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Pētījuma aktualitāte 

 Kultūras mantojuma saglabāšanas nolūkā ne vienmēr ir iespējams veikt 

pieminekļu izpēti ar arheoloģiskām metodēm. Šī iemesla dēļ arī arheoloģijā arvien 

lielāku nozīmi gūst netiešās pētniecības metodes, tostarp - radiolokācija. Taču tikai 

retos gadījumos veikta kompleksa objektu izpēte, apvienojot gan radiolokāciju, gan 

arheoloģiskos izrakumus, kas ļautu pārbaudīt radiolokācijas datu interpretācijas 

atbilstību patiesajai situācijai (Conyers, 2004). 

Pētījuma mērķis 

 Pētījuma mērķis bija identificēt cilvēka veidotus akmeņu krāvumus un to 

telpisko novietojumu zem kapu uzkalniņu smilts uzbērumiem pirms to atsegšanas. 



Pētījuma objekts 
Īles meţa uzkalniņu kapulauks ir agrā dzelzs laikmeta protozemgaļu apbedījumu 

komplekss Rietumzemgalē.  



Materiāli un metodes 

Ģeofizikālie mērījumi tika veikti trijiem kapu uzkalniņiem.  
 
Radiolokācijas profilēšana ar divām daţādām antenu sistēmām - 900 MHz un 2 GHz.  
 
Kopumā pētījumu objektā divās vietās ierīkoti 17 radiolokācijas profili – 10 kapu 
uzkalniņam nr. 5 (2. izpētes laukums) un septiņi uzkalniņiem nr. 7 un 8 (1. izpētes 
laukums).  
 
Topogrāfiskā uzmērīšana, kā arī radiolokācijas profilu sākuma un galapunktu 
uzmērīšana, tika veikta, izmantojot totālo staciju Leica TPS 1200.  
 
Visas pētījuma gaitā iegūtās radarogrammas tika apstrādātas datorprogrammā Prism 
2.5. DatorprogrammāsSurfer 10 un Quantum GIS tika izveidotas kartes, kurās attēloti 
identificētie lokālie objekti un vietas topogrāfija. 



Materiāli un metodes (2) 

2. izpētes laukumā tika izvietoti 
10 radiolokācijas profili.   

1. izpētes laukumā tika izvietoti 7 
radiolokācijas profili.   

Radiolokācijas profili tika izvietoti 
starp kokiem, jo pētījumu objekts 
atrodas meţā. 



Rezultāti  

1. Izpētes laukums. 5. radiolokācijas profils. 

2. Izpētes laukums. 6. radiolokācijas profils.  

Iegūtajās radarogrammās 
tika atzīmēti lokālu 
objektu radīti signāla 
atstarojumi, kā arī 
norādīts uz vietām ar 
neviendabīgu grunts 
struktūru (pārrakumiem). 



Rezultāti (2) 

2. izpētes laukumā identificēto 
lokālu objektu radīto atstarojumu 
atrašanās vietas. 

1. izpētes laukumā identificēto 
lokālu objektu radīto atstarojumu 
atrašanās vietas. 



Rezultāti (3) 

Situācija pēc 
arheoloģiskajiem 
izrakumiem 1. 
izpētes laukumā. 



Rezultāti (4) 

Situācija pēc 
arheoloģiskajiem 
izrakumiem 2. 
izpētes laukumā. 



Rezultāti (5) 

Lielākajā daļā 
gadījumu identificētie 
signāla atstarojumi 
sakrīt ar akmens 
krāvumiem... 



Rezultāti (6) 

Tomēr:  
1. Vairākos gadījumos signāla atstarojumi sakrīt ar koku saknēm; 
2. Vairāki akmeņi nav identifcēti vispār; 
3.  Lokāliem objektiem raksturīgi signāli saņemti no vietām, kur tādu nav (ogļains 

slānis); 
4. Identificēts signāla atstarojums starp koka sakni un kaulu. 
 



Rezultāti (7) 

Lielākā daļa identificēto signālu atstarojumi 
saistāmi ar koku saknēm. Ar cilvēka 
veidotajiem akmens krāvumiem saistāmi vien 
atsevišķi signāla atstarojumi... 



Rezultāti (8) 

Tomēr: 
1. Ir veiksmīgi identificētas zonas gruntī ar neviendabīgāku sastāvu; 
2. Nav saņemti signāla atstarojumi no dzelzs priekšmetiem (cirvju, šķēpu galiem); 
3. Signāla atstarojumi, kas saistāmi ar koku saknēm radījuši maldīgu priekšstatu par 

akmens krāvumu telpisko novietojumu. 



Rezultāti (9) 

 Iegūtie rezultāti norāda uz nepieciešamību atšķirt informatīvos signāla 
atsarojumus, kas saistāmi ar koku saknēm no signāla atstarojumiem, kas saistāmi 
ar akmens krāvumiem. 

Signāla atstarojums, kas saistāms 
ar koka sakni 

Signāla atstarojums, kas saistāms ar 
akmeni. 

Ja EM ātrums uz robeţvirsmas samazinās, tad vilnis tiek atstarots pretējā fāzē. 
 
Problēma! Bieţi vien fāzes nevar atšķirt, jo dielektriskās caurlaidības koeficienta 
izmaiņas nav pietiekami krasas. 



Secinājumi 

Pētījuma laikā iegūtie rezultāti liecina, ka lokālu objektu identificēšana teritorijās, 
kuras klāj meţs, izmantojot radiolokācijas metodi nav viennozīmīga un iegūto 
datu interpretācija ir apgrūtināta.  
 
Turpmākos pētījumos būtu nepieciešams pievērst uzmanību iespējām atšķirt koku 
saknes no akmeņiem, izmantojot radiolokācijas metodi.  



Paldies par uzmanību! 


