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• Kā izpētes objekts izvēlēts 

Geraņimovas-Ilzas ezers. 

Geraņimovas Ilzas ezers 

subglaciālas izcelsmes ezers 

Latgalē, Aglonas novadā, 

Kastuļinas pagastā. Pēc 

literatūrā atrodamās 

informācijas ezera dziļākā
vieta ir 46 m. Ezera dziļuma 

datu ieguve veikta 

15.10.2018-16.10.2018 

Pārtikas drošības, dzīvnieku 

veselības un vides zinātniskā
institūta ,,BIOR” Iekšējo 

ūdeņu un resursu atražošanas 

nodaļas lauka darbos. 

Pēdējo reizi ezera 

morfometriskā informācija 

atjaunota 20. gs. 70. gados.



AKTUALITĀTE

➢Ezeru morfometrijas pētījumu attīstība Latvijā kopš 20. gs. beigām ir apsīkusi, 

par ko liecina nelielais publikāciju uz studentu noslēguma darbu skaits šajā
tēmā. Līdz ar tehnoloģiju attīstību, mainījušās morfometrijas pētījumu metodes. 

19.gs. dziļuma dati tika ievākti, izmantojot latu, auklā iesietu atsvaru. 

Mūsdienās, veicot morfometrijas pētījumus, izejas datus iegūst izmantojot 

eholoti un tālizpētes metodes, datus apstrādā datorvidē, un dziļuma kartes 

konstruē, izmantojot datorprogrammu interpolācijas metodes. 

Morfometriskajiem pētījumiem ir nozīmīga loma ūdenstilpes mainības –

dziļumu sadalījuma, tilpuma un platības izmaiņu – raksturošanā. 

➢Pateicoties tehnoloģiju iespējām un informācijas apritei internetā ir iespējams 

konstruēt batimetriskās kartes izmantojot tikai bezmaksas datorprogrammas. 

Diemžēl datu ievākšanai nepieciešamā aparatūra pēdējā gada laikā ir 

kļuvusi dārgāka.



Mērķis: Izstrādāt batimetriskās kartes konstruēšanas 

metodoloģiju kura ir pieejama visiem



MATERIĀLI

• Ezera dziļuma  

mērījumi

• Eholote 

Lowrance/Humminbird

• Qgis

• WMS, Google Earth



METODES

• Lauka darba 

metodika+iespriekšēja

sagatavošanās

•Kartogrāfiskā

metode+zināšanas darbā ar 

batimetriskajiem datiem+datu

apstrāde datorvidē



DARBA SECĪBA

• Lauka darbi

• Datu konvertācija

• Datu rediģēšana

• Datu noformēšana

• Batimetriskās kartes konstruēšana

•Morfometriskie aprēķini, sateces baseina konstruēšana

• Batimetriskās kartes konvertācija



LAUKA DARBI

• Darba plāns

• Korekts datu ieraksts

• Pārdomātas darbības uz 

ūdens

https://www.google.com/search?biw=1920&bih=967&tbm=isch&sa=1&ei=gvWQXKCbDeesmwWp74DYBg&q=boat+on+plane&oq=boat+on

+plane&gs_l=img.3..0i19j0i5i30i19.5465.5832..6099...0.0..0.62.115.2......1....1..gws-wiz-

img.......0i7i30j0i7i5i30j0i8i7i30j0i8i7i10i30.glbN8geasKA#imgrc=7ZpvNZvw-wTjWM:

https://www.google.com/search?biw=1920&bih=967&tbm=isch&sa=1&ei=ifWQXIPkAon76QSCqqCgDA&q=boa

t+on+water&oq=boat+on&gs_l=img.1.0.0i19l10.193624.194611..200692...0.0..0.76.388.6......1....1..gws-wiz-

img.......0i5i30i19j0i8i30i19.NBZUjEkFiyc#imgrc=q_tThXJHgxQILM:



DATU KONVERTĀCIJA

1.Koordinātu sistēma

2.Formāts kurā
strādāsiet

3.Precizitāte kāda 

nepieciešama



1. Lai vieglāk būtu datus apstrādāt atlasam tikai primary datus 

(sidescan,downscan)

2. Datu apjoms samazinās trīs reizes (iespējas ātrāk apstrādāt 

datu masīvu. Veic dublikātu izdzēšanu 

3. Veic punktu mākoņa vizualizāciju gradāciju klasēs, rediģējam 

vietas ar kļūdām (kļūdas rodas laivai uzsākot kustību, 

apstājoties, griežoties strauji

4. Dešifrē krasta līniju izmantojot google earth vai kādu 

bezmaksas karšu wms)

5. Veic datu interpolāciju izveidojot batimetrisko karti. 

6. Noformē datus un eksportē vajadzīgajā formātā.



Datu ielāde, koordinātu sistēmas pievienošana, jāpēta internetā konkrētā aparāta specifika

Datu sagatavošanā izmantots: Ortofotokartes mērogā 1:10 000 dati © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2013.- 2017. Atsauce uz izejas datu pirmavotu obligāta.



Bezmaksas pamatkarte (https://www.lvmgeo.lv/dati)

Datu sagatavošanā izmantots: Ortofotokartes mērogā 1:10 000 dati © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2013.- 2017. Atsauce uz izejas datu pirmavotu obligāta.



DATU REDIĢĒŠANA



DATU NOFORMĒŠANA



BATIMETRISKĀS KARTES KONSTRUĒŠANA

•Vēlamajiem rezultātiem atbilstošas interpolācijas metodes 

izvēle

• Izobātu konstruēšana, ja tāda nepieciešama

•Failu sagatavošana tālākajiem mērķiem



BATIMETRISKĀS KARTES KONVERTĀCIJA 

• Jāsaprot kur karti izmantosim

• Jāsaprot vai kādreiz vēlēsimies atkārtot darba gaitu ar citām 

darbībām, pieraksti, katra darbības soļa saglabāšana

• Jādomā par datu drošību, datu formāti bez reversa procesa 

iespējām vai arī tieši otrādi?





SECINĀJUMI

• Batimetriskajiem pētījumiem Latvijā nav novērtētas izmantošanas iespējas, 

kas skaidrojums ar zināšanu un resursu trūkumu;

• Batimetrijai ir liels izmantošanas potenciāls hidroloģijā, plānošanā, 

būvniecībā, ģeomorfoloģijā, ūdenstilpju modelēšanā, bioloģijā, 

ūdenstūrismā, glābšanas darbos, monitoringā;

• Batimetriskajai izpētei nepieciešamā aparatūra un tehnoloģijas ir kļuvusi 

pieejamāka nekā pirms pāris gadiem, kas paver iespējas veikt pētījumus.



PALDIES PAR UZMANĪBU!!

janisdumpis94@gmail.com

Janis.Dumpis@bior.lv
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