģiskajām iespējām;

• Paskaidrot, kas 
nepieciešams, lai varētu 
veikt pētījumus;

• Apzināt tehnoloģiskās 
iespējas un izmantošanas 
potenciālu.
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Iespēju attīstība

• 2015. gadā -
Lowrance 
StructureScan un 
Humminbird ONIX;

• 2016. gadā -
Humminbird Helix 
un Solix;

• 2019. gadā - Garmin 
Panoptix LiveScope, 
Humminbird MEGA. 
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Kas ir sānskati?
A - laiva
B - gultne zem laivas
C - attālums no ūdens virsmas līdz 
gultnei
D, E, F, G, H - nogrimuši objekti

https://www.humminbird.com/learn/imaging/side-imaging 6



https://www.boemarine.com/blog/post/garmin-panoptix-livescope-system/

Panoptix LiveScope ir reālā laika sonārs ar iespēju pētīt nogrimušus objektus 
un dzīvās radības reālā laikā 50 m attālumā no laivas. Eholotes ekrānā 
redzamais nav tikai 3D attēls, bet gan 3D ar reālā laikā ar redzamām kustībām. 
Tehnoloģiju galvenokārt izmanto makšķernieki, lai sekotu zivīm, pētītu to 
paradumus, zivju slēpņus.
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2019. un 2020. g.
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• 2020. gadā komplektētā personīgā 
zemūdes izpētes laiva;

• Izmantojot komplektēto laivu, iespējams 
konstruēt batimetriskās kartes, veikt 
gultnes pētījumus, pētīt zemūdens 
nogāzes, veikt reālā laika nogrimušu 
objektu izpēti, veikt ūdenstilpju floras un 
faunas pētījumus;

• Garmin Panoptix LiveScope tiek izmantots 
teritoriju un objektu apskatei reālā laikā. 
Petījumus iespējams veikt ūdenstilpēs 
sākot no 1 m dziļuma. Garmin tehnoloģija 
ļauj izpēti veikt līdz 61 m dziļumam. 

Kā šo visu vadīt

https://www.bdoutdoors.com/garmin-panoptix-livescope/ 9



Ko un kā mēs redzam?
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https://eholotes.lv/lv/blog/garmin-panoptix-livescope-lvs32/ 11
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https://www.ligurianautica.com/en/technology-accessories/garmins-new-perspectives-with-its-panoptix-series-has-revolutionised-fishing-techniques/54929/ 14



Ietekmējošie faktori

• Ūdens temperatūra;
• Pārvietošanās ātrums;
• Nepareizā pozīcijā novietots 

eholotes devejs;
• Ūdens dzidrība;
• Dziļums;
• Magnētisms, magnētiskais 

lauks;
• Nepiemērots strāvas stiprums;
• Citas elektroierīces.
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Izmantošanas iespējas

•Batimetrijas 
pētījumos;

•Ūdenslīdēju 
darbā;

•Glābšanas darbos;

•Būvniecībā;

•Ūdenstūrismā.

Autora pētījumos Garmin Panoptix 
LiveScope tiek izmantots Ķīšezera 
un Daugavas HES ūdenskrātuvju 
zemūdens nogāžu pētījumos. Tiek 
veikta zemūdens nogāžu pētniecība, 
lai varētu noteikt to izmaiņas, 
ietekmējošos faktorus. Garmin 
tehnoloģija tiek izmantota precīzai 
nogrimušo objektu dešifrēšanai, to 
izmēru un formu apzināšanai.
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Paldies par uzmanību!

Sadarbībai: janisdumpis94@gmail.com 18


