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Radiotelemetrija 

• Primārā informācija = lūša uzturēšanās vieta konkrētā 
laika posmā; 

• Triangulācijas metode (tiek novērtēts azimuts uz 
dzīvnieka atrašanās vietu no vismaz divām lokācijas 
vietām, fiksējot arī pētnieka atrašanās vietu); 

• No azimutu krustošanās punkta nosaka dzīvnieka 
atrašanās vietu. 



Motivācija 

• Noskaidrot, vai ir iespējams pielietot 
triangulācijas metodi kādā no ĢIS programmām. 

• Lūsis ir vienīgā savvaļas kaķu dzimtas suga 
Latvijā, bet pētījumi par to veikti salīdzinoši maz; 

• Iegūtā informācija var tikt izmantota kā 
zinātniskiem mērķiem, tā arī sugas saglabāšanai. 



Izmantotie dati 

• „Lielie plēsēji ziemeļu ainavās: 
starpdisciplināra pieeja to reģionālajai 
aizsardzībai” (Norvēģijas Pētniecības Padome, LVMI 

Silava) 

• Divi tēviņi (tēviņam Kurzemē 256 uzturēšanās punkti, 
tēviņam Vidzemē 160 uzturēšanās punkti), vienai mātīte 
(643 uzturēšanās vietu punkti). 





Datu sekundārā apstrāde 

• Līdz šim:  

 Locate; 

manuāla  triangulācijas veikšana. 

 

Triangulācijai izmantota QGIS 2.10 programmas 
spraudnis Triangulation 0.2.1. 

 



  



Sarežģījumi 

• Grādu, minūšu, sekunžu (DMS) formāts lauka 
pierakstos; 

• ArcGIS nespēj nolasīt punktu koordinātas DMS 
formātā -> QGIS spēj (Triangulation 0.2.1 spraudnis). 

 



Sarežģījumi II 

• ESRI Shapefile formāta faili neatbalsta laika 
zīmoga (time-stamp) atribūtu datu tipu -> 
QGIS triangulācijas spraudnis neizmanto datus 
bez laika zīmoga -> SQLite datubāzes formāts. 



Sarežģījumi III 

• Sākotnējo datu neatbilstība spraudnim 
nepieciešamajam noformējumam, piemērs: 
 

- Sākotnējos datos datums un laiks bija norādīts katrs savā 
kolonā (piemēram, 09.07.2015. un 15:33), savukārt 
triangulācijas rīkam nepieciešams laika zīmogs ISO-8601 
formātā (2015-07-09T15:33:00). Konvertācija tika veikta 
ar QGIS lauka kalkulatora palīdzību, kurā tika pielietota 
sekojoša Python programmēšanas valodā rakstīta 
izteiksme: to_datetime( substr("date", 7, 4) + '-' + 
substr("date", 4, 2) + '-' + substr("date", 1, 2) + 'T' + 
"time" + ':00'). 





Secinājumi 

• Datus ir iespējams apstrādāt ne tikai Locate 
programmatūrā, bet arī ĢIS vidē; 

• Apstrādes programmas datu formatēšanas 
specifika; 

• Nelielas testa datu kopas izmantošana ļauj 
atklāt nedokumentētus programmatūras 
ierobežojumus. 

 



Paldies par uzmanību! 


